
 
 

 11 تابستانـ  18سال هفتم ـ شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات 

 11تا  91صفحات 

 بازدیدکنندگان داخلی و خارجی برآورد تمایل به پرداخت 

  ی ملی ایرانموزهبلیط ورودی  برای

  محمد رضا فرزیندکتر 
  محمد شریفی تهرانی

  چکیده
احتمالی  تأثیرکید بر ها با تأدو نرخی برای بلیط ورودی موزهگذاری ی حاضر راهبرد قیمتمقاله در 

بر  «تا مقصد گردشگری مبدأفاصله طی شده از »و  «هانسبت به موزه نگرش بازدیدکننده»دو متغیر 
که  ملی ایران مورد تحقیق قرار گرفته است یبازدیدکنندگان موزه (WTP) حداکثر تمایل به پرداختِ

ی بلیط ورودی این موزه برای هریک از دو گروه بازدیدکنندگان عادالنههدف اصلی آن برآورد نرخ 
گذاری مشروط )اقتضایی( استفاده شد که نتایج منظور از روش ارزشداخلی و خارجی است. بدین

صورت منفی تحت تأثیر متغیر فاصله است، بازدیدکنندگان داخلی به WTPحاصله نشان می دهد که 
ی معناداری بین این دو متغیر برای بازدیدکنندگان خارجی حاصل نشد. همچنین متغیر که رابطهدرحالی

ی اصلی یافته هر دو گروه بازدیدکنندگان مرتبط بود. براساس WTPصورت معنادار و مثبتی با نگرش به
الر د 13/6ریال و  0549برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به ترتیب  WTPمیانگین این پژوهش 

توجهی طور قابلریال( به 39999ایران ) ی ملی فعلی بلیط ورودی موزه دهد نرخدست آمد که نشان می به
توان با بنابراین، می .است خارجی تمایل به پرداخت آن را دارند کمترکه بازدیدکنندگان  از نرخی

فعلی بلیط را به میزان  اطمینان بیشتری از عدم مواجه با کاهش رضایت بازدیدکنندگان خارجی، نرخ
با در نظر گرفتن نرخ باالتر برای این گروه از گذاری دو نرخی منطقی افزایش و راهبرد قیمت

 . بازدیدکنندگان را اتخاذ کرد
، گردشگری و مقصد مبدأبین  یشدهننده، فاصله طیموزه، نگرش بازدیدکواژگان کلیدی: 

 .)اقتضایی( مشروط گذاری ارزش
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 مقدمه 

ای ها و تحقیقات گستردهها موجب بحثماهیت اتخاذ بلیط ورودی توسط موزه 
 Anderson, 1998: 179;Lampi andیافته شده است )بویژه در کشورهای توسعه

Orth, 2009: 85ی فرهنگ همچون اآلن های حوزهاقتصاددانطور مثال بعضی از (. به
( از تأثیر وضع بلیط ورودی بر 3001) 3(، بایلی و فالکونر3004پیکاک، اُهاگن )

ی کیفیت و استانداردهای موزه و حتی افزایش تعداد بازدیدکنندگان و از طرفی،  توسعه
رایگان بر  ( از تأثیر ورود3001) 2ها همچون اندرسونبرخی از محققین و مدیران موزه

اجتماعی جامعه -خصوص از اقشار پایین اقتصادیافزایش شمار بازدیدکنندگان به
 Cowell, 2007: 207; Borda, 2007: 10; Johnson andآورند )صحبت به میان می

Thomas, 1998: 79گونه رود که این(. در کشورهای در حال توسعه نیز انتظار می
طور میانگین، با موضوع فوق وجود داشته باشد اما به نظرات مختلف و متعارض دررابطه

ی کافی به بخش فرهنگ باعث مشکالت مالی این کشورها یا عدم اختصاص بودجه
های درآمدزایی گاهاً متفاوتی نسبت به کشورهای ها سیاستشده است تا مدیران موزه

گذاری متها، روش قییافته را مورد توجه قرار دهند. یکی از این سیاستتوسعه
مثابه روشی برای افزایش سطح به های مختلفتبعیضی میان بازدیدکنندگانی از گروه

(، مدیسون و 3005درآمدزایی است که از حمایت برخی از محققین همچون فری )
 Rodriguez and Blanco, 2006: 169; Frey( نیز برخوردار است )2991) 1فاستر

and Meier, 2003: 23-24.) ی کاال یا خدمت ی تبعیضی عبارتست از ارائهگذارقیمت
های مجزای مشتری که حاضر به پرداخت های متفاوت به گروهمشابه با قیمت

 ,Vanhove) شودهای متفاوت است و هدف اصلی آن افزایش درآمد قلمداد می قیمت

گذاری تبعیضی ای از قیمتگونه 5نرخیگذاری دو(. در این رابطه، قیمت88 :2005
های بیشتری برای بازدیدکنندگان خارجی نسبت آن قیمتشود که براساسمحسوب می

ی یک کاال یا خدمت مشابه در نظر گرفته به بازدیدکنندگان داخلی در قبال ارائه
(. این روش بر اساس کشش قیمتی Timothy and Nyaupane, 2009: 21شود ) می

 Frey andشود )از یکدیگر اتخاذ میهای مختلف بازدیدکننده متفاوت تقاضا در گروه

                                                                                                                       
1- Alan Peacock, O’Hagan, Bailey and Falconer 
2- Anderson 
3- Frey, Maddison and Foster 
4- Dual pricing  
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Steiner, 2010: 7نیز بر آن نهاده  3محورگذاری بخش( که به همین دلیل، عنوان قیمت
  (.Kozak and Andreu, 2006: 171شده است )

 ی ملی ایرانگذاری دونرخی برای بلیط ورودی موزهرو موضوع قیمتدر مقاله پیش 
اقتضائی گذاری مشروط/منظور از روش ارزشینکه بدمورد تحلیل قرار گرفته است 

(CVM)2 1)روشی برای سنجش میزان تمایل به پرداخت افراد  مثابهبه
WTP شد  ( استفاده

بلیط ورودی برای بازدیدکنندگان داخلی و  ینرخ عادالنه اصلی آن برآوردکه هدف 
بسیار اندکی را از توجه  CVM است که استفاده ازخارجی این موزه است. الزم به ذکر 

است اقتصاد فرهنگ به خود معطوف ساخته  یویژه در حوزههسوی تحقیقات داخلی ب
تواند ، پژوهش حاضر می( و بنابراین3111 طور مثال فرج زاده، سلطانی و روستایی، ه)ب

   ادبیات تحقیق را به همراه داشته باشد. ی توسعه

 مبانی نظری تحقیق

طور هو ب تابع تقاضا برای آگاهی ازمشتریان روشی رایج  WTPحداکثر سنجش   
(. در Last, 2007: 3شود )گذاری محسوب میهای قیمتکلی، اجرای کارآمد سیاست

این میان نویسندگان با توجه به موضوع و هدف تحقیقات خود متغیرهایی را که بر 
WTP متغیرها  ازجمله ایندهند. مشتریان دارای تأثیر محتمل است مورد بررسی قرار می

اعضای هل، درآمد و تعداد یت، سطح تحصیالت، وضعیت تأتوان به سن، جنسمی
 Santagataها، سانتاگاتا و همکاران )طور مثال در رابطه با موزهخانواده اشاره کرد. به

et al., 2000 با استفاده از )CVM صورت منفی و تعداد اعضای نشان دادند که سن به
 5ی ناپولیبازدیدکنندگان موزه WTPصورت مثبت بر یزان تحصیالت بهخانواده و م

 WTP( میزان Lampi and Orth, 2009تأثیر دارد. همچنین لمپی و اورث )
را قبل و بعد از وضع بلیط ورودی برای این موزه  4ی ورلد کالچربازدیدکنندگان موزه

. نتایج آنها حاکی از تغییر را تحلیل کردند WTPشناختی بر های جمعیتو تأثیر ویژگی
بود،  6سِک 59ترکیب جمعیتی بازدیدکنندگان بعد از اخذ بلیط ورودی با نرخ 

                                                                                                                       
1- Segment-based pricing  
2- Contingent Valuation Method  
3- Willingness to pay  
4- Napoli 
5- World Culture 

