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  چکيده
در حال حاضر، گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبديل شدن به يکـي از ارکـان اصـلي    

دهنـدة بازسـازي و توسـعة    مثابه عامل شـتاب اي که از آن بهگونهاقتصاد تجاري جهان است، به
ردشـگري  گـذاري منـاطق گ  ارزش. شـود  مـي اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستايي نيز يـاد  

که اغلـب بـر اسـاس     تصميمات اقتصادي تصحيح براي محيطيزيست روستايي و کارکردهاي
 ،شـوند  مي خدمات رايگان قلمداد و کاال منزلةمحيطي و مناطق گردشگري بهآنها، منابع زيست

هدف پژوهش حاضر تفکيک عوامل مؤثر بـر تمايـل بـه    . رودمي شمار بهدرخور اهميت  گامي
گردشگران و عوامل مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخـت آنهـا بـراي بازديـد از روسـتاي      پرداخت 

مـن  كه  اشتبين و همچنـين، بـرآورد ارزش تفريحـي سـاالنة ايـن روسـتا بـا اسـتفاده از روش        
که متغيرهاي درآمد، ميـزان تحصـيالت، تعـداد     دهد مينتايج پژوهش نشان . اي استدومرحله
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سفر به روستا، و جنسيت بر تمايل به پرداخـت بازديدکننـدگان، و   اعضاي خانواده، سن، سابقة 
متغيرهاي درآمد، تعداد اعضاي خانواده، ميزان تحصيالت، و ميزان رضايت گردشگران بر ميزان 

ميـانگين تمايـل بـه پرداخـت گردشـگران و ارزش      . تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مؤثرنـد 
  . ريال برآورد شد ۸۲۶۰۸۰۰۰۰و  ۶۸۸۴ترتيب، ، به۱۳۸۷تفريحي ساالنة اين روستا در 

 )روستا(اشتبين )/ روش(هکمن / اقتصاد روستايي/ گردشگري روستايي: هاکليدواژه

* * *  
  مقدمه
بخشي به اقتصاد، مشکالت ناشي از صنعتي شدن، و آلودگي بيش از حد شـهرها و  تنوع
هـا، حفـظ   فرهنـگ  تعامـل زايي، هاي روستايي، اشتغالويژه شهرهاي بزرگ، مهاجرتبه

هايي است که همة کشـورها بـا آن   محيط زيست و در مجموع، توسعة پايدار از دغدغه
انـد، ايجـاد   سـازي اقتصـاد روي آورده  در اين ميان، کشورهايي کـه بـه متنـوع   . درگيرند
سـت کـه اغلـب    ها روشگردشگري يکـي از همـين   . كنند مييي جديد را دنبال ها روش

لحاظ موقعيـت مکـاني، آن را در   ورهاي داراي مزيت گردشگري بهويژه کشکشورها، به
توسـعة ملـي    فراينداند تا از اين رهگذر، بتوانند به هاي توسعة ملي خود گنجاندهبرنامه

در حـال حاضـر، گردشـگري و    ). ۲۴: ۱۳۸۱افتخـاري و قـادري،   (خود شتاب بخشـند  
ي اقتصاد تجاري جهان است، شدن به يکي از ارکان اصل تبديل حال در گردشگري اقتصاد

 در دهندة بازسازي و توسعة اقتصادي و اجتمـاعي مثابه عامل شتاباي که از آن بهگونهبه

بـه موضـوع    توجـه  ،۱۹۵۰از دهـة   ).Sharpley, 2002: 233( شود مي ياد روستايي نواحي
، گردشگري بيشتر در ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰هاي گردشگري روستايي گسترش يافت؛ و در دهه

. نة اقتصاد روستايي بـراي کشـاورزان و جوامـع محلـي مـورد توجـه قـرار گرفـت        زمي
و خدمات کشاورزان و روستاييان  ها فعاليتاي از گردشگري روستايي دربرگيرندة دامنه

اسـکان،  : اندبراي جذب گردشگران به مناطق خود و کسب درآمد است، كه از آن جمله
، توليـد و نيـز فـروش صـنايع دسـتي،      پذيرايي، امکانات و وسـايل سـرگرمي و تفـرج   

معمـوالً  ). ۴: ۱۳۸۵افتخاري و مهـدوي،  (گردشگران  مانند آن به. محصوالت کشاورزي
در مرحلة اول توسعة گردشگري، فوايد اقتصـادي از جملـه ايجـاد اشـتغال و افـزايش      
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هاي سطوح درآمد، کمک به فراهم شدن خدمات زيربنايي، تشويق به توسعة ساير بخش
ي اقتصـادي  هـا  فعاليـت  بخشي بـه هاي اجتماعي، و تنوعاقتصادي، افزايش سطح آگاهي

از  رويـه  بـي ، کـه ايـن عوامـل بـه جلـوگيري از مهـاجرت       يابد ميروستايي بيشتر نمود 
؛ امـا در  کننـد  مـي روستاها و حفاظت از ميراث فرهنگي و محيط زيست طبيعـي کمـک   

ثار منفي از جمله افـزايش قيمـت کـاال و    ي اجتماعي و محيطي و آها هزينهمراحل بعد، 
جايي در اشتغال افـراد بـومي، منسـوخ شـدن     خدمات، افزايش کاذب قيمت زمين، جابه

ي مرسوم مانند کشاورزي و مـاهيگيري در نـواحي روسـتايي، ازدحـام،     ها فعاليتبرخي 
گر منابع نيز جلوه روية بياندازهاي طبيعي، و مصرف ترافيک، آلودگي، تغيير شکل چشم

تاکنون تجربه نشان داده است که هر کجـا  ). ۳: ۱۳۸۶زاده و همکاران، عليقلي( شوند مي
ريـزي و راهبـرد مشـخص توسـعه يابـد،      طور اتفاقي و بدون وجود برنامهگردشگري به

