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چکیده
افزایش خطر ابتال به بیماریها ،مشاجرات عمومی درباره تنزل امنیت غذایی و باال رفتن سطوح آل ،تسیز طیحم طاطحنا و یگدو     
چالشهای فراروی جوامع است .آنچه در این زمینه قابل تأمل است نقش و اثری است که نظامهای آموزشی در آموزش رفتارهای
زیست محیطی در کاهش این بحرانها دارند .این مهم در قالب مدارس طبیعت قابل اجرا است .در این تحقیق سعی برآن است ت زا ا
افراد سؤال شود تا چه اندازه برای بهرهمندی از یک مدرسه طبیعت برای فرزندان خود ارزش قائلند .ل ت و یحارط قیرط زا اذ و عیز     
شگذاری مشروط و مدل رگرسیونی لوجی وظنم هب ت ر    
 361پرسشنامه دوگانه-دوبعدی در بهمنماه  5931و با استفاده از روش ارز 
سنجش میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه و بر اساس روش حداکثر درستنمائی ،پارامترهای مدل برآورد گردید .نتایج نشان داد
تمایل به پرداخت افراد به منظور بهرهمندی از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با متغیرهای درآمد ،تحصیالت ،نگرانی
از تخریب پارک طبیعت پردیسان ،رابطه مستقیم و با متغیر پیشنهاد ارتباط منفی و معنی داری داشته است ،و افراد ارزش خود جهت
این بهرهمندی را حدود  10000تومان اعالم کردند و برای این کار حداکثر تمایل به پرداخت خود را نشان دادند.

طبقه بندی Q57،Q51،JEL: Q27

واژگان کلیدی :ارزشحفاظتی ،ارزشگذاری مشروط ،مدل رگرسیونی الجیت ،مدرسه طبیعت
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مقدمه
بحرانهای زیست محیطی ایران یکی از شدیدترین بحرانهای محیط زیستی در جهان شناخته شده است ،بطوری که
بخش عمدهی معضالت محیط زیستی موجود ،ریشه در فقدان آگ  فعض و مزال یها ف رد یگنهر

نیمز هههه هههههی ارتب طا

یشود )Meybodi,2013( .لذا یکی از راهکاررره یا
انسان و طبیعت دارد ودر واقع نوعی مشکل فرهنگی محسوب م 
اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن ،تغییر در رفتار انسانها به سمت و سوی اب داع
یی هک میبا   
طبیعت گرایانه است .با اندک تأملی در بحرانهای مختلف محیطی که بشر پشت سر نه م رد ،تسا هدا ییی ییی
آموزش همواره کارآمدترین ابزار برای به زانو درآوردن مشکالت بوده است و شکی نیست که جهان فردا را آموزش
یسازد )Ghavam abadi,2012( .در این راستا در سال  ، 1975اتحاد لم هي ل "    ،برنام يب ه نن نننالملل شزومآ ي   
امروز م 

محيطي " را پايهگذاري نمود .در واقع هدف آموزش محيطي ايجاد شهرونداني مسئول به لحاظ محيطي است؛ ارتباط
شه مدرم يا   
با طب عي ت عنصر پايهاي روند آموزش محيطي است؛ .تا آنجا که نياز است احترام به ب زرا بلاق رد مو شش شش
درآيد .بنابراين الزم است كه آموزشها از دوران كود يك شروع شود كه در اين دوران ت هئارا يگلاس هدزاود نس ا     
اطالعات در باب مسائل مطرح شده در آموزش محيطي به شكل انتزاعي و پيچيده كاري منطقي ب من رظن ه يييييييرسد
تها يي را براي
( )Hart, 1979براي ايجاد ارتباطي احساسي و مثبت نسبت به محيط در كودكان ،نياز است آنها فرص 
ارتباطي متداوم و طوالني مدت با مكانهاي خاص داشته باشند .نكتهاي كه در اين شكل آم نامز تيعقاو رد شزو    
فهاي ارضي كودكان به علت شهرگرا يي و مش ،دايتعا نوچمه نآ زا لصاح تالك     
حاضر مطرح است ،كاهش طي 
امنيت و جنايت است ( )Vahabzadeh,2013عوامل متعددي در ا شهاك نوچ يلماوع .دنتسه ميهس هلأسم ني
فضاهاي كودكان در بافتهاي شهري و در همسايگيها ،ترس والدين از تراف كي

     

و غريبهههه شهاك ثعاب هك ا     

17

درصدي كودكان  7–8سال در مسير مدرسه شدهاند و برنامهر يزي زندگي كودكان در م آ يريگرد و سراد نن نننه هب ا   
خاطر دروس و برنامههاي بعد از مدرسه كه در هفته  40 – 50س آ تقو زا تعا

نن نننه م دراوم نيا فرص ا يييييييييييش .دو

( )Vahabzadeh,2013اين محدوديتها در ايجاد موق يع ت براي كودكان براي ارتباط با محيط طب ار لاؤس نيا يعي

  

پيش ميكشد كه چگونه ميتوان ارتباط كودكان را با طب عي ت به روشي كه امنيت و ايمني آنه  ،دوش نيمأت ا د هرابو     
ايجاد كرد .زمينهاي مدارس شكلي از محيط بيروني است كه تمامي كود نيا .دنراد يسرتسد نآ هب ناك اهاضف       
فرصتي باورنكردني در ارتباط مستقيم با طب عي ت براي كودكان ب م دوجو ه يييييييآورن  .د ( ( )Vahabzadeh,2011مدرسه
جنگل یا طبیعت یک رویکرد آموزشی است ،که از اواخر دهه  0 95 1وجود داشته است و هزاران برنامه توسعهای در
مورد آن در سراسر جهان انجام شده است ،شروع این کار در دانمارک و سوئد بوده است ،که سپس به اس یوانیدناک
اروپا ،چین ،استرالیا ،نیوزیلند ،ایاالت متحده و در حال حاضر به کانادا و بس هدیسر ایند یاهروشک زا رگید یرای      
است .مدرسه جنگل با اسامی مختلفی نامیده میشود به عنوان مثال ،باغچه طبیعت ،مدرسه بیرونی ،باغچ ،یلگنج ه   
مدرسه نور و باران و غیره ،اما عمومًاًا دو اسم دارد که عبارتند از :مدرسه جنگل و مدرسه طبیعت .مدرسه طبیعت که
صه یا
در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است عالوه بر شکوفایی استعدادهای کودک اکب و نا ر ریگ ی خاش  صصص صصص
استاندارد سعی در بروز خالقیتهای روحی و عاطفی کودکان و حتی رشد جس  ینام آآن و دراد زین ار نا

لابند هب     
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تربیت دانشآموزانی است که در آینده تأثیر مثبتی بر محیط زیس  دوخ ت د دنرا  )Salehi et al,2013( .... ...از آن جمله
یتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
م
حمایت از حوزههای چندگانه رشد :طبیعت در همهی حوزههای مهم رشد کودک (ذهنی ،هیجانی ،اجتماعی ،جسمی
و روحی) حائز اهمیت است (.)Kellert,2005
حمایت از خالقیت و توانایی حل مسئله :مطالعات انجام شده بر روی بازیه یمز و طایح رد ناکدوک یا ِنِن یزاب       
مدرسه نشان میدهد که کودکان در محوطههای سبز و طبیعی درگیر اشکال خالقانهتری از بازی میشوند .به ع هوال
یکنند (.)Vahabzadeh,2013
ِی بیشتری مبادرت به انجام بازی م 
آنها در چنین فضاهایی با مشارکت و همکار ِی
افزایش تواناییهای شناختی :نزدیکی به طبیعت ،دیدن منظرهها و مواجههههی روزان ییاناوت ،یعیبط یاهرتسب اب ه      
یبرد (.)Wells,2000
تهای شناختی باال م 
کودکان را برای تمرکز و افزایش ظرفی 
بهبود عملکردهای ذهنی :مطالعات انجام شده در آمریکا نشان میدهد که در مدارسی که از کالسهای فض و زاب یا
  

یکنن ناد ،د شش شششآم د یتیمها زئاح یاهدرواتسد نازو ر
ِی مبتنی بر طبیعت اس م هدافت یی یی
دیگر اشکال آموزشهای تجرب ِی
شآموزززان در برنامهههه یتما رد ،زاب یاضف یملع یا ا یاهز      
مطالعات اجتماعی ،علوم ،زب  .دنراد یضایر و نا د نا شششش شششش
یشان تا  ۲۷درصد بهبود عملکرد داشتهاند.
تستزن 
کاهش اختالل تمرکز :ارتباط با دنیای طبیعی به طرز معناداری نشانههای اختالل تمرکز را در کودکان حتی ت ینس ا ن   
یدهد (.)Kuo & Taylor,2004
پنج سال نیز کاهش م 
افزایش فعالیتهای بدنی :کودکانی که تجربهی فضاهای طبیعی متنوع را دارند ،به لحاظ فیزیکی فعالترند ،نسبت به
بتری دارند.
قترند و با یکدیگر برخوردهای مناس 
مسائل تغذیه آگاهترند ،خال 
یدهند ،بیش تاجیزبس و هویم هک دراد لامتحا رت      
بهبود تغذیه :کودکانی که غذای خود را خود پرورش م 