6- SEK: سنت آمریکا است 11سک برابر  1واحد پول سوئد،    
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که تعداد بازدیدکنندگان مذکر، تعداد بازدیدکنندگان کمتر تحصیل کرده و طوری به
همچنین سن آنها کاهش یافت. در پژوهش حاضر نیز عالوه بر متغیرهای جمعیت 

و سطح درآمد، تأثیر احتمالی نگرش بازدیدکنندگان نسبت به شناختی سن، جنسیت 
 WTPی جغرافیایی بین مبدأ و مقصد گردشگری )به کیلومتر( بر ها و فاصلهموزه

گیرد که مبانی ی ملی ایران مورد تحلیل قرار میبازدیدکنندگان داخلی و خارجی موزه
 شود.ادبیات آن در ذیل تشریح می

نسبت به کاال یا خدمت تحت بررسی از جمله متغیرهای نگرش بازدیدکنندگان  
خصوص در حیطه اقتصاد محیطی بوده است به CVMهای روانشناسی رایج در پژوهش

دهد به احتمال زیاد، نگرش مثبت نسبت به کاالی تحت شده نشان میکه نتایج حاصل
میزان ، 3گردد. تئوری سطح سازش )تطبیق(کاربران می WTPبررسی باعث افزایش 

و یا « تجربه»تأثیر قیمت را به سطح سازش مشتری نسبت می دهد که اغلب تحت تأثیر 
راستا با این (. همBurman and Biswas, 2004, 387قبلی او از قیمت است )« دانش»

آلمانی بیان دهنده پاسخ 3919ی ( با مطالعهKirchberg, 1998: 4تئوری، کیرچبرگ )
کنند عی برای حضور در موزه قلمداد نمییط را به عنوان مانکند افرادی که قیمت بلمی

عنوان مانعی مهم  را بهزه را نسبت به افرادی که آنطور میانگین، تعداد بیشتری موهب
گارد  فاکتور دانش از تئوری سطح سازش،اند. در رابطه با ، بازدید کردهکنندقلمداد می

ثرترین که دانش یکی از مؤ دارندهار می( اظGarrod and Fyall, 2000: 691فیال )و 
های یکی از شاخصنویسد می 2طور که ریچاردو هماناست  تورها در درک میراثفاک

که احتمال بیشتری طوریهب .های فرهنگی استکننده برای حضور در فعالیتبینیپیش
فرهنگی های وجود دارد تا مفهوم فعالیتو یا با دانش باال  رای افراد تحصیل کردهب

بر دانش (. عالوهSchrijvershop, 2007: 28ها را درک کنند )همچون بازدید از موزه
کند که دانش و اطالعات قبلی ( بیان میMeyerhoff, 2006: 215کلی میرهوف )

تر نسبت به آن تر در مورد کاال یا خدمت تحت بررسی منجر به نگرش مثبتکامل
ی بازدیدکننده از مسافرت، شده است که انگیزه شود. همچنین این موضوع شناسایی می
 :Nicolau and Mas, 2006طور مثال نیکوال و مس )گذارد. بهاو تأثیر می WTPبر 

ی قیمت بر انتخاب مقصد گردشگر را در اسپانیا تحلیل و بیان (، اثر بازدارنده287

                                                                                                                       
1- Adaptation-level theory 
2- Richard 
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ش فرهنگی ی دانی گردشگر کشف مناطق جدید و توسعهکه انگیزهکردند، درصورتی
  باشد، حاضر به پرداخت نرخ باالتری خواهد بود.

ی بین مبدأ و مقصد بر نگرش، متغیر اصلی دیگر در پژوهش حاضر فاصله عالوه
های سفر ها تنها قسمت محدودی از کل هزینهگردشگری است. بلیط ورودی موزه

گردشگران خارجی توان انتظار داشت که می ،دهد و بنابراینگردشگران را تشکیل می
قیمتی  در مقایسه با افراد محلی، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، کشش 3ورودی

 ,Schrijvershop, 2007: 26 ; Frateschi) تجربه کنند نسبت به نرخ بلیطرا کمتری 

Lazzaro and Martos, 2009: 180ی اغلب به افزایش براین، افزایش فاصله( عالوه
رو منطقی است (. ازاینBrons et al, 2002: 167شود )نجر میونقل مهای حملهزینه

تا یک ارتباط منفی بین مسافت طی شده از مبدأ تا مقصد گردشگری و کشش قیمتی 
ی جغرافیایی در بازدیدکنندگان نسبت به نرخ بلیط ورودی را متصور شد. این اثرِ فاصله

ی محیطی مورد شناسایی قرار طور معمول با تأکید بر کاالهاو به CVMچندین پژوهش 
برای بلیط ورودی شده  WTPکه افزایش فاصله منجر به افزایش طوریگرفته است، به

دهد که چگونگی ارتباط بین است. از طرفی، مروری بر منابع تحقیقات مرتبط نشان می
ها توجه اندکی را از سوی محققان به خود جلب کرده دو متغیر فوق در مورد موزه

  است.
مطالب فوق مبانی نظری دو متغیر اصلی این تحقیق یعنی نگرش و فاصله و تأثیر آنها  
را توضیح داد. در این میان بایستی به این نکته توجه داشت که نگرش نسبت  WTPبر 

ها، مفهومی چند بعدی و اساساً در ارتباط با تعداد زیادی از فاکتورها است که به موزه
رو، الزم است ایی قادر به توضیح کامل این متغیر نباشد. ازاینهریک از آنها شاید به تنه

رود نقش معناداری در توضیح متغیر تا یک متغیر ترکیبی از فاکتورهایی که انتظار می
ها دهندگان نسبت به موزهطریق، بینش و نگرش کلی پاسخنگرش دارند ایجاد تا بدین

های آماری، حداقل منظور تسهیل در تحلیلآشکار شود. در این میان، منطقی است تا به
رو، با در نظر گرفتن ی پیشو قدرتمندترین فاکتورها انتخاب شوند. بنابراین، در مقاله

میزان مطالعه پاسخ دهندگان در مورد »ادبیات مرتبط با این حوزه فاکتورهای 
سطح »، «لمیانگین تعداد بازدید از موزه ها در یکسا»، «موضوعات مرتبط با موزه ها

                                                                                                                       
1- Inbound tourists  
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انگیزه »، «ی ملی ایرانسطح اطالعات/دانش قبلی در مورد موزه»، «تحصیالت
ی ملی طول زمان بازدید از موزه»، «بازدیدکنندگان از سفر و بازدید از موزه ملی ایران

و در آخر سطح توافق بازدیدکنندگان « ایران )مدت زمان بین ورود و خروج از موزه(
ها )با استفاده از طیف لیکرت(، انتخاب شده است. ا موزهدر مورد عباراتی مرتبط ب

رود که امتیاز میانگین حاصل این فاکتورها بتواند نگرش بازدیدکنندگان انتظار می
 WTPها را آشکار و زمینه الزم را برای آزمون تأثیر احتمالی نگرش بر نسبت به موزه

بازدیدکنندگان، بخش  WTPفراهم آورد. همچنین آزمون تأثیر احتمالی فاصله بر 
رو، با توجه به نتایج دهد. ازاینهای این پژوهش را تشکیل میاصلی دیگر تحلیل

ی زیر ارائه ی علمی دو فرضیهی فوق و در نظر گرفتن اعتبار و پایهشدهتحقیقات مطرح
 شود:می

به پرداخت گردشگری بر تمایل  تا مقصد مبدأمسافت طی شده از  :ی اولفرضیه
 .لیط ورودی موزه تأثیر مثبت داردب نندگان برای نرخدیدکباز

ها  بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای مثبت نسبت به موزه: نگرش ی دومفرضیه
 .داردمثبت  تأثیرنرخ بلیط ورودی موزه 

 موزه ملی ایران

به دو  3134و در سال افتتاح در شهر تهران  3136در سال  ملی ایران یموزه 
بسط و آثار پیش از اسالم و دوران اسالمی  اختمان مجزا و مجاور برای نگهداریس

متر  29999با مساحتی بیش از ای و اثر موزه 199999ه با مجموع حدود ک توسعه یافت
)به نقل از شود ر محسوب میتاریخ و باستانشناسی کشو یترین موزهبزرگ مربع،
آن است که نرخ فعلی بلیط ورودی به  توجه ی قابلنکته .(2939، سایت این موزه وب

ازدیدکنندگان داخلی و خارجی، برای هر دو گروه باین موزه بخش پیش از اسالم 
یل است، در سال پیش تعط 4از حدود ملی موزه  بخش اسالمی) ریال است 39999
 درواقع،( و موزه انجام گرفتبخش پیش از اسالم پژوهش حاضر در مورد  نتیجه،

دیگر، عبارتکنند. بهندگان داخلی و خارجی یک نرخ مشابه را پرداخت میبازدیدکن
مشتمل بر دو  ی ملیبخش پیش از اسالم موزه یک گردشگر خارجی برای بازدید از

 دالر آمریکا 3طبقه آثار نفیس از دوران تاریخ باستان و دوران تاریخی ایران کمتر از 
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اندک  شده از این موزهدر مقایسه با ارزش ادراک رسدکند که به نظر میمیهزینه 
ی ملی ثابت و موقتی موزه هاینمایشگاه خصوصیات ویژهاین در حالی است که  است.

