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 ١٣٩١ زمستان، چهارم ةشمارسال سوم، ها& روستايي،  پژوهش

 ۵۸-٣١ صص

 

ا& در تحليل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت  كاربرد الگو& پروبيت رتبه

  گردشگران روستا& ابيانه

 

 ريز"، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر كارشناس ارشد توسعه اقتصاد" و برنامه -*سيده نساء موسو&

 اسالمي واحد خميني شهردانشگاه آزاد استاديار  -مصطفي رجبي

 

 ٦/١٠/١٣٩١پذيرش نهايي:            ١٢/٢/١٣٩١دريافت مقاله: 

 
 چکيده

هاي جديـد اقتصـادي   اند، توجه به فعاليتبا توجه به مشكالت اقتصادي و مسائلي كه جوامع روستايي با آن مواجه

توسعه پايـدار، ضـروري بـه نظـر      هاي اقتصادي موجود و دستيابي به اهدافمنظور رفع چالش مانند گردشگري به

هاي مـردم از ديـدگاه    رسد. برآورد تمايل به پرداخت گردشگران و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر آن و خواست مي

پذير روستايي و رفع كمبودها بسيار  هاي مناطق گردشبيني نيازها و كاستيتواند به پيشاقتصادي و اجتماعي مي

آورد تمايل به پرداخت گردشگران روستاي ابيانـه بـراي بازديـد از ايـن روسـتا و      كمك كند. هدف اين پژوهش، بر

گذاري مشروط و همچنين شناخت عوامـل مـؤثر بـر تمايـل بـه       با به كارگيري روش ارزش استفاده تفرجي از آن،

ران پرسشنامه و مصاحبه حضـوري بـا گردشـگ    250هاي مورد نياز از طريق تكميل پرداخت است. اطالعات و داده

آوري شده است. در تخمين تابع تمايل به پرداخت، از اين متغيرها استفاده شد: جنسيت، سن، اندازه خـانوار،  جمع

فاصله، تحصيالت، درآمد، جذابيت روستا، ميزان مبلغ ورودي، و متغير بيانگر تورش نقطه شروع (گروه پرسشنامه). 

مشتمل بر سطوح صـفر، و   -ايداخت كه به صورت مقادير دامنهآمده براي تمايل به پر دست هاي به با توجه به داده

منظور تحليل عوامل مؤثر بر آن، الگوي پروبيت  بود، به -) هزار ريال20-16) و (12-16)، (8-12)، (4-8)، (1-4(

فاده درصد گردشگران حاضر به پرداخت مبلغي براي بازديد و است 6/75ها، اي به كار گرفته شد. بر اساس يافتهرتبه

و  5847تفرجي از روستاي ابيانه هستند. متوسط تمايل به پرداخت، بـه ازاي فـرد و خـانوار بـه ترتيـب برابـر بـا        

سازند كه از ميان عوامـل مـؤثر بـر تمايـل بـه پرداخـت،       دست آمد. نتايج تحقيق مشخص مي ريال به 25/21926

، سـطح مبلـغ پيشـنهادي، تحصـيالت گردشـگر و      اند از: درآمد، فاصله متغيرهاي داراي اهميت آماري عبارت بوده

 جذابيت روستا.
 

 اي. گذاري مشروط، گردشگر، الگوي پروبيت رتبهروستاي ابيانه، تمايل به پرداخت، روش ارزش ها: کليدواژه
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 مقدمه

پـردازان و  هاي متعددي مواجه است، نظريـه با توجه به اينكه توسعه روستايي با مسائل و چالش

سعي دارند با ارائه راهكارهايي از اين معضالت بكاهند. يكي از اين راهبردهـا كـه بـا    ريزان برنامه

تأكيد بيشتر در كشورهاي زيادي به اجرا در آمده است، توسعه گردشگري در نـواحي روسـتايي   

است. گردشگري و اقتصاد گردشگري دارد به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجـاري جهـان تبـديل    

دهنـده بازسـازي و توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي در      ي كه آن را عامل شـتاب اشود، به گونه مي

از گردشگري، يعني اي  ). شكلي نو و گزينهSharpley, 2002, 233شمارند ( نواحي روستايي برمي

گردشگري روستايي، با هدف توسعه پايدار جوامع محلي در نواحي روستايي و به عنـوان ابـزاري   

ترين مشاغل مـدرن در منـاطق روسـتايي ارتقـا     ماعي و يكي از مهمبراي توسعه اقتصادي و اجت

يافته است. هرچند گردشگري روستايي به طور كلي موضوع جديدي نيست، اما اهميت و نقشي 

تـازگي مشـخص و تأييـد شـده اسـت (افتخـاري و        كه در توسعه پايدار جوامع محلـي دارد، بـه  

هـاي مناسـب بـراي    به مثابه يكـي از گزينـه   تواند). گردشگري روستايي مي4، 1389همكاران، 

هاي مثبت در درآمدهاي روستايي در نظر گرفتـه  درآمدزايي و ايجاد شغل و تحوالت و دگرگوني

شود. توسعه گردشگري روستايي به عنوان بخشي ارزشـمند و رشـد يابنـده در زمينـه رهيافـت      

ي روسـتايي داراي  ). گردشـگر 4، 1390اقتصادي مطـرح اسـت (كرمـي دهكـردي و كالنتـري،      

هـاي روسـتايي رخ   هـاي گردشـگري در محـيط   فعاليـت  -1هايي است، از جملـه اينكـه:    ويژگي

عالئـق گردشـگران    -3يابد؛  هاي گردشگران، با زندگي روستايي سروكار ميفعاليت -2دهد؛  مي

 مانند سبك زندگي كشاورزان يا روسـتاييان و آداب و رسـوم   -مبتني بر توليدات كشاورزي است

). ماهيـت گردشـگري طبيعـي و روسـتايي، آن را     100، 1390سنتي اقوام (غنيـان و همكـاران،   

 سازد.   زيست مي مستلزم ارتباط نزديك با محيط

رويـه آن بـر اسـاس    روند رشد سريع پديده گردشگري در طول نيم قرن گذشته و توسعه بي

هـايي  بروز تهديـدات و فرصـت  قاعده از منابع طبيعي، موجب برداري بيهاي سنتي و بهرهنگرش

گسترش گردشگري در منـاطق روسـتايي، از يـك سـو بـا فـراهم        زيست شده است. براي محيط
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جـا نگـه   بخشـد و آنهـا را پـا بـر     گونه مناطق حيات دوبـاره مـي   هاي جديد، به اينآوردن فرصت

هـا و   همحيطـي در سـكونتگا   هاي زيسـت موجب آسيب برنامه دارد؛ و از طرف ديگر توسعه بي مي

زيسـت و   در فرايند گردشگري روستايي، توجه بـه حفاظـت از محـيط    شود.مناطق روستايي مي

تـوان در   هاي روستايي ضروي است و در آن صـورت مـي  استفاده بهينه از منابع طبيعي و دارايي

قالب توسعه پايدار روستايي، ضمن پاسداشت حقوق آينـدگان از منـابع طبيعـي روسـتا، امكـان      

گـذاري منــاطق  فيـت زنـدگي و معيشـت پايـدار روسـتاييان را فـراهم سـاخت. ارزش       بهبـود كي 

هاي اقتصادي كه در آنها معموالً بـه منـابع   محيطي، با هدف تصحيح تصميم گردشگري و زيست

شـود، گـامي مهـم در ايـن زمينـه       محيطي به عنوان كاال و خدمات رايگان نگريسـته مـي   زيست

تـوان بـه اينهـا     گـذاري مـي   ). از ديگر داليل ارزش50، 1389ن، آيد (راحلي و همكاراشمار مي به

محيطـي   شـناختي، تبيـين مسـائل زيسـت     محيطي و بوم اشاره كرد: شناخت و فهم منافع زيست

هاي اقتصادي و درآمـدهاي طبيعـي،   ريزان، فراهم آوردن ارتباط ميان سياستكشور براي برنامه

