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  مجله ي برنامه ريزي و توسعه گردشگري

  1391، پاييز 2ي سال اول، شماره
  13- 32صفحات  

 ساحلي انگردشگر تمايل به پرداخت ر برثّؤاندازه گيري و عوامل م
موردي براي  ييك مطالعه:  مشروط گذاري ارزشبا استفاده از روش 

 سواحل درياي خزر

   *سعيد راسخي
   **سعيد كريمي
   ***منيره حامدي رستمي

  15/6/1391 :تاريخ پذيرش         21/2/1391:  تاريخ دريافت
  چكيده

بر آن  مؤثّربرآورد تمايل به پرداخت گردشگران ساحلي و بررسي عوامل  ،هدف از پژوهش حاضر     
عوامل  -پرداخت دارند؟ ببه آيا گردشگران ساحلي تمايل  -الف:عبارتند از  ،اين تحقيق سؤاالت. است
  ساحلي كدامند؟ انگردشگر تمايل به پرداخت بر مؤثّر

نوار ساحلي ساحلي ميان گردشگران  1389در سال  پرسشنامه 1100ال اول، تعداد براي پاسخ به سؤ
گردشگران داخت تمايل به پر، مشروط گذاري ارزشروش  به كار گيريو با  شد توزيعاستان مازندران 
ميزان تمايل به پرداخت و با  ،دوم، با استفاده از نتايج برآورد سؤالبراي پاسخ به . گرديدساحلي برآورد 

 .بر تمايل به پرداخت براي گردشگري ساحلي برآورد و بررسي شد مؤثّرمدل لجيت، عوامل  به كار گيري
تفريحي از  ياستفاده گردشگران به منظور ه، ميانگين تمايل به پرداختبر اساس محاسبات انجام شد

ساحل  يو ارزش تفريحي ساالنه بازديدگردشگر براي هر براي هر  ريال 3188، 1389در سال  ،ساحل
حاضر  يمقاله نتايجهمچنين . است ميليارد تومان 2/3 حدود گردشگر، ده ميليون، با فرض در اين سال

 اثر گردشگران ساحلي تمايل به پرداختبر  ،پرداخت و سطح تحصيالت يدرآمد، سابقه دهد مينشان 
   .معناداري دارد

   .استان مازندران ،مؤثّرعوامل مشروط،  گذاري ارزشتمايل به پرداخت، گردشگري ساحلي،  : كليدي ه هايواژ

                                           

  )(srasekhi@umz.ac.ir، دانشيار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران -نويسنده مسئول*
   دانشيار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران **

  كارشناس ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه مازندران ***
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  مقدمه

 ؛كنـد جلـوه مـي   گـذاران نـاچيز  ي مردم و سياستبرا ي تفريحيكاالهاارزش  اگرچه     
ارزش بـاالي   يدهندهنشان ،گرايش شديد مردم به تفريح و گردشگري طي ساليان اخير

ايـن در  . قرار گيردآزمون مورد به لحاظ علمي اين ادعا بايد البته كه  است منابعاين نوع 
-چون بازاري براي قيمت ؛گذاري اين منابع با مشكالتي همراه استحالي است كه ارزش

بـراي  . تعيين كرد را ها آنتوان به آساني ارزش نمي ،رو از اين و وجود ندارد ها آنگذاري 
رجحان بيان شـده و رجحـان آشـكار     ي همچونهاياز روشگذاري اين نوع كاالها، ارزش
 كنـد تـا ارزش  در روش رجحان بيـان شـده، محقـق تـالش مـي     . گردد ميستفاده شده ا
تشان نسبت به كاال يا خدمات ترجيحا يبارهد دراز افرا سشمحيطي را از طريق پرزيست
 هـاي  روشاز جملـه   ،CV(1(گـذاري مشـروط  روش ارزش .محيطي استخراج كندزيست

 توانـد  مـي  در روش رجحـان آشـكار شـده، محقـق     در مقابـل، . رجحان بيان شده اسـت 
ـ  افـراد  رفتـار واقعـي   ياز طريق مشـاهده و غيرمستقيم  به طوررا  مورد نياز اطّالعات ه ب

  .گردد ميغيرمستقيم محسوب  هاي روشاز جمله  ،سفر يروش هزينه .وردبيادست 
هاي طبيعي، ع و جذابيتكيلومتر ساحل و تنو 355استان مازندران با داشتن       
بر اساس گزارش ميراث . هاي تفريحي براي گردشگران استسرشار از فعاليت يمنبع

، اين استان ساالنه 1389زندران در سال فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ما
است كه اين تعداد در حال مختلف كشور ط ميليون گردشگر از نقا 15پذيراي بيش از 

گيري بهينه و پايدار از ت گردشگري منطقه و به منظور بهرهاهمي به دليل. استافزايش 
از اهميت زيادي برخوردار  سواحل درياي خزرتعيين ارزش اقتصادي  منابع طبيعي،

   .است
برآورد تمايل به پرداخت گردشگران  ،حاضر پژوهشهدف از  به همين منظور     

به  گرايش شديد مردمكه  به ويژه اين. استبر آن  مؤثّرساحلي و بررسي عوامل 
سازي گردشگري و در عين حال، كمبود امكانات رفاهي موجود در اين مناطق، خصوصي

                                           

1-Contingent Valuation (CV) 
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عبارتند  ،اين تحقيق سؤاالت .افزايد ميبر اهميت تحقيق  ،سطح كيفيت زندگيو افزايش 
  :از 
  آيا گردشگران ساحلي تمايل پرداخت دارند؟ -الف
  بر گردشگري ساحلي كدامند؟ مؤثّرعوامل  -ب

از شهرهاي ساحلي استان  1389نمونه در سال  1100اول، تعداد  سؤالبراي پاسخ به      
تمايل به پرداخت براي  ،مشروط گذاري ارزشروش  كارگيري  بها مازندران انتخاب و ب

