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(مبتنی بر انتخاب گردشگران)
احمدرضا شاهپوری ،دانشجوی دکتری ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
حمید امیرنژاد ،5دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
محمد قربانی ،استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
ارجاع جهت اصالحات77/01/42 :

دریافت77/7/42 :

پذیرش79/4/00 :

چکیده
با توجه به پتانسیی باقووه سیوا

جنوبی دریای مازندرا  ،هدف مطاقعه اضیر ،ارائه اقگوی گردشگری به کمک سنجش

مطلوبیت گردشیگرا برای بهبود ویژگیهای این صنعت به صورت موردی در شهر رامسر به کمک روش اقگوی آزمو انتخاب
و رگرسییو پیشیرفته الجیت شرطی 3است .به همین سبب با  221نفر از گردشگرا به عنوا نمونه در سوا

رامسر که تعداد

آنا به روش مختص به نمونهگیری در آزمو انتخاب اصی شد ،در بهار و تابستا  0377مصا به میدانی انجام و از اطالعات
اسیتخرا شیده ،مدلهای مد نظر برآورد گردید .نتایج اصی از برآورد رگرسییو الجیت شرطی در مدل آزمو انتخاب نشا
داد ،به ترتیب ویژگیهای بهبود امکانات بهداشیییتی-رفاهی و امکانات خدماتی-تفریحی و چشییین انداز سیییا
مطلوبیت نهایی گردشیگرا دارند و آنا
هزینه کنند .در انتها بهبود چشین انداز سیا

 ،تأثیر مثبت بر

اضیرند به ازای بهبود  01درصیدی هر یک 21 ،درصید نسیبت به وضع کنونی بیشتر
و دریا با  40درصد ،امکانات بهداشتی و رفاهی با  01درصد و امکانات خدماتی و

تفریحی نیز با  01درصید بهبود نسیبت به وضیعیت فعلی به عنوا اقگوی گردشیگری مطلوب برای گردشیگرا و قاب دسترس
برای سرمایهگذارا پیشنهاد شد.

کلیدواژهها :اشتغاقزایی ،الجیت شرطی ،آزمو انتخاب ،گردشگری سا لی ،دریای مازندرا

 .1برگرفته از رساقه دکتری با عنوا «طرا ی اقگوی گردشگری دریایی مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستن ،با تأکید بر اشتغاقزایی و درآمد (مطاقعه
موردی :سوا

جنوبی دریای مازندرا )».

 .5نویسنده مسئول،

Email: hamidamirrnejad@yahoo.com
3. Conditional Logit
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مقدمه
کشورها میتوانند از طرق مختلف مانند کشاورزی ،صنعت و توقید درآمد کسب نمایند؛ که هر کدام از
آنها مستلزم وجود امکانات خاص و منابع است .بسیاری از جوامع از نظر کسب درآمد از طرق مذکور در
وضعیت مناسبی قرار ندارند وقی توریباً کلیه جوامع میتوانند از طریق گردشگری کسب درآمد و اشتغاقزایی
کنند و امکانات الزم برای گردشگری در هر کشور ،به گونهای خاص فراهن است (کمائیزاده و رضایی،
 .)41 :0372گردشگری مجموع پدیدهها و ارتباطات ناشی از کنش متواب میا گردشگرا  ،سرمایه ،دوقتها
و جوامع میزبا  ،دانشگاهها و سازما های غیردوقتی ،در فرآیند جذب ،م و نو  ،پذیرایی و کنترل
گردشگرا و دیگر بازدیدگا است (شورای جهانی سفر و گردشگری .)4102 ،در مجموع ،جاذبههای
گردشگری موجب جذب گردشگرا میشود که درآمد و سود برای کشورهای که گردشگرپذیر و اشتغال-
زایی ،به ویژه برای جوانا و افزایش درآمد ساکنا به همراه خواهد داشت .برای مثال در سال  4102صنعت
گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی به سومین صنعت درآمدزای جها تبدی شد و به طوری که
گردشگری در انواع مختلف خود معادل  7/2ترقیو دالر نزدیک به  01درصد از توقید ناخاقص داخلی جها
را در سال  4102تشکی داده است و این صنعت 477 ،میلیو شغ در جها ایجاد کرده است ،یعنی توریباً
به ازای هر  00شغ  ،یک شغ مربوط به بخش سفر و گردشگری است.
در بخش گردشگری داخلی ،براساس آمارنامه بخش گردشگری وابسته به مرکز آمار ایرا که در سال
 0372منتشر شده است ،در بهار سال  29 ،0372درصد خانوارهای ایرانی داق یک سفر داشتهاند .از این
مودار  03درصد از سفرهای داخلی در فص بهار بدو اقامت شبانه و  27درصد ،با اقامت شبانه بوده است.
در همین آمارنامه آمده است که توریباً  42درصد مسافرتهای با اقامت شبانه و  33درصد مسافرتهای
بدو اقامت شبانه با هدف تفریح انجام شده است .از قحاظ نوع اقامت برای اقامتهای شبانه ،اقامت در
خانه آشنایا با  74درصد پیشتاز و سپس ویال و آپارتما اجارهای با  7درصد ،آپارتما شخصی با  2درصد
قرار دارند (آمارنامه گردشگری مرکز آمار ایرا .)0372 ،
اما آمار مربوط به تعداد نفر شب اقامت 0در سفرهای انجام شده در بهار سال  0372به استا های سوا
جنوبی دریای مازندرا در جدول  0آورده شده است .براساس اطالعات جدول  ،0نزدیک به  02درصد از
سفر اقامتهای انجام شده ک کشور در بهار  0372به سه استا سوا

جنوبی دریای مازندرا صورت

 - 0تعداد نفر شب اقامت در سفرهای با اقامت شبانه عبارت از مجموع شب اقامت فرد فرد اعضای سفر رفته خانوار در فص مورد بررسی است.
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گرفته است .در این بین  03/09درصد از ک نفر اقامتهای انجام شده به موصد سوا

شمال کشور و

 7/24درصد از سفر اقامتهای ک کشور در بهار  0372به استا مازندرا صورت گرفته است (آمارنامه
گردشگری مرکز آمار ایرا  .)0372 ،در بین سه استا نوار سا لی دریای مازندرا  ،مشخص است که استا
مازندرا بیشترین اقبال را از قحاظ جذب انواع گردشگر دارد .این امر با توجه به وجود پنج محور جاده
ورودی به استا  ،خط راه اهن و سه فرودگاه ،دور از انتظار نیست .این در اقی است که دود  71درصد
هدف سفرهای گردشگرا به استا های سا لی شمال کشور خصوصا استا مازندرا  ،بازدید و تفریح در
و دریای مازندرا عنوا شده است (اداره ک میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استا

سوا

مازندرا .)0370 ،
جدول  .0تعداد نفر شب اقامت سفرهای انجام شده به موصد استا های سا لی شمال ایرا در بهار سال 0372
منطوه
گلستا

گیال

مازندرا

استا های سا لی دریای
مازندرا

ک ایرا

بهار 72

467226131

0467126222

0769076307

3363496133

09067776747

سهن از استا های سا لی (درصد)

