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Abstract
Objective: Conditional valuation method is one of the methods of estimating the willingness to pay and is a cost-benefit
analysis. The aim of the present study was to estimate the average willingness of individuals to pay for the Covid-19 vaccine
with a one-year and long-term protection period and to assess its contributing factors.
Methods: The present study was a descriptive research. The required data were collected from 370 two-dimensional online
questionnaires at the end of November 2020 from Iranians. Conditional valuation method and logit model were used to
estimate peoples’ willingness to pay.
Results: The results showed that 65.67 percent of people are willing to pay for the vaccine. The household income, age,
history of having chronic disease, history of Covid-19, attitude, recommended amount and having an elderly person in the
family had a positive and significant effect on long-term vaccination and age, household income, history of having chronic
disease, attitude and the amount offered had a positive and significant effect on annual vaccination. Also, the average
willingness to pay was 3,750,000 Rials per person for long-term vaccination, and 1,130,000 Rials per year.
Conclusion: In conditional valuation studies, individuals typically offer a lower bid for the policy under study. However, this
study indicated that people are willing to pay more for vaccinations. The findings might have some implications for policy
and planning.
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چكیده

مواد و روش کار :پژوهش حاضر یك پژوهش توصیفی  -تحلیلی بود .داده های مورد نیاز از تکمیل  370پرسشنامه دوگانه دوبعادی باه صاورت
برخط ،در اواخر آبان 1399از مردم ایران جمع آوری شده است .برای برآورد تمایل به پرداخت افراد از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لوجیت
استفاده شده است.
یافته ها :نتایج نشان داد 65/7 ،درصد افراد مایل به پرداخت مبلغی برای واکسن هستند .متغیرهای درآمد خانوار ،سن ،سابقه بیماری زمینه-ای،
سابقه ابتال به کووید –  ،19نگرش ،مبلغ پیشنهادی و فرد سالمند در خانواده تأثیر مثبت و معنی دار بر واکسینه شدن طوننی مدت و متغیرهای
سن ،درآمد خانوار ،سابقه بیماری زمینه ای ،نگرش و مبلغ پیشنهادی اثر مثبت و معنی دار برای سالیانه واکسینه شدن دارند .همچنین ،متوساط
تمایل به پرداخت هر نفر 375000تومان برای واکسینه شدن طوننی مدت و  113000تومان به صورت سالیانه بدست آمد.
نتیجه گیری :به طور معمول در مطالعات ارزش گذاری مشروط افراد مبلغ پیشنهادی کمتر را برای سیاست مورد مطالعه پیشنهاد می کنند .اماا
در این مطالعه افراد حاضرند برای انجام واکسیناسیون مبلغ بیشتر را پرداخت کنند که نشان می دهد این برنامه از دیادگاه ماردم حاازز اهمیات
است .لذا این موضوع می تواند ابزار مدیریتی مؤثری برای مسئونن امر جهت اجرای بهتر سیاست ها باشد.
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کلیدواژه :کووید –  ،19واکسن ،ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت ،مدل لوجیت

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1400.20.2.6.3

مقدمه :وجود بحران اپیدمی کووید –  19در جهان ،ضرورت انجام مطالعات همه جانبه در این زمینه را به وجود می آورد .واکسیناسیون به عنوان
یك عنصر اساسی در پیشگیری و کنترل بیماری هاست .روش ارزش گذاری مشروط یکی از روش های تخمین تمایل به پرداخت و تحلیل هزینه
فایده است .هدف از مطالعه حاضر ،برآورد میانگین تمایل به پرداخت افراد برای واکسن کووید –  19با مدت زماان محافتات یکسااله و طاوننی
مدت و تعیین عوامل مؤثر بر آن ،است.
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برآورد تمایل به پرداخت برای واکسن کووید –  19با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط
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برآورد تمایل به پرداخت برای واکسن ...

