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برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیبهای اجتماعی
(مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)


غالمحسین کیانی ،استاديار ،گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ،ايران
رزیتا مؤیدفر ،استاديار ،گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ،ايران

محمدرضا رزاقی ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه اصفهان ،ايران
چکیده
یکنرد .ازجملره آثرار نرامللو
نههای هنگفتی را بر پیکرره جامعره وارد مر 
امروزه ،اعتیاد به صورت آسیبی اجتماعی پیامدهای ويرانگر و هزي 

و

نرههرايی را
یها هستند که دولت برای از بین بردن آنها به ناچار هزي 
انفکن اعتیاد طالق ،کاهش امنیت اجتماعی ،افزايش سرقت و انتقال بیمار 
بنی 
یشود؛ به همین دلیل ،ارزشی که مردم برای کاهش اعتیاد در جامعه و بره دنبرال آن ،بهبرود کیفیرت زنردگی اجتمراعی قائرل هسرتند،
متحمل م 
به منظور ارزيابی برنامه های دولت در مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد سودمند است .با توجه به اين ملالب ،در اين پژوهش اين ارزش ذهنی
در شهر اصفهان با به کارگیری روش ارزشگذاری مشروط کمیسازی شده است .برای اين کار ،پرسش نامه ارزشگذاری مشروطی بره صرورت
دوگانه و دوحدی برای برآورد تمايل به پرداخت افراد به منظور کاهش میزان اعتیاد طراحی شده اسرت و  993سرپرسرت خرانواده از قشررهای
کالنشهر اصفهان ،آن را تکمیل کرده اند .تحلیل اطالعات با استفاده از الگوی پروبیت انجام شده و ملابق نتايج ،تمايرل بره
درآمدی مختلف در 
پرداخت در افراد ،از  9متغیر قیمت پیشنهادی نخست ،درآمد ماهانه خانوار و جنسیت افراد تأثیر پذيرفته است .میرزان تمايرل بره پرداخرت هرر
خانواده برای کاهش میزان اعتیاد جامعه در شهر ،معادل 951هزار و  111ريال در ماه و برای تمام خانوارهرای سراکن شرهر ،حردود 19میلیرارد
ريال در ماه و حدود 9991میلیارد ريال در سال برآورد شده است.

ارزشگذاری مشروط ،آسیب اجتماعی ،الگوی پروبیت.
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براساس آخرين تحقیقات ستاد مبارزه با مرواد مخردر در

مقدمه و بیان مسأله
آسیبهای اجتماعی 9شامل برخی از مشرکالت جامعره اسرت
که به موجب آنهرا افرراد در معرر

سال  9911درخصوص وضعیت مصر

مواد مخردر و اعتیراد

در ايران ،تعداد سوءمصر کنندگان 9میلیون و 925هرزار نفرر

آسریب بردنی و تعرر
2

فیزيکی قرار میگیرنرد (رنرانی و مؤيردفر .)90 :9911،اعتیراد بره

اعالم شده اسرت .ملرابق نترايج ايرن پرژوهش ،میرزان شریوع

سررمايه

مررواد مخرردر در جمعیررت 95 -13سرراله کشررور

شکل يکی از آسیبهای اجتماعی در ابتدا بره اترال

مصررر

انسانی کشور منجر شده است و موتور محرک تولید اقتصادی

2/15درصد ،در شهر اصرفهان 9/10درصرد و میرانگین شریوع

را از کررار مرریانرردازد و سرر ، ،برره ديگررر بزهکرراریهررا و

مصررر

مررواد مخرردر در جمعیررت 95 -13سرراله جهرران 5/2

ناهنجاریهای اجتماعی نیز دامن می زند و از ايرن طريرق ،بره

درصد ،يعنی معادل 231میلیون

تشديد سرعت اتال

سرمايه انسانی می انجامد .همچنین ،ايرن

نفر اسرت (سرتاد مبرارزه برا مرواد

مخدر.)2 :9919 ،

موضوع ازطريق آثار نامللوبی که در جامعه به جا مریگرذارد،

بررسی شاخصهای مربوط به اين موضوع نشان میدهرد

به تضعیف سرمايه اجتماعی نیز منجر مریشرود .از پیامردهای

میزان اعتیاد به مواد مخدر بهويژه در سرال هرای اخیرر ،بردون

منفی اعتیاد فروپاشی بنیان خانواده ،کراهش امنیرت اجتمراعی،

کاهش و حتی با روندی صعودی بوده است .بررای مثرال طری

انتقال بیماریها ،افزايش سرقت در جامعه و از همره مهرمترر،

سال های  9901تا  9919مقدار انواع مواد مخدر کشفشده بره

هزينه فرصت ازدست رفته نیروی کار اسرت .زيرادبودن میرزان

دست نیروی انتظامی اسرتان اصرفهان ،از  91011کیلروگرم بره

اعتیاد در جامعه ،به شکل هزينه نگهداری معتادان در زندان يرا

 21995کیلوگرم افزايش يافته است که اين رشرد 01درصردی

ارائه خدمات به آنان ازطريرق سرازمان بهزيسرتی هزينره هرای

در مصررر

مررواد مخرردر طرری ير

دهرره ،شاخصرری از رشررد

آشررکار زيررادی برررای دولررت در بررر دارد؛ امررا در کنررار ايررن

ناهنجاریهای اجتمراعی محسرو

مری شرود .در سرال 9919

هزينه های ظاهری و شمردنی هزينههرای ديگرری نیرز وجرود

تعداد معتادان استفاده کننرده از مراکرز تحرت پوشرش سرازمان

دارد کرره ارزش پررولی آنهررا مشررخص نیسررت و درعررینحررال،

بهزيستی استان31 ،هزار و  312نفر بوده که نسبت به سال قبل

اهمیت دارند .ازجملره ايرن هزينره هرا بره ايرن مسرائل اشراره

از آن 30/1درصد رشد داشرته اسرت .بررسری اجمرالی ديگرر

میشود :از برین رفرتن اعتمراد اجتمراعی برین مرردم درنتیجره

شاخصها نیز رشد ناهنجاریها و آسیبهای اجتمراعی را در

افزايش سرقتها ،امکان بزهکارشدن ديگرر اعضرای خرانواده

طی چند سال اخیر نشران

به دلیل تزلزل و فروپاشری آن و جريحرهدار شردن احساسرات

.)500

مری دهرد (اسرتانداری اصرفهان:9912 ،

نروعدوسرتی آنران در زمران مشراهده

ملالعات داخلی درباره اعتیاد ،عمدتاً به صورت توصریفی

معتادان .همچنین ،دولت برای اجرای برنامرههرای مربروط بره

بوده و در داخل کشور ،ملالعرهای مشراهده نشرده اسرت کره

کاهش اعتیاد ،بايد در فرهنگسازی و آمروزش جامعره هرد

به وضوح کاهش اعتیاد را ارزش گرذاری کررده باشرد .در ايرن

سرمايهگذاری کند .بديهی است که قبل از اجرای اين برنامه ها

زمینه ،نهادهای مختلفی مانند دبیرخانره سرتاد مبرارزه برا مرواد

بايد بررسی شود که هزينهکردن بخش عمومی ترا چره انردازه

مخدر ( )9901نقش اعتیاد را در فروپاشری خرانواده ،خیرجرو

توجیه اقتصادی دارد؛ بنابراين ،بررسی میرزان اعتیراد بره مرواد

( )9901نقش خرانواده را در پریشگیرری از اعتیراد فرزنردان،

مخدر و ارزشی که مردم جامعه برای کاهش آن قائل میشوند،

محمدی و دادخواه ( )9901نقش مذهب را در پریش گیرری از

برای برنامهريزیهای اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد.