دوم، با استفاده از نتايج  سؤالبراي پاسخ به . گردشگران ساحلي برآورد شده است
بر تمايل به  مؤثّرمدل لجيت، عوامل  كارگيري  بهميزان تمايل به پرداخت و با  ،برآورد

  .پرداخت براي گردشگري ساحلي برآورد و بررسي شده است
و  تمايل به پرداخت گردشـگران سـاحلي   گيريي اندازهبارهشايان گفتن است كه در     

و تمـام مطالعـات    اسـت  اي در داخل صـورت نگرفتـه  مطالعهتا كنون  ،آن بر مؤثّرعوامل 
 هـا  تـاالب و  ها پاركهمچون  ،مناطق گردشگريساير به اقتصادي  گذاري ارزش يبارهدر

  :به موارد زير اشاره كرد توان مي نيز، مطالعات خارجي يرهبارد .شود ميمحدود 
 يي كـره 3ومينـ  يدر منطقـه  2در پژوهشي، گردشـگري طبيعـت پايـه   ) 1997(1لي    

گـذاري  ايشـان در ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش ارزش     . انـد جنوبي را ارزيابي كـرده 
اين مطالعه، . اندمذكور پرداخته يبه برآورد تمايل به پرداخت افراد براي منطقه ،مشروط

بـرآورد  ) جنـوبي  ياحد پول كرهو( 4ناوي 5905 ،ارزش اقتصادي به ازاي هر گردشگر را
ارزش اقتصـادي منـابع تفريحـي سـاحل شـرقي      ) 2003( 5چن و همكـاران  .كرده است

بـا   هـا  آن. برآورد كردند TC(7(سفر يبا استفاده از روش هزينه را چين 6زيمن يجزيره
ميليـون   53روش، ارزش كل ساحل و تفريحات مربوط به آن را بـيش از  اين استفاده از 

 .محاسـبه نمودنـد  ا دالر آمريك 16.9 ،دالر در سال و مازاد مصرف كننده را در هر بازديد

                                           

1 -Lee et al. 
2 -Nature-based tourism 
3 -Minju 
4 -Won 
5 -Chen et al. 
6 -Xiamen 
7 Travel Cost (TC) 
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گـذاري  سـفر و ارزش  يهزينـه دو روش  كـارگيري   بـه بـا  ) 2008( 1بارتزاك و همكاران

آنان با استفاده . اندلهستان مورد بررسي قرار داده برايارزش تفريحي جنگل را  ،طمشرو
بــاخلي و . انــد كــردهيــورو بــرآورد  6.93و  4.17بــين  را ارزش هــر ســفر، TCاز روش 

 گــذاريدر پژوهشــي در ايرلنــد شــرقي، بــا اســتفاده از روش ارزش) 2008( 2همكــاران
و  3تفريحي از مزارع مناطق آپلنـد  يمشروط، متوسط تمايل به پرداخت را براي استفاده

دهد كه متوسط تمايل به پرداخت براي نتايج اين تحقيق نشان مي. برآورد كردند 4لولند
  . يورو در آپلند است 9.08لند و يورو در لو 12.22براي دستيابي، 

ارزش تفريحي  بر مؤثّرو عوامل  برآورد يدربارهاي مطالعه ،همان گونه كه عنوان شد     
ها و ها، جنگلارزش تفريحي پارك مطالعات مربوط به در مورد ولي وجود ندارد؛ يساحل
  :زير اشاره كرد مواردبه  توان مي ي كشورهاتاالب

سنگان نوشهر را بـا  پارك سيتفرّجي  وارزش تفريحي ) 1383 (ن اميرنژاد و همكارا     
گـذاري مشـروط و   كـارگيري روش ارزش  بـه  استفاده از تمايل بـه پرداخـت افـراد و بـا     

متوسط ارزش تفريحي  يدهندهنتايج، نشان. اندانتخاب دوگانه برآورد كرده ينامهپرسش
ارزش حفاظتي و تفريحـي سـاالنه   . ريال براي هر بازديد است 2477اين پارك به ميزان 

سعودي شهابي  .ميليون ريال در هر هكتار برآورد شد 2.5و  5.8نيز به ترتيب اين پارك 
با استفاده از روش هزينه سفر، به تعيـين ارزش تفرجگـاهي   ) 1385(و اسماعيلي ساري 
 150هـاي مربوطـه،   آوري دادهجمـع  بـه منظـور  در ايـن مقالـه   . اندتاالب انزلي پرداخته

سـطح زيـر    يبـا محاسـبه   ،تفريحي تـاالب انزلـي   يو ارزش روزانهشد پرسشنامه توزيع 
، )1387(ن خداورديزاده و همكارا .تومان محاسبه شده است 12450400 ،امنحني تقاض

روسـتاي كنـدوان آذربايجـان    تفرّجـي   گـذاري مشـروط، ارزش  با استفاده از روش ارزش
 3905 ،دبر اساس اين مطالعه، ميانگين تمايل بـه پرداخـت افـرا   . شرقي را برآورد كردند

ريـال بـرآورد    1171500000روسـتاي كنـدوان، حـدود     يساالنهتفرّجي  ريال و ارزش
داشـته   اثر مثبت، هاي تحصيالت، درآمد و جذابيت روستامتغير همچنين. گرديده است

                                           

1 -Bartczak et al. 
2 -Bukhley et al. 
3 -Upland 
4 -Lowland 
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و اثر منفي بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان داشـته اسـت    ،و قيمت پيشنهادي است
جگـاهي  ارزش تفرّ) 1390(هاشم نـژاد و همكـاران   . استدرصد معنادار بوده 5در سطح 

، تمايل به پرداخت بازديدكننـدگان و  آنان .پارك جنگلي نور مازندران را محاسبه نمودند
  .اند كردهريال براي هر بازديد محاسبه  3875كاربران براي اين پارك جنگلي را 

