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چکیده
) یاا روش رضاایت ازSWB( هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی بوستان ولیعصر در منطقه دو شیراز با استفاده از روش ارزشگذاری رفاه ذهنی
191  شامل مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوار از طریق مصاابهه باا بازدیدکننادگان بوساتان و تکمیال، اطالعات مورد نیاز.) استLSA( زندگی
 یک، تحصیالت و شغل بههود مییابد و در شرایط ثابت، نتایج نشان میدهد که رفاه ذهنی افراد با افزایش درآمد. بدست آمد1181 پرسشنامه در سال
 رضایت از فضای پارک باا. درصد افزایش میدهد1/11  و1/21 ، درصد1  رفاه ذهنی را به ترتیب به میزان، تحصیالت و شغل،درصد افزایش در درآمد
، درصد از بازدید کنندگان رضایت کافی از پارک دارند و عمالً وضعیت پارک مورد نظر برای بقیاه افاراد19 رفاه ذهنی رابطه مستقیم دارد به طوری که
 میاانگین تمایال باه پرداخات اساتفاده، بناابراین. این امر میتواند عدم وجود فضای رضایت بخش در پارک مورد نظر را نشان دهد.راضیکننده نیست
 هزار تومان برآورد شد که کمابیش معادل تمایل به دریافت آنها در صورت نهود چنین مکانی است و نشان مایدهاد کاه13 کنندگان جهت بفظ پارک
.ارزش تفریحی پارک برای هر نفر بسیار ناچیز و به بیان دیگر بود و نهود چنین بوستانهایی تفاوت ملموسی برای رفاه افراد محلی ندارد
کلمات کلیدی
" "رویکرد ارزشگذاری رفاه ذهنی" و "تمایل به پرداخت و دریافت،""ارزشگذاری غیر بازاری
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Abstract
The purpose of this study was to estimate the recreational value of Valiasr Gardens in the district of
Shiraz using the Subject well-being (SWB) or life satisfaction (LSA) method. Required information,
including socioeconomic characteristics of the household, was obtained through interviewing garden
visitors and completing 180 questionnaires in 1396. The results show that individuals' mental wellbeing improves with increasing income, education, and occupation, and under constant conditions,
one percent increase in income, education, and occupation improves Subject well-being by 1%, 0.23,
and 0.06 respectively. Park space satisfaction is directly related to subjective well-being, with 38% of
visitors being satisfied with the park and practically not satisfied with the status of the park. This can
indicate a lack of satisfactory space in the park. Also, the average willingness to pay users to maintain
the park was estimated at 35,000 tomans, which is roughly equivalent to the willingness to receive
them if such a place was not available, indicating that the amusement value of the park was very low
for everyone, in other words. Gardens do not have a tangible difference for the welfare of local
people.
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اکوسیستم ارتهاط دارد ،اما میزان این ارتهاط مورد آزماون قارار نگرفتاه
است .دربالی که بههود رفاه ذهنی در سطوح مختلاف سیاساتگاذاری
ماایتوانااد نقااش مااؤثری داشااته باشاادCruz-Garcia et al .
) ،(2017به منظور ارزشگاذاری محایط زیسات باا روش مطلوبیات
ذهنی به بررسی رابطه بین خدمات اکوسیستم و رفاه ذهنای در آفریقاا،
آسیا و آمریکای التاین پرداختناد ،Bryce et al (2016) .نیاز در
بررسی شاخدهای رفاه ذهنی بارای ارزیاابی یاک مقیااس وسایع از
خدمات اکوسیستم فرهنگی ،2نشان دادند که تعامل با طهیعات ،هویات
مکان ،ارزش درمانی و همچناین تناوگ گوناه ای از مهمتارین عوامال
اثرگذار بر رفااه ذهنای در ارزیاابی مکاانهاای مااهیگیری و دریاایی
انگلستان است .همچنین ) ،Ward et al (2016در بررسی رابطاه
بین رفاه ذهنای و چاالش مصارف آب زیرزمینای بارای کشااورزی در
روستاهای هند ،نشان دادند که خصوصیات خانواده و درآمد ،مهمتارین
شاخدهای اقتصادی و ارزش مسایر زنادگی و تمایال باه انطهاا  ،از
مهمترین معیارهای روانشناختی اثرگذار بر برداشت آب زیرزمینی است.
) Chenoweth et al (2016نیز ارتهاط مصرف آب و رفاه ذهنی
در بین خانوارهای بریتانیایی را بررسی نمودند .نتایج این پژوهش نشان
داد که مصرف آب به رفاه ذهنی ارتهاط ندارد .این مسأله نشان میدهد
که رفاه باال ،بدون در نظر گرفتن کمهاود مصارف آب قابال دساتیابی
است .عالوه بر این والش و فرییرا ( )2111رابطه محیط زیست و رفااه
ذهنی را مورد بررسی قرار دادند .این پژوهش در رابطه با مفهوم استفاده
از دادههای رفاه ذهنی در اقتصاد محیط زیست ،باه عناوان یاک ابازار
برای ارجحیت و ارزیابی کاالهای غیربازاری بحث مایکناد .در هماین
راستا بر اساس بررسی های انجام شاده نتاایج نشاان داد کاه رویکارد
مطلوبیت ذهنی منجر به شناخت جنهههای جدیدی از ارزشگذاری می
شود .همچنین در این روش رفتارهای محیطی که به کمک رفاه ذهنی
بدست میآید مورد بحث قرار می گیرد Fujiwara (2013) .بارای
ارزشگذاری کاالهای غیر بازاری ،یک رویکرد رفاه ذهنی سه مربلهای
ا رائه نمود .بطوری که ابتدا مدل رفاه ذهنی بر اساس درآمد و در مربله
دوم بر اساس کاالی غیربازاری برآورد نمود ،سپس ارزش نهایی پاولی
بر اساس تطابق دو معادله اول برآورد شد .نتایج پژوهش باکی از بههود
الگوی رفاه ذهنی بر اساس روش یاد شده و رفع نقد مدلهای قهلای
در تعیین ارزش نهایی شده است .همچنین Welsch & Kuhling
) ،(2011در پاسخ به این سوال که آیاا مطلوبیات ذهنای طرفاداران
محیط زیست در استفاده از محیط زیست ،بداکثر شده اسات یاا خیار
بنابراین از روش رفاه ذهنی استفاده نمودند .نتایج نشان داد کاه ماردم
میتوانند به بداکثر مطلوبیت رفاه ذهنی در اساتفاده از محایط زیسات
دست یابند ،دربالی که میزان مصرف محیط زیست نیز کاهش یابد .در
همین راستا آموزش افراد و تجربه گذشاته بار اساتفاده دوساتانهتار از
محیط زیسات ماؤثر باوده اسات .بسایاری از مطالعاات از روشهاای
ترجیحات بیان شده مانند روش ارزیابی مشروط ( )CVMو روشهای
ترجیحات آشکار شده مانند روش هدونیک ( )HMبرای ارزش گذاری
کاالهای زیست محیطی و سایر کاالهای عماومی اساتفاده کارده اناد

