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 چکیده

 آنبا توجه به اینکه صنعت گردشگری مذهبی در بسیاری از کشورها نمودی از هویت فرهنگی 

تعداد جذب در این راستا شهر مشهد به دلیل و ی از منابع مهم کسب ارز می باشد کشور و یک

بررسی . از این رو محسوب می شودرق کشور قطب اقتصادی ش داخلی و خارجی و زائران گردشگران

از اهمیت ویژه ای برخوردار  اسالمی-صنعت گردشگری مذهبی در آرمان شهر ایرانینقش و جایگاه 

-بررسی حوزه تاثیر صنعت گردشگری مذهبی در آرمان شهر ایرانیاست. لذا هدف اصلی تحقیق 

روش پژوهش، توصیفی از نوع . است در مناطقی از مشهد که دارای بافت مذهبی می باشنداسالمی 

خبرگان کسب و کارهای گردشگری منطقه که شامل سرمایه گذاران،  پیمایشی و جامعه آماری شامل

ارائه دهندگان خدمات در بخش گردشگری، کارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه کسب و کار 

نفر نمونه از  682تعداد  باشد. برای اجرای پژوهشمی ردشگری و نیز صاحبان صنعت ساخت و سازگ

نامه محقق ساخته ها از پرسشاند. به منظور گردآوری دادهگیری تصادفی انتخاب شدهطریق نمونه

گزارش شده است. تجزیه  88/0و روایی همزمان آن  88/0نامه است. ضریب پایایی پرسشاستفاده شده

 انجام پذیرفته است. SPSSیق نرم افزار ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طرو تحلیل داده

دهد توجه به ایجاد فرصت های جدید در کنار فرصت های طبیعی و موجود در شهر نتایج نشان می

اشتغالزایی ، افزایش سرمایه گذاری داخلی، افزایش سرمایه گذاری خارجی بسیار کمک کرده منجر به 

رن و افزایش توریست  نسبت به سایر و در نهایت به رشد اقتصادی و رشد ساختمان های مد

 گردد.کشورهای منطقه منجر می

 اسالمی-، آرمان شهر ایرانیگردشگری مذهبی ،مانساخت ، صنعتارآفرینیک فرصت شناسایی كلمات كلیدی:

                                                           

 مهندسی مدیریت ساخت )کارشناس فنی و عمران(  -کارشناس ارشد عمران-1 

 )رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک( کارشناس عمران2 
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 مقدمه -1

در دنیای پر شتاب و پر تغییر کنونی، هر کشور برای رشد اقتصادی نیازمند شناسایی دائم فرصت ها      

و  ه صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها نمودی از هویت فرهنگی یک کشورا توجه به اینکب .تاس

توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه  که با  یکی از منابع مهم کسب ارز است

معضالتی چون نرخ بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و اقتصادی تک محصولی مواجه هستند از 

جدید، ای به شیوه (. گردشگری و گذران اوقات فراغتMcintosh, 1995اوانی برخوردار است) اهمیت فر

ای مهم در باز تولید آن است) مومنی، ی صنعتی و حلقهجزو جدایی ناپذیر جامعهو مان پدیدی همز

ترین گردشگری های گذشته و در حال حاضر در سراسر  یقدیم(. گردشگری مذهبی یکی از 4881

درصد از کل جریان های گرشگری جهان را به خود  62و بر اساس برآوردی (. Ajit,2004است)جهان 

مشهد جزو شهرهای مقدس جهان)جغرافیای زائران(  بدین ترتیب .(ICEP,1997)تاختصاص داده اس

اقتصادی  –است که در پرتو جهان بینی پدید آمده و سرشت و شکل گیری فضایی و زندگی اجتماعی 

براساس مال تحت تاثیر عامل مذهبی فرهنگی و گردشگری برخاسته از آن شکل داده است. خود را کا

در شهر مشهد در منازل شخصی و واحدهای مهمان درصد از زائران و گردشگران  00آمارها بیش از 

مان سازی از اساس بهرمندی از سیستم گردشگری و صنعت ساخت اینپذیر اسکان می یابند. که بر 

صنعت ساختمان در برگیرنده  منافع  اقتصادی و رشد با توجه به اینکه ار است. ی برخورداهمیت زیاد

نیاز محیط  به این صورت که با افزایش ساخت، بالخص توجه به ساخت های مدرن و می باشدمحیطی 

ی سازنده اقتصادی، عامل پویای و گردشگر می تواند عالوه بر ایجاد کارافرینی به عنوان نیروی محرک و

سازی در حوزه مانطالیی در عرضه ساختاسایی فرصت های از این رو شن گردشگری نیز باشد.

