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چکیده
امروزه گردشگري آبهاي معدني يک کسبوکار بزرگ در حیطه صنعت گردشگري به شمار
ميرود .با توجه به ماهیت درماني آبهاي معدني و روند فزايندهي گردشگران سالمت ( Health
 ،)Tourismمناطق برخوردار از آبهاي معدني ميتوانند منبع کسب درآمد پايدار از محل جذب
چنین گردشگراني باشند .شهر سرعین بهعنوان منطقهاي سرشار از آبهاي معدني مستعد جذب
گردشگران سالمت نهتنها از شهرهاي مختلف ايران بلکه از سراسر دنیا است .وجود جاذبههاي طبیعي
از جمله چشمههاي آبگرم معدني و ايجاد مجتمعهاي آبدرماني سبب شده تا سرعین به يک شهر با
کارکرد صرفاً توريستي در استان اردبیل تبديل شود .با توجه به رقابت فزايندهي جذب گردشگر بین
مناطق مختلف دنیا ،پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن بررسي نظرها و خواستههاي گردشگران
سرعین ،نسبت به پیشبیني نیازها و رفع کمبودها و توسعهي گردشگري در شهر سرعین کمک کند.
در اين راستا از طريق مصاحبه حضوري و تکمیل  646پرسشنامه از گردشگران آبگرمهاي سرعین
به بررسي علل بازديد گردشگران از سرعین ،وضعیت امکانات آبگرمها از نظر گردشگران و نیز
میانگین تمايل به پرداخت گردشگران براي هر بار استفاده از مهمترين آبگرمهاي اين شهر با استفاده
از روش دومرحلهاي هکمن پرداخته شده است .براساس يافتههاي تحقیق علت اصلي بازديد
گردشگران از سرعین بهرهمندي از خاصیت درماني چشمههاي آبگرم است .همچنین متوسط تمايل
به پرداخت گردشگران براي هربار استفاده از آبگرمهاي جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر به
ترتیب  00411 ،00711و  00111ريال محاسبه شد.
واژههای کلیدی :گردشگران سالمت ،آبدرماني ،سرعین ،تمايل به پرداخت ،روش دومرحلهاي
هکمن.
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مقدمه
درحال حاضر گردشگري بزرگترين صنعت خدماتي جهان از نظر درآمدزايي
شناخته شده و به عنوان اشتغالزاترين صنعت در سطح بینالمللي مطرح است ،چرا که
سرمايهي الزم براي ايجاد اشتغال در اين صنعت بسیار پايین است .گردشگري بهمثابه
صنعتي نوپا در سالهاي اخیر تأثیرات زيادي بر وضعیت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جهان داشته است .ايجاد اشتغال ،ارزآوري ،تعادل منطقهاي ،کمک به صلح جهاني،
کمک به سرمايهگذاري در میراث فرهنگي و جلوگیري از برونکوچي جمعیت و مانند
آن از جمله مزاياي اين صنعت بوده است (صدر موسوي و دخیلي کهنمويي،0036 ،
ص .)000.در زمینهي قدرت اشتغالزايي اين صنعت ميتوان به اين نکته اشاره کرد که
در مقابل ورود هر  6نفر جهانگرد به کشور ،براي يک نفر شغل ايجاد ميشود
بهگونهايکه هم کارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارتهاي گوناگون
ميتوانند در اين صنعت مشغول به فعالیت شوند (مکیان و بني نادري ،0030 ،ص.)006.
در سالهاي اخیر مطالعات بسیاري به بررسي سالمت افراد جامعه و گردشگري
سالمت 0پرداختهاند .گردشگري سالمت يکي از شاخههاي صنعت گردشگري است
که با توجه به افزايش سطح آگاهي و رفاه در جهان به مثابه يک کسب وکار بزرگ و
پر رونق درآمده است Smith .و  )0110( Puczkoگردشگري سالمت را از دو منظر
متفاوت مورد توجه قرار دادهاند که شامل گردشگر طبي 0و گردشگر تندرستي 0است.
گردشگر طبي برخواسته از بیماري فرد است چرا که چنین گردشگراني اصوالً سفر يا
گردشگري را بهمنظور مراقبت ،مبارزه با بیماري خود و يا وضعیت بهداشتي انجام
ميدهند .در مقابل گردشگر تندرستي بهمنظور حفظ و يا بهبود سالمتي و آسايش خود
اقدام به سفر ميکند و بنابراين در جستجوي سطوح بااليي از رفاه و تندرستي است.
گردشگري آبهاي معدني را ميتوان زيرمجموعهي گردشگري سالمت دانست که
بسته به هدف گردشگر از بازيد آبهاي معدني ( )SPAميتواند در گروه گردشگري
طبي و يا گردشگري تندرستي قرار بگیرد .شکل زير بهصورت خالصه تعريفي از
گردشگري سالمت راارائه ميکند.
1- Health Tourism
2- Medical Tourism
3- Wellness Tourism

