
 

 

 های کارآفرینانه در صنعت گردشگریفرصت بندیولویتو ا شناسایی

 (مطالعه موردی شهرستان یزد)

 دانشگاه شاهد ت علمیعضو هیا ،دکتر سعید صفری

 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش سازمانی دانشگاه شاهد ،بافقی دمیرزاییمملیحه مح

 چکیده:

ده و در يفا کردی اقتصااشد ء رتقاوری و ارهبهرد بهبوی در ناپذيرب جتنااقش فريني نآرمعتقدند کا بسیاری از کشورهای جهان
د يجااطريق ای از سطح منطقهی در شگردمنافع صنعت گرکه  جاناز آ. ستاملي و ماني زسادی، با موفقیت فرادف قع متروا

باعث ای منطقهدل متعاتوسعه و مد درآتناسب يع مزتو، شغلد يجااطريق از سطح محلي دی و در قتصااشد رباعث ارزی مد درآ
راهي برای توسعه اقتصادی  رونق گردشگری را نیز حال توسعه، کشورهای در بسیاری از شود،مي منطقهاد فراندگي د زبهبو

اجتماعي  -یافزايي درتوسعه اقتصادهم و يكديگر متقابل بر فوق به دلیل تاثیر یمقوله تلفیق دو، بنابراين. دانندهمه جانبه مي
های کارآفرينانه در صنعت بندی فرصتولويتاين پژوهش با هدف کشف و ا. رودمي تامل به شمار موضوع مهمي برای بررسي و

ها را به کارآفرينان به منظور ورود به بازار ، اين فرصتبا رويكرد کاربردی شهرستان يزد سعي دارد که با مطالعه در وگردشگری 
با استفاده از منابع و آمار و اطالعات موجود و نیز مصاحبه و مشورت با خبرگان صنعت  دين منظورب. اين صنعت معرفي کند

لويت بندی وهای کارآفرينانه در صنعت گردشگری استخراج و انظر گردشگران فرصت لويک وگردشگری و با تكیه بر مدل اُ
شهرستان يزد،  ی تفريحيدرصورت ورود در حوزهينان کارآفر، با توجه به نتايجي که از اين تحقیق بدست آمده. گرديد

 ند با تقريب بااليي موفق باشند.توانمي

 توسعه اقتصادی گردشگری، بندی فرصت کارآفريني، اولويتکشف و  واژگان کلیدی:

 مقدمه:

. است شده تبديل نجها صنايع پردرآمدترين و ترين زااشتغال ترين، جذاب ترين، پررونق به سوم یهزاره در گردشگری صنعت
 محورهای از يكي راستا دراين و باشدمي کالبدی و اقتصادی طبیعي، مختلف ابعاد بررسي مستلزم پايدار، توسعه به رسیدن

 گردشگری در هایتوان از استفاده اقتصادی، ديدگاه و زيست محیط حفظ ديدگاه با پايدار توسعه در اساسي هایمولفه و مهم
بسیاری از نیازهای  اين صنعت يكي از سكوهای مناسب برای رفع. (53:1388داولینگونیوسام،)است منطقه پايدار توسعه

گردشگر اعم از داخلي و خارجي به  هر (WTOاساس گزارش سازمان جهاني گردشگری)باشد؛ چرا که براساسي اشتغال مي
 800اجتماعي و اقتصادی ه دلیل آثار فرهنگي،د بتوانميبه عبارتي صنعت توريسم . شغل ايجاد کندده  دتوانميطور متوسط 

اين صنعت قادر  (VITCاساس آمار شورای جهاني سفر و گردشگری)بر. به صورت مستقیم و غیر مستقیم ايجاد کند نوع شغل
 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ايجاد نمايد و نقش و سهم بسیار ارزنده ای از 300برای بیش از  خواهد بود

محوريت قرار دادن  های جهاني گردشگری،آمارهای سازمانبراساس . تولید ناخالص و به طور کلي اقتصاد جهاني را در برگیرد