ای عث شده است که این موزه به جاذبهدر کشور با و غیاب یک کاالی قابل جانشین
د پول ایران براین، نرخ ضعیف واحعالوهتبدیل شود.  خارجیارزنده برای گردشگران 

یافته( عاملی است ویژه کشورهای توسعهدر مقایسه با واحد پول بسیاری از کشورها )به
ی ملی را در دیدگاه بازدیدکنندگان خارجی که ارزش ادراکی نرخ بلیط ورودی موزه

 کاهش می دهد.

 روش شناسی تحقیق

رقابت و  دلیل برخورداری از دو ویژگی عدم قابلیتهکاالهای میراث فرهنگی ب 
شوند که در کنار برخی دیگر از محسوب می 2، جزء کاالهای نیمه عمومی3انحصار
ها همچون ارزش نمادین، ارزش اجتماعی و هویت تاریخی باعث شده است تا ویژگی

های معمول اقتصادی قابل انجام نباشد. بنابراین، سنجش ارزش اقتصادی آنها با روش
ها را مد تلزم روش خاصی است که همه این ویژگیگونه کاالها مسگذاری اینارزش

 CVM(. در این رابطه، Sanz, Herrero, and Bedate, 2003: 242نظر قرار دهد )
شود که به میزان زیادی برای برآورد ارزش یک روش استاندارد در دنیا قلمداد می

 Amirnejad 668گیرد )اقتصادی کاالها و خدمات غیر بازاری مورد استفاده قرار می

et al., 2006:اولین اقتصاددانی بود که  3061در سال  1(. از لحاظ تاریخی، دیویس
CVM  ارزش تفریح در فضای باز: یک مطالعه اقتصادی از مین »را در تحقیقی با عنوان

 ,Maler and Vincent, 2002: 829; Dutta) کار گرفتطور عملی بهبه« 5وود

Banerjee and Husain, 2007: 85این روش ارزش ( و هم اکنون نیز بیشترین کاربرد
(. Kinghorn and Willis, 2008: 119ی اقتصاد محیطی است )در حیطه گذاری

ترتیب به اوایل ی هنر و میراث فرهنگی بهدر زمینه CVMبراین، اولین کاربرد عالوه
ردد گمیالدی باز می 3009ی ( و اواسط دههThrosby, 2003: 275) 3019دهه 

(Salazar and Marques, 2005: 70بااین .)وجود، این روش تحقیقات داخلی انگشت

                                                                                                                       
1 - No rivalry and no exclusiveness  
2 - Quasi-public goods  
3 - Davis  
4 - Maine woods  
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گذاری کاالی شماری را به خود اختصاص داده است که تاکید اکثر آنها نیز بر ارزش
؛ موالیی، شرزه ای و 3111طور مثال: امیرنژاد و رفیعی، محیط طبیعی بوده است )به

 (. 3110یزدانی، 
  CVM شده به افراد محور، از طریق اطالعات ارائهوان یک رهیافت پرسشنامهعنبه

( آنها را در قبال WTPخاص، میزان تمایل به پرداخت )3در جهت ایجاد بازار فرضی
 Leeشود ) که هیچ تبادل واقعی پولی انجام نمیطوریکند، بهمنافع دریافتی برآورد می

and Han, 2002: 533; Veisten, 2007: 205 های (. در واقع در این روش، داده
WTP می عنوان یک بازار فرضی استخراجشده بهبه یک سناریو ارائه 2افراد، مشروط-

اند. منظور گذاری مشروط )اقتضائی( نام نهادهکه به همین دلیل این روش را ارزش شود
ا دهندگان بت بررسی و مشکالت آن است تا پاسخاز سناریو، وصف شرایط کاالی تح

 تری نرخ پیشنهادی خود را بیان کنند. اطالعات کامل

  CVM است ) 1یک روش مبتنی بر بیان تمایالت مستقیمTuan and Navrud, 

در پرسشنامه مشتمل  WTP( که در آن چندین فرمت برای سؤال مرتبط با 52 :2007
5ایشود. انتخاب دوگزینهبر موارد ذیل استفاده می

های پیشنهاد دهندگان به نرخ)پاسخ 
4های پرداختیدهند(، کارتشده پاسخ آری یا خیر می

دهندگان از میان لیست )پاسخ 
آنها هماهنگ است انتخاب  WTPهای پیشنهاد شده، بهترین گزینه را که با نرخ
های صعودی یا دهندگان نسبت به دامنه نرخ)پاسخ6کنند(، روش پیشنهاد حراج می

(. در Choi et al., 2010: 214) 3دهند( و فرمت سؤال بازنزولی، پاسخ آری یا خیر می
صورت ساده حداکثر تمایل به های انتخابی، بهی گزینهفرمت سؤال باز بدون ارائه

ی گیرد که در نتیجه نتایجی بدون نقطهدهندگان مورد پرسش قرار میپرداخت پاسخ
 WTP، تخمین نهایی هاکه در دیگر فرمتکند )درحالیرا ایجاد می 1آغاز انحراف

-ها ایجاد مینوعی انحراف در پاسخواقع اولیه است و در یشدهپیشنهاد تحت تأثیر مبلغ

کننده ندارد و برای افرادی که  براین، فرمت سؤال باز احتیاج به مصاحبهشود(. عالوه
 تر است چراکه نتایجداشته باشند مناسب تریکارانهقصد بر آن دارند تا نتایج محافظه

                                                                                                                       
1 - Hypothetical market  
2 - Contingent  
3- Stated preferences method  
4- Dichotomous choice  
5- Payment cards 
6- Auction bidding  
7- Open-ended question  
8- Bias  
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باز به مراتب کمتر از  الدر فرمت سؤ WTPهای محققان حاکی از آن است که تخمین
رو، در پرسشنامه تحقیق (. ازاینVenkatachalam, 2004: 106) ها استدیگر فرمت

 کار گرفته شده است.هرو نیز این روش بپیش
بلیط ورودی دهندگان برای پاسخ WTPحداکثر  زیر با استفاده از تابع در این پژوهش

 گیرد: ی ملی ایران مورد تحلیل قرار میموزه

 
 WTP = f{(Da ,s, i), (Gd), (Ai,e,v,n,t,o)} 
 

های  عنوان متغیر وابسته با فرمت سؤال باز تحت تأثیر ویژگیبه WTPفوق، تابع در   
(، ویژگی iدهندگان و سطح درآمد پاسخ s، جنسیت a)سن  Dشناسی: جمعیت

)میزان  A( و ویژگی نگرشی: d)فاصله بین مبدأ و مقصد گردشگری  Gجغرافیایی: 
، متوسط تعداد e، سطح تحصیالت iدانش در مورد موضوعات مرتبط با موزه  مطالعه /

ی ملی ایران پیش از ، سطح مطالعه/ دانش در مورد موزهvها در یکسال بازدید از موزه
)زمان بین ورود و  tوزه برای بازدید ، مدت زمان حضور در این م nبازدید از این موزه

