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چکیده
پژوهش حاضر کاربرد رهیافت ارزشگذاری انتها-باز جهت برآورد ارزش اکوتوریستی روستای جواهرده در استان مازندران را ارایه مینماید.
در این راستا ،برای تحلیل دادهها و تفکیک عوامل مؤثر بر وجود تمایل به پرداخت و عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
و همچنین برآورد ارزش اکوتوریستی این روستا از روش هکمن دو مرحلهای استفاده شد .به این منظور با استفاده از دادههای بدست آمده
از پرسشنامههای پیشآزمون و به کارگیری رهیافت نمونهگیری میشل و کارسون ،تعداد  222نفر بازدیدکننده به عنوان نمونه انتخاب شد.
دادههای مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان روستای جواهرده در بهار سال  4931جمعآوری
گردید .نتایج نشان داد که متغیرهای رضایت از امکانات تفریحی و رفاهی ،درآمد ماهیانه خانوار و جنسیت در سطح خطای یک درصد و
متغیر سن در سطح خطای ده درصد ،فقط بر میزان تمایل به پرداخت تأثیر معنیدار داشتند؛ در حالی که متغیر تجربه شبمانی در سطح
خطای ده درصد ،و متغیرهای تعداد دفعات بازدید سالیانه و شاخص نگرشی بازدیدکنندگان در سطح خطای یک درصد در مرحله اول
(وجود تمایل به پرداخت) و همچنین در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان) تأثیر معنیدار داشتند .مقدار انتظاری تمایل
به پرداخت هر خانوار بازدیدکننده برای هر بازدید از این روستا معادل با  91649ریال برآورد شد.
کلمات کلیدي :ارزشگذاری مشروط ،اکوتوریسم ،تمایل به پرداخت ،روستای جواهرده ،هکمن دو مرحلهای.

 -4کارشناس ارشد توسعه روستایی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،ایران.
 -2استادیارگروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،ایران.
 -9استادیارگروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
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مقدمه
در چند دهه ی اخیر ،همواره توسعه پایدار روستایی از دغدغهه-

در عین حال باید مطمئن بود که گردشگری از کیفیت و جاذبهه

های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای درحال توسعه بوده

های منابعی که به آنها وابسته است نمیکاهد (.)9

است ( .)4از اوایل دههی  ،4392مناطق روستایی در بسیاری از

در این راستا ،ارزشگذاری منهاطق گردشهگری و کهارکردههای

کشورها از تحوالت زیربنایی در اقتصهاد ملهی و ناحیههای تهاثیر

محیطزیسهتی بهرای تصهحیح تصهمیمات اقتصهادی کهه اغلهب

پذیرفتهاند .مناطق کمی توانستهاند از مشکالت کاهش جمعیت،

براساس آنها ،منهابع محهیطزیسهتی و منهاطق گردشهگری بهه

پایین آمدن سطح اشتغالزایی و درآمد ،خدمات دولتی کهم و از

منزلهی کاال و خدمات رایگان قلمداد میشهوند ،گهامی درخهور

دست دادن هویت روستایی و فرهنگهی بگریزنهد .بنهابراین بایهد

اهمیت به شمار میرود .ارزشگذاری کارکردها و خهدمات غیهر

پذیرفت که سیاسهتههای جدیهدی بهرای کمهک بهه بهسهازی

بازاری محیطزیست به دالیل زیادی ،برای نمونه :شناخت و فهم

اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی مورد نیاز اسهت ،از جملهه

منافع محیطزیستی و اکولوژیکی توسط انسانها ،ارایهه مسهایل

در بسیاری از کشورها ،برنامهریزان و سیاستگزاران به گردشگری

محیطی کشور به تصمیمگیرندگان و برنامهریهزان ،فهراهمآوردن

به چشم صنعتی برای ثبات اقتصادی و جمعیتهی بهرای جوامهع

ارتبههاط میههان سیاسههتهههای اقتصههادی و درآمههدهای طبیعههی،

روستایی مینگرند و توسعه را راهحل بسیاری از مشکالت مهی-

سنجش نقش و اهمیت منابع محیطزیستی در حمایهت از رفهاه

دانند ،که مناطق روستایی گرفتار آنها هستند .الزم به توضهیح

انسانی و توسعهی پایدار ،جلوگیری از تخریهب چشهمانهدازهای

است گرچه بیش از یک قرن اسهت کهه گردشهگری در منهاطق

طبیعی ،تعدیل و اصالح مجموعه محاسبات ملی مهم اسهت(.)1

روستایی در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفتهه و حتهی

در میههان رشههتهکههوههههای البههرز و در دامنههه کههوههههای مرتفههع

در بسیاری از مناطق منبع اصلی درآمد و اشتغالزایی بوده ،امها

سماسوس ،یکی از قدیمیترین و زیباترین روستاهای ایهران بهه

همواره عدم برنامهریهزی در آن وجهود داشهته و آنچهه در امهر

نام «جواهرده» قرار دارد که از توابع شهرستان رامسهر واقهع در

گردشگری روستایی در برنامهریزیهها آمهده در حقیقهت بهرای

استان مازندران بوده ،در 292کیلومتری ساری واقع شده اسهت

پاسخگویی و واکنش نسبت به نیازهای گردشگری بوده و بیش-

(شکل .)5( )4

تر از این که روستا را به طرز صحیح ارتقا بدهند ،به فعالیتهای

این روستا از معدود مناطق کوهستانی رامسر است که با وجهود

تفریحی آن پرداختهاند .اما به واقع گردشهگری بایهد بهه عنهوان

فاصله بسیار کم با دریا 2222 ،متر از سطح دریها ارتفهاد دارد و

عنصری ارزشمند و مهم در توسعهی اقتصادی روسهتا شهناخته

به دلیل دارا بودن هوای بسیار مطبهود و ییالقهی و جاذبههههای

شود .نباید از نظر دورداشت که موفقیهت گردشهگری روسهتایی

چشمگیر گردشگری و اکوتوریسمی ،مانند کوههای زیبا ،آبشارها

مرهون محیطزیست سالم و جالب توجه روستا است .اکوتوریسم

و چشمهسارها ،پارکهای جنگلی و آثار تاریخی مانند خانههها و

یا طبیعتگردی ،سفری به مناطق طبیعی و نسبتاً دستنخورده

محلههای قدیمی ،گورستان گبری ،آثهار مکشهوه ههزارسهاله و

بهرای مطالعهه و لهذتبهردن از

بنای تاریخی مسجد آقها سهعید (مربهوط بهه  122سهال قبهل)،

با موضوعات جالب و مخصهو

چشماندازهای طبیعی ،حیاتوحش جهانوری و گیهاهی تعریه

مسجد حهاجی میهرزا ،مسهجد آدینهه و مسهجد سهکینه آبجهی

شده که جنبهههای فرهنگهی منطقهه را نیهز مهورد توجهه قهرار

(مربوط به قرن هشتم) که نشانههای تهاریخی و قهدمت دیرینهه

میدهد ( .)2گردشگری به طهور کامهل و اکوتوریسهم بهه طهور

روستای جواهرده میباشند ،از مناطق اکوتوریستی و گردشگری

دارای پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسهی و محهیط-

مهم کشور ایران است ( .)5براساس گزارشهای موجود ،سهاالنه

خا

زیستی میباشد .بنابراین الزم است که تمام نیهازههای مختله

هزاران نفر از این روستا و طبیعت بکر آن بازدید مهیکننهد کهه

روستا به طور صحیح اداره شوند و بین آنها تعادل برقرار گردد.