. درآمدی و اثرات آن بر رشد اقتصاد ملي و منطقه ای تاکید شده است اين صنعت در اکثر کشورهای جهان بیشتر از لحاظ
آورد های اقتصادی را فراهم ميزمینه فعال شدن ساير بخش های جديد،ته فعالیترشد و توسعه اين صنعت عالوه بر ايجاد رش

پنج فرهنگي و طبیعي جزء  ی ممتاز در زمینه تاريخي،هايزد با  توجه به ويژگي. و در برقراری موازنه ارزی نیز تاثیرگذار است
د نقش به سزايي در رشد و توانميا اين صنعت آيد؛ لذهای متنوع گردشگری به حسای مياستان ممتاز کشور از لحاظ جاذبه

 توسعه اقتصادی استان ايفا کند.

 و يزد شهرستان رونق برای گردشگری یهاوکار کسب یهافرصت که باشدمي سوال اين به پاسخ حاضر ازتحقیق هدف بنابراين
نهايت  ودر شناسايي گردشگری وکار کسب یهافرصت ،انواعهاداده ازگردآوری پس که چیست؟ کارآفرينان برای اشتغال ايجاد

 یهافرصتاستفاده از اين  برای پايان در. گرديد بندی اولويت شهرستان يزددر درحوزه گردشگری کارآفريني یهافرصت
 .است شده ارائه دهاييهاپیشن و هاراهكارشهرستان يزد  در کارآفريني

 

 نظری مبانی
 مفهوم به کوتاهي نگاه. شودمي تاکید فرايند اين یهافرصت شناسايي و رآفرينيکا به پیشرو یمقاله در کهاين به توجه با

 .بود نخواهد فايده از خالي کارآفريني،
 کارآفرینی:

 .هاگیری از فرصتيند ايجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهرهرآست از فا کارآفريني عبارت
 فعلي یهاشرکت به وبزرگ کوچک مستقل رقبای معرفي فرايند را کارآفريني.  (1981)وسپر(۹ص ۱۳۸۰،دارياني)احمد پور

 به دنبال او. طلبدمي مبارزه به را موجود یهاشرکت و بردمي باال را رقابت که کندمي معرفي فردی را کارآفرين و داندمي
 اوسرمايه گذاری. باشدمي هاآن اجرای و جديد یهاايده یارائه آوری،فن انتقال بازار، در شدهن ارضاء نیازهای و بازار یهاشكاف

مي درك را بازار فرصت کهکسي :کندمي تعريف چنین را (کارآفرين1982)1اليوسي.میكند ايجاد را جديد ومشاغل ترتیب را

 .نمايدمي يكپارچه را بهره برداری برای الزم سرمايه و کند

 فرصت کارآفرینی:شناسایی 

 توجه مورد کارآفريني تمرکز نقطه عنوان به نیز فرصت شناسايي کارآفريني، تحقیقات گسترش با و اخیر سالیان در
 خارج ما نظر مورد از قالب را آن کارآفريني فرايند با يافتن ارتباط بدون فرصت شناسايي شکبي. گرفت قرار پژوهشگران

. ببینیم فرصت شناسايي از شده انجام تعاريف در کارآفريني با را آن گسست قابل غیر ارتباط یمتوانمي دلیل همین به. کندمي
 2004مقیمي،)نامیدند کارآفريني قلب را فرصت شناسايي که پیش رفت جاآن به تا فرصت شناسايي و فرصت به توجه بر تأکید

 کار، همراه به را آن منابع، فزايشا و کشورها اقتصادی یتوسعه در کارآفريني اهمیت که است معتقد (2004)2هولت. (89ص:

 متفاوت اقتصادی یهانظام و هامحیط در فرايند اين. است کرده اقتصادی اصلي ینهاده چهار از يكي به تبديل سرمايه و زمین