 -9مقدمه
کیفیت محایط زیسات تعیاین کنناده مهمای در رفااه ذهنای افاراد و
مهمترین مسئله در سیاستگذاری هاست .در پاسخ به شرایط نامسااعد
محیطی ،در بسیاری از کشورها سیاستها و مقاررات زیسات محیطای
باارای بههااود مح ایط زیساات بااه اجاارا درآمااده اساات ( Frey et
 .)al.,2010بفاظت و بهرهبرداری از محایط زیسات و دساتیابی باه
توسعة پایدار امری ضروری به نظر مایرساد .یکای از عوامال توساعه
پایدار ،با ارزش تلقی نمودن سارمایههاای طهیعای اسات .اگار چاه در
سال های اخیر مطالعاتی در این زمینه به انجام رسیده است ،اما تاکنون
ارزش های واقعی محیط زیسات باه درساتی مشاخد نشاده و درک
نادرست از خدمات محیط زیستی رخ داده است که خطری جدی بارای
جامعه به بساب میآید (رفعت و موسوی .)1182 ،به عهارتی ،به دلیال
عدم وجود بازار مشخد برای کارکردهای محیط زیساتی ،ارزش ایان
کارکردها در سیستمهای بازاری مشخد نیست .به همین دلیل بخش
تازهای در علوم اقتصادی به نام ارزشگذاری معرفی شده است که هدف
آن تعیین ارزش زیست محیطی است ( بیاتی و همکاران. )1199 ،
ارزشگذاری اقتصادی را می توان برای بههود یاافتن در سیاساتهاای
زیست محیطی دخالت داد .این سیستمها ساز و کار الزم برای افزایش
رفاه بشر را فراهم میآورند ،ازاین رو کمی و قابل فهم کردن این منافع
اهمیات زیاادی دارد ( Busch et al., 2012; Costanza et
 .)al., 2006; Howarth & Farber, 2002از آنجا که برای
بیشتر منافع بدست آمده از منابع طهیعی و محیط زیست باازاری وجاود
ندارد سعی میشود اینگونه منافع در غیاب بازار ،با بازارهای مصانوعی
ارزشگذاری شاوند ( .)Freeman et al., 2014گرچاه بسایاری از
روش های ارزشگذاری کاالهاا و خادمات محایط زیساتی مهتنای بار
ترجیحات آشکار شده و بیان شده است ولی در سالهاای اخیار ،روش
ارزشگذاری رفاه ذهنی )SWB( 1نیزدر ادبیات اقتصاد کشورها معرفی
شده است که در آن شاخدهاای رضاایت از زنادگی و شاادکامی باه
عنوان مؤلفه اصلی بهبساب میآید و تقریهای از مطلوبیات فارد اسات
( ،Fujiwara, 2013; Frey et al., 2009بخشاوده.)1181 ،
روش ارزشگذاری رفاه ذهنی بر ترجیحاات آشاکار شاده ماردم تکیاه
نمی کند .لذا این رویکرد پیشرفتی مهم در پرتو اقتصاد رفتاری است که
نشان میدهد ترجیحات همیشه هماهنگ و آگاهانه نیستند ( Slovic
 .)& Lichtenstein, 2006اگرچه مطالعاتی پیرامون رفاه ذهنای
در داخل کشور انجام شده است ولی استفاده از این رویکارد در ادبیاات
محیط زیست نسهتاً جدید است  .از جملاه نیلای و باباازاده ( )1181باه
شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی پرداختند و بیان نمودند کاه عامال
درآمد ،وضعیت شغلی ،سالمت فاردی ،رواباط و پیونادهای خاانوادگی،
اعتقادات مذههی ،سن و جنسیت از مهمترین عوامال اثرگاذار بار رفااه
ذهنی هستند .همچنین نیلی و همکاران ( )1181باا بررسای وابساتگی
رفاه ذهنی مردم جوامع در بال توسعه  11کشور مختلف به متغیرهاای
کالن اقتصادی نشان دادند که یک درصاد افازایش نارخ بیکااری ،در
مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم  ،تأثیر بسیار زیاادی در کااهش
رفاه کل دارد .در اکثر مطالعات فرض می شود که رفاه ذهنی با خدمات