 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گردشکری مشهد

محققان با بررسی مسائل مهم کالنشهر ها از جمله حوزه صنعت ساختمان ومهندسی دریافته اند این      

در این حوزه هستند.لکن نکته مهم در اینجا تغییر رویکرد از  شهرها دارای ظرفیت واقعی برای کارافرینی

ارمی مدی باالتری برخوردبخش خصوصی از کارآچراکه  (4880،پرتزت )بخش عمومی به خصوصی اس

خلق و حمایت کسب وکار ارزشمند اقتصادی بر اساس مزیت رقابتی درست استوار باشد.

 .(4880،پرتزاست.)

 اسالمی-آرمان شهر ایرانینقش وجایگاه صنعت گردشگری مذهبی درررسی ب ا این تحقیق با هدفلذ     

می پردازد که پس از گردآوری داده ها،  بویژه مناطقی که دارای بافت مذهبی تری برخوردارند شهر مشهد



 

ن اانواع فرصت های کسب و کار شناسایی و در نهایت بر حسب اهمیت اولویت بندی گردید. و در پای

 . پیشنهادهایی ارائه شده است نیز راهکارها و

 چارچوب نظری -2

 تشخیص فرصت -2-1

فرصت کسب و کار به موقعیتی اطالق می گردد که در آن فرد بر این باور است که با ترکیبی نو از      

اساس تعریف مادسن و پیترسون تشخیص  (. برLumpkin,2004منابع می تواند به سودی نائل گردد)

تصور و درک احتمال کسب سود از طریق تاسیس و ایجاد کسب و کار جدید و فرصت عبارت است از: 

بهبود قابل توجه در کسب و کار موجود، بر اساس این تعریف کلی و وسیع تشخیص فرصت هم قبل از 

 (.Rae,2007)تاسیس یک بنگاه و هم بعد از تاسیس آن می تواند در سراسر حیات بنگاه اتفاق بیفتد

 گردشگری فرصت در صنعت -2-2

گردشگری یکی از بزرگترین و سریعترین صنایع در حال رشد دنیا است.همراه با رشد سریع آن، یک      

گوناگونی در محصوالت و مقاصد گردشگری رخ داده است، که متعاقبا تقاضا برای انواع جدید 

انیذر و گردشگری، از قبیل گردشگری طبیعی، تاریخی، مذهبی و. . . ایجاد می شود )لرد کیپ

 (6000دیگران،

موضوع اتخاذ رویکرد جدید در بهره برداری از منابع یکتا در مناطق و نیز گسترش فرهنگ سفر در       

میان مردم) به عنوان یک روند جدید( باعث تعریف رویکردهای جدید  و افزایش فرصت در صنعت 

 گردشگری شده است.

 مذهبی گردشگری -2-3

 جهان سراسر حال و گذشته های گردشگری ترین ررونقپ و ترین قدیمی مرۀز در مذهبی گردشگری     

انع آن نمی شود)منشی زاده، ی های اقلیمی یا بدی آب و هوا نیز مر(.که دشواAjit,2004)دارد قرار

 تمدن از موجود تاریخی مستندات و مدارک . رسد می دینی فرهنگ خود قدمت به و قدمت آن (4881

 از تاریخ، از پیش روزگاران از مانده جای بر قرائن و آثار سایر دیگر و مصر و ینالنهر بین عظیم های

 انسانی متراکم های توده که طوری به کنند، می حکایت ها انسان از نفر هزاران مذهبی سفرهای از دیرباز

 فرهایس راهی و کردند می هموار خود بر را رنجی هر دینی فرایض انجام منظور به قبل سال هزاران از

دینی و مذهبی  اعتقادات و باورها در ریشه مذهبی گردشگری و زیارت واقع در . شدند-می دراز و دور

به سبب  مختلف های گونه و اجزا همۀ با مذهبی گردشگری امروزه (.4888دارد)مومنی و همکاران، 



 

 بهگیرد،  ری و کارکردی بارز آن، توانسته است در متن گردشگری جهانی جای اویژگی های ساخت

 جهانی سازمان برآورد اساس بر (.Santos, 2004سراسر جهان را فرا گرفته است) آن نفوذ حوزه که طوری

 جریان کل از درصد 62 مذهبی گردشگری ،است گرفته فرا را جهان سراسر UNWTOی جهانگرد و سفر

 اصلی انگیزه ردشگریگ از نوع این در( Icep,1997) است داده اختصاص خود به را جهان گردشگری های

 اقامت مدت طول در حال هر به آن امکانات نوع و ها اقامتگاه که هاست، زیارتگاه و مقدسه اماکن زیارت

 (.Fatemi،2001)داردن اماکن این از زیارت اصلی انگیزۀ در چندانی نقش خانوار درآمد ولی . نهد می تأثیر

 از هاشوند: یکی از زائران، یا کسانی که انگیزه آنی، دو گروه مواجه مشاهده مدر میان گردشگران مذهبی

 ، دیگری و ؛ نیست فراغت اوقات تابع شان، اقامت مدت و زمان و است، مذهبی امور انجام فقط مسافرت،