نشانگر باال بودن توان بهالقوه ایهن روسهتا در جهذب گردشهگر
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است( .)5با توجه به افهزایش بازدیدکننهدگان از ایهن روسهتا در

امکانات موجود در آنها ،می توان به رفهع نیازهها و کمبودههای

سالهای پیشهین و زوال تهدریجی اکوسیسهتم آن و همچنهین

این مناطق کمکهای قابل توجه کهرد .از جملهه شهاخصههای

رایگان پنداشتن خهدمات محهیطزیسهتی و اکوتوریسهتی ،امیهد

نشاندهنده نگرش مهردم نسهبت بهه یهک منطقهه گردشهگری

است که ارزشگذاری تفرجی آن مفیهد واقهع شهود چهراکهه بها

ارزشی است که بازدیدکننهدگان بهرای بازدیهد و اسهتفاده از آن

بررسی نظرات و خواستههای مردم در مورد مناطق گردشگری و

منطقه قائل میشوند.

شکل  -9موقعیت مکانی روستاي جواهرده در کشور ایران
این ارزش از منافع مستقیم مناطق گردشگری است و مهردم آن

ارزشگذاری مشهروط ،ارزش تفریحهی  ،Jiuzhaigouیکهی از

را با بیان میزان تمایل به پرداخت ( )WTP4ابراز میکننهد (.)6

سایتهای میراث طبیعی جهانی در چین را مورد بررسی قهرار-

روش ارزشگذاری مشروط که در آن میزان تمایل بهه پرداخهت

دادند و به این نتیجه رسیدند که درسال  ،2223ارزش تفریحی

بازدیدکنندگان و منافع حاصل از آن در یک بازار فرضی بررسی

 9/16×429 Jiuzhaigouیوان ) ،(RMBو تمایل سهرانه بهه

میشود ،در حکم مهمترین رهیافتها در تعیین منافع خهدمات

پرداخت ) 491/9 (WTPیوان میباشد ( .)3دنهو و همکهاران

2

در مطالعهای در سال ( ،)2244تمایل گردشگران را به پرداخت

در سال  4369به طور تجربی از ایهن روش اسهتفاده کهرد (.)9

هزینه برای جنگلهای شههری در سهاوانا و جورجیهای ایالهت-

زوانههو و همکههاران 9در سههال  ،2244بهها اسههتفاده از روش

متحده آمریکا با استفاده از روش ارزشگذاری مشهروط بررسهی

محیطزیستی به کار گرفته میشود ( .)1برای اولین بار دیویس

کردند که نتایج نشان داد که  WTPجنگلهای شهری به طهور
1-Willingness to pay

2- Davis
3- Dong Xuewan et al

قابل توجهی با درآمد و مقصد ثابت گردشگران افهزایش یافتهه
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است؛ همچنین نشان داد که میانگین و میانهه متوسهط WTP