و در درازمـدت، مشـکالت    شـود  ميمحيطي و اجتماعي متعدد پديدار مشکالت زيست
ي محيطـي و  هـا  ويژگـي بنابراين، با توجـه بـه   . دگردشگري بيش از فوايد آن خواهد بو

از نوعي خاص يا ترکيبي از اين رويکردها و راهبردهـا بـراي    توان ميشرايط هر مکان، 
   ).۷۳: ۱۳۷۹رنجبريان و زاهدي، (بهره جست  توسعة گردشگري در مناطق روستايي

چشم تاها بههاي بالقوة فراوان در کشور و از جمله در روسها و توانهرچند، قابليت
هاي مناسب گردشگري در روستاها، عدم شـناخت نسـبت   خورد، اما نبود زيرساختمي

به اکوتوريسم، کمبود متخصصان اکوتوريسم، فقدان فرهنگ مناسب خاص گردشگري، 
نه رساني در اين زميانجامد، و نيز عدم اطالعاندازهاي طبيعي ميکه گاه به تخريب چشم

عات از عمده داليلي است كه جذب اکوتوريسم در كشور را با ها و مطبورسانهاز سوي 
با داشتن  ندتوان ميکه کشورهايي گردشگرپذير مانند ايران  حاليدر ،سازد مي مواجه مشكل
 بنابراين، جذب اکوتوريسم چنان. خود بيفزايند سرانة ملي درآمد بر طبيعي، اندازهايچشم

 هاي گردشگري بدان توجه ويژهداراي جاذبهتمام کشورهاي  بايد که است اهميت درخور

 محيطـي  زيسـت  کارکردهـاي  و گردشـگري  مناطق گذاريارزش راستا، اين در .باشند داشته
محيطـي و منـاطق    زيسـت  منـابع  آنها، براساس اغلب که اقتصادي تصميمات تصحيح براي
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 شـمار  بهاهميت  درخور گامي ،شوند مي خدمات رايگان قلمداد و کاال منزلةگردشگري به
محيطي  و ارائة مسائل زيست محيطي، تبيينشناخت و فهم منافع زيست همچنين، .رودمي

 منـابع  اهميـت  و نقـش  سـنجش  هـاي مناسـب،  گيـري تصـميم  ريـزان در کشور به برنامـه 

ــدار، عةتوســ و انســاني رفــاه از حمايــت در محيطــي زيســت  از بســياري از جلــوگيري پاي

 هـاي حسـاب  اصـالح  و تعديل گردشگري، مناطق و زيست محيط تهديدکنندة يها فعاليت

انـدازهاي طبيعـي و   چشـم  تخريـب  از جلـوگيري  نيـز  و ملـي،  ناخـالص  توليـد  مانند ملي
منـاطق گردشـگري و    گـذاري از منابع طبيعي از ديگر داليـل ارزش  رويه بيي بردار بهره

  ). Guo et al., 2001: 153( روند مي شمار بهمحيطي زيست کارکردهاي
نـام  ترين و زيبـاترين روسـتاهاي ايـران بـه    در حاشية رودخانة ارس، يكي از قديمي

  قرار دارد كه از توابع شهرسـتان جلفـا در اسـتان آذربايجـان شـرقي بـوده، در       » اشتبين«
هـاي  نـام اين روستا، شـامل سـه آبـادي بـه    . كيلومتري شمال تبريز وافع شده است ۱۵۰

اي درهميـان  ‐اي از روسـتاهاي کوهسـتاني  ، نمونـه »رآبـاد جعف«و » سياوشـان «، »هراس«
روسـتاي  . ، در فهرست آثار ملي کشور ثبـت شـده اسـت   ۱۳۷۹؛ و در شود ميمحسوب 

ايـن روسـتا،   . خانوار بوده است ۱۵۰نفر جمعيت در قالب  ۷۷۳داراي  ۱۳۸۵اشتبين در 
حيـاط هـر   (هـا  علت برخورداري از مناظر طبيعي ديدني، معماري بسيار زيبـاي خانـه  به

 هاي مرمـرين مربـوط بـه زمـان شـاه طهماسـب      ، كتيبه)خانه پشت بام خانة ديگر است
هاي باغي و محصوالت جاليزي ماننـد  كرم ابريشم، فراواني ميوه صفوي، پرورش وسيع

اختـه و ازگيـل، از   انار، انجير، گردو، گالبي، آلبالو، زردآلو، انگور، توت، سـماق، زغـال  
 شـمار  بـه ذران اوقات فراغت بسياري از گردشگران ايـران و جهـان   هاي اصلي گکانون
هزار گردشگر از ايـن   ۱۲۰، حدود ۱۳۸۷بر اساس آمارهاي موجود، در تابستان . رود مي

اند که نشانگر باال بودن توان بالقوة ايـن روسـتا در جـذب گردشـگر     روستا بازديد کرده
). ايع دستي و گردشگري کشـور سايت اطالع رساني سازمان ميراث فرهنگي، صن( است

هاي مردم در مورد مناطق گردشگري و امکانات موجـود در  با بررسي نظرات و خواسته
از جمله . هايي قابل توجه كردهاي اين مناطق کمکبه رفع نيازها و کمبود توان ميآنها، 
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دهندة نگرش مردم نسبت به يک منطقة گردشگري ارزشي اسـت كـه    ي نشانها شاخص
ايـن ارزش از منـافع   . شـوند  مـي کنندگان براي بازديد و استفاده از آن منطقه قائل بازديد

ابـراز   )۱(را با بيان ميزان تمايـل بـه پرداخـت    مستقيم مناطق گردشگري است و مردم آن
  ). ۴۵: ۱۳۸۷زاده و همکاران، خداوردي( کنند مي

