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قومیت و مذهب بر پرداخت اعانه مردم هنگام بروز بالیای  تأثیر
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 27/02/1400 تاریخ پذیرش:                             21/08/1399 تاریخ دریافت:    

 چکيده
باشد که داراي تنوع قومی و مذهبی فراوانی است. با توجه به خیز جهان میایران یکی از کشورهاي زلزله

دیدگان بالیاي طبیعی، شناخت تأثیر عواملی مانند مذهب و اهمیت پرداخت اعانه مردم در کمک به آسیب
براي قومیت روي پرداخت اعانه مردم که موضوع این مقاله است، اهمیت زیادي در امداد پس از حوادث دارد. 

نامه در شهرهاي قروه، تکاب، سنندج و پرسش 900این منظور یک مطالعه میدانی شامل تکمیل بیش از 
دهد، انتخاب شد. میزان تمایل به شهر فرضی که در آن زلزله رخ می عنوان بهشهر بیجار  آمد و عمل بهزنجان 

 گیري گردید.نامه دوگانه دو بعدي اندازهو پرسش 5گذاري مشروط افراد با استفاده از روش ارزش 4پرداخت
گرفته شد که نشان داد تأثیر مذهب روي پرداخت  کار به، مدل الجیت آمده دست بهنتایج  تحلیل و تجزیهبراي 

 ت.ه مردم از تأثیر قومیت بیشتر اساعان

 

ت، مذهب، زلزله، مدل الجیت، بالیاي طبیعی، تمایل به پرداخت، قومی کليدي: کلمات

 گذاري مشروط ارزش

 JEL: Q54, Z13بندي  طبقه
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4 Willingness To Pay (WTP) 
5 Conditional Valuation Method (CVM) 
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 مقدمه

اقتصادي و اجتماعی سنگینی را بر جوامع هاي حوادث طبیعی )خصوصأ زلزله( ساالنه تلفات و هزینه

کنند. کشور پهناور ما )ایران( نیز از وقوع این حوادث مستثنی نبوده و پیوسته مختلف تحمیل می

ها و خسارات هنگفت ناشی اندر معرض خطرات و حوادث طبیعی گوناگون قرار داشته و متحمل زی

خیز دنیا است که زلزله مسبب  ن کشور زلزلهبالخیز و ششمیایران جزء ده کشور ها شده است. از آن

هاي بم، رودبار و با توجه به زلزله (.1384باشد )نگارش، بیشترین تلفات انسانی در کشور می

منجیل، طبس، بوئین زهرا، کرمانشاه و ... و همچنین موقعیت خاص جغرافیایی کشور و قرار گرفتن 

اي دیگر در توان گفت هر لحظه احتمال وقوع زلزلهیهیمالیا م-اي آلپدر بخش میانی کمربند زلزله

ها برخورد ي درست با آنوادثی باید با شیوهکشور وجود دارد، لذا براي کاستن از خسارات چنین ح

 (.2015شود )مهرگان و همکاران، 

دیدگان، پس از وقوع یک فاجعه طبیعی، حداقل براي تسریع در امر بازسازي و کمک به آسیب

(. همچنین به لحاظ تاریخی 2012و همکاران،  1تنها به اقدامات دولت بسنده کرد )مهرگانتوان نمی

هاي عمومی به شکل کاال، خدمات و پول دیدگان، از اهدائیبیشتر منابع الزم براي کمک به آسیب

عوامل  تأثیر(، لذا شناخت 1392 ،همکارانو  ؛ مصطفوي2011، 2شود )عسکري و پنفولدتأمین می

 تواند نقش مهمی در امداد حوادث ایفا کند.  مؤثر بر پرداخت اعانه خانوارها، می

آید از طرفی با توجه به اینکه ایران کشوري است با تنوع قومی و مذهبی، این سوال پیش می

ي بر پرداخت اعانه خانوارها )هنگام وقوع زلزله( دارند. بر همین اساس در تأثیرکه این عوامل چه 

عواملی مانند قومیت و  تأثیرگیري کرده و ین مقاله میزان تمایل به پرداخت خانوارها را اندازها

 کنیم.مذهب را روي آن بررسی می

 

 مباني نظري .1
 

 ي کاالها و خدماتگذار قيمت .1-1

بندي کرد. کاالهاي بازاري توان کاالها را به کاالهاي بازاري و غیر بازاري طبقهکلی می طور به

کند ولی ارزش کاالهاي غیر ها را تعیین میکه مکانیزم عرضه و تقاضا ارزش آنکاالهایی هستند 

ها گذاري آناز روش دیگري براي ارزشي عرضه و تقاضا قابل بیان نیست و باید وسیله بهبازاري 

(. با توجه به اینکه تمایل به پرداخت مردم جهت کمک به 1388استفاده شود )اکبري و همکاران، 

                                                                                                                   
1 Nader Mehregan 
2 Ali Asgary, Gregory Penfold 
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یک کاالي غیر  عنوان بهگیرد، لذا می توان آن را آسیب دیدگان نیز در بازار خاصی صورت نمی

 بازاري در نظر گرفت.