9/47

39/00

03/09

-

-

سهن از ک سفرها (درصد)

1/02

2/93

7/24

07/73

-

منبع :آمارنامه گردشگری مرکز آمار ایرا 0372 ،

امروزه گردشگری سا لی و دریایی به عنوا یکی از انواع مهن و متنوع گردشگری در ال رشد و
توسعه است به نحوی که رشد ساقیانه  9درصدی را در جها دارد ( یدرزاده و همکارا  .)40 :0390 ،از
امتیازات رونق گردشگری دریایی عالوه بر توقید شغ و درآمدزایی و رونق صنعت گردشگری ،ورود فناوری
و سیستن های نوین دریانوردی به کشور است که همین امر امکانات بسیار زیادی را در اختیار دیگر صنایع
کشور قرار میدهد .از مشکالت عرصه گردشگری دریایی ایرا و عدم موفویت گردشگری دریایی ایرا ،
نبود سرمایهگذاری داخلی یا خارجی و ناهماهنگی بین ارگا های ذیربط و همکاری نکرد آنها با یکدیگر
جهت جذب سرمایه و به کار بستن آ است ( یدرزاده و همکارا  .)40 :0390 ،اما سود سرشار صنعت
گردشگری به خصوص صنعت گردشگری دریایی بر هیچ کس پوشیده نیست ،به طوری که بسیاری از
شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی در صورت شفاف شد مسیر سرمایهگذاریشا و تضمین فعاقیتشا
در ایرا

اضر به سرمایهگذاریهای هنگفت در این صنعت هستند و با توجه ویژه به این موضوع میتوا
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دریافت که در صورت ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاری بتوا صنعت گردشگری ایرا را رونق داد
(راسخی و همکارا  .)41 :0370 ،با توجه به موارد فوق در این پژوهش سعی خواهد شد تا به این سوال
پاسخ داده شود که با وجود پتانس های باقووه و باقفع گردشگری در سوا

 ،ترجیحات گردشگرا و میزا

تمای آنا چگونه است؟
با این وجود با توجه به سوال فوق و مطاقب ذکر شده و سهن گردشگری در اشتغاقزایی و ایجاد درآمد
و با توجه به پتانسی ایرا در برخورداری از سا

و دریا ،داشتن برنامه و اقگوی جذب گردشگر در این

زمینه ،ضروری و ائز اهمیت است که این موضوع از اهداف این مطاقعه است .جذب سرمایه در صنعت
باقووه گردشگری دریایی و سا لی ،ایجاد اشتغال و به تبع آ ایجاد درآمد راه چارهای است که میتواند به
اقتصاد عمومی کشور کمک نماید تا از وابستگی به اقتصاد نفتی به تدریج رهایی یابد .با شناخت ظرفیتهای
باقووه استا مازندرا در صنعت گردشگری سا لی ،با جذب و اختصاص درست سرمایه در این بخش
میتوا اوال رضایت بیشتر گردشگرا داخلی را جلب کرد و در نتیجه در جذب بیشتر گردشگر داخلی قدم
برداشت ،دوماً از خرو گردشگرا داخلی و به تبع خرو ارز برای تفریحات دریایی در کشورهای همسایه
کاست و در نهایت به جذب گردشگرا خارجی و ارزآوری از این طریق دل بست .این خود نیازمند اقگو و
برنامهای است که پتاسی های باقووه و باقفع منطوهای را برای جذب و سوق داد بهینه سرمایه بشناساند و
این ارزشها و ترجیحات تفریحی و تفرجی را برای گردشگرا اوقویتبندی کند و با ارتباط داد این دو
بخش ،موثر واقع شود.
با توجه به اینکه دریای مازندرا  ،بزرگترین دریاچهی جها است که در مرز بین آسیا و اروپا با طول
خط سا لی 711 0کیلومتر (نزدیک به  02درصد) از آستارا تا رود اترک جزء سوا
و همکارا  .)07 :0370 ،استا مازندرا  ،با دارا بود  330کیلومتر ( 37/4درصد) از سا
به عنوا استانی که بیشترین خط سا لی را در سوا

ایرا است (راسخی
دریای مازندرا ،

شماقی ایرا به خود اختصاص دادهاست ،منبعی

سرشار از فعاقیتهای تفریحی برای گردشگرا است( .آمارنامه گردشگری مرکز آمار ایرا  .)0372 ،به همین
دقی و با توجه به اقبال گردشگرا به شهرستا رامسر ،سوا

این شهر عنوا پایلوت گردشگری سا لی

و دریایی در این مطاقعه در نظر گرفته شد.
در ایرا تاکنو در خصوص ارائه اقگوی گردشگری طبیعی و دریایی براساس ترجیحات گردشگرا و

1. Coastline
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ابزار اقتصادی پرداخت برای خدمات اکوسیستن ،مطاقعهای انجام یا داق انتشار نیافته است .مطاقعاتی که
در زمینه گردشگری انجام شده است عموما به روشهای دیگر صورت گرفته و صرفا به بررسی نواط ضعف
و قوت اشاره کردهاند .اما در مطاقعات خارجی ،ارزشگذاری ترجیحات گردشگری طبیعی و محیط زیستی
با ابزارهای اقتصادی رشد داشته است ،که در ادامه به مطاقعاتی که اخیرا در ارتباط با ادبیات مطاقعه اضر
انجام شده است در جدول  ،4اشاره میشود.
جدول  .4جدیدترین مطاقعات مرتبط با مبانی نظری مطاقعه اضر
نویسندگا

سال

روش

بررسی شاخص های گردشگری

ا مدپور و

0370

همکارا

دریایی در استا های سا لی
ایرا

کمائیزاده و

0372

رضایی
راسخی و

0374

همکارا
جورجیو و
همکار

موضوع

4109

3

توسعه گردشگری دریایی

ژانگ و همکارا

2

پرایاگا

سوآت -0ای اچ
4

پی

و عوام مؤثّر بر تمای به
پرداخت گردشگرا سا لی
دریای مازندرا

مشروط

اهمیت گردشگری سا لی و

معیار پنج عاملی

ترجیحات کاربرا سا
ترجیحات

ماهیگیرا تفریحی برای ویژگی-

براورد ارزش تفریحی سا
0

شبکه

قحاظ برخورداری از شاخص های گردشگری دریایی دارا

روش

های کیفیت آب دریاچه اروی

4102

 SAWو تحلی

سیستا و بلوچستا و گلستا رتبه های  0تا هفتن از

ارزشگذاری

بررسی
4107

به ترتیب هرمزگا  ،خوزستا  ،مازندرا  ،بوشهر ،گیال ،

می باشند

تعیین استراتژی بهینه برای

ناهمگنی

برای مردم محلی در کوئینزقند2
استراقیا

نتایج

مدیریت
آزمو انتخاب
گسسته

مناسبترین استراتژی برای توسعه گردشگری دریایی
جزیره کیش ،استراتژی بهرهمندی از توا سیاسی و
مدیریتی است
ارزش تفریحی ساالنهی سا

 3/4 ،میلیارد توما است

در انگلستا عالقه بیشتری به مناظر دارند ،بنابراین
مدیریت موثر سا

شام شناختن ترجیحات و اوقویت
های مشتریا میشود.