پیدایش ویروس کووید –  19در جهان پدیدهای نوظهاور اسات کاه
کلیه ابعاد زندگی میلیاردها نفر را تحت تاأثیر قارار داده اسات [- 1
 .]3همچنین موجب مختل شدن فعالیتهای جوامع به دلیل اعمال
قرنطینههایی که برای قطع کاردن زنجیاره انتقاال ایان بیمااری ،از
جمله تعطیلی بنگاههای اقتصاادی ،کاه باعاو نوساانات نار هاا در
مؤلفههایی که بر شاخصهای اقتصادی مؤثر هستند ،شده است [.]4
لذا دولتها تالشهاای زیاادی در راساتای کنتارل و سارکوب ایان
بیماااری ،از جملااه آمااوزش همگااانی ،سیاسااتهااای فاصاالهگااذاری
اجتماعی ،آزمایشات غربالگری و تالش برای ساخت واکسن داشته-
اند [ .]5در حال حاضر ،یکی از مهمترین راهبردهاای جهاانی بارای
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پژوهش حاضراز نوع مطالعات کاربردی و روش تحقیا  ،توصایفی –
تحلیلی از نوع پیمایشی است .برای برآورد تمایل به پرداخات افاراد
برای واکسن کوویاد –  19از روش ارزشگاذاری مشاروط اساتفاده
شده است که در این روش با ایجاد بازار فرضی برای واکسان باا اثار
بخشی بان ،دو سط مدت محافتت یکساله و طوننی مادت مطار
شد .با توجه به اینکه مدت زمان حفاظت این واکسن در زمان انجاام
پژوهش ناشناخته است ،بنابراین مادت محافتات باراسااس تجرباه
واکسن برای بیماری های فصالی مانناد آنفاوننزا ،کاه هار سااله باه
واکسن نیاز دارد و سناریوی واکسنی با مدت زمان طوننی مدت ،باا
توجه به برخی تحقیقات گزارش شده که ویروس کرونا بسیار آهسته
جهش مییابد ،انتخاب شد [ .]10به منتور جمعآوری داده ،در یاك
نمونهگیری از افراد در دسترس از طری پرسشنامه برخط ،ابتادا 30
پیش پرسشنامه با روش انتها بااز ،باا هادف مشاخص کاردن مبلاغ
پیشنهاد اولیه و رفع اشکالهای احتمالی ،تکمیل شد .برای به دست
آوردن مبلغ پیشنهادی اولیه ،میانه تمایل به پرداخت پاسخگویاان را
در دو سط محافتت یکساله و بلند مدت محاسبه کرده و از آن باه
عنااوان مبلااغ پیشاانهاد اولیااه در پرسشاانامه نهااایی اسااتفاده شااد.
پرسشنامه نهایی بهصورت دوگانه دو بعدی که یکی از پرکااربردترین
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کنترل اپیدمی کووید –  ،19واکسن است .واکسیناسیون ماؤثرترین
راه برای کنترل بیماریهای قابل سرایت عفونی به ویژه در گروههای
پر خطر میباشد .واکسیناسیون عالوه بر تاأمین ساالمتی و کااهش
خسارت و تلفات جانی و تأمین سالمت همگانی ،کاهش هزیناههاای
درمانی و مصارف دارویی و در نتیجه صرفه اقتصاادی را در پای دارد
[ .]6افراد برای بدسات آوردن محصاولی باا کیفیات مشاخص و در
نتیجه افزایش مطلوبیت و رفاه خود حاضرند مبلغای را برردازناد ،در
این حالت تمایل به پرداخت فرد ،نشانگر ارزشگذاری فرد برای کاان
است [ .]7مفهوم تمایل به پرداخت در مطالعات ارزیابی اقتصاادی و
تحلیل هزینه – فایاده در حاوزه ساالمت از جملاه فان آوری هاای
جدید بهداشتی ،داروهای جدیاد ،روشهاای جدیاد جراحای بسایار
متداول گردیده است .تمایل به پرداخات یاك ابازار روش شاناختی
برای برآورد ظرفیت پرداخت مردم باه منتاور تعیاین کاردن ارزش
پااولی یااك برنامااهی فرضاای بهداشااتی – درمااانی اساات .مطالعااات
مختلفی در سایر کشورها در مورد تمایال باه پرداخات ماردم بارای
واکسیناسیون بیماری های واگیر انجام شاده اسات .از جملاه تااثیر
واکسن ویروس  HPVبر بیمااریهاای دساتگاه تناسالی زناان [،]8
تمایل به پرداخت برای واکسن دنگ و عوامل مؤثر بر آن در اندونزی
[ ،]9تمایل به پرداخات بارای واکسان کوویاد –  19در کشاورهای
اکااوادور [ ،]10اناادونزی[ ]11و مااالزی [ ]10را ماایتااوان نااام باارد.
بسیاری از این مطالعات از روش ارزشگذاری مشروط برای تخماین
تمایل به پرداخت مردم ،برای خدمات بهداشتی اساتفاده کاردهاناد.
ارزشگذاری مشروط اغلب توساط پژوهشاگران خادمات بهداشاتی
برای ارزشگذاری کانهای غیربازاری و روشهای درمانی فرضی به-
کار برده مایشاود [ .]12ایان روش باا تعیاین یاك باازار فرضای و
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نترسنجی مستقیم ،باه اساتخرات تمایال باه پرداخات افاراد بارای
دریافت کان یا خدمت مورد نتر میپاردازد []13؛ و باهطاور عماده
متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد است .تهیه آمار و اطالعات
مااورد نیاااز در بررساای ارزشگااذاری مشااروط معمااونر از طریاا
پرسشنامه انجام میگیرد [.]14
از آنجایی که برنامهریزی برای آماادگی ماردم بارای واکسیناسایون
موف  ،باید در اسرع وقت آغاز شود و بخشی از فرآیناد برناماهریازی
شامل بررسی تقاضا و تمایل به پرداخت ماردم بارای واکسان اسات
[ .]10لذا هدف از این مطالعه ،تخمین متوسط تمایال باه پرداخات
مردم برای واکسن کووید –  19با مادت زماان محافتات یکسااله و
طوننی مدت و شناساایی عوامال ماؤثر بار آن باا اساتفاده از روش
ارزشگذاری مشروط بود .تا بتوان با برنامهریزی و مادیریت صاحی
مسئونن هر چه سریعتر مهار آن را شاهد باشیم .همچناین ،زماانی
که مسئونن بدانند مردم چقدر حاضر به همکاری در راستای کنترل
و سرکوب این بیماری هستند ،بهتر میتوانند در این زمینه تصمیم-
گیری کنند.
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در این رابطه؛  nتعداد افراد نموناه N ،تعاداد کال جامعاهی آمااری
اساات کااه براباار جمعیاات کشااور ایااران  79926270نفاار اساات
(سرشااماری t .)1395در سااط اطمینااان  95درصااد1/96اسااتp .
درصد احتمال تمایل به پرداخت q ،درصد احتمال عادم تمایال باه
پرداخت است که در پژوهش حاضار بارای تعیاین حاداکثر نموناه،
مقدار  pو  qمساوی  0/5در نتر گرفته شده است و  dسط خطای
مجاز را نشان میدهد .در روش دوگانه دوبعدی فرض میشود افاراد
دارای مطلوبیت زیر هستند:
رابطااه ()2

در بخش نهایی ،که بخش اصلی پرسشنامه است با ایجااد ساناریوی
بازار فرضی ،سؤانت تمایال باه پرداخات افاراد مطار شاد .جهات
بررسی روایای صاوری پرسشانامه ،از نتارات و پیشانهادات برخای
کارشناسان اقتصادی و بهداشتی استفاده گردید .پایاایی پرسشانامه،
از روش آلفای کرونباا در پایشآزماون 0/742 ،بارای پرسشانامه
مذکور محاسبه شده است که نشاندهناده پایاایی در حاد مطلاوب

رابطه ()3
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در رابطه فوق  Uمطلوبیت غیرمستقیمی است که فرد بهدست مای-
آورد Y ،درآمد و  Sبرداری از ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی است
که تحت تأثیر سلیقه فردی میباشد .هر فرد حاضر اسات مبلغای از
درآمد خود را به عنوان مبلاغ پیشانهادی ( )Aبارای واکسیناسایون
برردازد که این استفاده باعو ایجاد مطلوبیت برای وی مایشاود .در
نتیجه:
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Min  A < Mean-St.d