( ،)4993ارزش تفرجی روستای بند ارومیه را بااستفاده از روش

بهترتیب  44/25دالر و  2/42دالر بهوده اسهت ( .)42عطهایی و

ارزشگذاری مشروط و عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخهت

همکاران ( )2249میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننهده و

افراد با الگوی لوجیهت بهه روش حهداکثر راسهتنمهایی بهرآورد

ارزش تفریحی کویر صادقآباد را در فصل گردشگری با اسهتفاده

نمودند .نتایج نشان داد که  15درصد بازدیدکنندگان ،حاضر بهه

از روش ارزشگههههذاری مشههههروط بههههه ترتیههههب  99522و

پرداخت مبلغی جهت استفاده از این روسهتا هسهتند ،میهانگین

36922222ریههال محاسههبه کردنههد ( .)44کیههامی و همکههاران

تمایل به پرداخهت افهراد  6252ریهال وارزش تفریحهی سهاالنه

( )2245حداکثر تمایل به پرداخت ( )EWTPبازدیدکننهدگان

روستای بند ارومیه حهدود  522میلیهون ریهال بهرآورد گردیهد

برا ی استفاده تفریحی از روستای ماسوله را بها اسهتفاده از روش

( .)45در سههال  ،4934موسههوی و رجبههی بههااسههتفاده از روش

ارزشگذاری مشروط  26213ریال به ازای هر فرد در هر بازدید

ارزشگذاری مشروط ،متوسط تمایهل بهه پرداخهت گردشهگران

برآورد نمودند .نتایج این پژوهش نشان داد کهه  92/4درصهد از

روستای ابیانه را برای هر فرد برابر با  5911ریال برآورد کردند و

بازدیدکنندگان مورد مطالعه ،در سال  ،4932تمایل خهود را بهه

بیان نمودند که از میان عوامهل مهؤثر بهر تمایهل بهه پرداخهت،

پرداخت مبلغی برای استفاده تفرجی از روسهتای ماسهوله ابهراز

متغیرهای درآمد ،فاصله ،سهطح مبلهپ پیشهنهادی ،تحصهیالت

داشتند (.)42

گردشگر و جذابیت روسهتا دارای اهمیهت آمهاری بودنهد (.)46

خههداوردیزاده و همکههاران ( ،)4991ارزش تفرجههی روسههتای

لیاقتی و همکاران ( )4932در پژوهشی باعنهوان بهرآورد ارزش

کنههدوان را بهها اسههتفاده از روش ارزشگههذاری مشههروط حههدود

تفریحههی منطقههه کوهسههتانی توچههال بهها اسههتفاده از الگههوی

 4414522222ریهال و میهانگین تمایههل بهه پرداخهت افههراد را

اقتصادسنجی دومرحلهای هکمن ،میانگین تمایهل بهه پرداخهت

 9325ریههال بههرآورد نمودنههد .نتههایج نشههان داد کههه  99درصههد

ساالنة هر بازدیدکننده را برابر با  3111ریال و ارزشتفرجی هر

بازدیدکنندگان ،حاضر بهه پرداخهت مبلغهی جههت اسهتفاده از

هکتار از منطقه در سال  4932را برابهر بها  491999912ریهال

روستای مذکور میباشهند ( .)6کاوسهی و همکهاران ( )4999در

برآورد نمودند .بهمنظور تشهخیص عوامهلمهؤثر در تصهمیم بهه

پژوهشی با عنوان برآورد ارزش تفریحی تفرجگاهها با استفاده از

تمایل برای پرداخهت ورودیهه و میهزان تمایهل بهه پرداخهت ،از

روش دو مرحلهای هکمن؛ میانگین تمایل به پرداخت سالیانهی

الگوی توبیت و روش دومرحلههای هکمهن اسهتفاده شهد (.)41

بازدیدکنندگان برای بوسهتان محتشهم رشهت را  1262ریهال و

خداوردیزاده و همکاران ( )4931در پژهشهی بهاعنوان بهرآورد

ارزش کل تفریحهی ایهن پهارک را  956996262ریهال بهرآورد

ارزش تفریحی و تعیهین عوامهل مهؤثر بهر تمایهل بهه پرداخهت

کردند .الگوهای مورد استفاده در این پژوهش برای برآورد تهابع

بازدیدکننهدگان کلیسهای سهنتاسهتاانوس بهه روش هکمهن

تمایل به پرداخت ،الگهوی توبیهت و روش دومرحلههای هکمهن

دومرحلهای نشان دادند که متغیرهای درآمد ،میزان تحصیالت،

بودهاست ( .)49در پژوهش دیگهری خهداوردیزاده و همکهاران

اندازه خانوار و متغیر موهومی جنسیت بهر تمایهل بهه پرداخهت

( ،)4999بوسیلهی تفکیک عوامل مؤثر بهر تمایهل بهه پرداخهت

بازدیدکننهدگان و متغیرهههای درآمههد ،انههدازه خههانوار ،میههزان

گردشگران و عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت آنها برای

تحصیالت ،سهن و میهزان رضهایت بازدیدکننهدگان از وضهعیت

بازدید از روستای اشهتبین و همچنهین ،بهرآورد ارزش تفریحهی

امکانات رفاهی کلیسها بهر میهزان تمایهل بهه پرداخهت بازدیهد-

سههاالنه ایههن روسههتا بهها اسههتفاده از روش هکمههن دو مرحلهههای

کننهدگان مهؤثر مهیباشهند .میهانگین تمایهل بههپرداخهت ههر

تحقیقههی را انجههام دادنههد کههه میههانگین تمایههل بههه پرداخههت

بازدیدکننده در سهال  1922 ،4919ریهال بهه ازای ههر بازدیهد

گردشگران و ارزش تفریحی ساالنه این روستا ،بهترتیب  6991و

برآورد شد (.)49

 926292222ریال برآورد شد ( .)41خداوردیزاده و همکهاران
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در راستای مطالب بیان شده ،ههده مطالعهه حاضهر ،شناسهایی

برای تمایل به پرداخت را متأثر کننهد (مرحلهه اول) در الگهوی

عوامل مؤثر بر وجود تمایل به پرداخت و نیز میهزان آن توسهط

پروبیت و متغیرهای مؤثر در میهزان پرداخهت ورودیهه (مرحلهه

بازدیدکننههدگان از روسههتای جههواهرده و نهایت هاً بههرآورد ارزش

دوم) در الگوی رگرسیون خطی بررسی میشوند .این دو گروه از

اکوتوریستی آن میباشد ،زیرا روشن شدن ارزش و اهمیت این-

متغیرها لزوماً مانعهالجمع ( )Exclusiveنیسهتند .الگهوی دوم

منطقه از دیدگاه مردم میتواند یک عامهل انگیزشهی در جههت

(رگرسیون خطی) با اضافه شدن متغیر جدیدی بهه نهام عکهس

توسعه آن باشد.

نسبت میل ( ،)Inverse of Mill’s Ratioکه بها اسهتفاده از

روش بررسی

پارامترهای برآورد شدهی الگوی نخست (پروبیت) ساخته مهی-

در مطالعههات ارزشگههذاری مشههروط ،ارزش کاالههها و خههدمات

شود ،به مجموعه متغیرهای مستقل الگوی نخست مرتبط مهی-

محیطزیستی را میتوان با پنج روش کلهی اسهتخراا اطالعهات

گههردد .متغیههر وابسههته در الگههوی پروبیههت شههامل یههک متغیههر

تعیین کرد .این روشهها عبهارتانهد از :بهازی پیشهنهاد ،کهارت

دوجملهای با مقادیر یک و صفر است .عدد یک نشهاندهنهدهی

پرداخت ،انتها-باز ،انتخاب دوگانة یکبعدی و دوبعدی (.)43

تمایل به پرداخت بوده در حالی که عهدد صهفر نشهاندهنهدهی

در تحقیق حاضر ،روش استخراجی انتها -باز برای تعیین ارزشِ-

عدم وجود تمایل بهه پرداخهت بازدیدکننهده مهیباشهد .متغیهر

اکوتوریسههتی روسههتای جههواهرده بههه کههارگرفتههه شههد؛ در روش

وابسته در الگوی رگرسیون خطی نیز بیانگر مقهدار تمایهل بهه

استخراجی انتها -باز ،باالترین میزان تمایهل بهه پرداخهت افهراد

پرداخت ت وسط هر فهرد اسهت .الگوههای پروبیهت و رگرسهیون

برای به دست آوردن خدمات محیطزیستی سؤال خواههد شهد.

خطی حاصل از تفکیک روش هکمن دو مرحلهای بهه ترتیهب و

در این روش ،نگرانی تعیین نقطهی شرود وجود ندارد ،همچنین

بهصورت رابطههای ( )4و ( )2نشان داده میشود (.)29

مدت تکمیل پرسشنامه و هزینه اجرای آن کمتهر خواههد بهود

( )4الگوی پروبیت

( 22و  .)24در روش مذکور از الگوی توبیت و روش دومرحلهای
هکمن استفاده میشود ( .)22این روش برای برآورد مدلههایی
به کار گرفته میشود که دارای متغیر وابستهی محدودند .روش
دومرحله ای هکمن بر این فرض استوار است کهه مجموعههای از
خصوصیات مختل افراد میتواند بر تصمیم آنهها بهه پرداخهت
ورودیه (مرحله تصمیم) اثر بگذارد و مجموعة دیگهر از متغیرهها