  پيشينة نظري
تمايـل بـه پرداخـت بازديدکننـدگان و     مطالعات زيادي به بررسي عوامل مؤثر بر ميزان 

ي مختلـف  هـا  روشدست آمده از بازديد مناطق گردشگري با اسـتفاده از  ميزان منافع به
  متوسـط تمايـل بـه پرداخـت سـاالنة      ) Willis, 1994(ويليس . اندگذاري پرداختهارزش

   )۳(گـذاري مشـروط  روش ارزشانگلـيس را بـه   )۲(هر بازديدکننـده از کليسـاي دورهـام   
) Pollicino and Maddison, 2001(پوليچينـو و ماديسـون    .پونـد بـرآورد کـرد    ۵/۳۱

 متوسط تمايل به پرداخت خانوارهاي بومي و غيربومي براي پاکسـازي ظـاهر کليسـاي   
آميگـوئس و همكـاران   . دسـت آوردنـد  پونـد بـه   ۷/۲۷و  ۸/۴۹ترتيـب،   را بـه  )۴(لينكلن

)Amigues, et al., 2002 (گـارون فرانسـه را    ةتگاه ساحل رودخانارزش حفاظتي زيس
لگـاريتمي، و هکمـن   ، خطـي، نيمـه  )۵(هاي توبيتگذاري مشروط با الگوروش ارزشبه

وايتهـد و  . دسـت آوردنـد  فرانک به ۱۳۳، و ۱۳، ۶۶، ۶۷ترتيب، برابر با به )۶(ايدومرحله
وط، گـذاري مشـر  بـا اسـتفاده از روش ارزش   ،)Whitehead and Finney, 2003(فيني 

شــده را کشــتي غــرق ۵۰۰۰ســاحل کارولينــاي شــمالي آمريکــا شــامل بقايــاي حــدود 
دالر  ۳۶تمايل به پرداخت هر بازديدکننده  توسطگذاري كردند كه بر اساس آن، م ارزش

 ۷۵/۱شـده در حـدود   هـاي غـرق  و سود ساالنة ناشي از مديريت پارک تاريخي کشـتي 
ارزش وجودي ) Amirnejad et al., 2006(ان اميرنژاد و همكار. ميليون دالر برآورد شد

گذاري مشروط براي هر خانواده حـدود  روش ارزشهاي شمال ايران را بهساالنة جنگل
) Togridou et al., 2006(همچنـين، توگريـدو و همكـاران    . برآورد کردند دالر ۱۲/۳۰

يونـان را   )۷(اکينتوزدريايي زتمايل به پرداخت بازديدکنندگان براي استفاده از پارک ملي 
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. بـرآورد کردنـد   )۸(پـوالي بوتسـوانا   ۳۰و  ۱۲۰ترتيـب،  براي افراد بومي و غيربومي بـه 
گذاري مشـروط، ارزش خـدمات   با استفاده از روش ارزش، )Gurluk, 2006(گورلوك 
خـانواده بـرآورد    دالر در سال براي هـر  ۴۴/۶۷ترکيه را  )۹(رسايوبوم در ايالت بزيست
نيـز بـا اسـتفاده از همـين     ) Reynisdottir et al., 2008(سـدوتير و همكـاران   ريني. کرد

روش، نشان دادند کـه متوسـط تمايـل بـه پرداخـت افـراد بـراي وروديـة پـارک ملـي           
 )۱۲(كرون ايسلند ميليون ۱۳۳و  ۵۰۸ترتيب، لند بهساي )۱۱(و آبشار گولفوس )۱۰(اسکافتافل

نامة رداخت خانوارها براي اثر تاريخي گنجتمايل به پ) ۱۳۸۰(عسگري و مهرگان . است
ريال براي هر بازديد بـرآورد   ۱۵۶۰گذاري مشروط، همدان را با استفاده از روش ارزش

نيز با استفاده از همين روش، ميزان تمايل به پرداخـت  ) ۱۳۸۳(خورشيد دوست . ندکرد
د در شهر هاي موجو زيست شهري و کاهش آلودگي مردم تبريز براي حفاظت از محيط 

همچنـين، اکبـري و جمشـيدي    . دسـت آورد ريال بـه  ۴۱۱۴۰طور متوسط، ماهاانه را به
روز حـدود  طور متوسط، خانوارها تمايل دارند در هـر شـبانه  نشان دادند که به) ۱۳۸۳(

، با استفاده )۱۳۸۵(اميرنژاد و همکاران . ها بپردازندريال براي اقامت در کمپينگ ۲۰۰۰۰
هاي حفـاظتي و تفرجـي سـاالنة پـارک جنگلـي      ري مشروط، ارزشگذااز روش ارزش

دانشـور  . ميليون ريال در هکتار برآورد کردند ۵/۲و  ۸/۵ترتيب، سنگان نوشهر را به سي
نيز با استفاده از همين روش، متوسط تمايـل بـه پرداخـت    ) ۱۳۸۶(کاخکي و همکاران 

ريـال بـرآورد    ۱۱۳۰۰را  ماهاانة افراد براي ارزش وجودي منطقة ييالقي زشـک مشـهد  
ارزش تفرجـي سـاالنة روسـتاي    ) ۱۳۸۷(زاده و همکـاران  همچنين، خـداوردي . کردند

 ۱۱۷۱۵۰۰۰۰۰گـذاري مشـروط   روش ارزششـرقي را بـه  گردشگري کندوان آذربايجان
  . دست آوردندريال به

از ديدگاه بازديدکنندگان،  حاضر، وضعيت امکانات رفاهي روستاي اشتبين در مطالعة
و نيز عوامل مؤثر بـر ميـزان   » تمايل به پرداخت«عوامل مؤثر بر پذيرش يا عدم پذيرش 

