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  چکیده

کیفیت، بهداشت،  قیمت، درجه و. تاسیسات اقامتی یکی از عناصر مهم درجذب گردشگر وتوسعه گردشگري است  

وجود یا عدم وجود هر . باشدتوجه گردشگران درمراکز اقامتی میفاکتورهاي مورد  استانداردها و نزدیکی به مقصد مورد نظر از

شود اما نقش مهمی درپاسخگویی به تقاضاي گردشگر محسوب نمیکدام ازاین عناصر به عنوان عامل اصلی درجذب گردشگران 

با توجه به اینکه شهر همدان یکی ازمناطقی است که تقاضاي گردشگري در روزهاي . اي داردشهر یا منطقه آنها در هروجذب 

تی و رفاهی جهت ریزي درزمینه فراهم آوردن امکانات مناسب اقامبنابراین نیازمند برنامهخاصی ازسال درسطح باالیی قرار دارد، 

سئله بی ارتباط با موقعیت جغرافیایی شهر همدان نیست، بدین علت که درتعطیالت اهمیت این م. باشداسکان مسافران می

     نوروز و روزهاي گرم و معتدل، مازاد تقاضاي گردشگري وجود دارد و در فصول سرد مراکز اقامتی با کمبود تقاضا مواجه 

وسعه صنعت گردشگري درشهر همدان محسوب هاي موقت مانند کمپینگ یکی از ملزومات تبنابراین ایجاد اقامتگاه. شوندمی

العات طریق مط ازهمدان براي اسکان در کمپینگ  درشهر تقاضاي گردشگرهدف پژوهش حاضر این است تا میزان . شودمی

کنند مورد بررسی ی که به شهر همدان سفر میگردشگرانبه عبارت دیگر تمایل . اي بررسی شودمیدانی و به صورت پرسشنامه

کمپینگ  مانند دریک فضاي باز ،بیتوته کنند مکانهاي رسمی شب را   به جاي اینکه در هتل یا مهمانسرا یا گیرد کهقرار می

  دراین رابطه از طریق پرسشنامه تمایل به پرداخت و مقدار پولی که گردشگران حاضرند براي اسکان درکمپینگ. اقامت کنند

درصد گردشگران با ایجاد کمپ  95نتایج تحقیق بیانگر آنست که . شدیري اندازه گ CVMبپردازند از روش ) چادر و کانکس(

نقاط   SWOTبا استفاده از مدل  عالوه بر این. ت هاي پیشنهادي را پذیرفتندمدرصد آنان اولین قی 90موافق بوده و بیش از 

 .دشقوت و ضعف و فرصتها تهدیدهاي توسعه گردشگري شهري درهمدان از طریق ایجاد کمپینگ بررسی 

  

 . همدانتوسعه گردشگري،  ،CVMکمپینگ، تمایل به پرداخت، روش : واژگان کلیدي

  

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  مقدمه

هاي است که از جمله راهافزایش تقاضاي کاال و خدمات منحصر به آن شهر  ،یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصاد شهري   

. شودحضور مسافران باعث افزایش تقاضا و درنتیجه درآمد ساکنان شهر می. باشدو رشد شهر جذب مسافر و گردشگر میرونق 

عدم تمایل به اقامت  آنها موجب اما از طرفی جذب مسافر نیازمند وجود امکانات و خدمات رفاهی و زیرساختی است که کمبود

  . باشدیاي مدر هر منطقه

بدیهی است به دست آوردن رضایت گردشگران منوط به ارائه خدمات مطلوب و استاندارد بوده و این رضایت سبب   

ت خدما. ي جامعه محلی می شوددشگران دائمی سبب رونق همه جانبهتجدید سفر یا افزایش سفر هاي دیگر شده و وجود گر

حمل و نقل، اقامت و پذیرایی و آژانس هاي مسافرتی و راهنمایان تور از جمله خدماتی است که در صنعت توریسم ارائه می 

اقامت و پذیرایی مهم ترین قسمت خدمات گردشگري را شامل شده و یکی از بخش هاي پویاي صنعت توریسم را تشکیل . شود

  ).1390رحمانی، ( می دهد

 

  بیان مسئله

همدان پایلوت صنعت گردشگري و . باشدنفر می 479640و جمعیت  8/6285شهر همدان داراي مساحت تقریبی   

عالوه بر این   .دستی کشور، هم از حیث میراث فرهنگی و قدمت تاریخی و هم از حیث امکان وضعیت گردشگري است صنایع

بنابراین شهري است  .استساوه تنها کریدور غرب کشور  -و آزاد راه همدان در مهمترین مسیر مواصالتی غرب کشور واقع شده

اطر آب و هواي کوهستانی و که مستعد جذب مسافر و گردشگر در ایام مختلف سال علی الخصوص در ماههاي گرم سال بخ

هاي مصفاي  ، باغپیست اسکی تاریک دره، نامه گنج و کتیبه آبشار، دآبا گردشگاه استخر عباس ، کابین گنجنامه تله. باشدسرد می