ماهیگیرا

اضر به پرداخت  9تا  00بیشتر برای یک

کیلومتر کمتر قایورانی از طریق مسیرهای پوشیده شده از
جلبکهای مضر برای رسید به سایت ماهیگیری هستند.
شرکت در سه فعاقیت شنا ،بساط پیک نیک و ماهیگیری در

مدلهای محدود

دو کالس متفاوت بوده است ،در اقی که پیادهروی،

مختلط

قایورانی و کمپینگ در هر دو کالس نتایج مشترکی داشته
است.

1. Strength Weakness Opportunity Threat
2. Analytic Network Process
3. Giorgio et al.
4. Zhang et al.
5. Prayaga
6. Queensland
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ادامه جدول 4
نویسندگا

سال

کرستی 0و
همکارا

ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی
4100

سا لی و دریایی در منطوه سنت
وینست

بیردیر و
همکارا

موضوع

4

4103

روش

ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستن دریایی
روش آزمایش

ممکن است برای طرا ی و هدف قرار داد سیاستهای

انتخاب

فاظت دریایی و به داکثر رساند مزایای رفاهی مورد
استفاده قرار گیرد.

بررسی تمای
عنوا

نتایج

به پرداخت به

ابزاری اقتصادی برای

مدیریت گردشگری سا لی

برای هر سه نا یه به ترتیب  4/44 ،4/33و  0/77وا د
ارزشگذاری

پوقی به ازای هر بزرگسال بدست آوردند .آنها این قیمتها

مشروط

و ارزشهای محاسبه شده را به دوقتهای محلی برای
مدیریت کارآمد سوا

پیشنهاد کردند.

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به مجموع مطاقعات بررسی شدة هنجهت با مطاقعه اضر ،میتوا دریافت که در مطاقعات
اندک داخلی صرفا به بیا نواط ضعف و قوت گردشگری سا لی و دریایی با روشهای توصیفی بسنده
شده است .در مطاقعات خارجی با روشهای مختلف به ارزشگذاری خدمات اکوسیستن دریایی پرداخته
شده ،هر چند در سالهای اخیر استفاده از روشهای پرداخت برای خدمات اکوسیستن به روش آزمو
انتخاب ،رشد چشنگیری داشته است .با توجه به موارد ذکر شده مطاقعه اضر از همه جهات نسبت به
مطاقعات داخلی کن نظیر است و نسبت به مطاقعات خارجی از قحاظ استفاده همزما از روش پرداخت برای
خدمات اکوسیستن با اقگوهای رگرسیونی پیشرفته الجیت 3شرطی براساس ترجیحات گردشگرا دریایی
متفاوت است.
روش پژوهش
یکی از کارکردهای اکوسیستن سا لی و دریایی ،کارکرد تفریحی آ برای گردشگرا و فعاقین این عرصه
است .به همین جهت در این مطاقعه برای ارائهی اقگوی گردشگری دریایی با اهداف درآمدزایی ،از این ابزار
اقتصادی بهره گرفته میشود .از این رو از روش آزمو انتخاب 2و مدلهای رگرسیونی پیشرفته گسسته برای
کمیسازی ترجیحات موقفههای (ویژگیهای) مختلف طرا ی اقگوی گردشگری دریایی استفاده میشود.
1. Christie
2. Birdir
3. Logit
4. Choice Experiment
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در روش آزمو انتخاب ،از گردشگرا خواسته میشود که از بین کاالها و پیامدهای فرضی رقابتی که در
پرسشنامه توصیف شدهاند ،انتخاب نمایند .کاالها یا پیامد فرضی مجموعهای از ویژگیها هستند ،که هر کدام
میتواند دارای تعدادی سطح باشد و این سطوح در هر سناریو متفاوت میباشند (پن.)49 :4103 ،0
در تئوری النکستر فرض بر این است که گردشگرا به دقی تغییرات در روش مدیریتی توصیه شده
توسط قرارداد پرداخت برای خدمات گردشگری اجرا شده توسط دوقت یا بخش خصوصی ،با کاهش
مطلوبیت مواجه میشوند؛ و پرداخت آنا با افزایش مطلوبیت همراه است .همچنین فرض میشود که یک
گردشگر یک قرارداد را انتخاب میکند؛ اگر مطلوبیت خاقص اص از آ انتخاب ،بیشتر از هر قرارداد و یا
هر گزینه ی رقابتی باشد .بر اساس نظریه مطلوبیت تصادفی ،ا تمال اینکه یک گردشگر یک انتخاب خاص
را شک دهد زمانی است که مطلوبیت آ انتخاب افزایش یابد .مطلوبیت کلی به دست آمده از یک قرارداد
به عنوا یک تابع مطلوبیت به شک رابطه ( )0بیا میشود (پن:)49 :4103 ،
() 0

) Ui (Ph
) 𝑖𝑋 ; = 𝑈(𝑍ℎ

که در آ h ،Phامین سناریوی برنامهی پرداخت برای خدمات اکوسیستن است Ui(ph) ،مطلوبیت مشتق
شده از آ سناریو است Zh ،یک بردار از صفات (از جمله پرداخت) است که برنامه  Phرا تشکی میدهند
و  xiبرداری از ویژگیهای گردشگر iام است (پن .)47 :4103 ،فرض میشود مطلوبیت یک تابع سود ایجاد
شده توسط گردشگر است که به نوبه خود تابعی از ماهیت برنامه ( )phمیباشد .این تابع مطلوبیت دارای
یک تابع مطلوبیت غیر مستوین ( vi)phاست که دارای یک جزء سیستماتیک قاب مشاهده ( v)phو یک جزء


غیر قاب مشاهده تصادفی  ihمیباشد (هانلی 4و همکارا :)31 :4110 ،

) 𝑉𝑖 (𝑃ℎ
()4
= 𝑣(𝑃ℎ ) + 𝜀𝑖ℎ
در آزمو انتخاب از انواع مدلهای رگرسیونی پیشرفته با متغیر وابسته گسسته استفاده میشود .در اغلب
مطاقعات از رگرسیو الجیت شرطی 3و چند جملهای 2استفاده شده است .با فرض توزیع ویبول( 0گامب )
1. Penn
2. Henley
3. Conditional Logit
)4. Multinomial Logit (MNL
5. Wheibull Distribution
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برای توزیع جمالت اختالل و آزمو فرض استوالل گزینههای نامرتبط میتوا از تصریح مدل الجیت
شرطی ( )CLبه صورت رابطه ( )3بهره برد (مکفاد .)49 :0793 ،0
𝑖𝑉𝜇𝑝𝑥𝑒
()3
𝑖∀
𝑉𝜇
𝑖 𝑝𝑥𝑒 𝐶∈𝑖∑
𝑛𝐶 ∈
این معادقه میتواند ارتباط بین ا تمال انتخاب گزینه جایگزین  hدر مجموعه انتخاب  Cو مطلوبیت
= )𝑖(𝑏𝑜𝑟𝑝