2

)Subjective wellbeing (SWB

اکوسیستم فرهنگی به عنوان یک منهع سالمت انسان در تعامالت اجتماعی و محیط
زیست مطرح است.

1
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رفاه فردی یا رفاه ذهنی افراد تابعی از کاالی عمومی خاوب ( xشارایط
مجموعهای
محیطی که باید ارزش گذاری شود) y ،درآمد ساالنه و
از دیگرعوامل تعیینکننده سطح فردی و سطح کالن اسات .در صاورت
ثابت بودن رفاه ذهنی افراد ،تغییر در کاالی غیربازاری  Δxتوساط Δy
(با در نظر گرفتن تمایل به پرداخت افراد) ارزشگذاری مایشاود .بارای
تغییر نهایی  WTP ،xنهایی ( )MWTPمیتواند از تابع ( )1مشاتق
شود و  dSWB = 0باصل میشود:

(پالموکیست و اسمیت 2112 ،و کارساون و همکااران .)2111،باا ایان
وجود ،مطالعاتی نیز از روش ارزشگذاری رفاه ذهنی نیز بارای ارزیاابی
شاارایط آب و هااوایی ( ;Frijters & van Praag 1998
Rehdanz & Maddison, 2005; Becchetti et al.,
 ، )2007; Brereton et al., 2016سر و صدای فرودگاه ( van
 ، )Praag et al., 2005نزدیکی به زیرساختها ( Brereton et
 ، )al., 2016طرح های بازسازی شهری و پارکهاا ( & Dolan
 ، )Metcalfe, 2008خشکساالی (، )Carroll et al., 2009
سیالب ( )Luechinger & Raschky, 2009و جرم و جنایات
( )Cohen, 2008بکار رفته است .در این مقاله از روش رفاه ذهنای
( )SWBیا رویکارد رضاایت از زنادگی ( )LSAبارای بارآورد ارزش
اقتصادی – تفریحای بوساتان ولیعصار شایراز اساتفاده شادکه بادون
ترجیحات اظهار شده به برآورد ارزش کاالی غیربازاری مورد نظر می-
پردازد واساس آن بر این پایه استوار است که افراد جامعه ممکن است
نتوانند ارزش پرداختی دقیقی برای کاالی مورد نظر تعیاین کنناد و یاا
اظهارات آنها ممکن است هماهنگ با ترجیحات ذهنی آنها نهاشد .باه-
عهارت دیگر ،هدف از روش  LSAارائه یاک رویکارد تکمیلای بارای
کاهش مشکالت ذاتی در روشهای مذکور است .عالوه بر این ،از افاراد
خواسته نمی شود که به طور مستقیم کاالی محیط زیسات را ارزیاابی
کنند ،بلکه رضایت از زندگی عمومی خود را ارزیابی میکنند و از رفتاار
اساتراتژیک در برخاورد باا مساایل جلاوگیری مایکناد ( Frey et
 .)al.,2010ارزش تفرجی پارکها ،ارزشی است که مردم برای بازدید
ازاین گونه مراکاز قائال هساتند .بناابراین ،تاداوم پیشارفت و توساعه
اقتصادی ،نیازمند بفاظ و توساعه پاارکهاا و منااطق تفرجای بارای
جوابگویی به تقاضای روزافزون بشر خواهد بود .بخشی از هزیناههاای
این امر باید توسط بازدیدکنندگان پرداخت شود که تقهل این هزینهها از
باورهای ذهنی افراد نشأت میگیرد ،یاا باه عهاارت دیگار تمایال باه
پرداخت آنهاست که در روش ارزشگذاری رفاه ذهنی ( )SWBتمایل
به پرداخت افراد را به صورت غیر مستقیم میتوان بدست آورد (ملکیان،
 .)1181بااا توجااه بااه ضاارورت ارزشگااذاری کاالهااای غیربااازاری از
جملهپارک ها و فضای سهز و همچنین توجه به روش ارزشگذاری رفاه
ذهنی که روشی نوین در ارزشگذاری محیط زیست است ،هدف اصلی
این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی -تفریحی بوستان ولیعصر شیراز بار
اساس روش ارزشگذاری مطلوبیت ذهنای اسات .بوساتان ولیعصار در
سال  1111توسط سازمان پارکها و فضای سهز شاهرداری منطقاه 2
شیراز تأسیس شد که این بوستان با وسعتی بیش از  93هزار مترمربع ،
دومین بوستان بزرگ شیراز است که قدمتی طوالنی دارد.
 -7روش انجام تحقیق
روش ارزشگذاری رفاه ذهنی ،برای برآورد رفاه فرد ،روشی معتهر است
که از طریق آن می توان با اندازهگیری مطلوبیت نهایی کاالی عمومی
خوب یا کاالی عمومی بد و همچنین مطلوبیت نهاایی درآماد ،نساهت
مهادلاه باین درآماد و کااالی عماومی را محاساهه کارد ( Frey et
 .)al.,2010رابطه مربوطه را میتوان در یک تابع رفااه ذهنای سااده
بیان کرد:

