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 چکيده

در این مقاله، عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان در سه پاار  بازر     اهداف:

كاارگيري الواوي يجيات    هبا ري مشارو  و  اگا  اساتااد  از رو  ارز  شهر مشاهد باا   

 .شدچندسطحی بررسی 

ت، از بازدیدكنناادگان سااه پااار  ملّاانامااه پرساا  4211هااا از يریاام ت مياال داد  روش:

دست آمد. در ایان مطالعاه، دو ناو     ه ب 4934آباد در سال كوهسنوی و پار  جنولی وكيل

مراتبای كاه در آن   و ساختار سلسله شدها بررسی مراتبی در خصوص نمونهساختار سلسله

بندي شاد   آباد( گرو وكيل -كوهسنوی  -ت ها به تا يك سه پار  مورد مطالعه )ملّنمونه

 .استااد  شد ،باشند

و  نتایج نشان داد كاه متغيرهااي درآماد و شااخا ر اایت تاثثير م بات        :نتايجها/ يافته

 داريو متغيرهاي سن و جنسيت تثثير منای و معنای  درصد( 33دار )در سطح ايمينان معنی

. دارناد بر تمایل به پرداخت بازدیدكننادگان   درصد( 32و  33)به ترتيب در سطح ايمينان 

ریاال، پاار     49332ت ط تمایل به پرداخت به ازاء هر بازدید در پار  ملّا همچنين متوسّ

  .استریال  2221آباد ریال و پار  جنولی وكيل 1392كوهسنوی 

گ اري مشرو ، الووسازي چندساطحی، ناهمساانی باين    پار  شهري، ارز  :هاكليدواژه

 ها، شهر مشهد. گرو 
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 مقدمه. 8

در حاا  و   هاا آننقا  مهام    وت تاریحی هاي شهري به دليل اهميّپار  فضاهاي سبز و

-ت بايیی برخوردارند. در واقع فضاهاي سبز بهاز اهميّ ،تعادل محيط زیست شهري شهروندان

دار از فضاهاي باز شهري، عامل اصالی در سااختار سايماي شاهري، بهباود      عنوان بخشی جان

به . شوندمطلوبيت محسوب میایجادكنندۀ و تاریح و شرایط اكولوژی ی، گ ران اوقات فراغت 

دهناد  شهرها ارتقااء مای  ویژ  در كالننحوي كه از این يریم كيايت محيط زیست شهري را به

 ، ص.4933، ، رفيعی، صالحی فارد و تاوانور  ؛ خاكپور21 ، ص.4932زاد ، فرد و علی)صالحی

و تبادیل شاهرها باه كاانون      شهرنشاينی  ( و رشد ت )ثابت و متحرّبه دليل افزای  جمعيّ (.2

توليدي و به دنباال آن   -هاي صنعتی هاي اقتصادي و اجتماعی و همچنين استقرار بنوا تفعاليّ

ت بيشتري فضاهاي سبز شهري اهميّتوسعة هاي كشاورزي و فضاهاي سبز يبيعی، كاه  زمين

محيطای  مين نيازهاي زیستها و فضاهاي سبز شهري هم از منظر تثیافته است. از این رو پار 

برخاوردار اسات   مهمّای  و هم از نظر تثمين اوقات فراغت و بستر تعامل اجتمااعی از جایواا    

 (.9 ، ص.4932زاد ، فرد و علی)صالحی

ها و فضاهاي سبز عمومی، تجزیاه و تحليال   افزون استااد  از پار ه به تقا اي روزبا توجّ

بينای نيازهااي   تواند باه پاي   ظر اقتصادي و اجتماعی مینعوامل مؤثر بر تقا اي مردم از نقطه

(. در این خصوص، 21 ، ص.4933 خادم بالدي پور، ،د )حياتیكنجواهی و تاریحی كمك تارّ

باازار در تعياين   بناابراین  ها داراي بازار نبود  و كه خدمات آن هستند ها از جمله موارديپار 

-كاه باه   WTP)(4بنابراین تمایل به پرداخات  ؛ استها ناموفم گ اري آنها و ارز قيمت آن

كنناد  تمایال دارد در ازاء   عنوان مقدار پولی كه مصرفعنوان یك ماهوم اقتصادي و در واقع به

-هاي بازار براي ایان تواند راهنمایی براي قيمتشود، میاستااد  از خدمات بپردازد تعریف می

يور مستقيم با سؤال از ماردم باراي بياان    ه گونه خدمات غيربازاري باشد. تمایل به پرداخت ب

هاي اقتصادي يزم باراي  هزینهمشاهدۀ يور غيرمستقيم با ه ها و یا بمقدار تمایل به پرداخت آن

                                                 
1. Willingness to Pay 
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هاا،  یاابی باه خادمات جانشاين آن    گرفته باراي دسات  هاي صورتاستااد  از خدمات یا هزینه

 (.19 ، ص.4932فيروز زار ،  شود )قربانی،اج میاستنت

درآمااد  ،پيشاانهاد ( نشااان دادنااد كااه متغيرهاااي مبلاا   4934اي و سااام دليااري )رز شاا

محال   ةفاصلو  ميزان تحصيالت ،)تميزي ساحل و شاافيت آب( كيايت ساحل ،بازدیدكنندگان

اكوسيستم بر تمایل به پرداخت براي ثيرگ ار ثتدار و معنی هايمتغيراز جمله س ونت تا ساحل 

متغيرهااي ميازان   ( دریافتناد كاه   4934پاور ) بلادي  خاادم  تی و. حيااست ساحلی دریاي خزر

العات در مورد تايب و ساعات حضور در محل داراي اثار  ، درآمد خانوار، ميزان ايّتتحصيال

دار محل زندگی تا تايب داراي اثر معنی ةپيشنهاد و فاصل مبل دار م بت و متغيرهاي سن، معنی

مطالعاة   باشاند. مای گال  تاايب قاوري  زدیدكننادگان  منای بار احتماال تمایال باه پرداخات با     

 ،بعاد خاانوار، درآماد فارد    نشان داد كاه  ( 4931) ، دانشور، كالته عربی و اكبريخاكسارآستانه

بار تمایال باه     محل س ونت ةفاصل و پيشنهاد مبل  ،ت حااظت از منابع يبيعی از دید فرداهميّ