هـاي تهديدكننـده و مخـرب    جلوگيري از فعاليـت محيطي،  سنجش نقش و اهميت منابع زيست

 هاي ملي مانند توليد ناخـالص ملـي   زيست و مناطق گردشگري، و تعديل و اصالح حساب محيط

)Guo et al., 2001, 153 .( 

توانـد بـا   هاي مكمل كشاورزي مـي سازي روستايي از طريق ايجاد فعاليتاز آنجا كه توانمند

يي، ايجاد اشتغال و تشويق توليد محصوالت كشاورزي و صـنايع  افزايش درآمد خانوارهاي روستا

دستي، چونان راهكاري براي بهبود رشد اقتصادي و اجتماعي در روستا به شمار آيـد، در فراينـد   

نمايـد كـه در    بايست به آن توجه كرد. بر اين اساس، ضروري مي ريزي توسعه روستايي ميبرنامه

پذير روستايي، بـه  از بازديد و استفاده تفرجي از مناطق گردشدست آمده  قالب ارزيابي منافع به

بازبيني شرايط خاص مناطق روستايي در ايران پرداخت تـا ميـزان بيشـينه كارآمـدي در نتـايج      

 پذير گردد.توسعه گردشگري روستايي امكان

درجـه و   51روستاي ابيانه از توابع بخش مركزي شهرستان نطنز، بـا مختصـات جغرافيـايي    

دقيقه عرض شمالي، در شـمال غربـي نطنـز در ناحيـة      35درجه و  33دقيقه طول شرقي و  35
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آب و هـواي ابيانـه    .متـر ارتفـاع دارد   2220اي مرتفع استقرار يافته اسـت و از سـطح دريـا     دره

ايـن روسـتا از شـمال غربـي بـه كـوه        هاي سـرد.  هاي معتدل و زمستان مطبوع است، با تابستان

قـدمت   شود. رقي به كوه هيمند و از جنوب غربي به كوه دوميالن محدود ميكالجار، از شمال ش

هاي پخت سـفال) در   هاي شكسته و بقاياي كوره شناسي (سفال هاي باستان آن، با توجه به يافته

، "ويونه"شود كه واژة ابيانه برگرفته از ريشة  گفته مي .سال تخمين زده شده است 1000حدود 

به معني مكان يا جوار آب است؛ و يا بـه تعبيـر ديگـر، برگرفتـه از      "اويان"و  "اويانه"يا  "ويانه"

هـاي  روستاي ابيانه به دليل دارا بودن جاذبـه  به معني محل درختان بيد. "بيدستانه"يا  "بيرانه"

آيـد (سـايت   هاي گردشگري روسـتايي كشـور بـه شـمار مـي     تاريخي و طبيعي فراوان، از جاذبه

 و گردشگري).تخصصي ميراث فرهنگي 

هـاي  برآورد تمايل به پرداخت گردشگران و تجزيه و تحليل عوامـل مـؤثر بـر آن و خواسـت    

هـاي منـاطق   بينـي نيازهـا و كاسـتي   توانـد بـه پـيش   مردم از ديدگاه اقتصادي و اجتمـاعي مـي  

كمك كند. تمايل به پرداخت مـردم بـراي بازديـد و     بسيار پذير روستايي و رفع كمبودها گردش

 اند.  دهندة ارزشي است كه براي اين مناطق قائل استفاده تفرجي از مناطق گردشگري، نشان

هاسـت: تمايـل بـه     يي بـه ايـن پرسـش   گـو  پاسـخ با توجه به آنچه بيان شد، تحقيق درصدد 

ستاي ابيانه چقدر اسـت؟ عوامـل   پرداخت گردشگران داخلي براي بازديد و استفاده تفرجي از رو

اند؟ ميزان تـأثير ايـن عوامـل تـا چـه حـد        اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر تمايل به پرداخت كدام

 است؟

 

 مباني نظري و پيشينه تحقيق

سـازد و   گذاري از طريق بازار را ناممكن مي محيطي و منابع طبيعي، ارزش ماهيت خدمات زيست

 1در ايـن زمينـه كـاربرد دارنـد. بـر اسـاس مطالعـات ترنـر         هاي غيربازاري به همين خاطر روش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Turner 
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كنندگان كاالهـا و  طور كلي دو رهيافت براي ارزيابي تمايل به پرداخت نهايي مصرف)، به1379(

بـازاري وجـود دارد:   گـذاري كاالهـا و خـدمات غيـر    بازاري و عمومي، يا بـراي ارزش خدمات غير

 هايي كه به منحني تقاضا وابسته نيستند.روش اند، وايي كه به منحني تقاضا متكيه روش

گيـري  توانند معيارهاي مناسبي را براي اندازهآنهايي كه به منحني تقاضا متكي نيستند، نمي

، هزينـه  2دوز -العمل يـا واكـنش  ، عكس1گيرياند از: رأيدست دهند و عبارتتغييرات رفاهي به

 .5، و هزينه فرصت از دست رفته4يا پيشگيرانه)، رفتار جبراني (تعديلي 3جايگزيني يا جبراني

شود. ايـن  هاي متكي به منحني تقاضا، قيمت كاالها از طريق اين منحني تعيين ميدر روش

هـاي  ، و روش رجحـان 6شده هاي آشكارتوان به دو دسته تقسيم كرد: روش رجحانها را ميروش

 .7شده بيان

كاال يا خدمت مورد نظـر از طريـق بررسـي     ، ارزش و منافعشده هاي آشكاردر روش رجحان

 8گـردد. ايـن روش بـا منحنـي تقاضـاي عـادي      هاي بـازار تعيـين مـي   خريدهاي افراد در قيمت

، روش مطلوبيـت  9سـفر  -يابـد و خـود مشـتمل اسـت بـر: روش هزينـه      (مارشالي) ارتبـاط مـي  

 .11گذاري هدانيك، و روش قيمت10تصادفي

براي محصول فاقد قيمت، از افراد  12طراحي بازاري فرضيشده، با  هاي بياندر روش رجحان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Referendum 

2- Dose- Response Approach 

3- Replacement Cost 

4- Mitigation Behaviour  

5- Avertive Expenditures 

6- Revealed Perference (RP) 

7- Stated (or Expressed) Perference (SP) 

8- Ordinary Demand Curve 

9- Travel Cost Method (TCM) 

10- Random Utility Theory 

11- Hedonic Pricing Method (HPM) 

12- Hypothetical Market 
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آنها براي بهبود يافتن يا نيـافتن كيفـي يـا كمـي كـاال يـا        2يا دريافت 1درباره تمايل به پرداخت

(هيكسي) سـروكار دارد.   3اين روش با منحني تقاضاي جبراني شود.خدمت مورد نظر پرسش مي

ــروط روش ارزش ــذاري مش ــان از روش 4گ ــاي رجح ــه در آن از    ه ــت ك ــده اس ــان ش ــاي بي ه

اند چقدر بپردازنـد؛  شان شده است، مايلشود براي منافعي كه نصيبهندگان پرسيده مي د پاسخ

گذاري مشـروط،  شان، چقدر دريافت كنند. مباني نظري روش ارزشيا براي از دست دادن منافع

را بسته به ترجيحات اساسـي   شده بر پايه اقتصاد رفاه و فروضي است كه تمايل به پرداخت بيان

زيسـتي و اجتمـاعي   شمارد. از آنجا كه بازاري براي بيشـتر خـدمات محـيط   دهندگان برميپاسخ

تـرين رهيافـت مبتنـي بـر بـازار فرضـي،       هاي طبيعي وجود ندارد، رايـج با اكوسيستم شده فراهم

). روش Khorshiddoust, 2005, 14زيستي به صورت مشروط اسـت ( گذاري منافع محيطارزش

د (موسـوي،  كـر ارائـه   1947در سـال   5وانتراپ - را نخستين بار سيريسيگذاري مشروط ارزش

). كـاربرد ايـن روش در   54، 1382، 6(هـاتر قرار گرفت  اقتصاددانانمورد استفادة ) و 26، 1390