بخورند

( )Bell & Dapment 2013و اطالعات بهتری از مسائل مربوط به تغذیه دارند .همچنین آنها با احتمال بیش هب یرت   
یمانند)Vahabzadeh,2013( .
یشان پایبند م 
عادات تغذیه سالم در طول زندگ 
کبین و ناکدوک رد ی
بهبود بینایی :سپری کردن زمانهای بیشتر در طبیعت ارتباط مثبت یدزن خرن شهاک اب ی ککککک ککککک

زین    

بزرگساالن دارد.
بهبود روابط اجتماعی :در صورتی که کودکان فرصت مداومی برای بازیهای آزاد و ساختار نیافت هاضف رد ه ا زاب ی    
داشته باشند ،باهوشتر خواهند بود ،با دیگران روابط بهتری برقرار خواهند کرد و سالمتر و شادتر خواهند بود.
بهبود انضباط فردی :دسترسی به فضاهای سبز و محیطهای طبیعی ،حتی برخورداری از چشماندازهای سبز ،موجب

افزایش آرامش ،کنترل فردی و انضباط شخصی ،برای جوانا ِنِن شهرنشین به وی ش دهاوخ نارتخد هژ د (((( (((((&Taylor
.)Kuo, Sullivan 2001
کاهش استرس :گیاهان و مناظر طبیعی در کاهش استرس م ثؤ رند .به خصوص در رابطه با مناطقی که پوشش گی یها

یتری دارند ،مناظری که سرسبزتر هستند و نیز محوطههای بازی طبیعی ،این تأثیر چشمگیرتر خواهد بود
غن 
(.)Wells and Evans,2003

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 641فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یکننددد .بزرگس نالا
یتوان گفت کودکان محیطهای طبیعی را به شیوهاي متفاوت از بزرگساالن تجربه م مم 
بطورکلی م 
یکننددد .در
اغلب به طبیعت به چشم پس زمینهای براي فعالیتهاي خود و به صورت یک تجربهی بصري زیبا نگ ها م مم 
حالی که کودکان طبیعت را به صورت کلی تجربه م 
یکنند ( )Olds,1989و نه به عنوان پیش زمینهای براي رخ اهداد
تهای
و پدیدهها .)Cohen & Horm-Wingerd, 1993( .آنها بیشتر به عنوان یک محرك و یک ج ءز تجربی از فعالی 
تهای طبیعت هس آ ،دنت نننچ کما تعیبط هک ه ا و ن   
ینگرند ( .)Sebba, 1991آنها در جستجوي بضاع 
خ و د ب ه آن م 
یاش بلکه
یدهد ( .)Kyttä 2003 & 2004کودکان طبیعت را نه به واسطهههی زیباای 
استطاعت انجامش را به آنها م 
بیشتر از طریق شیوهی تعامل و تجربی اب ناشدوخ یسح تا تواضق نآ      

یکننددد (.)White & Stoeklin, 1998
م مم 

بنابراین میتوان گفت طراحي و مهندسي مدارس طبیعت با هر نام و هر ارگان مسئولي ،تابع اصول توسعه فرا شهري
یاند .در طراحي و مهندسي مدارس طبیعت چالش و تالش بيشتر بر روي به یارچ و نتفرگراك ی زا هدافتسا    
و طبیع 
یهای سرزمين است تا به كارگيري فرمولها و روابط هندسي ،مثلثاتي و جبري .از اين رو به س يتخ
جلوهها و ویژگ 
ت مطالعهههحاضر نیا زا    
یتوان از اصول طراحي و مهندسي مدارس عادی در مدارس طبیعت استفاده نم یمها .دو تت تت
م
جهت است که بدانیم بازدیدکنندگان از این منطقه ،برای بهره مندی از طراح  یلوصا ی ی یارب تعیبط هسردم ک
تفریح و آموزش فرزندان خود چقدر ارزش قائل هستند و چه پارامترهایی بر ارزش یراذگ

     

آنهاا تأثیرگذاراس رد .ت

واقع میتوان گفت جامعه هدف ما خانوادهها هستند چ وناخ تسرپرس نو ا لایر شزرا هد ی د ار  ر هب لیامت بلاق        
یکند .فرزندان نه از نظر درآمدی مستقل هستند و نه ق هب ردا   
پرداخت برای استفاده و بهره مندی فرزندانش تعیین م 
تکمیل پرسشنامهها چراکه بسیاری از خانوادهها فاقد فرزند هستند و امروز ارزش خود را برای بهره مندی فرزندشان
یکنند.
در آینده از مدرسه طبیعت تعیین م 
پیشینه
در رابطه با مطالعات تحقیق حاضر میتوان گفت ،پژوهشی که مستققیمًاًا در رابط  اب ه ا تعیبط هسردم یراذگشزر      
متناسب با موضوع تحقیق صورت گرفته باشد وجود نداشت لذا به ذکر مطالعاتی مشابه با روش مورد استفاده در این
تحقیق ،در پارکهای ایران و جهان پرداخته شد از جمله  (Samdin,2008).ارزشهای غيربازاري پ نمات يلم كرا    
نگارا با استفاده از رهيافت ارزشگذاري مشروط مورد ارزيابي قـرار داد ،بـراين اساس م زي ان تمايل به پرداخت بر يا
بازديدكنندگان مال يز ا يي اين پارك  6/ 32رينگت و براي جهانگردان خارجي  81/ 47رينگت برآوردشد.
Dengدر سال  ،3102تمايل به پرداخت گردشگران براي پارکهای جنگلي شهري جورج يرمآ ياي کک کککا را ب شور ه
ارزشگذاري مشروط  11 /52دالر و ارزش س لقادح ار نآ هنالا     18وح رثکاد  761ميل دروآرب رالد نوي    کرده هانددد.
 Amirnejadدر سال  1385در مطالعهای به ت ييع ن ارزش حفـاظتي پارك جنگلي سيسنگان پرداختند .نتايج نش داد نا
كه  18/7درصد افراد حاضر به پرداخت مبلغي جهت حفاظ بروكذـم ناـكم زا ت و مت نازيم طسوتم ،هد ا هـب لي   

    

پرداخـت افـراد بـراي ارزش حفـاظتي پارك ياد شده معادل  6365ريال ب .دو  Molaeiدرس لا  388 1باا اس زا هدافت
روش ارزشگذاري مشروط ارزش حفاظتي و تفريحي جنگلهای ارسـباران را به ترت لداعم بي     1111 /81و 1/ 075
ميليارد ر ـي ال در سـال بـرآورد Fatahi .درسال  3931در ارزشگذاري تفرجگاههای طب يعي در مناطق روستا يي مطالعه
موردي :پارك جنگلي چهل چاي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط دريافتند تما رفا تخادرپ هب لي ا يارب د      

سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به741 ...

استفاده از ارزش تفريحي پارك جنگلي چهل چاي با متغيرهاي درآمد و تحصيالت بازديدکنندگان رابطٔە مستقيم و با

متغيرهاي قيمت پيشنهادي ،سن و جنس رابطٔە منفي معنادار داشته است؛ به طوري که با افزايش يک درصد در م زي ان
مبلغهای پيشنهادي احتمال پذيرش اين مبلغها از سوي گردشگران  0/4درصد کاهش خواهد يافت .متوس ليامت ط   
به پرداخت پاسخ دهندگان براي استفادة تفريحي از پارك جنگلي  19724ريال در هر بازديد به دس .تسا هدمآ ت    
 Sayadiدرسال  3931از روش ارزشگذاري مشروط براي برآورد ارزش تفرج اپ ي ر اب راصح هخرس يلگنج ک       
استفاده و مقايسه آن با برآوردهاي مشابه در ايران استفاده نمودهاند که بر اساس آن م زي ان تمايل ب تهج تخادرپ ه    

تفريح در پارک جنگلي سرخه حصار براي هر فرد در هر بازديد 2168 / 53 ،ريال به دست آمد . Aminiدرسال 5931
در برآورد ارزش تفريحي جنگلهای بلوط شهرس آت نننه يس يا ر و ناو

اب لوادرچ     اس يراذگ شزرا شور زا هدافت   

لها را  98 0 153 101تومان برآوردنموده اند.
مشروط ،ارزش تفريحي ساالنه اين جنگ 
منطقه مورد مطالعه

پارک طبیعت پردیسان به وسعت  254 /7هکتار در شمال غرب ک هش نال ر نارهت       51 ْ 20 ′ 31 ′′تا