ه بعد از مقدمه كه در بخش اول ارائ .دهي شده استسازمان ،در پنج بخش اين مقاله     
در بخـش سـوم،   . شناسي تحقيق اختصـاص يافتـه اسـت   است، بخش دوم به روش شده

و تحليل به برآورد مدل  چهارمبخش . ه شده استهاي تحقيق ارائتوصيف و تحليل داده
بـه  پنجم، در بخش . بر تمايل به پرداخت گردشگران ساحلي اختصاص دارد مؤثّرعوامل 
نيز، در انتهاي مقاله  منابع و مĤخذ و است شده پرداختهمقاله  و پيشنهادات گيرينتيجه

  .است ذكر گرديده
  

  شناسي تحقيقروش
يك موضوع جديد و نوظهور در  ،ها آنگذاري شناسايي خدمات اكوسيستم و ارزش     
 ،منابعاين يحي، اين است كه منابع تفر گذاري ارزشعدم  اصليدليل  .اقتصاد استعلم 

مشكل  ها آنبنابراين، ارزيابي ارزش اقتصادي  هاي عمومي غيربازاري هستند؛غالبأ كاال
هاي موافق و مخالف زيادي بحثبه هر حال،  ).399، 2003، 1چن و همكاران( است
، در دو ها بحثاين كه  است شدهه ارائگذاري اقتصادي منابع طبيعي ارزش يرهبادر

پرداخت استفاده «و ديدگاه  »2كاالي عمومي«ديدگاه : است شده مطرحديدگاه متفاوت 
بخشي  ،اين است كه مناطق زيباي طبيعي ،كاالي عمومي يبحث اصلي نظريه. »3كننده

. دنبايد براي همه رايگان باش ،ند و بنابراينهستمردم  متعلق به عموم واز ميراث ملي 
تمام  ،هاي جاري باشندداراي هزينههاي طبيعي ه بر اساس اين ديدگاه، اگر جاذبهالبت

به عالوه، تفريح در فضاي باز به تمام . شوندسهيم  ها هزينهبايد در اين  ،شهروندان
در . رساندمنفعت مي -مستقيمغيربه شكل چه چه به صورت مستقيم و  - اعضاي جامعه

كه از خدمات تفريحي  هايي آنمنافع به  ،»پرداخت استفاده كننده«ديدگاه  چارچوب

                                           

1 -Chen et al. 
2 -Public good 
3 -Users pays 
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بااليي از جمعيت، هرگز از  سهماين در حالي است كه  .گيرد ميتعلق  ،كنند مياستفاده 

به دفعات از مناطق  ها آنو تنها تعداد كمي از  كنند نميهاي طبيعي ديدن جاذبه
ورودي به  يتوان گفت كه بدون اعمال هزينهدر حقيقت، مي. كنند ميحي بازديد تفري

كه از اين  كنند، به كسانياني كه از اين منابع استفاده نمياي طبيعي، كسجاذبه ه
از اين گذشته، . كنندكمك مالي مي )مستقيمغير به طور(د كننها استفاده ميجاذبه

-زندگي ميكنندگاني كه در جاي ديگر  است تا استفاده اعمال بهاي ورودي راه مناسبي

از  به حفاظت و مديريت مناطق تفريحي كه ، در كمك)المللي بين گردشگران(كنند 
  ).1077، 2008، 1سدوتيريرين(، شريك شوند كنند ميبازديد  ها آن

هاي عدم ، ارزششود ميبه آن پرداخته » عموميكاالي «بحث ديگري كه در ديدگاه      
كنندگان  استفادهمنافعي براي غير ها ارزشاين . هاي طبيعي استاز جاذبه 2استفاده
اقتصادي منطقه را تشكيل مهمي از ارزش  سهمممكن است  ،اين منافعو  كند ميايجاد 
هزينه از استفاده كننده  ياگر مطالبه ،»كاالي عمومي«ديدگاه البته بر اساس . دهد

ادي تواند منافع اقتصمي امر كاهش يابد و اينبازديد از منطقه ممكن است شود،  عملي
  .كاهش دهد ي راگردشگرحاصل از 

دهد كه برآورد ارزش تفريحي مناطق نشان مي يبارههاي مختلف دربررسي پژوهش    
براي تعيين ارزش  طگذاري مشروو ارزش رسف يهزينههاي معمول، از روش به طور

ي سفر هزينه روش ).191، 1386امامي ميبدي، ( شودگردشگري و تفريحي استفاده مي
از طريق مصاحبه و  ها داده يمبتني بر تهيه مشروطگذاري ارزش همانند روش

 يتفريحي بر اساس تعداد بازديدها هاي مكانتقاضا براي  كه در آن، استپرسشنامه 
درآمد هاي مربوط به سفر، هزينهمانند انواع  ،عواملساير نيز و  ها مكان ايناز  ساالنه

اگر يك  ،روشدر اين . شود مياقتصادي تعيين -گردشگر و مشخصات اجتماعي
ارزش مكان  ،بيش از يك تصميم براي سفر داشته باشد ،بازديدكننده در طول سفر

                                           

1 -Reynisdottir 
2 -Non-use value 
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دست آمده را دچار ه نتايج ب تواند ميكه  شود ميبيش از حد واقعي برآورد تفريحي 
   1.انحراف كند

در اين مطالعه براي برآورد ميزان تمايل به پرداخت افراد و به اين موضوع،  توجهبا     
عمومأ به عنوان يكي از  ،اين روش .استفاده شده است CVوامل مؤثر آن از روش ع

هاي هاي غيرمصرفي و ارزشگيري ارزشپذير براي اندازهفو انعطا دابزارهاي استاندار
   .)1994، 2هانمان(د رو ميكار ه محيطي بمصرفي غيربازاري منابع زيست

  :افراد داراي تابع مطلوبيت زير هستندشود گذاري مشروط، فرض ميارزش در روش
( , )U U Y S        )1(   