شکل .1زيربخشهاي گردشگري سالمت

گردشگر سالمت
گردشگر تندرستی
سفر براي بهبود

گردشگر طبی

سبک زندگی

معالجهي ضروري

سفر براي زيبايی

معالجهي انتخابی

سفر براي گوشهنشينی معنوي
منبعVoigt et al, 2010: 6 :
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بر اساس مطالعهي  Mcneilو  )0114( Raginsحضور در آبهاي معدني در
آمريکا از اوايل دهه  0001رشد فزايندهاي داشته است درحالي که طي همین دوره
حضور در ورزشگاهها و باشگاههاي تندرستي که بهمنظور تناسب اندام انجام ميگرفته
روند کاهشي را نشان ميدهد .اين پژوهشگران بیان ميکنند که مصرفکنندگان با
مراجعه به آبدرمانيها سعي در بهبود سالمتي و حس تندرستي خود دارند و اين شاخه
از صنعت گردشگري ظرفیت رشد بسیار بااليي داشته و فرصتهاي سرمايهگذاري و
بازاريابي زيادي در اين حیطه از گردشگري وجود دارد.
يکي از مناطق کشور ايران که داراي توان و پتانسیل باال براي جذب گردشگر
سالمت است و ميتواند در افزايش سهم ايران از درآمدهاي صنعت گردشگري جهان
تأثیر بسزايي داشته باشد ،شهر سرعین است .اين شهر در  02کیلومتري اردبیل و در
دامنهي کوه سبالن واقع شده و امروزه به داليل مختلفي مانند وجود جاذبههاي طبیعي
از جمله چشمههاي آبگرم معدني و ايجاد مجتمعهاي آبدرماني يکي از قطبهاي
مهم توريستي کشور ايران و حتي خاورمیانه محسوب ميشود .برخورداري از چنین
ويژگيهاي منحصر بهفردي سبب شده تا سرعین به يک شهر با کارکرد صرفاً توريستي
تبديل شود .در حوزهي شهر سرعین در حدود  00چشمهي آبگرم معدني از جمله
چشمههاي آب معدني جامیش گولي ،بئش باجیالر ،مجتمع آب درماني سبالن ،مجتمع
بزرگ ايرانیان سرعین ،ساري سو و مانند آن وجود دارد که از بین آنها آبگرم جامیش
گولي که در مرکز شهر سرعین قرار دارد ،پرآبترين و قديميترين چشمههاي آبگرم
سرعین را داراست .همچنین مجتمع آبدرماني سبالن که يکي از مهمترين مجتمعهاي
آبدرماني در خاورمیانه بهشمار ميرود همواره مورد توجه قرار گرفته است.
براساس اظهارات سازمان میراث فرهنگي و گردشگري استان اردبیل طي سالهاي
 0032تا  0033بهترتیب میزان  2610001 ،2011401 ،4611062و  2011111نفر
گردشگر از استان اردبیل بازديد کردهاند که بیش از  71درصد اين گردشگران در
سالهاي مذکور جهت بازديد و استفاده از آبگرمهاي سرعین وارد اين استان شدهاند.
با توجه به اهمیت وجود چشمههاي آب گرم معدني در شهر سرعین از نقطهنظر
گردشگري ،مطالعه حاضر بر آنست که ضمن بررسي مشکالت و کمبودهاي پیش
روي اين شهر جهت جذب هرچه بیشتر گردشگر ،به محاسبه حداکثر تمايل به پرداخت
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افراد جهت استفاده از آبگرمهاي سرعین و بهطور ويژه آبگرمهاي سبالن ،جامیش
گولي و بئش باجیالر بپردازد.
تجزيه و تحلیل عوامل مؤثر بر خواستههاي مردم از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعي
ميتواند به پیشبیني نیازها و کمبودهاي مناطق گردشگري کمکهاي قابلتوجهي
بکند .از جمله اين عوامل ارزشي است که مردم براي بازديد و استفاده از اين مناطق
توريستي قائل هستند که جزء منافع مستقیم تفرجگاهها است و مردم آن را با بیان مبالغ
تمايل به پرداخت ابراز ميکنند .مطالعات زيادي به بررسي میزان منافع به دست آمده از
بازديد مناطق تفريحي و بررسي عوامل مؤثر بر میزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان
با استفاده از روشهاي مختلف ارزشگذاري پرداختهاند که در ادامه جهت رعايت
اختصار فقط برخي از اين مطالعات مورد اشاره قرار گرفته است.
Christopherو  )0007( Thomasدر آمريکا با استفاده از روش ارزشگذاري
مشروط به اين نتیجه رسیدند که افراد براي حفاظت از آب زيرزمیني در برابر
آاليندههاي شیمیايي حاضر به پرداخت هزينهاي بین صفر تا  002دالر در سال هستند.
 Amiguesو همکاران ( )0110میزان تمايل به پرداخت افراد جهت حفاظت از
ساحل رودخانهي گارون در فرانسه را با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و از
طريق الگوهاي خطي ،نیمهلگاريتمي ،توبیت و روش دو مرحلهاي هکمن به ترتیب ،66
 67 ،00و  000فرانک محاسبه کردند.
خداورديزاده و همکاران )0110( 0در مطالعه خود با استفاده از روش دومرحلهاي
هکمن متوسط تمايل به پرداخت افراد جهت بازديد از کلیساي سنت استپانوس را 4311
ريال برآورد کردند.
خداورديزاده و همکاران ( ) 0030در پژوهشي متوسط تمايل به پرداخت و ارزش
تفريحي روستاي اشتبین در استان آذربايجان شرقي را با استفاده از روش هکمن دو
مرحلهاي را به ترتیب 6334ريال و  306میلیون ريال بهدست آوردند.
خورشیددوست ( )0030با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط میزان تمايل به
پرداخت مردم تبريز را جهت حفاظت از محیطزيست شهري و کاهش آلودگيهاي
موجود در شهر ،بهطور متوسط ماهیانه  40041ريال به دست آورد.
)1- Khodaverdizadeh et al (2009
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امیرنژاد و همکاران ( )0032ارزشهاي حفاظتي و تفرجي ساالنه پارک جنگلي
سيسنگان نوشهر با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط را به ترتیب  2/3و 0/2
میلیون ريال در هکتار برآورد کردند .امیرنزاد ( )0با بهرهگیري از روش ارزشگذاري
مشروط اقدام به برآورد ارزش حفاظتي پارک ملي گلستان با استفاده از تمايل به
پرداخت افراد کرده است .متوسط تمايل به پرداخت افراد در اين مطالعه  04411ريال
برآورد شده و ارزش حفاظتي ساالنه هر خانواده براي پارک مذکور  070311ريال به
دست آمده است.
حیاتي و همکاران ( )0030با استفاده از روش دومرحلهاي هکمن ضمن بررسي
عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان پارکهاي ائل گلي و مشروطه تبريز،
میانگین تمايل به پرداخت هر بازديدکننده را  0000ريال به ازاي هر بازديد برآورد
کردند.