آن  يحـي تمايل به پرداخت گردشگران از روستاي اشتبين بررسي و سرانجام، ارزش تفر
  . شود ميبرآورد 
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  شناسي تحقيقروش
هکمــن  در مطالعــة حاضــر، بــراي بــرآورد ارزش تفريحــي روســتاي اشــتبين، از روش

  کـه   شـود  مـي کـار گرفتـه   هايي بـه اين روش براي برآورد مدل .اي استفاده شددومرحله
در مطالعات با موضوعات مختلف، کاربردهـاي روش   .داراي متغير وابستة محدود است

، )۱۳۸۰(احمـدآبادي   الهيبراي نمونه، سالمي و عين. اي متفاوت استهکمن دومرحله
گيري كشاورزان در مورد کشـت چغنـدر و عوامـل    تصميمبراي بررسي عوامل مؤثر بر 

مــؤثر بــر ميــزان ســطح زيــر کشــت آن در اســتان خراســان و نيــز پاتانايــاك و مرســر  
)Pattanayak and Mercer, 1998(      براي بررسي عوامـل مـؤثر بـر عمليـات حفاضـت ،

روش هکمـن   .انـد خاک و عوامل مؤثر بر کيفيـت خـاک، از ايـن روش اسـتفاده كـرده     
بر تصميم بـه   ندتوان ميها متغير اي ازاي بر اين فرض استوار است که مجموعهحلهدومر

اي ديگـر  گذار باشـند و مجموعـه  تأثير) تمايل به پرداخت(شرکت در فعاليت مورد نظر 
پـس از  ) ميـزان تمايـل بـه پرداخـت    (بـر ميـزان انجـام فعاليـت مـورد نظـر        نـد توان مي

در  نـد توان مـي ها بنابراين، دو مجموعة مختلف از متغير. بگذارند تأثيرگيري اوليه  تصميم
چنانچه بدون توجه بدين روش و در نتيجه، عدم تفکيک متغيرهـا  . اين الگو وارد شوند

با خطـاي بـرآورد    شود، به دو گروه، اثر کل متغيرها بر ميزان تمايل به پرداخت سنجيده 
اي را ن مشـکل، هکمـن روش دومرحلـه   بـراي رفـع ايـ    رو،از ايـن . مواجه خواهيم شد

بر تصميم بازديدکننـدگان بـه پـذيرش     ندتوان ميدر اين روش، عواملي که . پيشنهاد کرد
 )۱۳(هاي مسـتقل در الگـوي پروبيـت   متغير صورت بهگذار باشند، تأثيرتمايل به پرداخت 

مجموعـه   و عوامل مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان نيز در شوند ميوارد 
، کـه البتـه ايـن دو گـروه     گيرنـد  مـي هاي مستقل در الگوي رگرسيون خطي قـرار  متغير

الگوهـاي پروبيـت و رگرسـيون خطـي حاصـل از      . نيستند )۱۴(الجمعةنعمتغيرها لزوماً ما
نشـان داده  ) ۲(و ) ۱(هـاي  رابطه صورت بهترتيب، اي بهتفکيک روش هکمن دومرحله

  ):Heckman, 1976: 476( شود مي
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اي با مقادير صـفر و  بيانگر متغير وابسته شامل يک متغير دوجمله Zi در اين الگوها،

دهنـدة عـدم تمايـل بـه پرداخـت و تمايـل بـه پرداخـت         ترتيب، نشـان بهيک است که 
*؛استام iبازديدکنندة 

iY    الگـو،  )۱۵(نشـانگر متغيـر پنهـانiY      بيـانگر ميـزان تمايـل بـه
 iXنشانگر پارامترهاي الگو، که بايـد بـرآورد شـوند، و    δ و β ام،i پرداخت بازديدکنندة

بيــانگر متغيرهــاي توضــيحي مــدل شــامل درآمــد بازديدکننــده، انــدازة خــانوار، ميــزان 
، جنسيت و ميزان رضايت گردشگران از وضعيت امکانـات  تحصيالت، سن بازديدکننده

  کـه   شـوند  ميمحسوب  جمالت خطا در الگوها ivو  iu.روستاي اشتبين است رفاهي
مستقل از متغيرهاي توضيحي بوده، بر فرض توزيع نرمال با ميانگين صـفر و واريـانس   

آيـد  دسـت مـي  بـه ) ۳(است که از رابطة  )۱۶(معکوس نسبت ميل iλ.استوارند 2δثابت 
)Heckman, 1976: 479 :(  

 )۳(   
)X(

)X(
i

i
i βφ

βφλ
′−

′
= 1  

)X(در رابطة باال،  iβφ )X(و  ′ iβφ ترتيب، بيانگر تابع چگالي و تابع توزيع به 1−′
اي، الگوي پروبيت در مرحلة اول از روش هکمن دومرحله. متغير نرمال استاندارد است

 بـرآورد الگـوي دوم  . شـود  مـي بـرآورد   )۱۷(نمـايي با اسـتفاده از روش حـداكثر راسـت   
بـا  » معکوس نسبت ميل«نام با اضافه شدن يك متغير مستقل جديد به) رگرسيون خطي(

؛ ايـن متغيـر جديـد بـا     گيـرد  مـي صـورت   )۱۸(استفاده از روش حداقل مربعات معمولي
*<0براي کليـة مشـاهدات   ) پروبيت(استفاده از پارامترهاي برآورد شدة الگوي اول 

iY 
، حضور متغير معکوس )Greene, 1993(كه گرين نشان داده است نچنا. شود ميساخته 

نسبت ميل در الگوي رگرسيون خطي وجود واريـانس ناهمسـاني الگـو را رفـع کـرده،      
، از iZبـر   iXمنظور سنجش اثر تغيير در متغيربه. سازد ميضرايب را نااريب و سازگار 
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اثر كل تغيير در متغير مستقل بر مقـدار مـورد انتظـار متغيـر     . شود ميفاده كشش كل است
   ):McDonald and Moffitt, 1982: 318(آيد دست ميبه) ۴(از رابطة ) iZ(وابسته 
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احتمـال حضـور در ميـان     I(φ(و  iXضريب برآورد شدة متغير jBدر اين رابطه، 
  . بازديدکنندگاني است که تمايل به پرداخت دارند