از نقاط گردشگري  پارك ارمو  پارك مردم، سد اکباتان، دریاچه امامزاده کوهآباد، حیدره و  هاي عباس به ویژه دره الونددامنه 

شهر عالوه بر اینکه در مکانهاي مذکور آثار باستانی وجود دارد، در نقاط دیگر شهر همدان آثار دیگري همچون  .همدان هستند

   ، آرامگاه بوعلی و آرامگاه باباطاهر گردشگرانی را از نقاط مختلف کشور بخود جذب  مجسمه شیر سنگیو  هگمتانهباستانی 

در مقابل تقاضاي باالي گردشگري براي شهر همدان در ایام عید و تابستان تعداد مکانهاي اقامتی مانند هتل، . نمایدمی

همچنین شهر همدان بدلیل . باشددار نمیخورمسافرخانه و یا مهمانسرا بسیار کم بوده و یا از قیمت و کیفیت مناسب بر

. تواند مسافرانی را که تمایل به اقامت در فضاي باز و کمپ را دارند جذب نمایدموقعیت کوهستانی و سرسبز اطراف شهر می

خته صورت چادر و یا کانکس بررسی شود که در این پژوهش بدان پردا به ي است تا امکان سنجی ایجاد کمپینگبنابراین ضرور

  .شودمی

وتمایل به پرداخت  همدان براي اسکان در کمپینگ درشهر تقاضاي گردشگرتا میزان  بنابراین هدف از تحقیق آن است  

آیا گردشگران با این هدف سوال اصلی تحقیق آن است که  .اي بررسی شودالعات میدانی و به صورت پرسشنامهاز طریق مط آنها

مهمانسرا، در فضاي بازي مانند کمپ شب را بیتوته کنند و در نتیجه به ازاي هر شب اقامت در حاضرند بجاي اقامت در هتل یا 

  .چادر و یا کانکس چقدر تمایل دارند بپردازند

 
  روش تحقیق

بر اساس یکی از  مبانی نظري تحقیق .شوداي انجام میبصورت پرسشنامهو تحقیق حاضر از طریق مطالعات میدانی   

   .شودباشد که در ذیل توضیح داده میگذاري کاال و خدمات میقیمتهاي ع روشانوا

   قیمت گذاري کاال و خدماتروش 

تواند از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود و یا ید و فروش هستند که قیمت آنها میکاال و خدمات یا در بازار قابل خر  

   گذاري کاال و خدمات براي قیمتراهنماي مناسبی ) 1(ار نمود. شوندند که از طرق مختلف ارزشگذاري میداراي بازار نیست

  .باشدمی



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 
 
 
 

برعکس کاال و . هستند تعادلی در علم اقتصاد براي کاال و خدمات بازاري عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت و مقدار  

ر ارائه ه بازار ددر مواردي ک. اي قیمت معین نیستندبوده و از این رو دار خدمات بازاري، گروهی از کاالها و خدمات فاقد بازار

  .ها مستلزم پیدا کردن مالکی از تمایل به پرداخت استماند تعیین قیمتچنین اطالعاتی ناموفق می

  :داردگذاري کاال و خدمات غیر بازاري وجود آمده است دو روش اصلی براي قیمت همانطور که در نمودار باال  

، ولی دهندهاي غیر تقاضایی معیارهاي مناسبی براي تغییرات رفاهی ارایه نمیروش: غیر متکی به منحنی تقاضا يهاروش -

هاي مربوط به به عنوان ابزاري موثر در ارزیابیو  توانند داراي ارزش باشندگیري میگذاري و تصمیمبا این حال هنوز در سیاست

 .هاي اجرایی بکار روندها یا طرحمشی ها، خطهزینه فایده پروژه

شود که به دو دسته زیر منحنی تقاضا تعیین می قیمت کاال بر اساس هادر این شیوه: هاي متکی به منحنی تقاضاروش -

 :شودتقسیم می

 
هاي افراد در دنیاي واقعی و هنگامی که افراد به مبادله شود تا انتخابدر این روش تالش می: ت آشکار شدهروش رجحانا .1

شکار شده ارزش و منافع کاال و خدمت مورد آبه بیان دیگر رجحانات . ثروت و خطر می پردازند، شناسایی و اندازه گیري شوند

ن روش با منحنی تقاضاي ای .کندگیري میهاي بازار اندازهدر قیمتهاي انجام شده توسط افراد ریدنظر را از طریق بررسی خ

که براي ارزشیابی یک محصول فاقد قیمت، از ارتباط آن با  هایی وجود دارددر این روش تکنیک. ی ارتباط داردعادي یا مارشال

به عبارت دیگر از رفتار قابل مشاهده افراد درباره یک کاال یا خدمت بازاري . کندداراي قیمت در بازار استفاده می یک محصول

ر ارزش محصول فاقد مرتبط است استفاده کرده و برمبناي مشاهدات واقعی بازا) فاقد بازار(که با کاال یا خدمت مورد نظر خاص 

، ، عبارت از روش هزینه سفرشودگذاري غیر مستقیم نامیده میروش قیمت ها که اصطالحاًاین تکنیک. شودبازار مشخص می