( )2الگوی رگرسیون خطی
Yi =BXi i vi
در این الگوها Zi ،بیهانگهر متغیهر وابسهته شهامل یهک متغیهر
دوجملهای با مقادیر صفر و یک است که بهترتیب نشاندهندهی
عدم تمایل به پرداخت و تمایل به پرداخت بازدید کننهدهی iام

میتواند میزان پرداخت ورودیه (مرحله عمل پس از تصمیم) را

است؛ * Yiنشاندهنده متغیر پنهان الگهو (،)latent variable

تعیین کند .بنابراین ،دو مجموعهی مختل از متغیرها میتوانند

 Yiبیانگر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندهی iام σ ،وB′

در این الگو وارد شوند .در سایر تکنیکهای استخراا اطالعهات
همانند انتخابهای دوگانهه کهه از الگوههای الجیهت و پروبیهت
استفاده میکنند ،امکان جداسازی عوامهل مهؤثر در تمایهل بهه

پارامترهههای الگههو کههه بایسههتی بههرآورد شههوند ،و  Xiبیههانگههر
متغیرهههای توضههیحی مههدل اسههت vi .و  uiجمههالت خطهها در
الگوهای فوقالذکر میباشند که مستقل از متغیرهای توضهیحی

پرداخت و عوامل مؤثر در میزان آن ،وجود نهدارد .از ایهن رو ،از

بوده و برفرض توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابهت δ2

دقت ارزیابی نتایج و سنجش تأثیر سیاستهای محهیطزیسهتی

استوار هستند λi .معکوس نسبت میل میباشد که از رابطه ()9

در توسعه و احیای مناطق تفرجهی کاسهته مهیشهود .در روش
دومرحلهای هکمن ،متغیرهایی که میتوانند تصمیم پاسخگویان

بدست میآید (:)29
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در این رابطه φ (β ′Xi) ،و )  1−φ(β ′Xiبه ترتیب بیهانگهر
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اثرنهایی خوانده میشود به صورت رابطه  5محاسهبه مهیگهردد
(.)26
()5

تابع چگالی و تابع توزیع متغیر نرمال اسهتاندارد مهیباشهند .در
مرحلههه اول از روش دو مرحلهههای هکمههن ،الگههوی پروبیههت بهها

همانگونه که مالحظه میشهود در ایهن الگهو مقهدار تغییهر در

استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد مهیگهردد .الگهوی

احتمال ،بستگی به احتمال اولیه و بنابراین بستگی به ارزشهای

دوم (رگرسیون خطی) با اضافه شدن متغیر مستقل جدیدی بهه

اولیه همه متغیرهای مستقل و ضرایب آنها دارد.

نام عکس نسبت میل که با استفاده از پارامترهای بهرآورد شهده

 -2اگر  Xمتغیر مجازی باشد ،اثر نهایی برای این متغیر عبهارت

الگوی پروبیت برای کلیه مشاهدات  Yi*>0ساخته می شود ،با

است از تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسهته ) (Z i1در-

بهره گیری از روش حهداقل مربعهات معمهولی ( )OLSبهرآورد

نتیجه تغییر  Xkاز صفر به یک ،در حالی که (* )Xثابت نگهه

میگردد .حضور متغیر عکس نسبت میل در الگهوی رگرسهیون

داشته شوند .مقدار اثر نهایی متغیر توضهیحی مجهازی )(MED

خطی ،وجود واریانس ناهمسانی الگو را رفع کهرده و ضهرایب را

از طریق رابطه  6قابل محاسبه میباشد:

نااریب و سازگار میسازد ( .)21به منظور سنجش اثر تغییهر در

(:)6

متغیر  Xiبر  Yاز کشش کل استفاده میشود .براسهاس یافتهه-

) 0,X

های مکدونالد و موفیت ،اثر کل تغییهر در متغیهر مسهتقل بهر
مقدار مورد انتظار متغیر وابسته ( )Ziاز رابطه  1بدست میآیهد
(:)25
()1
در رابطهی باال  Bjضریب برآورد شده متغیر  Xiو ) φ(Iاحتمال
حضور در جمع افرادی است که تمایل به پرداخت دارند.
مقادیر ثابت سایر متغیرها)* ، (Xتحت عنوان »حالهت نمونهه«
( )Typical Caseشناخته میشود .نحوه مشخصکردن مقدار
حالت نمونه به این صورت است کهه بهرای متغیرههای مجهازی
مقدار مُد آنها و برای سایر متغیرها مقدار میانگین آنها مدنظر
قرار میگیرد.
جهت انتخاب فرم تابعی مناسب در مرحله دوم روش هکمن با-
استفاده از آزمون غیرآشیانهای مککینون (Mckinon Non-
 )nested testingمدل رابطه  1برآورد میگردد (.)25
با توجه به نود متغیر توضیحی ،دو روش جداگانه برای محاسهبه
اثر نهایی ( (Marginal Effectدر الگوی پروبیت وجود دارد :
-1اگر  Xkمتغیری کمی باشد ،تغییر در احتمال موفقیت متغیهر
وابسته ( ) Zi=1بر اثر تغییر یهک واحهدی در  Xkکهه بهه نهام

*

 1, X )  P (Y  1 X
*

K

K

ME D  P (Y  1 X

()1
پس از برآورد مدل باال ،ضریب متغیهر  vtبها اسهتفاده از آزمهون
والد مورد آزمون قرار میگیرد .ابتدا مدلهای لگاریتمی و خطی
تخمین زده میشود که متغیر وابسته این دو مدل به ترتیهب بها
( )Logˆytو ) ( نشان داده میشهود .پهس از محاسهبه آنتهی
لگاریتم متغیر وابسته ،مدل رگرسیونی
-

 vt ،بهعنوان تفاضل

تعری میشود .در صهورت معنهی داری ضهریب ایهن-

متغیر مدل خطی و در صورت غیر معنادار شهدن ضهریب ایهن-
متغیر مدل لگاریتمی انتخاب و برای تجزیه و تحلیلهای بعهدی
مورد استفاده قرار میگیرد .در نهایت با قرار دادن مقدار متوسط
متغیرهای کمی و میزان مد متغیرهای کیفی در مدل رگرسیون
انتخابی مقدار متوسط تمایل به پرداخت بدست میآید.
دادههای مورد نیاز در ایهن مطالعهه از طریهق توزیهع و تکمیهل
پرسشنامه و با مراجعه حضوری به بازدیدکنندگان کهه درآمهد
مستقل داشتند ،در بهار سال  4931جمهعآوری گردیهد .بهرای
تعیین حجم نمونه مناسب در برآورد تمایل بهه پرداخهت افهراد
برای استفاده تفریحهی از روسهتای جهواهرده ،کهاربرد رهیافهت
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نمونهگیری پیشنهادی میشل و کارسون )4393(4مهدنظر قهرار