هاي اقتصادي و متغيربرداري از  ،Sسطح درآمد و  Yمطلوبيت،  Uكه در آن     
 3پرداخت وروديه و سن گردشگر ياجتماعي مانند سطح درآمد، سطح تحصيالت، سابقه

تفريحي، بيشتر از هنگامي است  نابعاستفاده از مبديهي است كه مطلوبيت فرد با . است
  :يعني كند؛كه از اين منابع استفاده نمي

1 0(1, , ) (0, , )U Y A S U Y S         )2(                                                            

  :به عبارت ديگر
1 0(1, , ) (0, , ) ( ) 0U U Y A S U Y S           )3(                                                 

مبلغي از درآمد كه فرد حاضر است براي  Aمستقيم فرد،مطلوبيت غير  U،در اينجا    
 اي استبيني نشدهپيش انگر حوادثشن ، 1و  0تفريحي بپردازد و  نابعگيري از مبهره

- موقعيت ،همچنين، اعداد يك و صفر به ترتيب. شوند ميكه موجب تغيير مطلوبيت فرد 

- در روش ارزش. دهندفرد از منابع طبيعي را نشان مي يهاي استفاده و عدم استفاده

                                           

ي رغم اين موضوع و بر اساس برآوردهاي نويسندگان اين مقاله، به دليل انتخاب زمان مناسب براي مطالعهعلي-3
ميداني و كاهش تورش حاصل از انتخاب مقصد، نتايج حاصل از برآورد ارزش تفريحي سواحل درياي خزر و 

گذاري مشروط ي سفر، تفاوت معناداري با روش ارزشنين عوامل مؤثّر بر تمايل به پرداخت در روش هزينههمچ
  . نداشته است

2 -Hanemann 
  .متغيرهاي توضيحي مدل با توجه به مباني نظري و بررسي مطالعات تجربي انتخاب شده است-2
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كه از طريق  ي تمايل به پرداخت گردشگر استدهندهنشان Aگذاري مشروط،

  .گرددپرسشنامه برآورد مي
. دوگانه است كيفي ر وابسته با انتخابداراي يك متغي ،پرسشنامه CV روشدر      

بر . شود مياستفاده ) يا پروبيت(ت از مدل لجيانتخاب كيفي  هاي روشبراي  معموالً
به صورت ) Pi(ذيرد را بپ) A( اتكه فرد يكي از پيشنهاد احتمال ايناساس مدل لجيت، 

  :شود ميزير بيان 

   
)4( 

)كه در آن     )F U  تابع توزيع تجمعي، ،  و در  .است پارامترهاي مدل
در اين  كه دهددوگانه پاسخ مي ت، هر پاسخ دهنده به سؤاالدوگانهگذاري مشروط ارزش
  :گيرد ميشكل ممكن  يمجموعه 4 ،صورت

 ) YYبله؛ -بله(هر دو جواب بله هستند  )1

 ) NNخير؛ -خير(هر دو جواب خير هستند  )2

 )  NYبله؛ -خير( آيد ميبله كه به دنبال جواب خير  پاسخ )3

 ).   YNخير؛ - بله( آيد ميبله جواب خير كه به دنبال پاسخ  )4

خواهد  زير صورتهاي مربوطه به  تمايل به پرداخت معين، يمجموعه 4اين  براي 
 : بود

   خير؛-بله هاي پاسخبراي 
                 بله؛-خير هاي پاسخبراي 
  بله؛ -بله هاي پاسخبراي 
  خير؛-خير هاي پاسخبراي 

  
1t(از پيشنهاد اوليه تر بزرگ) WTP(تمايل به پرداخت  كه پاسخ بله است، هنگامي     

خير، تمايل به پرداخت پاسخ -براي پاسخ خير. است )2t(از پيشنهاد بعدي كمتر  ولي )
 تفسير ،ديگر يمجموعهدو . است) 2t(از كمترين مقدار پيشنهاد يعني دهنده، كمتر 
   :گردداخت گردشگر با مدل زير برآورد ميتابع تمايل به پرددر ادامه،  .مشابه اي دارند

1 2t WTP t 

2WTP t

2WTP t

 
1 1

( )
1 exp( ) 1 exp ( )iP F U

U A Y S    
   

      

1 2t WTP t 
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)5(  
iWTPكه در آن -اقتصادي هاي ويژگينشانگر  iXو مايل به پرداخت گردشگر، ت 

 يجمله iپرداخت وروديه و  ياجتماعي مانند سطح درآمد، سطح تحصيالت، سابقه
از مدل احتمالي لجيت  ،حاضر يبراي برآورد اين رابطه در مطالعه .استتصادفي 

گيرد و هاي نرمال و لجستيك بهره مييعاز توز ،مدل احتمالي لجيت .استفاده شده است
كه  به اين توجهبا . شود، بين صفر و يك واقع ميدر آن بيني شدهمقادير احتمال پيش

) ML(نمايياز روش حداكثر درست آني برآورد برا استغيرخطي  ،لجيت يالگو
ها، متغيربراي تجزيه و تحليل آماري در تحقيق حاضر  ،همچنين .شده استاستفاده 

  .استفاده شده است SPSSاز نرم افزار  ،محاسبات و تخمين پارامترهاي مدل لجيت
گردشگران  عبارت است از، آماري يدر اين تحقيق جامعهشايان ذكر است كه      

سفر درياي مازندران سواحل جاي ايران به كهر  از 1389 1در بهار و تابستانداخلي كه 
بعد از تعيين حجم نمونه، براي برآورد ارزش اقتصادي استفاده از سواحل دريا، . اندكرده

درياي  نوار ساحليشهرهاي مند بين گردشگران تصادفي و هدف به طور ايپرسشنامه
-داده .شدتوزيع  )و ديگر شهرهاي ساحلي رامسر، نوشهر، نور، محمودآبادبابلسر، (خزر 