22 ′ 12 ″ 51

ی از بوس ات نننهای ی
ی
 45 ′ 2 ″35عرض شمالی واقع شده است .طبیعت پرديس کی نا یی یی
 44 ′ 19 ″35تا ْ
طول شرقی و ْ
یو
ک مجموعههه علمی ،،آموزشی ،،پژوهشی ی
بزرگ و مشهور شهر تهران است .ایده اولیه احداث پردیسان به عنوان یک ک
ت اولیههه
تفرجگاهی از اوایل دهه  37در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و پس از انجاممم مطال اع ت ت
فراهم نمودن مقدمات تهیه زمین عم ًالًال اقدامات جدی در جهت اجرای طرح به عمل نیامد و با توجه بههه وقوععع جنگ گ
گ
تهای صورت پذیرفته بیشتر به منظور تثبیت ت
ت
تحمیلی و تنگناهای اقتصادی و شرایط خاص کشور تا سال  1365فعالی 
محدوده طرح بود .فضای سبز این پارک با الویت بازسازی بیوم ها و چشم اندازهای طبیعی ایران و جهان ب وظنم ه ررررر
آشنایی اقشار مختلف جامعه با تنوع گیاهی اقلیمهای مختلف داخلی و خارجی و روابط اکولوژیک بین عناصر سازنده
یباشد .پارک طبیعت پرديسان دارای حیات وحش طبیعی که این بخش ش لما
زیست بومها طراحی و در حال اجرا م 
جانوران بومی (پرندگان و خزندگان) و حیات وحش درحال اسارت که این بخ گ هورگ هس لماش ش و ختش و ،نار
یباشددد .بوس ات ننن دارای م و بآ یلم هزو
علفخوران وپرندگان م 

     

بط یخیرات هزوم ی  یع ((((( ((((((در  4ح زو ه ه نمایش ،یهاگ

یباشد .کارگ س )،تاناویح تسوپ ندرک بترم( یمردیسکات ها ا و شیامه نل       
تحقیقاتی ،آموزشی و خدماتی) م 
اجتماعات ،سالن نمایش فیلم ،بوفه ،پارکینگ و سرویس بهداشتی از دیگر امکانات پارک طبیعت پرديسان است .این
سایت به عنوان مجموعهای از اکوسیستمهای کالن دنیا جهت آشنایی و آموزش به عالقه مندان و گردش یافیا نارگ   
نقش نماید که بنا به دالیل متعدد این مهم تاکنون انجام نشده است .شکل  1نقشه پ ار ناسیدرپ تعیبط کرا

اشن ن     

یدهد (طرح ج ــ امع پ ــ ارك پرديس ــ ان ) 1376 ،شکل  2نیز نقشههای همپوشانی پارک طبیعت پردیسان برگرفته از
م
یدهد.
سازمان نقشه برداری ایران را نشان م 
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شکل  :1نقشه پارک طبیعت پردیسان ()integral plan of pardisan nature park,1376

شکل  :2نقشههای همپوشانی پارک طبیعت پردیسان ((Mapping Organization of iran,1395

یباشد .لیکن موارد متعددي
یکنند که متغیر وابسته ،مجموعهای از مقادیرپیوسته م 
در اغلب موارد اقتصاددانان فرض م 
وجود دارد که رفتار تصمیم گیرنده در قالب یک مجموعه محدود خالصه میشود .مدلهایی که براي چنین اه یفاد
یشوند ( )Judge.1998با توجه به پیوسته نب ریداقم ندو   
یشوند مدلهای با متغیرهاي وابسته کیفی نامیده م 
استفاده م 

سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به941 ...

متغیر وابسته در این مدلها ،به این گروه از مدلهای اقتصاد سنجی ،مدلهاای رگرس سگ نوی س م قالطا هت

یش دو
یییی یییی

( .)Maddela,1991سادهترین این مدلها مدلهایی هستند که در آنها متغیر وابسته دوتایی (صفر و ی )ک

یباشنددد.
م مم 

براي مثال یک فردمیتواند تمایلی براي پرداخت جهت بهره مندی از پارک داشته باشد یا نداش دشاب هت  ... ..در تحقیق
حاضر ،متغیر وابسته براي ارزش تعیین شده توسط افراد جهت بهره مندی از مدرسه طبیعت ،پذیرش یا عدم پذیرش
مبلغ پیشنهادي برای بهره مندی از طراحی اصولی یک مدرسه طبیعت در پ و حیرفت تهج ناسیدرپ تعیبط کرا    
یباشد .این متغیر در پاسخ به سؤالی که جهت استفاده از مدرسه طبیعت ،چقدر بر زا کی ره یا
آموزش فرزندان م 

  

یباشددد و مق ریدا
یآید .لذا متغیر وابسته ،موهومی م مم 
یپذیرد یاخیر ،بدست م 
فرزندانتون حاضر به پرداخت هستید؟ م 
یباشنددد .بر يا
یکند .این گونه موارد مدلهای رگرسیونی با متغیرهاي کیفی ،مدلهای مناسب م 
یک و صفر اختیار م 
یشود.
یباشند از مدلهای لوجیت ،پروبیت و توبیت استفاده م 
بررسی رگرسیونهایی که داراي متغیر وابسته دوتایی م 
( )Dizaji,2010در این تحقیق براي بررسی تأثیر متغیرهاي توضیحی مختلف بر میزان تمایل به پرداخت افر لدم دا   
لوجیت به کار گرفته شده و بدین منظور با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط ( )CVMمیزان تمایل ب تخادرپ ه   
خانوارها به منظور بهره مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبی زومآ و حیرفت یارب تع شششش شششش
ش
یکند که تمایل به پرداخت افر انس تحت ار دا ر ازاب ياهوی ر یضرف       
یگیرد .این روش تالش م 
مورد بررسی قرار م 
معین ،تعیین نماید .همچنین براي اندازه گیري تمایل به پرداخت از روش انتخاب دوگانه  -دو ب هدش هدافتسا يدع    
است )Dizaji,2010( .در م يز ت جالب روش  CVMکه به طور گستردهای در تحقیقات مختلف م ارق هدافتسا درو ر    
یدهند حتي
یتوان براي ارزيابي منابع و تداوم وجود آنچه كه مردم به آن اهميت م 
گرفته ،آن است که این روش را م 
اگر شخصًاًا هرگز به ديدار آن نروند ،مورد استفاده قرار داد .مراحل روش ارزشگذاری مشروط عبارتند از:
 طراحی و تکمیل پرسشنامه اولیه :در این مرحله الزم اس ات ت    پرسش مان هههی اولی وم رد یتالاؤس لماش هک ه رد      ت اس ،ت
خصوصیات اقتصادي و اجتماعی پرسش شونده وهمچنین مبلغ پیشنهادي به عنوان ورودی یوضع قح /ه تتت تتت
ط است و
طراحی شود .طراحي پرسشنامه مهمترين و شايد مشکلترین قسمت بکارگيري روش ارزش گذاري مشرو 
هر پرسشنامه نياز به چندين بار آزمون اوليه دارد ،به گونهای که افراد قادر باشند در هر مرحله مشکالتي که در پاسخ
دهي با آن مواجهند را با طراحان مطرح کنند )Dehghani,2011( .در تحقیق حاضر ،به منظور رفع ایر یلامتحا تادا   
موجود در ساختار پرسشنامه ،نخست یک پرسشنامه پیش آزمون طراحی شده و به تعداد  30عدد با ساختار انتها -باز
تکمیل شد.
 تعیین مبلغ پیشنهادی :بعد از استخراج دادههای حاصل از پرسشنامههای تکمیل شده ،میانهی قیمتهای پیش يداهنمحاسبه شد .این عدد همان مبلغی است که در پرسشنامهی اصلی به پاسخگو پیشنهادخواهد شد( .دهق ینا  )1931،،از
پرسشنامههای اولیه ،میانهی برآورد مقدار تمایل به پرداخت ( 5000 ،)RWTPتومان به دست آم دادعا ور نیا زا .د    
پیشنهادی ( )Bidدر پرسشنامهی نهایی  0 000 1 ، 5000 ، 2500تومان معین شد .بعبارتی ح غلبم فصن تمیق لقاد    
یباشد.
میانه و حداکثرقیمت  2برابر قیمت میانه م 
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تعیین تعداد نمونه :براي برآورد تعداد نمونه از فرمول كوكران و روش نمونه گيري تص .تسا هدش هدافتسا يفدا     براي دستیابی به سطح قابل قبولی از دقت در آمارههای نمون یگنایم لیبق زا ،ه ن تاعلاطمرد ،تخادرپ هب لیامت         
ارزشگذاري مشروط ،و به دلیل واریانس با يال تمایل به پرداختهای پاسخ دهندگان ،نیاز به تعداد دادههاای زی يدا
است .با در دست داشتن ضریب تغییرات دادههای به دست آمده از پرسشنامههای اولیه و با اس زا هدافت رابطهههی ()1
یآید)Dehghani,2011( :
حجم نمونه به دست م 
رابطه ()1

در رابطه فوق  nحجم نمونه t ،مقدار آمارهی  WTP, (1/96) t-studentمقدار تمایل به پرداخت برآورد شده (میانگین
ف  RWTاز  WTPاس رادقم .ت     dبه
قیمتهای پیشنهادي به دست آمده از پرسشنامههای اولیه) و  dدرصد اخ الت ف ف
یدهد که چند درصد انحراف از مقدار واق یع
وسیلهی محقق تعیین شده و نشان م 