قربانی  مطالعةبر اساس  باشند.ثر میؤم مشهدهاي جنولی پرداخت افراد جهت استااد  از پار 

متغيرهاي ميزان تحصيالت، درآمد خانوار، داشاتن خاودرو، سان، ناو       (4931و فيروز زار  )

باراي كااه  آلاودگی     محل س ونت و داشتن فرزند بر ميزان تمایل به پرداخات افاراد   ةمنطق

متغيرهااي مبلا    ناد كاه   ( دریافت4931) ، صبوحی، سايرپور. نيارياست ثيرگ ارثت هواي مشهد

منادي باه حاا  محايط     ميزان عالقاه  و پيشنهادي، درآمد، جنسيت، شغل، تعداد دفعات بازدید

( نشاان دادناد   4933آبادي )داري دارند. قربانی و صادقی لطفزابل تثثير معنیزیست چا  نيمه 

به پرداخات باراي   ثير م بت بر تمایل ثثير منای و درآمد داراي تثداراي ت مبل  پيشنهادسن و كه 

( نشاان  4932) ، خليليان و عصار اميرنژادمطالعة . در باشندی تندور  میپار  ملّ بازدیدكنندگان

داري بر تمایل به پرداخت پار  داد  شد كه مبل  پيشنهاد، درآمد و سطح تحصيالت تثثير معنی

لا  پيشانهادي و ساطح    ( دریافتند كه درآماد، مب 4931ی سيسنوان دارند. اميرنژاد و خليليان )ملّ

باشاند.  ی گلساتان مای  تحصيالت از جمله عوامل تثثيرگ ار بر تمایال باه پرداخات پاار  ملّا     

انادازۀ  ( دریافتند كه درآمد، ميزان تحصيالت، 2113)، كاووسی، حياتی و مويیی زاد خداوردي
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اري بار  دت ام انات رفااهی تاثثير معنای   خانوار، سن و ميزان ر ایت بازدیدكنندگان از و عيّ

 دارد. 4استپانوستمایل به پرداخت كليساي سنت

داري بر تمایال  ( نشان دادند مبل  پيشنهادي، سن و تحصيالت تثثير معنی4211) 2لی و هان

هااي  جناوبی دارناد. بار اسااس یافتاه      كارۀ ی در پار  ملّ پنجبه پرداخت بازدیدكنندگان براي 

و محال سا ونت از جملاه عوامال      ( سطح تحصايالت 2112) 9دیزایووس، بويتف، آميووس

باشاند.  گارون فرانسه می ةتثثيرگ ار بر تمایل به پرداخت براي حااظت زیستوا  ساحل رودخان

تارین متغيرهاا در   اصالی  ( نشان دادند كه كيايت ساحل از جمله2112) 1دولينیمارزتی و بران

داري بر دیدكنندگان تثثير معنیو درآمد بازاست ایتاليا  2دانتهدوديتاریحی از ساحل لیاستاادۀ 

( نشاان دادناد كاه درآماد،     2113)2 آگروساا ، سانگ، ميزان استااد  از ساحل ندارد. رینيسداتير

پرداخت ورودي، سان و   ةزیست، تعداد بازدید قبلی، محل اقامت، سابقنور  نسبت به محيط

و  2ی اس افتافلار  ملّعنوان ورودي براي پداري بر تمایل به پرداخت بهتحصيالت تثثير معنی

( نشاان داد كاه تمایال باه پرداخات      2141) 3دارند. فراتحليل باریو و لاوریرو  3آبشار گولاوس

خصوص زماانی كاه   ه باشند، بها حساس میهاي مدیریت جنول نسبت به اهداف برنامهبرنامه

دار معنای  آورند. دیوار متغيرهااي  ها فراهم میوسایل تاریحی و سرگرمی را در این گونه م ان

اند. تویرفاو و  گو بود ت جنول و نو  پاسخمؤثر بر تمایل به پرداخت شامل نو  جنول، موقعيّ

عناوان  هااي تركيبای باه   مسافرت، جنسيت، آگاهی از سایت ة( دریافتند كه هزین2142) 41آبابيو

 باشند.ی كاكوم غنا میترین متغيرهاي مؤثر بر تمایل به پرداخت پار  ملّاصلی

                                                 

1. Saint Stepanos  

2. Lee and Han 

3. Amigues, Boulatoff, Desaigues 

4. Marzetti and Brandolini 

5. Lido di Dante 

6. Reynisdottir, Song, Agrusa 

7. Skaftafell  
8. Gullfoss 

9. Barrio and Loureiro 

10. Twerefou and Ababio 
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دهد كاه  تعيين عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت نشان می حوزۀدر م كور مطالعات بررسی 

اند. به عبارت دیوار در ایان   شد  استااد  كرد محدودوابستة این مطالعات از الووهاي با متغير 

ها باه بررسای عوامال ماؤثر بار      مراتب نمونهنظر قرار دادن سطوح و سلسلهمطالعات، بدون مدّ

هااي مختلاف   مراتبی به صاورت چنين سلسله یاند كه در دنياي واقعخت پرداختهتمایل به پردا

 تاوان مای اي داشات. در واقاع   ه ویاژ  به آن توجّ هاو يزم است قبل از تجميع داد وجود دارد 

نتيجه گرفت كه عدم لحاظ سطوح، مم ن است به استنبا  آماري اشتبا  منجر شاد  باشاد كاه    

از جمله اهداف این  شود.گ اري محسوب میهاي مربو  به ارز ی در تحليلخود خالء مهمّ

 است.ها گ اري پار ها در ارز مراتب نمونهمطالعه، تبيين مباحث مربو  به سطوح و سلسله

ميليون نار دومين كالنشهر  9ت حدود با جمعيّ 4931شهر مشهد بر اساس سرشماري سال 

كنناد. از  گردشور و زائر به این شهر مسافرت می ميليون نار 42كه ساينه بي  از است كشور 

گردشاوران و زائارین نياز از آن اساتااد      كه عالو  بر شهروندان شهر مشاهد   هاییجمله م ان

هازار   3242هااي شاهر مشاهد حادود     پار  . مساحت كلّاستهاي سطح شهر پار  ،كنندمی

هازار   4323دارا بودن حادود   آباد بات، كوهسنوی و وكيلمترمربع است كه سه پار  بزر  ملّ

گيرناد  هاا و فضااهاي سابز شاهر مشاهد را دربرمای      درصد از كل پار  2/24متر مربع، حدود 

