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 چكيده

 ديقتصاا شدو ر وري هبهر دبهبودر  يناپذير بجتناا نقش فرينيرآكا معتقدندجهان  ياز كشورها ياريبس
در  يشگردگر صنعت منافع كهجا . از آنستا مليو  مانيزسا دي،فر موفقيت با ادفمتر قعو در وا دهكر يفاا

 ،شغل ديجاا طريقاز  محلي سطحو در  ديقتصاا شدر باعثارزي  مددرآ ديجاا طريقاز  اي منطقه سطح
بسياري از  شود،مي منطقه ادفرا ندگيز دبهبو باعث اي منطقه دلمتعا توسعهو  مددرآ متناسب يعزتو

دانند. بنابراين،  راهي براي توسعه اقتصادي همه جانبه ميدر حال توسعه، رونق گردشگري را  كشورهاي
اجتماعي موضوع  -درتوسعه اقتصادي افزايي همفوق به دليل تاثير متقابل بر يكديگر و  ي تلفيق دو مقوله

 يها فرصت بندي يتپژوهش با هدف كشف و اولو ينرود. ا مهمي براي بررسي و تامل به شمار مي
ها را به  فرصت ينا ي،كاربرد يكرددارد با رو يسع يزددر شهرستان  يدر صنعت گردشگر ينانهكارآفر
كند. پژوهش حاضر يك بررسي پيمايشي از نوع  معرفيصنعت  ينبه منظور ورود به بازار ا ينانكارآفر

جمع  ي. براباشند يم يزد ينفر گردشگر و خبرگان گردشگر 200000توصيفي است. جامعه آماري تحقيق 
و  يهاستفاده شده است. تجز الويك مدل اساس بر پرسشنامه و مشاهده مصاحبه، روش از ها آوري داده

 ينههفت زم يقتحق يجهانجام گرفته است. نت SPSSو نرم افزار  ميانگين آزمون از استفاده با ها داده يلتحل
مشخص نمود كه فراهم كردن فضا و امكانات  يزددر  يدر صنعت گردشگر ينيرا به عنوان فرصت كارآفر

  شده داراست. ييموارد شناسا ينرا در ب يتاولو ينباالتر يحيتفر
 يزدشهر ي،گردشگر يني،كارآفر هاي فرصت يبند يتكشف و اولو :يديكل واژگان

                                                                                                                   
 safari@shahed.ac.irل ، نويسنده مسنو دانشگاه شاهد يعلم ياتعضو ه ∗
  دانشگاه شاهد يسازمان يشگرا ينيكارآفر يريتكارشناس ارشد مد ∗∗

 1/12/93تاريخ پذيرش:       18/11/92تاريخ دريافت: 



  93 تابستانسال هشتم ـ  26فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري شماره   128

 مقدمه
زا ترين و ترين، جذاب ترين، اشتغالسوم به پررونق  صنعت گردشگري در هزاره

پردرآمدترين صنعت جهان تبديل شده است. رسيدن به توسعه پايدار، مستلزم بررسي ابعاد 
باشد و دراين راستا يكي از محورهاي مهم و  مختلف طبيعي، اقتصادي و كالبدي مي

هاي اساسي در توسعه پايدار با ديدگاه حفظ محيط زيست و ديدگاه اقتصادي،  مولفه
). اين 1388هاي گردشگري در توسعه پايدار منطقه است(داولينگونيوسام، استفاده از توان

باشد؛ چرا  صنعت يكي از سكوهاي مناسب براي رفع بسياري از نيازهاي اساسي اشتغال مي
) هر گردشگر اعم از داخلي و WTOهاني گردشگري(كه براساس گزارش سازمان ج

تواند به  تواند ده شغل ايجاد كند. به عبارتي صنعت توريسم مي خارجي به طور متوسط مي
نوع شغل به صورت مستقيم و غير مستقيم  800دليل آثار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

هاي جديد، زمينه فعال  ايجاد كند. رشد و توسعه اين صنعت عالوه بر ايجاد رشته فعاليت
آورد و در برقراري موازنه ارزي نيز تاثيرگذار  هاي اقتصادي را فراهم مي شدن ساير بخش

هاي ممتاز در زمينه تاريخي، فرهنگي و طبيعي جزء پنج استان  است. يزد با  توجه به ويژگي
ت د؛ لذا اين صنعآي هاي متنوع گردشگري به حساب مي ممتاز كشور از لحاظ جاذبه

سزايي در رشد و توسعه اقتصادي استان ايفا كند. بنابراين هدف ازمقاله تواند نقش ب مي
هاي گردشگري براي رونق شهر يزد و ايجاد  كه فرصت حاضر پاسخ به اين سوال است

هاي كسب وكار   ها، انواع فرصت  اشتغال براي كارآفرينان چيست؟ پس ازگردآوري داده
هاي كارآفريني درحوزه مذكور درشهر يزد  ت فرصتگردشگري شناسايي و در نهاي

هاي كارآفريني در شهر يزد  اولويت بندي گرديد. در پايان براي استفاده از اين فرصت
 .ها و پيشنهادهايي ارائه شده است راهكار

 
 مباني نظري

 كارآفريني
يند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي رآست از فا كارآفريني عبارت

  (1981). وسپر)9ص 1380،دارياني (احمد پور.ها  گيري از فرصت از منابع به منظور بهره
داند و  هاي فعلي مي كارآفريني را فرايند معرفي رقباي مستقل كوچك وبزرگ به شركت

هاي موجود را به  رد و شركتب كند كه رقابت را باال مي كارآفرين را فردي معرفي مي
 طلبد. مبارزه مي
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 شناسايي فرصت 
در ساليان اخير و با گسترش تحقيقات كارآفريني، شناسايي فرصت نيز به عنوان نقطه 

شك شناسايي فرصت بدون  تمركز كارآفريني مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. بي
كند. به همين دليل  نظر ما خارج ميرا از قالب مورد   ارتباط يافتن با فرايند كارآفريني آن