روش تحقیق
0

مدلهاي انتخابي با انگیزههاي مختلفي ارزيابي ميشوند .روش دومرحلهاي هکمن
براي برآورد مدلهايي که داراي متغیر وابسته محدودند به کار گرفته ميشود .اين
روش کاربردهاي متفاوتي در مطالعات با موضوعات مختلف داشته است .براي نمونه
قرباني ( )0037از اين روش براي تفکیک عوامل مؤثر بر اقدام و میزان سرمايهگذاري
بهرهبرداران در ماشینهاي کشاورزي در استان خراسان رضوي ،سالمي و عینالهي
( )0031براي بررسي عوامل مؤثر بر تصمیمگیري زارعین به کشت چغندر و عوامل
مؤثر بر میزان سطح زير کشت آن در استان خراسان Tambia ،و همکاران ( )0003به
تحلیل تقاضا براي خدمات دامپزشکي بخش خصوصي توسط تولیدکنندگان دامي در
مناطقي از کنیا که پتانسیل کشاورزي بااليي دارند ،پرداختهاند و  Pattanayakو
 )0003( Mercerبراي بررسي عوامل مؤثر بر عملیات حفاظت خاک و عوامل مؤثر بر
کیفیت خاک استفاده کردهاند .روش دومرحلهاي هکمن بر اين فرض استوار است که
يک مجموعه از متغیرها ميتوانند بر تصمیم به شرکت در فعالیت مورد نظر(تمايل به
پرداخت) تأثیر بگذارند و مجموعهي ديگري از متغیرها ميتوانند میزان انجام فعالیت

1- Heckman
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مورد نظر (میزان تمايل به پرداخت) را پس از اتخاذ تصمیم اولیه تحت تأثیر قرار دهند.
بنابراين ،دو مجموعه مختلف از متغیرها ميتوانند در اين الگو وارد شوند .درصورتيکه
بدون توجه به اين روش و در نتیجه عدم تفکیک متغیرها به دو گروه اثر کل متغیرها بر
میزان تمايل به پرداخت سنجیده شود ،مواجه با خطاي برآورد خواهیم بود .براي رفع
اين مشکل هکمن روش دومرحلهاي را پیشنهاد کرد .در اين روش عواملي که ميتوانند
بر تصمیم بازديدکنندگان بر پذيرش تمايل به پرداخت تأثیر بگذارند ،بهصورت
متغیرهاي مستقل در الگوي پروبیت وارد شده و عواملي که ميتوانند بر میزان تمايل به
پرداخت بازديدکنندگان مؤثر باشند ،در مجموعهي متغیرهاي مستقل در الگوي
رگرسیون خطي قرار ميگیرند که البته اين دو گروه متغیرها لزوماً مانعهالجمع نیستند.
الگوهاي پروبیت و رگرسیون خطي حاصل از تفکیک روش هکمن دو مرحلهاي به
ترتیب به صورت روابط  0و  0نشان داده ميشود (:)00
( )0الگوي پروبیت
Yi*  0

if

Zi 1

Yi*  0

if

Zi  0

i  1,2,3,..., N

Z i  BX i  ui
i  1,2,3,..., N

Yi  BX i   i  vi

( )0الگوي رگرسیون خطي
در الگوهاي فوق  Z iبیانگر متغیر وابسته که شامل يک متغیر دو جملهاي با مقادير
صفر و يک است که به ترتیب نشاندهندهي عدم تمايل به پرداخت و تمايل به پرداخت
بازديدکنندهي iام است Yi* .نشانگر متغیر پنهان الگو Yi ،بیانگر میزان تمايل به پرداخت
بازديدکنندهي iام B ،و  نشانگر پارامتر هاي الگو که بايستي برآورد شوند و X i
بیانگر متغیرهاي توضیحي مدل شامل درآمد بازديدکننده ،اندازهي خانوار ،میزان
تحصیالت ،سن بازديدکننده ،جنسیت و میزان رضايت بازديدکنندگان از وضعیت
امکانات رفاهي کلیساي سنت استپانوس است u i .و  viجمالت خطا در الگوهاي فوق
الذکر هستند که مستقل از متغیرهاي توضیحي هستند و بر فرض توزيع نرمال با میانگین
صفر و واريانس ثابت   2استوار هستند i .عکس نسبت میل است که از رابطه  0به
دست ميآيد:
1- Latent Variable
2- Inverse of Mill’s Ratio
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)  (  X i
) 1   (  X i