 .باشدمیو روش قیمت هدانیک  روش مطلوبیت تصادفی

 فاقد بازار

 داراي بازار

 متکی به منحنی تقاضا

 غیرمتکی به منحنی تقاضا

 تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا

 بر اساس رجحان اظهار شده

 بر اساس رجحان آشکار شده

روش ارزشگذاري مستقیم 

CVM 

  روش ارزشگذاري

  )TCM)  HPM, غیرمستقیم       

 قیمت بازار



 
 

در این روش با طراحی یک بازار فرضی براي محصول بدون قیمت، از افراد در مورد تمایل به : هاي اظهار شدهروش رجحان .2

این  .شودنظر سوال مید محصول کیفی مورد وببراي بهبود یا عدم به) WTA2( و یا تمایلشان به دریافت) 1WTP( پرداخت

چون تکنیک مورد استفاده  .باشدمرتبط می منحنی تقاضاي هیکس معروف است،روش با منحنی تقاضاي جبرانی که به 

در رابطه با برمبناي ذهنیت افراد  کند و مستقیماًهاي مشاهده شده بازاري استفاده نمیرمبناي رجحانات اظهارشده از قیمتب

تکنیک ارزشیابی  آن گرفته شده برايشود و روش بکار اري مستقیم نامیده میگذنیک قیمتباشد، تککاالي غیر بازاري می

، بازاري فرضی درنظر )ارفاقد باز( گذاري نشدهاین روش براي کاال و خدمات قیمت طبق. است) CVM3( مشروط یا احتیاطی

هاي اعالم شده قاضاي افراد را براي این گونه کاالها و خدمات از طریق خواستتتوان میزان مبناي آن می شود و برگرفته می

   .شود سنجیدنهم از طریق پرسشنامه استخراج میآنان که آ

ترین آنها روش مصاحبه با اي مختلفی وجود دارد، اما متداولهبراي دستیابی به ترجیحات اظهار شده متقاضیان روش  

ل به پرداختشان براي بدین صورت که از افراد در رابطه با میزان تمایل به دریافت یا تمای. افراد در مکان مورد نظر تحقیق است

     تواند با محاسبه متوسط میزان تمایل به پرداختگر میسپس تحلیل. شودبهبود کیفیت کاالي مزبور سوال میحفظ یا 

برند، مقدار ارزش کلی که براي ز مکان یا کاالي مورد نظر لذت میدهندگان و ضرب کردن آنها در تعداد کل افرادي که اپاسخ

  .)1386اکبري، ( ئلند، تخمین یا برآورد کندکاال یا خدمت قا

   

  چیست؟  CVMروش

) CVM( گیري تمایل به پرداخت افراد براي کاالها و خدمات محیطی و مانند آن از روش ارزشیابی مشروطبراي اندازه  

بدست آوردن برآوردي دقیق از منافعی است که در اثر تغییر سطوح تولید و یا  CVMهدف نهایی روش . شوداستفاده می

براي تحلیل هزینه فایده و  تواننتایج حاصل را می. آیدبازاري بوجود می عمومی و غیرقیمت بعضی از کاالها و خدمات 

 قد بازار مورد استفاده قرار دادگذاري کاال و خدمات فانند اعطاي یارانه و سوبسید، قیمتهاي عمومی ماگذاريسیاست

    . )1380عسگري،(

هاي افراد و تمایلشان به هاي فرضی است که در مورد رجحانهاي افراد به سوالاین روش مستلزم تحلیل جواب  

کاالها و به عبارت دیگر این روش ارزیابی نیازمند مراجعه به افراد براي تعیین ارزش . آیدپرداخت از طریق پرسشنامه بدست می

گیري سودهاي توسط گریسی درمورد اندازه 1947ل این روش اولین بار در سا .)1387اکبري، ( خدمات بدون بازار است

از این روش براي برآورد  1964و  1963دیویس در سالهاي  سپس. )1386اکبري،( ممانعت از فرسایش خاك استفاده گردید

براي  CVMدیدکلر با تاثیر پذیري از دیویس از روش  1967در سال . تفاده کردمنافع تفریحات آزاد دراطراف یک رودخانه اس

دانان از دستاوردهاي طی سالهاي بعد بسیاري از اقتصاد در .بسیاري از مطالعات خود در رابطه با اثرات آلودگی هوا استفاده نمود

بسیاري از کاالها و خدماتی که فاقد بازار  گذاريرا براي مطالعه و بررسی و ارزش CVMدیویس استفاده نمودند و تکنیک 

توان به کاالو خدمات رفاهی و تفریحی، زیست محیطی و مانند آنها از جمله این کاال و خدمات می. ندمشخص بودند بکار برد

زم است این نوع با این حال ال .از یک قیمت بازاري برخوردار نیستند شوند و عمدتاًه در بازارهاي رقابتی مبادله نمیاشاره کرد ک

کاال خدمات نیز ارزشیابی شده و به نوعی ارزش بازاري براي آنها محاسبه گردد تا حداقل فواید اقتصادي آنها در مقایسه با سایر 