 ( است.oها ی ملی(، و نظرات/عقاید کلی در مورد موزهخروج از موزه
)به و خارجی )به زبان فارسی( شده برای بازدیدکنندگان داخلی طراحیهای پرسشنامه

ه منظور کسب اطالعات در . قسمت اول بقسمت است 5زبان انگلیسی( هر دو شامل 
تی در سؤاالکه حاوی  طراحی شدسخ دهندگان در مورد ارزش موزه ها پا مورد نگرش

( 2، هادهندگان در مورد موزهسخپا /دانشمیزان مطالعه( 3موارد ذیل است: رابطه با 
میزان ( 5سطح تحصیالت، ( 1ها در طول یکسال، بازدیدهای آنها از موزه میانگین تعداد

( طول زمان تقریبی 4 قبل از بازدید این موزه، ملیی با موزه دانش/مطالعه آنها در رابطه
 4با طیف  عبارت/جمله ( شش6و همچنین آن  برای بازدید ی ملیموزه شده درسپری
( برای 3)با امتیاز تا کامالً مخالف ( 4)با امتیاز کامالً موافق  یلیکرت با دامنه ایگویه

های م به ذکر است که آیتمالز. ها موزهدهندگان در مورد سنجش نگرش/ بینش پاسخ
با توجه به مروری بر ادبیات مرتبط با بازدیدکنندگان موزه و همچنین  گانه فوقشش

شد. عالوه بر سؤاالت فوق در قسمت انتخاب این مقاله  2مطالب عنوان شده در قسمت 
 ی ملی ایران موردپرسشنامه، دلیل اصلی پاسخگویان برای بازدید ایران/ تهران و موزه 5

  سؤال قرار گرفت.
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افراد  (WTP)به پرداخت مربوط به حداکثر تمایل  سؤالقسمت دوم پرسشنامه شامل  
مبنی بر  کوتاه که قبل از آن پاراگرافی است ملی ایران یورودی به موزهبلیط  برای

نوشته شد. این خدمات موزه و تجربه بازدیدکننده  یاهمیت بلیط ورودی در توسعه
ارائه  CVMهای عنوان بخش مهمی در پژوهشبه ایجاد بازار فرضیتوضیح در جهت 

 شد. 
در قسمت سوم پرسشنامه طراحی شده برای بازدیدکنندگان خارجی، کشور محل  

مورد محل اقامت  / روستای فعلیاقامت آنها و در پرسشنامه بازدیدکنندگان داخلی شهر
دهندگان  هر محل اقامت پاسخگاهی از کشور و شآ سؤال. هدف از این پرسش قرار گرفت

نهایت تحلیل تأثیر مقیاس کیلومتر و در  ی مذکور از شهر تهران بهی فاصلهبهو سپس محاس
های کمی، برای منظور برای انجام تحلیلبدین. افراد است WTP برفاصله  احتمالی متغیر

کل  یندهعنوان نمایمبدأ )بهکشور  «شهر پایتخت»میان فاصله  بازدیدکنندگان خارجی
با « کیلومتر 3999کمتر از »ای )گویه 39ن محاسبه و در طیف لیکرت کشور( تا شهر تهرا

( و برای بازدیدکنندگان داخلی و غیر ساکن 39با امتیاز « کیلومتر 1999از  تربیش»تا  3امتیاز 
طیف  طور مشابه درو شهر تهران محاسبه و به شهر/ روستای مبدأ ی بینفاصلهتهران شهر در 

با امتیاز « کیلومتر 3099-3399»تا  3با امتیاز  «کیلومتر 399کمتر از )»ای گویه 39لیکرت 
ت مربوط به سن، جنسیت، سؤاال تنظیم شد. در انتها قسمت چهارم پرسشنامه مشتمل بر( 39

  .و درآمد است سطح تحصیالت

 یحوزه دو کارشناسدر اختیار  1منظور تأیید اعتبار محتوابهطراحی شده  یپرسشنامه 
 69 ن در میانآزموصورت پیشهها بو بازاریابی قرار گرفت. سپس پرسشنامه فرهنگ اقتصادِ

توزیع شد خارجی(  یبازدیدکننده 19داخلی و  یبازدیدکننده 19) ی ملیموزهبازدیدکننده 
به همراه داشت.  تسؤاالدر میان مختصری را  اتتغییر حله،مراین دو  که نتایج حاصل از

 . اینانجام شد 3110روز در بهار سال  هشتدر طول اصلی تحقیق پیمایشی  سرانجام
در ابتدای ی خارجی، بازدیدکننده 249ی داخلی و هکنندبازدید 536ها در میان پرسشنامه

آوری زیع و در انتهای بازدید آنها جمعتو گیری تصادفینمونهصورت هورود آنها به موزه ب
 223برای بازدیدکنندگان داخلی و  102بود ) 631، یافتههای برگشتعداد پرسشنامهت شد.

های ناکافی یا دلیل جواب هپرسشنامه ب 14برای بازدیدکنندگان خارجی( که تعداد 

                                                                                                                       
1- Content validity  
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پرسشنامه کامل  431تعداد کلی های مقاله با های غیردقیق حذف شد و سرانجام تحلیل داده
  SPSSبا استفاده از برنامه   ،رجی(ابازدیدکنندگان داخلی و خ برای 293و  133ترتیب )به

 گرفت.    انجام

 هاتجزیه و تحلیل داده

 های نمونهویژگی
کشور جهان بود  23یدکنندگانی از دهندگان خارجی شامل بازدی گروه پاسخنمونه 

سپانیا %(، ا1/6%( ژاپن )3/3%(، ایتالیا ) 3/1%(، فرانسه )6/39آلمان ) که بیشترین آنها را
شده فاکتور استفاده 0نتایج مربوط به  (3 جدول .دهد%( تشکیل می1/6%( و چین )1/6)

تر بین دو ی دقیقمنظور مقایسهدهد که بهتحت بررسی را نشان میهای تابع در تحلیل
اساس امتیازات طیف لیکرت ذکر شده ین آنها برگروه بازدیدکنندگان مقادیر میانگ

)با  15ب ترتیبه ی ملی ایرانموزهاست. میانگین سن بازدیدکنندگان داخلی و خارجی 
نفر(  293% )1/44( است. 35ا ت 21 یسال ) با دامنه 51( و 65تا  29 یدامنه
 دهندگان خارجی مونث بودند.نفر( پاسخ 11% )3/59دهندگان داخلی و  پاسخ
زیر گزارش  یهازهخانوار خود را بر طبق با یدرآمد ماهیانه دهندگان داخلی پاسخ

میلیون ریال  39- 6%(، 2/46) میلیون ریال 6- 2%(، 1/5) میلیون ریال 2دادند: کمتر از 
در مورد بازدیدکنندگان خارجی  %(، و3/1میلیون ریال و بیشتر) 39 -2/39%( و 1/14)

هزار  1-4%(، 55هزار دالر )3 -1%(، 2/3دالر) 3999از : کمتر ترتیب زیر استبه
 %(.0/1هزار و بیشتر ) 3 -1%( و 2/0هزار دالر) 4 -3%(، 3/14دالر)

دهندگان خارجی دهد که نمونه پاسخی دو گروه بازدیدکنندگان نشان میمقایسه 
ی از بیشتراند؛ بازدیدهای داشتهبیشتری در مورد موضوعات مرتبط با موزه  یمطالعه

اند و برای بازدید گذرانده ملی یبیشتری را در موزهاند؛ زمان ها را تجربه کرده موزه
یک بیشتر بوده است.  پیش از بازدید این موزه ملی یموزهسطح مطالعه/دانش آنها از 

گردشگران فرهنگی، درصد باالیی از  که حقیقتی است هاتوضیح محتمل برای این یافته
د که ارزش باالیی را برای موزه ها، ندهودی به ایران را تشکیل میدگان وربازدیدکنن

از پاسخ  منظور بررسی بیشتراند. بههای فرهنگی قائلطور کلی جاذبههبناهای تاریخی و ب
)ذکر تنها  اصلی خود را برای سفر به ایران یدهندگان خارجی خواسته شد که انگیزه
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دید باز% آنها 0/32 اصلی یکه انگیزه دادنشان  سؤال. نتایج این یک مورد( بازگو کنند
-بازدید از مکان %(،1/0های تاریخی، بازدید از دوستان و آشنایان )ها و مکاناز موزه