)(7

 MWTPتمایل به پرداخت نهایی افراد و یک تهدیل یکنواخت 1از
تابع رفاه ذهنی است و مطلوبیت بدست آمده به صورت عددی یا
کاردینال 2است .برای ارزشگذاری نهایی کاالی غیر بازاری  xدو ابزار
اندازهگیری وجود دارد :اول ،تغییرات جهران شده 1که میزان درآمد الزم
برای نگهداشتن فرد در سطح اولیه یا سابق 1رفاه ذهنی در صورت تغییر
در محیط زیست است .دوم ،تغییرات تعادلی 3که معادل تغییر در درآمد
الزم برای نگهداشتن فرد در سطح باالتر 1کیفیت محیط زیست ،در
صورت تغییر در محیط زیست ،برای دستیابی به سطح از رفاه ذهنی
است ( .)Frey et al.,2010به منظور محاسهه رفاه افراد ،یک تابع
رفاه ذهنی مانند ( )1را میتوان به عنوان یک مدل گسسته با استفاده از
رگرسیون الجیت یا پروبیت تخمین زد .در بالی که ضرایب برآورد شده
از این مدلها تفسیر معنیداری ندارند ،اما میتوان اثر نهایی متغیرهای
مستقل بر متغییر وابسته را محاسهه نمود .بنابراین ،ضرایب  xو  yرا
میتوان برای محاسهه نرخ نهایی جانشینی تمایل به پرداخت یا
 MWTPو همچنین اندازهگیری رفاه استفاده کرد .برای مدلهایی با
داده های پانل ،برآورد  OLSجذاب است و امکان کنترل اثرات ثابت
را میدهد .فرض کاردینال بودن و استفاده از  OLSدر تخمین ،تفاوت
اندکی در نسهت بین ضرایب ایجاد میکند ،در بالی که در نظر گرفتن
ناهمگونی فردی تفاوت بزرگی ایجاد میکند (Ferrer-i-
 .)Carbonell & Frijters, 2004تابع معمول رفاه ذهنی
تجربی یا تابع رضایت از زندگی به صورت زیر است:

()3

در این تابع ،

متغیر رضایت از زندگی است که معیار خاصی

از رفاه ذهنی ( )SWBفرد  iدر مکان  jو زمان  tاستکه به عنوان
متغیر وابسته ایفای نقش میکند و معادل مطلوبیتی است که تابعی از
یک سری متغیرهاست که شامل خصوصیات فردی ،درامد و متغییر
لگاریتم درآمد است که ارزش
محیط زیستی است.
پولی تغییرات در محیط زیست که به عنوان کسری از درآمد فرد اندازه-

1

Monotonic Transformation
Cardinal Utility
3
Compensating Variation
4
Ex Ante Level
5
Equivalent Variation
6
Ex Post Level
2

)(9
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در رویکرد رفاه ذهنی  MRSرا به صورت مستقیم میتوان تخمین
زد زیرا داده های"قابل مشاهده"برای اندازهگیری رفاه وجود دارد .از
یک مازاد جهران شده میتوان استفاده نمود و  CSرا برای یک
محصول غیر بازاری معرفی کرد CS .به صورت رابطه ( )3و ()1
است:

گیری میشود .این بدان معناست که افرادی که درآمد باالتری دارند،
برای بههود کیفیت محیط زیست ،باضرند از درآمد بیشتری برای بههود
محیط زیست استفاده کنند .این معادل کاهش مطلوبیت نهایی درآمد
است .بردار  zعوامل تعیین کننده سطح فردی و کالن رفاه ذهنی
است.
فردی و

اثرات ثابت مکان،

اثرات ثابت

اثرات ثابت زمان،

()5

خطای استاندارد است (.)Frey et al.,2010
1

در اقتصاد رفاه ،برای ارزشگذاری ،دو معادل مازاد تعادلی (  )ESو مازاد
جهران شده ( )CS2بیان شده است CS .مقدار پولی که پرداخت شده
یا دریافت شده است که پس از تغییر در کاال  ،فرد دوباره در موقعیت
اولیه رفاه خود قرار گیرد ES .مقدار پولی است که باید پرداخت یا
دریافت شود ،که در صورت عدم تغییر درکاال  ،فرد در موقعیت رفاهی
باالتر قرار گیرد ( .)Fujiwara, 2013بنابراین میتوان به صورت
دو معادل تمایل به پرداخت ( )WTP1و تمایل به دریافت ()WTA1
تفسیر کرد WTA :مینیمم مقدار پولی که مصرف کننده مایل است
دریافت کند تا در صورت تغییر در قیمت کاال بر همان منحنی مطلوبیت
قهل بازگردد .به عهارتی دیگر ،بودن یک کاال که در قهال دریافت پول
میخواهد از دستش بدهد .یعنی در صورت نهودن پارک ولیعصر ،افراد
چقدر تمایل دارند پول دریافت کنند  WTPماکزیمم مقدار پولی که
مصرف کننده باضر است بپردازد تا در صورت تغییر در قیمت کاال بر
همان منحنی مطلوبیت قهل بازگردد .به عهارتی دیگر ،در صورت بودن
و بههود پارک ولیعصر ،افراد چقدر تمایل دارند پول پرداخت کنند
تمایل به پرداخت افراد ( )WTPاز طریق ضریب متغیر محیط زیستی
به ضریب متغیر درامد ضرب در تفاضل بههود محیط زیست و تخریاب
محیط زیست بدست میآید:

()6

در رابطه ( )3و ( V ،)1مطلوبیت غیر مستقیم y ،درآمد خانوار ،
Pقیمت کاالی محیط زیستی ( تمایل به پرداخت مصرف کننده) و Q
کاالی محیط زیستی (تخریب یا بههود پارک) است .توان  1و  1به
ترتیب شرایط قهل و بعد از موقعیت کاالی محیط زیستی (تخریب یا
بههود پارک) را نشان میدهد ،که در اینجا فرض بر این است که قیمت
روی مطلوبیت تأثیر میگذارد (.)Fujiwara, 2013
مسئله اصلی آن است که درارزشگذاری کاالی غیر بازاری ،همه
تغییرات در رفاه انسان بررسی میشود که معادل ارزش کل اقتصادی
) (TEV9است (  .)Ozdemiroglu & Pearce, 2002این
بدان معنی است که هردو تأثیر یعنی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر
روی رفاه انسان بررسی میشود .برای مثال ،برای یک برنامه زیست
محیطی که از یک منطقه جنگلی بزرگ محافظت میکند ،لذت بردن
از استفاده از منطقه نشاندهنده تأثیر مستقیم است و سالمتی و یا سایر
منافع تأثیر غیر مستقیم را نشان میدهد .در روش رفاه ذهنی از داده
های بدست امده از پرسشنامه به صورت مستقیم مطلوبیت اندازه گیری
می شود .مطلوبیت مستقیم به صورت رابطه ( )3است:
)U(Q,Y,X
)(2

()2

در رابطه ( )1مطلوبیت مستقیم تابعی از  ، Qکاالی محیط زیستی
(تخریب یا بههود پارک)  ،Y ،درآمد خانوار و  Xتابعی از عواملی
مانند تحصیالت ،سطح سواد ،سن  ،درآمد بازدیدکنندگان ،رضایت از
زندگی و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی و همچنین متغیرهای زیست
محیطی است و اندازهگیری مطلوبیت ابزاری برای رفاه ذهنی است ،به
طوری که:
)SWB(Q,Y ,X
()2

برای بررسی ارتهاط بین چهار معیار زیر ،از جدول ( )1استفاده شده
است:
جدول  -9ارتباط بین  WTA ،CS ،ESوWTP

ES
WTA
WTP

CS
WTP
WTA

–

= CS

بههود کیفیت محیط زیست
کاهش کیفیت محیط زیست

منبعFujiwara, 2013 :

 SWBمعیاری از رفاه مانند رضایت از زندگی است و فرض میشود:
()1

جدول ( )1نشان میدهد که برای بههود کیفیت محیط زیست CS
معادل تمایل به پرداخت و  ESمعادل تمایل به دریافت است .اما برای
کاهش یا تخریب کیفیت محیط زیست CS ،معادل تمایل به دریافت و
 ESمعادل تمایل به پرداخت افراد است (.)Fujiwara, 2013
( )ESو ( )CSاز نرخ نهایی جانشینی ( )MRS3بین پول و کااال
محاسهه میشود و این دو معیار با اساتفاده از روش ترجیحاات اشاکار
شده ( )RP1یا ترجیحات بیان شده ( )SP1اندازهگیری میشوند.