  .)1380عسگري، ( کاال و خدمات بطور دقیق تري صورت پذیرد

 OAشود که قیمت کاال برابر با یض مدهد فررا مورد بررسی قرار می WTP نمودار زیر که مفهوم تمایل به پرداخت  

)) به پرداختتمایل (( توان تصور کرد که منحنی تقاضا همان منحنی می. است ODبنابراین میزان تقاضاي آن برابر با  .است

 نهاییتوان آن را منحنی تمایل بوده و بنابراین می دهنده تمایل به پرداخت براي واحدهاي اضافی کاالاین منحنی نشان. است

                                                
1 Willingness to pay 
2 Willingness to accept 
3 Contingent Valuation Method 



 
 

است، اما تمایل به پرداخت آنها به اندازه  OACD پردازند مقدار در بازار میاي که افراد عمال ًمقدار هزینه. براي پرداخت نامید

OFCD زند، از قیمت بدین ترتیب تمایل به پرداخت یا مقداري که افراد حاضرند براي کاالي مورد نظر خویش بپردا .است

همان مازاد آیدکه بدست می AFC، مثلث افزوده شود OAمازاد، به باالي خط  WTPاگرمقدار . گیردواقعی کاال پیشی می

تمایل به پرداخت خالص است که مالکی از سود  AFCتمایل به پرداخت ناخالص و   OFCD .باشدپرداخت مصرف کننده می

روشی است که بر تصمیم و رفتار مصرف کنندگان متکی است  CVMروش . کنندب میخالصی است که مصرف کنندگان کس

 تواند منافعی راند و تنها چنین معیاري است که میکه پارتو از این معیار استفاده میدرباره بهینو اقتصاد رفاه براي قضاوت 

   .)1387اکبري،( دهدجبران کند که شخص از دست می

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 
 
 
 
 

  CVMکاربرد روش 

  :در تخمین تمایل به پرداخت افراد باید مراحل زیر طی شوند CVMهنگام کاربرد روش   

 .طراحی بازار فرضی کاال یا خدمتی که محاسبه تمایل به پرداخت افراد براي آن مورد نظر است -1

 پرسشنامهطراحی و آزمون  -2

 هاجمع آوري داده -3

 محاسبه تمایل به پرداخت افراد -4

 تخمین تابع تقاضا یا عوامل موثر بر تمایل به پرداخت -5

 گذاريریزي و سیاستکاربرد نتایج در برنامه - 6

  

ها یا از طریق مراجعه پرسشنامه. شوندآوري میاز طریق پرسشنامه جمع معموالً CVMهاي مورد نیاز روش داده  

   .شودیا از طریق پست و تلفن تکمیل می به افرادمستقیم 

. هاي کاال و یا خدمت مورد بررسی توضیحاتی ارایه شوددرباره برخی ویژگی، بهتر است CVMمعموال در سواالت   

محقق  .همچنین بر حسب مورد الزم است شرایطی که در آن پاسخ دهندگان قادر به دسترسی به کاال هستند توضیح داده شود

. کننده نداشته باشدنی با وضع بازار واقعی براي مصرفاي که تفاوت چندارا بوجود آورد به گونه د مدلی از یک بازار واقعیبای

شود که سطوح مختلف خواسته میبنابراین در این روش به جاي استخراج منحنی تقاضا براي کاال از پاسخ دهندگان معموال ً

باید آزمایش  دهنددهندگان براي تمایل پرداختشان براي کاال یا خدمت مییی که پاسخهاگذاري کنند و جوابکاال را قیمت

و رجحانات آنها .....) براي مثال سن درآمد و(دهندگان پاسخهاي سواالتی درباره ویژگی CVMهاي در پرسشنامهمعموال ً .شود

 قیمت

 مقدار

F 

A 

O D 

C 

 مفهوم تمایل به پرداخت - )2(نمودار 



 
 

له رگرسیون تابع قیمت برآورد معادهاي سواالت براي شود و دادهت مورد سوال است گنجانیده میکه مربوط به کاال و خدم

  .)1380عسگري، ( شونداستفاده می

  

  هاآوري دادههاي جمعروش

  :گیرداز سه طریق صورت می معموالً CVMهاي مورد نیاز روش داده جمع آوري  

 مصاحبه حضوري  -1

 مصاحبه تلفنی -2

 )نامه و پست( ايمکاتبه -3

باشد، باید تالش که مبتنی بر نظرات مردم می CVMهایی چون محققین در روشاندکه میشل وکارسون توصیه کرده  

نتخاب ابزار مناسب ا CVMدر واقع از پیش نیازهاي هرمطالعه . نمایند که نظریت اکثر افکار عمومی در مطالعه استفاده شود

داشته باشد مصاحبه تلفنی و یا نامه به عنوان مثال اگر موضوع مورد سوال احتیاج به توضیح . باشدها میجمع آوري داده

  . ها استوري تکنیک ایده ال جمع آوري دادهدر این موارد مصاحبه حض. مناسب نخواهد بود

  

   CVM هاي سوالتکنیک

هاي مختلفی شود با تکنیکا حداقل تمایل به دریافت مطرح میسوال اصلی که براي استخراج تمایل به پرداخت و ی  