رابطه ()1
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و رایجترین روشها برای استخرات تمایل باه پرداخات افاراد اسات،
طراحی شد .این روش ،با یك پیشنهاد اولیه شروع میشود ،باا ایان
توضی که اگر پاسخ به پیشنهاد اول مثبت باشد ،پیشانهاد دوم کاه
بیشتر از پیشنهاد اول اسات مطار مایشاود و چنانچاه پاساخ باه
پیشنهاد اول منفی باشد ،پیشنهاد دوم که کمتار از مبلاغ پیشانهاد
اول اسات ،ارایااه ماایشااود [ .]15در نهایاات ،بااا اسااتفاده از پاایش-
پرسشاانامه و روش دوگانااه دوبعاادی ،سااه پیشاانهاد ،150000
 600000 ،300000تومان برای واکسیناسیون طوننی مدت ،و ساه
پیشااانهاد  200000 ،100000 ،50000توماااان در صاااورتیکاااه
واکسیناسیون به صورت سالیانه انجام شود ،بدست آمد.
در این مطالعه ،پرسشنامه نهایی در ساه بخاش اصالی طراحای
گردید .در بخش اول ،اطالعات اجتماعی – اقتصادی پاسخگاو ماورد
پرسش قرار گرفت .در بخش دوم به بررسی نگرش و تمایالت پاسخ-
گو دربارهی واکسن کووید –  19پرداخته شد .باه منتاور سانجش
گرایش ،گویهها در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای (کامالر مخاالفم،
ال ماوافقم) ،در ماورد اهمیات
مخالفم ،نتاری نادارم ،ماوافقم ،کاام ر
واکسینه شدن و هزینههای اجتماعی – اقتصادی آن باه فارد ارایاه
شد .برای پی بردن به پراکندگی میانگینهای حاصال از تکارار یاك
سنجش یا برای اطالع حاصال کاردن از میازان دقات انادازهگیاری
میانگین یك مطالعه و یا نزدیکی میانگین دادههای یك مطالعاه باه
میانگین واقعی جمعیت هدف ،از انحراف از میانگین استفاده میشود
[ .]16لذا جهت توصیف پراکندگی نگرش پاسخگویان در این مطالعه
از شاخص فاصله انحراف معیار از میاانگین ( )ISDMاساتفاده شاد.
نحوه امتیازات کسب شده به چهار سطو  ،بدین شر برآورد گردید:
[]13
نگرش منفی =A

پرسشنامه است .جامعه آماری پژوهش مردم ایران است .تعداد نمونه
با اساتفاده از فرماول کاوکران و روش در دساترس در اواخار آباان
 1399جمعآوری گردید .براساس نتایج بررسیهای هاسمن ،پاسخها
در مطالعات مربوط به تمایل به پرداخت ،به طور متداول با اساتفاده
از مصاحبههای رو در رو ،پرسشنامههاای رو در رو ،پرسشانامههاای
تکمیل شده توسط افراد ،نامه و نتر سنجیهای تلفنی بدست مای-
آید [ .] 23با توجه باه شارایط کروناایی و عادم همکااری ماردم باا
پرسشنامه رو در رو  ،پرسشنامه از طری شابکههاای اجتمااعی باه
شیوه در دسترس در اختیار عموم مردم قرار گرفات و نموناه شاامل
کاربران فضای مجازی در ایران اسات .طبا رابطاه  1تعاداد نموناه
مورد نیاز در این مطالعه  384نفر تعیاین شاد ،کاه  14پرسشانامه
بدلیل اطالعات ناقص حذف گردید و  370پرسشنامه ماورد بررسای
قرار گرفت.
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فرض میشود میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر اساتفاده از واکسان
بیشتر از حالتی است که فرد از واکسن استفاده نمایکناد Ƹ0 .و Ƹ1
متغیرهای تصادفی با میانگین صفر که باه طاور مساتقل و تصاادفی
توزیع شدهاند ،است.
به این ترتیب تفاوت در مطلوبیت ایجاد شاده در فارد ( )ΔUدر اثار
استفاده از واکسن ،میتواند به صورت زیر توصیف شود:
رابطه ()4
متغیر وابسته در این پژوهش ،پاذیرش و عادم پاذیرش قیمات
پیشنهادی برای واکسن میباشد که منجر به انتخااب دوگاناه مای-
شود .بنابراین جهت برآورد باه مادل کیفای نیااز داریام .کاه طبا
بررسیهای انجام شده ،برای مدلهای کیفی معماونر مادل لوجیات
( )Logitو پروبیت ( )Probitمورد استفاده قرار میگیرند [ .]17باه
دلیل کاربرد فراوان و رایج بودن مدل لوجیت و آساانی در محاسابه،
در این تحقی از این مدل استفاده میشود.
بر اساس الگوی لوجیت ،احتمال اینکه فرد یکای از پیشانهادها
را برذیرد به صورت رابطه  4بیان میشود:

رابطه ()6
رابطه ()7
) E (WTPمقدار مورد انتتار تمایل به پرداخت و * αعرض از مبدأ
تعدیل شده است ،که بخش اجتماعی _ اقتصادی را به بخش عارض
از مبدأ اصلی ( )αاضافه میکند [.]19
227
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رابطه()5
که ( f)ΔUتابع توزیع تجمعی با اخاتالف لوجساتیك ()Logistic
استاندارد است و شامل برخی متغیرهای اقتصادی – اجتماعی مورد
مطالعه در این تحقی است β .و  و  پارامترهایی هستند که قابال
تخمین هساتند .انتتاار مایرود کاه  β0و  و  بزرگتار از صافر
باشند [.]18
پارامترهای مدل لوجیت باا اساتفاده از روش حاداکثر درسات-
نمایی که رایجترین روش برای تخمین مدل لوجیات اسات ،بارآورد
میشوند .سرس مقدار مورد انتتاار تمایال باه پرداخات باه وسایله
انتگرالگیری عاددی در محادوده صافر تاا باانترین پیشانهاد ()A
محاسبه میشود:
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نتایج آماری حاصل از بررسی  370پرسشنامه بدست آماده در نتار
سنجی نهایی ،در جدول  1آمده است 58/6 .درصاد پاساخگویاان را
مرد تشکیل داده است و  62/7درصد افاراد متأهال هساتند .توزیاع
فراوانی وضعیت اشتغال پاسخگویان نشان میدهد که بیشتر شاغالن
به ترتیب در بخش آزاد و کارمناد مشاغول باه کاار هساتند .طبا
جدول  51/3 ،2درصد افراد پاسخگوخود یا نزدیکانشان باه بیمااری
کووید –  19مباتال شادهاناد 53/8 .درصاد از پاساخگویاان ساابقه
بیماری زمینهای و  40/8درصد افراد ،فرد سالمند در خانواده دارناد.
 22/7درصد افراد مرگ یکای از نزدیکاان را بخااطر کروناا ویاروس
تجربه کردهاند .مطاب جدول  51/6 ،3درصد از افراد نگارش نسابتار
خوب و خوب به واکسن کووید  19 -داشتهاند .براساس جادول  4و
 ،5از بین  370پاسخدهنده  243نفر ( 65/67درصد) یکای از مباالغ
پیشاانهادی را پذیرفتنااد و  127نفاار ( 34/3درصااد) از افااراد مااورد
مطالعه مبلغ پیشنهادی را رد کردند که از این میاان  31/49درصاد
افراد از اثر بخشی واکسن کوویاد –  19اطمیناان نداشاتند48/03 ،
درصد افراد مورد بررسای اظهاار داشاتند درآمدشاان پاایین اسات.
 19/68درصد افراد وظیفه دولت میدانستند و  0/78درصد بیمااری
کووید –  19را خطرناک نمیدانستند.
برای بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد برای
واکسن کرونا از مادل لوجیات باا نارم افازار  Eviews 10باه روش
حداکثر درستنمایی ( )MLEاستفاده شد .باه ایان ترتیاب ،متغیار
وابسته تمایل به پرداخات بارای واکسیناسایون باا مادت محافتات
طوننی مدت بر روی متغیرهای توضیحی بارآورد گردیاد و ضارایب
برآورد شده پس از حاذف متغیرهاای بای معنای مطااب جادول 6
بدست آمدند.
ضریب متغیر مبلغ پیشنهادی به عنوان یکی از متغیرهای توضایحی
مهم ،در سط پنج درصد با عالمت مثبت معنیدار شده اسات .ایان
حاکی از آن است که تحت سناریوی بازار فرضی ،باا افازایش مبلاغ
پیشنهادی افراد همچنان تمایل به پرداخت دارند .در مادل لوجیات
ضارایب باارآوردی فقااط عالیاام تااأثیر متغیرهااای توضاایحی را روی
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در نهایت به منتور تجزیه و تحلیل دادههاای پاژوهش از روشهاای
موجود در آمار توصیفی ،با استفاده از نرم افازار  Excel 2013و 22
 SPSSبرای توصیف متغیرها و برای پاسخ به هدف اصالی پاژوهش،
از آماار اساتنباطی باا اساتفاده از نارم افازار Eviews 10اساتفاده
گردید.
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میانگین تمایل به پرداخت افراد  374609/878تومان برای واکسینه
شدن طوننی مدت برآورد شد .با توجه به اینکه میانگین بعد خاانوار
در این مطالعه  3/99نفر است ،بنابراین میانگین تمایل باه پرداخات
خااانوار  1494693/413تومااان اساات .جمعیاات کشااور ایااران
 79926270نفر است (سرشماری .)1395بنابراین ،ارزش اقتصاادی
واکسن کووید –  19باا محافتات طاوننی مادت 29941 ،میلیاارد
تومان است .متغیر وابسته تمایل به پرداخت بارای ساالیانه واکسان
زدن بر روی م تغیرهای توضیحی در آزمون رگرسیون بررسی گردید
228
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رابطه()8