. كنندمی زیاديها استقبال از آن ( و ساينه گردشوران و شهروندان 4931شهر مشهد، آمارنامة )

ز خادمات مختلاف   هااي ما كور در ازاء اساتااد  ا   بررسی تمایل به پرداخت استااد  از پاار  

ها باشد. خصوص خدمات غيربازاري آنه ها و بتواند راهنمایی براي خدمات مختلف پار می

ت، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت در ساه پاار  بازر  ملّا    

 است.آباد مشهد كوهسنوی و وكيل
 

 مباني نظري .2

ناكارامد از كايها و خدمات استاادۀ ي تمایز ميان عنوان ابزاري براگ اري اقتصادي بهارز 

باشاد كاه باه    ساازي مای  پی بردن به ارز  واقعی این منابع در فرآیند تصميم محيطی وزیست
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عنوان رهياافتی  به 2گ اري(. ارز 24 ، ص.2112، 4رانی خوب نيز منجر می شود )كينگح م

ر تعيين ارز  پاولی كايهاا و خادمات    شود دافراد بيان می ۀكه از يریم ترجيحات آش ار شد

گا اري كاركردهاا و خادمات غيرباازاري محايط      گيارد. ارز  غير بازار مورد استااد  قرار می

محيطی  و اكولوژی ی، فاراهم آوردن ارتباا  مياان    زیست به دليل شناخت و فهم منافع زیست

محيطای و  سات ت مناابع زی سياست هاي اقتصادي و  درآمدهاي يبيعی، سنج  نق  و اهميّا 

، منابع يبيعی حائز اهميت است )خداوردي زاد  از رویهبرداري بیجلوگيري از تخریب و بهر 

 (. 12 ، ص.4923، حياتی و كاووسی

بل اه ارز    ( ارز  اقتصادي كيايت ذاتی هرچيزي نيست،4331) 9به اعتقاد پيرس و ترنر

آیاد. باه عباارت دیوار،     وجاود مای   عمل متقابل ميان فاعل و ماعول به اقتصادي تنها در نتيجة

گا اري پيشاين   عنوان ابزاري عملياتی بار ارز  تبدیل ترجيحات فردي به ارقام پولی عموماً به

هاي مختلف )شامل تغييرات مورد انتظار، تغييرات در الووهاي تخصايا ساایر   رویداد، گزینه

اشاد كاه باراي تعياين     بگ اري اثرات رفاهی پسين رویاداد مای  كايهاي اقتصادي( و نيز ارز 

خسارات قابل جبران یا ارزیابی كارایی اقتصادي مقاادیر بهباود یافتاه )باازذخير  شاد ( ماورد       

 (.42 ، ص.4932فيروز زار ،  ،گيرد )قربانیاستااد  قرار می

هااي شاهري، باه دو ناو      ارز  اقتصادي پار ( مشخا شد ، 4ش ل )همانوونه كه در 

كاه ارز  مصارفی شاامل ارز  مصارفی      شودقسيم میارز  مصرفی و ارز  غيرمصرفی ت

مساتقيم  ز  مصرفی غيرمستقيم )از مصرف غيرشود(، ارمستقيم )از مصرف مستقيم حاصل می

كند( و ارز  انتخاب )ارز  مستقيم به مصرف مستقيم كمك میيور غيره شود یا بحاصل می

تی وجودي )ر اایت و لا ّ   باشد. ارز  غير مصرفی شامل ارز احتمال استااد  در آیند ( می

ت انسان براي حا  پار  هاي آیند  )تمایل و ل ّبرد( و ارز  نسلكه فرد از وجود چيزي می

 (. 23، ص. 4932زدگان، باشد )كریمهاي آیند ( میبراي نسل

                                                 
1. King 

2. Valuation 

3. Pearce and Turner 
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 هاي شهري هاي پاركبندي ارزشطبقه -8شکل 

 4932زادگان، كریمتطبيم داد  شد  از مثخ : 
 

( باازار  2( مبتنای بار باازار    4توان به ساه رو  اصالی:   گ اري را میی ارز هاي كلّرو 

هااي دیادنی و   ها و م انه به ماهيت پار د كه با توجّكربندي ( بازار فر ی تقسيم9جایوزین 

ی باازار  كاارگيري رهيافات ساوم، یعنا    ه ها، بعدم وجود بازار واقعی براي كايها و خدمات آن

هایی كه در باازار فر ای در   فر ی از اقبال بايیی در مطالعات برخوردار است. از جمله رو 

است كاه در آن ارز    4گ اري مشرو مطالعات مختلف مورد استااد  قرار گرفته شد ، ارز 

ل باه  هاي تمایا د. رهيافتشواستااد  یا عدم استااد  از كاي برآورد می ةپولی رفا  افراد در نتيج

ه در تو ايح  هااي قابال توجّا   از جمله رهيافات  9WTAو تمایل به دریافت  2WTPپرداخت 

 .استگ اري مشرو  ارز 

گ اري مشرو  به ياور معماول بار بارآورد ارز  ساناریو تغييارات خااص        رو  ارز 

گ اري مشارو  باا یاك تو ايح در ماورد تغييار در       محيطی تمركز دارد. بررسی ارز زیست

                                                 
1. Conditional Valuation Method (CVM) 

2. Willingness to pay 

3. Willingness to attribute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي شهريارزش پارك

 ارزش غيرمصرفي

 

 ارزش وجودي

 

هاي ارزش نسل

 آينده

 ارزش مصرفي

 ارزش انتخاب ارزش غيرمستقيم ارزش مستقيم

 

ارزش 

 نكردنيمصرف

 

ارزش 

 كردنيمصرف
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شود. سپس افراد را براي معلوم كردن این مو و  كاه  محيطی آغاز میمات زیستكايها یا خد

دهاد. رو   ها چه مقدار حا ر به پرداخت براي تغيير خواهد بود ماورد پرسا  قارار مای    آن

ناماه  سازي بازار از يریم پرس مستلزم ساخت فر ی یا شبيه (CVM)گ ري مشرو  ارز 

يت مربو  به ميزان تمایل به پرداخت و یاا پا یرفتن در   اؤدهندگان به ساست كه در آن پاسخ