دهندگان رو در رو از پاسخ يپرسشنامه و با مصاحبه يبه وسيله ،مورد نياز يهاي اوليه
مناسب در  يبراي تعيين حجم نمونه .آوري گرديد سال، جمع 70تا  18در گروه سني 

  :)1989ون، مرميشل و كا(گردد ر استفاده ميپرداخت، از فرمول زيبرآورد تمايل به 
    )6(   

انحراف معيار و  Vنمونه، ياندازه nكه در آن  
1 2

U 
 ر توزيع نرمال در سطح متغي

1اطمينان 2
 همچنين. استD،  عبارت است از تفاوت بين تمايل به پرداخت

ز تمايل به پرداخت واقعي واقعي و تمايل به پرداخت كه اين تفاوت به صورت درصدي ا
به انحراف معين تمايل به  ،در اين روشنمونه  يبديهي است كه اندازه .شودبيان مي

 95تا  90كه در  طوريه ب واقعي وابسته است؛مايل به پرداخت پرداخت برآورد شده از ت
تمايل  درصد از D يبه اندازه )WTP(برآورد شده تمايل به پرداخت ،درصد مشاهدات

                                           

  . زر انتخاب شده استاين زمان به دليل اوج مسافرت گردشگران به سواحل درياي خ -1

i i iWTP X    

1 22
.

( )
U V

n
D
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انتخاب شده، به  ينمونه ياندازه. واقعي انحراف داشته باشد برآورد شده به پرداخت

سطح اطمينان در ) U(دقت آماري و انحراف از ميانگين واقعي جامعه با توزيع نرمال
معين و تفاوت بين تمايل به پرداخت واقعي و تمايل به پرداخت برآورد شده بستگي 

و  6و . 75، عددي بين )V(هاي انجام شده، مقدار انحراف معيار در بيشتر پژوهش. دارد
، براي مقالهدر اين . كننددرصد انتخاب مي 10درصد يا  5 معموالًسطح معناداري را 

درصد و نيز با ده درصد تفاوت بين  10و در سطح معناداري  2نسبي عدد خطاي معيار 
تعيين  1100نمونه  يتمايل به پرداخت واقعي و تمايل به پرداخت برآورد شده، اندازه

آورد مي به وجوددقت، اين اطمينان را  اين حجم نمونه در سطح معيني از .شده است
 WTPدرصد از  10بين  ير فاصلهدرصد مشاهدات، د 90شده در  برآورد WTPكه 

  .واقعي قرار خواهد گرفت
  

  هاي تحقيقداده تحليلتوصيف و 
 701توزيع شده بين گردشگران ساحلي، حدود  يپرسشنامه 1100از بين   

و تحليل آماري قرار  تجزيه مورد ،پرسشنامه بعد از كنار گذاشتن موارد غير قابل بررسي
كه بيان شد، براي دستيابي به اهداف تحقيق، مصاحبه با افرادي  همان طور .گرفت

هايي مانند پرداخت گيريكه در تصميم يا اين اندصورت گرفت كه درآمد مستقلي داشته
از قبيل سن، جنس، وضعيت تأهل،  هايي پرسشپرسشنامه، . اندتوانايي انتخاب داشته بها

درآمد ماهيانه، سطح تحصيالت، شغل و تفريحي،  هاي مكانپرداخت بها در  يتجربه
همچنين . گرفتساحلي را در بر مي يتعداد سفر در يك سال گذشته به منطقه

  .  هاي سفر به منطقه، مورد سؤال قرار گرفتندهزينه در موردگردشگران 
ازندران در سال هاي عمومي گردشگري ساحلي استان متوصيف داده) 1(جدول   

- هاي درآمد ماهانهمتغيربر اساس اين جدول، ميانگين مربوط به . كنده ميرا ارائ 1389

 923برابر با  ،تحصيل و تعداد همراهان سفر به ترتيب هاي سالخانوار، سن، تعداد  ي
از  ايعمده بخش. استنفر  6.13سال تحصيلي و  13.57سال،  33.53هزار تومان، 

نيز ) درصد 78(خگويان ر از پاسنف 549و  %)42در مقابل % 58( پاسخ دهندگان، مرد
درآمد و  سال بود 35نزديك به  ،در كل، ميانگين سن پاسخ دهندگان. اندمتأهل بوده

اگرچه  تومان بود؛ 920000ميانگين درآمد ساالنه در حدود (بااليي نيز داشتند 
گردشگران، ي مبدأ سفر دربارهميداني  اطّالعاتبر اساس  ).درآمد وسيع بود يمحدوده
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بيشتر بازديد همچنين  .بودنداستان به ساحل آمده  جوارهماكثر گردشگران از مناطق 
، مشخصات ها تفاوتجدا از اين . اند كردهساحل را براي چندمين بار بازديد  ،كنندگان

درصد  87حدود . ي مشابه بودتوجهقابل  به طوردهندگان نمونه در مناطق ساحلي پاسخ
درصد  12كه باز هم به اين منطقه سفر خواهند كرد و تنها بيان كردند  ،از پاسخگويان

  .به سؤال مربوط به تمايل به تكرار سفر، جواب منفي دادند ها آن
  

در سال   هاي عمومي گردشگري ساحلي استان مازندرانتوصيف داده ) :1(جدول 
1389 

  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  هامتغير
  15000000  100000  985375 923000 )تومان(خانواريدرآمد ماهيانه

  23  7  2.82 13.57 تحصيل پاسخگويانهايسال
  70  16  10.25 33.53 سن پاسخگويان
  46  0  4.63 6.13 تعداد همراهان

  حاصل از پرسشنامه نتايج: منبع
 12 ،)درصد 40(ست، اكثر پاسخگويان نشان داده شده ا) 2(كه در جدول  همان طور