 (،1/5) کسب و کار ،%(0/5طبیعی ) ز فضاها و منابعبازدید ا%(، 1/4های مذهبی )
رین درصد آنها بیشتاین، بر%( بوده است. عالوه5/3گر موارد )و دی %(5/3) تفریحی

فرهنگی ایران  ملی ی از موزهاصلی آنها برای بازدید  یکه انگیزه %( اعالم کردند16)
داخلی دارای این ویژگی بودند و دیگر بازدیدکنندگان % 6/10که است درحالی

های اجتماعی آنها برای بازدید از این موزه عبارت بود از: فعالیتهای اصلی انگیزه
 %(.3/32%( و تحقیق دانشگاهی )3/36) یحی%(، تفر3/32)

های بازدیدکنندگان موزه ملی ایران و دیگر متغیری شناختهای جمعیتنتایج ویژگی .1جدول 
 مورد استفاده در تابع تحقیق

 توضیحات فاکتور
بازدیدکنندگان 
 داخلی)میانگین(

 بازدیدکنندگان
 خارجی)میانگین(

 95/74 47/47 دهندگان )به سال(سن پاسخ سن

 جنسیت

 1؛ مونث=0مذکر=
 .44؛ تعداد زن: 127بازدیدکنندگان خارجی: تعداد مرد: 

 .204؛  تعداد زن: 117بازدیدکنندگان داخلی: تعداد مرد: 

91/0 70/0 

 درآمد

ای با گویه 5درآمد ماهانه خانوار بازدیدکنندگان خارجی بر اساس طیف 
( 5)با امتیاز  4000از ( تا بیشتر 1)با امتیاز 1000دامنه کمتر از 

 دالرآمریکا.
 5درآمد ماهانه خانوار بازدیدکنندگان داخلی براساس طیف لیکرت 

( میلیون 5)با امتیاز  12( تا بیشتر از 1)با امتیاز 2ای با دامنه کمتر از گویه
 ریال.

_ 
 
 
40/4 

41/4 

 
 
_ 

 تحصیالت
، 4کارشناسی=، 2، فوق دیلم=1ای: دیپلم یا کمتر=گویه 9طیف 

 .9، دکتری=7کارشناسی ارشد=
11/2 01/4 

مطالعه/دانش در 
 ها مورد موزه

دهندگان خواسته شد تا میزان مطالعه/دانش خود در مورد از پاسخ
« هیچ»گویه ای با دامنه  9ها را بر اساس طیف موضوعات مرتبط با موزه

 (، بیان کنند.9)با امتیاز « خیلی زیاد»( تا 1)با امتیاز 
29/1 14/1 

تعداد بازدید از 
 هاموزه

ها دهندگان خواسته شد تا متوسط تعداد بازدیدهای خود از موزهاز پاسخ
ای امتیازگذاری کنند: بدون گویه 9در طول یکسال را بر اساس طیف 

و بیشتر از  7بازدید=  12-5، 4بازدید=  4-9، 2بازدید=  7-1، 1بازدید=
 .9بازدید= 12

44/1 74/2 

شده سپری زمان
 ی ملیدر موزه

ی دهندگان خواسته شد تا زمان تقریبی طول بازدید خود از موزهاز پاسخ
)با امتیاز « کمتر از نیم ساعت»ای با دامنه گویه 9ملی را براساس طیف 

 (، بیان کنند.9)با امتیاز « ساعت 2بیشتر از »( تا 1
40/2 91/2 

مطالعه/دانش در 
 ی ملیمورد موزه

ی ملی میزان مطالعه/دانش خود از موزه»دهندگان خواسته شد تا از پاسخ
)با امتیاز « هیچ»گویه ای با دامنه  9را بر اساس طیف « قبل از بازدید خود
 ( بیان کنند.9)با امتیاز « خیلی زیاد»( تا 1

41/1 15/2 
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امنه ها را در دوزهدهندگان در مورد منگرش پاسخ های مرتبط باآیتمدیگر  2جدول 
بر طبق این دهد. می، نشان (3)با امتیاز « کامال مخالف»( تا 4)با امتیاز « کامال موافق»

 که درصدطوریهدهند بنگرش مثبت بیشتری را نشان میگردشگران خارجی  جدول
مخالف را برای  کامال موافق و درصد کمتری دامنه کامالً یاز آنها دامنه بیشتری

جدول برای این  سؤاالت ضریب آلفای کرونباخ. اندسؤاالت انتخاب کرده
دست آمد که نشانگر هب 112/9و  101/9ترتیب و خارجی به بازدیدکنندگان داخلی

 . است آنهاایده آل پایایی 

 . میزان توافق بازدیدکنندگان با عبارات مرتبط با ارزش فرهنگی موزه ها2جدول 

 سؤال
 

1ی پاسخدامنه
 

 کامالً مخالفم مخالم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم

 Re.
2

 Fo.
4

 Re. Fo. Re. Fo. Re. Fo. Re. Fo. 

 0 1/1 0 9/4 5/1 0/4 5/40 2/74 2/14 2/71 1 سؤال
 0 4/1 0 4/4 5/2 4/4 1/24 0/72 0/40 1/71 2 سؤال
 0 1/1 0 0/7 5/1 7/4 9/25 1/45 1/14 7/74 4 سؤال

 7/0 1/9 1/10 5/15 2/27 9/44 4/21 2/24 0/77 4/17 7 سؤال

 0 4/1 0 5/7 4/4 4/4 9/25 1/42 4/11 5/94 9 سؤال

 0 1/4 9/0 4/11 0/19 9/20 4/44 4/49 2/91 4/24 1 سؤال

 
(: Fo) 1(: بازدیدکنندگان داخلی؛ Re)2ها به درصد است؛ ی پاسخ: دامنه1

 بازدیدکنندگان خارجی
 میراث جوامع ایفا می کند. ها نقش مهمی را در حفظ( موزه3سؤال

اره تاریخ، فرهنگ و هویت آنها ها باعث توسعه شناخت جوامع درب( موزه2سؤال 
 شود. می

ای وارد صدمه ایثار موزه( در طول بازدیدِ خود از موزه ها تالش دارم تا به آ1 سؤال
 نکنم.
 .راستمن در طول سفر و گردشگ هایها یکی از فعالیت( بازدید از موزه5سؤال 
 آل در اوقات فراغت است.ی ایدهها فعالیت( بازدید از موزه4سؤال 
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 تمایل به پرداخت  

های گزارش شده توسط دو گروه بازدیدکنندگان به عنوان فراوانی و درصد نرخ 
و میانگین، مد، میانه و انحراف معیار نرخ های  1ی ملی در جدول بلیط ورودی موزه

WTP  دهندگان  الزم به ذکر است که از سوی پاسخنمایش داده شده است.  5در جدول
که به عنوان اعداد پرت محسوب  گزارش شد االب نرخ 2و  4داخلی و خارجی به ترتیب 

 1/5و  0/32ترتیب  این، به رب های آماری حذف شد. عالوهپیش از انجام تحلیلو 
گزارش  WTP عنوان نرخرا بهصفر  مقدار دهندگان داخلی و خارجیدرصد پاسخ

( Lampi and orth: 2009)و اورث  لمپی نتایج تحقیقبا  که این یافته نسبتاً سازگار دادند
در کشور  1ی ورلد کالچربرای بلیط ورودی موزههای صفر را % پاسخ35است که آمار 

 . سوئد ثبت کردند

بلیط ورودی به پرداخت بازدیدکنندگان برای  حداکثر تمایل . فراوانی و درصد توزیع9جدول
 ی ملی ایرانموزه

 بازدیدکنندگان خارجی بازدیدکنندگان داخلی

WTP  )درصد فراوانی )ریال WTP  (US$) درصد فراوانی 

0 98 1/12  1 11 8/9  
1000 12 9/9  1 1 9/9  

2000 18 1/9  2 19 9/2  

7000 1 9/2  9 11 2/1  

9000 21 1/11  9 19 8/2  

1000 8 2/2  1 91 1/21  

4000 11 1/9  2 8 1/9  

4000 11 1/9  1 91 1/19  

5000 1 9/1  8 91 1/19  

10000 88 1/29  1 1 9/2  

12000 1 1/1  11 18 1/8  

14000 2 1/1  11 2 1/1  

17000 2 1/1  12 1 1/1  

19000 21 9/1  11 9 1/1  

14000 1 9/1  21 2 1/1  

                                                                                                                       
1- World Culture  
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 بازدیدکنندگان خارجی بازدیدکنندگان داخلی