اص از آ را توضیح دهد 𝜇 .پارامتر مویاس میباشد که با واریانس جمالت اخالل رابطه عکس دارد و
برای سادگی ،یک فرض میشود .عمومیترین فرض در مورد تابع مطلوبیت غیرمستوین  Viاین است که
تابعی جداییناپذیر ،جمعپذیر و خطی از متغیرهای توضیحی (ویژگیها) میباشد که رابطه ( )2آ را نشا
میدهد (هنشر و همکارا :)34 :4110 ، 4
()2

𝑖𝑘𝑋 𝐾𝛽 ∑ 𝑉𝑖𝑛 =∝ +
𝐾

∝  ،عرض از مبدأ برای موایسه مطلوبیت گزینه مورد نظر با مطلوبیت گزینه وضعیت کنونی استCn .
تعداد مجموعههای انتخاب i ،تعداد مشاهدات n ،نشانه گزینه nام در مجموعه انتخاب  Cnاست ،K .نشا -
دهنده ویژگیهاست .در نهایت ،مدل الجیت شرطی به صورت رابطه ( )0تصحیح میشود (هنشر و گرین،
:)497 :4110
()0

𝑖𝑘𝑋𝐾𝛽 𝐾∑ 𝑒 ∝+
𝑖𝑘𝑋 𝐾𝛽 𝐾∑ ∝+
𝑖=𝑖∑
𝑒 𝑖=1

= 𝑛𝑖𝑃

یک محدودیت الجیت شرطی ،وجود شرط استوالل گزینههای نامرتبط است .برای بررسی ویژگی
استوالل گزینههای نامرتبط که در نتیجه آ  ،کششهای متواطع بین کلیه جفت گزینهها یکسا خواهد بود،
آزمو هاسمن 3مربوطه پیشنهاد شده است (مکفاد  .)32 :0793 ،توصیه شده است که اقگوی الجیت شرطی
برای خاصیت استوالل گزینهها باید با استفاده از آماره هاسمن -مکفاد برای اطمینا از عدم نوض این
1. McFadden
2. Hensher et al
3. Hausman Test
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فرض آزمو شود که فرضیه آ به صورت زیر میباشد .اگر اقگوی الجیت شرطی بدو توجه به این
خصوصیت تخمین زده شود ،ضرایبی تورشدار و پیشبینیهایی نادرست خواهین داشت.
اختالف معناداای یا ض ااباوج د ادا دا ایا

ال ت شبطی

H0 :
H1 :

ادداع ایگب م لهد ال ت اختالف ی ض اباوج س ستمدت ک مییدش
پ شبفته

از آ جا که در مدلهای الجیت ،امکا تفسیر مستوین ضرایب وجود ندارد ،برای موایسه موادیر ضرایب،
از قیمتهای ضمنی 0استفاده میشود و نرخ نهایی جانشینی بین متغیرهای محیط زیستی و متغیر بازاری
(وسیله پرداخت) محاسبه خواهد شد .برای محاسبه قیمت ضمنی یا تمای به پرداخت افراد برای ویژگیها
در اقگوی آزمو انتخاب ،منفی ضریب هر ویژگی بر ضریب ویژگی قیمت یا هزینه توسین خواهد شد .بدین
ترتیب ،تمای به پرداخت افراد از رابطه ( )2محاسبه میشود .هر قدر اندازه ضریب مذکور بزرگتر باشد،
قیمت ضمنی باالتر است (بارو.)04 :4119 ،4
𝛽

) 𝑎 𝑒𝑡𝑢𝑏𝑖𝑟𝑡𝑡𝑎𝛽(MRS = −

()2

𝑏 𝑒𝑡𝑢𝑏𝑖𝑟𝑡𝑡𝑎

در نهایت برای ارائه اقگوی گردشگری با توجه به ترجیحات افراد و برآورد قیمتهای ضمنی و تغییر
در سطوح ویژگیها از یک سیاست فرضی به سیاست فرضی دیگر ،میتوا موادیر تغییر رفاه ناشی از هر
سیاست فرضی را محاسبه کرد .اختالف بحرانی هیکسین ،که به آ مازاد جبرانی 3نیز گفته میشود ،به صورت
رابطه ( )7میباشد (پن.)34 :4103 ،
()7

]) CS = −1/𝛽𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 [ln(∑𝐽𝑗=1 exp(𝑉𝑗1 )) − ln(∑𝐽𝑗=1 exp(𝑉𝑗0

که در آ  Vj1 ،مطلوبیت غیرمستوین ثانویه اص از تغییر در سطح ویژگی و  Vj0مطلوبیت غیرمستوین

1. Implicit Price
2. Brau
3. Compensating Surplus
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اوقیه قب از تغییر در ویژگی است βPrice .ضریب قیمت یا هزینه یا مطلوبیت نهایی درآمد است.
از رابطه ( )7در محاسبه سهن موقفههای جایگزین در ویژگیها و سطوح آزمو انتخاب استفاده خواهد
شد .در نهایت با اوقویتبندی سناریوهای مختلف بر اساس مؤقفههایی که گردشگرا به آنها رای و نظر
دادهاند ،اقگوی نهایی گردشگری دریایی برای منطوه مورد نظر ،طرا ی و ارائه خواهد شد .پس از نتیجهگیری
از اقگوهای معرفی شده و کاربرد روش آزمو انتخاب که مبتنی بر متغیرها و ویژگیهای مد نظر است ،اقگو
طرا ی و گزارش خواهد شد تا در نهایت بتواند شک عملیاتی نیز پیدا کند .بر اساس این اقگو در نهایت
برای هر یک از مؤقفههای سازنده ،طرا ی شک خواهد گرفت که عالوه بر ایجاد اشتغال ،درآمدزایی قاب
توجهی نیز داشته باشد.
در این مطاقعه جهت جمعآوری دادههای مورد نظر از مصا به ضوری و پرسشگری میدانی از
گردشگرا در سوا

شهر رامسر در قاقب طرا ی پرسشنامه تخصصی آزمو انتخاب در بهار و تابستا

 0377بهره گرفته شد .قب از برآورد پارامترها با مدلهای پیشرفته با متغیر وابسته گسسته ،طرا ی دقیق
اقگو و مجموعههای انتخاب براساس طرحهای فاکتوری متعامد 0از اهمیت ویژهای برخوردار است .بدین
جهت شناسایی ویژگیها یا هما متغیرهای جذب گردشگری دریایی و بررسی وضعیت موجود در منطوه
مورد مطاقعه جهت برآورده شد اهداف مطاقعه الزم خواهد بود .بدین سبب استفاده از نظر کارشناس عرصه
گردشگری جهت بومی کرد موارد اصله از مطاقعات پیشین کارا است .در جدول  3ویژگیهای گردشگری
سا لی و دریایی از مطاقعات اشاره شده در جدول  ،4جهت طرا ی مجموعههای انتخاب به کار گرفته شده،
استخرا و با مشورت اساتید و متخصصین امر گردشگری بومی سازی گردید و در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفت ،آورده شده است.