  . پاسخگويان تحصيالت دانشگاهي داشتند% 45سال تحصيل را تجربه كردند و بيش از 
  

  1389در سال  ساحلي گردشگرانتوزيع فراواني سطح تحصيل :  )2(جدول 
  فوق ليسانس و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم  ديپلم  زير ديپلم  سطح سواد
  54 184  100 281 80 تعداد
  7.8 26.3  14.3 40.2 11.4 درصد

  تحقيق حاضر هاييافته: منبع
طور كه اين  همان ؛كند ميتوزيع فراواني شغل گردشگران ساحلي را ارائه ) 3(جدول 

و  اندداراي شغل آزاد بوده ،احل مازندرانس ، بيشتر بازديدكنندگاندهد ميجدول نشان 
دوم اهميت قرار  يدر رده) درصد 27با سهم ( لي كارمندانغگروه ش در اين مورد

  .اند گرفته
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  1389در سال  گردشگران ساحليتوزيع فراواني شغل :  )3( جدول

  ساير  خانه دار  دانشجو  بيكار  آزاد  بازنشسته  كارمند  شغل
  27  68  86  40  246 30 189 تعداد
  3.9  9.7  12.3  5.7  35.2 4.2 27 درصد
  نتايج حاصل از پرسشنامه : منبع

 يداراي تجربهدرصد گردشگران،  75 دهد كه بيش ازنشان مي حاضر نتايج بررسي
  . بودندهاي طبيعي جاذبه براي بهاپرداخت 

را مناطق تفريحي  برايپرداخت بها  يداراي سابقه ساحلي گردشگران تعداد) 4(جدول 
  .دهد مينشان 

  

براي پرداخت بها  يداراي سابقهساحلي تعداد گردشگران :  )4(جدول 
  1389در سال مناطق تفريحي 

  خير  بلي  )وروديه(پرداخت بها  يتجربه
  159  541 تعداد
  22.8  77.2 درصد

  تحقيق حاضر هاييافته: منبع
 .استهنگام غروب آفتاب  ،بهترين زمان گردش در ساحل از نظر گردشگران ساحلي

نگاه گردشگران سواحل مازندران در از ترجيح زماني گردش در ساحل را ) 5(جدول 
  .دهد مي نشان 1389سال 

  

سواحل مازندران در  از نگاه گردشگران ،در ساحلگردش  يترجيح زمان:  )5(جدول 
  1389سال 

  هر زمان از روز  شب  غروب  ظهر بعد از  صبح  زمان گردش
  10  11  33.5  23.5  22  (%)درصد

  حاضر تحقيق هاييافته: منبع 
سواحل وضعيت پاسخگويي به سه مبلغ پيشنهادي براي ارزش تفريحي ) 6(جدول      

 701 مياناز بر اساس اين جدول، . دهد مينشان  1389در سال  را استان مازندران
تمايل به پرداخت مبلغي براي داراي  )درصد 65.6(ر نف  460 قابل بررسي، يپرسشنامه
به پرسش مربوط به تمايل به پرداخت پاسخ يعني ( بودندتفريحي از ساحل  ياستفاده

 به خاطر استفاده از ساحل يتتمايل به پرداخ )درصد 34.4( نفر 241 و) بلي دادند
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 544 كه دهد مينشان  ،جدولاين حاصل از تمايل به پرداخت افراد در  نتايج. ندنداشت
 ريال 5000تمايلي به پرداخت  ،در واقع اولين پيشنهاد را نپذيرفتند؛) رصدد 77.7( رنف

آن را ) درصد 22.2(نفر 157 در حالي كه ؛احل مازندران نداشتندبازديد از س براي
پيشنهاد دوم را ) درصد 54( نفر 379 مطرح شد، تر پايينهنگامي كه پيشنهاد . پذيرفتند
گوياني آن دسته از پاسخ. آن را پذيرفتند) درصد 23.5( نفر 165 در حالي كه ؛نپذيرفتند

قرار ) ريال 7000(التر در گروه پيشنهاد با ،را پذيرفتند) ريال 5000(كه اولين پيشنهاد 
 3( نفر 22 و پذيرفتندنيز پيشنهاد سوم را  )درصد 19.3( گوپاسخ 135 گرفتند كه

تمايل به  ، متوسطبر اساس محاسبات انجام شده. رد كردنداين پيشنهاد را ) درصد
. دست آمده استه ريال ب 3188به عنوان قيمت وروديه براي هر گردشگر،  پرداخت

، حدود پانزده CVساحل با استفاده از روش  يتفريحي ساالنههمچنين، ارزش كل 
  .ه استميليارد ريال برآورد گرديد

  

ارزش  يوضعيت پاسخگويي به سه مبلغ پيشنهادي براي محاسبه ) :6(جدول 
 1389در سال  تفريحي سواحل مازندران

  مبلغ پيشنهاد اوليه  وضعيت پذيرش
  )هر بازديد/تومان 500(

  تر پايينپيشنهاد 
هر /تومان 300(

  )بازديد

  پيشنهاد باالتر
هر / تومان 700(

  )بازديد
پذيرش مبلغ 
  پيشنهادي

 135 165 157  تعداد

  19.3 23.5 22.2  درصد
عدم پذيرش 

مبلغ 
  پيشنهادي

  22 379 544  تعداد
 3 54 77.7  درصد

  156 544 700  تعداد  جمع
  22.3 77.5 100  درصد

  حاصل از پرسشنامه نتايج:  منبع
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   گردشگران ساحلي بر تمايل به پرداخت رتحليل عوامل مؤثّبرآورد مدل و    

 ،بر تمايل به پرداخت گردشگران ساحلي مؤثّربررسي عوامل  حاضر براي يمطالعه    
ر اين است كه متغي ،دليل استفاده از الگوي لجيت. از مدل لجيت استفاده كرده است

نتايج برآورد ) 7(جدول . 1بسته قرار گرفته است يدر بازه) تمايل به پرداخت(ه وابست
را ارايه  1389بر تمايل به پرداخت گردشگران ساحلي در سال  مؤثّرعوامل  ،مدل لجيت