 WTPبر قحم یا ق لوبق لباق      

است .مقدار قابل قبول  dدر مطالعات ارزشگذاری مشروط بین  0/1تا  01( 0/3تا  30درصد) است.
 طراحی و تکمیل پرسشنامه نهایی :پس از تعیین مبالغ پیشنهادی و حجم نمونه پرسشنامه نهایی طراحی گردید ..درپرسشنامه روش ارزشگذاری مشروط ،عالوه بر پرسش ویژگیهای اقتصادی اجتماعی پاسخگویان که هر یک به نوعی
بر تمایل آنان به پرداخت بابت حفظ اکوسیستم مورد نظر تأثیر دارد ،در خصوص مبالغ پرداختی آنان نی مک هب ز ک    
تکنیکهای مختلف سؤال میشود )Dehghani,2011( .در این پژوهش در بین ارقام پیشنهاد شده در پرسش مان هههه رد ا
پرسشنامه اولیه میانگینگیری شده و رقم اصلی پیشنهادی در پرسشنامه نهایی محاسبه شد .تکنیک م رد هدافتسا درو   

تحقیق حاضر به منظور میزان تمایل به پرداخت افراد ،روش انتخاب دوگانه دو بعدی ( )1Dcبود .کیلی وترنر( ) 1993
به این نتیجه رسیدند که  WTPبرآوردی ازروش انتخاب دوتایی ( 1.5 ،)DCتا  2.4برابر  WTPبرآورد ش شور زا هد

انتها–باز برایکاالهای عمومی است و از این رو بهتر میتواند ارزش کاالها و خدمات زیست محیطی را تعیین نماید.
نکته دیگری که در طراحی پرسشنامه به آن توجه شد شیوه انتخابی افراد به منظور پرداخت مبلغ پیشنهادی میباش .د
انتخاب یک روش مناسب میتواند از انحرافهای احتمالی در آینده جلوگیری نماید ،زیرا پاسخگویان ممک تسا ن   
شهاای
تمایل به پرداخت خود را بر حسب نوع پرداخت انتخاب ش یغت هد ی ژنریما و یعیفر( دنهد ر ااااا ااااااد .) 1389 ،رو 
پرداخت رایج در ارزشگذاری مشروط شامل مالیات (برای مثال افزایش مالیات بر در آمد به منظور حفاظت از جنگل
هاو پارکها) یا اهدا به یک موسسه مشخص (برای مثال افراد با پرداخت حق عضویت به یک موسسه غیر دولتی که
وظیفه آن حفظ کیفیت محیط زیست است) میباشد ( .)Molaee et al,2009در این تحقیق روش پرداخ کی هب ت    
موسسه غیردولتی خبره در امر حفاظت از پارکها به پاس دش داهنشیپ نایوگخ  .... ...براای تعی هب لیامت لیلحت و نی

   

پرداخت ،مبالغ پیشنهادي  0 0000،5000،250 1تومانی به صورت  3سؤال وابسته به هم ارائه شد و همچن ا نی ززز پاسخخخ
نفرض شد که فرد مبلغ پیش ر یداهن اا ب غلبم ناونع ه   
گویان در موردبیشترین  WTPآنها سؤال گردید .در واقع چنی 
1. Dichotomous Choice
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اهدایی به موسسه برای حفاظت از پارك طبیعت پردیسان جهت بهره مندی از طراحی اصولی ی عیبط هسردم ک تتت تتت
ت
یکنددد .اول للین سؤاللل
یپ پپذیرد یاا آن را رد م مم 
برای تفریح و آموزش فرزندان خود ،بر اساس بیشترین مطلوبیت خود م 
مربوط به  WTPدر پرسشنامهی ارزش حفاظتی با مبلغ پیشنهادی میانی (  5000تومان) مورد پرس ارق ش ر و تفرگ 
این گونه مطرح شد که با فرض قرارگیری در یک بازار فرضی چنآنچه یک سازمان غیر دولتی ماهربخواهد حفاظت
از پارك طبیعت پردیسان به عنوان مدرسه طبیعت را به عهده گرفته تا از تخریب منطقه جلوگیری کندو فرزندان شما
بتوانند درآینده از خدمات آموزشی و تفریحی در یک محیط طبیعی استفاده کنند ،آيا خ داونا ه هي ش  دراد ليامت ام در   
سال آينده مبلغ  5000تومان بهعنوان حق عضويت به مدت كي

سال دراین موسسه براي كمك به حفاظت از پ کرا

نتر (  2500تومان) و در صورت جواب مثبت ،پیش اهن د د
طبیعت پردیسان بپردازد؟ در صورت پاسخ منفی ،پیشنهاد پایی 
یشود که متوسط مطلوبیت بدست آمده از ی باختنا ک   
باالتر ( 0 000 1تومان) پرسیده شد .در روش  CVMفرض م 
به صفات آن انتخاب که برای افراد مختلف متفاوت است ،بستگی دارد .از این رو پس از تکمیل پرسش مان هههی نه یا ی
به روش رو در رو ،که کارآمدترین و کاربردترین روش براي تکمیل پرسشنامه است 23 ،پرسشنامه ب صقان ليلد ه    
بودن و عدم درک سؤاالت مرتبط با  WTPحذف ،و در نهایت ،ک اب ليلحت را      361پرسش مان ههه دوگانه  -دوبعدددی
یباشد ،،تخم ممین ت عبا
( )DCپيگيري شد .با توجه به ماهیت متغیر پاسخ که تمایل یا عدم تمایل افراد به پرداخ م ت یی یی
تقاضا با استفاده از مدل  Logitانجام شد .این الگو ،از تابع توزیع تجمعی لجستیک ب تیعبت ریز لکش ه     

یکنددد
م مم 

(:)Rafiee & Amirnejad,2009
(

'F(Ii) F (X

( exp

7که در آن ) ،F(Iiتابع چگالی نرمال تجمعی فرد  iام و  Iiتابعی خطی از متغیرهای توضیحی مدل است Xi .م سیرتا
یتوان هب د   
یباشد .نیز ماتریس پارامترهای برآوردی است .مدل لوجی م ت یی یی
متغیرهای توضیحی و  X'iترانهاده آن م 
صورت زیر بیان شود)Dehghani,2011 (ِ :
Pi

که در آن  ،Piاحتمال "یک" بودن متغیر وابسته بوده و به معنی قبول پیشنهاد جهت تمایل به پرداخت خانوارها است.
پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمائی برآورد شد .در برآورد این مدلها پ تارثا ینیب شی    
یباشددد.
تغییر در متغیرهای توضیحی بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط فرد  iام از اهمیت خاصی برخوردار م 

مقدار اثر نهایی ( ،)1MEبیانگر مقدار تغییر در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به ازای یک واحد تغییر ریغتم ره رد     
یشود)Dehghani,2011 (ِ :
توضیحی است و از رابطه زیر نتیجه م 

Marginal effect

1
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که در آن

 ،پارامتر برآورد شده  kامین متغیر توضیحی است .مقدار کشش ( )Eنی  هدننک نایب ز د صر د رد رییغت    

  

احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به ازای یک درصد تغییر در هر یک از متغیرهای توضیحی است و به ص هطبار ترو   
زیرمحاسبه شد)Dehghani,2011 ِ( :

براي محاسبه مقدار  WTPوجود دارد؛ روش اول موسوم ب طسوتم ه     WTPاس رادقم هبساحم يارب نآ زا هک ت      
یشود .روش دوم موسوم به متوسط
انتظاري  WTPبه وسيله انتگرال عددي در محدوده صفر تا بي نهايت استفاده م 
 WTPکل است که براي محاسبه مقدار انتظاري  WTPبه وسيله انتگرال گيري عددي درمحدوده

یرود
به کار م 

و روش سوم موسوم به متوسط  WTPتقريبي است که برای محاسبه مقدار انتظاري  WTPبه وس يريگ لارگتنا هلي    
یشود .از بين اين روشها روش سوم بهتر اس  اريز ،ت ا ني    
عددي در محدود صفر تا پيشنهاد ماک يز مم ( )Aاستفاده م 
یکند .پس از برآورد مدل
روش ثبات و سازگاري محدوديتها با تئوري کارا يي آماري و توانا يي جمع شدن را حفظ م 
لوجیت ،مقدار انتظاری تمایل پرداخت به وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا ب داهنشیپ نیرتالا    پذذذیرش
( )BIDبصورت زیر محاسبه شد:
E (WTP

که ) E(WTPمقدار انتظاری تمایل به پرداخت خانوارها ( )1WTPبه منظور بهره مندی فرزندانشان از پ تعیبط کرا   
پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت ،متغیر  BIDدر واقع نمایندهای از تمایل به پرداخت افراد در الگو بوده و