WTP  )درصد فراوانی )ریال WTP  (US$) درصد فراوانی 

20000 92 1/1  91 9 9/1  

29000 2 1/1     

40000 8 2/2     

70000 1 9/1     

90000 9 1/1     

10000 1 9/1     

 
های صفر برای ، با احتساب ارزشدهدنشان می 1طور که جدول همان 

 و همچنین میانه 3999، مد 0549تمایل به پرداخت برابر میانگین  بازدیدکنندگان داخلی
، 13/6ترتیب برابر و میانه به میانگین، مد برای دیگر گروه بازدیدکنندگان و ریال 1999

دست آمده است. این نتایج حاکی از آن است که برای هر دو گروه، هدالر ب 4و  4
پاسخ  اساس، نرخ اعالم شده اکثریتاست که براین میانگینارزش میانه کمتر از ارزش 

نشان  WTPنتایج میانگین و میانه  . همچنینکل نرخ ها است میانگینکمتر از  دهندگان
ریال( به میزان  39999) ملی ایران یورودی به موزهبلیط فعلی  دهد که نرخمی
تمایل به پرداخت آن را  توجهی کمتر از نرخی است که بازدیدکنندگان خارجی لقاب

غیرمعناداری کمتر از  بازدیدکنندگان داخلی به میزان WTPکه میانگین دارند، درحالی
 WTPدرواقع به بیان دیگر بر اساس نتایج حاصل از میانه  .نرح فعلی بلیط این موزه است

تر آماری، آماره کارآمدتری نسبت به میانگین های محطاطمنظور برداشت)که به
برابر بازدیدکنندگان شود( بازدیدکنندگان خارجی تمایل دارند تا هشتمحسوب می
 .    1ی ملی پرداخت کنندبلیط موزه داخلی برای

  

                                                                                                                       
 ریال صورت گرفته است. 11000دو گروه بازدیدکنندگان با در نظر گرفتن هر دالر آمریکا برابر با  WTPمقایسه   ـ1
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مشتمل بر  نتایج آماری مربوط به حداکثر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان .9جدول
 های صفر فراوانی

 ($USبازدیدکنندگان خارجی ) داخلی )ریال( بازدیدکنندگان
 41/1 5790 میانگین

 9 4000 میانه

 9 1000 مد

 451/7 724/5102 انحراف معیار

 0-40 0-10000 دامنه

 
سطح ارتباط بین هر در ابتدا  منظور ایجاد متغیر نگرش و تحلیل آن در تابع تحقیق،به 

مطالعه/دانش ، تحصیالت: 3جدول  فاکتور 4نگرش )متغیر فاکتور مربوط به  33یک از 
ی ملی ها، مطالعه/دانش در مورد موزهها، تعداد بازدید از موزهکلی در مورد موزه

استفاده از ضریب  با WTP( با 2فاکتور جدول 6ایران، طول زمان بازدید از این موزه و 
فاکتورهای  اساس، برای بازدیدکنندگان داخلیبراین .اسبه شدمح همبستگی پیرسون

برای بازدیدکنندگان خارجی  ملی و یاز موزه دانشو  تعداد، /دانش کلیمطالعه
ها نقش مهمی را در موزه») 2های جدول یکی از آیتم و /دانش کلیمطالعهفاکتورهای 

% با 4خطای  دار در سطحدارای رابطه آماری معنا( «حفظ میراث جوامع ایفا می کنند
WTP ها، از مدل نهایی حذف و منظور جلوگیری از تحریف تحلیلبه، نیست. بنابراین

محاسبه و فاکتورها  دیگرطیف لیکرت ایجاد متغیر واحد نگرش، امتیاز میانگین  برای
تورها در سطح ت مربوط به تمامی این فاکسؤاال) های رگرسیون وارد شددر تحلیل

دیگر، متغیر نگرش برای عبارتبه اند(.ای امتیازگذاری شدهگویه 4طیف لیکرت 
 0فاکتور و برای بازدیدکنندگان خارجی حاصل  1بازدیدکنندگان داخلی حاصل 

 فاکتور ارائه شده است. 33فاکتور از مجموع 

 رگرسیونتحلیل نتایج 

های رگرسیون خطی در جهت تحقیق پیرامون ارتباط بین متغیر ( تخمین4جدول  
درآمد، سن و جنسیت( را نشان ، فاصله، ( و متغیرهای مستقل )نگرشWTPوابسته )

% 3 ( در سطح خطایP-value= 0.000)  Fه آمارهدهد. هر دو تابع ارزیابی با توجه بمی
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تعدیل شده برای  r2معنادار و قدرت توضیح دهندگی آنها بر اساس آماره 
دیگر، عبارتاست. به 142/9و  111/9بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به ترتیب 

واریانس متغیر وابسته در  142/9و  111/9ترتیب قادر به توضیح متغیرهای مستقل به
داللت بر برازش متعادل توابع تحقیق گروه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است که 

های رگرسیون )همبستگی قوی خطی در مدلمنظور بررسی خطای همدارد. همچنین به
( استفاده شد که حداکثر مقدار آن VIF3میان متغیرهای مستقل( فاکتور واریانس تورم )

دهنده عدم وجود این خطا است دست آمد که نشانبه 251/3برای متغیرها برابر 
(2>VIF  .) 

ضریب منفی عرض از مبدأ )ضریب ثابت( برای هر دو تابع رگرسیون، سازگار با تئوری 
افراد در برابر افزایش قیمت است. مقادیر ضریب متغیر سن  WTPاقتصادیِ کاهش 

که این متغیر برای طوریبرای هر دو گروه با عالئم متضاد معنادار است، به
عالمت مثبت و برای بازدیدکنندگان خارجی دارای بازدیدکنندگان داخلی دارای 

بازدیدکنندگان داخلی و خارجی با افزایش سن  WTPعبارتی، عالمت منفی است. به
آنها، به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. ضریب متغیر درآمد نیز برای دو گروه 

نشان  طور که انتظار می رفت با عالمت مثبت معنادار است کهبازدیدکنندگان همان
ی ملی ایران بازدیدکنندگان برای بلیط ورودی موزه WTPدهد با افزایش درآمد، می

توان اظهار کرد که از تر، بر اساس مقادیر ضرایب حاصله مییابد. بطور دقیقافزایش می
تمایل به  میان متغیرهای تحقیق، برای بازدیدکنندگان داخلی، درآمد بیشترین تأثیر را در

 ی ملی داشته است.برای نرخ بلیط ورودی موزهپرداخت آنها 

  

                                                                                                                       
1- Variance Inflation Factor  
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 های رگرسیون خطی برای متغیرهای مورد استفاده در تابع تحقیق. نتایج تحلیل1جدول  

 بازدیدکنندگان خارجی بازدیدکنندگان داخلی 

 داریسطح معنا t ضریب بتا ضریب متغیر
 ضریب

 بتا
 داریسطح معنا t ضریب

  007/0  -247/2 -420/1 000/0 -420/1 -415/19442 ضریب ثابت

 000/0  490/1  741/0 000/0 995/1  244/0 نگرش

  411/0  -409/0  -014/0 001/0 -219/4  -147/0 فاصله
 000/0  450/4  275/0 000/0 227/5  705/0 درآمد

  024/0  -221/2  -124/0 014/0 451/2  101/0 سن 

  451/0  -144/0  -004/0 144/0 -404/1  -040/0 جنسیت

     خالصه آمار:  

Adjusted r2 

r2 
444/0  

454/0  
492/0  
447/0  

  

     F 411/74  494/24 آماره  

 P- value 000/0 000/0   

   204  441 تعداد نمونه

 
نتایج کیلومتر(،  مبدأ و مقصد گردشگری )بر حسبفاصله بین متغیر در خصوص  

برای بازدیدکنندگان داخلی  با عالمت منفیدار معنا ضریب حاکی از تحلیل رگرسیون
خالف است )بردهندگان خارجی ضریب غیر معنادار با عالمت منفی برای پاسخو 