هاي ها و تکنیکروش به منظور اثر گذاري بالیاي طبیعی بر متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی،

مختلفی با توجه به نوع آمار و اطالعات و شیوه گردآوري آن وجود دارد. غالبا روش تغییر سهم با 

کنند براي تحلیل اثرات بالیاي طبیعی هاي رسمی که مراکز رسمی گردآوري میاستفاده از داده

گیري از طریق نمونههایی که ( ولی براي داده2019و همکاران،  1شود )عسگرياستفاده می

هاي محاسبه تمایل به پرداخت، هاي اقتصاد سنجی و تکنیکشوند استفاده از روشگردآوري می

 کارایی بیشتري دارد.

 

 خدمات غير بازاري و کاالها گذاري ارزش .1-2

 

 هاي غير متکي بر منحني تقاضاروش .1-2-1

کنند ولی با این تغییرات رفاهی ارائه نمیگیري هاي غیر تقاضایی، معیار مناسبی براي اندازهروش

ثر ؤمابزاري  عنوان بهتوانند داراي ارزش باشند و ها میگیريها و تصمیميگذار سیاستحال هنوز در 

ها شامل روند. این روش کار بههاي اجرایی ها و طرحي پروژهفایده-هاي مربوط به هزینهدر ارزیابی

روش هزینه جایگزینی یا جبرانی، روش رفتار تعدیلی یا  یا واکنش حساسیت، العمل عکسروش 

 (.1379عسگري، باشند )گیرانه و روش هزینه فرصت از دست رفته می پیش

 

 هاي متکي بر منحني تقاضاروش .1-2-2

 دسته است: دو بر مشتمل خود که شودتعیین می تقاضا منحنی کمک به کاال در این شیوه، قیمت

 

 آشکار شدههاي روش رجحان .الف

 و هنگامی که واقعی دنیاي در افراد هايانتخاب تا شودمی تالش شده آشکار هايرجحان روش در

 هايرجحان سخن دیگر، شود. به گیرياندازه و شناسایی پردازند،می خطر و ثروت يمبادله به افراد

به  شده انجام بررسی خریدهاي طریق از را نظر مورد خدمت و کاال منافع و ارزش شده، آشکار

 مارشالی یا عادي منحنی تقاضاي با روش دهد. اینمی انجام بازار، هايقیمت در فرد يوسیله

 بدون محصول یک براي ارزشیابی هاآن از که دارد وجود هاییتکنیک روش این دارد. در ارتباط

 به که هاتکنیک شود. اینمی بازار استفاده در قیمت داراي محصول یک با آن ارتباط قیمت از

                                                                                                                   
1 Ali Asgary 
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 سفر، يهزینه هايروش از اندعبارت اند،غیرمستقیم نامیده شده گذاريارزش هايروش اصطالح

 (.1379 باشند )عسکري،می هدانیک قیمت و تصادفی مطلوبیت

 

 هاي اظهار شدهروش رجحان .ب

 به تمایلمورد  در افراد از قیمت، بدون محصول براي فرضی بازار یک طراحی با روش این در

شود. می سؤال نظر مورد کیفی محصول بهبود عدم یا بهبود براي 1دریافت به تمایلشان یا پرداخت و

است.  مشهور 2تقاضاي هیکس به منحنی که شودمی مرتبط جبرانی تقاضاي منحنی با روش این

 استفاده بازاري يشده مشاهده هاياز قیمت شده، اظهار هايرجحان مبناي بر تکنیک این چون

 تکنیک کند،می استفاده کاالي غیر بازاري با ارتباط در افراد ذهنیت از مستقیم و کندنمی

 گذاريارزش روش تکنیک، این براي گرفته شده کار به روش و شودمی مستقیم نامیده گذاري ارزش

 (.1379 احتمالی است )عسکري، مشروط یا

 