  :باشدها به شرح زیر میمهمترین تکنیک. قابل طرح است

توان براي تمایل به پرداخت و یا حداقل تمایل به ترین روشی است که میاین تکنیک ساده: تکنیک سوال باز) الف  

 هاي حاصل از این روش بسیار ساده بوده و شامل استخراج میانگین و میانه تمایل بهتحلیل داده. ده کرددریافت فرد از آن استفا

    هاي بدست آمده و تعیین آنها بوسیله تخمین یک مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی ها و یا دریافتپرداخت

اي زیادي با این حال این تکنیک از جنبه .تر بودن اجرا و تجزیه و تحلیل آن استاربرد زیاد این روش به دلیل سادهک. باشدمی

  . باشدسادگی و غیر بازاري بودن روش می رین آنهامورد انتقاد قرار گرفته که مهمت

هاي متوالی است که در روش قیمت پیشنهادي تکراري یا بازي قیمت دهی سال: روش قیمت پیشنهادي تکراري) ب  

دهنده ابتدا در مقابل قیمت مشخصی قرار در این روش فرد پاسخ. شودي غیر بازاري استفاده میمطالعات تعیین ارزش کاالها

د گیرد و اگر بپذیراگر رد کرد آخرین مبلغ پذیرفته شده مالك قرار می. کندپذیرد و یا آن را رد میکه یا آن را می گیردمی

  .یابددهنده ادامه میاالتر و این فرایند تا توقف پاسخشود، اگر مورد قبول واقع شد باز قیمت بقیمت باالتري به او پیشنهاد می

همچنین این روش خیلی شبیه انتخابات یا راي دهی . ت که با واقعیت بازار مشابهت بیشتري داردمزیت این تکنیک آن اس

از جمله اینکه . دهندح میها ترجیهرچند این تکنیک داراي اشکاالتی است اما بسیاري از محققان آنرا بر سایر تکنیک .است

هاي بعدي را نسبت به آن بسنجد و این لقی کرده و قیمتمحقق ممکن است قیمت اولیه پیشنهادي را به عنوان قیمت بازار ت

حداکثر تمایل به پرداخت فرد را تحت تاثیر . دهدپرداخت فرد را تحت تاثیر قرار میحداکثر تمایل به  به نوبه خود مقدار واقعی

مایل به پرداخت آن را آید که بین قیمت پیشنهادي اولیه و قیمت نهایی که فرد تمشکل دیگر زمانی پیش می .دهدیقرار م

  .و فرد مصاحبه شونده تا رسیدن به قیمت نهایی خسته شود داشته باشد ددارد فاصله زیادي وجو

در این . هدف اصلی این روش از بین بردن مشکالت روش قیمت پیشنهادي تکراري بود: تکنیک کارت پرداخت) ج  

نوشته شده است و از او یشنهادي بر روي آن هاي پقیمت شود کههاي زیادي نشان داده میتکنیک به فرد پاسخگو کارت

  .شود کارتی را که قیمتش برابر با تمایل به پرداختش است انتخاب نمایدخواسته می

نکه این تکنیک علی رقم آ. شود و با فواصل یکسان تا مبلغ معینی ادامه دارداز رقم صفر شروع می هاي پیشنهادي معموالًقیمت

نماید، از جمله اینکه انتخاب از بین مقادیر ارائه شده رد اما خطاهاي جدیدي را اضافه میبرا از بین می خطاي نقطه شروع

  .ممکن است انتخاب فرد را تحت تاثیر قرار دهد



 
 

ها بطور تصادفی شود تا به قیمتی که از میان قیمتنیک از فرد خواسته میدر این تک: تکنیک انتخاب دو تایی) د  

اکثر تمایل به هاي بله و خیر رسیده براي بدست آوردن حدآنگاه مجموعه پاسخ. یا خیر بدهد است پاسخ بلهانتخاب شده 

به این دلیل که  .هاي پیشنهادي تکراري شباهت زیادي با بازار دارداین تکنیک همانند روش قیمت .شودپرداخت استفاده می

هاي قبل مزیت این روش آن است که بر خالف روش .کنندپذیرند یا رد میوجود دارد که افراد یا آن را می هاییدر بازار قیمت

در مقابل این مزیت . تر باشدتواند کم هزینههاي با حجم باال میگیرد و براي نمونهفرد پاسخگو در یک فرایند طوالنی قرار نمی

  .)همان منبع( باشدهاي قبلی قابل تجزیه و تحلیل نمیتکنیک انتخاب دوتایی به سادگی روش

 
  در همدان ایجاد کمپینگ براي CVMکاربرد 

از روش رجحانات اظهار باشد بنابراین در پژوهش حاضر نمی ارداراي باز به اینکه تقاضاي اقامت در کمپینگ با توجه  

  مت دارند بررسی رانی که در محدوده شهر همدان قصد اقااین مطالعه تمایل به پرداخت گردشگدر . شده استفاده شده است

 50در ابتدا . طراحی گردیدباشد می پرسش 15حاوي که  CVMدر چارچوب روش  ايبدین منظور پرسشنامه .شودمی