SWB=U

بنابراین ،در روش رفاه ذهنی ) (SWBتمایل به پرداخت افاراد را باه
طور غیر مستقیم و از طریق محاساهات مایتاوان بدسات آورد .هادف
اصلی این مطالعه برآورد ارزش اقتصاادی -تفریحای بوساتان ولیعصار
شیراز است .جامعه مورد بررسی شهروندان شیراز بودند کاه باا نموناه-
گیری تصادفی باه روش مصاابهه بضاوری بارای جماعآوری نموناه
انتخاب شدند .اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل  191پرسشنامه تهیه
شد که شامل درآمد ،متغیرهاای اجتمااعی-دموگرافیاک و متغیرهاای

1

Equivalent Surplus
Compensating Surplus
3
)Willingness to Pay (WTP
4
)Willingness to Accept (WTA
5
Marginal Rate Substitution
2

Revealed Preference
Stated Preference
Total Economic Value
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متغیر جنسیت ،عدد  1برابر با مرد و عدد  2برابر با زن است .متغیر
وضعیت تاهل عدد  1برابر با متاهل و عدد  2برابر با مجرد است .بداقل
تعدادی اعضای خانوار  1و بداکثر آن  8نفر است .متغیر سرپرست خانوار
در صورت سرپرست بودن گزینه یک و در غیر اینصورت برابر با  2است.
متغیر سطح تحصیالت از بی سواد ،زیر دیپلم ،دیپلم ،لیسانس ،فو
لیسانس ،دکترا است که از  1تا  1شمارهگذاری شده است .اثر متغیرهای
محیط زیستی از خیلی کم تا خیلی زیاد که از  1تا  3گزارش شده است.
متغیر وابسته  ( SWBبه طور کلی چقدر از زندگی خو راضی هستید) از
خیلی کم راضیام تا خیلی زیاد راضیام از  1تا  1شمارهگذاری شده
است .تعداد مشاهدات  191نفر است .جدول ( ،)1نتایج باصل از برآورد
ارزشگذاری رفاه ذهنی پارک ولیعصر شیراز ارائه میکند.

محیطی در پرسشنامه طی دو ماه از اوایل خرداد تا اوایال مارداد مااه
است .هدف بخش اول پرسشنامه استخراج اطالعات اقتصاد-اجتماعی
افراد شامل سن پاسخ دهندگان ،تحصیالت ،شغل ،میزان درآمد فرد و
درآمد خانوار ،تعاداد افاراد خاانواده مای باشاد و هادف از بخاش دوم
پرسشنامه این است که به طور کلی میزان رضایتمندی از زندگی تعیین
شود این قسمت شامل درامد و تحصیالت و ...اسات در بخاش ساوم
پرسشنامه در مورد خصوصیات متغیر محیط زیستی شامل تعداد دفعات
بازدید از پارک ،راضی بودن از فضای پارک ،بههاود یاا تاأثیر تخریاب
پارک برروی تمیزی یا الودگی هوا اطرااف می باشد و همچنین میازان
عوامل موثر بر رضایتمندی فرد برای بههود پارک سوال شد.
 -3نتایج
اطالعات جمع آوری شده باکی از آن است که  91نفر ( 19/11درصد)
قریب به نیمی از پاسخ دهندگان مرد و مابقی زن بودند .همچناین 81
نفر ( 31درصد) از بازدید کنندگان عدم رضاایت از پاارک و  11نفار (9
درصد) رضایت کامل از پارک و بقیه به طور متوساط از پاارک راضای
هستند .تعدادی از متغیرهای اجتماعی -اقتصادی نمونه مورد بررسی در
جدول ( )2آورده شده است.

جدول  -3نتایج حاصل از برآورد ارزشگذاری رفاه ذهنی پارک ولیعصر
شیراز

جدول  -7ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نمونه

متغیرها

میانگین

لگاریتم درآمد
راضی بودن از فضای
پارک
سن
جنسیت
وضعیت تاهل
تعداد اعضای خانواده
سرپرست خانواده
سطح تحصیالت
شغل
بازدید از پارک
غلظت آالیندهها در
صورت تخریب پارک
تاثیر بههود پارک بر
تمیزی هوا
تاثیر عوامل دیگر روی
رضایت از پارک
راضی بودن از زندگی
به طور کلی