را با كارآفريني در تعاريف انجام شده از شناسايي   توانيم ارتباط غير قابل گسست آن مي
جا پيش رفت كه شناسايي به فرصت و شناسايي فرصت تا آنفرصت ببينيم. تأكيد بر توجه 

معتقد است   2F1(2004)). هولت89ص: 2004فرصت را قلب كارآفريني ناميدند(مقيمي
را به همراه كار،   ي اقتصادي كشورها و افزايش منابع، آن اهميت كارآفريني در توسعه

اين فرايند در . ي اصلي اقتصادي كرده است زمين و سرمايه تبديل به يكي از چهار نهاده
هاي اقتصادي  دهد كه فرصت هاي اقتصادي متفاوت توسط افرادي روي مي ها و نظام محيط
 الگوها، تعاريف نظريات، يابند(كارآفريني، ني براي افراد و جامعه را درميآفري ارزش

هاي بازار و ايجاد  ). به باوركرزنر، كارآفريني شامل شناسايي فرصت1378احمدپور، 
 شود(همان منبع). ها مي تركيبي از منابع براي استفاده از آن

 
 گردشگري

به  turnsبه معناي گشتن اخذ شده كه ريشه در لغت التين  tourي  ز كلمها گردشگري
معناي دور زدن, رفت و برگشت بين مبدا و مقصد و چرخش دارد كه از يوناني به اسپانيايي 

 4F3لوئيس ترنر. )3F21970,1989آكسفوردو فرانسه و در نهايت به انگليسي راه يافته است(
داند كه جهان سوم با آن روبرو  ميگردشگري را اميدبخش ترين و پيچيده ترين صنعتي 

 است و معتقد است گردشگري بيشترين قابليت را براي جانشيني ديگر صنايع درآمدزا دارد
به تبع اين . ). گردشگري مانند هر موضوع چند بعدي ديگر، يك سيستم است1378(لي، 

ايي شود، گردشگري نيز عناصر و اجز كه هر سيستم از اجزايي تشكيل ميخصيصه و اين
 :1387اكبري،  (تقوايي، آورند داردكه با تركيب يكديگر، يك كليت را به وجود مي

بر  .است درك درست هر سيستم به شناخت اجزاي سيستم و كليت آن، نيازمند ).53ص
هاي  ها و فعاليت جاذبه اين اساس، نظام گردشگري متشكل از عناصر زير است:

                                                                                                                   
1. Holt 
2. oxford 
3. Terner 
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تاسيسات  ت حمل و نقل،عناصر موسساتي،توريستي،مراكز اقامتي،تسهيالت و خدما
5F(اينسكيپ تسهيالت و خدمات توريستي ديگر زيربنايي ديگر،

1، 21:1991( 
 

 فرصت كارآفرينانه در صنعت گردشگري
ده و در يفا كردي اقتصااشد وري و ر هبهرد بهبوي در ناپذيرب جتناافريني نقش رآكا

ي شگردكه منافع صنعت گر جا ناز آ. ستاملي و ماني زسادي، با موفقيت فرادف قع متروا
از سطح محلي دي و در قتصااشد رباعث ارزي مد د درآيجااطريق اي از  سطح منطقهدر 

اد فراندگي د زباعث بهبواي  منطقهدل توسعه متعاو مد درآيع متناسب زتو، شغلد يجااطريق 
اي توسعه شود، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، رونق گردشگري را راهي برمي منطقه

ي فوق به دليل تاثير متقابل بر يكديگر  دانند. بنابراين، تلفيق دو مقوله اقتصادي همه جانبه مي
اجتماعي موضوع مهمي براي بررسي و تامل به شمار  -افزايي درتوسعه اقتصادي و هم

 هاي فرصت كه است نيازمند كارآفريناني است و پويا صنعت يك گردشگري.رود مي
 كشف توانايي. نمايند كشف را موجود توسعه مديريت خالق يها روش و جديد توسعه

طراحان  استخدام برتر، يها سايت و اماكن شناسايي ،نياز مورد مالي منابع تأمين ها، فرصت
 و فيزيكي تاسيسات مديريت براي نياز مورد انساني منابع تأمين فيزيكي، توسعه منظور به

). تيلور ويژگي تقاضاي 2002باشد (گان مي مهم بسيار گردشگري جهت توسعه خدماتي
داند و معتقد است بعد عرضه بايد توانايي انطباق  گردشگري را سرعت تغييرات آن مي

سريع با تغييرات بازار تقاضا را داشته باشد. به عبارت ديگر وجود يك مكانيسم دريافت 
گردشگري الزامي اطالعات و ارزيابي وضعيت و واكنش نسبت به محيط در سيستم 

قاعده بوده  )؛ بنابراين گردشگري به اندازه كافي جديد، آشفته و بي1385،41است(كاظمي
تا مورد توجه كارآفرينان نوآور قرار گيرد. استان يزد و به خصوص شهرستان يزد با توجه 

ه هاي موجود استفاد هايي كه دارد مكان مناسبي براي كارآفرينان است تا از فرصت به جاذبه
 -هاي اقتصادي بزنند. براي كشف فرصت در زمينه گردشگري مي كنند و دست به فعاليت

هاي اقامتي، سياحتي، عمومي، حمل توان روي حوزه هاي فرصت گردشگري شامل: حوزه
6Fو نقل، مالي، تجاري، فرهنگي، سالمت، اداري تمركز نمود.(عباسي و مميز

) موارد 21391
 .در صنعت گردشگري مي باشندبيان شده در واقع ابعاد موثر 

                                                                                                                   
1. Inskeep 

آينده فرصت كارآفريني در حوزه زمين گردي مطالعه موردي جلفا(مميز و عباسي فصلنامه تحقيقات  .2
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 روش تحقيق
 .تحقيق حاضر از نظر كنترل شرايط پژوهش يك بررسي پيمايشي از نوع توصيفي است