()0

i 

در رابطه باال )   ( X iو )  1   ( X iبه ترتیب بیانگر تابع چگالي و تابع توزيع
متغیر نرمال استاندارد هستند .در مرحله اول از روش دومرحلهاي هکمن ،الگوي پروبیت
با استفاده از روش حداکثر راستنمايي برآورد ميشود .الگوي دوم(رگرسیون خطي)
با اضافه شدن متغیر مستقل جديدي به نام عکس نسبت میل که با استفاده از پارامترهاي
برآورد شده الگوي اول(پروبیت) براي کلیه مشاهدات  Yi*  0ساخته ميشود ،با
بهرهگیري از روش حداقل مربعات معمولي(  ) OLSبرآورد ميشود Green .نشان داده
است حضور متغیر عکس نسبت میل در الگوي رگرسیون خطي وجود واريانس
ناهمساني الگو را رفع کرده و ضرايب را نااريب و سازگار ميسازد (.)Green, 1993
بهمنظور سنجش اثر تغییر در متغیر  X iبر  Yاز کشش کل استفاده ميشود .براساس
يافتههاي  Mcdonaldو  Moffittاثر کل تغییر در متغیر مستقل بر مقدار مورد انتظار
متغیر وابسته (  ) Z iاز رابطهي  4بهدست ميآيد (Mcdonald and moffitt, 1980:
:)319
) E ( Z i
) B j ( I
xi

()4

در رابطه باال  B jضريب برآوردشدهي متغیر  X iو ) (Iاحتمال حضور در جمع
بازديدکنندگاني است که تمايل به پرداخت دارند.
با توجه به نوع متغیر توضیحي 0 ،روش جداگانه براي محاسبهي اثر نهايي در
الگوي پروبیت وجود دارد:
0ـ اگر  X kمتغیري کمي باشد ،تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته ) (Z i  1بر اثر
تغییر يک واحدي در  X kکه به نام اثر نهايي خوانده ميشود بهصورت رابطهي 2
محاسبه ميشود (:)Judge et al, 1982
Pi
)exp( B x
()2
.B K

(1  exp( B x)) 2



x k

ME 

1- Maximum Likelihood
2- Marginal Effect
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همانگونه که مالحظه ميشود در اين الگو مقدار تغییر در احتمال بستگي به
احتمال اولیه و بنابراين بستگي به ارزشهاي اولیهي همهي متغیرهاي مستقل و ضرايب
آنها دارد.
 -0اگر  X kمتغیر مجازي باشد ،اثر نهايي براي اين متغیر عبارت است از تغییر در
احتمال موفقیت متغیر وابسته ) (Z i  1در نتیجه تغییر  X kاز صفر به يک ،درحاليکه
ساير متغیرها در يک مقدار (* )Xثابت نگه داشته شوند .مقدار اثر نهايي متغیر توضیحي
مجازي )  (ME Dاز طريق رابطهي  6قابل محاسبه است:
()6
P (Y  1 X K  1, X * )  P (Y  1 X K  0, X * )  ME D

مقادير ثابت ساير متغیرها ( *  ) Xتحت عنوان«حالت نمونهي »0شناخته ميشود.
نحوهي مشخص کردن مقدار حالت نمونه به اين صورت است که براي متغیرهاي
مجازي مقدار مد آنها و براي ساير متغیرها مقدار میانگین آنها مد نظر قرار ميگیرد.
در نهايت با قرار دادن مقدار متوسط متغیرهاي کمي و میزان مد متغیرهاي کیفي در
مدل رگرسیون انتخابي مقدار متوسط تمايل به پرداخت بهدست ميآيد.
آمار و اطالعات الزم با استفاده از تکمیل پرسشنامه و مصاحبهي حضوري با
گردشگران آبدرمانيهاي سرعین و به روش نمونهگیري خوشهاي جمعآوري شده
است .براي انجام نمونهگیري ،نخست براساس مصاحبههاي بهعمل آمده از کارشناسان
شهرداري شهر سرعین و نیز سازمان میراث فرهنگي و گردشگري استان اردبیل کل
آبدرمانيهاي اين شهرستان به سه دستهي کلي براساس میزان امکانات و مبلغ وروديه
تقسیمبندي شد .سپس از میان هر دسته يک آبدرماني بهصورت تصادفي انتخاب شد.
در نهايت با استفاده از اطالعات اخذشده از مسئولین آبدرمانيهاي جامیش گولي،
سبالن و بئش باجیالر و بهرهگیري از رهیافت نمونهگیري کوکران طي يک هفته
مراجعهي مکرر به آبدرمانيهاي مذکور از  646نفر از بازديدکنندگان آبدرمانيهاي
جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر در تابستان و پايیز  0001مصاحبه به عمل آمده و
اطالعات الزم جمعآوري شد .پرسشنامه مذکور در دو بخش طراحي شد .در بخش
اول اطالعات مربوط به ويژگيهاي شخصي ،اجتماعي و اقتصادي فرد پاسخگو و
1- Typical Case
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انگیزه از سفر به سرعین و در بخش دوم در مورد حداکثر میزان تمايل به پرداخت آنها
پرسش به عمل آمد .از نرم افزار  Shazamنیز براي برآورد مدلها استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل یافتهها
جدول ( )0آمار برخي از ويژگيهاي مهم گردشگران شهر سرعین را نشان ميدهد.
براساس جدول مذکور میانگین مربوط به متغیرهاي سن ،تعداد سالهاي تحصیل ،اندازه
خانوار و درآمد ماهیانه به ترتیب برابر با  00سال 01/77 ،سال تحصیلي 0 ،نفر و
 2400403ريال است.
جدول  .1آمار برخی از ویژگیهای مهم گردشگران شهر سرعین
متغیرها