تومان 374609/878
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احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان میدهند ولای تفسایر مقاداری
ندارند ،بلکه اثرات نهایی هستند که مورد تفسیر قرار میگیرناد .اثار
نهاایی نشااندهناده درصاد احتمااال تغییار در افازایش تمایال بااه
پرداخت ،به ازای تغییر یك واحاد در متغیار مساتقل اسات کاه در
متغیرهای موهومی این درصد به ازای تغییر وضعیت از صفر به یاك
بهدست میآید [ .]20اثر نهایی متغیر مبلغ پیشانهادی بیاانگر ایان
است که افزایش یك واحدی در قیمت پیشنهادی در صاورت ثابات
بااودن سااایر عواماال ،منجاار بااه افاازایش  0/0000308درصاادی در
احتمال تمایل به پرداخت میشود .ضریب متغیر سن در سط یاك
درصد ،مثبت شده اسات .بادین ترتیاب باا افازایش سان ،احتماال
پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش مییابد .اثر نهایی متغیر سن بیاانگر
این است که افزایش یك واحد به سان پاساخگاو ،در صاورت ثابات
بودن سایر عوامل ،منجر به افزایش  1/02درصدی در احتمال تمایل
به پرداخت میشود.
ضریب متغیر سابقه بیماری زمینهای در ساط یاك درصاد ،مثبات
شده است .این بیانگر این است که افرادی که خاود یاا نزدیکانشاان
سابقه بیماری زمینهای داشتهاند ،تمایل به پرداخت بیشتری دارناد.
اثر نهایی متغیر سابقه بیماری زمینهای بیانگر این است که افازایش
یك واحدی دراین متغیر در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،منجر به
افزایش  16/5درصدی در احتمال تمایل به پرداخت میشود.
ضریب متغیر سابقه اباتال باه بیمااری کوویاد –  19در ساط یاك
درصد ،مثبت شده است .این بیانگر این است که افرادی که خود یاا
نردیکانشان به این بیماری مبتال شدهاند ،تمایل به پرداخت بیشتری
دارند .اثر نهایی این متغیر بیانگر این است که افزایش یاك واحادی
در متغیر سابقه بیماری ،در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،منجر به
افزایش  20/2درصدی در احتمال تمایل به پرداخت میشود.
ضریب متغیر درآمد خانوار در سط یك درصد ،مثبات شاده اسات.
بدین معنی که با افازایش ساطو درآمادی احتماال پاساخ بلاه در
تمایل به پرداخت افزایش مییابد .اثار نهاایی متغیار درآماد خاانوار
بیانگر این است که افزایش یك واحدی در متغیر درآماد خاانوار در
صورت ثابت بودن سایر عوامل ،منجار باه افازایش  7/4درصادی در
احتمال تمایل به پرداخت میشود.
ضریب متغیر نگرش افراد در سط یك درصد ،مثبت شده است .که
عالمت مورد نتر مطاب با نتریه است .اثر نهاایی ایان متغیربیاانگر
این است که افزایش یك واحدی در متغیر نگارش در صاورت ثابات
بودن سایر عوامل ،منجر به افزایش  7/9درصدی در احتماال تمایال
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به پرداخت میشود .ضاریب متغیار داشاتن ساالمند در خاانواده در
سط پنج درصد ،مثبت شده است .بدین معنی کاه افارادی کاه در
خانواده سالمند دارند ،تمایل به پرداخت بیشتری دارناد .اثار نهاایی
این متغیر بیانگر این است که افزایش یك واحدی در متغیر سالمند
در خانواده ،در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،منجر به افازایش 11
درصدی در احتمال تمایل به پرداخت میشود.
در مدلهای نجیت باه منتاور تعیاین معنایداری کال مادل
رگرسیون از آماره ضاریب تعیاین ماك فاادن ( – Mc Fadden R
 )Squaredکه از معیارهای خوبی برازش است ،اساتفاده مایشاود.
ضریب مك فادن نشان میدهد که متغیرهاای توضایحی مادل ،باه
خوبی تغییرات متغیر وابسته مدل را توضی میدهناد [ .]21مقادار
این ضریب در این تحقی با استفاده از روش حداکثر درستنماایی،
برابر  0/182420است که این مقدار با توجاه باه تعاداد مشااهدات
متغیر وابسته ،مقدار مطلوبی اسات .بارای بررسای معنایداری کال
رگرسیون برآورده شده از آمارهی نسبت درستنمایی اساتفاده شاد.
مقدار این آمااره برابار باا 185/3101مایباشاد .از آنجاا کاه ایان
مقداربانتر از احتمال نسبت درستنمایی ارایه شادهاسات ،لاذا کال
الگوی برآوردی از لحاظ آماری در سط احتمال صفر درصد معنای-
دار است .این مدل  34/86درصاد نسابت باه حالات ثابات تواناایی
تخمین بهتری را داشته است .بنابراین الگاوی فاوق قابال اطمیناان
برای تجزیه و تحلیلهای بعدی است.
بعد از تخماین پارامترهاای مادل لوجیات باا اساتفاده از روش
حداکثر درستنمایی ،به وسیله انتگارالگیاری عاددی در محادوده
صفر تا مبلغ پیشنهاد ماکزیمم ( 600000تومان) ،میزان ارزش مورد
انتتار به صورت رابطه  7محاسبه شد.
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و ضرایب برآورد شده پاس از حاذف متغیرهاای بای معنای مطااب
جدول  7بدست آمد.
ضریب متغیر مبلغ پیشنهادی در سط پنج درصد با عالمات مثبات
معنی دار شده است .این حاکی از آن است که تحت ساناریوی باازار
فرضی ،با افزایش مبلغ پیشنهادی افراد همچنان تمایل باه پرداخات
دارند .اثر نهایی این متغیر بیانگر این است که افزایش یاك واحادی
در قیمت پیشنهادی در صورت ثابت بودن ساایر عوامال ،منجار باه
افزایش  0/0000935درصدی در احتمال تمایل باه پرداخات مای-
شود.
ضریب متغیر سن در سط پنج درصاد ،مثبات شاده اسات .بادین
ترتیب با افزایش سن ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش می-
یابد .اثر نهایی متغیر سن بیانگر این است که افزایش یك واحاد باه
سن پاسخگو ،در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،منجار باه افازایش
 0/4درصدی در احتمال تمایل به پرداخت میشود.
ضریب متغیر سابقه بیماری زمینهای در ساط یاك درصاد ،مثبات
شده است .این بیانگر این است که افرادی که در خود یا نزدیکانشان
سابقه بیماری زمینهای داشتهاند ،تمایل به پرداخت بیشتری دارناد.
اثر نهایی این متغیر بیانگر این اسات کاه افازایش یاك واحادی در
متغیر سابقه بیماری ،در صورت ثابت بودن ساایر عوامال ،منجار باه
افزایش  16/5درصدی در احتمال تمایل به پرداخت میشود.
ضریب متغیر درآمد خانوار در سط یك درصد ،مثبات شاده اسات.
بدین معنی که با افازایش ساطو درآمادی احتماال پاساخ بلاه در
تمایل به پرداخت افزایش مییابد .اثار نهاایی متغیار درآماد خاانوار
بیانگر این است که افزایش یك واحدی در متغیر درآماد خاانوار در
صورت ثابت بودن سایر عوامل ،منجار باه افازایش  19درصادی در
احتمال تمایل به پرداخت میشود.
ضریب متغیر نگرش افراد در سط یك درصد ،مثبت شده است .که
عالمت مورد نتر مطاب با نتریه است .اثر نهایی متغیر نگرش بیانگر
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این است که افزایش یك واحدی در متغیر نگارش در صاورت ثابات
بودن سایر عوامل ،منجر به افزایش  6/1درصدی در احتماال تمایال
به پرداخت میشود.
ضریب تعیین مك فادن در این تحقی با اساتفاده از روش حاداکثر
درستنمایی ،برابر  0/200975است که این مقدار با توجه به تعاداد
مشاهدات متغیر وابسته ،مقدار مطلوبی است .بارای بررسای معنای-
داری کل رگرسیون برآورده شاده از آماارهی نسابت درساتنماایی
استفاده شد .مقدار این آماره برابر با  201/2677باود .از آنجاا کاه
این مقدار بانتر از احتمال نسبت درستنمایی ارایه شدهاسات ،کال
الگوی برآوردی از لحاظ آماری در سط احتمال صفر درصد معنای-
دار شد .این مدل  30/3درصد نسبت به حالت ثابت توانایی تخماین
بهتری را داشته است .بنابراین الگوی فوق قابل اطمینان برای تجزیه
و تحلیلهای بعدی است.
بعد از تخمین پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش حاداکثر
درستنمایی ،به وسیله انتگرالگیاری عاددی در محادوده صافر تاا
مبلغ پیشنهاد ماکزیمم ( 200000تومان) ،میزان ارزش مورد انتتار
به صورت رابطه  8محاسبه شد.
1