اعتیرراد ،رفیعرری و همکرراران ( )9900آن دسررته از مشررکالت

افراد جامعه برای حر

Social damages
Addiction

1
2

اجتماعی ايرران را کره در اولويرت هسرتند و شرفیعی ()9900
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9

رويکرد اسالم را به بسترهای ايجاد آسیبهای اجتمراعی ايرن

پاسخ دهندگان ،به پرداخت هزينه بررای درمران سروء مصرر

مسائل بررسی کرده اند .همچنین  ،اين تحقیقات نیز دراين رابله

مواد مخدر ،هیچ تمايلی ندارند و ديگر پاسخ دهنردگان نیرز در

انجام شده اند :رشیدی ( )9900تأثیر مهرارتهرای زنردگی برر

مقايسه با استراتژی کاهش آسیب ،مايل بوده اند برای استراتژی

کاهش اعتیادپذيری دانشآموزان سال سوم متوسله شهرسرتان

توانبخشی هزينه بیشتری پرداخت کنند.
در اين پژوهش برای برآورد میرزان تمايرل بره پرداخرت

ايوانغر  ،طهماسبی و کرمی ( )9911آسیبشناسی اجتماعی

1

اعتیاد ،منصوری ( )9911آسیب های اجتماعی از نگاه توسعه و

شررهروندان شررهر اصررفهان ،از روش ارزشگررذاری مشررروط

راهکارهای کاهش دهنده آن را با تأکید برر اعتیراد ،رشرادت و

به منظور کاهش اعتیاد استفاده شده است .از اين روش ،عمردتاً

همکاران ( )9911عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر

برای ارزشگذاری کاالهای زيستمحیلی استفاده شده اسرت.

در معتادان مراجعهکننده به جمعیت خیريه تولرد دوبراره شرهر

ازجمله پژوهشهای انجامشرده درايرنخصروص ،ايرن مروارد

مواد

هستند :ملالعه هاشم نرژاد و همکراران ( )9900بررای بررآورد

تهران و حیدری ( )9911عوامل اجتماعی مؤثر بر مصر

ارزش تفرجگرراهی پررارک جنگلرری نررور مازنرردران ،حیرراتی و

مخدر در بین دانشجويان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه.
9

منافیماليوسفی ( )9901برای برآورد ارزش تفرجری درياچره

مواد مخدر محاسبه شده اسرت.

مهارلوی شیراز ،نیکويی و زيبايی ( )9911برای بررآورد ارزش

گری زارکین و همکاران )2000( 2میانگین تمايل به پرداخرت

زيسررتمحیلرری و گردشررگری رودخانرره زاينرردهرود در شررهر

از مصر کنندگان مواد مخردر را بررای برنامره درمران

اصررفهان ،اوجیرردا و همکرراران )2007( 0برررای برررآورد ارزش

مرواد مخردر در کارولینرای شرمالی و برروکلین

غیربازاری رودخانه ياکیورا در مکزي  ،جنیروس و همکراران

0

نیويورک حدود  90دالر برآورد کرده انرد .چائوشرین تانرگ و

( )2008برای برآورد ارزش کمیت و کیفیت کرم آ

در شرهر

همکاران )2007( 9در تايوان به اين نتیجه رسیده اند که بین دو

ريديمنو يونان و نیز هاک و همکراران )2010( 1بررای بررآورد

مکانیسم متفاوت پرداخت ،عموم مرردم ترايوان در مقايسره برا

تمايل به پرداخت ساکنان شهر ابوتآباد پاکستان.

در ملالعات خارجی محدودی نیرز تمايرل بره پرداخرت
افراد برای درمان سوء مصر
هري

سوء مصرر

کم های مالی داوطلبانه ،بیشرتر بره پرداخرت هزينره درمران

ملابق نتايج بررسریهرای اولیره ،درزمینره ارزشگرذاری

ازطريق افزايش حق بیمه مايل هستند .همچنین ،متوسط تمايل

کاهش میزان اعتیاد تاکنون ملالعره مشرابهی در داخرل کشرور

به پرداخت هر فرد جامعره بررای اجررای هرر برنامره درمران،

انجام نشده است و بیشتر پژوهشهای انجام شده ،نقش اعتیراد

ماهانرره بررین  2/5تررا  9دالر برررآورد شررده اسررت .بیشررای و

را در فروپاشی خانواده يا نقش خرانواده را در پریشگیرری از

رجروع

اعتیاد بیان کرده اند .زيادبودن میزان آسیبهای اجتمراعی مثرل

توان بخشی را برای برنامه 9ماهه عاری از هرروئین 0/91 ،دالر

آمررار فسررادها و جرررائم عمرردی اجتمرراعی ،کرراهش امنیررت

در هفته و برای برنامه 23ماهره 90/99 ،دالر در هفتره تخمرین

اجتماعی ،اعتیاد ،خودکشیها و ديگر ناهنجراریهرا جامعره و

همکاران )2008( 3متوسط تمايل بره پرداخرت اربرا

زده اند که اين مبلغ ،کمتر از هزينره برآوردشرده بررای اجررای
برنامه ،يعنری  02دالر در هفتره اسرت .ماتسرون و همکراران

5

( )2013در اسررکاتلند دريافتررهانررد کرره برریش از نیمرری از

دستگاههای دولتی را بر آن مریدارد کره بررای برطرر

شردن

موانع آسايش اجتماعی و توسعه اقتصادی برنامهريزی کنند؛
بنابراين ،سئوال اساسی در ايرن پرژوهش ايرن اسرت کره
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شهروندان شهر اصفهان برای کراهش اعتیراد بره مرواد مخردر،

باتوجه به پیامدهای ويرانگر اعتیاد در قسرمت قبرل ،بايرد

چقرردر حاضرررند هزينرره ب،ردازنررد .ايررن ملالعرره برره دنبررال

اذعان کرد که طالق ،ناامنی اجتمراعی ،انتقرال بیمراریهرا و از

ارزشگذاری جوانبی از کاهش اعتیاد اسرت کره ازنظرر پرولی

دست رفتن نیروی کار مولرد ،پیامردهای آشرکار پديرده شروم

به طور مشخصی ارزش و قیمت بازاری ندارند .در ادامه ،پر

اعتیاد هستند که هزينههای آشکاری را نیز به شکل هزينههرای

از بیان مبانی نظری نتايج تجربی ارائه شده انرد و درپايران نیرز

بهداشت و مراقبت و هزينههای قضايی و انتظرامی برر جامعره

نتیجه يافتههای پژوهش ارائه شده است.

تحمیل میکنند؛ اما اعتیراد گذشرته از ايرن هزينرههرا ازطريرق
کاهش دادن مللوبیت زنردگی شرهروندان ،بره کراهش کیفیرت

مواد و روشها

زندگی آنان منجر میشود .اين پیامدهای ضمنی و ناملموس به

ارزشگذاری کاالها و خدمات غیربازاری؛ اعتیاد و کااهش

دنبال افزايش انحرافات و بزهکاریهای ناشی از اعتیراد ايجراد

کیفیت زندگی
مسئله ارزشگذاری کاالها و خدمات يکی از مسرائل مهرم در
اقتصاد است .رايجتررين روش تعیرین ارزش ،قیمرت تعرادلی
حاصررل از برخررورد منحنرریهررای عرضرره و تقاضاسررت؛
براين اساس ،قیمت کاالهرا و خردماتی کره در برازار مبادلره و
دادوستد می شوند ،ازطريرق برخرورد عرضره و تقاضرای کرل
تعیین میشود و درحقیقت ،خريداران انتخا های خرود را برا
مقايسه میزان تمايل به پرداخت بررای قیمرت هرر کراال انجرام
میدهند .برخی از کاالها و خدمات هم برازار خريرد ندارنرد.
درواقع ،باوجود تقاضا برای ايرن دسرته از کاالهرا و خردمات،
بازار مشخص و واقعی برای آنها وجود ندارد؛ به همین دلیرل،
ازطريق برازار قیمرت صرريحی بررای آنهرا تعیرین نمریشرود.
عمده ترين کاالها و خردمات غیربرازاری ،کاالهرای عمرومی و
زيستمحیلی هستند و دررابله با اين نوع کاالها تعیین قیمرت
مسررتلزم پیررداکردن مالکرری از تمايررل برره پرداخررت اسررت.
درحقیقررت ،يکرری از معیارهررای بررهکاررفترره در انرردازهگیررری
رجحانات افراد ،ازطريق تعیین میزان تمايل آنهرا بره پرداخرت
هزينه برای کاالها و خدمات است .به عبرارتی معیرار تررجی
افراد نسبت به هر کاال يا خدمت يا حتی معیار ترجیحات آنهرا
برای ويژگیهای مختلف هر کاال ازطريق تمايرل بره پرداخرت
آنها برای کاال و خدمت مزبور مشخص میشود؛ زيررا ارتبراط
بسیار نزديکی بین تمايل به پرداخت افرراد و رفراه و آسرايش