هااي مصارفی و   دهند. این رو  در ماورد ارز  پاسخ میمحيطی ورد تغييرات خاص زیستم

 (.13 ، ص. 2112 ، 4غيرمصرفی كاربرد دارد )افتك

 تحقيقروش . 3

 الگوي چندسطحي .8. 3

زنادگی  پيچيادۀ  ختارهاي سا 9( معتقد است كه در الووسازي چندسطحی4333) 2گلدستين

شود. الووهاي چندساطحی  اجتماعی دنياي واقع در الووهاي تحت تخمين لحاظ می-اقتصادي

مراتبی( شامل سااختارهاي مختلاف الووساازي از جملاه: افقای )فضاایی(، عماودي،        )سلسله

(. در اداماه  42 ، ص.4333باشاند )گلدساتين،   سري زمانی، متقايع و ت رار شاد  مای  -مقطعی

ارچوب ها ساطحی، الواوي يجيات در چ   كليااتی از مباانی نظاري الووهااي چناد      ةرائ من ا

 است.حا ر  ةالووسازي چندسطحی تبيين شد  است كه مبناي مطالع

ها،  ها است كه این قبيل تنوّ  آناساس الووي چندسطحی مبتنی بر واحدهاي تحليل و تنوّ

ساسی مطرح بود  است. باه عباارت   عنوان یك مش ل ادر مطالعات تجربی اقتصادي هموار  به

هاي الووسازي اصويً یك واحاد تحليال )مانناد    دیور در مطالعات تجربی، به دليل محدودیت

شود. كار گرفته میه هاي اقتصادي یا كل اقتصاد( بكنند ، بنوا  اقتصادي، توليدات بخ مصرف

مختلف وجود دارند كه دي در سطوح ت، واحدهاي تحليل متعدّاین در حالی است كه در واقعيّ

؛ بي ار و  21 ، ص.4331، 1لهتانتویسا ووناگ،  ، دهناد )ماساون  ثير قارار مای  ثی دیور را تحت ت

نظر قرار دادن واحدهاي تحليل باعاث  (. مد92ّ ، ص. 4333؛ گلدستين، 23 ، ص.4331 ،پسران

                                                 
1. EFTEC 

2. Goldstein 

3. Multilevel Modeling 

4. Mason, Wong, Entwistle 
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گيارد و   ه قارار ها مورد توجّا ها و نمونههاي واقعی بين گرو شود كه ناهمسانی و پيچيدگیمی

 (.  92 ، ص.4333رار گيرند )گلدستين، نظر قها و اجزاي آن مدّتثثير و تثثر بين گرو 

صورت تصادفی یا متغير در ه در الووهاي چندسطحی  ریب یك یا چند متغير تو يحی ب

الووهااي   ؛ بناابراین دنيااي واقعای در الواو لحااظ شاود     پيچيدۀ شود تا ساختار نظر گرفته می

ساادۀ  باشند. در الووي ذیل كاه یاك الواوي    برالووهاي با  رایب متغير میچندسطحی مبتنی 

صورت متغير در نظر گرفتاه شاد  اسات )گلدساتين،     ه ب 1و 0باشد  رایب دوسطحی می

 (.11، ص. 4333

(4)                                                   ij

p

k

kijkijjjij exxy  
2

110   

بي  از یك جملاه اخاالل دارد و تعاداد     توان گات كه این الووه به الووي فوق میبا توجّ

در  1و 0بنابراین تغييرات  ارایب  ؛ جمالت اخالل آن بستوی به تعداد  رایب متغير دارد

 است.صورت تصادفی ه واحدهاي سطح دوم ب

 (2)                                                                               jj 0000     

 (9)                                                                                 jj 1101    

0)()( 10  jj uEuE              2

00 )var( uju                      )1(   
2

11 )var( uju     
0110 ),cov( ujj uu      

  

 آید: دست میه (، الووي ذیل ب4در الووي ) j1و j0گ اري مقادیر با جاي

 (2)                                 ijijjj

p

k

kijkijij exuuxxy  


110

2

1000  

جملاة  توان گاات كاه الواوي ماورد بررسای داراي ساه       ( می2)شمارۀ ه به الووي با توجّ

م باه ساطح دوم   متعلّا  ju1و  ju0ل و م به ساطح اوّ متعلّ ijeاست كه  ju1و  ije ،ju0اخالل

 (. 13، ص. 4333)گلدستين،  استالووي مورد بررسی یك الووي دوسطحی ؛ بنابراین است

كواریاانس  -توان گات كاه سااختار واریاانس   ه به ساختار الووسازي چندسطحی میا توجّب

اي كاه بار اسااس    كند. باه گوناه  مراتبی آن تغيير مینظر قراردادن نو  ساختار سلسلهالوو با مدّ
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انس باشاند كواریا  به عنوان  رایب متغير می 1xالووي فوق كه در آن عرض از مبدأ و  ریب

كه واحد یك خود داراي سه مشاهد  و واحد دو داراي يوريه ب 2واحد از سطح  2الوو براي 

 (. 29 ، ص. 4333صورت ذیل خواهد بود )گلدستين، ه دو مشاهد  باشد ب

 (2)                                         



















)2(

2

0)2(

2

0

)3(

2

0)3(

2

0

0

0

IJ

IJ

eu

eu
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(، 2)رابطة در 
)(nI  ماتریس یك(n.n)  واحد و

)(nJ  یك ماتریس(n.n)   با مقادیر یاك و

 OLSساطحی، تخماين   هااي یاك  . در مدلاستبراي نشان دادن مدل دوسطحی  2زیرنویس 

2شود كه باعث می

0u  صار باشد و این ماتریس كوواریانس به ش ل استاندارد آن یعنایI2 

 (.22، ص. 4333باشد )گلدستين، واریانس جمالت اخالل می 2یابد كهتقليل می

 الگوي الجيت چندسطحي .2. 3

اي( باا یاك   هاي با متغير وابساته دوتاایی )دو جملاه   چنانچه یك مدل دوسطحی براي داد 

به الووي بخ  قبل است با این متغير تو يحی مدنظر قرار گيرد، این الوو از نظر ماهومی مشا

یك متغير واكنشی دوتایی براي  ijy. در این خصوص استتایی وآن د ةتااوت كه متغير وابست

هاا  نيز یك متغيار تو ايحی در ساطح نموناه     ijxو متغير  jدر خوشه )گرو (هاي  iهاي نمونه