میااانگین تمایاال بااه پرداخاات افااراد  113006/696تومااان باارای
واکسیناسیون سالیانه برآورد شد .با توجاه باه اینکاه میاانگین بعاد
خانوار در این مطالعه  3/99نفر است ،بناابراین میاانگین تمایال باه
پرداخت خانوار برای واکسان  450896/717توماان ساالیانه اسات.
جمعیت کشاور ایاران  79926270نفار اسات (سرشاماری.)1395
بنابراین ،ارزش اقتصادی واکسن کووید –  9032 ،19میلیارد تومان
سالیانه است.
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رابطه()9

تومان13006/696
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جدول :1نتایج توصیفی متغیرهای کمی
35/9

18

70

0/28

سالهای تحصیل (سال)
بعد خانوار (نفر)
درآمد ماهیانه فرد (تومان)

14/3
3/9
1387598/7

4
1
0

22
10
10000000

0/22
0/35
1/09

درآمد ماهیانه خانوار (تومان)

2932141/9

0

25000000

0/93

سن (سال)
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میانگین

حداقل

حداکثر

ضریب تغییرات

جدول :2وضعیت افراد در مقابل خطر کرونا ویروس

قبالر مبتال شده به بیماری کووید
سابقه بیماری زمینهای
وجود فرد مسن در خانواده
فوت نزدیکان بدلیل بیماری کووید

بلی
تعداد
درصد

خیر
تعداد
درصد

جمع
تعداد
درصد

190
51/3
199
53/8
152
40/8
84
22/7

180
48/7
171
46/2
218
59
286
77/3

370
100
370
100
370
100
370
100

جدول :3دسته بندی افراد بر اساس نگرش افراد به واکسن کووید 19
تعداد
درصد

منفی

نسبتار منفی

نسبتار مثبت

مثبت

جمع

48
13

131
35/4

115
31/1

76
20/5

370
100

بلی
درصد
خیر
درصد
مجموع
درصد

پیشنهاد 300000تومان
(پیشنهاد میانی)

پیشنهاد 150000تومان
(پیشنهاد پایینتر)

پیشنهاد  600000تومان
(پیشنهاد بانتر)

212
57/29
158
42/7

31
8/38
127
34/32

123
33/23
89
24/06

370
100

158
42/7

212
57/29
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جدول  :4توزیع فراوانی تمایل به پرداخت افراد نمونه مورد بررسی ( واکسناسیون طوالنی مدت)

جدول :5توزیع فراوانی تمایل به پرداخت افراد نمونه مورد بررسی ( واکسیناسیون سالیانه)
وضعیت پذیرش
بلی
درصد

209
56/48

34
9/19

133
35/94

خیر
درصد
مجموع
درصد

161
43/51
370
100

127
34/32
161
43/51

76
20/54
209
56/48
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پیشنهاد 100000تومان
(پیشنهاد میانی)

پیشنهاد 50000تومان
(پیشنهاد پایینتر)

پیشنهاد  200000تومان
(پیشنهاد بانتر)

سال بیستم ،شماره دوم ،فروردین ـ اردیبهشت 1400

ساناز رحیمی کاه کشی و

برآورد تمایل به پرداخت برای واکسن ...

جدول :6نتیجه نهایی برآورد مدل لوجیت پس از حذف متغیرهای غیر معنیدار(واکسیناسیون طوالنی مدت)

0/042046

4/556335

0/001

0/010241

0/00000126
0/680726
0/829190
0/305364

2/398292
3/897501
4/735928
3/844988

0/0165
0/0101
0/001
0/001

3/08E-07
0/165793
0/201952
0/074372

نگرش و تمایالت فکری

0/323110

3/529380

0/0004

0/078694

داشتن سالمند در خانواده

0/452479

2/566692

0/0103

0/110202

-4/131191

-9/055800

0/001

-1/006163

سن
مبلغ پیشنهادی
سابقه بیماری زمینهای
سابقه ابتال به بیماری کووید – 19
درآمد خانوار

عرض از مبدأ

جدول :7نتیجه نهایی برآورد مدل لوجیت پس از حذف متغیرهای بی معنی ( واکسیناسیون سالیانه)
ضرایب