يف کارآفريني ،تعاريابند)ميدر را جامعه و افراد آفريني برایارزش برای اقتصادی یهافرصت که دهدمي روی افرادی توسط
 برای منابع از ترکیبي ايجاد و بازار یهافرصت شناسايي شامل کارآفريني باورکرزنر، به. (1378، ،احمدپورنظريات،الگوها

                                                           
1-Livesa 
2-Holt 



 فرصت منابع از استفاده و ديدن به تمايل کارآفريني قلبمعتقد است  (1998)1کروگر. (منبع )همانشودمي هاآن از استفاده

شناسايي  خود موجود شرايط از فراتر را جديد یهافرصت دائمأ که دارند نیاز هاسازمان ر،تغیی حال در شديدأ در دنیای. است
 کنند. تمرکز جديد یهافرصت شناسايي بر طوراستراتژيکهب ناچارند پس بمانند، زنده خواهندمي اگر. کنند

 
 گردشگری:

به معنای دور زدن, رفت و برگشت بین  turns به معنای گشتن اخذ شده که ريشه در لغت التین tour یز کلمها 2گردشگری
مبدا و مقصد و چرخش دارد که از يوناني به اسپانیايي و فرانسه و در نهايت به انگلیسي راه يافته 

ی گردشگری از قرن نوزدهم و به ويژه از يافته واژهاين در حالي است که در کشورهای توسعه .(31970,8919آکسفورداست)
گرديد از معنای فردی به سوی کلیتي جمعي برای سفر تغییر  ميکه وسايل حمل ونقل سريع جايگزين قدياوايل قرن بیستم 

داند که جهان ميگردشگری را امیدبخش ترين و پیچیده ترين صنعتي  4لوئیس ترنر .(۱۹،ص۱۳۸۶ماهیت داد ) پاپلي يزدی ،
. (۱۳۷۸)لي،  آمدزا داردبرای جانشیني ديگر صنايع درسوم با آن روبرو است و معتقد است گردشگری بیشترين قابلیت را 

مي تشكیل اجزايي سیستم از هر کهاين و خصیصه اين تبع به. است يک سیستم ديگر، بعدی چند موضوع هر مانند گردشگری
 .(53:ص1387 آورند)تقوايي،اکبری،مي به وجود را کلیت يک يكديگر، ترکیب با داردکه و اجزايي عناصر نیز گردشگری شود،

 عناصر از متشكل گردشگری اساس،نظام اين بر .نیازمنداست کلیت آن، و سیستم اجزای شناخت به سیستم هر درك درست
 :است زير

 توريستي یهافعالیت و هاجاذبه -

 اقامتي مراکز -

 نقل و حمل خدمات و تسهیالت -

 موسساتي عناصر -

 ديگر زيربنايي تاسیسات -

 (5،21:1991سكیپديگر)اين توريستي خدمات و تسهیالت -

 .رودشمار مي به  گردشگری ادبیات در مهم ديدگاهي اقتصادی یتوسعه برای صنعت اين پتانسیل و گردشگری صنعت رشد
 انطباق توانايي بايد عرضه عدبُ است معتقد و داندمي آن تغییرات سرعت را گردشگری تقاضای ويژگي تیلور. (2005شارما، )

 واکنش و وضعیت ارزيابي و اطالعات مكانیسم دريافت يک وجود ديگر عبارت بهباشد.  داشته را اتقاض بازار تغییرات با سريع
بي و آشفته جديد، کافي اندازه به گردشگری بنابراين؛ (1385،41است)کاظمي الزامي گردشگری سیستم در محیط به نسبت
يي که دارد هاه خصوص شهرستان يزد با توجه به جاذبهاستان يزد و ب. گیرد قرار نوآور کارآفرينان توجه مورد تا بوده قاعده

 .های اقتصادی بزنندی موجود استفاده کنند و دست به فعالیتهافرصت رآفرينان است تا ازمكان مناسبي برای کا