میشوند و به شکل ي

بحران ،حیرات و امنیرت اجتمراعی را

تهديد میکنند .همچنین ،اين نتايج هزينه ناملموسی بر زندگی
افراد جامعه تحمیل می کنند که در محاسبات اقتصادی در نظرر
گرفته نمیشود؛ به اين ترتیب ،ارزش پولی اين هزينرههرا بررای
بررسی توجیه اقتصادی میزان هزينه بخش عمومی در اجررای
برنامههای مربوط به کنترل اعتیراد و ديگرر برنامره ريرزیهرای
اقتصادی اجتماعی اهمیت دارد.
شیوههای گوناگونی برای ارزشگذاری کاالها و خردمات
غیربازاری وجود دارد که اين روشها به طورکلی بره دو دسرته
تقسرریم مرریشرروند .روشهررای غیرمتکرری برره منحنرری تقاضررا
معیارهای مناسبی بررای انردازهگیرری تغییررات رفراهی ارائره
نمرریدهنررد؛ بررااينحررال ،هنرروز هررم در سیاسررتگررذاری و
تصررمیمگیررری ارزش دارنررد و بررهصررورت ابررزاری مررؤثر در
ارزيابیهای مربوط به هزينره  -فايرده پرروهههرای اقتصرادی،
خط مشیها يا طرحهای اجرايی به کار گرفته

می شوند (عبرادی،

 .)919 :9901مورد ديگر روشهرای متکری بره منحنری تقاضرا
است که در اين شیوه ها قیمت کراال بره کمر

منحنری تقاضرا

تعیین میشود و خود مشتمل بر دو دستهاند.
9

روش رجحانررات آشکارشررده  :در ايررن روشهررا برررای
محاسبه ارزش کاالها و خدمات ،افراد بايد دررابله برا اسرتفاده
از کاال و خدمت مزبور ،رفتارهای قابل مشاهدهای داشته باشند
که اين مشاهدات ،برای ارزشهای آشکارشده استفاده شروند؛

آنها وجود دارد (عبادی.)900 :9901 ،
Revealed Preferences

1

برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیبهای اجتماعی (ملالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)

5

بنابراين ،اين روشها برای اندازهگیری ارزشهای استفاده نشده

متداولترين روش ،مصاحبه با افراد در مکان مردنظر پرژوهش

به کار برده نمی شروند .علرت ايرن امرر آن اسرت کره دربراره

اسررت

 .)Batmanايررن دو روش ،گذشررته از

ارزشهای استفاده نشده ،هیچ عکر العمرل قابرل مشراهدهای

کاربرد در ارزشهای استفاده ،1در ارزشهای غیراستفاده 91نیرز

میان افراد و مصرر

کراال يرا خردمت مردنظر وجرود نردارد

(et al., 1990:39

به کار گرفته میشوند؛ يعنی از افراد درخصوص تمايلشان بره

( .)Batman et al., 1990:38اين تکنی ها اصرلالحاً روشهرای

کاالی فرضی مللو

قیمتگذاری غیرمستقیم نامیده شده اند و شرامل :روش هزينره

است افراد اصالً از آن کاال استفاده نکرده باشند يا قصرد آن را

سررفر ،9روش مللوبیررت تصررادفی2و روش قیمررت هرردانی

9

هستند.

آنها سئوال مری کننرد .همچنرین ،ممکرن

هم نداشته باشند.
در ايررن پررژوهش از بررین روشهررای ارزيررابی کاالهررا و

روش رجحانات اظهارشرده :3در ايرن روش برا طراحری

خدمات غیربرازاری از روش ارزشگرذاری مشرروط اسرتفاده

بازار فرضی برای محصول بی قیمت ،از افراد درباره تمايرل بره

میشود .دلیل به کارگیری اين روش اين است که بهبود کیفیت

پرداخت (WTP)5يا تمايل به دريافت (WTA)1بررای بهبرود

زنرردگی اجتمرراعی درنتیجرره کرراهش اعتیرراد برره مررواد مخرردر،

يا بدترشدن کیفی محصول مدنظر سئوال میشرود .ايرن روش

محصولی غیربازاری محسرو

مری شرود و محصرول برازاری

با منحنی تقاضای جبرانی ارتباط دارد کره آن هرم بره منحنری

خاصی وجود ندارد که با آن مرتبط شود؛ بنابراين ،درباره افراد

اسرتفاده شرده برر مبنرای

نیز رفتار قابل مشاهدهای وجود نخواهد داشت که برای آنها از

رجحانررات اظهارشررده ،از قیمررتهررای مشرراهدهشررده بررازاری

روشهای ديگر ،مثل روش هدانی

يرا هزينره سرفر اسرتفاده

استفاده نمیکند؛ براين اساس ،مستقیماً از ذهنیت افرراد دربراره

کرد .اين محصول ،ارزشی بالقوه است که پديد میآيد و بررای

کاالی غیربازاری استفاده میکند که اين تکنی  ،قیمتگرذاری

افراد رفاه ايجاد می کند؛ اما بره دلیرل وجرود نداشرتن آن ،بايرد

مستقیم نامیده میشود و روشهای به کاررفته بررای آن ،روش

ارزش ذهنی افراد درباره آن ،به شکل مسرتقیم و در وضرعیت

تقاضای هیک

مشهور است .تکنی

ارزشگذاری مشروط 0و روش انتخا

تجربی 0است.

فرضی خاصی اظهار شود .باتوجهبه اين ملالب ،در اين روش،

ملرررابق ايرررن روشهرررا بررررای کاالهرررا و خررردمات

ارزشگررذاری براسرراس وضررعیت خاصرری اسررت کرره برررای

قیمتگذاری نشده (غیربازاری) بازاری فرضری در نظرر گرفتره

پرسششونده متصور میشروند و از او خواسرته مریشرود کره

میشود و بر مبنای آن ،میزان تقاضای افراد بررای ايرن گونره

باوجودآن موقعیت ،ارزش ذهنی خود را بیان کند.

کاالهررا و خرردمات ،ازطريررق خواسررتهررای اعررالمشررده آنهررا
(استخراجشده از پرسشنامهها) سنجیده مریشرود؛ يعنری ايرن

روشهای طراحی سئوال در ارزشگذاری مشروط

روشهای ارزيابی به مراجعه به افراد برای تعیین ارزش کاالها

روش ارزشگذاری مشروط ،شامل پرسش از افراد در حراالت

و خدمات غیربازاری نیاز دارد .بررای دسرتیابی بره ترجیحرات

عملی يا تحقیقی است که ازطريرق بازارهرای مشرروط ،بررای

اظهارشررده متقاضرریان ،روشهررای مختلفرری وجررود دارد؛ امررا

آشکارکردن ترجیحات فردی به منظور تغییر در کیفیرت کراالی
غیربازاری انجرام مری شرود .ايرن بازارهرا منرافع و ضرررهای

1

Travel Cost Method
Random Utility Method
3
Hedonic Pricing Method
4
Stated Preferences
5
Willingness To Pay
6
Willingness To Accept
7
Contingent Valuation Method
8
Choice Experiment Method
2

کاالهای مذکور ،وضعیت موجرود و پیشرنهادهای افرزايش يرا
کاهش کیفیت ،شیوه پرداخت و نحوه اجرای طرح را تعريرف

Use Values
Non- Use Values

9
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1

تکنی

میکنند .بازارهای مشروط ،پاسخگو را با مروقعیتی فرضری يرا

کارت پرداخرت :9در سرادهتررين شرکل ،در ايرن

عملی مواجه میکنند و به طور مشروط او را ارزيابی مریکننرد.

تکنی

مثالً سئوال میکنند اگر اين اتفاق بیفتد ،شما مايل هستید چره

که بر روی آنها قیمتهای پیشنهادی نوشته شده است .از فررد

مبلغرری پرداخررت کنیررد .روش ارزشگررذاری مشررروط تررالش

خواسته میشود کرارتی را جردا کنرد کره قیمرتش بره انردازه

میکند تمايل به پرداخت يا دريافت مصر کننده را تعیین کند

بیشترين قیمت دلخواه او باشد .قیمتهای نوشته شده برر روی

که اين مسئله ،به بازگشت او به موقعیت اولیه مللوبیت منجرر

اين کارتها معموالً از رقم صفر شروع و با فواصل يکسان ترا

میشود (.)Cummings et al., 1986: 167

مبلغ معینی افزايش میيابند و ممکرن اسرت پژوهشرگر بررای

سئوال اصلی پرسش نامه برای بیشترين تمايل به پرداخت
يا کمترين تمايل به دريافت ،با تکنیر هرای مختلفری ملررح
تکنی

گروههای مختلف درآمدی کارتهای مختلفی را طراحی کنرد
(عسگری و مهرگان.)20 :9901،
روش گزينش دوگانه :3اين روش ،خود مشرتمل برر سره

میشود که مهمترين اين تکنی ها عبارتند از:
سئوال باز :9اين تکنی

به فرد پاسخگو کارتهای زيادی نشران داده مریشرود

ساده ترين روشی است که

که برای بیشترين تمايرل بره پرداخرت يرا کمتررين تمايرل بره

5

نوع روش ديگر ،شامل گرزينش دوگانره ير حردی ،گرزينش
1

دوگانه دوحدی و گزينش دوگانره ير

0

ونریم حردی اسرت.