عرض

یباشد که به وسیله جمله اجتماعی-اقتصادی به جمله عرض از مب أد اصللی ( ) اض فا ههه ش هد
از مبدأ تعدیل شده م 
یهااای اجتمعا یی ی-
اس  لصاح جیاتن .ت ا رازفا مرنزا هدافتسا اب شهوژپ نیا ز                    ( Excelجه یسررب ت      ویژگگگ 
اقتصادی)( Shazam،جهت بر )تیجول عبات دروآ     و ( Mapleجه گ جارختسا )یددع لارگتنا دروآرب ت ر .دید       
()Dehghani,2011
پایایی و روایی پرسشنامه :با استفاده ازنرم افزار ، Spssضریب آلفای کرونب یارب خا    پرسش مان ههههاای نه یا ی شزرا حفاظتی 0 / 72 ،به دست آمد که نشان از قابل قبول بودن پایایی آن است .روایی پرسشنامهها نیز توسط کارشناسان و
افراد خبره در این زمینه مورد تأیید قرار گرفت.
یافتهها
آمارههای توصیفی متغیرها
اطالعات اقتصادي و اجتماعي به دست آمده از  361پرسشنامه كه در پارك طبیعت پردیسان تهران توز عـي

عـمج و

یدهددد
آوري شـده ،درجداول ذیل خالصه شده است .بررسی اطالعات گردآوری شده در قالب پرسشنامهها نشان م مم 
Willingness To Pay

1

سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به351 ...

(جدول  )1که میانگین سنی پاسخگویان  34سال میباشد .از نظر جنسیتی بیشتر پاسخگویا ن مرد و نیز متأه هدوب ل   
اندومیانگین شغل پاسخگویان کارمند تخمین زده شد .در بررسی سطح تحصیالت در نمونه مورد نظرمشاهده شد که
بیشترین درصد مربوط به افراد دارای مدرک کارشناسی (  )% 33و پس از آن مربوط به افراد با مدرک دیپلم بوده است
و افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر کمترین تعداد را به خود اختصاص دادهان هنیزه و دمآرد نیگنایم .د     
یشود میزان هزینههای
پاسخگویان به ترتیب معادل  973069و  0 53378 1تومان بدست آمد و همانطور که مالحظه م 
یتواند بر تمای رفا تخادرپ هب ل ا اذگریثأت د ر دشاب ...... .....
خانوارها نسبت به درآمدماهیانه شان بیشتر است و این متغییر م 
یکند یک امر هیدب  ی نیمه و .تسا      
اینکه در جامعه ایران دربیان سؤاالت مربوط به هزینه و درآمد چگونه رفتار م 
دیدگاهشان و وضعیت اقتصادی کشورشان دقیقًاًا برروی افکارارزشگذاری ریالی انها حکم فرماست ..اگررر مطال تاع
ارزشگذاری در کشورهای توسعه یافته و به ویژه اروپا را مطالعه کنید خواهید دید دید گاه زیست محیطی و فرهنگی
آنان بیش از درآمد و هزینههایشان در ارزشگذاری منابع زیستی و اکولوژیکی آنان تأثیرگذار است.
جدول  :1ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی پاسخگویان
ردیف

م تغ یر

1

سن

2

جنسیت

1

3

شغل

2

4

تحصیالت (سال)

5

وضعیت تأهل

1

6

تعداد افراد خانوار (نفر)

4

بیشینه

میانگین

ضریب تغییرات

کمینه

انحراف معیار

34

75

81

01

0/ 28

1

0

0

0/ 88

7

1

2

0/ 46

15

22

5

3

0/ 22

1

0

0

0/66

8

1

1

0/4

7

درآمد (تومان)

973069

5000000

200000

08 52 76

0/ 78

8

هزینه (تومان)

0 53378 1

6000000

0 7500 1

952802

0/ 62

Source: Research findings

یباشند درباال توضیح
یدهد  57درصد از پاسخگویان مرد و  75درصد از آنها متأهل م 
همانطور که جدول ( )2نشان م 
یکنند .یک زوج فاق  هداوناخ مه دنزرف د ا تس و    
داده شد که لزومًاًا خانواده هاصرفا با فرزند دارشدن معنا پیدا نم 
یتواند امروزارزش خود را برای فرزندانش درآینده بی دیامن نا  ... ..بههه ن ز یرگن هدنیآ یعو ی امن یطیحم تس ی .د       
م
پرسشنامه از افراد سؤال شد آیا عضو سازمان زیست محیطی هستند یا نه وتنها  7درص آمزاس وضع دارفا د نننن نننننه یا
زیست محیطی بودند که این خود نشان از کوتاهی سازمآنهای متولی در گسترش و توسعه فرهنگ زیس یطیحم ت   
ت ع مد
یت فگ ناو تت تت
یباشددد .ل م اذ یی یی
یکننددد م مم 
است و آموزش دربین شهروندان نسبت به محیطی که درآن زندگی م مم 
فرهنگسازی زیست محیطی و ترغیب شهروندان به حفظ و توسعه منابع اکولوژی آنان که پایه و اساس اقتص ره دا   
یدهد توسط سازمآنهای متولی نشان از آمار کم  7درصد می باشدکه نشان از دیدگاه ضعیف ما
کشوری را تشکیل م 
جمله
در رابطه با محیط طبیعی و زیستی ماست .تمام اقتصا ددانان دنیا براین اصل اتفاق نظر دارند من عبا  زا یعیبط جج جج
لها و  ....پایه و اساس توسعه پایداریک کشوراست.
جنگ 
جدول  :2وضعیت جنسیت ،تأهل و عضویت پاسخگویان
کارمند

شغل

آزاد

تعداد

22

58

درصد

13.5

35.6

کارگر

خانه دار

بازنشسته

11

32

21

6.6

20

13

Source: Research findings

دانشجو

بیکار

جمع

7

12

361

4

7.3

001
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جدول  :3توزیع فراوانی شغل پاسخ دهندگان
جنسیت
زن ( )% 43

وضعیت تأهل
مرد ( )% 57

زن ()%52

عضویت درسازمآنهای زیست محیطی
مرد ( )% 75

خیر ()%39

بلی ()%7

Source: Research findings

همانطورکه درجدول ( )3مشاهده میشود  35 /6درصد از افراد پاسخ دهنده کارمند در ارگآنهای دولتی و غیردولتی
یباشند که تمایل درپرداخت آنها نی و تسارتشیب ز
بودهاند که از نظر درآمدی مستقل م 

 طوبرم دادعت نیرتمک به   

   

دانشجویان ( )%4بود .در رابطه با تعیین تمایل به پرداخت افراد جهت برآورد ارزش حفاظتی پارک طبیعت پردیس نا
به عنوان سایتی جهت طراحی مدرسه طبیعت (جدول  )4ابتدا مبلغ  5000تومان به پاسخگویان پیشنهاد شد که 011
نفر حاضر به پرداخت این مبلغ برای حفاظت شدند .به  53نفری که این مبلغ را نپذیرفتند مبلغ  2500تومان پیش داهن
گردید که تمام  53نفر پذیرفتند .از طرفی به  011نفر پاسخگویی که مبلغ  5000تومان را پذیرفته بودند مبلغ 0 000 1
تومان پیشنهاد شد که  73نفر تمایل خود به پرداخت این مبلغ را نشان دادند .بطور کلی نتایج نش نایوگخساپ داد نا   
جهت بهره مندی از مدرسه طبیعت برای فرزندان خود در پ  ناسیدرپ تعیبط کرا ا  شزر ز دای ی رد و دنلئاق  وو ووو وووووواقع
ارزش خود را درقالب پرداخت هزینه پیشنهادی از سوی محقق نشان دادند.
جدول  :4وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی برای ارزش حفاظتی
مبلغ پیشنهادی
وضعیت پذیرش
پذیرش مبلغ پیشنهادی

تعداد افراد
درصد

عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی

پیشنهادپایینی

پیشنهاد میانی

پیشنهاد باالیی

(  2500تومان)

(  5000تومان)

( 0 000 1تومان)

53
% 32

011

73

% 67

% 45

تعداد افراد

0

53

37

درصد

0

% 32

% 23

Source: Research findings

تخمین مدل Logit

در این قسمت نتایج حاصل از برآورد الگوي لوجیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .براي بررسی وجود یا
عدم وجود هم خطی در این تحقیق از آزمون تجزیه به مؤلفههای اصلی استفاده گردید .نتایج حاصل از ای نومزآ ن   
نشان داد که بین متغیرهاي توضیحی مورد استفاده در الگو هم خطی وجود ندارد .براي بررسی وجود یا عدم وج دو
ناهمسانی واریانس در الگوهاي لوجیت و پروبیت نمیتوان از روشهاي معمول همچون آزمون بروچ – پاگان ،وایت

و یا گلدفلد – کوانت بهره برد .دیوید سن و مک کینون آمارهای تحت عنوان بر  نومزآ يا ن یراو یناسمها ا رد سن
الگوهاي لوجیت و پروبیت ارائه کردند )Dizachi et al,2010( .این آم  هب یکتم هرا ر شو    

  

 LMاس کی نآرد و ت   

رگرسیون تصنعی با استفاده از نتایج برآوردهاي الگوي لوجیت یا پروبیت شکل گرفته و این رگرسیون تصنعی بر يا
آزمون ناهمسانی واریانس مورد استفاده قرار میگیرد .مقدارآماره  LMدر الگوی برازش شده  3/9است و ازآن جا که
یش و دو
ارزش احتمال ( )P-valueاین آماره برابر  0/ 00میباشد فرض وجود واریانس همسانی درم م هتفریذپ لد ییی ییی
سپس الگوی لوجیت مورد نظر برآورد گردید .براي بررسی معنیداري کلی رگرسیون بر تبسن هرامآ زا ،هدش دروآ     
یباشد و از آنجا
راستنمایی ( )LRاستفاده شد .مقدار آماره نسبت راستنمایی ( )LRبا درجه آزادی  6برابر  119 / 02م 
که این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال ارائه شده میباشد ،لذا کل الگوي برآوردي از لح امآ ظا ر حطس رد ي     1

سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به551 ...