 مشروط و کاربرد آن گذاري ارزشروش  .1-3

گذاري تمایل به پرداخت افراد براي کاالها و خدمات غیر بازاري، از روش ارزش گیري اندازهبراي 

شد )قربانی و صادقی  پیشنهاد 3وانتراپ -شود که ابتدا توسط سیریاسیمشروط استفاده می

 و )امیرنژادکرد  استفاده تجربی طور به از این روش 4بار دیویس اولین ولی براي (،1389آبادي،  لطف

گذاري بسیاري از (. از آن زمان به بعد این تکنیک براي مطالعه و بررسی و ارزش1390اژدري، 

 کاالها و خدماتی که فاقد بازار مشخص بودند استفاده شده است.

لعات بنا بر مطا شوند وآوري مینامه جمعهاي مورد نیاز از طریق پرسشدادهدر این روش 

(، سن، تحصیالت، درآمد، سلیقه و 1389، راحلی و همکاران ؛1388، همکارانتجربی )مثال پیري و 

گذاري ارزشهاي نامهپرسش درگذارند؛ بنابراین می تأثیربسیاري عوامل دیگر، بر تمایل به پرداخت 

 خدمت یا و کاال ها در موردآن هايرجحان و دهندگانهاي پاسخویژگی يدرباره سؤاالتیمشروط، 

 شود.می و قیمت آن، گنجانیده مورد سؤال

 

 

                                                                                                                   
1 Willingness To Accept (WTA) 
2 Hicks 
3 Ciriacy- Wantrup 
4 Davis 
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 پيشينه تحقيق .2

توان به موارد دیدگان زلزله، می با پرداخت اعانه جهت کمک به آسیبمرتبط  از تحقیقات انجام شده

 کرد: زیر اشاره

برآورد تمایل به پرداخت ساکنین پکن براي بهبود کیفیت هواي با  (2006کاران )و هم 1ونگ

ها ت آندرآمد و تحصیالاین شهر، به این نتیجه رسیدند که میزان تمایل به پرداخت افراد با سطح 

 رابطه مثبت، و با سن افراد و تعداد اعضاي خانواده رابطه منفی دارد.

داخت خانوارها براي دستگاه ایل به پراي به تخمین تم( در مقاله2007) 2عسکري و همکاران

و به گذاري مشروط پرداختند از روش ارزشدهنده زلزله فرضی، قبل از وقوع آن با استفاده هشدار

این نتیجه رسیدند که سطح سواد و داشتن فرزندان بیشتر، رابطه مثبت و سن رابطه منفی با تمایل 

 ها دارد.به پرداخت خانواده

قومیت و مذهب روي پرداخت اعانه افراد، به  تأثیر( با بررسی 2011) 3رانجیمز اندرونی و همکا

هاي خیریه دارد و با افزایش ات منفی روي کمکتأثیراین نتیجه رسیدند که تنوع قومی و مذهبی 

 شود.آن از پرداخت اعانه افراد کاسته می

پرداخت اعانه پرداختند هاي مذهبی افراد روي گرایش تأثیر( به 2015) 4روبرت ایگر و همکاران

هاي بیشتري به و به این نتیجه رسیدند که افراد مذهبی محافظه کار، نسبت به افراد لیبرال، کمک

 کنند.هاي غیر انتفاعی مذهبی میسازمان

بر پرداخت اعانه و رابطه بین  کننده اي به تعیین عوامل تعیینر مقاله( د2015) 5یائو کیمبرلی

تر، افراد متاهل نسبت به تر نسبت به افراد جوانین نتیجه رسید که افراد مسنها پرداخته و به اآن

 کنند.تر، به میزان بیشتري کمک میافراد مجرد و همچنین افراد مذهبی

پرداخت خانوارها در کمک به  اي به برآورد تمایل به( در مقاله2015) 6مهرگان و همکاران

بطه مستیم با د که درآمد، سن و سطح تحصیالت افراد رادیدگان زلزله به این نتیجه رسیدن آسیب

 ها دارد.تمایل به پرداخت آن

 

 

                                                                                                                   
1 Wang Y. 
2 Ali Asgary 
3 James Andreoni 
4 Robert J. Eger, III 
5 Kimberly Yao 
6 Nader Mehregan 
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 مدل .3

باشد می، مدل الجیت گذاري مشروطارزشترین روش براي تجزیه و تحلیل نتایج مناسب

اساس مدل رگرسیونی الجیت، احتمال اینکه فرد بر (.1392، 2؛ گجراتی1992، 1)گارود و ویلیس