)1Pr(صاورت  ه برابر یك باشاد با   ijy. احتمال واكن  كه در آن است  ijij y   تعریاف

تواند از يریم یك متغيار ماهاومی   تایی میوشود. مدل چندسطحی براي متغيرهاي وابسته دمی

*پنهان پيوستة ه به متغير پنهان حاصل شود. در این خصوص با توجّ

ijy  متغير واكنشی دوتاایی ،

ijy شود كه:اي تعریف میبه گونه 





 


otherwise

yif
y

ij

ij
0

01 *

      )2( 

كه با  1ijyتوان احتمال این ه بنابراین می
ij ه صاورت ذیال با   ه شاود با  نشان داد  می

 دست آورد:

ijjij xf 10)(         )3( 
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)(كه  ijf  هااي تاابع پيوناد:    تارین شا ل  شاود. از جملاه عماومی   ناميد  می 4تابع پيوند

 اسات هاا باه صاورت ذیال     كاه فارم تاابعی آن    است 1ت ميلی log-logو  9، پروبيت2يجيت

 .(23 ، ص. 2113، 2گلدستين ،، استيل، برونبا )راس

 (3)                                                      )
1

log()(:
ij

ij

ijfLogit






 

)()(                  )تابع چوالی تجمعی توزیع نرمال(  (41) ijijfprobit   

 (44)         ))1log(log()(: ijijfLogLogaryComplement   

هاي مختلف استااد  شد  است كه وسيعی از مطالعات حوز گسترۀ ش ل تابعی يجيت در 

بنابراین اگر یك ؛ طحی استااد  شد  استصورت چندسه در این مطالعه نيز از ش ل تابعی آن ب

ه به این ه تنها یك نظر باشد و با توجّمدّ ijyالووي يجيت دوسطحی با متغير واكنشی دوتایی 

توان الووي يجيت را می است متغير تو يحی در الوو لحاظ شد  و عرض از مبدأ آن تصادفی

 .(22، ص. 2113، استيل، برون و گلدستين، با راس)كرد صورت ذیل الووسازي ه ب

 (42)                                                                      
ijjij xit 10log   

 (49)                                                                                
jj u000   

 (41)                                                        
)exp(1

)exp(

010

010

jij

jij

ij
ux

ux









  

)(در الووي فوق، عرض از مبدأ از دو بخ  ثابت  0  و تصادفی)( 0 ju   كه  تش يل شد

)( 0 ju  2داراي توزیع نرمال با ميانوين صار و واریانس

0u  با ، اساتيل، بارون و   راس)است

 (.32 ، ص. 2113گلدستين، 

گاا   تصاادفی باشاد آن   1xچه الووي مورد بررسی داراي عارض از مبادأ و  اریب    چنان

 د:شوصورت ذیل فرموله میه ت دوسطحی بالووي يجيت در و عيّ

                                                 
1. Link Function 

2. Logit 

3. Probit 

4. Complementary Log-Log 

5. Rasbash, Steele, Browne, Goldstein 
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 ل:سطح اوّ

 (42)                                                                     
ijjjij xLogit 10    

 سطح دوم:

 (42)                                     
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در الووي فوق، عرض از مبدأ و  ریب 
ijx  به ترتيب( 0هركدام داراي دو بخ  ثابت  1و  و )

تصادفی )به ترتيب 
ju0

و  
ju1

( هستند كه
ju0

و  
ju1

 uداراي توزیع نرمال و مااتریس كوواریاانس   

 باشند كه در روابط فوق نشان داد  شد  است. می

 چه تعداد متغيرهاي مستقل دیوري وارد الوو نهایی شوند، الووسازي نهایی مشاابه الواوي فاوق   چنان

د بخ  ثابت و تصادفی  رایب و بالتبع نسبت احتمال بار  تصادفی باشن بود  و بسته به این ه كدام  ریب

 د.شواساس فرم جدید الووسازي می

*در این مطالعه متغير وابسته )

ijyّط متغير مشااهد  شاد    (، متغير پنهان تمایل به پرداخت است كه توس

د. شاو ( كه یك متغير دوتاایی اسات تعریاف مای    0ijy( و عدم تمایل به پرداخت )1ijyتمایل)

مراتبای  همچنين ساختارهایی كه در این مطالعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت شامل دو ساختار  سلسله

ل، بازدیدكننادگان باه دو بخا     مراتبای اوّ سااختار سلساله  در  ( ارائه شاد  اسات.   4ش ل )كه در است 

غيرشاهروندان(   –زدیدكنندگان ساكن در م انی غيار مشاهد )شاهروندان    بازدیدكنندگان ساكن مشهد و با

ی برخوردار اسات.  ها در هر گرو ، از همونی خاصّرسد كه نو  رفتار آناند كه به نظر میبندي شد تقسيم

كه به سه گارو   است ها بر حسب نو  پار  بندي بازدیدكنندگان از پار مراتبی دوم، گرو ساختار سلسله

 اند.بندي شد آباد تقسيمت، كوهسنوی و وكيلكنندگان از پار  ملّبازدید
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 هامراتبي نمونهساختار سلسله -2ل شک

 4932، خ : نوارندگانمث 

كه الوو با گيري براي انتخاب الووها و به عبارتی انتخاب بين ایندر الووهاي چندسطحی معيار تصميم

( 1( شيب یك متغيار تصاادفی   9( عرض از مبدأ و شيب یك متغير تصادفی 2دأ تصادفی ( عرض از مب4

)(دو( عرض از مبدأ و شيب چند متغير تصادفی باشد آزمون خی2شيب چند متغير تصادفی  2 باشد می

 (.42، ص. 2113، 4)هس س و اس روندال

( ارائاه  4جادول  )ه پرداخت مورد استااد  قرار گرفته در متغيرهایی كه در تعيين عوامل مؤثر بر تمایل ب

 شد  است. 