- نسبت راست يآورد شده، از آمارهبراي بررسي معناداري كلي رگرسيون بر 2.دكن مي

 دهد ميكه نشان  است 763.44ين آماره برابر با مقدار ا. استفاده شده است LR(3(يينما
ضرايب معناداري  آزمونبراي . استكه الگوي برآورد شده در سطح يك درصد معنادار 

يقابل مقايسه با آمارهكه  شده است استفاده "الدو" يآماره از ،رهاي مستقلمتغي t ) و
 يوابسته متغيررگرسيوني با  هاي مدل در همچنين، .رگرسيون معمولي استدر  )zيا 

 در سال 4كوكس و اسنل ،جاي آنه ب و ممكن نيست) R2(ضريب تعيين يكيفي، محاسبه
كردند كه حداكثر مقدار آن به يك  هرا ارائ R2 ،نماييلگاريتم راست بر اساس 1989
آماره . كوكس و اسنل را تعديل نمود R2، 5، نگلكرگ1991 پس از آن در سال. رسد نمي

 حدود ،حاضر يمطالعهدر  بينيدرصد پيش .مقدار يك هم به خود بگيرد تواند مي  R2جديد
 براي تائيد آزمون ديگر. دهد ميرقم مطلوبي را نشان  كه است دست آمدهه بدرصد  71

تطابق بين موارد مشاهده شده و  ،اين آزمون. است 6آزمون هوسمر و لمشو ،خوبي برازش

                                           

توان با گرفتن لگاريتم در صورتي كه احتمال يك حادثه، كسري بين صفر و يك باشد، ناقرينگي ايجاد شده را مي 1
فتوحي اردكاني، (نامند از شانس برطرف كرد كه آن را لگاريتم شانس يا لجيت مي) eلگاريتم در مبناي (طبيعي
  . به يك تابع خطي از متغيرهاي مستقل خواهد بود) متغير شانس(در اين حالت لجيت متغير وابسته ). 396، 1380

نتايج حاصل از برآورد اين دو . شايان ذكر است كه الگوي لجيت در هر دو فرم خطي و لگاريتمي برآورد شد-1
نمائي فرم تابع خطي، نسبت به فرم تابع لگاريتمي يب تعيين و نسبت راستي ضرالگو، نشان داد كه مقادير آماره

  .گزارش شده است) 7(باالتر است و در نتيجه، الگوي خطي برآورد شده و نتايج در جدول 
2-Likelihood Ratio (LR) 
3-Cox and Snell 
5 -Nagelkerke 
5-Hosmer and Lemshow test 
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 يكاي دو ي، آمارهحاضردر مدل . دهد ميمورد انتظار را براي تمايل به پرداخت نشان 
  1.است مناسبنشانگر تطابق كه  است/. 42با سطح معناداري  8.1هوسمر و لمشو ، آزمون 

برخي از به كيفي بودن  توجهبا كه بيان اين مطلب نيز خالي از فايده نيست     
را به راحتي رگرسيون معمولي  هامتغيرضرايب اين  توان نمي، مدل مستقل هايمتغير

ieمعادل كه مستقل متغيرنسبت برتري براي هر  ين دليل ازبه هم. تفسير كرد
 است، 

رآورد مدل لجيت ب. 2.آمده است) 7(جدول  آخر در ستوناين نسبت . شود مياستفاده 
  3.انجام شده است SPSSنرم افزار  مربوطه، به كمك هاي آزمونحاضر و 

درآمد، سابقه پرداخت بها و  متغيرسه ضرايب ) 7(ل بر اساس نتايج مندرج در جدو     
در سطح يك مثبت و ضريب درآمد مشخصاً . 4معنادار برآورد شده استسطح تحصيالت 

پاسخ احتمال  باشد باالتردرآمد هر قدر  دهد مياين يافته نشان . دار شده استادرصد معن
تجربه  متغيرضريب همچنين، . بيشتر خواهد بود تمايل به پرداخت اعالم شده به مثبت

. است بدست آمدهدر سطح يك درصد معنادار  و تفريحي نيز مثبت هاي مكانپرداخت در 
تمايل بيشتري ، براي مكان تفريحي را دارندپرداخت بها تجربه كه  هايي آنبدين ترتيب، 

نيز تحصيالت  متغيرضريب . براي پرداخت جهت استفاده از مكان تفريحي خواهند داشت
با افزايش سطح تحصيالت،  به عبارت ديگر،. است برآورددار ادرصد معن 5در سطح مثبت و 

  . يابد ميافزايش  براي تمايل به پرداختاحتمال بله گفتن 

  

                                           

برآورد شده است كه با ساير مطالعات قابل  Eviews  ،32/0افزاري ي نرمستهي مك فادن در بهمچنين آماره -6
برآورد كرده  39/0اشاره كرد كه اين آماره را )  1383(ي اميرنژاد توان به مطالعهبه عنوان نمونه، مي. مقايسه است

  .است
ي پرداخت بها در داشتن تجربهي پرداخت، به اين معني است كه براي متغير سابقه 1.14به طور مثال، ضريب  -1

  .كنداضافه مي 1.14هاي تفريحي، به مقدار لگاريتم شانس داشتن تمايل به پرداخت،  مكان
مراجعه ) 1389( منيؤمهاي مربوطه به در برآورد مدل لجيت و  انجام آزمون SPSSافزار  براي آشنايي با نرم -2

  .نماييد
. اندمتغيرها همچون سن، جنس و تعداد همراهان از لحاظ آماري معنادار نشدهالزم به توضيح است كه برخي از -3

  .براي دستيابي به برآورد نهايي و مطلوب مدل لجيت، متغيرهاي غيرمعنادار را حذف كرده است SPSSافزار نرم
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بر تمايل به پرداخت گردشگران  مؤثّرنتايج برآورد مدل لجيت عوامل ) : 7(جدول 