)، در 1994و همكـاران (  7ي را پديد آورده است. كارسونأملت هاي درخور ساليان متمادي تجربه

)، 1963( 8د. ديـويس ان اشاره كردهكشور جهان  40شده در  شناسي، از مطالعات انجامقالب كتاب

ــدكر ــميت 1967( 9ري ــيچتي و اس ــدال1973( 10)، س ــاران ( 11) و رن ــت) 1974و همك ين نخس

ند ر بردكا بهمحيطي گذاري منابع زيست براي ارزش را اقتصادداناني بودند كه اين روش پيمايشي

). اين روش، كاربردهاي وسيع و متنوعي براي بـرآورد تمايـل بـه پرداخـت     52، 1390(موسوي، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Willingness to Pay (WTP) 

2- Willingness to accept (WTA) 

3- Compensated Demand Curve 

4- Contingent Valuation Method 

5- Ciraicy-Wantrap 

6- Hutter 

7- Carson  

8- Davis 

9- Ridker 

10- Cicchetti and Smith 

11- Randall  



 ۱۳۹۱، زمستان ۴، شماره ۳دوره   ها� روستايي فصلنامه پژوهش

37 

ــافع بــه گــذاري كاالهــاي ارزشو دســت آمــده از منــاطق گردشــگري،  گردشــگران، ميــزان من

كـارگيري ايـن روش بـه دو دليـل      محيطي و منابع فرهنگي داشته است. وسعت و تنوع به زيست

ي ديگـر  هـا روشزيادي نياز دارد ولـي بـرخالف   پرسشگري مذكور به روش ه كايننخست است: 

نظـري  از جنبـة  آسان است. دوم اينكه كارگيري آن  ندارد و به هاي اطالعاتي نيازبه نهاده چندان

كه براي آنهـا   ،ها اعم از مصرفي و غيرمصرفيگذاري تمامي انواع ارزش براي ارزشآن را  توانمي

 ).44، 1389بازاري وجود ندارد، به كار برد (لياقتي و همكاران، 

گـذاري مشـروط خـدمات اكوسيسـتم و     )، بـا اسـتفاده از ارزش  1997و همكاران ( 1كاستانزا

هـاي  اكوسيستم مختلف جهان را مورد بررسي قرار دادند و ارزش تفريحي جنگل 17اكولوژيكي، 

 3و ويلـيس  2دالر در هكتـار بـرآورد كردنـد. گـارود     36و  112تيـب  گرمسيري و معتدل را به تر

دالر در هـر   740گـذاري مشـروط   هاي مـالزي را بـا روش ارزش  )، ارزش تفريحي جنگل1997(

در  را ارزش تفريحي پنج پارك ملـي  ،روشهمين ) با 2002( 5و هان 4هكتار محاسبه كردند. لي

 6دسـت آوردنـد. كـاكيئوچي   در سال بـه  رر خانوادالر براي ه 54/10كره جنوبي به طور متوسط 

در ژاپن  7به تعيين ارزش اقتصادي روستاهاي تاريخي گوكاياما ،روشاين كارگيري  ) با به2004(

بـراي تخمـين منـافع اقتصـادي حفاظـت از       يادشده را) روش 2008( 9و ناورود 8پرداخت. توآن

بـراي  را و ميانگين تمايل به پرداخـت   به كار بردنددر كشور ويتنام  11ماي سان 10ميراث جهاني

ان چهار گروه بازديدكنندگان خارجي، بازديدكنندگان ويتنامي، بازديدكنندگان منطقـه و سـاكن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Costanza 

2- Garrod 

3- Willis 

4- Lee 

5- Han 

6- Kakiuchi 

7- Gokayama  

8 - Tuan 

9- Navrud 

10- World Heritage 

11- My Son 
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)، بـا ايـن   2008( 1دالر بـرآورد كردنـد. سـامدين    17/2و  70/2، 27/2،  78/8محلي به ترتيـب  

در كشـور مـالزي    2نگـارا گذاري مناسب را براي مديريت پارك ملي تامـان  روش سياست قيمت

) نخسـتين فـردي اسـت    1356دهد كه يخشكي (. بررسي مطالعات داخلي نشان ميتدوين كرد

را مطـرح كـرد. سـپس مجنونيـان     هـاي ملـي و جنگلـي    پـارك هـا و  گاهارزش تفرج وضوعكه م

)، به بررسي تقاضاي افراد براي استفاده از دو بوستان تهران و همچنين عوامل اقتصـادي  1358(

)، بـا اسـتفاده از   2005و اجتماعي مؤثر بر تقاضاي بازديدكننـدگان پرداخـت. خورشيددوسـت (   

گذاري مشروط، مبلغ ميانگين را در زمينـه تمايـل بـه پرداخـت مـردم تبريـز بـراي        روش ارزش

 ريال برآورد كرد.  41140زيست شهري، در هر ماه حفاظت از محيط

ايـل بـه پرداخـت ماهيانـه افـراد بـراي ارزش       )، متوسط تم1386دانشوركاخكي و همكاران (

 11300گذاري مشـروط،  وجودي مناطق ييالقي منطقه زشك مشهد را با استفاده از روش ارزش

) بـا اسـتفاده از روش مـذكور، ميـانگين     1387زاده و همكـاران ( اند. خداورديريال برآورد كرده

ن آذربايجان شـرقي را بـه ترتيـب    تمايل به پرداخت افراد و ارزش تفرجي ساالنه روستاي كندوا

)، بـا  1389انـد. راحلـي و همكـاران (    ميليون ريـال بـرآورد كـرده    5/1171ريال و حدود  3905

گذاري مشروط، ميانگين تمايل به پرداخت افراد و ارزش تفرجـي سـاالنه    استفاده از روش ارزش

اند. قرباني و رآورد كردهميليون ريال ب 500ريال و حدود  6250روستاي بند اروميه را به ترتيب 

)، عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت و ارزش گردشگري پارك ملي تندوره واقع در 1389صادقي (

و  گذاري مشروط و الگوي الجيت برآورد كردهاستان خراسان رضوي را با استفاده از روش ارزش

پـارك تنـدروه را   ريـال و ارزش گردشـگري    2639متوسط تمايل به پرداخت بازديدكنندگان را 

)، به تعيين عوامل مـؤثر بـر   1389اند. حياتي و همكاران (دست آوردهميليون ريال به 165/665

ميـزان آن   گلـي و مشـروطه شـهر تبريـز و    هـاي ائـل  تمايل به پرداخـت بازديدكننـدگان پـارك   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Samdin 

2 - Taman Negara National Park 
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ريـال بـه ازاي هـر بازديـد      2231اند و ميانگين تمايل به پرداخـت هـر بازديدكننـده را     پرداخته

 برآورد كردند. 

 

 گذاري مشروط روش ارزش

محيطـي نشـان   مطالعات مختلف در زمينه برآورد ارزش تفريحـي منـاطق گردشـگري و زيسـت    

ن تمايـل بـه   گـذاري مشـروط بـراي تعيـي    سـفر و ارزش  -هاي هزينـه دهند كه معموالً روش   مي

 .Costanza et alرونـد (  پرداخت گردشگران و برآورد ارزش گردشگري و تفريحي بـه كـار مـي   

1997, Garrod and Willis, 1997, Torras, 2000, Krieger, 2001, Lee and Han, 2002 در .(

ال از مكـان  هاي تفريحي بر اسـاس تعـداد بازديـدها در سـ                 سفر، تقاضا براي مكان -روش هزينه

هاي مربوط به سفر، درآمد بازديدكنندگان و         چون انواع هزينه يگردشگري و عوامل متغير ديگر

شود. اگر بازديدكننده در طول سفرش چنـد تصـميم         هاي اجتماعي و اقتصادي تعيين ميويژگي

واقعـي بـرآورد    بردن از مسافرت گرفته باشد، ارزش مكان تفريحـي بيشـتر از حـد   منظور بهرهبه

آفـرين باشـد   تواند براي تخصيص هزينـه سـفر از ميـان اهـداف گونـاگون مشـكل        شود و مي مي

   .)18، 1385(اميرنژاد و همكاران، 

كه روستاي ابيانه از توابع بخش مركـزي شهرسـتان نطنـز واقـع در اسـتان اصـفهان               از آنجا 

شـان بـه   دهند كه در حاشيه سـفر اصـلي  مياست، اكثر گردشگران اين روستا را افرادي تشكيل 

سـفر بـه    -كنند. به همين خاطر در اين مطالعـه از روش هزينـه  اصفهان، از اين روستا ديدن مي

گذاري مشروط براي برآورد تمايل به پرداخت واقعي استفاده نشد و روش ارزش         دليل برآورد غير 

   گردشگران به كار رفت.