بصورت تصادفی و در مکانهاي  درمرحله بعدي. پرسشنامه جمع آوري شد تا ایراد و خطاهاي محتمل شناسایی و برطرف گردد

کلی در مورد مبدا سفر، وسیله در این پرسشنامه ابتدا اطالعاتی . آوري شدپرسشنامه جمع 150 تعداد گردشگري شهر همدان

سپس در مورد . شودواقع می مورد سوال متوسط حقوق ماهیانهشغل و  تحصیالت،دهنده، میزان سفر، تعداد افراد همراه پاسخ 

فرد پاسخگو اطالعات الزم را در اختیار داشته  اتی به پاسخ دهنده داده شده تاو اقامت در چادر و کانکس توضیح کمپینگ

در دو حالت یکی براي اقامت در چادر و دیگري  CVMپرسش  بر اساس تکنیک قیمت پیشنهادي تکراريدر نهایت  .باشد

  :کانکس به شکل زیر طراحی شد

تواند به صورت می گردد ودر فضاي باز و طبیعی حفاظت شده و یا پارك ایجاد می کمپینگ مکانی است که معموالً  

مبلغ مشخص شما حاضرید با توجه به این اطالعات  .امن و داراي امکانات باشد محیطی برپایی چادر  و یا اقامت در کانکس در

  ؟اقامت در چادر و همچنین کانکس بپردازیدهر شب را براي  شده

باشد و براي کانکس به ازاي هر تومان میهزار  50تومان و حداکثر هزار 2حداقل مبلغ پیشنهادي براي اقامت در چادر   

قیمت بعدي  اگر فرد مسافر با اولین قیمت پیشنهادي موافق باشد. استهزار تومان  60هزار تومان و حداکثر  10شب حداقل 

      تا جایی به مسافران قیمت پیشنهادبه همین ترتیب . شودمیمتوقف  CVMشود و اگر مخالف باشد فرایند پیشنهاد می

  .شود، فرایند پرسش متوقف میهاي باالتربا قیمت عدم تمایلشود که موافق باشند و در صورت یم

 
  :نمونه پرسشنامه 

  

  هزار تومان بپردازید؟   2براي اقامت در کمپ چادر به ازاي هرشب حاضرید مبلغ 

  )فرایند متوقف می شود(بلی          خیر

  )فرایند متوقف می شود(       بلی          خیر   هزار تومان چطور؟ 5

  )فرایند متوقف می شود(هزار تومان چطور؟   بلی          خیر         10

  )فرایند متوقف می شود(هزار تومان چطور؟   بلی          خیر         15

  )فرایند متوقف می شود(هزار تومان چطور؟   بلی          خیر         20

  )فرایند متوقف می شود(تومان چطور؟   بلی          خیر         هزار 30

  )فرایند متوقف می شود(هزار تومان چطور؟   بلی          خیر         40

  )فرایند متوقف می شود(چطور؟   بلی          خیر         هزارتومان 50

  

  



 
 

هزار تومان و  10با این تفاوت که حداقل قیمت  است،نامه به همین ترتیب شبراي کمپ به صورت کانکس نیز پرس

  .باشدهزار تومان به ازاي هر شب می 60 حداکثر آن

 40حدود براي کمپ چادر  به طور کلی. نشان داده شده است 2و  1در جدول  CVMنتایج جدول توصیفی روش   

هزار تومان به ازاي هر  5بیشترین درصد پذیرش قیمت پیشنهادي   .پیشنهادي موافق بودند درصد از گردشگران با انواع قیمت

     هر چقدر قیمت پیشنهادي افزایش ) 2(که براساس نمودار  درصد از مسافران با این قیمت موافق بودند 94شب بوده که 

نکته جالب  .افق نبودندهیچکدام از مسافران مو هزار تومان 50قیمت  بابه طوریکه  .شودیابد درصد پذیرش آن کمتر میمی

و این باعث شده  دانستندهزار تومان را عادالنه نمی 2یمت درصد از مسافران با حداقل قیمت موافق نبوده و ق 9توجه آن است 

  . هزار تومان قانون تقاضا نقض شود 5و  2که براي قیمتهاي 

  مطالعات میدانی محقق: مأخذ

  

  
  

درصد از مسافران با انواع  45یعنی  ،باشددرصد می 45قیمت پیشنهادي برابر  براي کمپ کانکس میانگین پذیرش  

هر شب در به ازاي اقامت هزار تومان  10مربوط به قیمت  )درصد 95( بیشترین درصد پذیرش .قیمت پیشنهادي موافق بودند

هزار تومان  60یابد بطوریکه براي باالترین قیمت یعنی ت تمایل به پرداخت افراد کاهش میو با افزایش قیم باشدکانکس می

  .باشدیبیانگر ارتباط معکوس بین قیمت و تعداد پذیرش آن م) 3(نمودار . نفر حاضر به پذیرش آن بودند 2فقط 
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تعداد پذیرش قیمت پیشنهادي

کمپ چادر)2(نمودار

 )قیمتها به هزارتومان می باشد(چادرتعداد و درصد موافقان با قیمت پیشنهادي براي اقامت در کمپ ) 1(جدول 