 (:1984، 3شود )هانمنصورت زیر بیان می به (𝑃𝑖)یکی از پیشنهادها را بپذیرد 

(1) 
𝑃𝑖 =  𝐹ɳ(∆𝑈) =

1

1 + exp [(−∆𝑈)]

=
1

(𝑒𝑥𝑝 [−(𝛽1 − 𝛽2𝑃 + 𝜃𝑆)])
 

 

تابع توزیع تجمعی با یک اختالف الجستیک استاندارد است و برخی از متغیرهاي  𝐹ɳ(∆𝑈)که 

مطلوبیت  U(. 1380شود )عسگري و مهرگان، اقتصادي در این پژوهش را شامل می -اجتماعی

تفاضل مطلوبیت  𝑈∆آورد و دیدگان به دست میمستقیمی است که فرد از کمک به آسیبغیر

دیگر متغیرهاي  Sدیدگان است. میلی به پرداخت نسبت به آسیباز تمایل و بی آمده دست به

 دهد.اقتصادي مدل را نشان می -اجتماعی 
 

 روش شناسي .4

شهر فرضی که در آن زلزله رخ  عنوان بهشهر بیجار که یک شهر کردنشین و شیعه مذهب است 

مراودات را با چهار شهر دهد، انتخاب شد. دلیل این انتخاب آن بود که مردم این شهر بیشترین  می

(، زنجان )ترک نشین و شیعه براي تعیین اثرگذاري قومیت سنندج )کُردنشین و سنی مذهب،

(، قروه و تکاب )ترکیبی از کُرد و ترک، سنی و شیعه مذهب( براي تعیین اثرگذاري مذهب مذهب،

 دارد.

، زنجان 318091، جمعیت شهر سنندج 1385بر پایه سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

(. میانگین بعد 1385، 4است )مرکز آمار ایران نفر بوده  44043و تکاب  102526، قروه 349713

 193553( و در نتیجه حدود 1385باشد )مرکز آمار ایران، می 2075/4شهر  4خانوار در این 

 N =193553 دهد. با توجه به اندازه جامعه آماري )تحقیق را تشکیل می خانوار، جامعه آماري این

𝑛: 5خانوار( و فرمول کوکران =  
𝑝.𝑞.𝑧2

𝑑2

1+
1

𝑁
(

𝑝.𝑞.𝑧2

𝑑2  −1)
( Z(، در فاصله اطمینان )383: 1397پور،  )رفیع  

                                                                                                                   
1 G.D. Garrod and K.G. Willis 
2 Damodar N. Gujarati 
3 W.M. Haneman 
4 www.amar.org.ir 
5 Cochran 
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 آید.دست می عدد به 600، حجم نمونه  = 05/0d =1-Zو  =5/0p=qو  95/0

تصادفی  صورت بهپیش آزمون  عنوان بهنامه در مطالعه انجام شده ابتدا تعداد پنجاه عدد پرسش

نامه نهایی نامه اندکی تغییر کرد و پرسشآمد و سپس با توجه به نمونه پیش آزمون، پرسش عمل به

با مراجعه حضوري در شهرهاي مورد  نامه در طی یک ماهتهیه شد. در نهایت بیش از نهصد پرسش

دست آمد  داده به 1800نامه بیش از د پرسشآوري گردید و از این تعداجمع 1391نظر در تیر ماه 

 عدد تقلیل یافت. 1347ها به هاي ناقص، دادهنامهکه پس از حذف پرسش

اي رخ دهد که در شهرستان بیجار زلزله درصورتی"ال کلیدي طرح شد ؤنامه این س در پرسش

لزله کمک به ز عنوان بهکه باعث تلفات جانی و مالی شود آیا شما حاضرید مبلغ  .................  را 

 "زدگان آن شهر کمک کنید.