ارزش آماره t

معناداری آماری

اثر نهایی

0/018429

2/011473

0/0443

0/004301

مبلغ پیشنهادی
سابقه بیماری زمینهای
درآمد خانوار

0/00000401
0/719813
0/809316

2/485238
4/066468
9/109443

0/0129
0/001
0/001

9/35E-07
0/165793
0/188865

نگرش و تمایالت فکری

0/261327

2/8397280

0/0045

0/060984

-3/468729

-7/829498

0/001

-0/809477

سن

عرض از مبدأ

در حال حاضر بیماری کووید –  19به یاك معضال جهاانی تبادیل
شده است .پیشگیری از طری واکسن سابب کااهش خساارتهاا و
تلفات انسانی در زمان بروز رخداد میشود .در تحقی حاضر ،تمایال
به پرداخت مردم برای واکسن کووید –  19با مدت زماان محافتات
یکساله و طوننی مدت و عوامل ماؤثر بار آن باا روش ارزشگاذاری
مشروط و مدل لوجیت محاسابه گردیاد .نتاایج مطالعاه نشاان داد،
 65/7درصااد پاسااخگویااان ،حاضاار بااه پرداخاات مبلغاای باارای
واکسیناسیون هستند .همچنین تجزیاه و تحلیال عوامال ماؤثر بار
تمایل به پرداخت افراد برای واکسن با محافتت طوننی مدت نشاان
داد ،درآمد ماهیانه خانوار اثر مثبت و معنیدار بر تمایل به پرداخات
افراد دارد ،که با تحقیقاات آساوندار و همکااران [ ]22و رساولپاور
عربای [ ]23مطابقاات دارد ،بنااابراین خانوارهااایی بااا درآمااد بیشااتر
احتمال تمایل به پرداخت بیشتری دارند .متغیر سن مثبت و معنی-
دار شده است ،که با مطالعه ساجادیان [ ]24مطابقات دارد ،لاذا باا
افزایش سن افراد احتمال پرداخت بیشاتری بارای واکساینه شادن
دارند .متغیر نگرش و تمایالت بهداشتی و مراقبتی افراد مثبت شاده
است ،که باا مطالعاه کرمالچعاب [ ]13مطابقات دارد ،در مطالعاه
231
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بحث و نتيجهگيري
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کرمالچعب این متغیر تأثیر معنی داری از نتر آمااری نادارد اماا در
این مطالعه متغیر نگرش و تمایالت فکری از نتار آمااری معنای دار
شده است ،بنابراین افرادی که گرایشهای فکری مثبتتاری نسابت
به واکسن کووید 19-دارناد احتماال تمایال باه پرداخات بیشاتری
دارند .متغیر سابقه بیماری زمینهای مثبت و معنیدار شده است ،که
با مطالعه جعفری صمیمی و همکاران [ ]25مطابقات دارد ،بناابراین
افرادی که خود یا نزدیکانشان ،مبتال به بیمااری زمیناهای هساتند،
احتمال بیشتری برای تمایل به پرداخت دارند .متغیر ساابقهی اباتال
به بیماری کووید  19 -مثبت و معنیدار شده است ،کاه باا مطالعاه
آسکار و همکاران [ ]10مطابقت دارد ،بنابراین افارادی کاه خاود یاا
نزدیکانشان به این بیماری مبتال شادهاناد ،احتماال بیشاتری بارای
تمایل به پرداخت دارناد .متغیار فارد ساالمند در خاانواده مثبات و
معنیدار شده است ،لذا پاسخگویاانی کاه فارد ساالمند در خاانواده
دارند ،احتماال تمایال باه پرداخات بیشاتری دارناد .متغیار مبلاغ
پیشنهادی مثبت شده است ،بنابراین باا افازایش مبلاغ پیشانهادی،
احتمال تمایل به پرداخت افراد افزایش مییابد .میاانگین تمایال باه
پرداخت هر نفر  374609/878توماان بارای واکسان باا محافتات
طااوننی ماادت باارآورد گردیااد .در نتیجااه ارزش اقتصااادی واکساان
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ضرایب

ارزش آماره t

معناداری آماری

اثر نهایی
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سهم نويسندگان

امیدعلی عادلی :استاد راهنما ،نوشتن مقاله
ساناز رحیمی :طراحی و اجرای مطالعه ،نوشتن مقاله
تشكر و قدرداني

از کلیه شرکتکنندگان پژوهش تشکر و قدردانی میشود.
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کووید  29941 ، 19 -میلیارد تومان بارای طاوننی مادت بارآورد
گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیال عوامال ماؤثر بار تمایال باه
پرداخت افراد برای واکسیناسیون سالیانه نشان داد ،درآماد ماهیاناه
خانوار ،سن ،مبلغ پیشنهادی ،ساابقه بیمااری زمیناهای و نگارش و
تمایالت فکری پاسخگو درباره واکسن اثر مثبت و معنیدار بر تمایل
به پرداخت افراد دارد ،بنابراین احتمال تمایل به پرداخات بیشاتری
دارند .میانگین تمایال باه پرداخات هار نفار  113006/696توماان
سالیانه برآورد گردید .در نتیجاه ارزش اقتصاادی واکسان کوویاد –
 9032 ،19میلیارد تومان به صورت سالیانه برآورد گردید .مطالعاات
قبلی در مورد واکسنهای فرضی طیف گستردهای از مقاادیر تمایال
به پرداخت را گزارش کردهاند که احتمانر ناشی از تفاوت در ویژگی-
های بیماری و جمعیت مورد مطالعه است.به عنوان مثال ،تمایل باه
پرداخت مردم بارای واکسان کوویاد –  19در کشاورهای اکاوادور،
اندونزی و مالزی به ترتیب  196/65دنر [ 57/20 ،]10دنر [ ]11و
 30/66دنر [ ]10است که این اختالفات میتواند به دلیال شارایط
فرهنگی ،بهداشتی واقتصادی در هر کشور و همچنین وضاعیت ایان
بیماری در زمان جمعآوری اطالعات باشد.
بهطور معمول در مطالعات ارزشگذاری مشروط ،تعداد زیادی از
افراد نموناه تماایلی باه افازایش مبلاغ پیشانهادی ندارناد و مبلاغ
پیشنهادی کمتر را برای سیاست مورد مطالعه پیشنهاد میکنند .اما
در این مطالعه افراد حاضارند بارای انجاام واکسیناسایون مبلغای را
پرداخت کنند ،این نشان میدهد که مردم به خوبی اهمیت و خطار
کرونا ویروس را درک کرده و به ساالمتی خاود اهمیات مایدهناد.
بنابراین ،به نتر میرسد که این برنامه ،از دیدگاه مردم حازز اهمیات
بوده و نیاز به برنامهریزی و توجه مسئونن بارای اجارای بهتار ایان
برنامه دارد.
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با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی در راساتای هار چاه
بهتر برنامه واکسن کووید 19-به شر زیر ارایه میشود:
با توجه به تأثیرگذاری مثبات متغیار نگارش و تماایالت فکاری بار
تمایل به پرداخت افراد ،آموزش گسترده و همگاانی در راساتای اثار
بخشی واکسن در پیشگیری از کووید  19 -در دستور کار قرار گیرد.
یکی از عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد برای واکساینه شادن
درآمد خانوار است ،در نتیجه خانوارهایی با درآمد پایین تار ،تمایال
به پرداخت کمتری دارند .بنابراین ،پیشنهاد میشود دولت سیاست-
هایی را برای قشر درآمد پایین جامعه اتخاذ کناد .باا توجاه باه اثار
مثبت متغیر سن پاسخگویان در میزان تمایل به پرداخت  ،افاراد باا
سنین پایینتر تمایل به پرداخت کمتری نسبت به افراد با سنین بان
دارند ،بنابراین پیشنهاد میشود کاه تمهیادات نزم از جملاه تولیاد
محتاوای تبلیغااتی و پخااش در جامعاه ،جهات افاازایش تمایال بااه
پرداخت جوانان جهت واکسینه شدن اتخاذ شود .همچنین با توجاه
به بهرهگیری این مطالعه از نمونه و زمانی محدود پیشنهاد میشاود
برای بررسی دقی تر و کاملتر ارزش اقتصادی واکسن کوویاد ،19 -
مطالعات بیشتری با استفاده از روشها و متغیرهای مختلف با تعاداد
مشاهدات بیشتر برآورد شود.
تضاد منافع :نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.
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ساناز رحیمی کاه کشی و

برآورد تمایل به پرداخت برای واکسن ...