درآمد ،و  ...مطرح گردید .در بخش دوم با عنوان محیط تفرا-

گرفت .به اعتقاد ایشان در رهیافت ارزشگذاری مشروط درصهد

گاه ،سواالتی از تعداد دفعات بازدید ،تجربه اقامت شبانه ،نگرش

انحراه تمایل به پرداخت بهرآورد شهده از تمایهل بهه پرداخهت

بازدیدکننده نسبت به انتخاب تفراگاه جههت تفهریح و ارزیهابی

واقعی جامعه باید کمینه شود نه اینکهه حهداقلسهازی مقهدار-

وضعیت امکانات تفرجگاه مهدنظهر قهرار گرفهت و بخهش سهوم

مطلق تمایل به پرداخت برآورد شده از تمایل به پرداخت واقعی

سؤاالت بهبررسهی میهزان تمایهل بهه پرداخهت بازدیدکننهدگان

صورت گیرد ( .)21در این شرایط نیاز به این است کهه بهرآورد-

اختصا

یافت؛ و تمایل یها عهدم تمایهل بهه پرداخهت بازدیهد-

اولیهههای از ضههریب تغییههرات مقههادیر تمایههل بههه پرداخههت

کنندگان و حداکثر میزان تمایل به پرداخت آنها بررسی شد.

بازدیدکنندگان در اختیار باشد .به این منظهور رابطهه زیهر بهه-

در راستای دستیابی بهه نتهایج توصهیفی پهژوهش از نهرمافهزار

منظور محاسبه ضریب تغییرات ( )Vمورد استفاده قرار میگیرد

رایانهای  SPSSاستفاده شد و برای برآورد مهدلهها ،نهرمافهزار

(:)29

 Shazamبکار گرفته شد.
براساس ظرفیتهای بالقوه اکوتوریسهمی موجهود در روسهتای-

که در آن  ،انحراه معیار مقادیر تمایل به پرداخت ابراز شده
در پیشآزمون و  TWTPمقدارواقعی  WTPمیباشد .باتعیین
مقدار ضریب تغییرات ( ˆ )Vبا استفاده از دادههای پیشآزمهون،
به کمک رابطهی  3میتوان حجم نمونه را به دست آورد (.)29
()3

جواهرده و کمبودهای تفریحی و رفاهی که در پاسخ به سؤاالتِ
باز در پرسشنامههههای پهیشآزمهون مطهرح شهد ،و همچنهین
مطالعات نگرشسنجی پیشین ،شاخصههایی ماننهد :عالقهه بهه
گردشهگری طبیعهت ،آگههاهی از مزایهای گردشهگری روسههتایی،
آگاهی از خدمات گردشگری و اکوتوریسهتی مقصهد ،عالقهه بهه
هنرهای محلی ،ماجراجویی ،تنودطلبی ،ترغیب و تشویق شهدن

در رابطه فهوق n ،حجهم نمونهه t ،مقهدار آمهارهی ،t-student
 RWTPمقدار  WTPبرآورد شده از پیشآزمهون و  dدرصهد
اختاله  RWTPاز  TWTPمیباشد .مقدار  dتوسط محقهق
تعیین شده و نشان میدهد که چنهد درصهد انحهراه از مقهدار
واقعی  WTPبرای محقق قابل قبول است .در مطالعات ارزش-
گذاری ،مقدار قابل قبول  dبین  2/25و  2/9میباشد (.)29
بنابراین با استفاده از اطالعات پیش آزمون )بهه وسهیله تکمیهل
 92پرسشنامه پیشآزمون) و روش میشل و کارسون در سهطح
معنهیداری پهنج درصهد و اخهتاله  WTPواقعهی و بهرآوردی
42درصد ،تعداد  222بازدید کننده به عنوان حجم نمونه معهین
شد و در نهایت ،با استفاده از روش نمونهگیری تصهادفی ،افهراد
بازدیدکننده مورد مصاحبه قهرار گرفتنهد .پرسهشنامهه در سهه
بخش تهیه گردید :بخش اول سهؤالههای مربهوط بهه وضهعیت
اجتمههاعی -اقتصههادی بازدیدکننههدگان شههامل سههن ،جنسههیت،
1-Mitchell and Carson

از طریق سایر افهراد و تبلیغهات و اطمینهان خهاطر از آرامهش و
امنیت تفراگهاه ،تعهداد  21گویهه بهه منظهور سهنجش نگهرش
بازدیدکنندگان نسبت به انتخاب روستای جهواهرده بهه منظهور
تفرا ،و تعداد  44گویه برای سنجش رضایتمنهدی از وضهعیت
امکانههات تفریحههی -رفههاهی موجههود در روسههتای جههواهرده ،در
مقیاس اندازهگیری لیکرت طراحی شد .میانگین این گویهها به-
ترتیب بهه عنهوان شهاخص نگرشهی و شهاخص رضهایتمنهدی
بازدیدکنندگان تعیین شد و براساس روش فاصلة انحراه معیهار
از میانگین ( ،2)ISDMمیزان رضایتمندی از نظر تمام پهاس-
خگویان در چهار سطح ضهعی تها عهالی و سهطوح نگهرش در
چهار سطح از نگرش منفی تا نگرش مثبت طبقهبنهدی گردیهد.
چگونگی تبدیل امتیازهای به دسهت آمهده بهه چههار سهطح در
رابطه ( )42آمده است (:)23
()42
2- Interval of Standard Deviation from the Mean

29

موسی سروشی و همکاران

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،19زمستان36

1) Min----- Mean-SD
2) Mean-SD ----- Mean
3) Mean ----- Mean+SD
4) Mean+SD ----- Max
در این رابطه  Mean ،Max ،Minو  ،SDبه ترتیهب حهداقل،

درصد (19نفهر) بهین  4/5-4/9میلیهون تومهان ،و بهیش از 29

حداکثر ،میانگین ،و انحراه معیار شاخصها میباشد.

درصههد (52نفههر) بههاالتر از  4/5میلیههون تومههان دارای درآمههد

یافتهها

میباشند.

براساس نتایج بیش از  69درصد ( 412نفر) از پاسخگویان ،مهرد

از نظر مهدت زمهان مسهافرت از مبهد تها روسهتای جهواهرده،

و بیش از  96درصد ( 92نفر) پاسهخگویان زن میباشهند .اکثهر

مشخص شد که  12/3درصد ( 32نفر) بین  1تا  9ساعت92/1 ،

بازدیدکنندگان (حدود  52درصد) در گروه سنی  25تا  95سال

درصد (12نفر) بین 9تا  46ساعت و  1/6درصد ( )42نفر بیش

قرار دارند .وضعیت درآمدی پاسخگویان نیز بهدین شهکل بهوده

از  46ساعت را مدت مسافرت خود تا رسیدن به این روستا بیان

است که بیش از 49درصد ( 23نفر) کمتر از  122ههزار تومهان،

کردند.