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

سن (سال)

93

77

61

67/71

سالهاي تحصیل (سال)

67/77

63

6

4/16

اندازه خانوار (نفر)

9

66

6

6/16

درآمد ماهیانه (ريال)

1464441

64777777

4777777

6111161

نظرات گردشگران در مورد کمبودها و مشکالت موجود در شهر سرعین در جدول
( )0گزارش شده است .همانطور که در جدول مذکور مشاهده ميشود بیشترين
نارضايتي گردشگران از کمبود و ضعف سرويسهاي بهداشتي است .مطمئناً سرويس
بهداشتي مناسب به مثابه يکي از مهمترين نیازهاي گردشگران مطرح است و جاي
تأسف دارد که ارائهي سرويسهاي بهداشتي به تعداد کافي و کیفیت مناسب نه تنها در
سرعین بلکه در ساير مناطق گردشگري نیز همچنان يکي از معضالت بخش گردشگري
کشور ميباشد .پاکیزگي و بهداشت محیط شهر ،زيبايي ظاهري شهر (شامل بناها،
پیادهروها و میادين شهر) ،کمبود کمپینگ و اقامتگاه موقتي و نیز کمبود امکانات
تفريحي به همراه ساير مؤلفههاي ذکر شده در جدول ( )0از جمله عواملي هستند که
موجب نارضايتي گردشگران شده است .آمار باالي ورود گردشگر به اين شهر
بهخصوص در فصل تابستان سبب شده تا کمبود اين امکانات بسیار بزرگ جلوه کند و
اگر اقدامات مناسبي جهت رفع مشکالت و نواقص مذکور صورت نگیرد ،طي
سالهاي آتي روند ورود گردشگران به اين شهر ميتواند با کاهش قابل مالحظهاي
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روبهرو شود.
جدول .2توزیع فراوانی کمبودها و مشکالت موجود در سرعین از نظر گردشگران
کمبود

کمبود و

کمبودها و

فضای سبز

ضعف

نواقص

در داخل

سرویس

شهر

بهداشتی

کمبود
سطل
زباله

پاکیزگی
محیط شهر

کمبود
امکانات
تفریحی

کمبود

کمبود

کمپینگ

پارکینگ

نامناسب بودن
زیبایی ظاهر
شهر

تعداد

917

413

414

441

991

971

499

469

درصد

17

76

44

13

14

11

91

14

با توجه به ويژگي منحصربهفرد سرعین در زمینهي برخورداري از چشمههاي آبگرم
و برخورداري اين منطقه از ساير جاذبههاي گردشگري از جمله اردوگاه تفريحي و
پیست اسکي آلوارس ،تپه آناهیتا ،روستاي کنزق و مانند آن ،از گردشگران در مورد
داليل مسافرت آنها به اين منطقه نیز سؤال پرسیده شد که پاسخهاي مطرح شده در
جدول ( )0ارائه شده است.
جدول .3توزیع فراوانی دالیل بازدید گردشگران از سرعین (هدف از سفر)
آب درمانی