براي انتخاب فرم تابعي مناسب در مرحلة دوم از روش هکمن، با استفاده از آزمـون  
  ):Judge et al., 1985( شود ميبرآورد ) ۵(، مدل رابطة )۱۹(کينونمک ايغيرآشيانه
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)tv)۲۰متغير ضريب باال، مدل برآورد از پس
)۲۱(والد آزمون از استفاده با 

آزمون قرار  مورد 
شدن،  دارغيرمعني درصورت و خطي مدل متغير اين ضريب داري،معني صورت در .گيرد مي

هاي بعدي، مـورد اسـتفاده قـرار    و براي تجزيه و تحليل شود ميمدل لگاريتمي انتخاب 
با قرار دادن مقدار متوسط متغيرهاي کمـي و ميـزان مـد متغيرهـاي      در نهايت،. گيرد مي

  . آيددست ميکيفي در مدل رگرسيون انتخابي، مقدار متوسط تمايل به پرداخت به
روسـتاي  آمار و اطالعات الزم براي تعيين ميـزان تمايـل بـه پرداخـت گردشـگران      

نفر از اين گردشگران  ۱۹۰پرسشنامه و مصاحبة حضوري با  تکميلبا استفاده از  اشتبين
آوري شد؛ اين تعداد نمونـه از  گيري تصادفي ساده جمعروش نمونهبه ۱۳۸۷در تابستان 

جامعة آماري تحقيق . )Cochran, 1977(آمد  دستهآزمون بطريق رابطة کوکران و پيش
پرسشـنامة  . گيرد ميرا دربر ۱۳۸۷گردشگران بازديدكننده از روستاي اشتبين در تابستان 

ي هـا  ويژگـي مورد نظر در دو بخش طراحي شد؛ در بخش اول، اطالعـات مربـوط بـه    
ـ شخصي، اجتماعي و اقتصادي فرد پاسخ ه تمايـل  گو و در بخش دوم، سؤاالت مربوط ب

به پرداخت افراد مطرح شد، بدين ترتيب که پس از آگاهي از تمايل يا عـدم تمايـل بـه    
. عمل آمـد پرداخت گردشگران، در مورد حداکثر ميزان تمايل به پرداخت آنها پرسش به

  .استفاده شد Shazamافزار اي، از نرمهکمن دومرحله همچنين، براي برآورد مدل
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  نتايج و بحث
هاي مربوط به متغيرهاي سن، ميـزان تحصـيل، تعـداد    دهندة برخي آمارهننشا ۱جدول 

همچنين، توزيع فراواني اين متغيرهـا  . اعضاي خانواده، و درآمد ماهانة گردشگران است
  .همراه با درصد فراواني آنها در اين جدول آمده است

 اشتبينهاي توصيفي برخي متغيرهاي مهم مورد مطالعه در روستاي آماره ‐۱جدول 

  .دهندة درصد فراواني طبقة مورد نظر استاعداد داخل پرانتز نشان *
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

سنجش رضايتمندي گردشگران از وضعيت امکانـات موجـود در روسـتاي    منظور به
گيـري ليکـرت طراحـي و سـپس، ميـانگين آنهـا       اشتبين، يازده گويه در مقيـاس انـدازه  

بر اساس ميـانگين و انحـراف   . شاخص رضايتمندي بازديدکنندگان تعيين شد صورت به
  ر گـروه نسـبتاً ضـعيف    معيار، ميزان رضايتمندي از نظـر تمـام بازديدکننـدگان در چهـا    

  آمــده اســت ) ۶(بنــدي در رابطــة بنــدي شــد، کــه روش ايــن طبقــه تــا خــوب طبقــه
  ):۱۳۸۲صديقي و روستا، (
  
)۶(    

   

  متغيرها

گين
ميان

کثر 
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اقل 
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 انحراف
  توزيع فراواني متغيرها معيار

 ۲۰ ‐ ۳۰  ۹/۱۱  ۲۰  ۶۸ ۳۸  )سال(سن 
)*۲۷( 
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ترتيب، بيانگر حداقل، حداكثر، ميـانگين،  به Sd، و Min ،Max ،Meanدر اين رابطه، 
سـطوح وضـعيت،    ۲جدول . و انحراف معيار شاخص رضايتمندي بازديدکنندگان است

کـه در ايـن   چنـان . دهد ميدامنه، فراواني، و درصد هر كدام از سطوح وضعيت را نشان 
درصد از کل بازديدکنندگان وضعيت امکانـات موجـود در    ۵۸، شود ميجدول مالحظه 

درصـد   ۵/۵درصد نسبتاً خوب، و  ۵/۱۰درصد نسبتاً ضعيف،  ۲۶روستا را ضعيف،  اين
که امکانات موجود در اين روستا براي جـذب   دهد مياين نتيجه نشان . اندخوب دانسته
مناسب و ضعيف است اما با توجه به باال بودن تـوان بـالقوة ايـن روسـتا در     گردشگر نا

ت رفـاهي موجـود، شـاهد افـزايش تعـداد      جذب گردشگر، در صـورت بهبـود امکانـا   
   .گردشگران خواهيم بود

  
  از ديدگاه بازديدکنندگان رفاهي روستاي اشتبينوضعيت امکانات  ‐۲جدول 

۱۸/۰ SD=۴۸/۰ Mean= ۹۰/۰ Max=۰۸/۰ Min=   
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