كننـدگان  گذاري مشروط، آشكار ساختن ترجيحـات واقعـي مصـرف   هدف از مطالعات ارزش

منظور افـزايش كيفيـت كـاالي    كاالهاي فاقد بازار و تعيين ميزان تمايل به پرداخت براي آنها به

تفاوتي است كه بر روي يك محـور  بازاري است. شكل عمومي اين روش، در قالب منحني بيغير

بازاري (البته با فرض اينكه فقـط  محور ديگر كاالي غير گيرد و بر رويآن كاالي بازاري جاي مي
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گردد تـا تمايـل بـه پرداخـت يـا      گذاري مشروط كوشش ميدو كاال وجود دارد). در روش ارزش

د. از آنجـا كـه   وكننـده بـا توجـه بـه مطلوبيـت اوليـه او، مشـخص شـ        تمايل به دريافت مصـرف 

بايست شرايطي را فراهم آورد كه هشگر ميشوند، پژوتفاوتي معموالً مشاهده نميهاي بي منحني

تفاوتي خود را آشكار سازند. بـراي ايـن منظـور    دهندگان، نقاط مربوط به سطوح بيدر آن پاسخ

دسـت آمـده از ايـن بازارهـا را بـه عنـوان       محقق بايد بازاري فرضي به وجود آورد و اطالعات بـه 

مسـتلزم مراجعـه بـه افـراد بـراي      گذاري مشـروط  هاي مشروط در نظر بگيرد. روش ارزشارزش

دسـت  محيطي است. اين اطالعات از طريق پرسشنامه و يا مصاحبه بـه تعيين ارزش منابع زيست

اند و پرسش اساسي آن است كه براي استفاده يـا حفـظ منبـع مـورد مطالعـه چـه مقـدار        آمده

 حاضرند بپردازند؛ يا به عبارت ديگر، تمايل به پرداخت آنها چه ميزان است.

 

 روش تحقيق 

در اين تحقيـق   شده شناسي به كار گرفتهروش تحقيق اين مطالعه از نوع پيمايشي است و روش

كننده استوار است. در اين مطالعه براي تعيين تمايل به پرداخـت گردشـگران، از   بر رفتار مصرف

بودن  فرض ثابتتر، با شود، به عبارت دقيقهاي تعادل جزئي و مطالعه ميداني استفاده ميتحليل

هاي كاالها و خدمات، تمايل به پرداخت گردشگران براي بازديد و استفاده تفرجي از ديگر قيمت

هاي آماري اين تحقيق مقطعي است و به صورت ميداني و بـا  شود. دادهروستاي ابيانه تعيين مي

قيـق، از  آوري شده است. گفتني است كـه روايـي محتـوايي پرسشـنامه تح    ابزار پرسشنامه جمع

طريق مراجعه به كارشناسان اقتصادي و گردشگري و مشاوره با آنان سنجيده شده است. پايـايي  

براي پرسشنامه مـذكور   714/0آزمون به ميزان  در يك پيش 1پرسشنامه، از روش آلفاي كرونباخ

 محاسبه شده است.  

شـيوه انجـام    گذاري مشروط معموالً به ايـن سـه  هاي پرسشنامه روش ارزشآوري دادهجمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cronbach's Alpha 
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 1اي (نامـه و ايميـل). ميشـل و كارسـون    گيرد: مصاحبه حضوري، مصاحبه تلفنـي، و مكاتبـه   مي

گذاري مشروط كه مبتني بـر  هايي مانند ارزشاند كه پژوهشگران در روش)، توصيه كرده1989(

نـد و بـه   هاي اكثريت افراد معمول را در مطالعه به كار گيراند، بكوشند ديدگاههاي مردمديدگاه

نيازهـاي هـر   ها مشخصاً توجه شود. از پـيش آوري دادههاي جمعهمين دليل الزم است به روش

هاست. به عنوان مثال، اگـر در  آوري دادهگذاري مشروط، انتخاب ابزار مناسب جمعمطالعه ارزش

ويـژه  هارزيابي نيازي به ابزار ديداري باشد، مسلم است كه مصاحبه تلفني شيوه مناسبي نيست، ب

كردن مطلـب. واضـح    اينكه ممكن است پرسشنامه بسيار پيچيده باشد و نيازمند توضيح و روشن

ها مناسب نيست. در اين مـوارد،  گونه ارزيابيها از طريق نامه نيز در اينآوري دادهاست كه جمع

در نمايد. با توجه بـه مـوارد مـذكور،    اغلب مصاحبه حضوري براي تكميل پرسشنامه مناسب مي

 هاي پرسشنامه استفاده شده است.آوري دادهاين پژوهش از مصاحبه حضوري براي جمع

 

 هاي تحقيقاي و دادهالگوي پروبيت رتبه

گذاري مشروط بـا توجـه بـه    گذاري به روش ارزشمحققان در برآورد تمايل به پرداخت و ارزش

عـه، الگوهـاي عمليـاتي    ها و چگونگي كسب مقادير پيشنهادي و همچنـين هـدف مطال  نوع داده

انـد.   اي هكمن به كار گرفتهمتفاوتي را همچون تخمين توابع الجيت، پروبيت، توبيت و دومرحله

شـنامه دوگانـه   ستا جايي كه نگارنـدگان اطـالع دارنـد، بيشـتر مطالعـاتي كـه در آنهـا روش پر       

پرداخـت بـه صـورت    بعدي يا دوبعدي و پرسشنامه باز براي دستيابي به مقـادير تمايـل بـه     تك

اي مقداري به كار رفته، از توابع الجيت و پروبيت خطـي و نيـز توبيـت و دومرحلـه     قطعي و تك

اي (فازي) را براي كسب هكمن بهره گرفته شده است. اما محققان در مطالعاتي كه مقادير دامنه

ردن سطوح تمايل به بندي كها و رتبهاند، با توجه به ماهيت داده تمايل به پرداخت به كار گرفته

گونه مطالعات متغيـر وابسـته يـا همـان     اند. در ايناي بهره جستهپرداخت از الگوي پروبيت رتبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Mitchell and Carson 
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هـا  اي بـه هـر كـدام از دامنـه     اي است. بنـابراين، رتبـه  تمايل به پرداخت به صورت مقادير دامنه

 شود.  يابد و سپس به تخمين الگو پرداخته مي اختصاص مي

تر هم بيان شد، مقدار تمايل به پرداخت در اين مطالعه پيمايشي، متغير پيشگونه كه همان

اي است. براي تحليل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخـت افـراد از   وابسته و به صورت مقادير دامنه

اي استفاده شد، بدين صورت كه سطوح تمايل به پرداخت به صورت رتبه شده هاي انتخابدامنه

اي شامل رتبه صفر بـراي افـرادي انتخـاب شـد كـه مايـل بـه        به صورت رتبه تمايل به پرداخت

نيـز   5تا  1پرداخت هيچ مبلغي براي استفاده تفرجي و بازديد از روستاي ابيانه نبودند و مقادير 

و  16000-12000، 12000-8000، 8000-4000، 4000-1000هـاي  به ترتيـب بـراي دامنـه   

د. در اين شرايط براي متغير وابسته يا همـان تمايـل بـه    ريال در نظر گرفته ش 16000-20000