 تمايل به پرداختگذار بر رمتغيرهاي توضيحي تأثي -8جدول 

 4932، خ : نوارندگانمث 
 ارزش تعريف متغير

X1 ّتعداد ساعت بازدید در هر بار ت زمان بازدیدمد 

X2 گو )سال(سن پاسخ سن 

D1 1، زن=  4مرد=  جنسيت 

D2 1، ساكن در غير مشهد=  4ساكن مشهد=  شهر مبدأ 

X3 هاي تحصيلتعداد سال تحصيالت 

X4 هزار ریال( ط درآمد ماهانه )د متوسّ درآمد 

X5 شاخا ر ایت 
آن، ت فضاي سبز و زیبایی                            ّت بهداشت و نظافت پار ، و عي     ّو عي مؤلاه شامل:  2شاخا تجميعی از 

 ت مالی              ّت اخالقی و امني                                      ّت جغرافيایی و م ان استقرار پار ، امني           ّكان، موقعي كود ۀام انات مناسب براي استااد

گانه به صوور  ييو    ششهاي مؤلفهت است كه در خصوص شاخا ر ایت، ذكر این ن ته حائز اهميّ

ه هواي مووكور بو   سازي شاخصمحاسبه آن از جمعنحوة زينه دريافت و سپس شاخص رضايت ساخته شد. گپنجليكر  

 د.دست آم

                                                 
1 - Hesketh and Skrondla 

 ومب( ساختار د   لالف( ساختار اوّ       

 پاركهاي بزر  مشهد   پاركهاي بزر  مشهد     

 

 آبادپار  كوهسنوی     پار  وكيل           پار  ملت      ساكن غير مشهد ساكن مشهد           
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ت، كوهسانوی و  هااي ملّا  كنندگان به پار نامه از مراجعههاي این مطالعه از يریم ت ميل پرس داد 

دست آمد. حجم نمونه بر اساس تعاداد بهيناه در هار پاار      ه ب 4934آباد در تابستان پار  جنولی وكيل

نامه در پرس  4421العات نامه ت ميل و از ايّپرس  4211دست آمد و در نهایت حدود ه ب 111حدود 

ط كارشناسان خبر  و اسااتيد  نامه توسّهمچنين در این مطالعه، روایی پرس  هاي نهایی استااد  شد.تحليل

ناماه در  پرسا  پاي   91نامه نياز از يریام ت ميال    نظر مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرس صاحب

 دست آمد. ه ب 23/1نباخ وكه ميزان آلااي كر شدخصوص شاخا ميزان ر ایت سنج  

 تحقيقهاي يافته .4

(، آزمون مقایسه بين يجيت ساد  و چندسطحی با فرض تصادفی در نظر گرفتن شيب و 2در جدول )

، 2ه شاد  اسات. بار اسااس نتاایج آماار       یمراتبی ارامتغيرهاي مختلف در خصوص دو ساختار سلسله

تصاادفی   بنادي از  رایب بر اساس این گارو   كدامر واقع هيچشود. دل تثیيد نمیساختار چندسطحی اوّ

، به نحوي كه الووي داراي  ریب شودمیباشند. این در حالی است كه ساختار چندسطحی دوم تثیيد نمی

در سطح دوم در مقایسه با الووي يجيت ساد    -متغير موهومی )مشهدي، غيرمشهدي(-« شهر مبدأ»متغير 

در الووساازي مادل يجيات، سااختار      ؛ بناابراین داري دارداختالف معنای  -مراتبیبدون ساختار سلسله-

آباد( در سطح دوم قارار  وكيل –كوهسنوی  –ت ها )ملّل و پار ها در سطح اوّدوسطحی كه در آن نمونه

 است. عنوان  ریب تصادفی در الوو وارد شد  نظر قرار گرفته شد. در این الوو متغير شهر مبدأ بهمدّ ،دارند

 بين الجيت ساده و چندسطحي در خصوص ضرايب تصادفي متغيرهاي مختلفمقايسة نتايج آزمون  -2جدول 

 4932، : نوارندگانمثخ 

 مراتبي دوم ساختار سلسله  ل مراتبي اوّساختار سلسله
 2آمار   متغير با  ریب تصادفی در سطوح  2آمار   متغير با  ریب تصادفی در سطوح

 11/1 مدت زمان بازدید  1011 ت زمان بازدیدمدّ
 11/1 سن  e 2/4-12 سن

 11/1 جنسيت  e 2/1-13 جنسيت
 11/1 تحصيالت  1011 تحصيالت

 11/1 شاخا ر ایت  e 4/3-13 شاخا ر ایت
 11/1  ریب ثابت  e 3/4-12  ریب ثابت

 22/4* شهر مبدأ  - -

 درصد 31ايمينان  دار در سطح*: معنی
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كاه باا    شاد ی الووي يجيت، فرم لواریتمی آن نيز بررسی در این مطالعه عالو  بر فرم خطّ

درصد( در مقایسه  22/12بينی الووي لواریتمی )ت پي ه به ميزان نسبتاً پایين درصد صحّتوجّ

ی الواوي خطّا  داري  ارایب، در نهایات   درصاد( و همچناين معنای    23/22ی ) با الووي خطّ

 د.شانتخاب 

 Stata 12افزار كارگيري نرمه سطحی )فرم خطی( با بونتایج حاصل از برآورد الووي يجيت د

بينی الوو حاكی از آن است كاه مقادار آن   ت پي ( ارائه شد  است. نتایج درصد صح9ّجدول )در 

اسات. بار اسااس     بينای قدرت نسبتاً بايي مدل در پي  ۀدهنددرصد است كه نشان 23/22حدود 

ايميناان  ت زمان بازدید، شهر مبدأ و ميزان تحصيالت در سطح العات این جدول، متغيرهاي مدّايّ

. همچنين  ریب متغير شهر مبدأ داراي سه  ریب مجزا بود  كه مقادیر يستنددار ندرصد معنی 31

چند كاه ایان   هر. آیددست میه ها بر حسب هر پار  از جمع مقدار  ریب با بخ  تصادفی بآن

دار است دار نيست. متغير سن از جمله متغيرهاي منای معنیدرصد معنی 31ايمينان متغير در سطح 

با افزای  سن، احتمال تمایل به پرداخت باراي اساتااد  از    است.دار كه در سطح یك درصد معنی

بع از آن باه  كه در برخی مناا  4یابد. در این خصوص بر اساس آمار  نسبت احتمالپار  كاه  می

توان گات كه یك واحد افازای  متغيار سان    كنند مییاد می )RRR(2عنوان نسبت ریسك نسبی 

شود كه نسبت احتمال تمایل به پرداخات  )یعنی افزای  یك سال به سن بازدیدكنندگان( باعث می

دست آید و به عبارتی، احتماال عادم پرداخات باه پرداخات      ه ب 322/1به عدم تمایل به پرداخت 