اساس قیمت )این مقادیر پیشنهادي بر 22هاي پیشنهادي در پرسش باال، شامل مبلغ و قیمت

پیش آزمون انتخاب شدند( بود که از دو میلیون و پانصد هزار ریال شروع و به پنجاه و پنج میلیون 

 چنینباشد، هممیدو میلیون و پانصد هزار ریال اختالف هر مبلغ با مبلغ قبلی شود. ریال ختم می

 هاي مختلف، یکسان بود.ها در قیمتتعداد نمونه

ها در شهرهاي قروه، تکاب، زنجان و سنندج توزیع شد. در نامهها، پرسشپس از تعیین قیمت

 EXCELو  STATA10و   EVIEWS7نرم افزارهايها،  ایت پس از گرداوري و پردازش دادهنه

 استفاده شدند. ها، نمودارها و محاسبات،رآوردهاي اقتصادسنجی و تجزیه و تحلیلبراي ب

 

 هاي پژوهشها و یافتهتحليل داده .5

خطی بین دو متغیر  دلیل وجود هم باید به این نکته توجه کرد که بهقبل از تخمین ضرایب مدل 

ها داراي مذهب سنی و اکثر ترککه اکثر کُردها  ر نمونه مورد یررسی، از آنجاقومیت و مذهب د

باشند، دو مدل در نظر گرفته شد: در مدل اول مذهب با سایر متغیرها داراي مذهب شیعه می

 تخمین زده شده است و در مدل دوم قومیت با سایر متغیرها.
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 تخمين ضرایب مدل اول )شامل متغير مذهب( .5-1

 

 نتایج تخمين مدل اول .1جدول

 z انحراف معیار تخمینضریب  متغیر
داري سطح معنی

(prob) 
 اثر نهایی

P -0/000000019 0/0000000723 -2/63 0/009 
-

0/00000000468 

M 0/0000147 0/1483107 0/00 1/000 0/00000362 

E 0/0745451 0/0545608 1/37 0/172 0/0183657 

I 0/694611 0/0587678 11/82 0/000 0/1711315 

A 0/1361567 0/0736764 1/85 0/065 0/033545 

J -0/0204018 0/0336049 -0/61 0/544 -0/0050264 

RE 0/3222173 0/136557 2/36 0/018 0/0788505 

Di 0/3406307 0/1948532 1/75 0/080 0/0846813 

H 0/2880457 0/1327779 2/17 0/030 0/0705881 
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N -0/0078062 0/0555677 -0/14 0/888 -0/0019232 

CA 0/1772437 0/1374485 1/29 0/197 0/0434863 

OR 0/3307952 0/1299371 2/55 0/011 0/0815604 

NF 0/0446319 0/0331715 1/35 0/178 0/010996 

TR -0/0058982 0/1371139 -0/04 0/966 -0/0014533 

FA 0/1367365 0/2101095 0/65 0/515 0/0338643 

CONS -2/629746 0/480898 -5/47 0/000  

 هاي تحقیق: یافتهمنبع
LR chi 2 (15) = 308/24 

Pseudo R2 = 0/1738 

Log likelihood = -732/442 

Prob > chi2 = 0/000          

گویان به ترتیب منفی و مثبت شده ( پاسخI( و درآمد )Pعالمت متغیرهاي قیمت پیشنهادي )

دهد، و به این معنی است که اگر نشان می هاي اقتصادياست که تطابق کامل نتایج را با تئوري

دیدگان افزایش پیدا کند و یا اگر درآمد افراد بیشتر باشد، مبلغ پیشنهاد شده براي کمک به آسیب

یابد. همچنین عالمت احتمال پاسخ مثبت در تمایل به پرداخت به ترتیب کاهش و افزایش می

 برخی از متغیرها به شکل زیر است:
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ها براي کمک به ها در مقایسه با زندهد مرد( مثبت است که نشان میMجنسیت )عالمت متغیر 

دلیل استقالل مالی بیشتر مردها  تواند بهشتري دارند. این امر میدیدگان زلزله، تمایل بیآسیب

( نیز مثبت است و به این معنی است Aنسبت به زنان در جامعه باشد. عالمت ضریب متغیر سن )

تواند به یابد که میسن افراد، احتمال پاسخ مثبت در تمایل به پرداخت افزایش می که با افزایش

تر باشد. متغیر مذهب تر نسبت به افراد جوانعلت درصد بیکاري کمتر و ثروت بیشتر افراد مسن

(REداراي عالمت مثبت است ) یعنی افرادي که با مردم بیجار هم مذهب بودند )شیعه(، نسبت به ،

که با مردم بیجار هم زبان بودند )کُرد( ولی هم مذهب نبودند )اهل سنت بودند(، تمایل افرادي 

کمک و اعانه قبلی به  متغیر ن زلزله به مردم بیجار کمک کنند.بیشتري داشتند تا در صورت رخ داد

نی است که اگر فردي قبأل به ( داراي ضریب مثبت است و به این معHیک حادثه طبیعی )

ن یک حادثه طبیعی کمک کرده باشد، احتمال اینکه مبلغ پیشنهادي براي کمک به دیدگا آسیب