 روش تحقیق

                                                           
1-Krueger 
2-Tourism 
3-oxford 
4-Terner 
5-Inskeep 



 يک هدف نظر از تحقیق اين چنینهم .است توصیفي نوع از پیمايشي بررسي يک پژوهش شرايط کنترل نظر از حاضر تحقیق
تحقیق   روش .است مقطعي بررسي يک زماني نظر از و خرد مطالعه يک دامنه نظر از پهناگر، وسعت نظر از کاربردی، بررسي
 به دست اطالعات و هاگفته تفسیر به اقدام ،اندرکاراندست با مستقیم گفتگوی با محقق روش اين در. باشدگفتمان مي تحلیل

 یهامصاحبه هاداده روش جمع آوری همچنین. کندمي استفاده اولیه اطالعات عنوان به حاصله تايجن از و کندمي هاآن از آمده
 .باشدمي يافته ساخت نیمه و عمیق

مدل . زمان استفاده شده است تا به بهترين نتیجه ممكن دست يابدمدل  تشخیص فرصت به صورت هم 3از  در اين تحقیق
شناسايي وضعیت  موجود و روندهای درحال ظهور در صنعت  :گرددله اقدام ميچهار مرح که اساس آن بر 1ماريسون

 3تحلیل معنای روندهای موثر بر فرصت کارآفرينانه در بخش خدمات گردشگری ،2گردشگری و ابعاد محیطي مربوط به آن
ارزيابي  ،4در صنعت گردشگری های کارآفرينانهبیني مقدار تقاضا برای فرصتزار آينده در صنعت گردشگری و پیشبیني باپیش

و  هااين مدل به صورت کیفي است و در آنالیز نهايي و دسته بندی .5های کارآفرينانه در بخش گردشگریبندی فرصتاولويتو 
 اين مدل بدست آمده استفاده شد.براساس از نتايجي که  شودميپیشنهاداتي که داده 

مين اوقات بسیاری در مشتريان کهالويک معتقد است  استفاده شده است.  هاصتبندی فر اولويتبرای ارزيابي و  6مدل الويک 
 حال اين با. باشد داشته بايد را ييهاويژگي چه مورد نظرشان محصول دانندمي اما خواهند،مي محصولي چه دقیقأ دانند

 یهازمینه بهترين انتخاب بنابراين. اشدب کردن برآورده قابل غیر و بسیار گسترده است ممكن نیز هاآن نظر مورد یهاويژگي
مراحلي که در ادامه براساس در اين مدل  است مهمي بسیار امر مشتريان دلخواه یهاطوالني ويژگي فهرست میان در فرصت

{ رضايت(=فرصت ارزش–})اهمیت(+)اهمیت ((فرصت محاسبه)) بهموسوم  رياضيتوضیح داده شده و با استفاده از فرمول 
 .شودميرصت به دقت مشخص ارزش هر ف

 
 :شودميبرای اجرايي شدن اين مدل مراحل زير انجام 

 مصاحبه خود گردشگران سپس و اندرکاراندست با مرحله اين در: نتیجه بر مبتني یهامصاحبه ريزیبرنامه ،نخست گام

. شوند شناخته کرد، استفاده کارآفرينانه هاآن از توانمي که مهم مربوط به خدمات گردشگری  یهاويژگي گرفت تا صورت
 .طراحي گرديدند پرسشنامه هایسئوال هامصاحبه اين یهايافته از سپس

طراحي  ایهپرسشنامه پیش، گام در گرفته صورت یهامصاحبه یهايافته از مرحله اين در: نظر مورد نتايج استخراج دوم، گام
 ترتیب اين به. شودمي سنجیده شده مطرح به ويژگي نسبت رضايت و اهمیت دعبُ دو از گردشگران نظر آن طريق از که شدند

 برآورده از رضايت جهت از 10 تا 1 بین و اهمیت جهت از 10 تا 1بین  اینمره آمده دست به یهاويژگي از يک هر برای که