ساال باه سان باعاث كااه        اثر نهایی، افزای  یك  آماراست. همچنين بر اساس  192/4حدود 

افازای  سان تاثثير مناای و      ؛ بناابراین شاود درصاد مای   24/4احتمال تمایل به پرداخت به ميزان 

هاي مورد مطالعه دارد. در این خصوص به كنندگان به پار داري بر تمایل به پرداخت مراجعهمعنی

رسد كه ج ب قشرهاي جوان به پار  باعث افزای  تمایل به پرداخت در خصوص پار  نظر می

اي نيست كه ر ایت افراد با سن باي را ها به گونهشود و از نوا  دیور، ام انات و خدمات پار می

 يزم براي پرداخت را فراهم آورد.انويزۀ ها و در آنكند تثمين 

                                                 
1. Odds Ratio 

2. Relative Risk Ratio 
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ايمينان دهد كه در سطح د مطالعه است كه نتایج نشان میمتغير جنسيت از دیور متغيرهاي مور

هاي احتمال ایان  نسبتآمارۀ دار است. بر اساس عالمت  ریب و درصد با عالمت منای معنی 32

( در تمایال باه پرداخات    2139/1توان گات كه مردان نسبت به زنان از احتمال كمتاري ) متغير می

اي كه تغيير جنسيت بازدیدكنندگان از زن به مارد باعاث   نهبراي استااد  از پار  برخوردارند به گو

دست آید و به عبارتی، ه ب 2139/1شود كه احتمال تمایل به پرداخت به عدم تمایل به پرداخت می

اثر نهاایی، تغييار جنسايت      آماراحتمال عدم پرداخت بزرگتر از پرداخت است. همچنين بر اساس 

؛ درصد كاه  یاباد  34/2شود كه احتمال تمایل به پرداخت میبازدیدكنندگان از زن به مرد باعث 

. در این خصوص استتوان گات كه در مجمو  تمایل به پرداخت زنان بيشتر از مردان میبنابراین 

هاي بزر  مشهد و ام انات آن تناسب بيشاتري باا نيازهااي    رسد كه فضاي فعلی پار به نظر می

تواند از یاك يارف بار    ه به نو  ام انات مورد نياز مردان میوجّتبنابراین گرو  زنان داشته باشد و 

 ها تثثيرگ ار باشد.ر ایت و از يرف دیور بر تمایل به پرداخت آن

داري )در سطح یك درصد( بر احتمال تمایل به پرداخات دارد  سطح درآمد تثثير م بت و معنی

شاود كاه   هزار ریاال( باعاث مای   د اي كه افزای  یك واحد به سطح درآمد افراد )افزای  به گونه

 ۀدهناد دست آید كاه نشاان  ه ب 1441/4احتمال تمایل به پرداخت نسبت به عدم تمایل به پرداخت 

همچناين بار اسااس     اسات. افزای  تمایل به پرداخت در خصوص مراجعين با سطح درآمد بايتر 

ار ریال( باعث افزای  تمایل هز اثر نهایی، افزای  یك واحد به سطح درآمد افراد )افزای  د   آمار

بازدیدكنندگان با سطح درآمد باي، تمایل بيشاتري   ؛ بنابراینشوددرصد می 1/1به پرداخت به ميزان 

رساد كاه از یاك    بنابراین به نظر می؛ هاي مورد بررسی دارندبه پرداخت نسبت به استااد  از پار 

ر وجود فضاي مورد نياز بر اساس خواست يرف توان مالی افراد با سطح درآمد باي و از يرف دیو

 داري این متغير شد  است. ها باعث معنیآن

ت پار  از دیور متغيرهاي مورد بررسی است كه با  اریب م بات،   شاخا ر ایت از و عيّ

داري )سطح یك درصد( بر احتمال تمایل به پرداخت نسبت به عدم تمایل باه پرداخات   تثثير معنی

هاي احتمال این شاخا حاكی از آن است كه باا افازای  یاك واحاد باه      بتنسآمار  دارد. نتایج 

دسات  ه با  2144/4شاخا ر ایت، ميزان احتمال تمایل به پرداخت به عدم تمایل باه پرداخات   
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آید. همچنين بر اساس آمار  اثر نهایی، افزای  یك واحد به شااخا ر اایت باعاث افازای      می

افزای  ر ایت بازدیدكننادگان   ؛ بنابراینشوددرصد می 21/41احتمال تمایل به پرداخت به ميزان 

ها از پار  دارد. در این خصوص به نظار  داري بر تمایل به پرداخت آناز پار  تثثير م بت و معنی

هاي مختلف در سطح نسبتاً بايیی يً ر ایت بازدیدكنندگان در خصوص زیرشاخارسد كه اوّمی

سازایی نازد   هت با ( از اهمي4ّزیرشاخا جدول  2مورد بررسی )هاي قرار دارد و ثانياً زیرشاخا

 ها قرار دارند.  بازدیدكنندگان از پار 

 نتایج پيمای  ميدانی در خصوص ميانوين ميزان تمایل به پرداخت در خصوص سه پار  مورد

ل، ریاا  49332ت ط تمایل به پرداخت به ازاء هر بازدید در پار  ملّا دهد كه متوسّنشان می مطالعه

اخاتالف   ۀدهناد كه نشاان است ریال  2221آباد ریال و پار  جنولی وكيل 1392پار  كوهسنوی 

  است.نسبتاً زیاد بين ميزان تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان در هر سه پار  

( كاه  4931) ، دانشور، كالته عرب و اكبريخاكسارمطالعة نتایج این مطالعه در مقایسه با نتایج 

ط بازدیدكنندگان انجام شد  بود نشان داد كه آباد توسّگ اري پار  جنولی وكيلارز در ارتبا  با 

. هرچند كه است داري بر تمایل به پرداختدر هر دو مطالعه، متغير درآمد داراي تثثير م بت و معنی

داري بار تمایال باه پرداخات برخاوردار      متغيرهاي سن و جنسيت كه در این مطالعه از تثثير معنی

داري بار تمایال باه    ( تاثثير معنای  4931)خاكسار، دانشور، كالته عرب و اكباري   ةند، در مطالعبود

( كاه در  4934غاوریاان ) مطالعاة  پرداخت نداشتند. همچنين نتایج این مطالعه در مقایسه باا نتاایج   