بيانگر عوامل مـؤثر  ) الگوي پروبيت(دست آمده از مرحلة اول روش هکمن نتايج به
بر احتمال وجود تمايل به پرداخت در بازديدکننـدگان و نتـايج مرحلـة دوم ايـن روش     

بيانگر عوامل مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان ) وي رگرسيوني خطيالگ(
کـار گرفتـه شـده در الگـوي     هاي مستقل بهآمده، متغير ۳طور که در جدول همان. است

  پروبيت شامل درآمد، ميزان تحصيالت، تعداد اعضاي خـانواده، سـفر بـه روسـتا، سـن،      
  هـاي  در مـدل  )۲۲(خطـي دم وجـود هـم  بـراي بررسـي وجـود يـا عـ     . و جنسيت اسـت 

دهندة عدم نتايج اين آزمون نشان. استفاده شد )۲۳(برآورد شده، از تحليل تجزية واريانس

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  دامنه  سطوح وضعيت
 ۵۸ ۵۸ ۱۱۰ ۰۸/۰‐۲۶/۰  ضعيف

 ۸۴ ۲۶ ۵۰ ۲۶/۰‐۴۸/۰ نسبتاً ضعيف
 ۵/۹۴ ۵/۱۰ ۲۰ ۴۸/۰‐۶۶/۰ نسبتاً خوب

 ۱۰۰ ۵/۵ ۱۰ ۶۶/۰‐۹۰/۰  خوب
    ۱۰۰ ۱۹۰ جمع
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براي بررسـي وجـود   . است کار رفته در مدلخطي ميان متغيرهاي توضيحي به وجود هم
 )۲۴(کينـون هاي لوجيت و پروبيت، ديويدسون و مـک يا نبود ناهمساني واريانس در الگو

. اسـت  LM را ارائه كردنـد کـه متکـي بـه روش     ۲LM اي با عنوانآماره ۱۹۸۴در سال 
آنجا کـه ارزش احتمـال    است؛ از ۲۱/۶شده برابر با در الگوي برازش ۲LMمقدار آمارة 

 شـود  مـي است، فرض وجود واريانس همساني در مدل پذيرفته  ۳۲/۰اين آماره برابر با 
)Whister, 1999.( نمـايي نسـبت راسـت  آمارة  مقدار)برابـر بـا   ۵، در درجـة آزادي  )۲۵ ،
شده بـاالتر اسـت،    ارائه )۲۶(جا که اين مقدار از مقدار ارزش احتمالبوده و از آن ۴۷/۱۷

. دار اسـت درصـد معنـي   ۱کل الگوي رگرسيوني برآورد شده از لحاظ آماري در سـطح  
درصد اسـت و از آنجـا کـه     ۷۸الگوي برآورد شده بيش از  )۲۷(بيني درستدرصد پيش

درصـد   ۷۰حداقل مقدار قابل قبول اين آماره براي الگوهاي لوجيت و پروبيت برابر بـا  
دست آمده در اين الگو رقمي مطلـوب را نشـان   بيني درست بهاست، مقدار درصد پيش

. هاي بعدي قابـل اطمينـان اسـت   بنابراين، الگوي ياد شده براي تجزيه و تحليل. دهد مي
ترتيب، براي الگوي پروبيت برآورد شده به )۲۹(فادنمکو  )۲۸(مقادير ضرايب تعيين ماداال

است كه با توجه به تعداد مشاهدات متغير وابسته، ارقامي مطلوب  ۴۵/۰و  ۳۸/۰برابر با 
براي متغير توضيحي درآمـد بازديدکننـده    )۳۰(کشش کل وزن داده شده .روند مي شمار به

طور متوسط يک درصـد  ا فرض ثابت بودن ساير عوامل، با افزايش بهکه ب دهد مينشان 
درصـد   ۲۱۳/۰در درآمد بازديدکننده، احتمـال پـذيرش تمايـل بـه پرداخـت او حـدود       

مربوط به ايـن متغيـر نشـان داد کـه يـک واحـد        )۳۱(همچنين، اثر نهايي. يابد ميافزايش 
 ۰۴۱/۰ر عوامـل، بـه افـزايش    افزايش در درآمد بازديدکننده، در صورت ثابت بودن ساي
کشـش کـل وزن داده   . شـود  ميدرصد در احتمال وجود تمايل به پرداخت در او منجر 

ترتيـب،  بيانگر به شده متغيرهاي مستقل ميزان تحصيالت، سن، و تعداد اعضاي خانواده
درصد كاهش در ميزان تمايل به پرداخـت در نتيجـة افـزايش     ۱۵۸/۰، و ۰۲۳/۰، ۱۷۲/۰

همچنين، اثر نهايي اين . ين متغيرها با فرض ثابت بودن ساير عوامل استيک درصدي ا
هاي تحصيل، سن، و تعداد اعضاي که يک واحد افزايش در سال دهد ميسه متغير نشان 

درصدي  ۴/۲، و ۴۵، ۵/۱ترتيب، به کاهش  با فرض ثابت بودن ساير عوامل، به خانواده،
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ارتبـاط منفـي ميـان ميـزان     . شـود  مين منجر در احتمال تمايل به پرداخت بازديدکنندگا
تحصيالت و ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از وضعيت ضعيف اين امکانات در 

درصد بازديدکنندگان به وضعيت ضعيف امکانات  ۵۸بيش از ( شود مياين روستا ناشي 
وجـود  اي که گردشـگران بـا آگـاهي از وضـعيت م    گونه، به)رفاهي روستا اشاره داشتند

مقـدار اثـر نهـايي    . ي باال نيسـتند ها قيمتامکانات رفاهي اين روستا حاضر به پرداخت 
متغيرهاي موهومي جنسيت و سفر به روسـتا بيـانگر آن اسـت کـه احتمـال تمايـل بـه        