منفی است که به این ( داراي عالمت Nآسیب دیدگان زلزله را بپذیرد، بیشتر است. متغیر اخبار )

رویم )که دسترسی به تر مثل رادیو و تلویزیون میچه به سمت منابع خبري قدیمیمعناست که هر

هش یابد )دقت شود که به معنی کاتر است( احتمال کمک کاهش میمردم راحتآن براي اکثر 

رسانی )مثأل توسط تلویزیون( نیست. عالمت تعداد اعضاي خانواده  ها با افزایش اطالعمیزان کمک

(NF مثبت است و به این معنی است که خانوارهاي بزرگتر، تمایل به ) .پرداخت باالتري دارند

مثبت میان بعد خانوار و سن سرپرست خانوار )و همچنین همبستگی مثبت  توجه به همبستگیبا

وارهاي بزرگتر، داراي سرپرست توان این فرضیه را مطرح نموده که خانبین سن و ثروت( می

 رود داراي ثروت بیشتري نیز باشند.تري هستند و لذا انتظار می مسن

 

 داري کلي رگرسيون زمون معنيآ .5-1-1

 chi2(15) LRشده ضریب الگرانژ  یون، از طریق بررسی آماره محاسبهداري کلی رگرس آزمون معنی

شود. در مدل فوق این آماره باشد، بررسی میمی 15( و درجه آزادي  𝜒2 که داراي توزیع کاي دو )

تر است، نشان (  بزرگ99/24دست آمده،  که با توجه به آنکه از آماره جدول )  هب 24/308مقدار 

 باشد. ي معنی داري کلی رگرسیون میدهنده

هاي الجیت براي بررسی نیکویی برازش مدل و اینکه تا چه اندازه متغیرهاي توضیحی در مدل

شود. مقدار استفاده می  𝑅2جاي  به  𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2تغییرات متغیر مستقل را توضیح دهند، از آماره 

𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2 دست آمده و  هب 1738/0باشد که در این مدل  15/0تر از در مدل الجیت باید بیش

 مقدار مناسبی است.
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 اثر نهایي برخي از متغيرها .5-1-2

است و به این معنی است که با افزایش یک میلیون ریال به  1711315/0اثر نهایی مربوط به درآمد 

یابد. اثر نهایی درصد افزایش می 17درآمد ماهیانه افراد، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادي بیش از  

است و به این معنی است که با تغییر این متغیر از صفر )سایر  0788505/0مربوط به متغیر مذهب 

اثر نهایی  یابد.درصد افزایش می 7ل قبول مبالغ پیشنهادي بیش از مذاهب( به یک )شیعه( احتما

ریالی  1000000000است و به این معنی است که با افزایش  00000000468/0قیمت پیشنهادي 

این متغیر )مبلغ پیشنهادي کمک(، احتمال پذیرش قیمت پیشنهادي توسط افراد مورد نظر بیش از  

 یابد.درصد کاهش می 6/4

 

 تخمين ضرایب مدل دوم )شامل متغير قوميت( .5-2

آید. نتایج تخمین این با اضافه کردن متغیر زبان )قومیت( به جاي مذهب، مدل دوم به دست می

 ( آمده است:2مدل نیز در جدول )

 

 نتایج تخمين مدل دوم .2جدول

 z انحراف معیار ضریب تخمین متغیر
داري سطح معنی

(prob) 
 اثر نهایی

P -0/0000000188 0/0000000718 -2/61 0/009 
-

0/00000000463 

M -0/0239262 0/148067 -0/16 0/872 -0/0058984 

E 0/0869173 0/054685 1/59 0/112 0/0214149 

I 0/6723864 0/0578229 11/63 0/000 0/1656646 

A 0/1348239 0/0732041 1/84 0/066 0/0332183 

J -0/0206111 0/033608 -0/61 0/540 -0/0050782 

L 0/0200696 0/1299087 0/15 0/877 0/0049447 

Di 0/3258912 0/1931397 1/69 0/092 0/0810095 
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H 0/2908151 0/1325403 2/19 0/028 0/071266 