اي اسـتفاده  توان از الگوي پروبيت رتبـه بندي شده است، ميدر طبقات مختلف رتبه پرداخت كه

 ). Greene, 2003, 736كرد (

هاي اقتصادي و اجتماعي گردشـگران را  اي از ويژگيمتغيرهاي مستقل اين تحقيق، مجموعه

كـه   1اياي تحليل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد، الگوي پروبيـت رتبـه  گيرند. بردربرمي

اند، به كار رفت. فرض كنيد تابع تمايل به پرداخـت  ) ارائه كرده1997( 3) و النگ1993( 2گرين

 شود:افراد بدين صورت نشان داده 

*y                                                                 )               1رابطه ( x= b + e 

yدر اين تابع،  جمـالت  eعوامل مـؤثر بـر تمايـل بـه پرداخـت و       xتمايل به پرداخت،  *

اخالل است. هنگامي كه سطوح تمايل به پرداخت فقـط داراي رتبـه مشـخص باشـند و مقـادير      

yواقعي     ):Greene, 2003, 736گردد (صورت ارائه مي دينرا نتوان مشاهده كرد، الگو ب *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ordered Probit Model 

2- Greene  

3- Long 
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                                                 )    2رابطه (

j

y if y* ,

y if y* ,
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1
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1 0
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اي گردد. الگوي پروبيـت رتبـه  برآورد مي bنامشخص است و با استفاده از مقادير  mمقادير 

شود و مقـادير احتمـاالت آن بـا اسـتفاده از ايـن روابـط       برآورد مي 1با روش حداكثر راستنمايي

 ):                                                                    Greene, 2003, 737آيند (دست مي به

                                        )  3رابطه ( 

j

prob(y x) ( x),

prob(y x) ( x) ( x),

prob(y x) ( x) ( x),

prob(y j x) ( x)-

ì = = f -b
ï
ï = = f m -b - f -bï
í
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1
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به طوري كه براي تمامي احتماالت مثبت بايستي اين رابطه بـراي مقـادير تمايـل بـه پرداخـت      

 قرار باشد:بر

j-£m                                                            )       4رابطه ( £m £ £m
1 2 1

0   j£m
1 2 1j-£m 

منظـور بررسـي تـأثير متغيرهـاي مسـتقل بـر احتمـاالت        و پروبيت بـه  2در الگوهاي الجيت

يـا   3تـأثير نهـايي  شده متغير وابسته و يا براي انتخـاب پيشـنهادهاي متنـاوب ديگـر،      بيني پيش

دست آمـده، تـأثير نهـايي متغيـر مسـتقل را بـر روي       شود. ضرايب بهاحتمال نهايي محاسبه مي

توان تـأثيرات نهـايي   گردد، مياي كه ذكر ميد و با استفاده از رابطهندهمتغير وابسته نشان نمي

 ):       Greene, 2003, 738دست آورد (متغيرها را بر روي احتماالت به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Maximum Likelihood Method 

2- Logit 

3- Marginal Effect  
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}           ) 5ابطه (ر  }i
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آوري هاي آماري اين تحقيق مقطعي است و به صورت ميداني و با ابزار پرسشنامه جمـع داده

) روشي را براي تعيين حجم نمونه مناسب براي مطالعـات  1989( 1شده است. ميشل و كارسون

انتخاب پژوهشگر از انحراف منطقي بـين  اند. اين روش متكي بر گذاري مشروط ابداع كردهارزش

تمايل به پرداخت واقعي و تمايل به پرداخت تخميني است. بـر ايـن اسـاس ميشـل و كارسـون      

اند كه حداقل نمونه الزم را براي سطوح مختلف اطمينان و خطاي معقـول در  جدولي ارائه كرده

 a، خطـاي نسـبي،   V، )1دهد. در اين جـدول (جـدول   گذاري مشروط نشان ميمطالعات ارزش

تفاوت بين تمايل به پرداخت واقعي و تمايل به پرداخت تخميني است، كـه   Dسطح اطمينان و 

 اند.به صورت درصدي از تمايل به پرداخت واقعي بيان شده

در نظر گرفته شد. بـراي اطمينـان    243حجم نمونه در اين تحقيق بر اساس جدول مذكور، 

پرسشـنامه ميـان گردشـگران     243هايي با اطالعـات كامـل،   مهدست آوردن پرسشنابيشتر و به

براي تحليل نتـايج   شده پرسشنامه تكميل 250داخلي روستاي ابيانه توزيع گرديد و در نهايت از 

قـرار دارنـد كـه بـا در نظرگـرفتن حـد        286 – 243پرسشنامه در دامنه  250استفاده شد. اين 

در اين تحقيق، تمايل به پرداخت تخميني  شده گرفته پايين اين دامنه، براي حجم نمونه در نظر

درصـد بـا تمايـل بـه پرداخـت واقعـي        10درصد، بيشتر اوقات اختالفي كمتـر از   90با احتمال 

 خواهد داشت.

گيري تصادفي ساده بوده است. كوشش شده است تا جـايي كـه   در اين تحقيق، روش نمونه

ها در تابستان شوند. براي اين منظور پرسشنامه امكان دارد گردشگران به صورت تصادفي انتخاب

هاي در ميان گردشگران داخلي روستاي ابيانه توزيع گرديد. با توجه به گردآوري داده 1390سال 

 انجام گرديد.  1390ها در پاييز ، تجزيه و تحليل داده 1390تحقيق در تابستان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Mitchell and Carson 
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 )CVMگذاري مشروط (. حجم نمونه در مطالعات ارزش1جدول 

20/0=D  15/0=D  10/0 =D 05/0=D   

161 286 243 2571 10/0 =a  ،5/1=V 

217 385 865 3458 05/0 =a  ،5/1=V 

286 508 1143 4570 10/0 =a  ،2=V 

385 683 1537 6147 05/0=a   ،2=V 

447 794 1786 7141 10/0=a   ،5/2=V 

601 1608 2401 9604 05/0=a   ،5/2=V 

 Mitchell and Carson, 1989: منبع        

 

D دهنده تفاوت بين تمايـل بـه پرداخـت واقعـي و تمايـل بـه       ، نشان1، در سطر اول جدول

پرداخت تخميني است، كه به صورت درصدي از تمايل بـه پرداخـت واقعـي بيـان شـده اسـت.       

بيـانگر آن اسـت كـه تمايـل بـه پرداخـت تخمينـي بيشـتر اوقـات           D=05/0طور مثال ستون  به

، در a) با تمايل به پرداخـت واقعـي خواهـد داشـت. متغيـر      D=05/0درصد ( 5تالفي كمتر از اخ

، سـطح خطـاي   Vسطح اطمينان در تخمين متوسط مقدار تمايل به پرداخت و متغير  1جدول 

طـور مثـال سـطر اول    دهـد. بـه  نسبي در تخمين متوسط مقدار تمايل به پرداخت را نشـان مـي  

درصد در تخمين متوسط مقدار تمايل بـه   5/1و خطاي نسبي  10/0دهنده سطح اطمينان  نشان

 پرداخت است.

 درصـد و در سـطوح اطمينـان     5/2و  v :(5/1 ،2ميشل و كارسون با مقادير خطـاي نسـبي (  

)a :(05/0 ،10/0 ،15/0  و يا اختالف 20/0و ) هـايD :(05/0 ،10/0 ،15/0  بـين تمايـل    20/0و

ايـل بـه پرداخـت واقعـي، حجـم نمونـه را بـراي مطالعـات         شـده و تم به پرداخـت تخمـين زده  

 اند.ارائه كرده 1گذاري مشروط در جدول  ارزش

هاي اقتصادي و پرسشنامه تحقيق داراي دو بخش اصلي است: بخش اول دربرگيرنده ويژگي

اجتماعي افراد مانند سن، جنسيت، سطح تحصيالت، شغل، درآمد و مانند اينهاست. بخـش دوم  

هايي است در مورد تمايل به پرداخت افراد بـراي بازديـد و اسـتفاده تفرجـي،     دربردارندة پرسش
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 نگرش افراد نسبت به حفاظت از محيط زيست، جذابيت روستا و مانند اينها.  