به  بتوانشاید را  بازدیدکنندگان داخلیعالمت مثبت مورد انتظار(. اثر منفی فاصله برای 
 صورت میانگینهب ،انعنوان پایتخت ایر، بهکه در شهر تهران این موضوع ارتباط داد

دهندگان پاسخ WTPو بنابراین، سطح  ا استبیشتر از دیگر شهره هادرآمد خانوار
از دیگر دهند بیشتر دهندگان داخلی را تشکیل می% پاسخ2/65ساکن تهران که 

در  ترمنظور تحقیق کاملاست. به و غیر ساکن در شهر تهران بازدیدکنندگان داخلی
دهندگان ساکن پاسخ میانگین تمایل به پرداخت و درآمد، مورد این احتمال مطرح شده

صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد هساکن در شهر تهران بو غیر
و  ریال 1999و  39999برابر  WTPیک از دو گروه فوق، میانگین ترتیب برای هربهکه 

 است. آزمون 34/1و  52/1گرفتن امتیاز طیف لیکرت، برابر  میانگین درآمد با در نظر
صورت دهد که این ارقام نسبت به یکدیگر بهتفاوت میانگین )تی استیودنت( نشان می

بیان صورت خالصه هتوان بمتفاوت است. بنابراین، می% 4 خطای در سطح یدارمعنا
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ری از برخوردا یواسطههب طور میانگینبهدر شهر تهران  زدیدکنندگان ساکنبا که کرد
بنابراین،  اند.گزارش کردهملی  یبلیط موزههای باالتری را برای درآمد بیشتر نرخ

 شود. تأیید نمی WTP بر تأثیر مثبت متغیر فاصله برمبنیشده در این مقاله اول ارائهفرضیه 
طور گروه به رای هر دونگرش ب شده، متغیرو فرضیه دوم ارائه راستا با انتظاراتهم 
دهد که نشان میمرتبط بود % 4در سطح خطای  WTPدار و مثبتی با متغیر وابسته معنا

ها داشته باشند احتمال بیشتری وجود نگرش بهتری نسبت به موزه اگر بازدیدکنندگان
باالتری داشته  به پرداخت نرخ ملی ایران تمایل یدارد که برای بلیط ورودی موزه

آن  تأثیرمتغیر حاکی از آن است که برای بازدیدکنندگان خارجی، باشند. ضریب این 
که ستقل مدل تحت بررسی بیشتر است، درصورتینسبت به دیگر متغیرهای م WTPبر 

 . بازدیدکنندگان داخلی ایفا کرد این نقش را متغیر درآمد برای

 و پیشنهادات گیریتیجهن

، توجه بسیاری از هاودی موزهموضوع بلیط ور تا به امروز 3009از اوایل دهه  
 یاست. نکته قتصادی و فرهنگی به خود جلب کردهخصوص از ابعاد اهمطالعات را ب

یافته انجام گرفته تر این مطالعات در کشورهای توسعهحائز اهمیت آن است که بیش
ها در کشورهای در ی اتخاذ شده از جانب  موزهگذارهای قیمتاستاست که کمتر سی

 ذاری دونرخیگها قیمتیکی از این سیاست اند.توسعه را مورد تحقیق قرار دادهل حا
است که باالتر برای بازدیدکنندگان خارجی  با در نظرگرفتن نرخبرای بلیط ورودی 

با  ی حاضراین موضوع در مقاله شود.موزه محسوب می افزایش درآمد هدف اصلی آن
احتمالی  تأثیردر این راستا، بر  تحلیل شد کهی ملی ایران بحث و موردِ مطالعۀ موزه

 گری بر تمایل به پرداختگردشبین مبدأ و مقصد  یها و فاصلهنسبت به موزه نگرش
 هایتحلیلدست آمده از ه. نتایج بنندگان داخلی و خارجی تاکید شدبازدیدک

از لحاظ آماری  متغیر نگرش کنندگان خارجیرگرسیون نشان داد که برای بازدید
ی نسبت به سن، جنسیت، درآمد و فاصله WTPبهتری برای  یکنندهبینیپیش

 .که برای بازدیدکنندگان داخلی درآمد این نقش را ایفا کردحالیگردشگری بود، در
ی ملی، از میان متغیرهای تحقیق، عبارت دیگر، برای بازدیدکنندگان خارجی موزهبه

عنوان تأثیر مثبت را بر نرخ پیشنهادی آنها به ها بیشتریننگرش مثبت آنها نسبت به موزه



  18ـ سال هفتم ـ تابستان 81شماره  مدیریت گردشگری فصلنامه مطالعات   51

ی ملی داشته است. این یافته در مغایرت با پنداشت برخی از بلیط ورودی به موزه
گذاری دو ها در ایران است که دلیل اتخاذ قیمتهای تاریخی و موزهمدیران محوطه

بازدیدکنندگان نرخی را سطوح باالتر درآمدهای گردشگران خارجی در مقایسه با 
رو اولین پیشنهاد پژوهش حاضر، مبتنی بر یک استلزام کنند. ازاینداخلی عنوان می

توان اظهار کرد که تئوریایی حاصله از نتایج رگرسیون است که بر اساس آن، می
ها دلیل قانع کننده تری نسبت به درآمد آنها نگرش مثبت گردشگران خارجی به موزه

دیگر این تحقیق ثابت کرد  مهم یگذاری دونرخی است. یافتهیمتبرای اتخاذ راهبرد ق
طور خارجی برخالف بازدیدکنندگان داخلی تمایل دارند تا به بازدیدکنندگان که

توجهی نرخ بیشتری را برای بلیط ورودی موزه ملی ایران در مقایسه با نرخ فعلی  قابل
بین  توجهیک تفاوت قابل از طرف دیگر،و ریال( پرداخت کنند  39999این موزه )

 WTP )میانه بین دو گروه بازدیدکنندگان وجود داشتدر  WTP میانه سطوح
. (بازدیدکنندگان داخلی بدست آمد WTP برابر میانه 39بازدیدکنندگان خارجی 

 شود: نرخ فعلی بلیط بنابراین، بر اساس این یافته یک استلزام مدیریتی پیشنهاد می

ای بازدیدکنندگان خارجی افزایش یابد و به عبارت دیگر، راهبرد ی ملی ایران بر هموز
قیمت گذاری دو نرخی با در نظر گرفتن نرخ باالتر برای بازدیدکنندگان خارجی در 
مقایسه با دیگر گروه بازدیدکنندگان اتخاذ شود. بر اساس نتایج بدست آمده، 

 0549مایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به ترتیب به طور میانگین ت
یک  ها را به مثابهدالر می باشند که مدیران این موزه می توانند این نرخ 13/6ریال و 

راهنما و مرجع برای تعیین دقیق بلیط ورودی مورد توجه قرار دهند. الزم به ذکر است 
گردشگران در فصول شناختی جمعیتهای تمال آن وجود دارد که ویژگیکه اح

آنها نیز دچار تغییر  WTPغییر یابد و بنابراین قابل تصور است که سطح مختلف سال ت
این پژوهش را با نگاهی بدبینانه می توان تنها به  WTPهای مربوط به شود. بنابراین، یافته

اوج روندهای گردشگری داخلی  ید که با توجه به آنکه این فصلفصل بهار تعمیم بخش
تواند راهبرد ارزشمندی را است همچنان میمچنین گردشگری ورودی به کشور و ه

ش درآمدهای این افزای. ر جهت افزایش درآمد پیشنهاد کندبرای مدیران این موزه د
که بسیاری از  اهش وابستگی مالی آنها به دولت،تواند کموسسات فرهنگی می

ی بارز آن تحقق بخشد. نمونهدارند را وسعه یافته در مسیر آن گام بر میکشورهای ت
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در سال  1سسه خدمات موزه و کتابخانهکشور آمریکا است که براساس گزارش مؤ
ی آن و بقیهکل هر موزه در این کشور توسط دولت  ی% بودجه11% تا 31، تنها 2990

ها )مانند بلیط ورودی، های درآمدزای خود موزهاز طریق کمک های مردمی و فعالیت
در انتها،  .(Manjarrez et al., 2009: 35) شودتامین میها و مانند آن( ی سالناجاره