واحد و احتمال تمايل به پرداخت گردشگراني که  ۱۵۷/۰پرداخت زنان نسبت به مردان 
واحد بـيش از افـرادي اسـت کـه تـاکنون از ايـن        ۲۱/۰، اندقبالً بدين روستا سفر كرده

ميزان ضريب برآورد شده هر کدام از متغيرهـاي يـاد شـده بـه     . اندروستا بازديد نداشته
، هـر  شـود  مـي که مالحظـه  آمده است؛ و چنان ۳داري آنها در جدول همراه سطح معني

اين نتايج بـا نتـايج   . دارندشش متغير موجود در الگوي پروبيت در سطوح مختلف معني
مطابقـت دارد؛ بـر   ) ۱۳۸۶(و دانشور و همکـاران  ) ۱۳۸۵(مطالعات اميرنژاد و همکاران 

اساس نتايج اين مطالعات، متغيرهاي درآمد، سن، و تحصيالت بازديدکنندگان از عوامل 
متغيرهاي مستقل مورد اسـتفاده در مـدل رگرسـيون    . مؤثر بر تمايل به پرداخت آنهاست

درآمد بازديدکننده، تعـداد اعضـاي خـانواده، ميـزان تحصـيالت، و ميـزان       خطي شامل 
هـاي تـابعي خطـي و    برآورد الگوي رگرسيون خطي به فـرم . رضايت گردشگران است

کينون حاکي از انتخـاب مـدل   اي مکلگاريتمي صورت گرفت و نتايج آزمون غيرآشيانه
ضـريب تعيـين   . ه اسـت آمـد  ۳به صورت خطي بود؛ نتايج برآورد اين مدل در جـدول  

درصد از ميانگين تغييرات ميزان تمايل بـه   ۵۴مربوط به رگرسيون خطي بيانگر توضيح 
 ۱۲/۳۵برابر بـا   Fمقدار آمارة . پرداخت توسط مجموعه متغيرهاي مستقل ياد شده است

شده در سطح داري کل رگرسيون برازشاست که با توجه به ارزش احتمال، بيانگر معني
ــ  ــک درصــد اس ــين واتســون . تي ــارة دورب ــزان آم ــين، مي ــود  )۳۲(همچن ــدم وج ــر ع ب
بنابراين، الگوي مورد نظر براي . در رگرسيون برآورد شده داللت دارد )۳۳(خودهمبستگي

مقدار ضريب بـرآورد شـده بـراي متغيـر درآمـد      . تحليل نتايج بعدي قابل اطمينان است
ديدکنندگان، بـا فـرض ثابـت    که با افزايش يک واحد به متوسط درآمد باز دهد مينشان 



  …زاده، حسين راحلي و  محمد خداوردي  ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۲۴
 

 

. واحد افزايش خواهد يافت ۰۰۱۳۴/۰بودن ساير عوامل، متوسط تمايل به پرداخت آنها 
است، حاكي  ۴۴/۱۳۷مقدار ضريب برآورد شده متغير ميزان رضايت گردشگران برابر با 

 رضـايت  افـزايش  درنتيجـه،  و اشـتبين  روسـتاي  رفـاهي  امکانـات  بهبـود  از آنكه در نتيجة

 خواهـد  افـزايش  واحـد  ۴۴/۱۳۷ بازديدکننـدگان  پرداخت به تمايل متوسط کنندگان،بازديد

هاي تعداد اعضـاي خـانواده و ميـزان تحصـيالت     ضريب برآورد شدة متغير مقدار .يافت
 درصـورت  متغيرها، اين ميانگين مقدار در افزايش واحد يک که گردشگران بيانگر آن است

واحـد در متوسـط تمايـل بـه      ۴/۱۶و  ۲۸ترتيب، بـه کـاهش   عوامل، به ساير بودن ثابت
دار بـودن متغيـر معکـوس نسـبت ميـل در      معني. شود ميپرداخت بازديدکنندگان منجر 

كه عوامل مؤثر بر تصميم به تمايل به پرداخت با عوامل  دهد ميسطح يک درصد نشان 
اسـتفاده از روش  ي بـر  تأييـد کنندة ميزان تمايل به پرداخت يکسـان نيسـتند، کـه    تعيين

با قرار دادن مقدار متوسط متغيرهاي کمـي و ميـزان    سرانجام،. اي است هکمن دومرحله
 صورت بهمد متغيرهاي کيفي در مدل رگرسيون خطي، مقدار متوسط تمايل به پرداخت 

  :آيد ميدست زير به
) +۴۶۸۰۰۰۰*۰۰۱۳۴/۰)+(۴۸/۰*۴۴/۱۳۷)+(۲۱/۴*۰۱/۲۸(‐)۱۱*۴/۱۶( ‐۸۴۵=WTP  

۶۸۸۴)=۰۰۰۰۸۴۷/۰*۵/۵۲۱( 
يعني، متوسط تمايل به پرداخت هر گردشگر براي هـر بازديـد از روسـتاي اشـتبين     

  . ريال است ۶۸۸۴برابر با 
  : آيد ميدست ه ب ۷ارزش کل تفريحي روستاي اشتبين نيز از رابطه 

)۷(  
  شتبينروستاي ا ساالنه تفريحي کل ارزش =تعداد بازديدکنندگان ساالنه ×  WTP ميانگين

  ارزش کل تفريحي ساالنه روستاي اشتبين=  ۱۲۰۰۰۰×  ۶۸۸۴=  ۸۲۶۰۸۰۰۰۰ريال 
بدين ترتيب، با توجه به متوسط تمايل به پرداخت گردشگران، ارزش کـل تفريحـي   

  .ريال است ۸۲۶۰۸۰۰۰۰روستاي اشتبين برابر با 
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 اينتايج حاصل از برآورد روش هکمن دو مرحله ‐۳جدول 