چنين از نظر هدف يك بررسي كاربردي، از نظر وسعت پهناگر، از نظر دامنه يك هم
روش جمع آوري اطالعات اوليه  .مطالعه خرد و از نظر زماني يك بررسي مقطعي است

 اندركاران، دست با مستقيم گفتگوي با محقق روش اين در. باشد گفتمان مي سي تحليلبرر
 عنوان به حاصله نتايج از و كند مي هاآن از آمده به دست اطالعات و ها گفته تفسير به اقدام

 و عميق هاي مصاحبه ها داده روش جمع آوري همچنين. كند مي استفاده اوليه اطالعات
زمان  مدل تشخيص فرصت به صورت هم 3باشد.در اين تحقيق از  مي يافته ساخت نيمه

7Fاستفاده شده است تا بهترين نتيجه ممكن حاصل شود. مدل ماريسون

كه اساس آن بر  1
چهار مرحله است: شناسايي وضعيت  موجود و روندهاي درحال ظهور در صنعت 

8Fگردشگري و ابعاد محيطي مربوط به آن

ر بر فرصت ، تحليل معناي روندهاي موث2
9Fكارآفرينانه در بخش خدمات گردشگري

بيني بازار آينده در صنعت گردشگري و  ، پيش3
10Fهاي كارآفرينانه در صنعت گردشگري بيني مقدار تقاضا براي فرصت پيش

، ارزيابي و 4
11Fهاي كارآفرينانه در بخش گردشگري بندي فرصت اولويت

. اين مدل، يك مدل كيفي 5
شود از نتايج بدست آمده  ها و پيشنهاداتي كه داده مي ه بندينهايي و دست تحليلاست و در 

 از آن استفاده شده است.
ستفاده شده است. الويك اها  ارزيابي و اولويت بندي فرصت براي  12F6مدل الويك 

 اما خواهند، مي محصولي چه دقيقأ دانند نمي اوقات بسياري در مشتريانمعتقد است 
 هاي ويژگي حال اين با. باشد داشته بايد هايي ويژگي چه مورد نظرشان محصول دانند مي

 بنابراين. باشد كردن برآورده قابل غير و بسيار گسترده است ممكن نيز هاآن نظر مورد
 مشتريان، دلخواه هاي طوالني ويژگي فهرست ميان در فرصت هاي زمينه بهترين انتخاب

ادامه توضيح داده شده و با است. در اين مدل براساس مراحلي كه در  مهمي بسيار امر
، ارزش هر فرصت به دقت مشخص "فرصت محاسبه"موسوم به  استفاده از فرمول رياضي

 شود. مي
                                                                                                                   

 ) 26كاربردي علوم جغرافياي شماره 
1   . James L. Morrison 
2   . Scanning 
3   . Monitoring 
4   . Forecasting 
5   . Evaluating & Assessing 
6   . Anthony Ulwick 
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 رضايت)= ارزش فرصت } –{(اهميت) + (اهميت 
 شده است: براي اجراي مدل مراحل زير انجام 

 اندركاران دست با مرحله اين نتيجه: در بر مبتني هاي مصاحبه ريزي برنامه نخست، گام
مهم مربوط به خدمات  هاي ويژگي گرفت تا صورت مصاحبه گردشگرانخود سپس و

 براساس سپس. شوند شناخته كرد، استفاده كارآفرينانه هاآن از توان مي كه گردشگري
 طراحي گرديدند. پرسشنامه هاي سئوال ها مصاحبه اين هاي يافته

 صورت هاي مصاحبه هاي يافته از مرحله اين نظر: در مورد نتايج استخراج دوم، گام
 دو از گردشگران نظر آن طريق از كه طراحي شدند هايي پيش، پرسشنامه گام در گرفته

 كه ترتيب اين به. شود مي سنجيده شده مطرح به ويژگي نسبت رضايت و اهميت بعد
 1 بين و اهميت جهت از 10 تا 1بين  اي نمره آمده دست به هاي ويژگي از يك هر براي

 دست به ديد گردشگران از جاري بازار در بازار شدن برآورده از رضايت جهت از 10 تا
 .آيدمي

 و اهميت عوامل از يك هر براي آمده دست به نمرات :نتايج سازماندهي ،سوم گام
 نمره فرمول ((محاسبه فرصت)) طريق از و شوندمي فهرست هر ويژگي براي رضايت

 .شود ميداده  ويژگي هر به نهايي
 رضايت. و براساس اهميت نتايج رتبه بندي چهارم، گام
 از استفاده با و شده شناسايي هاي فرصت از استفاده نتايج: با كارگيري به ،پنجم گام

 استفاده براي پيشنهاداتي تحقيق نتايج از آمده دست به پژوهش انجام در طول كه دانشي
 .شود مي ارائه كارآفرينان

سوال است  36كه در پژهش حاضر براساس اين مدل طراحي شد شامل  اي نامهپرسش
سوال رضايت  18كند و هاي پيشنهادي را بررسي مي سوال ميزان اهميت فرصت 18كه 

 سنجد. ها در شهرستان يزد مي گردشگران را در مورد آن حوزه
13Fمدل شناسايي فرصت رمپ

ن در مصاحبه با خبرگان مورد استفاده قرارگرفت. در اي 1
هاي پيشنهادي براي فرصت كارآفريني از نگاه خبرگان مربوطه در  مدل هر يك از حوزه

ها و  رابطه با درآمد فعاليت اقتصادي در آن حوزه، مزايايي كه اين حوزه دارد، پتانسيل
شود.  ي ورود و خروج به اين بازار سنجيده مي فضاهاي اشباع نشده در اين حوزه و نحوه

 12اي طراحي شد كه در آن موارد ذكر شده در قالب ن مدل، پرسشنامهبراي استفاده از اي
                                                                                                                   
1  . Ramp(Return,Advantage,Market,Potential) 
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سوال باز بررسي شده است. جامعه آماري در اين قسمت خبرگان و فعاالن حوزه 
هاي  توان به صاحبان هتل، مسئولين آژانس گردشگري در شهرستان يزد هستند كه مي

 ان و ... اشاره كرد.مسافرتي و گردشگري، فروشندگان صنايع دستي، رستوران دار
 

 سواالت اصلي تحقيق
 يزد چه هستند؟ هاي كارآفريني در صنعت گردشگري در شهر فرصت •
 يزد چگونه است؟ ها براي شهر اولويت اين فرصت •

 در ادامه مراحل الزم براي پاسخ به سواالت آمده است.
 