 30دسـت آوردن مقــادير تمايـل بـه پرداخـت پيشـنهادي، ابتــدا      در ايـن مطالعـه بـراي بـه    

گرديد. در پرسشنامه آزمايشـي، بـدون اينكـه قيمتـي بـه       پرسشنامه به صورت آزمايشي تكميل

گردشگران پيشنهاد شود، درباره تمايل به پرداخت آنها براي بازديد و اسـتفاده تفرجـي پرسـش    

يـا فـازي در   اي  )، مقـادير دامنـه  1990و همكـاران (  1شد. سپس بر اساس ديـدگاه ويتينگتـون  

) معتقدند كه مقادير انتخـابي افـراد   1990( پرسشنامه اصلي به كار رفت. ويتينگتون و همكاران

اند، تا مقـادير انتخـابي افـراد از ميـان      (فازي) با اطمينان بيشتري همراهاي  از ميان مقادير دامنه

اي (فازي) در پرسشنامه اصـلي اسـتفاده شـده    اعداد مشخص. در اين تحقيق نيز از مقادير دامنه

 ،8000-4000 ،4000-1000ت پيشـنهادي صـفر،   اي كه مقادير تمايل به پرداخاست، به گونه

ــد. در    20000-16000و  12000-16000، 8000-12000 ــه گردي ــگران ارائ ــه گردش ــال ب ري

) بـه  2006و همكـاران (  2شدة هانگ با فرمول ارائه ها محاسبه تمايل به پرداخت افراد، اين دامنه

 محاسبه گرديد. مقادير قطعي تبديل شد و سپس ميانگين تمايل به پرداخت گردشگران

دهندگان با قيمت پيشنهادي تحريك شدند و سپس اين در بسياري از مطالعات اوليه، پاسخ

دهندگان براي پرداخت چنين مبلغـي، افـزايش يـا    قيمت با توجه به تمايل يا تعداد تمايل پاسخ

 ). در چنين شرايطي ممكن است قيمت اوليـه بـر تمايـل بـه    171، 1379يافت (ترنر، كاهش مي

). 61، 1390دهـد (موسـوي،   رخ مي 3گاه تورش نقطه شروعننهايي افراد تأثير بگذارد، آ پرداخت

گيري تورش نقطه شروع، دو نوع پرسشنامه به تعـداد مسـاوي بـا دو    در اين مطالعه، براي اندازه

 نخسـت تصادفي ميان گردشگران توزيع شد. در پرسشنامه گروه  صورت قيمت اوليه متفاوت و به

ريال و در پرسشنامه گروه دوم (گروه ب) ايـن   4000 -1000(گروه الف)، مقدار پيشنهادي اوليه

ريـال بعـد از مبلـغ     4000تـا  1000ريال بود. در پرسشنامه گروه دوم مبلغ 8000تا 4000مقدار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Whitington 

2- Hung  

3- Starting Point Bais 
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در ميـان   1390ها در تابسـتان سـال   ريال به گردشگران ارائه گرديد. پرسشنامه 8000تا 4000

پرسشـنامه   250داخلي روستاي ابيانه به صورت تصادفي توزيع گرديد و در نهايت از  گردشگران

 دربردارندة اطالعات كامل استفاده شد.

 

 هاي تحقيقنتايج و يافته

در اين تحقيق ابتدا تحليلي توصيفي به عمل آمـده اسـت تـا وضـيعت موجـود نمونـه منتخـب        

اي انجـام گرفتـه، كـه    الگوي پروبيت رتبـه مشخص گردد. سپس تحليل استنباطي با استفاده از 

طي آن عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان سـنجيده شـده اسـت. بـراي تجزيـه و      

 به كار رفته است. STATA 11و SPSS 13.0افزاري  هاي نرمها، بستهتحليل داده

 

 تحليل توصيفي

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي    ويژگـي پرسشنامه، به بررسي  250بعد از استخراج اطالعات الزم از 

دست آمد كه جمعيت سال به 72/31دهندگان دهندگان پرداخته شد. ميانگين سني پاسخپاسخ

آيد. ميانگين مربوط به متغيرهاي اندازه خانوار و مسـافت بـه ترتيـب برابـر بـا      جواني به نظر مي

دهندگان را مردان پاسخنفر) از  146درصد ( 4/58كيلومتر است. همچنين  56/473نفر و  75/3

نفـر)   159دهنـدگان ( درصـد از پاسـخ   6/63دهند. نفر) را زنان تشكيل مي 104درصد ( 6/41و 

 نفر) مجرد.   91درصد ( 4/36اند و  متأهل

آمده اسـت.   3و  2هاي وضعيت شغل و سطح تحصيالت بازديدكنندگان به ترتيب در جدول

و  آمـاري مربـوط بـه شـاغالن بخـش خصوصـي       آمده، بيشترين تعداد 2مطابق آنچه در جدول 

 6/1درصد) و كمترين تعـداد آمـاري را افـراد بيكـار (     6/29سپس قشر دانشجو و محصل است (

بيشـترين تعـداد آمـاري مربـوط بـه افـراد داراي        3دهند. مطابق بـا جـدول   درصد) تشكيل مي

تحصـيالت كمتـر از    درصد) است، و كمترين تعداد آماري به افراد بـا  4/40تحصيالت ليسانس (

دهنـدگان تحصـيالت   درصـد پاسـخ   75درصد). در خور توجه اسـت كـه در حـدود     2/1ديپلم (
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هاي صحيح و قابـل اعتمـادي   توان انتظار داشت پاسخاند، و به همين خاطر ميدانشگاهي داشته

 در پرسشنامه ارائه شده باشد.  شده ي مطرحها به پرسش

 

 بازديدكنندگان. توزيع فراواني شغل 2جدول 

 هاي تحقيق: يافتهمنبع

 

 . توزيع فراواني سطح تحصيالت بازديدكنندگان3جدول 

سطح 

 تحصيالت
 جمع دكترا ليسانس فوق ليسانس ديپلم فوق ديپلم زيرديپلم

 250 9 27 101 52 58 3 تعداد

 0/100 6/3 8/10 4/40 8/20 2/23 2/1 درصد

 هاي تحقيق: يافتهمنبع

 

 تمايل به پرداخت گردشگران

درصد از گردشگران بيان كردند كه حاضر به پرداخت هيچ مبلغـي بـراي    4/24گفتني است كه 

ريـال،   4000-1000درصد افراد مبلـغ   6/25استفاده تفرجي از روستاي ابيانه نيستند. بازديد و 

درصـد   4/12ريـال،   12000تا 8000درصد از آنان  0/12ريال،  8000-4000درصدشان  8/18

ريال را براي بازديـد   20000تا16000درصد افراد مبلغ  8/6ريال، و 16000تا12000افراد مبلغ 

 روستاي ابيانه انتخاب كرده بودند.و استفاده تفريحي از 

توان با استفاده از اين رابطه به مقادير قطعي اي (فازي) را ميمقادير تمايل به پرداخت دامنه

 .)Hung et al., 2006, 588( تبديل كرد

 شغل
شاغل بخش 

 دولتي

شاغل بخش 

 خصوصي
 دارخانه

دانشجو و 

 محصل
 بيكار

موارد شغلي 

 ديگر
 جمع

 250 12 4 74 23 74 63 تعداد

 0/100 8/4 6/1 6/29 2/9 6/29 2/25 درصد
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]               )                             6رابطه( ]crisp l m l r lF f (f f ) (f f )= + - + - 3 

به ترتيب مقـادير حـداقل، ميـانگين هندسـي، حـداكثر و       crispFو lf،mf،rfبه طوري كه

 است. Fمقدار قطعي سري 

ه متوسط تمايل به پرداخت براي بازديد و استفاده تفرجي از روستاي ابيانه بر اساس رابط

ريال به ترتيب  25/21926و  5847) برابر با 6تبديل مقادير فازي به مقادير قطعي (رابطه 