1. Orthogonal Design
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جدول  .3ویژگیهای گردشگری سا لی و دریایی به کار گرفته شده در مطاقعات بررسی شده در جدول 4
ویژگیهای گردشگری
چشن انداز سا

و دریا

شرح
این ویژگی شام وسعت طول و عرض سا
ایجاد فضای سبز در سا

ایمنی و امنیت سا

و دریا

و آزادی آ  ،میزا خلوص و اَقک شن سا

 ،زیبایی و شفافیت آب دریا ،و مودار زباقههای موجود در سا

شام ایمنی شنا در آب و وجود نجات غریق ،تردد وسای موتوری (موتور سیکلت ،اتومبی ،
جت اسکی و قایق موتوری) در سا

و دریا  ،ازد ام و شلوغی و آقودگی صوتی ،امنیت

انتظامی و رعایت اقزامات قانونی ،اخالقی و فرهنگی سا
امکانات بهداشتی و رفاهی

شام تعداد سط زباقه موجود در سا

رفتار مناسب

و دریا

 ،امکانات دوش آب استحمام و تواقت ،مکا اقامت و

استرا ت موقت و دائن ،سایبا و آالچیق در سا
اشتغال افراد متخصص گردشگری با

،

 ،امکانات برای افراد معلول

فراهن بود زیرساختهای الزم برای اشتغال مستوین و غیرمستوین نیروی کار متخصص
گردشگری (متصدیا ) با رفتار رفهای برای جلب رضایت گردشگرا
خدددما ی ماننیید پارکینییگ سییا لی ،امییاکن و جشیینوارههییای مییذهبی و فرهنگییی ،خییدمات

امکانات خدماتی و تفریحی

امدادی و درمانی و اینترنت
فریحددی شییام ورزش و تفریحییات سییا لی و دریییایی (جییت اسییکی ،قییایق و اتوبییوس
دریایی ،اسکله تفریحی ،فوتبال و واقیبال سا لی ،پاراسیلینگ و )...

هزینهی روزانه تفریحی و گردشگری
در سا

و دریا برای هر خانوار

شام تمام هزینهها از زما ورود به سا

و دریا تا خرو (شام هزینه ورود ،پارکینگ،

تفریح سا لی ،تفریح دریایی ،اقامت موقت ،گشت دریایی و جت اسکی و )...

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که در شرح جدول  3نشا داده شده است ،هر یک از ویژگیها از ترکیب چند موقفه تشکی
شده است .کلیه معیارها براساس نظرات کارشناسا و اساتید گردشگری تعریف و در قاقب جدول فوق
تنظین شده است .جدول فوق به همراه شرح آ در قاقب پیش پرسشنامه به متخصصین گردشگری و همچنین
گردشگرا توزیع گردید .سپس وضعیت فعلی هر یک از ویژگیهای فوق در قاقب سه وضعیت بحرانی،
مطلوب و عاقی بر اساس نظر کارشناسا  ،گردشگرا و همچنین بررسی وضعیت میدانی سا

گردشگری

رامسر توسین بندی شد .بر این اساس وضعیت هر یک از ویژگیهای در نظر گرفته شده در سوا
بحرانی سنجیده شد .همچنین سطح فعلی هزینه روزانه گردشگری در سوا

رامسر

رامسر برای یک خانوار 2

نفره 221 ،هزار ریال در نظر گرفته شد .بر این اساس با توجه به نظر کارشناسا میتوا تا  01درصد
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وضعیت فعلی هر یک از ویژگیها را در صورت افزایش هزینههای گردشگری سا لی و دریایی تا 21
درصد نسبت به وضعیت فعلی بهبود بخشید .با این ساب برای هر ویژگی دو سطح بهبود  40و  01درصدی
پیشنهاد شد و برای ویژگی هزینه گردشگری دو سطح  9116111و  7406111ریاقی پیشنهاد شد .بنابراین
برای همه ویژگیهای سه سطح وضعیت فعلی ،وضعیت مطلوب و وضعیت عاقی در نظر گرفته شد .بر
اساس طرح فاکتوری کلی تعداد مجموعه های انتخاب برای  2ویژگی  4سطح برابر با  22خواهد بود.
جهت کاهش پیچیدگی و ازدیاد تعداد مجموعههای انتخاب از طرح فاکتوری متعامد بهینه برای طرا ی
مجموعههای انتخاب بهره گرفته شد .بر این اساس تعداد  9مجموعه انتخاب ،طرا ی و در قاقب پرسشنامه
آزمو انتخاب بین گردشگرا در سوا

شهر رامسر توزیع گردید .در جدول  2نمونهای از مجموعه انتخاب

آورده شده است.
جدول  .2یک نمونه از مجموعههای انتخاب در پرسشنامه
اقف

ب

ویژگیها

 %01بهبود

 %01بهبود

 %01بهبود

 %40بهبود

امکانات بهداشتی و رفاهی

 %40بهبود

 %01بهبود

اشتغال افراد متخصص گردشگری با رفتار مناسب

 %40بهبود

 %40بهبود

امکانات خدماتی و تفریحی

 %40بهبود

 %01بهبود

746011

916111

و دریا

چشن انداز سا
ایمنی و امنیت سا

و دریا

متوسط هزینهی روزانه گردشگری برای هر خانوار

(هیچ کدام)
تمای ندارم تغییری در وضعیت
کنونی گردشگری سوا

و دریای

مازندرا صورت گیرد

به طور متوسط  226111توما

قطفاً یک گزینه را انتخاب نمایید

منبع :یافتههای پژوهش

در پژوهش اضر از روش نمونهگیری بر اساس انتخاب استفاده شد .در رویکرد انتخاب ،تعداد
مشاهدات با تعداد پرسشنامهها متفاوت است و در واقع هر مجموعه انتخاب ،یک مشاهده محسوب میشود
(بنیت و آدامویز .)20 :4110 ،0از این رو با توجه به اینکه در این مطاقعه هر پرسشنامه شام  9مجموعه
انتخاب است ،در سوا

شهر رامسر با  221گردشگر از ک جامعه گردشگرا سا لی و دریایی ،نمونه

گرفته شد .این تعداد تی بیشتر از داق مودار معنیداری در سطح  0درصد بر اساس جدول مورگا برای
نمونهگیری با جامعه نامعلوم است .اقبته پس از طرا ی پرسشنامه اوقیه ،به منظور کاهش خطا و اصالح آ ،
1. Benite and Adamouis

الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر

ابتدا  01پیش پرسشنامه از گردشگرا در سوا
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رامسر تکمی شد ،سپس با استفاده از اطالعات بدست