دريافت فرد از آن استفاده مری شرود .در ايرن تکنیر  ،از فررد

مزيت اين تکنی

خواسته میشود که بیشترين قیمت مدنظرش را دربراره ايجراد

دارد و همچنین ،در فرآيند پیشنهاد قیمتها به فرد برای اظهار

و اعرالم کنرد.

رجحرانهررايش بیشرتر فرصررت مرریدهرد .درگررزينش دوگانرره

روشهايی کره در ادامره مریآينرد ،جرزء روشهرای گسسرته

ي حدی موضوع مدنظر با دادن مقداری پول بره پاسرخگويان

(روش هايی که در آنها سئواالت به شکل بسته ملرح میشود)

معرفی میشود که اين مقردار ،در میران پاسرخگويان مختلرف

دستهبندی میشوند .در فرم بسته ،قیمتهايی بره پاسرخگويان

متفاوت است .اين روش دستکم ي

نقله ضرعف دارد و آن

داده و از آنها پرسیده میشود که آيا تمايل دارند بعضی از اين

اينکرره درزمینرره تعیررین میررزان واقعرری تمايررل پاسررخگويان برره

کااليی عمومی يا تغییر در کیفیرت آن ،انتخرا

آن است که به واقعیت بازار بیشرتر شرباهت

قیمتها را پرداخت کنند .سادگی جمعآوری اطالعات باعر

پرداخرت ،ناکارآمرد اسرت

شده است که در سالهای اخیر ،شکل گزينش گسسته در میان

بنررابراين ،احتمررال دارد در ملالعررات مبتنرری بررر ايررن روش،

کاربران روش ارزشگذاری مشروط ،طرفداران زيرادی داشرته

پژوهشگر ملرزم شرود تعرداد زيرادی نمونره جمرعآوری کنرد

باشد ( )Genius et al., 2008: 12و اين شرکل هرم خرود شرامل

(et al., 2008: 13

 .)Geniusگرزينش دوگانره دوحردی شرکل

چند روش است.

توسعه يافته گزينش دوگانه ي حدی است که در آن ،موضروع

روش قیمت پیشنهادی تکراری يا بازی قیمرتدهری :2در

(& McConnell, 2002: 84

)Haab

مدنظر شبیه به روش گزينش دوگانه ير حردی برا دادن ير
از دريافت پاسخ

اين روش ،فرد پاسخدهنده ابتدا در مقابل قیمت مشخصی قرار

قیمت به پاسخگويان معرفی میشود؛ اما پ

میگیرد که يا آن را میپذيرد يا آن را رد میکند .اگر قیمرت را

قیمت اولیه ،قیمتهای متعاقبی به آنها داده و از ايشان پرسیده

رد کند ،آخرين مبلغ پذيرفته شده مالک قرار میگیرد و اگر آن

میشود که آيا همچنان به پرداخت قیمت جديد تمايل دارنرد.

را ب،ذيرد ،قیمت بیشتری به او پیشنهاد میشود .اگر اين قیمت

اين روش ،برای گردآوری اطالعات بیشتر و بینیاز به افزايش

پذيرفته شد ،باز قیمت بیشتری پیشنهاد می شود و ايرن فرآينرد
تا توقف جوا

3

پاسخدهنده ادامه میيابد
Open Ended
Iterative Bidding Game

Payment Card
Dichotomous Choice
5
Single Bounded
6
Double Bounded
7
One and One-Half Bound
4

1
2
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حجم نمونه مدنظر طراحی شرده اسرت (

0

Genius et al., 2008:

اندي  iرأی موافق يا مخالف را نشان میدهرد ) (i=0 , i=1و

 .)13با معرفی پیشنهاد دوم به پاسخگويان ،اطالعرات بیشرتری

اگر افراد به طور موافق رأی دهند ،کراالی عمرومی را دريافرت

از توزيع تمايل به پرداخت با همان تعرداد مصراحبهشروندگان

می کنند و از درآمد آنها مبلغ  Bدالر پیشنهاد کسر میشود .اگر

اولیه به دسرت خواهرد آمرد (.)Haab & McConnell, 2002: 84

هم رأی افراد مخالف باشد ،کاالی عمومی را دريافت نمی کنند

اين اطالعات ،به صورت چشمگیری به بهبرود دقرت میرانگین

بودن

تمايل به پرداخت برآوردشده کم

میکنرد (نیکرويی و زيبرايی،

.)1: 9919
روش طراحرری سررئوال برررای برره دسررت آوردن بیشررترين
تمايل به پرداخت ،روش گزينش دوگانه دوحدی اسرت .ايرن
روش به واقعیت بازار بیشتر شباهت دارد و در فرآيند پیشنهاد
قیمتها به فررد بررای اظهرار رجحران هرايش بیشرتر فرصرت
میدهد .همچنین ،روش دوگانه دوحدی از روشهای گسسته
محسو

میشود و گردآوری اطالعات در آن سادهتر است.

يا نبودن برنامه را نشان میدهد.
()9
()2
()9
احتمررال موافقررت افررراد بررا مبلررغ پیشررنهادی (جررايی کرره
مللوبیت ناشری از رأی موافرق بریش از رأی مخرالف باشرد)
عبارت است از:
()3

مبانی نظری مطالعات ارزشگذاری مشروط
روش ارزشگرررذاری مشرررروط از رايرررجتررررين روشهرررای
ارزشگذاری ترجیحات اظهارشرده اسرت .ايرن روش ،شرامل
ساختار دقیقی از ي

و مبلغی از درآمد آنها کسر نمیشود .پارامتر دوم در

سناريو است کره در آن کرااليی بره فررد

که با آرايش مجدد اين فرمول را خواهیم داشت:
()5
معادله  5ي

تابع توزيع تجمعی 9است که در آن سرمت

ارائه (بهبود کیفیت زيستمحیلی ،کاالی عمرومی جديرد و)...

راست نامساوی ي

و از وی پرسیده میشود آيا تمايل دارد بررای کراالی عمرومی

تفاوت مللوبیت اسرت (کره ترابعی از عناصرر قابرل مشراهده

ارائه شده پرداختی انجام بدهد يرا خیرر .ارزش کراال براسراس

است) .در اين عبارت ،فر

هايی برای جرزء خلرا منظرور و

بازار توصیفشده پژوهشگر به دست میآيد.

پارامترهای تابع مللوبیت غیرمستقیم برآورد می شود .برای بره

متغیر تصادفی قرار دارد و سرمت چر،،

در ايررن بخررش ،سرراختار بنیررادی رويکرررد ارزشگررذاری

دست آوردن احتمال رأی موافق ،به تعیرین تفراوت مللوبیرت

گسسته ارائه میشود .ارزشگذاری مشرروط،

بین عبارتهای بله و خیر نیاز داريرم .ايرن تفراوت ،بره مبلرغ

ترکیبی از تئوریهای اقتصادی مرتبط با ساختار تابع مللوبیت

پیشنهادی و مللوبیت برنامهای بستگی دارد که به رأی گذاشته

و نظريههای اقتصادسنجی را در بر می گیرد؛ يعنری بررای ايرن

میشود .اين منلرق ،اسراس مردل هرای مللوبیرت تصرادفی و

مشروط انتخا

مدلها تئوری اقتصادی از اقتصادسنجی جدا نیسرت .انتخرا

تجزيه وتحلیل انتخا

گسسته را تشکیل میدهرد .تحلیرلگرر

توزيع برای جزء تصادفی بر ساختار تابع مللوبیت اثر خواهرد

احتمال ي

گذاشت.

تفاوت در مللوبیتها تعیین میکند.