 -1000دهندگان گروه الف (شروع با دست آمد. اين ارقام براي پاسخازاي فرد و خانوار به به

 8000 -4000دست آمد، و براي گروه ب (شروع با ريال به 21795و  5812ريال)،  4000

شود كه اختالف دست آمده، مشاهده ميريال. با توجه به ارقام به 5/22057و  5882ريال)، 

 توان گفت، حدود يك درصد است. بنابراين، مي"ب"و  "الف"تمايل به پرداخت ميان دو گروه 

تورش نقطه شروع چندان جدي نيست. البته وجود كه تورش نقطه شروع با استفاده از  كه

 ه رگرسيوني عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت تحليل شده است.متغير مجازي در برآورد رابط

 

 عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر تمايل به پرداخت گردشگران

در اين مطالعه، به تجزيه و تحليل عوامـل اقتصـادي و اجتمـاعي مـؤثر بـر تمايـل بـه پرداخـت         

يل به پرداخت گردشگران نيز گردشگران پرداخته شد. به عالوه، تأثير و پيامد عوامل مؤثر بر تما

)، 1997)، گـارود و ويلـيس (  1997ارزيابي گرديد. از آنجايي كه مطالعات كاستانزا و همكـاران ( 

) و همچنـين  2008)، سـامدين ( 2008)، توآن و ناورود (2004)، كاكيئوچي (2002لي و هان (

زاده و وردي)، خـدا 1386بـه وسـيله دانشـوركاخكي و همكـاران (     شـده  مطالعات داخلـي انجـام  

)، حيـاتي و  1389آبـادي (  )، قرباني و صادقي لطـف 1389)، راحلي و همكاران (1387همكاران (

ــاران () و فــرج1389همكــاران ( ــاي ســن، تحصــيالت،  1389زاده و همك  )، كــه اغلــب متغيره

درآمد، فاصله، وضعيت تأهل، جنسيت، شـغل، مبلـغ پيشـنهادي، جـذابيت روسـتا، و تمـايالت       

را در تخمين تابع تمايل به پرداخت به كار گرفته بودند، لذا عوامل تخمـين تـابع   محيطي  زيست

گيري تفرجي از روستاي ابيانه شامل جنسيت، سن، انـدازه  تمايل به پرداخت براي بازديد و بهره
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خانوار، محل سكونت، تحصيالت، درآمد ماهيانه خانوار، جذابيت روستا و متغيـر مجـازي بيـانگر    

طـور معمـول و بـر اسـاس     . بـه در نظر گرفته شـدند وع (متغير گروه پرسشنامه) تورش نقطه شر

محيطـي مثبـت، تمايـل بـه      رود افـراد داراي طـرز تلقـي زيسـت    مباني نظري اقتصاد، انتظار مي

). بنـابراين هماننـد مطالعـه    101، 1388زاده و همكـاران،  باشـند (فـرج   ي داشتهپرداخت باالتر

)، از متغير جذابيت روستا در تخمين تابع تمايـل بـه پرداخـت    1387زاده و همكاران (خداوردي

 استفاده شد.

فاصـله، تحصـيالت، درآمـد، جـذابيت روسـتا و       شود كه متغيرهايمشاهده مي 4در جدول 

دار بر تمايل به پرداخت دارند. در اين تابع، متغير جنسـيت بـه   سطح مبلغ ورودي تأثيري معني

صفر براي زن و ارزش يك براي مرد در الگو در نظر گرفته شـد.  صورت متغيري مجازي با ارزش 

دار نيست اما عالمت منفي آن نشان از تمايل به پرداخت بيشـتر زنـان در   هرچند تأثير آن معني

) 1388زاده و همكـاران ( ) و همچنـين فـرج  2008از مردان دارد، و با مطالعات تـوآن و نـاورود (  

زاده و همكـاران  خـداوردي ) و 1386وركاخكي و همكاران (. هرچند در مطالعه دانشاست مطابق

دار بـر تمايـل بـه    مردان تمايل به پرداخت باالتري داشتند. متغير سن فاقد تأثير معني )1387(

دهد كه افزايش سن با كـاهش تمايـل بـه    پرداخت است ولي عالمت منفي متغير سن نشان مي

قربـاني و صـادقي   )، 1386خكي و همكـاران ( پرداخت همراه است؛ و اين با مطالعـات دانشـوركا  

مطابقت دارد. بر اساس نتايج، با افزايش تعـداد   )1389راحلي و همكاران (و  )1389آبادي ( لطف

زاده و خـداوردي با مطالعات ، و اين مطابق است يابداعضاي خانوار، تمايل به پرداخت كاهش مي

تغير فاصله بر تمايل به پرداخـت مثبـت و   . تأثير م)1389)، راحلي و همكاران (1387همكاران (

تأثير مثبت متغيـر فاصـله   . مطابقت دارد )1389زاده و همكاران ( فرجدار شد كه با مطالعه معني

بر تمايل به پرداخت، ممكن است ناشي از محدود بودن دسترسي به روستاي ابيانه و باالتر بودن 

اشد كه معموالً از مناطق دورتر به اين روستا بومي بمطلوبيت حاصل براي افراد بازديدكننده غير

آينـد،  هاي دورتر به بازديد ايـن روسـتا مـي   اند. افزون بر اين، خانوارهايي كه از فاصلهسفر كرده

شوند. براي تر متحمل ميهاي نزديكهاي سفر باالتري را در مقايسه با خانوارهاي با فاصلههزينه
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تـر، سـهم   به پرداخـت در مقايسـه بـا خانوارهـاي نزديـك      اين گروه مبلغ اظهارشده براي تمايل

دهد و در واقع آنها تمايل بـه پرداخـت بـاالتري دارنـد.     كمتري از كل هزينه سفر را تشكيل مي

 داري بـر تمايـل بـه    متغير تحصيالت نيـز مطـابق بـا انتظـار، دربردارنـدة تـأثير مثبـت و معنـي        

 پرداخت است.  

 

 تابع تمايل به پرداخت گردشگران روستاي ابيانه  . نتايج حاصل از برآورد4جدول 

 ايبا استفاده از الگوي پروبيت رتبه

 ضريب متغير
انحراف 

 معيار

 تأثير نهايي (واحد: تومان)

100-400 400-800 800-1200 1200-1600 1600-2000 

 - - - - - 1478/0 - 0211/0 جنسيت

 - - - - - 0075/0 - 0173/0 سن

اندازه 

 خانوار
0394/0 - 1079/0 - - - - - 

 فاصله
*** 
2054/0 

2331/0 0518/0 - 0350/0 0153/0 0171/0 0040/0 

 0027/0 0116/0 0104/0 0238/0 - 0351/0 0694/0 1395/0 ** تحصيالت

 0031/0 0132/0 0119/0 0272/0 - 0402/0 0470/0 1595/0 * درآمد

جذابيت 

 روستا

*** 
0481/0 

1016/0 0121/0 - 0082/0 0036/0 0040/0 0009/0 

سطح مبلغ 

 ورودي
* 2120/0 - 0546/0 0534/0 0361/0 - 0158/0 - 0176/0 - 0042/0 

گروه 

 پرسشنامه
1665/0 1485/0 - - - - - 

 درصد 10و  5،  1دار در سطح به ترتيب معني ***و  **،  *

 هاي تحقيق: يافتهمنبع

 

دار بر تمايل به پرداخت اسـت.  داراي تأثير مثبت و معنيهاي اقتصادي، درآمد برطبق نظريه

هاي طبيعي و تاريخي روستا وجـذابيت آن را دليـل اصـلي    مطابق با انتظار، در افرادي كه جاذبه

سفر خود عنوان كردند، تمايل به پرداخت باالتري مشاهده شد. براي تحليل تورش نقطه شـروع  
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كه ارزش صفر براي د استفاده قرار گرفت. به طوريمتغير گروه پرسشنامه به صورت مجازي مور

ريـال) پاسـخ داده    4000تـا   1000(شروع قيمت پيشنهادي با  "الف"گروهي كه به پرسشنامه 

(شـروع قيمـت    "ب"بودند در نظر گرفته شد، و ارزش يـك بـراي گروهـي كـه بـه پرسشـنامه       

تر مشاهده گرديد كه مقدار تمايـل بـه   . پيشريال) پاسخ داده بودند 8000-4000پيشنهادي با 

پرداخت گروه دوم اندكي باالتر از گروه اول بود. عالمت ضريب متغير گروه پرسشنامه، مثبـت و  

ست. به عبارت ديگر، مقدار اوليه قيمت پيشنهادي امبتني بر انتظار است اما فاقد اهميت آماري 

تـوان گفـت تـورش نقطـه شـروع      ت، و ميداري بر تمايل به پرداخت افراد نيسمعني تأثيرداراي 

 وجود ندارد.