 هاي فرصت در صنعت گردشگري حوزه
در ابتداي راه براي تهيه پرسشنامه مورد نياز در مدل الويك نياز به اطالعاتي پيرامون 
صنعت گردشگري و ابعاد نيازهاي گردشگران است كه بر اساس اين مدل اين ابعاد در واقع 

هايي كه برپايه تحليل  فرصت هاي بالقوه براي كار هستند. با توجه به اطالعات و يافته
دست آمد و نيز مصاحبه با خبرگان و با تكيه بر تحقيقات گذشته،  ون بهبراساس مدل ماريس

 تواند از موارد زير انتخاب شود:هاي فرصتي در صنعت گردشگري مي حوزه
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 حوزه هاي فرصت) 1 جدول

 
 فرضيات تحقيق

با توجه به مطالب مطرح شده موارد زير به عنوان فرصت هاي كارآفريني در شهرستان 
 سنجيده شد : يزد در نظر گرفته شد و صحت آن بر اساس مدل الويك

 :فعاليت در زمينه مكان اسكان با كيفيت، فرصت كارآفرينانه است.1فرضيه شماره 
 : فعاليت در زمينه مكان اسكان ارزان قيمت، فرصت كارآفرينانه است.2فرضيه شماره 
 : فعاليت در زمينه حمل و نقل بين شهري، فرصت كارآفرينانه است.3فرضيه شماره 
 : فعاليت در زمينه حمل و نقل درون شهري فرصت كارآفرينانه است.4فرضيه شماره 
 : فعاليت در زمينه رستوران و غذا خوري، فرصت كارآفرينانه است.5فرضيه شماره 

 شامل هاي فرصت حوزه شامل هاي فرصت حوزه

 
 اقامتي هاي فرصت

 هتل
 تجاري يها  فرصت

 مراكز خريد
 نمايشگاه دائمي مهمانپذير -مهمانسرا

 فروشگاه صنايع دستي كمپينگ

 هاي سياحتي فرصت

 پارك تفريحي
 فرهنگي هاي فرصت

مركز اطالع رساني 
 گردشگري

 موزه ي زمين شناسي شهربازي
 نمايشگاه فرهنگي هنري سايت ورزشي طبيعي

 بالن سواري -تله كابين
 سالمت هاي فرصت

 
 

 بيمارستان

 عمومي هاي فرصت
 

 آزمايشگاه تخصصي كافي نت
 داروخانه كالسكه گردشگري

 كلينيك تخصصي بوفه
 تعميرگاه خودرو

 فرصت پذيرايي
 رستوران

 فست فوود كارواش

 يها  فرصت
 ونقل حمل

 كافي شاپ آژانس مسافرتي
 كرايه خودرو

 فرصت اداري
 نامهخدمات گذر 

 دفتر خدمات ارتباطي كرايه دوچرخه
 بيمه هاي مالي  فرصت تاكسي گردشگري

مراكز صدور پالك 
 ترانزيت

 صرافي 
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 : فعاليت در زمينه ارائه غذاهاي محلي، فرصت كارآفرينانه است.6فرضيه شماره 
هاي شيك، فرصت كارآفرينانه  ستوران: فعاليت در زمينه تاسيس ر7فرضيه شماره 

 است.
 : فعاليت در زمينه راهنماي گردشگري، فرصت كارآفرينانه است.8فرضيه شماره 

: فعاليت در زمينه راه اندازي مراكز فروش صنايع دستي، فرصت 9فرضيه شماره 
 كارآفرينانه است.

ساژ، فرصت هاي متمركز و پا : فعاليت در زمينه تاسيس فروشگاه10فرضيه شماره 
 كارآفرينانه است.
: فعاليت در زمينه تاسيس و راه اندازي فضا و اماكن تفريحي، فرصت 11فرضيه شماره 
 كارآفرينانه است.
 : فعاليت در زمينه  ايجاد تفريحات مهيج، فرصت كارآفرينانه است.12فرضيه شماره 

مقصد گردشگري، : فعاليت در زمينه  ايجاد تفريح متناسب با اقليم 13فرضيه شماره 
 فرصت كارآفرينانه است.

 هاي جديد، فرصت كارآفرينانه است. : فراهم كردن فناوري14فرضيه شماره 
 ها، فرصت كارآفرينانه است. : ايجاد بيمارستان و درمانگاه15فرضيه شماره 
 : راه اندازي صرافي فرصت كارآفرينانه است.16فرضيه شماره 
 يرگاه خودرو، فرصت كارآفرينانه است.: راه اندازي تعم17فرضيه شماره 

: فراهم كردن امكان براي گردشگران براي بازديد از مناطق بكر، 18فرضيه شماره 
 فرصت كارآفرينانه است.

 
 نمونه و جامعه

 كه نمونه اي امكان صورت در عنيي است،  ممكن حجم بزرگترين نمونه حجم بهترين
 نمونه گيري فرمول براساس نمونه پژوهش تعداددر اين . برگيرد را در آماري جامعه تمام

14Fكوكران

درصد  95 اطمينان سطح و pq=25/0واريانس  حداكثر d=05/0 برآورد دقت با 1
در نظر  200000، 1391است. تعداد كل گردشگران با توجه به آمار سال  آمده بدست 

پرسشنامه  500نفر تعيين گرديد كه  400تعداد نمونه  گرفته شد و با توجه به فرمول كوكران

                                                                                                                   
)n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q .۱ 
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در اين  پرسشنامه قابل استفاده بود. جامعه 423بطور تصادفي بين گردشگران پخش شد و 
كننده خدمات گردشگري و خبرگان اين  ارائه جامعه ):1است: جامعه دو شامل تحقيق

و گردشگري،  هاي مسافرتي توان به صاحبان هتل، مسئولين آژانس صنعت كه مي
شامل  كه جامعه مشتريان ):2فروشندگان صنايع دستي، رستوران داران و ... اشاره كرد. 