پیوست  :پرسشنامه تمایل به پرداخت مردم برای واکسن کووید – 19
بسمه تعالی

پرسشنامه حاضر ،جهت بررسی نگرش و تمایل به پرداخت مردم برای واکسن کووید – (19کرونا) میباشد .ضمن تشکر فراوان از همکاری شما ،به شما اطمینان خواهیم
داد که به هیچ وجه موضوع اخذ مبلغ خاص مطر نیست و اطالعات شما کامالر محرمانه باقی میماند و در جهت اهداف علمی – پژوهشی از آنها استفاده خواهد شد .لذا
خواهشمند است در کمال دقت ،صراحت و صداقت به سؤانت مطر شده پاسخ دهید.
بخش اول) متغیر اقتصادی و اجتماعی پاسخگو
 -1سن......................... :
-2جنسیت:

الف) مرد

ب) زن

 -3وضعیت تأهل:

الف)متاهل

ب) مجرد

 -4تعداد افراد خانواده (با خود شما) ............................
 -5شغل:

الف) متخصص ب) آزاد پ) کارمند ت) خانه دار ث) کارگر ت) دانشجو چ) بازنشسته

) بیکار

-6تحصیالت :الف) دکتری ب) فوقلیسانس پ) لیسانس ت) فوقدیرلم  ث) دیرلم

ر) موارد دیگر
ت)زیر دیرلم(
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با سالم و احترام

) بیسواد

تعداد سالهای تحصیل بیان شود)...................

 -7درآمد خالص ماهیانه شما ( :لطفار با صداقت پاسخ دهید) ..............................................................تومان
 -9آیا خود یا نزدیکانتان به بیماری کووید  19-مبتال شدهاید؟

بلی

خیر

 -10آیا خود یا نزدیکانتان سابقه بیماری زمینهای (دیابت ،بیماری قلبی ،فشارخون ،سرطان و  )...را دارید؟
 -11آیا در خانواده خود فرد مسن دارید؟

بلی

بلی

خیر

خیر

 -12آیا فردی از نزدیکان خود بخاطر کرونا ویروس فوت شده است؟

خیر

بلی

بخش دوم) متغیر دانش و آگاهی پاسخگو
 -13میزان آگاهی خود را نسبت به هریك از سوانت با توجه به طیف بیان کنید.
سنجش متغیر دانش و آگاهی پاسخگو نسبت به بیماری کووید – 19

آگاهی خیلی
کم

آگاهی کم

آگاهی متوسط

آگاهی زیاد

آگاهی خیلی
زیاد
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 -8درآمد خالص ماهیانه خانواده ( :لطفار با درآمد ماهیانه خود حساب کنید)  .........................................................تومان

ماسك زدن و رعایت فاصله اجتماعی مانع از انتقال کرونا ویروس میشود.
پول نقد و دست دادن یکی از راههای انتقال کرونا ویروس است.
ضدعفونی و شستوشوی وسایل خریداری شده مانع از انتقال کرونا ویروس میشود.
جلوگیری از تجمع و ازدحام میتوانداز ابتال به ویروس کرونا جلوگیری نماید
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پوشاندن دهان و بینی حین عطسه و سرفه مانع از انتقال کرونا ویروس میشود.
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بخش سوم) تمایالت و گرایشهای بهداشتی و مراقبتی پاسخگو
 -14تمایالت خود را نسبت به هر یك از سوانت با توجه به طیف بیان کنید.
سنجش نگرش یا تمایالت فکری پاسخگو به واکسن کووید – 19

کامالر مخالفم

مخالفم

بی تفاوت

موافقم

کامالر موافقم

هزینه واکسن کووید –  ،19بهصرفهتر از هزینه درمان بیماری است.
واکسن کووید –  ،19در پیشگیری از بیماری مؤثر نخواهد بود.
واکسن کووید –  ،19عوارض جانبی دارد.

 -14میزان تمایل شما برای انجام واکسن کووید –  19چقدر است؟
الف) خیلی زیاد

ب) زیاد

ت) متوسط

د) کم

ه) خیلی کم

بخش چهارم) ارزشگذاری مشروط
هموطن گرامی
فرض کنید واکسن تولید شده برای بیماری کووید –  ،19ایمنی و اثر بخشی باالیی دارد.
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واکسن کووید –  ،19شانس بیمار شدن را کاهش میدهد.
واکسن کووید –  19که به مرحله تولید رسیده است ،ایمنی و اثر بخشی بانیی دارد.

 -1چنانچه این واکسن بهصورت رایگان ارازه نشود ،آیا حاضرید مبلغی را برای دریافت واکسن برردازید؟
خیر ( به سوال 4بروید)
 -2حداکثر مبلغی که حاضرید برای بهرهمندی از این واکسن برردازید چقدر است؟ ( چنانچه یك بار زدن واکسن کفایت نماید)  .......................................................تومان
 -3حداکثر مبلغی که حاضرید برای بهرهمندی از این واکسن برردازید چقدر است؟ ( چنانچه بهصورت سالیانه باید واکسیناسیون شوید)
........................................................تومان
 -4اگر جوابتان در مورد سوال " 1خیر" است ،چرا تمایل به پرداخت جهت دریافت واکسن ندارید؟( فقط یك گزینه را انتخاب کنید)
الف) درآمد من پایین است
ب) نداشتن اطمینان از اثربخشی واکسن کووید 19 -
ت) دولت باید برردازد
د) بیماری کووید –  19خطرناک نیست
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بلی( به سوال  2بروید)

 -5چنانچه نتر یا پیشنهاد خاصی مد نتر شما است ،ذکر فرمایید.
....................................................................................................................................................................................................................................
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اینجانب و دانشگاه قم از شما به خاطر وقت و همکاریتان تشکر میکنیم.
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