آمده ،پرسشنامه اصلی طرا ی و در بهار و تابستا  0377جمعآوری گردید.
یافتهها
در ابتدای این بخش توصیف آماری نمونه مورد مطاقعه بطور خالصه آماده است .براساس اطالعات
جمعآوری شده در قاقب پرسشنامه 74/0 ،درصد گردشگرا مرد و  47/0درصد آنها ز و  91درصد آنها
متاه و  41درصد آنها مجرد بودند .میانگین سنی گردشگرا  ،30/9میانگین سطح تحصیالت آنا قیسانس،
و بطور میانگین تعداد افراد تحت تکف هر گردشگر  3/0نفر بوده است .گردشگرا بازدید کننده از سوا
رامسر بطور میانگین  233/4کیلومتر سفر کردند و میانگین هزینه روزانه هر نفر از گردشگرا سا لی و
دریایی در ک سفر نزدیک به  0میلیو  091هزار ریال بوده است .همچنین هر گردشگر بطور میانگین 31
میلو ریال مخار ماهانه و  31میلیو  239هزار ریال درآمد ماهانه را اعالم کردهاند .از طرفی گردشگرا
بطور میانگین  2/00شب اقامت شبانه در رامسر داشتهاند .از طرفی  71درصد گردشگرا در سا

رامسر

در فعاقیتهای عام اقمنفعه شرکت دارند ،فوط  07/0درصد آنها در سازما های مردم نهاد محیط زیستی عضو
هستند و  73/70درصد آنا روش فعلی درآمدزایی در سوا

رامسر و پرداخت هزینههای گردشگری به

روش فعلی را مناسب نمیدانند .مهمترین موصد تفریحی گردشگرا در سفر به استا مازندرا  ،سوا

دریا

با  21درصد عالقه و مهمترین هدف آنا از سفر به رامسر با  70درصد سفر تفریحی نسبت به اهدافی مانند
درمانی و زیارتی و دیدار اقوام بوده است .گردشگرا از نظر شاخص نگرش محیط زیستی که ساخته شده
از چهار متغیر شام مطاقعه مطاقب محیط زیستی ،مشاهده فیلنهای محیط زیستی ،عالقه به مناظر طبیعی و
میزا استفاده از محصوالت سازگار با محیط زیست میباشد ،نگرش مثبتی دارند ،بطوری که میانگین نمره
 3/73از  0را بدست آوردند .در نهایت گردشگرا و بازدیدکنندگا سا
شده در مجموعههای انتخاب را اوقویتبندی کردند .به ترتیب چشن انداز سا
رفاهی ،امنیت سا

رامسر ویژگیهای  2گانه ذکر
و دریا ،امکانات بهداشتی و

و دریا ،امکانات خدماتی و تفریحی ،اشتغال نیروهای متخصص گردشگری و درآخر

هزینه گردشگری در اوقویت یک تا شش برای گردشگرا قرار گرفتند .قرار گرفتن هزینه گردشگری در رتبه
آخر نشا از این دارد که گردشگرا به شرط وجود دیگر ویژگیها و باال بود کیفیت آنها ،اضرند هزینه
کنند تا به سطح باالتری از مطلوبیت دست یابند .در ادامه نتایج اقگوی رگرسیونی الجیت شرطی اص از
روش آزمو انتخاب آورده شده است .در جدول  0نتایج رگرسیو الجیت شرطی به همراه اثر نهایی هر
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یک از ویژگیها آورده شده است.
در این مطاقعه جهت برآورد آزمو انتخاب ،به دقی اینکه تأثیر ویژگیهای سا

را بر تمای به پرداخت

و مطلوبیت نهایی افراد برآورد کردین ،از مدل رگرسیونی الجیت شرطی استفاده شد و نتایج این برآورد در
جدول  0آورده شده است.
جدول  .0نتایج برآورد مدل رگرسیونی الجیت شرطی برای روش CE
ضریب

ویژگی

انحراف معیار

آماره

سطح معنیداری

اثر نهایی

z
چشن انداز سا

و دریا

ایمنی و امنیت سا

و

دریا
امکانات بهداشتی و رفاهی
اشتغال افراد متخصص
گردشگری با رفتار مناسب
امکانات خدماتی و
تفریحی
متوسط هزینهی روزانه
گردشگری برای هر خانوار

**1/402

1/012

4/12

1/137

1/101

1/140

1/170

1/43

1/907

1/112

***

1/199

2/70

1/111

1/010

1/234

1/002

1/032

1/70

1/321

1/147

*1/447

1/11110

0/72

1/194

1/103

***-1/11110

1/111117

-4/27

1/117

-1/1111120
LR(2): 077/72

Prob > LR:
Pseudo R2= 1/04
McFadden's

Maximum Likelihood R2:1/42
N=0741

منبع :یافتههای پژوهش

1/111
R2: 1/04

* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  0 ،01و  0درصد

با توجه به اطالعات جدول  ،0آماره  LRبرابر با  077/72شده است که نشا دهنده آ است که رگرسیو
الجیت شرطی در سطح یک درصد معنیدار شده است .مودار باالی آماره قگاریتن درستنمایی نشا دهنده
تصریح درست مدل برآورد شده است .همچنین ،مودار ضریب خوبی برازش کاذب برابر با  1/04و

R2

مکفاد برابر با  1/04و  Maximum Likelihood R2برابر با  1/42شده است که مودار پایین این آمارهها
در مدلهای گسسته مانند الجیت شرطی عادیست .از میا ویژگیها ،ویژگی چشن انداز سا

و دریا،

امکانات بهداشتی و رفاهی ،امکانات خدماتی و تفریحی و هزینه روزانه گردشگری به ترتیب در سطح 0
درصد 0 ،درصد 01 ،درصد و  0درصد معنیدار شدهاند .از آنجاکه در مدلهای الجیت شرطی ضرایب قاب
تفسیر نیست در ادامه به تفسیر عالمت ضرایب و اثرات نهایی پرداخته میشود.

الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر

عالمت ویژگی چشن انداز سا
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و دریای رامسر تأثیر مثبت و معنیداری بر مطلوبیت نهایی یا تمای

به پرداخت گردشگرا جهت استفاده تفریحی از سوا
چشن انداز سا

رامسر دارد .به عبارتی با افزایش و بهبود وضعیت
افزایش مییابد .بر اساس

رامسر ،تمای به پرداخت افراد برای ورود و تفریح در سا

اثر نهایی این ویژگی ،با ثابت ماند سایر شرایط و یک وا د (درصد) بهبود در چشنانداز سا
 1/101وا د مطلوبیت نهایی افراد یا تمای به پرداخت افراد برای تفریح در سا
عالمت ویژگی امکانات بهداشتی و رفاهی سا
رفاهی سا

رامسر،

رامسر افزایش مییابد.