 به اول گروه باشد. از مي 92يزد در تابستان و پاييز  گردشگران داخلي و خارجي شهر 
فراخور  به دوم گروه از. شد داده آوري جمع به اقدام نيافته ساختار يها مصاحبه صورت
 .گرفت صورت آوري اطالعات جمع مشاهده، حتي و پرسشنامه مصاحبه، طريق از شرايط

اي كه اين مقاله به آن استناد كرده است پايايي و روايي قابل قبول را بدست نامهپرسش
آورده است. پرسشنامه مذكور توسط جمعي از خبرگان صنعت گردشگري( هتلدران، 

ي ي، كارشناسان ميراث فرهنگي) بررسهاي مسافرتراهنمايان گردشگري، صاحبان آژانس
ها بين گردشگران پخش گرديد. پايايي پرسشنامه با استفاده و بعد از اعمال نظرات نهايي آن

و از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ سنجيده شد. با توجه به اينكه سواالت  SPSSافزار از نرم
هر قسمت به صورت جدا بررسي گرديد و در آخر  كل  شود، پايايي قسمت تقسيم مي 2به 

 سواالت با هم مورد بررسي قرار گرفت.
 

 آزمون ييو روا ياييپا )2جدول 
 شرح آلفاي بدست آمده سواالت رديف

 764/0 اهميت  18 تا 1 1
764/0<7/0 

 تاييد

 892/0 رضايت 36تا  19 2
892/0<7/0 

 تاييد

 882/0 36تا  1 3
882/0<7/0 

 تاييد
 طبق آزمون انجام شده پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار است.

 
 هاي تحقيقتحليل نتايج و يافتهوتجزيه

 بررسي نتايج حاصل از پرسشنامه
استفاده  10تا  1با توجه به اينكه براي سنجش فرضيات و سواالت پرسشنامه از طيف 

شده است، از آزمون ميانگين يك جامعه استفاده شد. براي سنجش فرض اهميت داشتن و 
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فرض و براي فرصت با توجه به فرمول و الگوي الويك  5رضايت داشتن ميانگين برابر 
 باشد: كل كلي فرض ها به صورت زير ميفرض شده است. ش 10ميانگين برابر 
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 95و با سطح اطمينان  در نظر گرفته شد 05/0) در اين مطالعه αاحتمال خطاي نوع اول(

. با توجه به تعداد زياد فرضيات و مشابه بودن گيرد ها و نتايج صورت ميدرصد تحليل داده
فعاليت در زمينه "تحقيق كه عبارتست از:  1فرايند بررسي آنها، در اين بخش فرضيه شماره 

به شكل تفصيلي بررسي و در ادامه  "مكان اسكان با كيفيت فرصت كارآفرينانه است
 استبررسي ساير فرضيات تحقيق به شكل خالصه و يكپارچه ارائه شده 

-مي را آن از رضايت 19 و سوال آن اهميت پرسشنامه 1 سوال كه ويژگي اين براي
 به آن از رضايت براي 86/6 نمرات ميانگين و  اهميت براي 27/8 نمرات ميانگين سنجد،
 37/11:از است عبارت كيفيت مكان اسكان براي آمده دست به نهايي نمره. آمد دست
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 ها يهآزمون فرض يجنتا 4جدول 

 فرض دوم فرض اول فرضيات تحقيق
فرض 
 سوم

فرض 
 چهارم

فرض 
 پنجم

فرض 
 ششم

فرض 
 هفتم

فرض 
 هشتم

فرض 
 نهم

 خدمات مورد نظر
مكان اسكان 

 با كيفيت
مكان اسكان 
 ارزان قيميت

حمل و 
نقل بين 
 شهري

حمل و 
نقل درون 

 شهري

غذاخوري 
 ارزان

غذاهاي 
 محلي

غذاخوري 
 شيك

راهنماي 
 تور

فروش 
صنايع 
 دستي

ت
همي

ن ا
گي

ميان
 

 ميانگين
 

27/8 16/7 82/7 11/7 74/6 87/6 6/56 56/8 06/7 

 سطح
 معنا داري

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

تخمين فاصله اي با 
 95سطح اطمينان

 درصد

ين
دپاي

ح
 

92/2 7/1 39/2 62/1 25/1 32/1 05/1 71/7 49/1 

اال
حدب

 

62/3 156/2 26/3 115/2 62/1 41/2 07/2 42/9 39/2 

ت
ضاي

ن ر
گي

ميان
 

 