 .میآيد دست به ديد گردشگران از جاری بازار در بازار شدن

 و میشوند فهرست هر ويژگي برای رضايت و اهمیت عوامل از يک هر برای آمده دست به نمرات: نتايج سازماندهي ،سوم گام

 .شودميداده  ويژگي هر به نهايي نمره محاسبه فرصت(()) فرمول طريق از

                                                           
1- James L. Morrison 
2- Scanning 
3- Monitoring 
4- Forecasting 
5- Evaluating & Assessing 
6-Anthony Ulwick 



 .رضايت و اهمیتبراساس  نتايج رتبه بندی ،چهارم گام

 به پژوهش انجام در طول که دانشي از استفاده با و شده شناسايي یهافرصت از استفاده با: نتايج کارگیری به ،پنجم گام

 .شودمي ارائه کارآفرينان استفاده برای پیشنهاداتي تحقیق نتايج از آمده دست

ی هاسوال آن میزان اهمیت فرصت 20سوال است که  40اين مدل طراحي شد شامل براساسای که در اين پژهش نامهپرسش
 سنجد.ميدر شهرستان يزد را   هاسوال آن رضايت گردشگران را در مورد آن حوزه 20پیشنهادی را بررسي میكند و 

 نمونه تعداد. ديدن کردند 1392جامعه آماری همانطور که اشاره شد گردشگراني هستند که از شهرستان يزد در تابستان 

 جامعه درصد، 95 اطمینان سطح و pq=25/0 واريانس حداکثر d=05/0 برآورد دقت با کوکران نمونه گیری فرمول براساس

 .گرديد تعیین نفر 400 فرمول به توجه با که شد مشخصگردشگر  نفر 40000 آماری
 

ی پیشنهادی برای فرصت هادر مصاحبه با خبرگان استفاده شد که در مدل هر يک از حوزه 1شناسايي فرصت رمپمدل 
و  هاپتانسیل ه دارد،مزايايي که اين حوز ر آن حوزه،صادی ددر مورد  در آمد فعالیت اقت مربوطهکارآفريني را از خبرگان 

نامه برای استفاده از اين مدل پرسش .شودميی ورود و خروج به اين بازار سنجیده ه و نحوهنشده در اين حوز عفضاهای اشبا
ماری در اين قسمت خبرگان جامعه آ سوال باز مورد سوال قرار داده است. 12طراحي شد که در آن موارد ذکر شده را در قالب 

 ی مسافرتي و گردشگری،هامسئولین آژانس به صاحبان هتل، توانميو فعاالن حوزه گردشگری در شهرستان يزد هستند که  
 رستوران داران و غیره اشاره کرد. فروشندگان صنايع دستي،

 

 ی تحقیقهایافته
ی زير به عنوان هااران  صنعت گردشگری در يزد وگردشگران، حوزهکاندرمصاحبه با دستبراساس مطالعه منابع موجود و براساس 

با توجه به اينكه فرصت کارآفريني شامل موارد غیر قابل پیش بیني و موارد  .گرددی فرصتي در صنعت گردشگری معرفي ميهاحوزه
رسد اضافه ان اگر موردی به نظرشان مياين جدول و اين لیست باز در نظر گرفته شده است تا هم مصاحبه شوندگ شودميابتكاری نیز 

 ارائه شود.عنوان پیشنهاد برای تحقیقات بعدی کنند و هم اينكه کامل کردن اين لیست و اضافه کردن موارد ديگر  به 
 

 در صنعت گردشگری: ی فرصتهاحوزه
با تكیه بر تحقیقات  ز مصاحبه با خبرگان ودست آمد و نیهمدل ماريسون ب ساسابراساس تحلیل بريي که هابا توجه به اطالعات و يافته

آن سوال  اولويتآن از گردشگران در مورد براساس و  شودميی فرصتي در صنعت گردشگری که در اين تحقیق پیشنهاد هاگذشته حوزه
 موارد زير است:  شودمي
 