سیاحت

هوای پاک و مطبوع

جمع

تعداد

471

494

691

141

درصد

49

91

46

677

جدول ( )0نشان ميدهد علت اصلي بازديد گردشگران از سرعین ،وجود
چشمههاي آبگرم و بهرهمندي از خاصیت درماني اين چشمهها است .اگرچه به لحاظ
علمي تقريباً تمامي گردشگران اطالعات خاصي در مورد خواص درماني اين چشمهها
نداشتند ،با اين حال اين ويژگي بهمثابه يکي از مهمترين داليل ورود گردشگران به اين
شهر بوده است .قابل توجه است که تاريخچه آبدرماني ،از قرنها پیش بهمثابه يک
شیوهي پذيرفته شده علمي در پزشکي به کار گرفته شده و در میان مردم نیز بهصورت
تجربي و با استفاده از آبهاي معدني رواج داشته است .طي قرنهاي متمادي از تمامي
طبقات اجتماعي سفر توريستي به چشمههاي آبگرم و استحمام و نوشیدن آبهاي
معدني صورت گرفته است .امروزه نیز با وجود تغییر برخي اعتقادات ،اعتقاد به خاصیت
درماني آب هنوز باقي مانده است تا جايي که توريسم آبدرماني يکي از بخشهاي
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مهم صنعت گردشگري به حساب ميآيد ( .)Steward, 2002به نظر ميرسد با انجام
تحقیقات گسترده در مورد خواص چشمههاي آبگرم سرعین و انتشار نتايج آنها تأثیر
بسزايي در جذب هر چه بیشتر گردشگر به اين منطقه داشته باشد.
نتايج حاصل از برآورد مدل دو مرحلهاي هکمن براي هر سه آبدرماني مورد مطالعه
در اين تحقیق در جدول ( )4گزارش شده است .نتايج به دست آمده از مرحلهي اول
روش هکمن (الگوي پروبیت) بیانگر عوامل مؤثر بر احتمال وجود تمايل به پرداخت
در بازديدکنندگان و نتايج مرحلهي دوم اين روش (الگوي رگرسیوني خطي) بیانگر
عوامل مؤثر بر میزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان است .همان طور که اين جدول
نشان ميدهد متغیرهاي مستقل بهکار گرفته شده در الگوي پروبیت شامل سن ،میزان
تحصیالت ،سالمتي (نگرش بازديدکننده نسبت به خاصیت درماني چشمههاي آبگرم)،
بومي بودن و درآمد بازديدکننده است که از لحاظ آماري در سطوح تعیین شده
معنيدار ميباشند .درصد پیشبیني صحیح مدلهاي پروبیت برآورد شده براي
آبدرمانيهاي جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر بهترتیب برابر با  1/30 ،1/04و
 1/00درصد است و ازآنجاکه مقدار قابل قبول اين آماره براي الگوهاي لوجیت و
پروبیت برابر با  71درصد ميباشد ،لذا مقدار درصد پیش بیني صحیح به دست آمده در
اين الگوها رقم مطلوبي را نشان ميدهد .بنابراين ،الگوي يا شده براي تجزيه و
تحلیلهاي بعدي قابل اطمینان است .براي بررسي وجود يا عدم وجود ناهمساني
واريانس در الگوهاي لوجیت و پروبیت نميتوان از روشهاي معمول همچون آزمون
بروچ ـ پاگان ،وايت و گلدفلد ـ کوانت بهره برد .ديويد سن و مک کینون ()0034
آمارهاي تحت عنوان  LM 2براي آزمون ناهمساني واريانس در الگوهاي لوجیت و
پروبیت ارائه کردند .اين آماره متکي به روش  LMاست و در آن يک رگرسیون
تصنعي با استفاده از نتايج برآوردهاي الگوي لوجیت يا پروبیت شکل گرفته و اين
رگرسیون تصنعي براي آزمون ناهمساني واريانس مورد استفاده قرار ميگیرد .براساس
مقدار آماره  LM 2در الگوهاي برازش شده ( 2/30 ،6/00و  ) 6/17فرض وجود
واريانس همساني در مدل پذيرفته ميشود (ويستر .)0000 ،براي بررسي معنيداري کلي
رگرسیون برآورد شده از آماره نسبت راستنمايي )  (LRاستفاده شد .مقدار اين آماره
1- Davidson and Mackinon
2- Likelihood Ratio
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در سه آب درماني مورد مطالعه برابر با  000/04 ،000/07و  001/00بوده و ازآنجاکه
اين مقادير باالتر از مقادير ارزش احتمال است ،لذا کل الگوهاي برآورد شده از لحاظ
آماري در سطح  0درصد معنيدار هستند .مقادير ضريب تعیین مک فادن براي الگوي
پروبیت برآورد شده در مدلهاي ( )0تا ( )0به ترتیب برابر با  1/33 ، 1/37و 1/70
است .لذا ،با توجه به اين نتايج ميتوان مدل پروبیت در هر سه آب درماني را تجزيه و
تحلیل کرد.
غالباً در مدل پروبیت ضرايب برآوردشدهي اولیه فقط عالئم تأثیر متغیرهاي
توضیحي را روي احتمال پذيرش متغیر وابسته نشان ميدهند ولي تفسیر مقداري ندارند.
بلکه کششها و اثرات نهايي هستند که مورد تفسیر قرار ميگیرند .لذا ،براي تفسیر
نتايج مدل پروبیت از اثر نهايي و کشش کل وزن داده شده مربوط به هر متغیر استفاده
ميشود که اين مقادير در جدول ( )2قابلمشاهده است .کشش کل وزن داده شده براي
متغیر توضیحي سن گردشگر در آبدرمانيهاي جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر
بهترتیب برابر با  -1/03 ،-1/03و  -1/00است .ازاينرو با فرض ثابت بودن ساير عوامل
بهطور میانگین يک درصد افزايش در سن گردشگر احتمال پذيرش  WTPدر
آبدرمانيهاي مذکور را  1/03 ،1/03و  1/00درصد کاهش ميدهد .اثر نهايي اين
متغیر نیز در آبدرمانيهاي جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر بهترتیب برابر با
 -1/100 ،-1/1116و  -1/1042بوده است .بنابراين ،يک واحد افزايش در سن
گردشگر در صورت ثبات ساير شرايط منجر به کاهش  0/0 ،1/16و  0/42درصد در
احتمال پذيرش  WTPگردشگران از آبدرمانيهاي مذکور ميشود.