  1389ساحلي در سال 
مقدار ضرايب  هامتغير

 برآورد شده
ارزش آماره 

  والد
درجه 
  آزادي

سطح 
Exp(B)  معناداري

 0.077  0.000  1  28.72 - 2.56  عرض از مبدأ

  1.002  0.000  1  37.73 0.002  درآمد
 3.14  0.000  1  32.47 1.14  سابقه پرداخت

 1.07  0.036  1  4.38 0.075  سطح تحصيالت

-2 Log Likelihood=763.44 Hosmer & Lemshow Test (Chi-square)=8.105               
Cox & Snell R Square=.173 percent of right prediction=71.2
Nagelkerke R Square=.238

  حاضر تحقيق نتايج: منبع
  

  و پيشنهادات گيرينتيجه
پرسشنامه  1100ميداني و مشخصاً توزيع  يمطالعهحاضر با انجام يك  يمطالعه   

مشروط  گذاري ارزشروش  كارگيري به ميان گردشگران نوار ساحلي درياي خزر و 
برآورد كرده و عوامل  1389، تمايل به پرداخت گردشگران ساحلي را در سال دوگانه
اين بر اساس نتايج  .بر تمايل به پرداخت آنان را مورد بررسي قرار داده است مؤثّر

ساحل ايل دارند براي امكانات تفريحي تم) درصد 65.6(ن مطالعه، اكثريت پاسخ دهندگا
 ها بررسيشناسايي طبقات سني گردشگران از موارد مهمي است كه در . مبلغي بپردازند

مقاله  نتايجدر اين رابطه، . كرد توجهآن به مورد نياز  تأمين امكانات تفريحي درتوان مي
ميزان . سال قرار دارند 40تا  30دهد كه اكثر گردشگران در گروه سني نشان مي حاضر

درصد از  45 به طوري كهتحصيالت نيز نقش مهمي در بازديد از ساحل داشته است، 
رابطه معنادار بين تحصيالت و تمايل به . اند داشتهپاسخ دهندگان تحصيالت دانشگاهي 

ج كه افراد با تحصيالت باالتر، اهميت بيشتري براي تفريح و تفرّ دهد ميپرداخت نشان 
كه اكثر گردشگران از وضعيت  دهد مينشان  ،نتايج حاصل از اين تحقيق. قائلند

اين در . در ساحل راضي نيستند ها قيمتبهداشتي، امكانات رفاهي و عدم كنترل 
 3188به عنوان قيمت وروديه براي هر گردشگر،  تمايل به پرداخت پژوهش، متوسط

و با فرض ده  گذاري مشروط روش ارزشبا استفاده از  همچنين. ريال به دست آمده است
ميليارد  32حدود  ،درياي خزر احلوس يارزش كل تفريحي ساالنه ميليون گردشگر،
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ميليون نفر در نظر  5اگر تعداد گردشگران ساحلي را  حتي .ه استريال برآورد گرديد
ساحل  ي، ارزش تفريحي ساالنهدر اين تحقيق دست آمدهه به نتايج ب توجهبا  ،بگيريم

منابع  توجهقابل ارزش نشانگر كه  گردد ميميليارد ريال برآورد  16حدود  ،مازندران
  . استسواحل مازندران تفريحي 

پرداخـت   يبـا سـابقه  متوسط تمايل به پرداخـت  كه  دهد مي همچنين نشان ،نتايج     
 هـاي  مكـان كه با پرداخت بهـا در   هايي آندر واقع، . مثبت دارد يبازديد كنندگان رابطه

تمايـل بـه    برآوردهاي رگرسـيوني . ديگر آشنا هستند، بيشتر تمايل به پرداخت بها دارند
درآمد، اثر مثبت و معنادار بر تمايل به پرداخـت دارد و بـر ايـن     دهد مي، نشان پرداخت
ـ ممكن است با اعمال بهاي ورودي، بازديد كننـدگان   ،اساس ، از تـر  پـايين ا درآمـدهاي  ب

 ،به هر حال، براي افزايش كل درآمد حاصـله از گردشـگري   .بازديد منطقه اجتناب كنند
 همچنين. صورت گيرد ها آن هاي گيويژالزم است تعيين بهاي ورودي مناسب بر مبناي 

 هاي طبيعي برآورد شود؛جاري و نگهداري جاذبه هايهزينه بر اساسبايد  ،ي وروديبها
پـذير  ي اعمـال بهـا امكـان   برنامـه ممكن است باشد، قابل مالحظه  ها هزينهاگر اين ولي 

 ؛را حداقل كرد ها هزينه توان ميالبته . كه بازديد كم است هايي مكاندر  مخصوصاً نباشد؛
 بـا كـارت پرداخـت، كنتـرل بلـيط بـه كمـك        هـاي فعـال  دروازه ايجـاد مثال، با  به طور
 هـا  هزينـه ايـن   ،مستقيم بها از طريق متصديان تورآوري غيرخودكار و جمع هاي ماشين

ممكـن اسـت   ثبـات اسـت و   تقاضـاي گردشـگري بـي   بـه هـر حـال،    . استقابل كاهش 
دولتـي و   يتركيبـي از بودجـه   بنابراين، ناپايدار باشد؛اصل از بهاي ورودي درآمدهاي ح
براي نگهـداري و   تواند مي ،آوري شدهوجوه جمع. خواهد بودر منطقي و مؤثّ ،اخذ وروديه

كه اكثر گردشـگران از   به اين توجههمچنين با . هاي طبيعي هزينه گرددمديريت جاذبه
بـراي   توانـد  مـي  ،از اين منابعوضعيت بهداشتي موجود در ساحل راضي نيستند، بخشي 

تعـداد  د رو مـي انتظـار   ،رفـع ايـن مشـكالت   بـا  . ارتقاء بهداشت و امكانات صـرف گـردد  
  .افزايش يابد منطقه گردشگران و در نتيجه درآمد
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