پاسخ خاص (بله يا خیرر) را بره شرکل ترابعی از

اگر ويژگیهای جمعیت شناختی و ديگر عناصرر در ترابع

به صورت کلیتر و به جای بررسی احتمال رأی موافرق در

جررزء

وضعیت تفاوت مللوبیت ،اين احتمال به دست آورده می شود

مللوبیررت ناديررده گرفترره شررود ،مللوبیررت از يرر
سیسررتماتی  Vو ير

جررزء تصررادفی تشررکیل شررده اسررت.
)CumulativeDistribution Function (CDF

1
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که تمايل افراد به پرداخت واقعی بیشتر از مبلغی است کره بره
آنان پیشنهاد مریشرود .بررای ايرن کرار ،ير

نسرخه از ترابع

مللوبیت غیرمستقیم در نظر گرفته میشود کره شرامل عناصرر
تصادفی مرتبط با انتخا

است (عناصری که پژوهشگر آنها را

مشاهده نمیکند) .گذشته از اين،
برنامه يا کاالی عمومی و

سل کیفیت در حضور

سل کیفیت بردون برنامره،

M

درآمد و  Bپیشرنهاد قیمتری ارائره شرده بره مخاطرب را نشران
میدهند .احتمال رأی موافق عبارت است از:

()99
با آرايش مجدد معادله  99اين فرمول را خواهیم داشت:
()92
در معادله  99تابع جبرانی از تفاوت

مللوبیتها بررای C

حل شده است .بايد توجه داشت که در ايرن زمینره ،تغییررات
جبرانی به جمالت تصادفی وابسته و بنابراين ،خود ي
تصادفی است .با فر

لحاظ شده درباره توزيع

متغیرر

پارامترهای

و  βتخمین زده میشوند.
در معادله  99کیفیت در پارامتر

منعک

شرده اسرت.

() 1

تغییرات جبرانی بره تفراوت در پارامترهرای

Cتغییرات جبرانی را تعريف میکند:

(بودن يا نبودن برنامه) .اين تفاوت به وسریله مللوبیرت بردون
اجرای برنامه يعنری

() 0
تابعی که تغییرات جبرانی را برای تفاوت کیفیت توصیف کند،

بسرتگی دارد

مللوبیرت نرمرالشرده و نیرز تفراوت

مللوبیت ،بهصورت اين تابع تعريف میشود:

به اين صورت تعريف میشود:
()99

()0
روشی ديگر برای بیان احتمال رأی موافق مبتنی برر ترابع
جبرانی است ،با اين تصور که رأی مخاطب در صورتی موافق
خواهد بود که تمايل به پرداخت (تعريرف شرده برا تغییررات

پ

از نرمال کردن پارامترهای

بین بودن يا نبودن برنامه به اين شکل خواهد بود:
()93
زمانی که

جبرانی) بیشتر از پیشنهاد قیمتی باشد يا:

به  αتفاوت مللوبیرت

باشرد B ،بیرانگر مقرداری از پیشرنهاد

پولی است که فرد را بین داشتن و نداشتن برنامه بیاعتنا میکند.
احتمال دادن رأی موافق ،برای اين تابع مللوبیرت خلری

()1
در اينجا Fبه صورت فر

پژوهشگر از ي

تابع توزيرع

تجمعی تعريف میشود .اکنون ،احتمرال دادن رأی موافرق ،بره
شکل تابعی از پیشنهاد  Bبیان میشود:

موافق احتمالی را نشان می دهد که در آن تمايرل بره پرداخرت
تعريف شده با تابع جبرانی (عبارت تفاوت مللوبیت) از مقدار
پیشنهادی  Bبیشتر باشد (معادلره  .)1همچنرین ،ايرن احتمرال

()91
با فر

براساس معاالت  1و  0تعريرف مری شرود .احتمرال دادن رأی

برابر است با  9منهای احتمال اينکه تمايل به پرداخت با مقدار
تابع مللوبیت غیرمستقیم خلی  ، vعبارتی برای

تغییرات جبرانی بره ايرن شررح تشرکیل مری شرود کره در آن
اطالعات مربوط به تغییر کیفیت از (
عناصر با  9و  1بیان شده است:

) در براالنوي

پیشنهادی  Bکمتر يا مساوی باشد .بهعبارتديگر ،اين احتمرال
با  9منهای CDFتابع جبرانی (معادله  )91برابر است.
 Fمنعک کننده فر

ما درباره شکل CDFاست؛ بره همرین

دلیل ،احتمال دادن رأی موافق به اين صورت بازتعريف میشود:
()95

برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیبهای اجتماعی (ملالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)

اگرر توزيرع لجیسرتی
(

1

بررای تفراوت در جمرالت خلرا

اطالعات اندکی درباره تمايل خود به پرداخت ارائه مریدهرد.

) در نظر گرفته شود ،احتمال دادن رأی موافرق بره

کنید کره از فررد پرسریده شرود بررای تغییرر

اين صورت خواهد بود:

برای مثال فر

مشخصی در هر کاالی عمومی ،آيرا حاضرر اسرت مبلرغ را
ب،ردازد .اگر پاسخ او منفی باشد ،چنین نتیجه گرفته می شود که
و درصررورتیکرره پاسررخ مثبررت باشررد

()91

خواهد بود؛ به همین دلیل ،در اين روش،

اگر توزيع نرمال فر

شود ،احتمال دادن رأی موافق بره

به دست آوردن برآوردهای دقیقی از تمايرل بره پرداخرت ،بره

اين شکل خواهد شد:

حجم وسیعی از دادهها نیاز دارد .يکی از پژوهشرگران ،گزينره

()90

ديگری را برای بهبود کارايی تخمین پیشنهاد مریکنرد کره بره

کرره در آن
فر

 CDF ،توزيررع نرمررال اسررت .پژوهشررگر

های ديگری را نیز درخصوص شیب تابع مللوبیت و شیب

 CDFدر نظر میگیرد ()Hanemann & Kanninen,1999: 256
پارامترهای اين تابع مللوبیت غیرمستقیم ،معموالً به وسیله
تابعی با بیشترين درستنمايی برآورد میشود؛ يعنی تابعی کره
محصول پاسخهای مصاحبهشوندگان است .فررد مخاطرب بره
هردو پرسش به طور مثبت پاسخ می دهد؛ بنابراين اين ترابع بره
دست میآيد:

میشود ( .)Hanemann,1991: 638در اين زمینه ،از فرد مخاطب
دو سئوال پرسیده میشود .در ابتدا پرسیده میشود آيا حاضرر
است مبلغ معینی مانند

را ب،ردازد .اگر پاسخ او بره پرسرش

نخست موافق باشد ،در سئوال دوم مبلغ بیشتری به او پیشنهاد
می شود و اگر پاسخ مخالف بود ،در سئوال دوم مبلرغ کمترری
به او پیشنهاد خواهد شد .اين مسئله به اين معناست کره مبلرغ
پیشررنهادی در پرسررش دوم درونزا برروده اسررت و برره پاسررخ
به دست آمده از پرسرش نخسرت بسرتگی دارد .برا ايرن روش،

()90

برای هر فرد دو پاسخ به دست میآيد که اطالعات بیشتری را

که در آن ،احتمال دادن رأی مخرالف ،برابرر برا  9منهرای
احتمررال دادن رأی موافررق اسررت و  δيرر
محسو

شکل مدل پرسش دوگانره يرا مردل دوگانره محردود شرناخته

متغیررر شرراخص

می شود که برای افرادی که رأی موافق دارند ،برابر 9

در نظر گرفته میشود.
بايد توجه داشت که اين مردل سراده ،فرر

را برر ايرن

میگذارد که افراد ترجیحات يکسانی دارند؛ درحالی که در اين
گونه مدلها پیشرفتهرای چشرمگیری در بازنمرائی همگنری

فراهم میکنرد؛ امرا در مقايسره برا حالرت قبرل ،تخمرینهرای
اقتصادسنجی نسبتاً پیچیده تری دارد .اطالعات به دست آمده در
اين پژوهش ،با چنین پرسشنامهای جمعآوری شدهاند.
اگررر مبلررغ پیشررنهادی نخسررت

نامگذاری شوند ،هر فرد در يکی از اين طبقات قرار میگیرد:
 .9فرد به پرسش نخست با بله و به پرسش دوم برا خیرر
پاسخ میدهد؛ بنابراين،

؛

 .2پاسخ فررد مخاطرب بره هرردو پرسرش مثبرت اسرت؛
بنابراين ،اين فرمول حاصل میشود:

ارزشگذاری مشروط با به کارگیری پرسشهای دوگانه
مسئله موجود در روش پرسشهای يگانه اين است که هر فرد
1

؛

 .9فرد به پرسش نخست به صورت خیر و به پرسش دوم
با بله پاسخ میدهد؛ بنابراين،
اين فرمول به دست میآيد:

Dichotomous Questions

بوده و در ايرن زمینره ،ايرن

تعريف به دست میآيد:

حاصل شده است (.)Quentin et al., 2004: 249

و پیشررنهاد دوم

است و در ايرن براره
و
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 .3فرد به هردو پرسش با خیر پاسرخ مریدهرد؛ بنرابراين،
اين فرمول حاصل میشود:

.