1/111

انحراف
معیار
1/138

بداقل

بداکثر

3/828

1/181

متغیرها

ضریب

انحراف معیار

tآماره

ابتمال

لگاریتم درآمد

***1/291

1/119

1/118

1/111

راضی بودن از
فضای پارک

1/119

1/111

21/123

1/312

***

سن

1/112
-

1/111

-2/113

1/118

2/113

1/931

1

1

جنسیت

1/111

1/111

1/211

1/223

18/13
1/311
1/111
1/122
1/381
2/119
3
2/111

11/32
1/311
1/191
1/211
1/182
1/111
2/119
1/813

19
1
1
1
1
1
1
1

19
2
2
8
2
1
1
3

وضعیت تاهل

1/111

1/121

1/931

1/182

تعداد اعضای
خانواده

-1/118

1/111

-1/112

1/111

سرپرست
خانواده

-1/192

1/131

-1/111

1/211

1/822

1/919

2

3

سطح
تحصیالت

***1/213

1/111

1/811

1/111

**

1/111

1/128

1/191

1/918

1

3

2/819

1/111

1

3

بازدید از پارک

1/181

1/191

1

1

غلظت آالیندهها
در صورت
تخریب پارک

شغل

مأخذ :یافتههای تحقیق.

همانطور که در جدول  ، 2مشاهده میشود بداقل سن  19و بداکثر سن
19سال است و به طور متوسط سن افراد بدود  11سال بوده و بداقل
درآمد افراد 931هزار تومان و بداکثر درآمد افراد  2میلیون تومان بوده
که برای بدست اوردن تمایل به پرداخت یا دریافت باید از درامد متوسط
لگاریتم گرفته شود ،که بداقل و بداکثر به ترتیب  1/181 ،3/828است

تاثیر بههود
پارک بر تمیزی
هوا
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2/132

1/111

***1/183
-

1/131

-1/121

1/111

*-1/111

1/111

-1/111

1/183

-1/118

1/111

-1/131

1/911
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تاثیر عوامل
دیگر روی
رضایت از
پارک

1/119

1/111

1/123

1/312

عرض از مهدأ

*-1/111

2/131

1/913
-

1/111

Fآماره

ابتمال
Fآماره

ضریب
تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

29/119

1/111

1/111

1/111

شغل ،رفاه ذهنی را به میزان کمتر از  1درصد افزایش میدهد.
تحصیالت دارای ضریب  1/213است که در سطح یک درصد معنی-
دار است .بنابراین ارتقاء تحصیالت ،رفاه ذهنی افراد را افزایش می-
دهد .بازدید از پارک و غلظت آالیندهها در صورت تخریب پارک که
به ترتیب دارای ضریب  -1/183و  -1/111است ،با رفاه ذهنی
رابطه معکوس دارد ،یعنی در صورتی که غلظت آالیندهها که موجب
تخریب پارک میشود بیشتر باشد ،رضایت افراد از پارک و به طور
کلی از زندگی کاهش مییابد.در راستای برآورد ارزش تفریحی پارک
ولیعصر بر اساس الگوی ترجیحات رفاه ذهنی ،روابط ( )11و ()11
محاسهه شدند که همان  ( WTPتمایل به پرداخت) و ( WTAتمایل
به دریافت افراد) است:

مأخذ :یافتههای تحقیق ** ،* .و *** بهترتیب بیانگر سطح معنی-

()92

داری  5 ،01و ا درصد

آماره  Fمعناداری کل مدل در سطح 1درصد را بیان میکند (جدول
 .)1عالوه بر این ضریب تعیین نشان میدهد که بدود  11درصد
تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل توضیح داده شده
است .ضریب درآمد نشان میدهد که افزایش این متغیر منجر به
افزایش رفاه ذهنی می شود .به طوری که در شرایط ثابت یک درصد
افزایش درآمد ،رفاه ذهنی را به میزان  1درصد افزایش میدهد.
رضایت از فضای پارک با رفاه ذهنی رابطه مستقیم دارد .این امر
نشان میدهد که عمالً افرادی که دارای رفاه ذهنی باالتری هستند،
وضعیت پارک مورد نظر برای آنها راضیکننده است .در بین متغیرهای
دموگرافیک سن ،سطح تحصیالت و شغل از عوامل اثر گذار بر رفاه
ذهنی است .بطوری که سن موجب کاهش رفاه ذهنی اما سطح
تحصیالت و شغل منجر به افزایش رفاه ذهنی میگردد .سایر
متغیرهای دموگرافیک ،اثر معناداری بر رفاه ذهنی نداشته است .در
واقع میتوان چنین بیان کرد که به طور مثال جنسیت مرد ،داشتن
رفاه ذهنی را تحت تأثیر قرار نمیدهد .به بیان دیگر بین جنسیت مرد
و زن ،رفاه ذهنی متفاوتی وجود ندارد .مسئلهای که باید بدان اشاره
کرد عدم معناداری متغیرهای محیطزیستی همانند تأثیر بههود پارک
بر تمیزی هوا و تأثیر عوامل دیگر روی رضایت از پارک است .در واقع
با توجه به عدم معناداری متغیرهای یاد شده میتوان چنین بیان کرد
که استفادهکنندگان از پارک مورد نظر به اهمیت وجود پارک در
مسائل زیستمحیطی توجه کافی نداشتهاند .در واقع وجود پارک و به
موجب آن بههود شرایط زیستمحیطی ،نتوانسته رفاه ذهنی شهروندان
شهر شیراز را تحت تأثیر قرار دهد .این مسأله میتواند تا بدودی
بیانگر عدم تهلیغات صحیح و اصولی ،در راستای بمایت از فضای سهز
توسط مسئولین شهر باشد .بطور کلی نتایج باکی از آن است که
عوامل موثر بر رفاه ذهنی ( )SWBیا رضایت از زندگی ()LSA
شامل لگاریتم درآمد ،سن ،سطح تحصیالت ،شغل ،بازدید از پارک و
غلظت آالیندهها در صورت تخریب پارک میباشد .ضریب لگاریتم
درآمد که  1/291است یعنی یک درصد افزایش در درآمد ،رفاه ذهنی
را به میزان  1درصد افزایش خواهد داد .ضریب سن  -1/112است که
با رفاه ذهنی رابطه معکوس دارد .شغل دارای ضریب  1/111است که
در سطح پنج درصد معنیدار است ،یعنی با یک درصد افزایش در