 ميانگين
 

86/6 20/6 06/6 10/6 8/5 55/6 35/6 64/6 18/6 

 سطح معناداري
  0 0 0 0 0 0 0 0 



تخمين فاصله اي با 
 95سطح اطمينان 

 درصد

ين
 پاي

حد
 

 74/0 62/0 36/0 36/0 08/1 89/0 66/0 77/0 

اال
د ب

ح
 

 66/1 63/1 23/1 23/1 02/2 81/1 63/1 59/1 

ت
رص

ن ف
گي

ميان
 

 ميانگين
 

37/11 87/9 87/7 50/9 05/9 52/8 71/8 56/8 18/6 

 سطح معناداري
 

001/0 041/0 0 031/0 031/0 001/0 005/0 0 0 

تخمين فاصله اي با 
سطح اطمينان 

 درصد95

ين
دپاي

ح
 

6/0 01/2- 61/2- 81/1- 81/1- 48/1- 18/2- 71/7 77/0 

اال
د ب

ح
 

14/2 4/0- 66/1- 09/0- 09/0- 34/2- 41/0- 42/9 59/1 

 نتيجه آزمون
 

 رد تاييد رد رد رد رد رد رد تاييد

 فرض يازدهم فرض دهم فرضيات تحقيق
فرض 

 دوازدهم
فرض 
 سيزدهم

فرض 
 چهاردهم

فرض 
 پانزدهم

فرض 
 شانزدهم

فرض 
 هفدهم

فرض 
 هيجدهم



 خدمات مورد نظر
فروشگاههاي 

 متمركز
فضاوامكانات 

 تفريحي

هيجان 
وتنوع در 
 تفريحات

تفريح 
متناسب 
باشرايط 
آب و 
 هوايي

فناوري هاي 
 جديد

بيمارستان 
 ودرمانگاه

 صرافي
تعميرگاه 

 خودرو

ديدن 
مناطق 

 بكر

ت
همي

ن ا
گي

ميان
 

 ميانگين
 

65/6 87/7 75/7 48/8 08/7 29/7 47/5 51/6 29/8 

 سطح معنا داري
 

0 0 0 0 0 0 08/0 0 0 

تخمين فاصله اي با 
 95سطح اطمينان

 درصد

ين
دپاي

ح
 

17/1 44/2 33/2 3 59/1 86/1 06/0- 97/0 88/2 

اال
حدب

 

13/2 30/3 18/3 86/3 65/2 72/2 99/0 05/2 75/3 

ت
ضاي

ن ر
گي

ميان
 

 

 ميانگين
 

56/5 71/5 83/4 72/5 64/5 61/5 58/5 29/5 26/5 

 سطح معناداري
 

120/0 002/0 466/0 002/0 008/0 01/0 002/0 284/0 393/0 

تخمين فاصله اي با 
ين 95سطح اطمينان 

 پاي
حد

 

12/0 27/0 64/0- 27/0 17/0 14/0 32/0 25/0- 35/0- 



 درصد
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ح
 

1 16/1 29 17/1 11/1 08/1 38/1 83/0 87/0 

ت
رص

ن ف
گي

ميان
 

 ميانگين
 

22/10 89/11 77/10 68/11 72/9 83/9 26/6 57/8 20/11 

 سطح معناداري
 891/0 2/0 96/0 0 55/0 001/0 0 015/0 32/0 

تخمين فاصله اي با 
سطح اطمينان 

 درصد95

ين
دپاي

ح
 

96/2- 01/1- 14/0- 82/0 22/1- 9/0- 78/4- 58/2- 11/0 

اال
د ب

ح
 

40/3 79/4 68/1 53/2 66/0 64/0 71/2- 28/0- 30/2 

 نتيجه آزمون
 

 تاييد رد رد رد رد تاييد تاييد تاييد تاييد
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با توجه با آزمون، فرض بيان شده داراي اهميت است و مطرح كردن آن درست بوده 
است. گردشگران از اين خدمت راضي هستند ولي با توجه به اينكه ارزش فرصت بدست  

شود و  شهريزد تاييد مي باشد اين فرض به عنوان فرصت كارآفريني در  مي 10آمده بيشتر از 
 رآفرينان باشد.تواند فضايي براي كار، كا مي

 در خصوص ساير فرضيات نتايج تحقيق به صورت خالصه در زير آمده است:
 
 هاي تحقيق يافته

اندركاران  صنعت گردشگري  براساس مطالعه منابع موجود و براساس مصاحبه با دست
هاي در يزد وگردشگران، و نيز با توجه به نتايج آزمون انجام شده و تاييد تعدادي از فرض

همراه با اولويت  هاي فرصتي در صنعت گردشگري حوزههاي زير به عنوان  ، حوزهپژوهش
 شود. گردد. به سواالت پژوهش نيز با استفاده از جدول زير پاسخ داده مي آنها معرفي مي

 
 فرض ها يتالو ) 5جدول 

 
 گيري و پيشنهادنتيجه

هاي فرصتي شناسايي شده براي كارآفريني در  به نتايج بدست آمده در حوزه باتوجه
 شود :يزد موارد زير به ترتيب اولويت پيشنهاد مي صنعت گردشگري در شهر 

يزد به عنوان شهري تاريخي و كهن  . فراهم كردن فضا و امكانات تفريحي: شهر1
و به عنوان دومين شهر تاريخي دنيا مورد توجه بسياري از گردشگران  شود شناخته مي

هاي بارزي كه اين شهر دارد حفظ بافت  يكي از ويژگي  داخلي و خارجي قرار گرفته است.

 ي نهايينمره نام ويژگي اولويت
 89/11 دسترسي به فضا و امكانات تفريحي 1
 68/11 سفرتفريحات متناسب با اقليم در  2
 37/11 مكان اسكان با كيفيت 3
 20/11 بازديد از مناطق بكر در مقصد گردشگري 4
 77/10 تفريحات متنوع و همراه با هيجان 5
 22/10 پاساژو فروشگاه هاي متمركز 6
 56/8 دسترسي به راهنماي گردشگري 7
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يزد در قسمت بافت سنتي  سنتي و زنده بودن اين بافت است به اين معنا كه هنوز مركز شهر
كنند. ذكر اين مقدمه به اين دليل  ز شهر زندگي مييزد در اين قسمت ا شهر است و اهالي

يزد در مقايسه با شهر بزرگ ديگر از كشور مانند اصفهان و  است كه بيان شود كه شهر 
هاي امروزي  است و امكانات جديد و پيشرفت كرده خود را بيشتر حفظ  شيراز بافت قديمي

ر اطالع داشته باشند و از ديد ها كمتشهر است كه شايد گردشگران از آن هايي از در قسمت
گردشگران دور است. البته واقعيت ديگري كه وجود دارد و مربوط به اين فرض پژوهش 

سينماي فعال در  2در شهر است كه محدود به  است كمبود امكانات تفريحي و سرگرمي
ها به شدت پايين امكاناتي كه سرعت به روز شدن آن شهر، يك پارك شادي نيمه فعال با