 شامل ی فرصتهاحوزه
 

 اقامتي یهافرصت
 هتل

 مهمانپذير -مهمانسرا
 کمپینگ

 پارك تفريحيی هافرصت

                                                           
1-Ramp(Return,Advantage,Market,Potential) 



 شهربازی سیاحتي
 سايت ورزشي طبیعي

 بالن سواری -تله کابین
 عمومي یهافرصت

 
 کافي نت

 کالسكه گردشگری
 بوفه

 تعمیرگاه خودرو
 کارواش

 
 حمل یهافرصت

 ونقل
 آژانس مسافرتي

 کرايه خودرو
 کرايه دوچرخه

 تاکسي گردشگری
 تمراکز صدور پالك ترانزي

 بیمه ی ماليهافرصت
 بانک 

 صرافي
 مراکز خريد تجاری یهافرصت

 نمايشگاه دائمي
 فروشگاه صنايع دستي

 یهافرصت

 فرهنگي
 مرکز اطالع رساني گردشگری

 موزه ی زمین شناسي
 نمايشگاه فرهنگي هنری

 بیمارستان سالمت یهافرصت
 آزمايشگاه تخصصي

 داروخانه
 صصيکلینیک تخ

 رستوران فرصت پذيرايي
 فست فوود
 کافي شاپ

 خدمات گذر نامه فرصت اداری
 دفتر خدمات ارتباطي

 



 آماری مصاحبه از گردشگران:ی هايافته
و تحصیالت و مواردی که  برای مشخص شدن ويژگي پاسخگويان سواالتي در مورد سن و وضعیت درآمدنامه پرسشدر ابتدای 

 شد که به طور خالصه آمارهای بدست آمده در اينجا ذکر شده است:در زير آمده سوال 
 . سال است 43، میانه آن تا حدودی کمتر و سال 46ران شرکت کننده در مطالعه میانگین سن گردشگ    -1
از  ، برای هر دو متغیر سن و تحصیالت ، میانگین بزرگترسال است 12سال و میانه آن  14ان متوسط تحصیالت گردشگر   -2

باشد به همین دلیل میانگین از میانه بزرگتر نشان داده ميمیانه است ، چون توزيع دارای چولگي و به سمت مقادير بزرگتر 
  . شده است

 موقعیت شغلي گردشگران بترتیب )آزاد، فرهنگي ، کارمند و ساير(     -3
  . دبا وسیله شخصي و بقیه با اتوبوس مسافرت کرده ان %60بیش از      -4
عباس ( به يزد مسافرت نموده اصفهان و بندر –کرمان  –ی مجاور مانند )شیراز هااز استان ايراني و گردشگران عمدتاٌ     -5

 اند 
 . ريال هستند 8500000/ -گردشگران دارای متوسط درآمد      -6
 . روز است 3تا  2مدت اقامت بین      -7
ديگر کمتر از  %50ريال و  2500000بیش از  هاآن %50ال است ، ري 4200000هزينه متوسط گردشگران    -8

میلیارد ريال از طريق  3/3ريال هزينه نموده اند که با توجه به مدت اقامت گردشگران در استان يزد نزديک به  2500000
 .نمايدمياين صنعت درآمد کسب 

 
 :ی کارآفريني در صنعت گردشگری در يزدهابندی فرصت اولويت

µ=5)و با استفاده آزمون میانگین مدل الويک طراحي شده براساس ای که نامه پرسشين قسمت با توجه با در ا ،05/0=α) 
از نظر گردشگران طبق مدل الويک که مشتری  و است سنجیده شد فرصتی مطرح شده، هادرست بودن اين فرض که حوزه
 ه با امتیازی که آوردند در زير مشخص گرديد.با توج هاو ترتیب آن اولويتمحور است تمام فرايض ثابت و 