تعريف شده که اين کار ،در روش پرسشهای يگانه غیرممکن
بوده است .فواصلی که در موارد  2و  3تعريرف شردهانرد ،بره
روش پرسشهای يگانه شبیه است ،با اين تفاوت کره در ايرن
زمینه،

()22
برخال

در موارد  9و  9فواصلی برای تمايل به پرداخت هر فررد

نسبت به

4.no, no:

به ارزش واقعری تمايرل بره پرداخرت

الگوی لوجیت سراده ،در ايرن الگرو تمايرل بره

پرداخرت ،بررهطررور مسررتقیم و طری ير
نمی شود .ي

مرحلرره تخمررین زده

روش برای اين کار ،تشکیل تابع درست نمرايی

و حداکثرسرازی آن برررای بررآورد پارامترهررای

و

9

اسررت.

تابعی که برای برآورد پارامترهای مدل بايد حرداکثر شرود ،بره
اين صورت است:

نزدي تر است .ملابق توضریحات ارائره شرده ،مردل انتخرا
دوگانه ،9در مقايسه با مدل سادهترر پرسرش يگانره اطالعرات
بیشتری را فراهم میآورد.

()29

الگوی اقتصادسنجی مدل دوگانه دوحدی

کره بسرته برره پاسرخ هرر شررخص ،برا ارزش  1يرا  9انتخررا

روشی که با عنوان دوگانه دوحدی شرناخته مریشرود ،امکران

میشوند .در لگاريتم تابع درستنمايی ،اشخاص به يکری از 3

استفاده کاراتری از دادهها را برای برآورد تمايرل بره پرداخرت

حالت توضی داده شده شرکت میکنند .برای مثال فردی که بره

کره ترابع ارزشگرذاری واحردی

و

که در آن

فراهم میآورد (با اين فر

و

پشت هردو پاسخ قرار دارد).
اتخاذ میکنند و پ

و

هردو پرسش به صورت مثبت پاسرخ داده باشرد،

بهصورت متغیرهرايی

تعريف می شوند که پاسخ بره پرسرشهرای نخسرت و دوم را

و

و

متغیرهرايی هسرتند

است (.)Lopez,2012: 9
پ

از برآورد الگو و به دسرت آمردن ضررايب متغیرهرا

از آن ،با اين احتمال که فررد بره پرسرش

(پارامترها) با استفاده از مقردار میرانگین متغیرهرای توضریحی

نخست ،به شکل بله و به پرسش دوم ،به صورت منفری پاسرخ

میانگین تمايل پاسخگويان به پرداخت محاسربه مریشرود؛ امرا

دهررررد ،برررره ايررررن صررررورت بیرررران مرررریشررررود:

از ايرن برآوردهرا بايرد

مشکل موجود اين است که کردامير

(کرررره در آن،

برای سیاستگذاری به کار گرفته شود .اين گرزينش ،برا بره -

سمت راست عبارت اين حقیقت را نشان میدهد کره احتمرال

کارگیری روش انجام می شود که دراين زمینه ،رابله  23آورده

تعريف شده ،به ارزش متغیرهای توضیحی وابسرته اسرت) .برا

شده است:

توضرررریحات دادهشررررده و بررررا ايررررن فررررر
و
هري

کرررره
احتمال

=

()23

در رابله  23هرچه اين نسبت کمتر باشد ،کارايی و دقت

از اين  3حالت ،عبارت خواهد بود از:

()91

1.yes, no:

()21

2.yes, yes:

()29

3.no, yes:

برآوردها بیشتر و نتايج قابل اعتمادتر خواهند بود (
in Jeanty,2007: 21

& Krinsky

.) Robb,1986

روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
در اين ملالعه ،جامعه آماری کلیه شهروندان شهر اصرفهان در

Dichotomous choice model
Double-boundedmodel

1
2

Likelihood function

3
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سال  9919هستند و پرسش نامه ها ازطريق مصاحبه مسرتقیم و

تمايل داشرت مبلرغ اولیره را پرداخرت کنرد ،در سرئوال بعرد،

به صورت پراکنده و تصادفی در مناطقی از شهر توزيع شده اند

دوبرابر مبلغ پیشنهادی نخست به شکل پیشنهاد قیمت دوم بره

که ويژگی طبقه مدنظر را داشتهاند؛ برهطروریکره سرعی شرده

او ارائه میشود.

است با سرپرست خانوارها مصاحبه شود .ابتدا کل جامعه به 9
طبقه درآمدی ضعیف ( )9متوسرط ( )2و برا درآمرد زيراد ()9

نتایج و بحث

دستهبندی شده اند و س ، ،باتوجه به نسبت جمعیت هر طبقره

متغیرهای توصیفی

از کل جمعیت شهر ،نمونهگیری به طور تصرادفی انجرام شرده

در جمعیت نمونه ،متوسط اندازه خانوار  ،9/00میانگین درآمد

است .برای تعیین حجم نمونه ،در ابتدا تعداد  91پرسرش نامره

ماهانه حدود 99میلیون ريال و متوسط سن پاسخگويان حدود

به صورت پیشآزمون 9جمرعآوری و ايررادات هرير
شناسايی و برطر

شده اسرت .پر

از آنهرا

 90سال است (جدول .)9

از طراحری نهرايی هرم،

براسرراس جرردول میشررل و کارسررون ،درمجمرروع تعررداد 993
پرسشنامه گردآوری شده است.
برای برآورد مقدار تمايل به پرداخت افرراد جامعره بررای
کاهش میزان اعتیاد ،باتوجه بره معیارهرای روش ارزشگرذاری
مشروط ،پرسش نامهای شرامل  3دسرته سرئوال طراحری شرده
است -9 :سئواالت فردی همچرون سرن ،تحصریالت ،شرغل،
تعداد اعضای خانوار ،سرئواالت اجتمراعی و نگرشری دربراره

جدول  -متغیرهای توصیفی پیوسته
متغیر
درآمد
(ریال)
قیمت
(ریال)
سن
بعد
خانوار

میانگین

بیشینه

کمینه

انحرافمعیار

9922912251

5121112111

920112111

022132111

9152201

3112111

512111

922119

91/10

09

90

99/29

9/00

1

9

9/91
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موضرروع اعتیرراد؛  -2سررئواالت اقتصررادی ماننررد درآمررد؛
 -9سئواالت اختصاصی ارزشگذاری مشروط و  -3سرئواالت
نهررادی ماننررد عضررويت در سررازمانهررای مردمرری .سررئواالت
اختصاصی ارزشگذاری مشروط نیز براسراس روش گرزينش
دوگانه دوحدی در قالب  3نسرخه پرسرش نامره طراحری و برا

در اين نمونه ،سهم مردان 09/5درصد ،سهم مشراغل آزاد
09درصد و سرهم افرراد برا تحصریالت فروق دير،لم و بیشرتر
90/5درصد است (جدول .)2

قیمررتهررای پیشررنهادی  211 ،911 ،51و 311هررزار ريررال برره

جدول  -متغیرهای توصیفی گسسته ،از بخش سئواالت فردی

مخاطبان ارائه شده است .در تکمیل پرسش نامهها سعی برر آن

پرسشنامه

بوده اسرت کره پیشرنهادها ازنظرر قیمرت بره تناسرب طبقرات

متغیرها

درآمدی توزيع شوند.