1- Mc Fadden R-SQUARE
2- Marginal Effect
3- Weighted Aggregate Elasticity
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جدول .4نتایج حاصل از روش دومرحلهای هکمن
مدل( :)1جامیش گولی
متغیر
عرض از مبدأ
سن

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله اول

مرحله دوم

(پروبیت)

(رگرسیون خطی)

(پروبیت)

(رگرسیون خطی)

(پروبیت)

-67/91

-44/49

46/11

93/69

-1/71

-96/11

**()4/449

*()-4/31

**()4/446

*()1/37

***()-6/737

*()-1/61

--

-7/611

--

-7/677

-7/643

***()-6/716

7/111

تحصیل

**()4/466

درآمد ماهیانه
بومی بودن

--

7/717

7/411
*()4/116

7/799

9/743

7/7734

1/647

7/773

**()4/414

*()1/61

**()4/796

*()9/11

*()9/174

*()1/41

-7/17

--

-7/91

--

-7/46

--

***()-6/19
-47/19

--

***()-6/14
-14/77

--

***()-6/71
--

7/114
**()4/61

میزان رضايت

--

-1/779

خانوار
سالمتی

--

***()6/177

***()6/374

**()-4/64
اندازهي

مدل( :)2سبالن

(رگرسیون خطی)

()-6/141
سالهاي

مدل( :)3بئش باجیالر

--

گردشگر

--

7/944

عکس نسبت

--

میل

***()-6/34
--

7/794
**()4/71

33/61

--

**()4/64
14/96

--

*()-4/43
***()6/79

674/94

-46/44

667/16

--

***()6/74
647/14

--

*()9/14

*()4/19
31/44

--

*()4/17

*()1/34

آزمون نسبت

696/47

--

644/44

--

647/34

--

ضريب تعیین

%17

--

%11

--

%73

--

درصد پیش-

%34

--

%13

--

%36

--

راستنمايی
مک فادن
بینی صحیح
آزمون F

-

*44/41

-

*11/11

-

*39

ضريب تعیین

-

%14

-

%16

-

%74

حجم نمونه

444

اعداد داخل پرانتز بیانگر آماره آزمون  tاست.

474

447
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کشش کل وزن داده شده براي متغیر توضیحي میزان تحصیالت گردشگر در
آبدرمانيهاي جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر نیز بهترتیب برابر با 1/04 ،1/07و
1/40محاسبه شده است .ازاينرو با فرض ثابت بودن ساير عوامل بهطور میانگین يک
درصد افزايش در سن گردشگر احتمال پذيرش  WTPدر آبدرمانيهاي مذکور را
1/04 ،1/07و 1/40درصد افزايش ميدهد .اثر نهايي اين متغیر نیز در آبدرمانيهاي
جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر بهترتیب برابر با  1/00 ،1/1100و  1/1020بوده
است .بنابراين ،يک واحد افزايش در سن گردشگر در صورت ثبات ساير شرايط منجر
به افزايش  00 ،1/00و  0/20درصدي در احتمال پذيرش  WTPگردشگران ميشود.
کشش کل وزن داده شده براي متغیر توضیحي درآمد ماهیانهي گردشگران در
آبدرمانيهاي جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر نیز بهترتیب برابر با 1/00 ،1/21و
1/30محاسبه شده است .ازاينرو با فرض ثابت بودن ساير عوامل بهطور میانگین يک
درصد افزايش در درآمد گردشگر احتمال پذيرش  WTPدر آبدرمانيهاي مذکور را
 1/00 ،1/21و 1/30درصد افزايش ميدهد .اثر نهايي اين متغیر نیز در آبدرمانيهاي
جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر بهترتیب برابر با  1/1107 ،1/1106و  1/1100بوده
است .بنابراين ،يک واحد افزايش در درآمد گردشگر در صورت ثبات ساير شرايط
منجر به افزايش  1/07 ،1/06و  1/00درصدي در احتمال پذيرش WTPگردشگران
ميشود .کشش براي متغیرهاي موهومي قابل تفسیر نیست بلکه اثر نهايي براي متغیرهاي
موهومي از جمله نگرش سالمتي تفسیر ميشود .اثر نهايي متغیر سالمتي نشاندهندهي
اين است که احتمال پذيرش تمايل به پرداخت افراد معتقد به خاصیت درماني
آبدرمانيهاي سرعین به طور متوسط  1/004 ،1/002و  1/007واحد بیشتر از سايرين
(بازديدکنندگاني که فاقد چنین نگرشي هستند) است .اثر نهايي متغیر بومي بودن نشان
ميدهد که احتمال تمايل به پرداخت افراد غیر بومي در آبدرمانيهاي جامیش گولي،
سبالن و بئش باجیالر بهترتیب  1/00 ،1/00و  1/04واحد نسبت به افراد بومي بیشتر
است.
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جدول .5تفسیر نتایج الگوی پروبیت
جامیش گولی