ت توسط خانوارهاي مشهدي بود نشان داد كه در هار دو  گ اري خدمات پار  ملّخصوص ارز 

داري بار تمایال باه پرداخات برخاوردار اسات. اگرچاه        تغير درآمد از تثثير م بت و معنیمطالعه م

( 4934غاوریاان ) مطالعاة  ولای در   ،دار نباود  چون تحصيالت در این مطالعه معنای متغيرهایی هم

( و غاوریاان  4931خاكساار و هم ااران )  مطالعاة  دار بود  است. این مطالعاه نسابت باه دو    معنی

گ اري كه ارز حوزۀ شهد صورت گرفته و همچنين در مقایسه با سایر مطالعات ( كه در م4934)

نظر ها را در الووسازي مادّ ن پرداخته شد، سلسله مراتب نمونهه آمطالعات نيز به اجمال ب ةدر پيشين

 قرار داد  است.
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  نتايج الگوي الجيت دوسطحي در خصوص تمايل به پرداخت -3جدول 

 4932 ،مثخ : نوارندگان 
 نسبت احتمال اثر نهایی |P>|z خطاي معيار  ریب متغير با  ریب تصادفی در سطوح

X1 1241/4 1121/1 223/1 19342/1 1242/1 مدت زمان بازدید 

X2 322/1 -1424/1 111/1 1122/1 -1912/1*** سن 

D1 2139/1 -1234/1 123/1 4229/1 -9192/1** جنسيت 

D2 1192/4 1132/1 343/1 4392/1 1129/1 شهر مبدأ 

X3 3322/1 -1124/1 933/1 1212/1 -1422/1 تحصيالت 

X4 1441/4 1111/1 111/1 1121/1 1449/1*** درآمد 

X5 2144/4 4121/1 114/1 4222/1 1122/1*** شاخا ر ایت 

C 9134/1 -1442/1 134/1 2222/1 -4212/4*  ریب ثابت 

بخ  تصادفی 

 ریب شهر مبدأ به 

 تا يك پار 

  101212249 تملّ

  10412242 كوهسنوی 

  -104319339 آبادوكيل 

 421/1خطاي معيار:                    429/1تخمين:   پارامتر اثر تصادفی

 -242/222نمایی = لواریتم راست

 41/22دو( = آمار  والد )خی

 111/1دو = داري خیسطح معنی

 9ها = تعداد گرو 

 % 23/22بينی الوو = درصد صحت پي 

 درصد 33درصد و  32 –درصد  31 ايمينان دار در سطح: به ترتيب معنی***-**-* -

 

 پيشنهادهاو  گيرينتيجه .5

تاوان گاات كاه    دست آمد  و تطبيم آن با مطالعات با زیربناي يجساتيك، مای  ه بر اساس نتایج ب

كاه  كارد  طالعاات مشااهد    توان در بسياري از ممراتبی و به عبارتی چندسطحی  را میساختار سلسله

يزم است در راستاي تبيين بهتر مدل، سااختار الووساازي مطالعاات تغييار كناد و ساطوح مختلاف        

 نظر قرار گيرد.ها مدّها و گرو نمونه
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خصوص باراي افاراد باا سان باايتر، از جملاه       ه ها، بفراهم آوردن ام انات و خدمات در پار 

هاي شود. در این خصوص اجراي برنامهایل به پرداخت میمواردي است كه باعث افزای  احتمال تم

هایی براي گردهمایی افراد با سن بايتر از جمله راه ارهااي  فرهنوی خاص و همچنين تدار  م ان

 .استاجرایی در این خصوص 

ت و هاي مورد بررسی از ام انات و خدمات پار  ل ّاز پار   بازدیدكنندزنان رسد كه به نظر می

 ؛ بنابراینها را در ارتبا  با پار  باي ببردها توانسته تا حدودي ر ایت آننسبی دارند و پار ر ایت 

-هشناسایی نيازهاي مردان از رفتن به پار  و فراهم آوردن ام انات و خدمات متناسب با آن نقا  با  

د. خصاوص ماردان در ایان خصاوص دار    ه سزایی در افزای  تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان و با 

-هت اقتصادي خانوارهاا تاثثير با   ه بيشتر به و عيّرسد كه در یك نوا  كالن، توجّهمچنين به نظر می

سزایی بر افزای  تمایل به پرداخت داشته باشد. از نوا  خرد، جلب افاراد باا ساطح درآماد باايتر و      

 ةوساع ی تهاي در مجاورت و نزدی ای مناايم باا ساطح درآماد باايتر و حتّا       پار  ةهمچنين توسع

 هاي خصوصی از توجيه بايي اقتصادي برخوردار باشد. پار 

تای  هااي امنيّ از دیور موارد پيشنهادي، فراهم آوردن ام انات براي بازي كودكان و بهبود شااخا 

 شود.كنندگان می)اخالقی و مالی( است كه باعث افزای  احتمال تمایل به پرداخت مراجعه
 

 نامهكتاب

شهرداري مشهد. مدیریت آمار و تحليل  ةریزي و توسع. معاونت برنامه(4933) مشهد. ةآمارنام .4

 مشهد. العاتايّ

هاي حااظتی و تارجی پار  تعيين ارز (. 4932) ح. عصار  م. ،خليليان ص. ،ح. ،اميرنژاد .2

 ،پژوه  و سازندگی در منابع يبيعی ةمجلجنولی سيسنوان با استااد  از تمایل به پرداخت افراد. 
22، 21-42. 

مؤثر بر رآورد ارز  توریستی پار  گلستان و تعيين عوامل . ب(4931) ص. ،خليليان ،ح. ،اميرنژاد .9

 2-3 ، زاهدان،اقتصاد كشاورزي ایران ةپنجمين كنارانس دوساين .كنندگانپرداخت بازدید تمایل به

  .4931شهریور 
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يين عوامل موثر بر تمایل به برآورد ارز  تاریحی و تع(. 4934)  . ،پورخادم بلدي ،ب. ،حياتی .1

 .22-91 ،(4)22 ،كشاورزي ةاقتصاد و توسع ةمجل .پرداخت بازدیدكنندگان در تايب قوري گل

عمل رد مدیریت شهري در بررسی (. 4933) م. ،توانور ،م. ،فردصالحی ، . ،رفيعی ، . ب. ،خاكپور .2
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