مثبت و معنیدار است ،یعنی با بهبود امکانات بهداشتی و

رامسر مطلوبیت نهایی افراد یا به عبارتی تمای به پرداختشا برای بازدید از سا

افزایش

مییابد .بر اساس اثر نهایی این ویژگی ،با ثابت ماند سایر شرایط و یک وا د (درصد) بهبود در امکانات
رامسر 1/010 ،وا د مطلوبیت نهایی افراد برای تفریح در سا

بهداشتی و رفاهی سا

رامسر افزایش

مییابد.
عالمت ویژگی امکانات خدماتی و تفریحی سا
خدماتی و تفریحی سا

مثبت و معنیدار شده است ،یعنی با بهبود امکانات

رامسر مطلوبیت نهایی افراد برای بازدید از سا

افزایش مییابد .به این معنی

که با ثابت ماند سایر شرایط و یک وا د (درصد) بهبود در امکانات خدماتی و تفریحی سا
 1/103وا د مطلوبیت نهایی افراد برای تفریح در سا

رامسر،

رامسر افزایش مییابد .نهایتاً عالمت ویژگی قیمت

یا هزینه روزانه گردشگری خانوار در سطح یک درصد تأثیر منفی بر مطلوبیت نهایی یا تمای به پرداخت
افراد دارد .به عبارتی با افزایش یک وا دی (درصدی) هزینه برای تفریح ،مطلوبیت نهایی افراد کاهش
خواهد یافت که این نتایج با تئوری تواضا سازگار است .با یک وا د ( 01هزار ریال) افزایش هزینه روزانه
رامسر و ثابت ماند سایر شرایط ،مطلوبیت نهایی گردشگرا به اندازه 1/1111120

گردشگری در سا
وا د کاهش مییابد.

ویژگیهای امنیت سا
گردشگرا سوا

و دریا و اشتغال افراد متخصص گردشگری اثر مثبت بر تمای به پرداخت

رامسر دارد ،اما این متغیرها از نظر آماری معنیدار نشدهاند بنابراین از تفسیر آنها صرف

نظر میشود .در ادامه به جهت راستیآزمایی مدل رگرسیونی الجیت شرطی ،آزمو استوالل بین گزینههای
نامرتبط به کمک آماره هاسمن -مکفاد انجام شده که نتایج آ در جدول  2آورده شده است.
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جدول  .2نتیجه آزمو هاسمن – مک فاد برای بررسی آزمو IIA
X2
گزینه اول

-1/00

گزینه دوم

-0/32

گزینه سوم

-42/21

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به مودار آمارهی کایدو در جدول  ،0مشاهده میشود که این مودار برای هر سه گزینه موجود
در مجموعههای انتخاب منفی شده است ،این نتیجه مؤید آ است که فرضیه  H1رد و فرضیه  H0مبنی بر
عدم رابطه سیستماتیک یا استوالل بین گزینههای طرا ی شده در مجموعههای انتخاب را نمیتوا رد کرد.
بنابراین مدل رگرسیونی الجیت شرطی ،مناسبترین اقگو برای بررسی ویژگیها بر تمای به پرداخت افراد
رامسر مورد تأیید میباشد .منفی شد این آماره غیرمعمول برای آزمو هاسمن

برای تفریح در سا

نیست ،به ویژه هنگامی که نمونه نسبتاً کوچک است ،به عبارتی تعداد فراوانی انتخاب هر گزینه کوچک
است (هاسمن.)0792 ،
هما طور که در بخش روش پژوهش بیا شد ،اهمیت برآورد تأثیر متغیرهای توضیحی بر مطلوبیت
نهایی افراد در مدل انتخاب ،برآورد تمای به پرداخت افراد برای هر یک از ویژگیهای معنیدار است .از
آنجا که ضرایب به خودی خود تفسیر شدهاند ،برای موایسهی موادیر ضرایب از قیمتهای ضمنی استفاده
شده و نرخ نهایی جانشینی بین ویژگیهای چشن انداز سا

 ،امکانات خدماتی -تفریحی ،امکانات

بهداشتی -رفاهی محاسبه شده است .این موادیر در جدول  7گزارش شده است.
جدول  .2ارزش ضمنی هر یک از ویژگیهای گردشگری ساحلی و دریایی
ویژگی
چشن انداز سا
ایمنی و امنیت سا

مایل به پرداخت (ریال)
و دریا
و دریا

4026111
406111na

امکانات بهداشتی و رفاهی

2346111

اشتغال افراد متخصص گردشگری با رفتار مناسب

0026111na

امکانات خدماتی و تفریحی

4476111

منبع :یافتههای پژوهش  :naبیمعنی از نظر آماری

با توجه به اطالعات جدول  ،7افراد نمونه مورد بررسی بیشترین قیمت ضمنی یا تمای به پرداخت را
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برای بهبود امکانات بهداشتی -رفاهی در دود  2346111ریال دارند .بعد از آ برای بهبود امکانات خدماتی-
تفریحی اضر هستند  4476111ریال پرداخت نمایند .همچنین تمای به پرداخت گردشگرا برای بهبود
رامسر به ازای هر روز-خانوار  4026111ریال میباشد .تمای به پرداخت یا ارزش ضمنی

چشن انداز سا

ویژگیهای اشتغال افراد متخصص و ایمنی و امنیت سا

به ترتیب  0026111و  406111هزار ریال محاسبه

شده است وقی این دو ویژگی دارای اثر معنیدار ار نظر آماری نیستند .با این ساب هر کدام از خانوارها
اضر هستند در مجموع به طور میانگین نزدیک به  9706111ریال برای استفاده و بهبود امکانات سا
رامسر پرداخت نمایند .همچنین از آنجا که تعداد نمونه مورد بررسی  0707مشاهد هستند ،ارزش تفریحی
سا

رامسر برای افراد در نمونه مورد بررسی 0627763706111 ،ریال محاسبه میشود.
با توجه به انتخابهایی که افراد انجام دادهاند ،قیمتهای ضمنی و تغییر در سطوح ویژگیها از یک

سیاست فرضی به سیاست فرضی دیگر ،میتوا موادیر رفاه اقتصادی در یک سیاست فرضی را محاسبه کرد.
نحوه محاسبه اختالف بحرانی هیکس یا مازاد جبرانی ،در بخش روش پژوهش شرح داده شد .با ذف
گزینهی وضعیت کنونی (گزینه سوم هر کارت) که در بین گزینههای انتخابی در  9مجموعه انتخاب ،ثابت
است و ذف سطوح تکراری 0 ،گزینه یا سناریوی متفاوت انتخاب و ارائه شد ،که در جدول  9آورده شده
است .همچنین با توجه به معنیدار نشد ویژگی ایمنی و امنیت سا

و دریا و اشتغال افراد متخصص،

تمای به پرداخت این متغیرها در محاسبهی رفاه وارد نشده است.
جدول  .9اقگوی گردشگری و محاسبه رفاه برای پنج سناریوی پیشنهادی
سناریو 0

سناریو 4

سناریو 3

سناریو 2

سناریو 0

ویژگیها

 %40بهتر

 %01بهتر

 %01بهتر

 %40بهتر

 %01بهتر

1

1

1

1

1

 %40بهتر

 %01بهتر

 %40بهتر

 %01بهتر

 %40بهتر

1

1

1

1

1

امکانات خدماتی و تفریحی

 %40بهتر

 %01بهتر

 %40بهتر

 %01بهتر

 %01بهتر

هزینه گردشگری (ریال)

9116111

7406111

7406111

9116111

9116111

تغییرات رفاه

7016111

067116111

061376111

062006111

063736111

چشن انداز سا
ایمنی و امنیت سا

و دریا
و دریا na

امکانات بهداشتی و رفاهی
اشتغال افراد متخصص
گردشگری na

منبع :یافتههای پژوهش  naبه دقی معنیدار نشد  ،تغییرات این ویژگی ،در نظر گرفته نشد و محاسبه نگردید.