درصد معنی دار میباشد .مقدار ضریب تعیین مک فادن برابر با  83درصد میباشد که براي الگ وآرب تیجول يو رد    
 83درصد

شده با توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته ،رقم مطلوبی میباشد .به عبارت دیگر متغیرهاي توض یحی

از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .همچنین این آماره به همراه آمارههای ماداال و استرال بیانگر آن است که
   

متغیرهای توضیحی مدل ،تغییرات متغیروابسته مدل را به خوبی توضیح دادهاند .مقداردرصد پ هب حیحص ینیب شی

دست آمده در این الگو  91 /7درصد میباشد و از آنجا که مقدارقابل قبول درصد پیش بینی ص ياهوگلا يارب حیح    
ی ب تسا يدع ... ..
لوجیت و پروبیت برابر با  70درصد میباشد لذا الگوي فوق قابل اطمینان براي تجزیه و تحلیلللهای ی
یدهد.
جدول  5نتایج حاصل از مدل لوجیت با استفاده از نرم افزار  Shazamرا نشان م 
جدول  :5برآورد مدل لوجیت
م تغ یر
درآمد

ضر  بی ب وآر رد     

خط یا         

ش ده

استاندارد

آماره t

کشش در میانگین

کشش وزنی

اثر نهایی

0/ 0295

0/ 0122

2/ 7330

0/9 99 3

0/ 3894

0/ 0072

0/ 9118

0/ 5461

1/ 8158

0/1396

0/ 7114

0/2011

سؤال نگرشی 3

*

0/ 2227

0/ 1352

1/ 6469

0/ 2158

0/5391

0/ 0544

سؤال نگرشی 4

*

0/ 3741

0/ 207 1

3/ 0983

0/ 4514

0/ 4045

0/ 143 90

سؤال نگرشی 8
سؤال نگرشی 9

تحصیالت

*

0/ 3430

0/0391

2/ 7776

0/ 6689

0/2 82 5

0/ 8379

*

0/ 2489

0/ 1216

2/ 0043

0/ 2388

0/ 2032

0/ 0606

سؤال نگرشی 12

0/ 2960

0/ 1519

4/ 82 17

0/9 490

0/ 5537

0/1 733

نگرانی از تخریب پارک طبیعت پردیسان

0/ 5095

0/ 438 1

3/ 5426

0/ 384 9

0/5258

0/ 8006

-0/0 31 1

0/ 2344

-5/ 5893

0/ 9986

پیشنهاد ()BID

-0/ 7736

-0/ 2059

Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic) =119/02
Probability (L.R Statistic) =0.00000
Percentage of Right Prediction =91.7%
McFadden R² =0.833
Maddala R-Square =0.923
Estrella R-Square =0.977
constant = -3.3103
Source: Research findings

منظور از سؤال نگرشی ،گویه هست .اما معناداری متغیرها با توجه به متغیرهای ورودی به نر رازفا م    م ممیباشددد و از
اصول روش ارزشگذاری است .پس از برآورد مدل لوجیت (جدول  )5مشخص شد که تمایل به پرداخت خانوارها
به منظور بهره مندی فرزندانشان از پارک طبی یغتم اب ،روظنم تعیبط هسردم ناونعب ناسیدرپ تع ر ،دمآرد یاه

تحصیالت و سؤاالت نگرشی  " 3فكر ميكنم من و فرزندانم باید نسبت ب تفایزاب ه   

       

زبالههههاای موج  رد دو پپ پپپارک

طبیعت پرديسان احساس مسئولیت کنیم " ،سؤال نگرشی  " 4من عالقه مندم که فرزندم اجزا طبیعت را بشناسد و از

بازی با آنها لذت ببرد(خاکبازی -پاشیدن آب به هم و  ،".....سؤال نگرشی  "8ترجیح میدم فرزندم مهارتهای حفظ

محیط زیست را در محیطی غیر ازآموزش و پرورش یاد بگیرد" ،سؤال نگرشی  "9تمایل دارم در نحوه طراحی پارک
طبیعت پرديسان تمام فاکتورهای کاهش آلودگی هوا ،صدا ،آب و  .....مدنظر قرارگیرد" ،سؤال نگرش ششی  " 12وج دو

پارک طبیعت پرديسان براي خانوادهي من مهم است چه از آن استفاده كنيم چه استفاده نكنيممم" رابط و میقتسم ه
متغیر پیشنهاد ارتباط منفی و معنی داری داشته است .متغیرهای میزا زا ینارگن ،داهنشیپ ن

اب    

تعیبط کراپ بیرخت       

پردیسان ،سؤال نگرشی  4و سؤال نگرشی  12در سطح  %1و در آمدوسوال نگرشی  8و  9در سطح  %5و تحصیالت
و سؤال نگرشی  3در سطح  %01بر میزان تمایل به پرداخت پاسخگویان برای حفاظت تأثیرداشتند .در م تیجال لد   
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ضرایب برآوردشده ،فقط تأثیر متغیرهای توضیحی را بر روی احتمال پ اشن هتسباو ریغتم شریذ ن      م ممیدهنددد ولی
تفسیرمقداری ندارند بلکه کششها و اثرات نهایی هستند که مورد تفسیر قرار میگیرند .م وآرب تیجال لد ر ش د ده     
یباشد:
بصورت ذیل م 

)Logit Y= -3/3103+ (0.0295*Co) +(0.9118*Edu) + (0. 2227*Q3) +(0.3741*Q4) +(0.3430*Q8
+(0.2489*Q9) + (0.296*Q12) +(0.5095*Wo) – 0/1310BID
تها یی ی پیش ،یداهن     Coدرآم ،راوناخ د       Eduمی تالیصحت ناز     
ک نآ رد ه     Yانتخ نیب زا اهوگخساپ با       قیم تت 

پاسخگویان " Q3،فكر ميكنم من و فرزندانم باید نسبت به بازیافت زبالههاای موج اپ رد دو ر ناسيدرپ تعیبط ک     
احساس مسئولیت کنیم " " Q4 ،من عالقه مندم که فرزندم اجزا طبیعت را بشناس تذل اهنآ اب یزاب زا و د     

ببرد

(خاکبازی -پاشیدن آب به هم و  "Q8،".....ترجیح میدم فرزندم مهارتهای حفظ محیط زیست را در محیط ریغ ی   
ازآموزش و پرورش یاد بگیرد" "Q9،تمایل دارم در نحوه طراحی المآنهای پارک طبیعت پرديسان تمام فاکتوره یا

کاهش آلودگی هوا ،صدا ،آب و  .....مدنظر قرارگیرد" " Q12 ،وجود پارک طبیعت پرديسان براي خانوادهي من مهم
است چه از آن استفاده كنيم چه استفاده نكنيم"  Woنگرانی پاسخگویان از تخری اپ ب ر ،ناسیدرپ تعیبط ک

     BID

یباشد .عالمت منفی ضریب برآورد شده متغیر پیشنهاد (همانطوری که انتظار م 
قیمت پینهادی م 
یدهد
یرفت) نشان م 
اگر مبلغ پیشنهادی جهت حفاظت افزایش یابد احتمال پاسخ "بله" در تمایل به پرداخت پاسخگویان کاهش مییابد.