 
 ارزش فرصت حوزه ی فرصت رتبه
 14.3 ی تفريحيهافرصت 1
 12.9 ی اقامتيهافرصت 2
 11.4 ی تجاریهافرصت 3
 9.7 ی حمل و نقلهافرصت 4
 8.5 فرصت پذيرايي 5
 7.3 فرصت فرهنگي 6
 7.1 عموميفرصت  7
 5.7 فرصت مالي 8
 4 سالمتفرصت  9

 2.9 اداریفرصت  10



 نتیجه و پیشنهاد:
توجه به نیازها و عاليق بالقوه ای که گردشگر دارد  توجه به هدف گردشگر برای مسافرت، پرداختن به نیازهای اصلي گردشگر،

 د با توجه بهتوانميکارآفرين . ی کارآفرينانه در صنعت گردشگری کمک خواهد کردهای فرصتي و فرصتهادر تشخیص حوزه
فرصت کارآفريني را با مبنا قرار دادن موارد گفته شده برای  دهدميذات جديد بودن فرصت و خالقیتي که خودش به خرج 

کار و بازار گردشگری برای ايجاد کسب و کار  ذکر و صحت آن بررسي شد ولي در فضای یدر اينجا موارد. خود ايجاد کند
پرداخته  و در ادامه خود  هااين پژوهش به بررسي بخشي از آن. شده خواهد بوداز موارد گفته  بسیار بیشتری هاجديد موقعیت

 . ی گفته شد پیشنهادهايي ارائه میكندهاپژوهشگر برای کار در حوزه
طبیعت بكری که يزد در . کار در اين زمینه است سیاحتي و يكي از فضاهای خالي برای کار در يزد پرداختن به امور تفريحي و 

ی و گردکوير رصد ستارگان در شب،به طور مثال . ی کارآفرينانه باشدهای بسیاری از فعالیتد زمینهتوانميدارد دل کوير 
تشكیل تورهايي برای بازديد از مناطق بكر روستايي و  مخصوص کوير،و موتورهای  هاتومبیليي از قبیل کرايه اهافعالیت

به  ساعد در اطراف يزد برای تبديل شدنروستاهای م توجه بهی نمكي، هاچهزديد از غارها و دريابا طبیعت سبز در دل کوير،
که با توجه به -ايجاد مراکز بازی و تفريح ن مناطقي که درآمد چنداني ندارند، مكاني برای گردشگری روستايي و تجاری شد

ی اقامتي ارزان قیمت و هاعد وجود مكاندر درجه ب -د مورد استقبال خود ساکنان يزد نیز قرار گیردتوانميدر يزد  هانبود آن
و  رونق گرفته  ی سنتي در يزد اخیراًهابا توجه به اينكه هتل .ه باشدفرصتي برای شروع کار در اين زمین دتوانمي هاکمپینگ
ن قیمت نیاز ی ارزاهاو کمپینگ هاولي هنوز در زمینه اقامتي نیاز وجود دارد و مسافران به هتلزياد شده است،  هاتعداد آن

سوغات را ی متمرکز و در دسترس بودن همزمان انواع هااندازی بازارچهايجاد و راه توانميی تجاری هادر زمینه فرصت دارند.
در بعضي از  ند از آن استفاده کنند.توانميدر سطح شهر فرصتي است که کارآفرينان  هاکم بودن تعداد اين فروشگاه. نام برد

در شهر يزد  .گیردی کرايه دوچرخه وجود دارد که مورد استقبال شهروندان و گردشگران قرار  ميهاهاستگشهرهای ايران اي
ی د در حوزهتوانميتاکسي مخصوص گردشگر نیز  د فرصتي برای کار محسوب شود.توانمييي وجود ندارد و هاچنین مكان

د توانميخیلي مرسوم نیست و  شهری هار رستورانيزد د طبخ غذاهای مخصوص ل به عنوان فرصت محسوب شود.قحمل ون
 به آن بپردازد. هاد هرکسي در اين حوزهتوانميموارد ديگری که فرصت محسوب شود. 
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