در جدول  ،9مودار تغییر در رفاه در اثر تغییر بین وضعیت کنونی و اعمال هر یک از سیاستها ،نشا
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داده شده است .باالترین مودار رفاه در سیاست فرضی یا سناریوی شماره  2ایجاد شده است .این سناریو با
 40درصد بهبود در وضعیت کنونی امکانات چشن اندازی و  01درصد بهبود در وضعیت امکانات بهداشتی
و رفاهی و ویژگی خدماتی-تفریحی و دریافت  9116111ریال ،بیشترین رضایت یا رفاه را در افراد مورد
بررسی ایجاد کرده است و در قسمت توصیف آماری انتخاب بین گزینههای هر مجموعه انتخاب ،این گزینه
رامسر ایجاد

جز پرطرفدارترینها بوده است .همه سناریوهای پیشنهادی رفاه مثبتی را در گردشگرا سوا
میکند.
نتیجهگیری

گردشگری به عنوا یک محصول اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مورد توجه اقتصادهای
توسعه یافته و رو به رشد قرار دارد .از آنجا که ایرا در زمینه برخورداری از سوا
است ،تعریف ،طرا ی و ارائه اقگویی بومی برای فعال کرد این پتانسی در سوا

و دریا دارای مزیت
شمال کشور برای کمک

به اقتصاد محلی ،منطوهای و ملی مثمر ثمر خواهد بود .بدین جهت در این مطاقعه به کمک جدیدترین
روشهای ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی ،ارزش یا اوقویت ویژگیهای گردشگری سوا
رامسر به عنوا نمونهای از سوا

و دریای

شمال ایرا  ،از نظر گردشگرا سنجیده شد .براین اساس و نتایج این

مطاقعه  0سناریوی قاب دسترس که از نظر کارشناسا گردشگری سا لی و دریایی مورد تایید است ،پیشنهاد
گردید و میزا تغییر رفاه گردشگرا محاسبه و گزارش شد .نتایج این پژوهش با نتایج مطاقعات کرستی و
همکارا ( ،)4100بیردیر و همکارا ( )4103تا د زیادی مطابوت دارد با این تفاوت که در مطاقعه اضر
در نهایت اقگوی گردشگری سا لی و دریایی بر اساس ترجیحات گردشگرا پیشنهاد گردید .بدین طریق
که به روش آزمو انتخاب ،براساس ترجیحات (انتخاب) گردشگرا  ،اقگوی گردشگری (سناریوها) پیشنهاد
گردید که برای گردشگرا رفاه ایجاد کرده و از طرفی به دقی اینکه گردشگرا

اضرند برای هر کدام از

سناریوهای ارائه شده هزینه بیشتری پرداخت نمایند ،برای سرمایهگذاری سرمایهگذارا

وزه گردشگری

جذاب نیز هستند .در ادامه با توجه به نتایج اص شده در این پژوهش ،پیشنهادات کاربردی جهت بهبود
وضعیت گردشگری سا لی و دریایی جذب گردشگر و ایجاد اشتغال و درآمدزایی ارائه میشود.
در بین ویژگیهای گردشگری ،امکانات بهداشتی و رفاهی سوا
زباقه موجود در سا
و آالچیق در سا

و دریای رامسر نظیر تعداد سط

 ،امکانات دوش آب استحمام و تواقت ،مکا اقامت و استرا ت موقت و دائن ،سایبا
 ،امکانات برای افراد معلول برای گردشگرا بیشترین ارزش یا مطلوبیت نهایی را ایجاد
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میکند .بنابراین بهبود این امکانات تا سطح  01درصد نسبت به وضعیت موجود تاثیر بسزایی در ایجاد
رضایت در گردشگرا دارد.
ویژگیهای خدماتی و تفریحی مانند پارکینگ سا لی ،اماکن و جشنوارههای مذهبی و فرهنگی ،خدمات
امدادی و درمانی و اینترنت ،و امکانات تفریحات سا لی و دریایی (جت اسکی ،قایق و اتوبوس دریایی،
اسکله تفریحی ،فوتبال و واقیبال سا لی ،پاراسیلینگ و  ،)...دومین متغیر تاثیرگذار میباشد و پس از آ
چشن انداز سا

و دریای رامسر قرار دارد .بهبود این دو ویژگی نیز تا سطح  01و تی  40درصد نسبت

به وضعیت فعلی ،مطلوبیت نهایی بسزا و تاثیرگذاری را در گردشگرا ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اینکه هر خانوار اضر است برای بهبود مجموع هر یک از ویژگیها نزدیک به 9706111
ریال به ازای یک روز تفریح در سا

رامسر هزینه کند ،نشا میدهد اگر شرایط بهبود پیدا کند ،تمای به

پرداخت گردشگرا بیشتر میشود که این امر ،سرمایهگذاریهای الزم را جهت بهبود شرایط گردشگری
سوا

رامسر را شفافتر کرده و دیدی روشنتر در ارتباط با درآمدزا بود هزینه بیشتر را میدهد.
از طرفی نمیتوا اثر مثبت ویژگیهای ایمنی و امنیت سوا

شام ایمنی شنا در آب و وجود نجات

غریق ،تردد وسای موتوری (موتور سیکلت ،اتومبی  ،جت اسکی و قایق موتوری) در سا

و دریا ،ازد ام

و شلوغی و آقودگی صوتی ،امنیت انتظامی و رعایت اقزامات قانونی ،اخالقی و فرهنگی سا

و دریا و

همچنین اشتغال افراد متخصص را نادیده گرفت .این متغیرها از نظر آماری در نمونه مورد مطاقعه معنیدار
نشد وقی به واقع تاثیر مثبت و سرمایهگذاری برای بهبود هر یک از این بخشها قاب توجیه است.
در نهایت سناریوی شماره  2به عنوا اقگوی برتر گردشگری سا لی و دریایی رامسر به دقی اینکه
بیشترین تغییر رفاه را در گردشگرا ایجاد میکند ،پیشنهاد میشود .در این اقگو چشن انداز سا

و دریا با

 40درصد ،امکانات بهداشتی و رفاهی با  01درصد و امکانات خدماتی و تفریحی نیز با 01درصد بهبود
نسبت به وضعیت فعلی پیشنهاد میشود .در این سناریو ،هزینههای گردشگری به اندازه  41درصد نسبت به
میانگین وضعیت فعلی افزایش خواهد داشت یعنی از  221هزار ریال به  911هزار ریال به ازای یک روز
برای هر خانوار افزایش مییابد .این در اقیست که در محاسبات این پژوهش مجموع تمای به پرداخت
خانوارها  970هزار ریال بدست آمد که  70هزار ریال بیشتر از سطح هزینه تعیین شده در سناریوی پیشنهادی
شماره  2است .این تفاوت قیمت را میتوا با سرمایهگذاری و برنامهریزی اصوقی در جهت بهبود ویژگیها
و امکانات گردشگری و بکارگیری مستوین و غیرمستوین نیروی کار جدید و متخصص بهره گرفت.
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