 50 40 30 20 15 10 5 2 قیمت
تعداد پذیرش قیمت 

 0 2 3 19 50 117 141 137 پیشنهادي

 150 150 150 150 150 150 150 150 تعدادکل پرسشنامه

 0 0.01 0.02 0.13 0.33 0.78 0.94 0.91 درصد

 )142کل موافق با کمپ چادر جمع (خانواده با کمپ چادر مخالف بوده اند  8در کل 



 
 

 
 
 

 )باشد قیمتها به هزارتومان می(موافقان با قیمت پیشنهادي براي اقامت در کمپ کانکستعداد و درصد ) 2(جدول 

 60 50 40 30 20 15 10 قیمت

 2 4 20 52 115 140 142 تعداد پذیرش قیمت پیشنهادي

 150 150 150 150 150 150 150 تعدادکل پرسشنامه

 0.013 0.03 0.13 0.35 0.77 0.93 0.95 درصد
 143جمع کل موافق با اقامت در کمپ ( مخالف بوده اند کانکس خانواده با اقامت در کمپ 7در کل 

 ) خانواده

 مطالعات میدانی محقق: مأخذ  

  

  

  
 
 

   SWOTبا استفاده از مدل  همدانشهر  گردشگري  وضعیتبررسی 

     چهار عامل را بررسی  4باشد که در موضوع مورد نظر هاي برنامه ریزي استراتژیک مییکی از مدل 1SWOTمدل 

طالعه که در حیطه مورد م ها عوامل بیرونی هستندها و تهدیدفرصت و نقاط قوت و نقاط ضعف عوامل درونی هستند. کندمی

نظرات  نکاتی که در جدول زیر آمده ناشی از. عامل مذکور بررسی شده است چهار در شهر همدان یعنی ایجاد کمپینگ

است که مشاهدات محقق از موقعیت شهر همدان از لحاظ پتانسیلهاي گردشگري و همچنین وضعیت مسافرانی  گردشگران و

  .در جدول زیر قابل مشاهده است SWOTمدل  جنتای. تمایل به اقامت در کمپ را دارند

 
 
 

                                                
1 Strengths, Weakens, Opportunities, Threat 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

050100150

ت
یم

ق

تعداد خانواده هاي مسافر

کمپ کانکس) 3(نمودار



 
 

  SWOTتجزیه و تحلیل وضعیت گردشگري شهر همدان به روش ) 3(جدول

 نقاط قوت نقاط ضعف فرصتها تهدیدها

  گردشگري

 ناشهرهمد

کمبود امکانات 

زیرساختی و 

خدماتی براي 

 گردشگران

برنامه ریزي موثر و 

اجرایی جهت ایجاد 

زیرساختهاي مناسب 

 گردشگري

عدم وجود ارگان یا 

کمیته اي دائمی و 

رسمی براي ارائه خدمات 

 به متقاضیان کمپ

وجود ییالقات بسیار 

 امکان جذب  زیبا و

به این گردشگران 

 مناطق

ناکافی بودن هتل 

ها و مسافرخانه 

هاي شهر در ایام 

  پرتقاضا

وجود باغهاي فراوان در 

اطراف مناطق 

گردشگري جهت ایجاد 

 کمپ

کمبود خدمات عمومی 

ارائه شده به مسافران در 

پارك ها و نقاط 

 گردشگري

شرایط طبیعی  و آب 

و هوایی مناسب 

ماههاي گردشگري در 

 گرم سال

قیمت باال و یا 

کیفیت پایین 

اماکن اقامتی 

  موجود

اطالع رسانی درسطح 

کشور از نقاط 

گردشگري و طبیعت 

  شهر همدان

وجود مراجع متعدد 

جهت ارائه خدمات به 

مسافران و عدم 

 هماهنگی بین آنها

حضور عشایر در فصل 

بهار و تابستان در 

 مناطق کوهستانی

شناخت ناکافی 

کشور از پتانسیل 

هاي گردشگري 

  همدان

قرار گرفتن استان 

مسیر  همدان در

  کشور مواصالتی غرب

امنیت تامین  عدم 

مسافران که به صورت 

مستقل در پارکها و 

فضاهاي سبز کمپ برپا 

 میکنند

 

 محاسبات محقق:مأخذ   

  

  نتیجه گیري

داخت کاال و خدمات غیر گیري تمایل به پرکه به اندازه (CVM)در تحقیق حاضر با استفاده از روش ارزشیابی مشروط   

این . بررسی شد ان سنجی ایجاد کمپ به صورت چادر و کانکس در مکانهاي گردشگري شهر همدانکپردازد، امبازاري می

  که نتایج حاصله به شرح زیر انجام شد 1390بهار و تابستان سالاواخر  دراي به روش مصاحبه مستقیم و پرسشنامه پژوهش

  .باشدمی

با ایجاد کمپ ) درصد 95درحدود (  دهد که درصد باالیی از افراد پاسخگونشان میمطالعات میدانی به عمل آمده  -