بیش از  42درصد ( 21نفر) بین  322-122هزار تومان ،بیش از
 49درصد ( 92نفر) بین 322هزار 4/4-میلیون تومان ،بهیش از
 45درصد (91نفر) بین  4/9-4/4میلیهون تومهان ،بهیش از 24

جدول -9سطوح رضایتمندي بازدیدکنندگان از وضعیت امکانات تفریحی و رفاهی روستاي جواهرده
سطوح رضایتمندي
ضعی

فراوانی درصد درصد تجمعی

دامنه
22 -92/52

92

49/6

49/6

متوسط

92/52 -91/66

96

93/4

52/1

خوب

91/66 -99/94

11

95

91/1

عالی

99/94 -52

21

42/9

422

222

422

-

جمع
SD=1/415

Min=22 Max=52 Mean=91/66

جدول-1نگرش بازدید کنندگان نسبت به انتخاب روستاي جواهرده به منظور تفریح و گردش
سطوح نگرش

دامنه

فراوانی درصد درصد تجمعی

منفی

64 -16/12

29

42/9

42/9

نسبتاً منفی

16/12 -91

36

19/6

56/1

نسبتاً مثبت

91 -34/59

66

92

96/1

مثبت

34/59-441

92

49/6

422

222

422

-

جمع
SD=1/59

Min=64 Max=441 Mean=91

جدول 4سطوح وضعیت ،دامنه ،فراوانهی و درصهد ههر یهک از

بازدیدکنندگان از روستا بیان کهردهانهد کهه وضهعیت امکانهات

سطوح رضایتمندی از امکانات را نشهان مهیدههد .چنهانکهه

موجود به ترتیب ضعی  ،متوسط ،خوب و عالی میباشهد .ایهن

مالحظهه مهیشهود  95 ،93/4 ،49/6و  42/9درصهد از کهل

نتیجه گویای این است که امکانات موجود در این روستا بهرای

23
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جذب گردشگر درحدود متوسهط مهیباشهد ،امها بها توجهه بهه

تفسیر نتایج مدل پروبیت از اثرنهایی و کشش تجمعی وزن داده

ظرفیت باالی آن در جذب گردشگر ،در صورت بهبود امکانهات

شده ( )Weighted Aggregate Elasticityمربوط به هر-

رفاهی موجود در روستا شاهد افزایش تعداد گردشگران خواهیم

متغیر استفاده شد .درصد پیش بینی صحیح مدل برآورد شهده

بود .همچنین باتوجه به جدول  ،9براساس اطالعات کسبشهده

بالپ بر  31درصد است و از آنجا که مقدار قابل قبول این آماره

از نظرگردشگران بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویانی است

برای الگوهای لوجیت و پروبیت برابر با  14درصد میباشد ،لهذا

که نگرش نسبتاً منفی و نسبتاً مثبت نسبتبه بازدید از روستای

مقدار درصد پیش بینی صحیح به دست آمده در این الگهو رقهم

جواهرده داشتند.

مطلوبی را نشان میدهد .برای بررسی وجود یا عدم وجود ههم-

نتایج حاصل از برآورد مهدل دومرحلههای هکمهن در جهدول 9

خطی در مدلهای برآورد شده از آزمون تجزیه واریانس استفاده

آمده است .همان طور که این جدول نشان میدههد متغیرههای

گردید .نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بهین متغیرههای

مستقل بکار گرفته شده در الگوی پروبیت شامل تجربهه شهب-

توضیحی به کار گرفته شده در مدلها هیچگونه همخطی وجود

مانی ،تعداد دفعات بازدید سالیانه و نگرش بازدیدکنندگان است

ندارد .به گونهای که ضریب همبستگی دوبههدوی ههیچکهدام از

که از لحاظ آماری در سطوح تعیین شده معنیدار میباشند .در

متغیرهای مستقل بیش از  52درصد نبود.

جدول -3نتایج الگوي دو مرحله اي هکمن
مرحله اول

مرحله دوم

(پروبیت)

(رگرسیون خطی)

متغیر

ضریب

آماره t

کشش تجمعی وزنی

اثرنهایی

ضریب

آمارهt

شبمانی

***4/26

4/95

2/245

2/242

*6142/5

9/11

تعداد دفعات بازدید سالیانه

*-2/45

-9/42

-2/216

-2/224

*-353

-2/15

نگرشی

*2/31

2/61

2/216

2/221

*9995/3

2/36

جنسیت

-

-

-

-

*- 5416/1

-2/2

سن

-

-

-

-

***-464/29

-4/34

درآمد ماهیانه

-

-

-

-

*9112/1

6/21

رضایت از امکانات تفریحی

-

-

-

-

*9415/1

9/23

عکس نسبت میل

-

-

-

-

*

44135

44/2

مقدار ثابت

2/91

2/59

--

--

*3592/9

2/49
ضریب تعیین%99=R2

درصد پیشبینی درست=31
آزمون نسبت راستنمایی=، 22/91

ارزش احتمال=2/222

آماره ،416/42 =Fارزشاحتمال=2/22

* ** ،و *** به ترتیب نشانگر معنیداری در سطوح  5 ،4و  42درصد
مأخذ :یافته های پژوهش

دیویههد سههن و مههک کینههون ((Davidson and )4391

ناهمسانی واریانس در الگوهای لوجیت و پروبیت ارایهه کردنهد.

) Mackinnonآمهارهای تحهت عنهوان  LM2بهرای آزمهون

این آماره متکی به روش  LMاست کهه در آن یهک رگرسهیون
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تصنعی با استفاده از نتایج برآوردهای الگوی لوجیت یا پروبیهت

مانی برابر با  2/242است که بیانگر این میباشد که در نتیجه-

شکل گرفته و این رگرسیون تصهنعی بهرای آزمهون ناهمسهانی

ی تغییر آن از صفر) پاسخ منفی) به یک (پاسخ مثبت) احتمال

واریانس مورد استفاده قهرار مهیگیهرد .مقهدار آمهاره  LM2در

تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان  2/242واحد افزایش می یابد.