متغیر

بئش باجیالر

سبالن

کشش کل وزنی

اثر نهایی

کشش کل وزنی

اثر نهایی

کشش کل وزنی

اثر نهایی

-7/61
7/47
7/17
7/91
-7/94

-7/7771
7/7799
7/7761
7/661
-7/64

-7/41
7/94
7/46
7/49
-7/617

-7/743
7/69
7/7767
7/664
-7/664

-7/63
7/46
7/16
7/44
-7/413

-7/7641
7/7913
7/7769
7/667
-7/649

سن
سالهاي تحصیل
درآمد ماهیانه
سالمتی
بومی بودن

مأخذ :یافتههای تحقیق

ضريب تعیین مربوط به رگرسیون خطي(مرحله دوم روش هکمن دومرحلهاي) در
سه آبدرماني مورد مطالعه بیانگر توضیح  60 ،24و  70درصد از میانگین تغییرات
میزان تمايل به پرداخت توسط مجموعه متغیرهاي مستقل مورد استفاده در اين مدل
است .مقدار آمارة  Fدر مدل رگرسیون خطي در سه آبدرماني مختلف مورد مطالعه
برابر با  26/26 ،40/42و  00است که با توجه به ارزش احتمال بیانگر معنيداري کل
رگرسیون برازششده در سطح يک درصد است .بنابراين ،الگوي مورد نظر براي
تحلیل نتايج بعدي قابل اطمینان است.
در الگوي رگرسیون خطي متغیرهاي درآمد بازديدکننده ،اندازهي خانوار و میزان
رضايت گردشگر لحاظ شده است .با توجه به آماره  ،tمتغیرهاي مذکور در هر سه مدل
برآوردشده در سطوح مختلف  0درصد 2 ،درصد و يا  01درصد معنيدار بوده و
ضرايب برآورد شده براي متغیرهاي مدل قابل اعتماد است .مقدار ضريب برآورد شده
براي متغیر درآمد نشان ميدهد که با افزايش يک واحد به متوسط درآمد بازديدکننده
با ثابت بودن ساير عوامل ،متوسط  WTPبازديدکنندگان در مدلهاي ( )0تا ()0
بهترتیب  6/041 ،0/140و  2/170واحد افزايش خواهد يافت .مقدار ضريب متغیر
رضايت بازديدکنندگان در هر سه مدل به ترتیب برابر با  00/03 ،014/04و 007/20
بوده که بیانگر اين است که در نتیجه بهبود امکانات رفاهي آبدرمانيها و در نتیجه
افزايش رضايت بازديدکنندگان متوسط میزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان
 00/03 ،014/04و  007/20واحد افزايش خواهد يافت .مقدار ضريب برآورد شدة
متغیر تعداد اعضاي خانواده در آبدرمانيهاي مورد مطالعه بیانگر آن است که يک
واحد افزايش در مقدار میانگین اين متغیر ،درصورت ثابت بودن ساير عوامل ،به کاهش
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 20/17 ،07/60و  40/44واحد در متوسط تمايل به پرداخت بازديدکنندگان در اين
آبدرمانيها منجر ميشود .معنيدار بودن متغیر معکوس نسبت میل در سطح يک
درصد در هر سه مدل گزارش شده نشان ميدهد عوامل اثرگذار بر تصمیم به تمايل به
پرداخت با عوامل تعیین کنندهي میزان تمايل به پرداخت يکسان نیستند که تأيیدي بر
استفاده از روش هکمن دومرحلهاي است.
در نهايت براساس نتايج به دست آمده از الگوي رگرسیون خطي متوسط تمايل به
پرداخت بازديدکنندگان (میانگین  )WTPجهت هر بار استفاده از آبدرمانيهاي
جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر بهترتیب در حدود  00411 ،00711و 00111
ريال محاسبه شد.

نتیجهگیری
مطالعهي حاضر ضمن بررسي مشکالت و کمبودهاي شهر سرعین جهت جذب
گردشگران به برآورد میزان تمايل به پرداخت افراد براي استفاده از آبگرمهاي اين
شهر و بهطور ويژه آبگرمهاي جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر با استفاده از
روش دومرحلهاي هکمن پرداخته است .براساس مصاحبههاي به عمل آمده در حدود
 71درصد از بازديدکنندگان از وضعیت ظاهري شهر و نیز امکانات و سرويسهاس
بهداشتي شهر سرعین اظهار نارضايتي کردهاند .بنابراين الزم است که مسئولین شهر
سرعین نسبت به زيباسازي ظاهر شهر و رعايت اصول برنامهريزي شهري توجه وافري
داشته باشند .همچنین با توجه به تعداد باالي گردشگران شهر سرعین و نظرات اخذشده
از گردشگران از طريق مصاحبه ميتوان بیان کرد که اين شهر پتانسیل بااليي
درخصوص حضور بخش خصوصي در زمینه بازاريابي ،پاکیزهسازي محیط شهري و
احداث کمپینگها دارد.
نتايج برآورد مدل تحقیق براي آبگرمهاي جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر
نیز نشان داد که متوسط تمايل به پرداخت افراد براي هر بار استفاده از آبگرمهاي
جامیش گولي ،سبالن و بئش باجیالر بهترتیب  00411 ،00711و  00111ريال بوده
است .با توجه به تعداد بسیار زياد گردشگران آبگرمهاي سرعین و در نظر گرفتن
میزان تمايل به پرداخت افراد براي استفاده از آبگرمهاي مذکور ميتوان بیان کرد که
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اين شهر به لحاظ گردشگري داراي ارزش بسیار زيادي بوده و توانايي کسب
درآمدهاي سرشاري از اين محل را دارد .با توجه به بیشتر بودن تمايل به پرداخت
گردشگران غیر بومي نسبت به بومي در نتیجه آگاهي از ويژگي سالمتي
آبدرمانيهاي مورد مطالعهي شهر سرعین ،افزايش رضايت ،تمايل به پرداخت و
دفعات بازديد گردشگران در نتیجه افزايش امکانات رفاهي آبدرماني هاي شهر
سرعین و هم چنین برخورداري اين شهر از ساير مکانهاي مناسب گردشگري ،هر
گونه سرمايهگذاري زيربنايي در اين شهر براي افزايش ظرفیت جذب گردشگران قابل
توجیه است .امید است که انجام اقدامات مناسب جهت گسترش و ايجاد امکانات
رفاهي و بهداشتي مناسب براي گردشگران اين شهر و در نظر گرفتن استانداردهاي
زيستمحیطي مورد توجه مسئولین و برنامهريزان مربوطه قرار گیرد.
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