که  و بر مکانهاي اقامتی مانند هتل مسافرخانه یا مهمانسرا چه به صورت چادر و چه به صورت کانکس موافق بودند

  .دادندترجیح می قیمت باال و کیفیت نامناسب دارند

رصد براي کمپ کانکس د 95کمپ چادر و  اقامت دردرصد از مسافران با حداقل قیمت پیشنهادي براي  91درحدود  -

 هزار تومان به 50بصورتی که براي قیمت  است، و با افزایش قیمت تمایل افراد به پرداخت کاهش یافتهموافق بودند 

مسافر با  2افري تمایل به پرداخت نداشته است و براي کمپ کانکس فقط ازاي هر شب اقامت در چادر هیچ مس

  .باالترین قیمت موافق بودند

ن برپا نمود و براساس تمایل و نظرات مسافران وجود مکانهایی که بتوان کمپ چادر در آ توجه به نتایج بدست آمده با -

، آب، پارکینگ، گردشگري شهر همراه با امکانات اولیه از جمله سرویس بهداشتیمناطق و یا ایجاد کانکس در 

یام پرتقاضا یت پایینی دارند و در اچرا که مکانهاي اقامتی موجود قیمت باال و کیف .باشدضروري می .....فروشگاه و

 .باشندپاسخگوي مسافران نمی



 
 

نمایند اظت نشده اقدام به برپایی کمپ میمکانهاي حف مشاهدات محقق حاکی از آن است که بسیاري از مسافران در -

چه از لحاظ مخاطرات  تقاضاي مسافران براي ایجاد کمپ با تاکید بر وجود امنیتکه امنیت الزم را ندارند، بنابراین 

 .باشداز لحاظ حفاظت در مقابل سرقت می طبیعی و چه

 
  پیشنهادات

ضروري است تا  ،هاي مناسبهمدان و عدم وجود امکانات و زیرساختهاي موجود گردشگري در با توجه به پتانسیل  

اي دائمی را جهت اسکان مسافران تشکیل ق و هماهنگ کمیتههاي مسئول در این زمینه با برنامه ریزي دقینهادها و ارگان

د که پیشنهاد وجود دار در تعطیالت عید و تابستان جهت اسکان مسافران یهاي موقتالبته الزم به ذکر است که کمیته. دهند

د و با استفاده از فضاهاي موجود فعالیت نمای فرهنگی همدان شود این کمیته بصورت دائمی در شهرداري یا سازمان میراثمی

 .اید و به اطالع مسافران برساندمکانهایی را جهت ایجاد کمپ مشخص نم و یا مراتع نزدیک به شهر هاها، گردشگاهدر پارك

توانند با همکاري بخش خصوصی مکانهایی حفاظت شده براي ایجاد کمپ به صورت چادر یا همچنین نهادهاي مسئول می

تواند باعث افزایش درآمد براي بخش خصوصی شود، زیرا بسیاري از فضاهاي طبیعی و این پیشنهاد می .کانکس تعیین نمایند

بنابراین ارائه امکانات . است یداخل شهر همدان که مناسب ایجاد کمپینگ می باشد متعلق به بخش خصوصباغهاي اطراف و 

. تواند راه حل مناسبی در جهت پاسخگویی به تقاضاي گردشگران و اسکان مسافران باشداقامتی با کمک بخش خصوصی می

شود، به این دلیل که در ایام  و یا تجدید سفر ن به همداناین اقدام میتواند باعث افزایش رضایت گردشگر و درنتیجه جذب آنا

شوند و هاي ورزشی و مدارس میپرتقاضاي گردشگر در شهر همدان نهادهاي مسئول مجبور به اقامت گروهی مسافران در سالن

  . این مسئله باعث نارضایتی مسافران خواهد شد
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Abstract 
 
The residential facilities are among the important elements in tourist attraction and tourism 

development. The prices, degree and quality, health, standards, and closeness to the 
intended destination are among the interesting factors of the residential centers. The 
presence and absence of any of such elements is not to be considered as the main factor in 
attracting the tourists, yet it will play an important role in meeting the tourist's demands 
and attracting them to any city or region.  Regarding the fact that Hamadan city is one of 
the regions with a high level of tourist demand in some special time occasions, therefore it 
requires due planning to provide suitable residential and recreational facilities for the 
travelers. The significance of this factor is not unrelated to the geographical status of 
Hamadan; it means a surplus of tourist demand in Nourooz Holidays and warm and mild 
days and a shortage of such demand in the cold season. Thus establishing temporary 
residential places such as camping is one of the requisites of tourist industry development 
in Hamadan. The present survey aims to study the quantity of tourist demand in Hamadan 
for being accommodated in camping sites and the effective factors in this regard through 
library research and filed studies. In other words, it seeks to answer the question how 
many tourists visiting Hamadan intend to be accommodated in an open camping space 
than in a hotel, inn, or a formal site. In this regard, the tourists' tendency to pay and the 
amount of money they are ready to pay for camping accommodation is measured by the 
use of questionnaire. Then using the SWOT method the points of strength and weakness, 
the chances and threats before the civil tourist development for Hamadan city are studied 
through camping establishments.       
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