N -0/0158622 0/0555103 -0/29 0/775 -0/0039082 

CA 0/1975624 0/1369922 1/44 0/149 0/0484461 

OR 0/3224028 0/1296438 2/49 0/013 0/079498 

NF 0/0332932 0/0329049 1/01 0/312 0/0082029 

TR -0/0080918 0/1369519 -0/06 0/953 -0/0019939 

FA 0/1821462 0/2089561 0/87 0/383 0/0451694 

CONS -2/357059 0/4673126 -5/04 0/000  

 هاي تحقیق: یافتهنبعم
LR chi2(15) = 302/63 

Prob > chi2 = 0/000 

Pseudo R2 = 0/1707 

Log likelihood = -735/24877 

شود عالمت متغیرهاي قبلی هیچ تغییري نکرده است. اما عالمت متغیر طور که دیده می همان

بودن  کرد با تغییر این متغیر از صفر )غیر مثبت است که به این معنی است که (L) جدید قومیت

شود( به یک )کرد بودن فردي که از او درخواست کمک درخواست کمک میفردي که از او 

 یابد اما این متغیر معنادار نیست.شود( احتمال جواب مثبت به مبلغ پیشنهادي افزایش می یم

 

 آزمون معني داري کلي رگرسيون .1 -5-2

که داراي توزیع کاي   = 63/302LR chi2(15)داري کل رگرسیون آماره ضریب الگرانژ براي معنی

𝜒15دو 
𝜒15باشد، و از آماره جدول می 15با درجه آزادي   2

تر درصد بزرگ 5در سطح معنی داري  2

 1707/0نیز  Pseudo R2میزان ي معنی داري کل رگرسیون است و است که نشان دهنده

 ، که مقدار مناسبی است.آمده دست به
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 اثر نهایي برخي از متغيرها .5-2-2

باشد و به این معنی است که با تغییر این متغیر می 0049447/0اثر نهایی مربوط به متغیر قومیت 

درصد افزایش  4/0نهادي بیش از از صفر )سایر( به یک )کرد بودن( احتمال قبول مبالغ پیش

ي رساند که تأثیر مذهب رویابد، که در مقابل اثر نهایی مذهب مقدار کمتري است و این را می می

پرداخت اعانه مردم از تأثیر قومیت بیشتر بوده است، همچنین تفسیر اثرات نهایی متغیرهاي دیگر 

 مشابه مدل قبلی است.

 

 محاسبه تمایل به پرداخت  .5-3

ي کمترین پیشنهاد تا باالترین گیري عددي در محدودهمیزان انتظاري تمایل به پرداخت با انتگرال

 (:2002، 1شود )لی و هانرابطه زیر محاسبه می صورت بهپیشنهاد 
 

(2) 

𝐸(𝑊𝑇𝑃) =  ∫ 𝐹ɳ(∆𝑈)

𝑀𝑎𝑥𝑃

𝑀𝑖𝑛𝑃

=  ∫ (
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 [−(𝛼∗ + 𝛽2𝑃)]
)

𝑀𝑎𝑥𝑃

𝑀𝑖𝑛𝑃

𝑑𝑃  ,

𝛼∗ = (𝛽1 + 𝜃)) 

 

ضریب متغیر قیمت )مبالغ پیشنهادي( و  𝛽2میزان انتظاري تمایل به پرداخت،  E(WTP)که 

𝛼∗ .برابر است با جمع عرض از مبدأ و ضرایب سایر متغیرهاي موجود در مدل 

در  ریال و 86/17989054اساس این رابطه، متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار در مدل اول رب

بین دو متوسط تمایل به  38/410475دست آمد. اختالف  ریال به 47/17578579مدل دوم 

 یر مذهب و قومیت است.پرداخت به دلیل تفاوت بین دو متغ

جیه بودن رقم تمایل به پرداخت اي که باید در اینجا اشاره شود این است که قابل تونکته

گویان درآمد کمتر از پنج میلیون درصد پاسخ 84گویان )بیش از توجه به پایین بودن درآمد پاسخبا

 توان با دو دلیل بیان کرد:و پانصد هزار ریال دارند( را می

سال زلزله رخ دهد و ممکن است در قرار نیست هر اًاحتمال وقوع زلزله کم است. ثانی اوالً

سال این اتفاق رخ دهد، بدین جهت نسبت به درآمد بیست سال رقم تمایل به  20منطقه، هر 

 پرداخت زیاد نیست.