الگوی برازش شده برابر با  9/39است که با توجه به درجهآزادی

متغیرهای مستقل مورد استفاده در مدل رگرسیون خطی شامل

 9برای توزیع   2و ارزش احتمال  ،2/26فرض وجود واریانس

شبمانی ،تعداد دفعات بازدیهد از روسهتای جهواهرده ،شهاخص

همسانی در مدل پذیرفتهه مهیشهود .در مهدل پروبیهت بهرای

نگرشی ،سن ،درآمد ماهیانهه بازدیدکننهده ،رضهایت از امکانهات

سنجش معنیداری کلی مدل و خوبی برازش از آمهاره نسهبت

تفریحی و رفاهی و عکس نسبت میل میباشد .الگوی رگرسیون

درستنمایی ) 4(LRاستفاده شد ،مقدار آمهاره  LRدر الگهوی

خطی به فرمهای تابعی خطی و لگهاریتمی تخمهین زده شهد و

پروبیت برابر با  22/91بوده که با توجه به سطح احتماالتی صفر

نتایج حاصل از آزمون غیرآشیانهای مککینون حاکی از انتخاب

بیانگر معنیداری کلی رگرسیون میباشد .در این الگو ،مقهادیر

مدل به صورت خطی داشت که نتایج حاصل از برآورد این مدل

ضرایب تعیین کراگ اوهلر ،مکفادن و چو بهترتیب برابر بها ،93

نیز در جدول 9قابل مشاهده است .ضهرایب بهرآوردی از لحهاظ

 96و  21درصد میباشد .این مقادیر با توجه به تعداد مشاهدات

آماری در سطوح تعیین شده معنیدار میباشند .ضرایب تعیهین

متغیر وابسته ،ارقام مطلوبی میباشند .بنابراین الگوی فوق قابل

 R2و  R 2در الگوی رگرسیون خطی به ترتیهب برابهر بها  99و

اطمینان برای تجزیه و تحلیلهای بعدی است.

 94درصد میباشد .مقدار آماره  Fدر الگهوی رگرسهیون خطهی

کشش تجمعی وزن داده شده بهرای متغیهر توضهیحی شهاخص

برابر با  416/42بوده که با توجه به ارزش احتمال بیانگر معنی-

نگرشی پاسخگو برابر با  2/216است .یعنی با فرض ثابهت بهودن

داری کلی رگرسیون برازش شهده مهیباشهد .همچنهین مقهدار

سایر عوامل به طور متوسط بها یهک درصهد افهزایش در میهزان

آمارههای آزمون  Koenkerو بروچ – پاگان-گهادفری()BPG

شاخص نگرشهی ،احتمهال تمایهل بهه پرداخهت  2/216درصهد

بهترتیب برابر با  26/3و  442/31بوده کهه بها توجهه بهه سهطح

افزایش مییابهد .کشهش تجمعهی وزن داده شهده بهرای متغیهر

احتماالتی صفر برای این دو آماره وجود ناهمسانی واریهانس در

توضیحی تعداد دفعات بازدید  -2/216میباشد؛ یعنی بها فهرض

الگوی رگرسیون خطی پذیرفته شده ،از ایهن رو ،بها اسهتفاده از

ثابت بودن سایر عوامل به طور متوسط با یک درصد افهزایش در

ماتریس  HCCMاجزاء اخالل این الگو وزندهی شهد .مقهدار

تعداد دفعات ب ازدیهد از روسهتای جهواهرده احتمهال تمایهل بهه

ضریب برآورد شده برای متغیرهای تعداد دفعات بازدیهد و سهن

پرداخت بازدیدکنندگان  2/216درصد کاهش می یابد.

بازدید کننده نشان میدهد یک واحد افزایش در مقدار میانگین

مقدار اثر نهایی برای متغیر توضیحی شاخص نگرشی پاسهخگهو

این متغیرها در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،میانگین میهزان

برابر با  2/221می باشد .یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامهل،

 ،WTPبه ترتیب  353و  5416/1ریال کاهش خواههد یافهت.

یک واحد افزایش در شاخص نگرشی ،احتمال تمایل به پرداخت

متغیر دیگر شاخص نگرشی بازدید کننده است که مقدار ضریب

را  2/221واحد افزایش میدهد .مقدار اثهر نههایی بهرای متغیهر

برآورد شده متغیر یاد شده بیانگر ایهن اسهت کهه یهک واحهد

توضیحی تعداد دفعات بازدید  -2/224میباشد .یعنی بها فهرض

افزایش در مقدار میانگین متغیر مذکور و در صورت ثابت بودن

ثابت بودن سایر عوامل ،یهک واحهد افهزایش در تعهداد دفعهات

سایر عوامل منجر به کهاهش  9995/3ریهالی میهانگین مقهدار

بازدید از جواهرده ،احتمال تمایل به پرداخهت را  2/224واحهد

تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میشود .مقدار ضریب برآورد

کاهش می دهد .مقدار اثر نهایی مربوط به متغیر مجازی شهب-

شده برای متغیر درآمد نشان میدهد که با افزایش یک واحد به
متوسط درآمد بازدیدکننده با ثابت بودن سایر عوامل ،متوسهط

1-Likelihood Ratio

تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان  9112/1ریال افزایش خواهد
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یافت .مقدار ضریب برآورد شده متغیر رضایت بازدیدکننهدگان

اثر منفی و معنهاداری بهر تمایهل بهه پرداخهت بازدیدکننهدگان

برابر با  9415/1بوده که بیانگر این است که در نتیجه بهبهود

داشتند .رابطهمنفی در تعداد دفعات مراجعهه بازدیهدکننهده بهه

امکانههات روسههتای جههواهرده و درنتیجههه افههزایش رضههایت

روستا در طول سال به این دلیهل اسهت کهه بها افهزایش تعهداد

بازدیدکنندگان متوسط میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان

بازدیدها مطلوبیت نهایی آن کاهش یافتهه ،بنهابراین تمایهل بهه

 9415/1ریال افزایش خواههد یافهت .معنهی دار بهودن متغیهر

پرداخت کاهش مییابد که این نتیجه با نتایج حاصل از بهرآورد

عکس نسبت میل در سطح یک درصد نشان مهیدههد عوامهل

روش هکمن دومرحلهای توسط حیاتی و همکاران برای پهارک-

اثرگذار بر تصمیم به تمایل به پرداخت با عوامل تعیین کننهده

هههای ائههلگلههی و مشههروطه تبریههز در سههال  4991مطابقههت

میزان تمایل به پرداخت یکسهان نمهیباشهند کهه تأییهدی بهر

دارد(.)94

استفاده از روش هکمن دو مرحلهای میباشد .بر اسهاس نتهایج

در مرحله دوم ،الگوی رگرسیون خطی به فرمهای تابعی خطی و

حاصل از الگهوی رگرسهیون خطهی مقهدار انتظهاری تمایهل بهه

لگاریتمی تخمین زده شد و نتایج حاصل از آزمون غیر آشیانهای

پرداخت افراد نمونه برای هر بهار بازدیهد و اسهتفاده تفریحهی از

مککینون حهاکی از انتخهاب مهدل بهه صهورت خطهی داشهت.