ايهکمن دومرحله
  روش

  
 متغيرها

  )پروبيت(مرحلة اول  )رگرسيون خطي(مرحلة دوم 

اثر نهايي )tآمارة (مقدار ضريب  کشش کل
 وزني

 مقدار ضريب
 )tآمارة(

۸۴۵
*** )۵۴/۳( 

‐ ‐ 
۱۲/۰ 

 عرض از مبدأ )۲۹/۱(

۰۰۱۳۴/۰  
*)۸۱/۱( 

۰۰۰۴۱/
۰ 

۲۱۳/۰ 
۰۰۰۸۴/۰ 

*)۱۱/۲( 
 )ريال(درآمد 

‐ ۴۵/۰-  ۰۲۳/۰-  ۸۷/۵‐
*)۹۴/۱‐( 

 )سال(سن 

۰۱/۲۸‐  
***)۶۸/۲ ‐( 

۰۲۴/۰‐  ۱۵۸/۰‐ 
۰۶۷/۰‐

*)۷۵/۱‐( 
ــاي ــداد اعضــ تعــ

 )نفر(خانواده 

‐ ۱۵۷/۰ ۱۲۵/۰ 
۳۸۵/۰ 

***)۱۲/۳( 
 جنسيت

۴۴/۱۳۷  
**)۱۴/۲(  ‐ ‐ ‐ 

ميــــزان رضــــايت
 گردشگران

۴/۱۶‐  
**)۳۵/۲‐( 

۰۱۵/۰‐ ۱۷۲/۰‐ 
۰۳۸/۰‐ 

*)۷۹/۱‐( 
ميــزان تحصــيالت

 )سال(

‐  ۲۱/۰  ۲۵/۰  ۲۲/۱
)۸۰/۱( * 

  سفر به اشتبين

۵/۵۲۱  
  عکس نسبت ميل ‐ ‐ ‐  )۶۵/۸(***

 %۵۴= ضريب تعيين
= داري کــل آزمــونآمــارة معنــي

۱۲/۳۵   
 ۰.۰۰۰= ارزش احتمال
 ۰۷/۲= واتسون ‐آمارة دوربين
 ۲۱۵= تعداد نمونه

 ۷۸=بيني درستدرصد پيش
   ۴۷/۱۷= نماييآزمون نسبت راست

 ۰۰۵۴۷/۰= ارزش احتمال 
   %۳۸= تعيين ماداال ضريب

 %۴۵= فادنضريب تعيين مک
 ۳۱۷=تعداد نمونه

  .درصد ۱۰و  ۵، ۱داري در سطوح معني: ترتيببه *و  **، *** 
  هاي تحقيقيافته: مأخذ



  …زاده، حسين راحلي و  محمد خداوردي  ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۲۶
 

 

  گيري و پيشنهادهانتيجه
که امکانات رفاهي موجود در روستاي اشـتبين بـراي    دهد مينتايج تحقيق حاضر نشان 

درصـد گردشـگران،    ۵۸گفتـة بـيش از   اي که بـه گونهجذب گردشگر مناسب نيست، به
امکانات تفريحي و گردشـگري موجـود در ايـن روسـتا نامناسـب بـوده، شايسـتة ايـن         

ش ريـال و ارز  ۶۸۸۴ميانگين تمايـل بـه پرداخـت بازديدکننـدگان     . روستاي زيبا نيست
رو، بـا توجـه بـه    ميليون ريال برآورد شـد؛ از ايـن   ۸۲۶تفريحي ساالنة روستاي اشتبين 

ارزش تفريحي باالي روستاي اشتبين، نظرات گردشگران و نيز باال بودن توان بالقوة اين 
كه بـراي جلـب نظـر مسـاعد      شود ميروستا در زمينة افزايش جذب گردشگر، پيشنهاد 

بازديدکنندگان، باال بردن رفاه گردشگران و افزايش دفعـات بازديـد گردشـگران از ايـن     
ايجـاد  : انـد ربط بـه انجـام رسـد كـه از آن جملـه     روستا، اقداماتي از سوي مسئوالن ذي

ها به تعداد کافي براي اسـتقرار  هاي بهداشتي به تعداد مناسب، ساخت کمپينگسرويس
هـا، امکـان دسترسـي بـه راهنمـا، توزيـع بروشـورها و        ها، ساخت سوپرمارکتادهخانو
هاي راهنماي روستاي اشتبين ميان بازديدکننـدگان، ايجـاد تورهـاي گردشـگري     كتابچه
همچنـين، الزم اسـت   . رسـاني مناسـب  ويژه در روزهاي تعطيل، و نيز اطالعروزه بهيک

ردشـگري بـا حفـظ اسـتانداردهاي     ي تفرجگـاهي و گ هـا  فعاليـت هاي توسـعة  سياست
دست آمـده از اکوتوريسـم   محيطي و ايجاد سازوکارهايي براي بازگشت درآمد به زيست

در پايان، يادآوري ايـن نکتـه   . به مناطق روستايي مورد توجه مسئوالن مربوط قرار گيرد
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درسـتي گسـترش نيابـد،    بـه ) گونه امكانات اشاره شدکه به برخي از اين(د نياز آنها مور
از باال بودن توان بالقوة روستاي اشـتبين در راسـتاي جـذب گردشـگر، ايجـاد       توان مين
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  .است

9. Bursa     10. Skaftafell National Park 
11. Gullfoss waterfall    

۱۲‐ ISK  دالر است ۰.۰۱يا كرون ايسلند که معادل با  
13. Probit model    14. mutually exclusive 
15. latent variable    16. inverse of Mill’s ratio 
17. maximum likelihood   18. ordinary least squares (OLS) 
19. MacKinon non-nested testing 
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ttتفاضل صورت به yy ˆ~   .شود ميف يتعر −

21. Wald test    22. collinearity  
23. variance decomposition analysis  24. Davidson and MacKinon 
25. likelihood ratio (LR) 
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