ها با امكانات رفاهي پايين براي گردش و استراحت، رايج نبودن تئاتر و  ست، پاركا
كنسرت و تفريحاتي از اين قبيل در شهر و نبود بسياري از فضاهاي تفريحي كه در شهرهاي 

شود. از اين رو براساس نتايج بدست آمده  بزرگي از قبيل تهران و اصفهان و شيراز ديده مي
يزد و آثار تاريخي آن به اين شهر مسافرت  اني كه براي ديدن توان گفت گردشگرمي
كنند عالقه مند هستند فضاهايي وجود داشته باشد تا بتوانند ساعاتي را هم تفريح داشته  مي

تواند فرصتي براي كارآفرينان باشد تا با خالقيتي  يزد مي باشند و نبود و كمبود اين فضاها در
ها در شهرهاي ديگر اقدام به  الگو قرار دادن اين فضادهند و حتي با  كه به خرج مي

ها ها و مكان آن ين است كه بايد فضاكه بايد توجه داشت ا اي كارآفريني نمايند. البته نكته
اي انتخاب شود كه به بافت سنتي شهر كه جزء مزيت رقابتي شهر در جذب گونهبه

ي كه بر اساس الگوي رمپ هاي گردشگر است آسيب وارد نكند. كما آنكه در مصاحبه
يزد سوال شد كه مناسب نبودن مكان   شد دليل بسته شدن تعدادي سينما در شهر انجام مي

 توان مطرح نمود به شرح زير است:هايي كه در اين زمينه مي آن مطرح شد. پيشنهاد
ها و كسب درآمد از فضاهاي موجود وبهبود امكانات آن ها و گذاري روي پارك سرمايه

ها در شهر و برگزاري جشنواره گردد. ها ارائه مي كه در پارك اي  خدمات ويژه طريق
تخفيف براي گردشگران و ايجاد فضا براي كارآفريني(اين پيشنهاد نياز به همكاري ميراث 

 هايي از قبيل شهرداري دارد) فرهنگي و ارگان
قه كويري ايران اقليم و يزد با توجه به واقع شدن در منط . تفريح متناسب با اقليم : شهر2

تواند جاذب گردشگر باشد و استفاده  محيط زيستي دارد كه در كنار آثار تاريخي مي
آور باشد. بيشتر گردشگران داخلي كه به تواند سود هاي خدادادي مي موهبت كردن از اين

مي يزد هم اقلي  هاي مجاور هاي مجاور هستند و حتي استان كنند از استان يزد مسافرت مي 
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هاي  ها جذاب خواهد بود. كوير بافق و تپه يزد دارند و تجربه اين اقليم براي آن  متفاوت با 
هاي پر  كشد. شبدر كنار درختان نخل به معناي واقعي كوير زيبا را به تصوير مي آنرملي 

توانند فرصتي براي كسب درآمد كارآفرينان باشد. مناطق كوهستاني نيز كه  ستاره كوير مي
است. البته در ابتدا  كرده يزد قرار دارند جذابيتي متفاوت را ايجاد  زديكي شهر درن

يزد نيز براي  گذاري براي معرفي اين فضاها الزم است. حتي بسياري از ساكنين  سرمايه
كنند حال آنكه كويرهاي موجود در اين  ديدن كوير به مناطقي مثل كوير مصر مسافرت مي

هاي معروفي مثل مصر ندارد و تبليغات عامل موفقيت و استان چيزي كمتر از كوير
پرطرفدار بودن آن مناطق است. پيشنهادهاي پژوهش براي استفاده و كارآفريني در اين 

 مناطق به شرح زير است:
ي اتاق در شب كوير، تجهيزات رصد  تجهيز مناطق كويري به امكانات رفاهي، كرايه

هاي  گذاري براي استفاده از خاصيت سرمايه ستارگان، برگزاري تورهاي كوير نوردي،
 درماني ماسه بادي، برگزاري اردوهاي كوه نوردي، تجهيز پيست سخويد.

رسد باال بودن  . مكان اسكان باكيفيت. با توجه به امتيازات بدست آمده به نظر مي3
رتبه اين مورد به دليل اهميت بااليي است كه اين قضيه براي گردشگران دارد. طي 

هاي اسكان انجام شد  هايي كه بر اساس مدل رمپ با هتل داران و صاحبان مكان احبهمص
يزد و تكرار فضاهاي موجود سودآوري زيادي  شروع كسب و كار در زمينه اسكان در 

هاي اسكان هستند كه  ها و مكان است. تعداد زيادي از هتل شده نخواد داشت و فضا اشباع 
تواند مورد توجه  ها مي ها خالي هستند. نكاتي كه بيان آن قدر بسياري از شبها داراي اتا

ها براي بعضي از مشتريان خود  است كه بعضي از هتل اي هاي ويژه كارآفرينان باشد مزيت
يزد بين  در  ها شده است. به طور مثال هتلي وند و همين امر باعث رونق كار آنش قائل مي

را  آن مي دهد و تخفيفدانشجويان به وال معم كهدانشجويان شهرهاي ديگر معروف است 
تواند به  هاي خاص مي كنند. به نظرتمركز بر روي اسكان گروه براي اسكان انتخاب مي

عنوان فرصت در اين زمينه تلقي شود به طور مثال اسكان گردشگران سالمت كه تعداد 
ردن چادرهاي هايي براي برپاك يزد زياد است. تجهيزات اسكان در كوير، فضا ها در  آن

 مسافرتي و امكانات رفاهي براي مسافران در اين فضاها. 
. بازديد از مناطق بكر در مقصد گردشگري. يكي از داليلي كه افراد به مسافرت و 4