روستای جواهرده  91649ریال بدست آمد:

براساس نتایج الگوی رگرسهیون خطهی ،متغیرههای رضهایت از

ارزش کل تفریحی روستای جواهرده از رابطه  44قابل محاسبه

امکانات تفریحی و رفاهی ،درآمد ماهیانه خانوار ،شاخص نگرشی

است:

و تجربه شبمانی اثر مثبت و معنادار داشته و متغیرهای تعهداد

()44

دفعات بازدید ،جنسیت و سن اثهر منفهی و معنهادار بهر میهزان

ارزش کل تفریحی ساالنه روستای جواهرده = (میهانگین تمایهل

تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتهاند .این نتایج بها نتهایج

به پرداخت × تعداد بازدیدکنندگان ساالنه)

خداوردیزاده و همکاران ( ،)4931در برآورد ارزش تفریحهی و

طبق گزارش سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان کلیسای

شهرستان رامسهر بهه نقهل از دهیهار روسهتای جهواهرده تعهداد

سنت استاانوس ( )49و مطالعهی گهودرزی )4932( ،مطابقهت

تقریبی کل بازدیدکنندگان ساالنه از این روستا حدود 411222

دارد (.)92

نفر در سال  4939بوده که در محاسبه ارزش اکوتوریستی این-

با توجه به اینکه ضرایب مدل پروبیت قابل تفسیر نمیباشد ،لذا

روستا به شرح زیر مد نظر قرار گرفت (:)92

اثر نهایی و کشش متغیرهای مسهتقل محاسهبه و تفسهیر شهد.

ارزش کل تفریحی ساالنه روستای جواهرده =

معنیدار بودن متغیر معکوس نسبت میل در سطح یهک درصهد

ریال ) 411222×91649( = 5523444222

در الگوی رگرسهیون خطهی نشهان داد کهه عوامهل اثرگهذار بهر

بحث و نتیجه گیري

تصمیم به تمایل به پرداخت بها عوامهل تعیهینکننهدهی میهزان

در ایههن پههژوهش جهههت بههرآورد ارزش اکوتوریسههمی و تعیههین

تمایل به پرداخت یکسان نمیباشند که تأییدی بهر اسهتفاده از

عوامل مهؤثر بهر تمایهل بهه پرداخهت بازدیدکننهدگان روسهتای

روش هکمن دومرحلهای مهیباشهد .براسهاس نتهایج حاصهل از

جواهرده از روش هکمن دومرحلهای استفاده شد .بهدینترتیهب

الگهههوی رگرسهههیون خطهههی متوسهههط تمایهههل بهههه پرداخهههت

که در مرحله اول جهت تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت،

بازدیدکننههدگان جهههت اسههتفاده از روسههتای جههواهرده حههدود

مدل پروبیت برآورد شهد .نتهایج مهدل پروبیهت نشهان داد کهه

 91649ریال بدست آمد .این مبلپ میتواند به عنوان مبلپ پایه

متغیرهای شاخصنگرشی و تجربه اقامت شبانه (شبمهانی) اثهر

ورودیه به منظور حفظ طبیعت بکهر روسهتای جهواهرده از آثهار

مثبت و معنادار ،و متغیر تعداد دفعات بازدید سالیانه از جواهرده

منفی اکوتوریسم و بهبود زیرساختهای تفرجی و رفاهی در نظر

92
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گرفته شود .ارزش کل تفریحی روستای جهواهرده بها توجهه بهه

که باید به آن توجه بیشتری شود .بنابراین ،میتهوان بها یهک-

تعههداد بازدیدکننههدگان سههاالنه و متوسههط تمایههل بههه پرداخههت

برنامهریهزی بلنهدمهدت و هدفهدار ،همچنهین مشهارکت بخهش

گردشگران حدوداً برابر با  5523میلیون ریال برآورد گردید.

دولتی ،تعاونی و خصوصی سرمایههای بهیشتهری را بهه سهمت

بررسی سطوح نگرش بازدیدکنندگان نشان داد که  19/6درصد

منطقه جذب کرد کهه سهبب رونهق بهازار تولیهدات کشهاورزی،

نگرش نسبتاً منفی و  92درصد نگرش نسبتاً مثبهت نسهبت بهه

افههزایش اشههتغالزایههی و درآمههد افههراد محلههی و افههزایش سههود

انتخاب جواهرده برای طبیعتگهردی و تفهریح دارنهد کهه بهتهر

اقتصادی در کل منطقه شود.

است با توجه به ارزش باالی منطقه برای ارتقای نگرش بازدیهد-

با توجه به میزان باالی تمایل به پرداخت گردشگران الزم اسهت

کنندگان ،در جهت افزایش تعداد گردشهگران و دفعهات بازدیهد

سیاسههتهههای توسههعه فعالیههتهههای گردشههگری بهها حفههظ

آنه ا ،افزایش درآمد و در نهایت توسعه روستا ،اقهداماتی ماننهد

استانداردهای محیطزیستی و ایجاد سازوکارهایی برای بازگشت

تبلیغات ،توزیع بروشورهای معره جاذبههای روسهتا ،تخفیفهات

درآمد حاصل از اکوتوریسم به تفرجگاههای روستایی ،موردتوجه

ویژه برای مکانهای اقامتی گردشگران ،راهاندازی تورهای ویژه-

مسوولین و نهادهای زیربط قرار گیرد و نباید از نظر دور داشهت

ی طبیعت گردی توسط نهادهای خصوصی و زیر نظهر سهازمان

که اهمیت و عظمت گردشگری تنها به ایجاد فرصتهای شغلی

میههراث فرهنگههی صههنایعدسههتی و گردشههگری اسههتان ،توسههط

و درآمد مناطق روستایی محهدود نمهیگهردد ،بلکهه درصهورت

متصدیان مربوطه صورت گیرد .بیشترین درصد بازدیدکنندگان

برنامهریهزی و توسهعهی از پهیش اندیشهیده شهده ،گردشهگری

را گروه سنی  25تا  95سال تشهکیل دادهانهد؛ بنهابراین فهراهم

روستایی قادر است منهافع مسهتقیم و غیهرمسهتقیم اقتصهادی،

کردن امکانات الزم و مطابق با نیازهای این افراد ،مانند استفاده

اجتماعی و فرهنگی ،محیطی و سیاسی را ایجهاد و سههم قابهل

از پتانسیلهای روستا در جهت گسترش ورزشههای زمسهتانی

توجهی را در توسعه ملی ایفاء نماید.

ماننههد اسههکی و ورزشهههای تابسههتانی ماننههد کایههتسههواری و
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