دست آمده، تأثير نهايي متغير مسـتقل را بـر روي متغيـر    با توجه به اينكه مقادير ضرايب به

تـأثيرات نهـايي متغيرهـا بـر احتمـاالت مشـخص        6دهد، با استفاده از رابطـه  وابسته نشان نمي

ه يـا همـان تمايـل بـه پرداخـت، بـه صـورت        هاي متغير وابستنهايي ميان دامنه گرديد. تأثيرات

نهـايي افـزايش در   تـأثير  گردد. نحوه اين توزيع در قالـب  توزيع مي 3در جدول  شده مقادير ذكر

هاي منتخب متغيـر وابسـته (تمايـل بـه پرداخـت) آمـده       متغير مستقل بر روي هر يك از دامنه

يالت بر تمايـل بـه پرداخـت بـراي     نهايي را در مورد متغير تحص تأثيرتوان است. براي مثال، مي

 تفسير كرد: چنينبازديد و استفاده از روستاي ابيانه، 

حال چنانچه به تحصيالت تمامي افراد داراي تمايل به پرداخت مثبت يك رتبه اضافه شـود  

تومـان بـه متوسـط تمايـل بـه       1395/0بندي شـده اسـت)،   سطح رتبه 6در  (متغير تحصيالت

هـاي پيشـنهادي توزيـع    و اين مقدار نيـز در ميـان هـر يـك از دامنـه     گردد پرداخت افزوده مي

گاه بـه تمايـل بـه    شود. به عنوان مثال اگر به تحصيالت تمامي افراد يك رتبه اضافه شود، آن مي

تومـان و بـه تمايـل بـه پرداخـت دامنـه        0238/0) به طور متوسـط  800-400پرداخت دامنه (

تـوان  ن افزوده خواهد شـد. بـه همـين ترتيـب مـي     توما 0104/0) به طور متوسط 800-1200(

 هاي مختلف تفسير كرد.تأثيرات نهايي ديگر متغيرها را بر رتبه



 ۱۳۹۱، زمستان ۴، شماره ۳دوره   ها� روستايي فصلنامه پژوهش

53 

 گيريبندي و نتيجهجمع

درصد گردشگران حاضر به پرداخت مبلغي براي بازديـد و   6/75اند كه نتايج مطالعه حاكي از آن

و  5847بــه پرداخــت، برابــر بــا  اســتفاده تفرجــي از روســتاي ابيانــه هســتند. متوســط تمايــل

دست آمد. با توجه به تخمين تابع تمايـل بـه   ريال به ترتيب به ازاي فرد و خانوار به 25/21926

آنهـايي   ،اي، از ميان عوامل مؤثر بر تمايل بـه پرداخـت  پرداخت با استفاده از الگوي پروبيت رتبه

له، تحصيالت، درآمد، جذابيت روسـتا و  فاص اند از: متغيرهايكه اهميت آماري دارند عبارت بوده

 سطح مبلغ ورودي.

براي مقايسه كلي ميان نتايج مطالعات پيشين و مطالعـه حاضـر بـه نتـايج كلـي مطالعـات       

درصـد افـراد    8/78و  7/81)، 1385گـردد. در مطالعـه اميرنـژاد و همكـاران (    گذشته اشاره مـي 

سـنگان نوشـهر   ي از پارك جنگلي سـي تمايل به پرداخت مبلغي براي حفاظت و استفاده تفريح

ريال به ازاي هـر خـانوار بـرآورد شـد، و      6365داشتند. متوسط تمايل به پرداخت براي حفاظت 

 بـه ازاي هـر بازديـد. در مطالعـه دانشـور      2477متوسط تمايل به پرداخت براي ارزش تفريحي، 

اي ارزش وجودي منطقـه  )، متوسط تمايل به پرداخت ماهيانه افراد بر1386كاخكي و همكاران (

)، 1387زاده و همكـاران ( ريال برآورد گرديـد. نتـايج مطالعـه خـداوردي     11300ييالقي زشك 

درصد افراد تمايل به پرداخت مثبت براي استفاده از روستاي كنـدوان داشـتند    83نشان داد كه 

پرداخـت در  ريال براي هر فرد برآورد شد. متوسط تمايل به  3905و متوسط تمايل به پرداخت 

ريال برآورد شـد. بـه عـالوه، در     2231) نيز به ازاي هر بازديد 1389مطالعه حياتي و همكاران (

ريال بـرآورد گرديـد.    6250)، ميانگين تمايل به پرداخت افراد 1389مطالعه راحلي و همكاران (

از افـراد   اي دهد كه درصـد عمـده  مقايسه اجمالي نتايج مطالعات مذكور و اين مطالعه، نشان مي

داراي تمايل به پرداخت مثبت براي استفاده تفرجي از مناطق گردشـگري همچـون روسـتاهاي    

ها و نظاير اينها هستند. با توجه به عالقه افراد براي ها، جنگلهاي گردشگري، پاركداراي جاذبه

ي بـه ايـن   ريزان توجه بيشتربازديد و استفاده از مناطق گردشگري، الزم است مسئوالن و برنامه

مقوله نشان دهند و با ارائه خدمات و امكانات مطلوب، به افـزايش رفـاه گردشـگران و همچنـين     
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هاي اين مناطق بكوشند و رفـاه عمـومي   حفاظت از اين مناطق، در پاسداشت و مراقبت از جاذبه

 را افزايش دهند.

فـاهي چنـداني   هاي گردشگران و آنچه از نزديك مشاهده شـد، خـدمات ر  با توجه به ديدگاه

براي ارائه به گردشگران در روستاي ابيانه وجود ندارد، و لزوم افزايش خدمات مطلـوب و تـالش   

شـود، كـه بـا دريافـت مبلـغ ورودي      بيشتر براي حفاظت از اين روستاي تـاريخي احسـاس مـي   

توان امكان تحقق اين شرايط و تسهيل آن را فراهم سـاخت. بـدين ترتيـب، آنچـه پيشـنهاد       مي

شود، عبارت است از: تأمين خدمات رفاهي مطلـوب بـراي بازديدكننـدگان و گردشـگران بـا       مي

دريافت مبلغ ورودي براي بازديد و استفاده تفرجي از روستا، و تالش بيشتر در حفاظـت از ايـن   

 ها.مندي و مشاركت مردم در تأمين هزينهميراث طبيعي و تاريخي با توجه به شدت عالقه

گـذاري مشـروط بـراي بـرآورد تمايـل بـه       ج تحقيق، اسـتفاده از روش ارزش با توجه به نتاي

محيطـي و منـاطق گردشـگري، اسـتفاده از مقـادير      پرداخت و ارزش گردشـگري منـابع زيسـت   

كـارگيري روش كـارت پرداخـت (مقـادير تمايـل بـه        اي (فازي) در تحليل رگرسـيون، بـه   دامنه

دهنـدگان، و  كسب تمايـل بـه پرداخـت پاسـخ    ) در پرسشنامه براي شده پرداخت از پيش تعيين

اي تمايل به پرداخـت بـه پژوهشـگران    اي با توجه به مقادير دامنهاستفاده از الگوي پروبيت رتبه

 گردد.آينده پيشنهاد مي
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