                                                                                                                   
1 C. Lee and S. Han 
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 گيرينتيجه .6

تمایل به پرداخت در این تحقیق به بررسی تأثیر برخی عوامل مانند مذهب، قومیت و ... روي 

دیدگان بالیاي طبیعی )زلزله( پرداخته شد. براي این منظور بیش از خانوارها جهت کمک به آسیب

اب، سنندج و زنجان توزیع شد و باتوجه به اینکه هر نامه در شهرهاي قروه، تکپرسش 900

ها با تخمینهاي ناقص ها و دادهنامهشود، پس از حذف پرسشنامه دو مشاهده محسوب می پرسش

براي تخمین تمایل به پرداخت گذاري مشروط مشاهده )داده( انجام گرفت. روش ارزش 1347

استفاده شد. در مجموع، در دو مدلی که تخمین نتایج خانوارها و مدل الجیت براي تجزیه و تحلیل 

مشابه در زده شد، متغیرهاي قیمت پیشنهادي، درآمد، مذهب، رفتار گذشته افراد )کمک به حوادث 

ایش سن افراد تمایل به ( معنادار بودند. در مورد متغیر سن که با افزORگذشته( و سازمان )

 (2011عسکري و پنفولد )ي سو با مطالعه هم آمده دست بهي شود، نتیجهها بیشتر میپرداخت آن

براي متغیر قیمت منفی و براي سایر متغیرهاي معنادار مثبت بود.  آمده دست بهباشد. ضریب می

یر را روي تمایل به پرداخت همچنین با توجه به اثرات نهایی که برآورد گردید، درآمد بیشترین تأث

در مدل دوم  ریال و 86/17989054میانگین تمایل به پرداخت در مدل اول  داشت.

 دست آمد. ریال به 47/17578579

 گردد:پیشنهادهاي زیر ارائه می آمده دست بهجه به نتایج با تو

زمینه ایجاد کند، بهتر است ها ایفا میبا توجه به اینکه مذهب نقش مهمی در زندگی انسان -1

هایی مانند ن مردم و سازمانتواند پلی میامؤسسات خیریه مردم نهاد در ایران فراهم شود که هم می

 تأثیرشوند. همچنین با توجه به ها و هم باعث افزایش میزان کمک احمر و بهزیستی باشند هالل

خانی و همکاران، هاي اقتصادي )نصیرعالیتالحسنه بر ف نهادهاي مذهبی مانند انفاق و قرضمثبت 

ي در مناطق (، کمک به گسترش فعالیت این نوع نهادها براي تسریع در رونق دوباره اقتصاد1397

 ر باشد.ثؤتواند مدیده می آسیب

چه درآمد افراد ه پرداخت است، به این معنی که هردرآمد مؤثرترین متغیر روي تمایل ب -2

هاي آوري بیشتر کمک یابد؛ در نتیجه براي جمعزایش میبیشتر باشد، تمایل به پرداخت آنها اف

بدان  هاي درآمدي باال تمرکز بیشتري شود. اینمردمی هنگام بروز بالیاي طبیعی باید روي گروه

کنند، بلکه به این معناست که میزان هاي درآمدي پایین جامعه کمک نمیمعنا نیست که گروه

 کمک نقدي آنها نسبت به افراد با درآمد باالتر، کمتر است.

نقدي بپردازند، باید  صورت بههاي خود را توجه به آنکه بیشتر افراد تمایل دارند کمکبا -3

هاي نقدي مردمی آوري کمک از سوي مراجع مربوطه، براي جمعص هاي بانکی مشخشماره حساب

مثبت روي رضایت مشتریان دارد )بابایی  تأثیردر نظر گرفته شود. از آنجا که بانکداري الکترونیک 
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 تأثیرتواند هاي اینترنتی می( امکان انتقال وجه با استفاده از تراکنش1398علیرضایی،  و میبدي

هاي مناسب رسانی هاي دقیق و اطالعنین باید نظارتداشته باشد. همچ هامثبت در جذب این کمک

هاي آنان هاي اجتماعی و تلویزیون انجام شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که کمک از طریق شبکه

 افتد.شوند و به دست مأموران فاسد دولتی و غیر دولتی نمیدر مسیر درست مصرف می

ثر واقع شود که ؤتواند مدیدگان فقط در مواردي میه آسیب هاي نقدي باز آنجا که کمک -4

ها داده ه باشد تا مردم با پولی که به آندیده وجود داشت هایی در مناطق آسیبمثال فروشگاه عنوان به

هایی را شود کاالها و خدمات مورد نیازشان را تهیه کنند، باید سعی شود که اوالً چنین فروشگاهمی

ها کنترل هاي سیار( و ثانیاً بر آنمناطق آسیب دیده ایجاد کنند )همانند فروشگاهبراي مردم در 

 ها ثابت بمانند.وجود داشته باشد تا قیمت
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