ذاتي افراد براي كشف مناطق كشف  ي پردازند حس كنجكاوي و عالقه گردشگري مي
تواند  نشده و بكر و مرموز است. توجه به اين نياز گردشگران و برآورده كردن آن مي
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يزد خصوصا در   فرصتي باشد كه كارآفرينان از طريق آن به كسب سود بپردازند. در شهر
ن از آن آگاه هستند. اكنو مناطق كوهستاني اين شهر مناطقي است كه افراد بومي

است ولي جامع نيست.  شده آوري اطالعات اين مناطق انجام  جمع هايي در زمينه  فعاليت
فعاليت در اين زمينه و بدست آوردن اطالعات ناب در اين زمينه و در اختيار قرار دادن اين 

 تواند سود خوبي براي كارآفرينان داشته باشد.  اطالعات به ديگران مي
ا هيجان. با توجه به نظرات گردشگران و خبرگان بعضي از . تفريحات متنوع و همراه ب5

يكي از اين موارد متنوع  تر در پاسخ به سواالت بيان شده است. موارد به صورت جزئي
اهميت   كه امتياز بدست آمده نشان دهندهبودن و ويژگي هيجان انگيز بودن تفريحات است 

ينان بايد با توجه به جامعه گردشگراني ها است. كارآفرين قضيه براي گردشگران و نياز آنا
كه از تفريح دارند دست به كسب و كاري براي   اي كنند و تجربه يزد مسافرت مي كه به 

 رفع اين نياز بزنند
يادگاري از مكاني كه به آن  هاي متمركز. خريد و تهيه سوغات و  . پاساژ و فروشگاه6

موال اكثر گردشگران در طول سفر خود يك بخش از سفر است و مع شود به عنوان  سفر مي
كنند  هايي كه گردشگران بيشتر مراجعه مي يزد و مكان كنند. در مناطق سنتي  خريد مي

هايي كه با  ها و مصاحبه مراكز فروش سوغات و صنايع دستي موجود است. طي صحبت
زي گردشگران صورت گرفت وجود مراكزي كه به صورت متمركز موارد را ارائه كنند نيا

تر خواهد كرد. جنبه ديگر اين سوال ها راحتشود و كار را براي آن ه احساس مياست ك
پاساژها و مراكز فروش كاالهاي مختلف است كه وجود مراكز فروش و پاساژهاي متمركز 
و بزرگ جذابيت خود را براي گردشگران و اهالي شهر دارد. البته كارآفريني در اين زمينه 

  و همكاري و مشاركت دارد. نياز به سرمايه باال
ي است  . راهنماي گردشگري. اطالع از اماكن و گرفتن اطالعات از افراد آگاه نياز7

تواند به استفاده هرچه بهتر و كامل تر از فرصتي كه در سفر فراهم  كه وجود آن در سفر مي
شد و يك مكان خاص با تواند به صورت ثابت در شده منجر گردد. راهنماي گردشگري مي

اطالعات تخصصي در مورد آن مكان را به گردشگران ارائه كند. اين نوع تور ليدر در 
هايي مثل تخت جمشيد تعداد  شود و در مكان شهرهايي مثل شيراز به خوبي استفاده مي

يزد هيچكدام از اماكن تاريخي راهنماي  زيادي راهنما مشغول به كار هستند. اما در شهر
تواند فرصت خوبي براي  هماهنگي اداره ميراث فرهنگي ميگردشگر ندارند و با 

ها هستند كه  راهنماهاي گردشگري باشد. نوع ديگري از راهنماهاي گردشگري تورليدر
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يا  توانند به صورت مستقل و كنند. اين افراد مي همراه با تور در تمام مراحل سفر همراهي مي
 هاي مسافرتي فعاليت كنند با آژانس

 
 مطالعاتي هايپيشنهاد

است  شده مواردي كه بيان شد پيشنهادها و نتايجي بود كه از پژوهش انجام شده حاصل 
كوچك در اين راه  گيرد. اين پژوهش گامي ند مورد استفاده كارآفرينان قرارتوا و مي

هاي بعدي باشد و افراد با گروه جديدي از  تواند آغازي براي پژوهش است و مي بوده
هاي متفاوت اين  و روش ها اوت و مطرح كردن سواالت، فرضهاي متفگردشگران با نياز

هاي پرسشنامه و حوزه   كه در اين تحقيق به عنوان گويه هايي وهش را ادامه دهند.گويهپژ
تواند موارد ديگري را نيز شامل شود. مواردي كه به عنوان براي طرح سوال مطرح شد مي

گري باشد. فرضياتي كه در اين مطالعه مطرح شد تواند موارد ديفرض در نظر گرفته شد مي
-ي تحقيق و نظر پژوهشگر است و پژوهشگران ديگر مي با توجه به نظر گردشگران در بازه

توانند موارد ديگري را بررسي و به عنوان فرصت كارآفريني پيشنهاد بدهند. تفاوت در 
د ديگري براي برخورد با تواند رويكرتواند استفاده كند ميمدل و روشي كه پژوهشگر مي

يك دست   يك جامعه اين نوع پژوهش باشد. اين پژوهش گردشگران داخلي و خارجي را 
شود در تحقيقات است. پيشنهاد مي در نظر گرفته و به صورت اختصاصي به آن نگاه نكرده

هاي جداگانه پيشنهاد فرصت  بعدي جامعه مشتريان تقسيم بندي و براي كارآفريني در حوزه
كند. به طور مثال براي گردشگران خارجي و گردشگران داخلي به صورت جدا بررسي 

 شود
 

 محدوديت هاي پژوهش
محدود  .2 در انجام تحقيق حاضر محدوديت هاي زير بر فضاي مطالعه حاكم بوده اند. .1

در صنعت گردشگري  بودن منابعي كه به صورت مشخص در مورد فرصت كارآفرينانه
در دسترس نبودن خبرگان صنعت گردشگري و همكاري محدود  .3 بحث كرده باشند.

محدود بودن فرصت  زماني و مكاني مناسب براي  مصاحبه با گردشگران از طريق  .4 آنها
 فصلي بودن گردشگري در يزد .5پرسشنامه 
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