با توجه به کشش وزنی متغیرمبلغ پیشنهادی (  )-0/ 7736در جدول ،افزایش یک درص ش داهنشیپ غلبم رد د د هب ه

   

یدهد .همچنین براساس اثر نهایی این متغیر
پاسخگویان ،احتمال "بله" در تمایل به پرداخت را  0.77درصد کاهش م 

(  ،)-0/ 2059افزایش یک ریال در مبلغ پیشنهادی به افراد ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را معادل  0/2واحد کاهش
یدهد .عالمت مثبت ضریب بر آوردی متغیر درآمد (با توجه به انتظار) نشان دهنده افزایش احتمال "بله" درتمایل
م

به پرداخت همراه با افزایش درآمداست .براساس کشش وزنی متغیردرآمد ،افزایش یک درصد در درآمد پاسخگویان،
ی این متغی ییر ( )0/ 0072
یدهد .همچنین ،باتوجه به اثر نه یا ی ی
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  0/ 38درصد افزایش م 
درجدول ( ،)6افزایش یک ریال در درآمد پاسخگویان ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را ب هزادنا ه     0/ 0072واحددد
یدهد که هرچه سطح تحصیالت باالتر برود به مراتب
یدهد .عالمت مثبت ضریب متغیر تحصیالت نشان م 
افزایش م 
احتمال "بله" در تمایل به پرداخت افزایش مییابددد .ب ابع ه ر زفا رگید ت ا دصرد کی شی

در نازیم  تالیصحت        

یدهددد .همچن ب نی ب هب هجوتا    
پاسخگویان احتمال بله در تمایل به پرداخت برای حفاظت را  0/17درصد افزایش م مم 
اثرنهایی ،افزایش یک واحد در تحصیالت افراد احتمال پذیرش مبلغ یداهنشیپ    را  0/ 11واح شیازفا د   
یدهد که احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طرف
عالمت مثبت متغیر سؤال نگرشی  3نشان م 

یدهددد.
م مم 

پاس ایوگخ ننن ب یازا ه

افزایش حس مسئولیت پذیری نسبت به بازیافت زباله در پارک طبیعت پردیسان به اندازه  0/ 1935افزایش م ممییابددد.
یدهد که احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طر ایوگخساپ ف نن ننن ب یازا ه
عالمت مثبت متغیر سؤال نگرشی  4نشان م 
افزایش عالقه مندی به شناخت اجزا طبیعت و بهره مندی فرزندان از امکانات بازی (خاکبازی -پاشیدن آب به هم و
یدهددد
 )....در پارک طبیعت پردیسان به اندازه  0/ 4045افزایش مییابد .عالمت مثبت متغیر سؤال نگرشی  8نشان م مم 
حیطی
که احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طرف پاسخگویان به ازای افزایش مهارتهای حفظ محیط زیس م رد ت ح ح

سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به751 ...

غیر ازآموزش و پرورش برای فرزندان با ایجاد مدرسه طبیعت در پارک طبیعت پردیسان به ان هزاد  0/2 82 5افزا شی
یدهد که احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طرف پاسخگویان به
مییابد .عالمت مثبت متغیر سؤال نگرشی  9نشان م 
ازای افزایش استفاده از فاکتورهای زیست محیطی نظیر کاهش آلودگی ه ادص ،او  ،،، ،،آب و ...در طراح آملا ی نن نننه یا
یدهددد که
مدرسه طبیعت به اندازه  0/2 03 2افزایش مییابد همچنین عالمت مثبت متغیر سؤال نگرشی  12نش نا م مم 
گسازی بیشتر برای شهروندان دررابطه با
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طرف پاسخگویان به ازای افزایش و فرهن 
اهمیت حفظ پارک طبیعت پرديسان چه از آن استفاده كنيم چ كن هدافتسا ه ن مي  .... ...بههه ان هزاد

 0/ 5537واح شیازفا د   

یدهددد
مییابد .عالمت مثبت متغیر نگرانی از تخریب پارک طبیعت پردیسان جهت طراحی مدرسه طبیعت نیز نشان م 
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی افرادی که نگران تخریب هستند  0/5258درصد افزایش مییابد .براساس اثر
نهایی متغیر نیز افزایش یک واحد در نگرانی پاسخگویان ،احتمال پذیرش مبلغی جه لداعم ار تظافح ت    

0/ 8006

یدهد.
واحد افزایش م 
تخمین WTP

پس از برآورد مدل لوجیت ،مقدار انتظاری (امیدریاضی) تمایل به پرداخت افراد به منظور بهره مندی فرزندانش زا نا
پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت منظور ،با انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد بیشینه (که با
توجه به جدول 0 000 1،تومان بوده است) ،بدست آمد .توجه شود که سایر متغیرهای معن طسوتم حوطس رد راد ی    
وارد الگو شدهاند .مقدار عددی این انتگرال به صورت زیر خواهد بود:
)E(WT

)14/2(WTP

معادله فوق نشان میدهد که متوسط تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره مندی فرزندانش اپ زا نا ر تعیبط ک    
یباشددد .نت اد ناشن جیا د   
پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت منظور معادل  9999.98تومان یعنی حدود  0 000 1تومان م مم 
پاسخگویان تمایل دارند با متغیرهای معنی دار مذکور پارک طبیعت پردیسان به عنوان سایتی جهت طراح هسردم ی   
طبیعت در نظر گرفته شود و برای این کار حداکثر تمایل به پرداخت خود را نشان دادند .در این تحقیق ارزش حفظ
پارک طبیعت پردیسان را محاسبه کردیم و گفتیم که با توجه به پتانسیلهای موجود افراد برای تبدیل شدن منطقه به
مدرسه طبیعت با چه متغیرهای معناداری حاضر به ارزش قائل شدن برای بهره مندی از مدرسه طبیعت برای خ و دو
فرزندانشان هستند .با داشتن مقدار تمایل به پرداخت هر فرد میتوان ارزشحفاظتیبر ه یا رررررهکت را پ تعیبط کرا   
پردیسان را به کمک تعداد افراد جامعه مورد بازدید و مساحت منطقه محاسبه نمود .با آگاهی از جمعیت افراد منطقه
ومساحت منطقه (بر حسب هکتار) ،ارزش حفاظتی به صورت زیر محاسبه شد:
ارزش حفاظتی
( 23015هکتار/تومان
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بنابراین ارزش حفاظتی ساالنه هر هکتار از پارک طبیعت پردیسان برابر  5 301 2تومان بدست آمد .ب ابع ه ر رگید ت    
هر خانواده حاضر است بطور متوسط ساالنه  5 301 2تومان از درآمدخودراجهت حفاظت از منطقه بپردازد .ب هجوت ا   
به نرخ دالر در سال  3884 ( 5931تومان) ارزش حفاظتی معادل  6دالر برآورد گردید.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به صورت میدانی توسط خانوارهاي شهر تهران به روش نمونه گیر دروآرب روظنم هب کیتامتسیس ي      
تمایل به پرداخت آنها به منظور بهره مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با اس زا هدافت
روش ارزشگذاري مشروط و شناسایی عوامل م ثؤ ر بر تمایل به پرداخت افراد با استفاده از م ناتسمزرد تیجال لد    
سال  5931انجام شد .با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش ومقایسه آن با مطال و یلخاد تاع

جنا یجراخ ام     

گرفته در زمینه برآورد ارزش حفاظتی پارکها ،میتوان گفت پژوهش حاضر از چند حیث ح ئا ززز اهمی ییت م ممیباشددد.
نخست آن که پارک طبیعت پردیسان به لحاظ ویژگیهای اکولوژیکی و بوم شناسی میتواند بانک داده خ یارب یبو   
بسیاری از مطالعات اکولوژیکی ،فرهنگی واجتماعی و نیز الگویی برای سایر شهرهای کشورباشد .هم ممین امر ثعاب    
شد که ازجامعه ای برای مطالعه استفاده شود که تأثیروجود پارک طبیعت با ای ناشیگدنز رد تعسو ن     ملموسسستررر
قتررر و ب شیپ کی ا    
است .لذا در پرسشنامه بطور اخص به اهداف احداث این پارک پرداخته شد تا پاسخگویان دقی 
آگاهی نسبت به سؤاالت پاسخ دهند .تا آنجا که نتایج نشان داد اهمیت حفظ و توسعه اپ  ر هب ناسیدرپ تعیبط ک

   

منظور طراحی مدرسه طبیعت از دیدگاه پاسخگویان به اندازهای است که با ارزش حفاظتی جنگله لباق یعیبط یا    
قیاس است ،با این تفاوت که در برآورد ارزش حفاظتی جنگلهای طبیعی به روش  ،CVMتمایل به پرداخت افرادی
جهت حفاظت مورد محاسبه قرارمیگیرد که جنگل مذکوراغلب از سرمایههای مل ات ،ی ر خی ی و 