تأهل

در ابتدا برای مصاحبه شونده به خوبی توضی داده شده که
بهمنظور کاهش میزان اعتیاد از چه روشی استفاده شرده اسرت.
پ

از ارائه پیشنهاد نخست به پاسخگو ،در صورت منفی بودن

پاسخ ،در ادامه نصرف مبلرغ آن پیشرنهاد بره صرورت پیشرنهاد
قیمت دوم از او پرسیده میشرود؛ امرا درصرورتی کره شرخص

شغل
جنسیت
تحصیالت

متأهل
مجرد
دولتی
آزاد
مرد
زن
کمتر از دي،لم
فررروق ديررر،لم و...
بیشتر

فراوانی
299
09
11
253
299
09
919

درصد
09/5
21/5
91
09
09/5
21/5
19/5

929

90/5

کل
993
993
993
993
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نزدي

به 05درصد پاسخگويان ،فرد معتراد را بیمرار و

شرکت داشرته انرد و 51درصرد از آنران اصرالً در ايرن زمینره

95درصد هرم او را مجررم مری داننرد و حردود 90درصرد از

مشارکت نداشتهاند .بیشتر پاسخدهندگان نوع مشارکت خود را

پاسخگويان سابقه اعتیاد را در خانواده يا فامیل خرود اعرالم

به صورت نصیحت و ارشاد فرد معتاد و برخی هرم بره شرکل

کرده اند .حدود 30درصد از آنان از برنامه های دولت درزمینه

کم های مالی برای ترک اعتیاد آن فرد دانسته انرد .همچنرین،

مبارزه با اعتیاد آگاهی نداشته اند و دلیل آن را وجودنداشرتن

ملررابق اطالعررات جرردول91 ،درصررد از پاسررخدهنرردگان در

اطالع رسانی دولت بیان کرده اند .تقريباً 30درصد از اين افراد

سازمانهای مردم نهاد عضو بودهاند کره ايرن نهادهرا برا اعتیراد

ادعا کرده اند به اثربخشی برنامه های دولت درباره مبرارزه برا

مبارزه میکنند (جدول .)3

مواد مخدر اعتماد دارند؛ درحالی که 31/3درصد از اين افراد،
اصالً از اين برنامه ها رضايت نداشته اند .طبرق آمرار رسرمی،
ستاد مبارزه با مواد مخدر ،تعداد معتادان شهر اصرفهان را در
سال  19حدود 31هزار نفرر اعرالم کررده اسرت کره حردود
09درصد از اين افراد تعداد معترادان شرهر را زيراد و بسریار
زياد دانسته اند و به باور آنهرا بايرد ايرن تعرداد بره  1برسرد
(جدول .)9

جدول  -4وضعیت مشارکت اجتماعی پاسخگویان
متغیرها
مشارکت درزمینه مبارزه با اعتیاد

عضویت در سازمانهای مردمنهاد

فراوانی

درصد

بله

10

39/2

خیر

939

50/0

بله

92

91/9

خیر

202

01/0

جدول  -3متغیرهای توصیفی گسسته از بخش سئواالت اجتماعی
متغیرها
مجرم
نگرش به اعتیاد
بیمار
سابقه اعتیاد در خانواده یا فامیل
آگاهی از برنامههای دولت درزمینه مبارزه
با اعتیاد
اعتماد به اثربخشی برنامههای بله
خیر
دولت
بسیار
زياد
ارزیابی وضعیت اعتیاد نسبت زياد
متوسط
به جمعیت شهر
کم
بسیار کم
کامالً
میزان رضایت از برنامههای
تاحدودی
دولت
اصالً

فراوانی
99
901
995

درصد
95
05
91/0

992

991

39/3

993

11
999

31/0
59/2

292

00

23/1

909
31
91
2
93
15
13

50/5
92/0
9/2
1/1
1/5
31/1
31/3

291

291

993
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پرسشنامه
کل

کل

وضعیت قبول پیشنهادهای قیمتی
پاسخهای مربوط به تمايل به پرداخت ،شامل  53پاسرخ صرفر
(90درصد تمايل نداشتن به هرگونه پرداخت) بوده است .طبرق
اظهارات اين پاسخگويان ،به دلیل پرداخت مالیات ساالنه ،ايرن
کار بر عهده دولت است و برخی هرم نراتوانی مرالی را بررای
هرگونه پرداخت اضافی ملرح کرده انرد .تمايرل بره پرداخرت
پاسخگويان برای هر پیشرنهاد قیمتری و نسرخههرای مختلرف

992

219
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39درصد از پاسخدهندگان تاکنون درزمینه مبارزه با اعتیاد

پرسشنامهها در جدول  5آورده شده است.

برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیبهای اجتماعی (ملالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)
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جدول  -5فراوانی پاسخها به پیشنهادهای قیمتی
پاسخها

پیشنهاد قیمتی (هزار ریال)
نسخه

شروع

حد کمتر

حد بیشتر

کل

YY

YN

NY

NN

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

51

25

911

32

23

93

91

11

911

51

211

25

23

90

90

09

3

211

911

311

95

9

11

1

01

4

311

211

011

92

99

95

29

51

13

11

911

53

993

کل
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شکل  9ترکیب پاسخها را به قیمرت پیشرنهادهای قیمتری

ارزش پیشنهاد قیمتی از 512111هزار ريال بره 3112111هرزار

نخست و دوم نشان میدهد .فراوانی پاسخهای بلره  -بلره برا

ريال افزايش میيابرد .براسراس ايرن رابلره ،قیمرت و مقردار

افزايش ارزش پیشنهاد از 512111هزار ريال به 3112111هزار

به صورت برعک

باهم رابله دارند که اين امر ،برقراری قانون

ريال کاهش و فراوانی پاسخهای خیر -خیرر نیرز برا افرزايش

تقاضا را نشان میدهد.

شکل  -توزیع پاسخها به پیشنهادهای قیمتی

برآورد رگرسیون پروبیت

اين جدول ،نتايج معادلره ( 9معادلرهای کره متغیرر وابسرته آن،

برای برآورد مبلغ تمايل بره پرداخرت و نیرز عوامرل مرؤثر برر

پاسخ به پیشنهاد اول است  )answer1و در قسمت پايین نتايج

احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادی الگوی پروبیت برآورد شده که

معادله ( 2معادلهای که متغیر وابسته آن ،پاسخ به پیشرنهاد دوم

نتايج آن هم در جدول  1آورده شده است .در قسرمت براالی

است  )answer2گزارش شده است.
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جدول  -6نتایج برآورد الگوی پروبیت
متغیر

آماره Z

ضریب
متغیر وابسته = = answer1پاسخ به پیشنهاد نخست (معادله )

عرض از مبدأ

1/253525

1/83

مبلغ پیشنهاد نخست

-1/0269933

***-3/36

درآمد

1/0005673

***3/51

تحصیالت

1/0979828

1/51

سن

-1/0047674

-1/68

جنسیت

-1/4639258

***-2/79

متغیر وابسته = =answer2پاسخ به پیشنهاد دوم (معادله )
عرض از مبدأ

1/0680788

1/23

مبلغ پیشنهاد دوم

-1/007852

**-9/19

درآمد

1/11110

***3/09

تحصیالت

-1/9933101

-1/0

سن

-1/1109300

-9/10

جنسیت

1/1555000

1/93

***و** به ترتیب در مقیاس  9و 5درصد معنادار هستند.
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ضرايب به دست آمده از الگوی پروبیت ،بره طرور مسرتقیم
تفسیر نمی شوند؛ بنابراين ،پ

استخراج و برايناساس ،نتايج تفسیر میشوند (جدول .)0

از برآورد الگرو آثرار نهرايی آن

جدول  -7آثار نهایی پس از برآورد الگوی پروبیت
متغیر

آماره z

dy/dx
-1/1910105

-3/91

درآمد

1/1112219

3/59

تحصیالت

1/1911091

1/51

سن

-1/1191190

-1/10

جنسیت

-1/9021300

-2/01

مبلغ پیشنهادی دوم

-1/1120105

-9/13

درآمد

1/1112309

3/09

تحصیالت

-1/131011

-1/0

سن

-1/1120920

-9/10

جنسیت

1/1211125

1/93

مبلغ پیشنهادی نخست
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ارزش تمایل به پرداخت پاسخگویان
پ

از برآورد الگرو و بره دسرت آمردن ضررايب متغیرهرا برا

استفاده از مقدار میانگین متغیرهای توضیحی میانگین تمايل به
پرداخت پاسخگويان محاسبه میشود .با در نظر گررفتن تمرام

برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیبهای اجتماعی (ملالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)
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متغیرهای توضیحی میانگین تمايل به پرداخت ،فاصله اطمینان

اين رابله ،کرينسکی و را

و عوامل آماری مربوط به هردو معادله ،درجدول  0آورده شده

نسبت کوچ تر باشد ،کارايی و دقت بررآورد بیشرتر خواهرد

است .نتايج نشان میدهد در معادلره دوم ،میرانگین تمايرل بره

بود .طبق ملالرب جردول  0معیرار کرارايی بررای معادلره دوم

پرداخت ،فاصله اطمینان و معیار کارايی به شرکل چشرمگیری

بزرگتر از معادله نخست است؛ به اين ترتیب ،معادله دوم کنرار

بزرگتر از معادله نخست بررآورد شرده اسرت .در اينجرا ايرن

می رود و معادله نخسرت کره کرارايی آن  1/01اسرت ،مرالک

از اين برآوردها بايرد بررای

تصمیمگیری قرار میگیرد .برايناساس ،رفترار پاسرخگويان در

سیاستگذاری به کار گرفته شوند .اين گزينش ،با بهکرارگیری

گزينش قیمرت پیشرنهادها نشران مری دهرد خانوارهرای شرهر

 )Krinskyانجرام

اصفهان تمايل دارند ماهانه 951هزار و  111ريال برای کاهش

سئوال ملرح می شود که کدام ي

(& Robb,1986: 50

روش کرينسرکی و را

می شود که در اين زمینه ،رابله  23ذکر شرده اسرت .براسراس

توصیه مریکننرد کره هرچره ايرن

میزان اعتیاد جامعه خود هزينه کنند.