()99

مقدار  ESبدست آمده نشان میدهد که به ازای هر نفر ارزش
تفریحی برآورد شده بدود  13هزار تومان در سال است .این رقم
نشاندهنده ارزشی است که هرشخد استفاده کننده از پارک ،در
هرسال ،برای پارک مورد نظر قائل است .به بیان دیگر وجود پارک
بر اساس رفاه ذهنی استفاده کنندگان از پارک برای هر نفر و در هر
سال  13هزار تومان برآورد شده است .در واقع میتوان گفت که
استفاده کنندگان از پارک مایلند بطور متوسط مهلغ  13هزار تومان در
سال جهت بفظ پارک پرداخت کنند و یا مطلوبیت باصل از استفاده
از بوستان بقدری ناچیز است که هر فرد مایل است بدود  11هزار
تومان در ازای نهود پارک دریافت کند در همین راستا با توجه به
اینکه پارک مورد نظر محلی بوده و بیشتر ساکنان منطقه دو شیراز از
آن استفاده میکنند ،میتوان ارزش تفریحی کل پارک ولیعصر را از
باصل ضرب جمعیت منطقه دو ( 219911نفر) در ارزش ذهنی
برآورد شده به ازای هر نفر محاسهه کرد .بر این اساس کل ارزش
تفریحی پارک ولیعصر در هر سال برابر با  8میلیارد و  111میلیون
تومان است.
 -2نتیجهگیری
ارزشگذاری اقتصادی خدمات زیست محیطی از این جهت اهمیات
دارد که تصمیمگیریها و برنام ریزیهای اقتصادی بر مهنای کمی و
پولی است و برای بخش مهمی از خدمات محایط زیسات ،قیمتای
تعیین و دریافت نمی شود .در چناین شارایطی ،ممکان اسات ایان
خدمات نادیده گرفته شوند و در نتیجه تخریب تدریجی محیط زیست
طهیعی را به دنهال داشته باشد .بنابراین بایساتی محایط زیسات کاه
کاالیی غیر بازاری است با روشهاایی ارزشگاذاری شاود .در ایان
مطالعه از روش ارزشگذاری رفااه ذهنای ( SWBیاا  ) LSAبارای
برآورد ارزش تفریحی بوستان ولیعصر در منطقه دو شیراز شهر شیراز
استفاده شد .این روشُ یک رویکرد تکمیلی را اریه میدهاد کاه بار
اساس آن نیازی به ارزشگذاری مستقیم کاالی محیط زیستی نیست
بلکه افراد رضایت کلی خود را از زندگی بیان میکنند و لاذا در ایان
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بوستان شد که گرچه باکی از دقت محاسهات اسات ولایکن نشاان
میدهد که بازدیدکنندگان از این پارک تفریحی بسیار ناچیز اسات و
 برای ایجاد رضایت.وجود آن مطلوبیت باالیی برای افراد محلی ندارد
.کافی در بین مردم الزم است فضاهای مناسب تری ایجاد شود

-

-

-

-

-

-

-

-

روش از رفتااار اسااتراتژیک در برخااورد بااا مسااایل جلااوگیری ماای
 کل ارزش تفریحی ساالنه پارک،مطابق یافته های این مطالعه.شود
 میلیارد تومان برآورد8/3 ولیعصر توسط ساکنین منطقه نزدیک به با
 میزان تمایل به پرداخت استفاده کننادگان جهات بفاظ پاارک.شد
کمابیش معادل تمایل به دریافت آنها در صاورت ازدسات دادن ایان
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