حیرفت ی نآ 

عماوج    

یباشد .ل  دارفا اذ در   
تهای انسانی م 
محسوب میشود و همانطور که ازاسمش پیداست کام ًالًال طبیعی و عاری از دخال 
پاسخ به سؤال میزان تمایل به پرداختشان جهت حفظ این سرمایههای ملی ،با توجه به شناخت تاریخی و ملی نسبت
به اکوسیستمهای طبیعی ،مبالغ باالتر را راحتتر میپذیرند .با این وصف ،برابری تقریبی ارزش محاسبه شده در این
ی
تحقیق ،نشان دهنده اهمیت باالی این عرصهها از نظر جامعه تحت تأثیر میباشد .از دیگر ویژگیهای مدل بر دروآ ی ی
این است که متغیر نگرانی از تخریب پارک طبیعت پردیسان به خوبی معنی دار شد به این معن هب نایوگخساپ هک ا    
خوبی از اهمیت و ارزش منطقه مطلع بوده ،وبا ابراز نگرانی از تخریب تمایل خود به پرداخت مبلغی جهت حفاظت
را نشان دادند و هیچ یک از پاسخگویان عدم تمایل به پرداخت را نشان ندادند که این موضوع خ و لمأت یاج دو
یت او ننن اس درک طابنت   
بررسی جامعه در حوزه فرهنگ و دانش زیست محیطی ب هش یالا ر بانب .دراد ار نادنو را نی     م مم 
ی جه و ظفح ت
مدیران و برنامهریزان میبایست توجه خود را نسبت به استفاده صحیح از ابزارهای طراحی اص لو ی ی
بهبود محیط زیست معطوف سازند .بطوریکه از برآورد الگوی لوجیت نیز مشخص است ،متغیر بیرخت زا ینارگن     
پارک طبیعت پردیسان در سطح  %1معنی دار بوده که نشان دهنده این است که سطح آم هوحنرد نایوگخساپ شزو    
نگرش زیست محیطی آنان به خوبی تأثیر گذارمی باشد .به عنوان مثال  % 77پاسخگویان موافق ار دوخ لماک ت رد   
مواجهه با گویه های مطرح شده به منظور سنجش نگرش افراد (ازقبیل ::م پ زا تظافح یارب دیاب ا ا تعیبط کر       

951 ...سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به

پردیسان جهت طراحی مدرسه طبیعت مبلغی پرداخت نمائیم حتی اگر از منافع مستقیم آن بی بهره باش تحارص )می   ًاًا
     لذا میتوان گفت از دیدگاه پاسخگویان ارائه الگویی مناسب جهت طراحی مدرس سارب تعیبط ه اس.اعالم نمودند
.یشود
 استانداردهای زیست محیطی در سایت مورد مطالعه کام ًالًال ضروری و نیاز به آن به وضوح احساس م
پیشنهادات
 پیش اهن د د م ممیگرددد از کلی و تاناکما ه،، با توجه به ارزشی که افراد جهت بهره مندی از مدرسه طبیعت قائل ش دند
پتانسیلهای موجود جهت طراحی اصولی و نیز حفظ پارک طبیعت پردیسان استفاده شود و به منظور توسعه و بهبود
   

     

اطم تعیبط هسردم ب اب ق

منطقه مطالعات امکانس کیژولوکا و یجن ی  ار  ا لو و یحارط نینچمه ودنهد رارق تی

 انجاممم،استانداردهای جهانی و نیز توجه به خواسته شهروندان که دراین تحقیق درقالب گویه مورد تحلیل قرارگرفت
.شود
منابع

Amini,E & Shahbazi,Z.2015: Estimation of recreational value of oar forests of Sirvan and Chardavol
townships using conditional valuation method, [In Persian], Spatial planning, Fifth year, first
issue, sequel 16
Amir Nejad. Kh. Khalilian. 2006, Estimation of existential value of forests of northern Iran using
conditional valuation, [In Persian], agricultural sciences and resources. 154- Natural, Volume 13,
Issue 2, Pages 1
Dizaji.M, Najafi Nasab. H, Sherrkhah,2011. Estimation of the tourist value of the Park of Eil Goli in
Tabriz using a conditional valuation technique, [In Persian]. Quarterly Journal of Applied
Economics of the second year / Seventh Number
Dehghani, Z., 2012. Economic-environmental evaluation of forest (Case study: Isfahan Ironworks
Plant forests), [In Persian]. Master's Thesis. Yazd University
Ramezani Ghavam Abadi. M H, 2012; "Strategic Review of Environmental Protection Education in
Iran", [In Persian], Strategic Quarterly, Vol. 25, No. 25, 257-233
Salehi and Ghaemi Asl, S. and Z, 2012; "The Study of the Relationship between Environmental
Education and Environmental Protection Behaviors", [In Persian], Journal of Environmental
Education and Sustainable Development, Payame Noor University, Volume 1, Issue 3, Pages 6779.
Sayadi,F.R. H.2014. Estimation of Recreational Value of Sorkheh-Hesar Forest Park Using
Conditional Verification Method and Comparison with Similar Estimates in Iran, [In Persian],
Environmental Studies, Year 5, Issue. 10 pp. 35 to 42
Fattahi. Ezekiel Safflower N, Rezvani M, Hosseini. 2014. Valuation of Natural Resorts in Rural Areas
(Case Study: Forty Choi Forest Park), [In Persian], Quarterly Journal of Developmental Rural
Strategies, Vol. 1, No. 1, p. 1
Molly M., Kavoshi Kalashi, M., 2011, Estimation de la valeur de conservation des lilas lilas en
utilisant la méthode d'évaluation associée à la double sélection unidimensionnelle, [In Persian],,
Journal of Agricultural Economics and Development, Science et Technologie, Vol 25, No. 3, Pages
322, 329
Molly, M, 2009, Economic and Environmental Valuation of Arasbaran Forest Ecosystem. Ph.D.,
Department of Agricultural Economics, [In Persian], Faculty of Economics and Agricultural
Development, University of Tehran.
Meybodi, H, 2013; "Does the kind of school make a difference in the environmental awareness of
elementary students?, [In Persian], Journal of Environmental Education and Sustainable
Development, Volume 1, Issue 4, Page 11 - 19
Vahab Zadeh. Ah, Hosseinian. Ah, 2013. Child and nature translation (nature school textbook).
Psychological, socio-cultural and evolutionary research., [In Persian], Editors: Peter Cahn and
Stephen Colette. Mashhad University Jihad. 283 p

7931  تابستان، شماره سوم،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم
  پژوهشی نگر-  فصلنامه علمي061
Cohen, Stewart & Horm-Wingerg, D. (1993). Children and the environment: Ecological awareness
among preschool children. Environment and Behavior 25(1), 103-120.
Deng, J., Pierskalla, C. (2013). Using contingent valuation to estimate the willingness of tourist to pay
for urban forest: a study in Savanah, Goergia.Urban Forestry, Urban Greening 278: 275-282.
Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. In R. Shaw & J. Bransford (Eds.), Perceiving, acting,
and knowing: Toward an ecological Psychology. Hillsdale, NJ: Erlbaum 67-82.
Hart, Roger. (1997). Children’s Participation: The theory and practice of involving young citizens in
community development and environmental care. United Kingdom: Earthscan Publications
Limited
Judge, G., C. Hill, W. Griffiths, T. Lee, and H. Lutkepol. (1988), Intruduction to the theory and
practice of econometrics. New York: Wiley.
Kellert, Stephen R. (2005). Building for Life: Designing & Understanding the Human-Nature
Connection. Washington, D.C.: Island Press.
Kuo, F.E. and A. Faber Taylor (2004). “A Potential Natural Treatment for Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder: Evidence from a National Study.” American Journal of Public Health
94(9): 1580–1586.
Kyttä, Marketta, (2003). Children in Outdoor Contexts: Affordances and Independent Mobility in the
Assessment of Environmental Child Friendliness (PhD dissertation), Helsinki University of
Technology, Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki, Finland.
Kyttä, Marketta, (2004). The extent of children’s independent mobility and the number of actualized
affordances as criteria for child-friendly environments. Journal of Environmental Psychology,
24(2), 179-198.
Maddala, G.S. (1991). Introduction to econometrics. 2nd edition, Macmillan, New York
Olds, Anita (1989). Nature as healer. Children’s Environments Quarterly, 6(1) 27-32.
Reynisdottir, Maria, Haiyan Song, and Jerome Agrusa. (2008). Willingness to pay entrance fees to
natural attractions: An Icelandic case study, Tourism Management, 29:1076– 1083.
Samdin Z. (2008). Willingness to pay in Taman Negara: A Contingent Valuation Method. Int. Journal
of Economics and Management, 2(1): 81-94.
Sebba, R. (1991). The landscapes of childhood-The reflection of childhood’s environment in adult
memories and in children’s attitudes. Environment and Behavior, 23(4), 395-422.
Taylor, A.F., F.E. Kuo and W.C. Sullivan. (2001). “Coping with ADD: The Surprising Connection to
Green Play Settings.” Environment and Behavior 33(1): 54-77.
Wells, N.M. (2000). “At Home with Nature: The Effects of Nearby Nature on Children’s Cognitive
Functioning.” Environment and Behavior 32(6): 775-795.
Wells, N.M. and G.W. Evans. (2003). “Nearby Nature: A Buffer of Life Stress among Rural
Children.” Environment and Behavior 35(3): 311-330.
White P.C.L. and Lovett J.C. (1999). Public preference and willingness to pay for nature conservation
in North York Moors National Park, UK. Journal of Environmental Management, 55: 1-13
White, R. & V. Stoecklin. (1998). Children’s Outdoor Play & Learning Environments: Returning to
Nature.
Accessed
November
3,
2008
from
www.whitehutchinson.com/children/articles/outdoor.shtml