جدول  -8محاسبه تمایل به پرداخت با الگوی پروبیت
تمایل به پرداخت

الگو

(دههزار ریال در ماه)

حد کم

حد زیاد

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان تقسیم بر میانگین
تمایل به پرداخت (کارایی)

معادله

95/11

1/51

22/21

92/19

1/01

معادله

10/21

-01/59

939/90

320/01

1/20
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نتیجه و پیشنهادها

نخست بر تمايل به پرداخت منفی است که ايرن امرر ،ارتبراط

در اين پژوهش ،تمامی ساکنان شهر اصفهان به صورت جامعره

منفی بین قیمت و مقدار تقاضا را نشان مری دهرد و همچنرین،

شده اند و برآورد تمايل به پرداخت آنهرا بررای

مشخص می کند که افزايش قیمت پیشنهادی تمايل به پرداخت

آماری انتخا

کاهش میزان اعتیاد به شکل هد

در نظر گرفته شرده اسرت.

خانوارها را برای کاهش میزان اعتیاد کاهش میدهد .جنسریت

باتوجررهبرره ماهیررت موضرروع اعتیرراد ،برررای انجررام کررار ،روش

نیز اثر منفی بر تمايرل بره پرداخرت داشرته اسرت و برا تغییرر

شده و اطالعات الزم برای ايرن

جنسیت از زن به مرد ،میزان تمايل به پرداخت کاهش میيابرد

شرریوه ،در منرراطق مختلررف شررهر اصررفهان ،ازطريررق 993

و درنتیجه ،مردان در مقايسه با زنان ،تمايل به پرداخت کمتری

پرسشنامه ارزشگذاری مشروط گردآوری شده است.

دارند .درنهايرت ،هرر خرانوار در شرهر حاضرر اسرت ماهانره

ارزشگذاری مشروط انتخا

درمجموع ،میزان تمايل به پرداخت بررای کراهش مقردار

951هزار و  111ريال برای کاهش میزان اعتیراد جامعره خرود

اعتیاد از  9متغیر درآمد ،نخستین قیمت پیشرنهادی و جنسریت

هزينه کند که اين مبلرغ بررای تمرام خانوارهرای سراکن شرهر

اثر میپذيرد .اثر درآمد نیز بر اين مسئله مثبرت بروده اسرت و

اصفهان ،يعنی 501هرزار و  911خرانوار (آمارنامره شرهرداری

اين موضوع نشان مری دهرد در سربد مصررفی خرانوار ،بهبرود

اصفهان )9919 ،ماهانه حدود 12میلیارد و 351میلیون ريرال و

کیفیت زندگی اجتماعی کااليی با کشش درآمدی مثبت اسرت

ساالنه حدود 9911میلیارد و 305میلیون ريال خواهد بود.

و خانوارها زمانی حاضر هستند برای آن بهايی پرداخت کننرد

برايناساس ،پیشنهاد میشرود در ايرن شرهر ،برنامرههرای

که وضعیت درآمد آنها مناسرب باشرد .اثرر قیمرت پیشرنهادی

کاهش اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر ملابق با میزان تمايرل بره
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پرداخت شهروندان و ازنظر اقتصادی ارزيابی شود.

پاياننامههای مقلع کارشناسی ارشد و دکترری در
حرروزه مررواد مخرردر ،تهررران :دفتررر تحقیقررات و
آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ،ص .12-09

منابع

استانداری اصفهان .)9912( .سالنامه آماری استان اصفهان سال

رفیعی ،ح.؛ مدنی قهفرخی ،س .و وامقی ،م« .)9900( .بررسری

 ،9919معاونت برنامه ريزی و اشتغال ،دفتر آمار و

مشکالتی که ازنظر اجتماعی در ايران در اولويت

اطالعات و .GIS

هستند» ،جامعه شناسی ايران ،دوره  ،1ش  9و ،2

برراتمن ،آ.؛ کررری ،ت .و پیرررس ،د .)9111( .اقتصرراد محرریط
حیاتی،

ص .903 -210

زيست ،مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

رنانی ،م .و مؤيدفر ،ر .)9911( .چرخرههرای افرول اخرالق و

ا .و منرافی ماليوسرفی ،م« .)9901( .بررآورد ارزش

اقتصرراد :سرررمايه اجتمرراعی و توسررعه در ايررران،

تفرجرری درياچرره مهررارلوی شرریراز بررا اسرتفاده از
روش ارزشگذاری مشروط» ،منابع طبیعی ايرران،
دوره  ،19ش  ،9ص .219-912
حیرردری ،ک« .)9911( .عوامررل اجتمرراعی مررؤثر بررر مصررر
موادمخدر در برین دانشرجويان (ملالعره مروردی
دانشرررجويان پسردانشرررگاه رازی کرمانشررراه)»،
فصلنامه دانش انتظامی کرمانشراه ،دوره  ،2س ،5

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر« .)9901( .نقرش اعتیراد در
فروپاشی خانواده» ،پیونرد ،دوره  ،3ش  ،299ص
.913 -910

ستاد مبارزه با مواد مخدر .)9919( .گزارش عملکررد دوسراله
( ،)9912-19ستاد مبارزه با مواد مخدر.
شررفیعی ،م« .)9900( .رويکرررد اسررالم برره بسررترهای پیرردايش
آسیب های اجتمراعی» بینرات ،س  ،95ش  ،9ص

ص .919-920
خیرجررو ،ا« .)9901( .نقررش خررانواده در پیشررگیری از اعتیرراد
فرزندان» پیوند ،ش  ،210ص .33 -59
محمرردی ،م ع .و دادخررواه،

تهران :طرح نو.

« .)9901( .نقررش مررذهب در

پیشگیری از اعتیاد» ،اصول بهداشرت روانری ،ش
 ،91ص .20 -93
رشررادت ،ک.؛ صررالحی ،م .و میرزمررانی و اقلیمررا ،م.)9911( .
«بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به مرواد مخردر در
معتادان مراجعه کننرده بره جمعیرت خیريره تولرد

.911 -219
آمارنامرره شررهرداری اصررفهان .)9912( .شررهرداری اصررفهان،
معاونررت برنامررهريررزی ،پررژوهش و فنرراوری
اطالعات.
طهماسبی ،ز .و کرمی ،ر« .)9911( .آسریب شناسری اجتمراعی

اعتیاد» ،مجموعره مقراالت همرايش راهکارهرای
مقابلرره و کرراهش آسرریبهررای اجتمرراعی اعتیرراد،
تهران :نی

خرد ،ص .19-912

دوبررراره شرررهر تهرررران» ،مجموعررره مقررراالت

عبادی ،ج  .)9901( .مباحثی در اقتصاد خرد (بازارهرا ،تعرادل

پاياننامههای مقلع کارشناسی ارشد و دکترری در

عمومی و اقتصاد رفاه) ،تهران :سمت.

حرروزه مررواد مخرردر ،تهررران :دفتررر تحقیقررات و

عسگری ،ع .و مهرگان ،ن« .)9901( .برآورد تمايل به پرداخت

آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ،ص .03-10
رشیدی ،ع ا« .)9900( .تأثیر آموزش مهارت هرای زنردگی برر
کاهش اعتیادپذيری دانش آموزان سال سوم مقلرع

متوسله شهرستان ايوان غر » ،مجموعه مقراالت

بازديدکنندگان میراث تاريخی فرهنگی با اسرتفاده

از CVMنمونه گنجنامره همردان» ،پرژوهشهرای
اقتصادی ،دوره  ،9ش  ،2ص .19-995
منصوری ،س« .)9911( .آسیب های اجتماعی از نگاه توسعه و
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