توافق بازدیدکنندگان  مد نظر قرار داد آن است که اجابت و ی اساسی که بایستیهتنک
سازی موفق این راهبرد  پیادهمهم در  گذاری دونرخی یک عاملخارجی به اتخاذ قیمت

الزم است تا دیدگاه آنها  ،بنابراین. (Mudie and Pirrie, 2006: 166) گذاری استقیمت
عدالتی از تحلیل شود تا درصورت ادراک بی گذارینسبت به این روش قیمت

توان در تحقیقات آتی تحت سازی آن جلوگیری کرد که این موضوع را می پیاده
 . بررسی قرار داد

 
 

  

                                                                                                                       
1- The Institute of Museum and Library Services  



  18ـ سال هفتم ـ تابستان 81شماره  مدیریت گردشگری فصلنامه مطالعات   55

 منابع 

(. ارزش گذاری اقتصادی مطبوعیت محیط زیست )مطالعه 3111امیرنژاد، حمید و رفیعی، حامد )
مجله علوم کشاورزی و منابع موردی منطقه گردشگری جنگل عباس آباد بهشهر؛ استان مازندران(، 

 .39-3، 1، شماره 36، جلد طبیعی
آورد تمایل به پرداخت (. بر3111فرج زاده، زکریا، سلطانی، غالمرضا و روستایی، مهدی )

بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد و تحلیل عوامل موثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاری 
 .  333-10، 5، سال نهم، شماره فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، (CVM) مشروط

ت از (. تأثیر روش های استخراج اطالعا3110موالیی، مرتضی، شرزه ای، غالمعلی و یزدانی، سعید )
پرسشنامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش گذاری مشروط )مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی 

 . 313-340، 09، شماره مجله تحقیقات اقتصادیارسباران(، 
برداشت در ،  www.National Museum of Iran.comوب سایت موزه ملی ایران، آن الین: 

 .39/95/3110تاریخ 
 

Amirnejad, Hamid, Khalilian, Sadegh, H. Assareh, Mohammad and Ahmadian, 
Majid (2006). Estimating the existence value of the north forests of Iran by 
using a contingent valuation method Ecological Economics, 58, pp: 665-675. 
Anderson, R.G.W. (1998). Is Charging Economic? Journal of Cultural 
Economics, 22, pp: 179-187. 
Brons, Martijn, Pels, Eric, Nijkamp, Peter and Rietveld, Piet (2002). Price 
elasticity of demand for passenger air travel: a meta-analysis, Journal of Air 
Transport Management, 8, PP: 165-175. 
Burman, Bidisha and Biswas, Abhijit (2004). Reference price in retail 
advertisements: moderating effects of market price dispersion and need for 
cognition on consumer value perception and shopping intention, Journal of 
Product & Brand Management, 13(6), pp: 379-389. 
Choi, Andy S., W.Ritche, Brent, Papandrea, Franco and Bennett, Jeff (2010). 
Economic valuation of cultural heritage sites: A choice modeling approach, 
Tourism Management, 31, pp: 213-220. 
Dutta, Mousumi, Banerjee, Sarmila and Husain, Zakir (2007). Untapped 
demand for heritage: A contingent valuation study of Prinsep Ghat, Calcutta, 
Tourism Management, 28, pp: 83-95. 
Frateschi, Carlofilippo., Lazzaro, Elisabetta and Martos, Lazzaro (2009). A 
Comparative Econometric Analysis of Museum Attendance by Local and 
Foreigners: The Cases of Padua and Seville, Estudios De Economia Aplicada, 
27(1), pp: 175-196. 
Frey, Bruno S. and Steiner, Lasse (2010). Pay as you Go: A New Proposal for 
Museum Pricing, Working Paper, No. 3045, University of Zurich.    
Frey, Bruno S. and Meier, Stephan (2003). The Economics of Museums, Working 
Paper No. 149, University of Zurich. 
Garrod, Brian and Fyall, Alan (2000). Managing Heritage Tourism, Journal of 
Tourism Research, 27(3), pp: 682-708. 
Johnson, Peter and Thomas, Barry (1998). The Economics of Museums: A 
Research Perspective, Journal of Cultural Economics, 22, pp: 75-85. 



  58...  بازدیدکنندگان داخلی وبرآورد تمایل به پرداخت 

Kinghorn, Naomi and Willis, Ken (2008). Valuing the components of an 
archaeological site: An application of Choice Experiment to Vindolanda, 
Hadrian’s Wall, Journal of Cultural Heritage, 9, pp: 117- 124. 
Kirchberg, Volker (1998), Entrance Fee as a Subjective Barrier to Visiting 
Museums, Journal of Cultural Economics, 22, pp: 1-13. 
Kozak, Metin and Andeau, Luisa, Eds. (2006). Progress in Tourism Marketing, 
Oxford, UK: Elsevier science. 
Lampi, Elina and Orth, Matilda (2009). Who visits the museums? A 
comparison between Stated Preferences and Observed Effect of Entrance Fee, 
KYKLOS, 62(1), pp: 85-102. 
Last, Anne-kathrin (2007). The Monetary value of cultural goods: A contingent 
valuation study of the municipal supply of cultural goods in Lueneburg, 
Germany, Working Paper Series in Economics, University of Lüneburg, No. 63. 
Lee, Choong-Ki, Han, Sang-Yoel (2002). Estimating the use and preservation 
values of national parks’ tourism resources using a contingent valuation 
method, Tourism Management, 23, pp: 531- 540. 
Maler, Karl-Goran and Vincent, Jeffreey R., Ed. (2002). Valuing environmental 
changes, Vol. 2, Oxford, UK: Elsevier Science.    
Manjarrez, C., Rosenstein C., Colgan, C., and Pastore, E. (2009) Exhibiting 
public value: Museum public finance in the United States (IMLS-2008-RES-
02), Washington, DC: Institute of Museum and library Services. 
Meyerhoff, Jurgen (2006). Stated willingness to pay as hypothetical behavior: 
can attitudes tell us more?, Journal of Environmental Planning and Management, 
49(2), pp: 209 – 226.  
Mudie, Peter and Pirrie, Angela (2006). Service Marketing Management, Oxford, 
UK: Elsevier Science. 
Nicolau, J. and Mas, F. (2006). The influence of distance and prices on the 
choice of tourist destinations: The moderating role of motivations, Tourism 
Management, 27, pp: 982-996. 
Rodriguez, Juan and Blanco, Victor (2006). Optimal Pricing and Grant Policies 
for Museums, Journal of Cultural Economics, 30, pp: 169-181. 
Salazar, S. Del Saz and Maques, J. Montagud (2005). Valuing cultural heritage: 
the social benefits of restoring and old Arab tower, Journal of Cultural Heritage, 
6, pp: 69-77. 
Schrijvershop, Carlien (2007). Do (not) blame the price: A quantitative analysis 
of the different determinants of the museum demand, MA Thesis, Erasmus 
University Rotterdam. 
Throsby, David (2003). Determining the Value of the Culture Goods: How 
Much (or How Little) Does Contingent Valuation Tell Us? Journal of Cultural 
Economics, 27, pp: 275–285. 
Timothy, Dallen J. and Nyaupane, Gyan P. (Ed.), (2009). Cultural Heritage and 
Tourism in the Developing World: A Regional Perspective, London, UK: Routledge. 
Tuan, Tran Huu and Navrud, Stale (2007). Valuing cultural heritage in 
developing countries: comparing and pooling contingent valuation and choice 
modeling estimates, Environ Resource Econ, 38, pp: 51-69. 
Vanhove, Norbert (2005). The Economics of Tourism Destinations, Oxford, UK: 
Elsevier science.  
Veisten, Knut (2007). Contingent valuation controversies philosophic debates 
about economic theory, The Journal of Socio-Economics, 36, pp: 204-232. 
Venkatachalam, L. (2004). The contingent valuation method: a review, 
Environmental Impact Assessment Review, 24, pp: 89-124. 



 


	Page Sefid.pdf
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	صفحه
	1
	23
	55








	Page Sefid.pdf
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	صفحه
	1
	23
	55