 اعم  گردشگری دیگر های مکان از مذهبی مراسم در شرکت و زیارت انجام ضمن که مذهبی ان گردشگر

 با منظوره چند آنها مسافرت اهداف دیگر، عبارتی به یا و کنند می دیدن نیز زیارتی غیر و مذهبی از

مدت سفر و در نیتجه افزایش میزان هزینه های مسافرت  رفتن باال موجب خود که است، زیارت اولویت

 بخش تمامی در گردشگری های جاذبه و منابعبه همین دلیل امروزه   (.4888شود)مومنی و همکاران، می

 گردشگری مواهب از استفاده لیکن است؛ یافته فراوانی اهمیت گردشگری مدیریتی و ریزی برنامه های

 در ها جاذبه شناسایی رو این از . نیست ریپذنامکا گردشگری توسعه مناسب بستر کردن فراهم با جز

 Behzadfar)رسد می نظره ب ضروری امری بعدی، مراحل در ها آن توسعه برای ریزی برنامه و اول، مرحله

& Zamanian, 2007، .) در عین حال برای رسیدن به بهترین استراتژی ها در امر گردشگری، همکاری الزم

در بخش های تحقیقات، اطالع رسانی، توسعه محصول، منابع انسانی، بازاریابی و نظارت بر اجرای 

 (Shahandeh، 1999قوانین، همواره الزم و ضروری است)

 

 های تحقیقپرسش -3

ی گردشگری مذهبی صنعت ساختمان درحوزه کارآفرینیپژوهش حاضر در پی شناسایی فرصتهای      

وهشی به های پژشد و برای این منظور، پرسشبامی اسالمی-در چشم انداز آرمان شهر ایرانی شهر مشهد

 شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

 پرسش اصلی تحقیق: -3-1

 مهمترین و دارد وجود در حوزه گردشگری سازی ساختمان صنعت در کارآفرینی فرصتهای چه 

 هستند؟ کدام آنها

 



 

 :های فرعیپرسش -3-2

 کدام وگردشگران زائران یبرا اسکان نیتامی درحوزه ساختمان صنعت کارآفرینی یفرصتها 

 است؟

 یمذهب شهر در زائر شتریب یماندگار یبرا نهیزم جادیا و گردشگر جذب یبرا کارآفرینی یفرصتها 

 ؟یردگ صورت دیبا چکونه بویژه منطقه سه، مشهد

 تیریمد بر آن ریوتاثی گردشگر وی ستیتوری ساختمانهای توسعهی برا کارآفرینیی فرصتها جادیا 

 شد؟ خواهد انجام چگونه ساخت تیریمد وی مهندسی درحوزهی شهر

 در گردشگر بجذی برای تجاری ها مجتمع و دیخر بزرگ مراکز جادیا در کارآفرینیی فرصتها 

 کدامند؟ ساختمان صنعت

 بویژه منطقه  مشهد مقدس شهر دری گردشگر برحوزه تواندیم ساختمان صنعت کاربرد حد چه تا

 برخوردار ساختمان بخش در فرهنگی و اقتصادی فنی،صنعتی، توجیهات از ایآ و باشد رگذاریتاث سه

 است؟

 روش تحقیق -4

ژوهش یک بررسی پیمایشی از نوع توصیفی است. همچنین این تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پ     

تحقیق از نظر هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهناگر، از نظر دامنه یک مطالعه خرد و از نظر 

زمانی یک بررسی مقطعی است. به طوریکه روش گردآوری داده ها نیز به صورت مصاحبه ای و با 

رسشنامه محقق ساخته انجام شده است. دراین مطالعه برای اندازه گیری استفاده از ابزار اندازه گیری پ

سازه ها از تکنیک طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارتست از خبرگان کسب 

و کارهای گردشگری منطقه که شامل سرمایه گذاران، ارائه دهندگان خدمات در بخش گردشگری، 

 .می باشدگردشگری و نیز صاحبان صنعت ساختمان بط با حوزه کسب و کار کارشناسان و مدیران مرت

می، در پنج حوزه اسکان، تفریح و سرگر که در بر اساس پرسشنامه صاحبان کسب و کارهی موجود

محصوالت صنایع دستی و سوغات و حمل و نقل و اطالع رسانی مستقر در شهر مشهد مدنظر قرار 

حداکثر واریانس  ،d=00/0گیری کوکران با دقت برآورد رمول نمونهتعداد نمونه براساس ف گرفت. 

60/0=pq  آماری در پنج حوزه)اسکان، تفریح و سرگرمی، محصوالت جامعه  درصد، 80و سطح اطمینان

 تعیین گردید.نفر،  682 صنایع دستی و سوغات و حمل و نقل و اطالع رسانی( 



 

تحقیق حاضر، از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده به این در پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه      

نفر از کارشناسان، خبرگان و مسئولین سازمان گردشگری به  80صورت که ابتدا پرسشنامه اول در بین 

طور تصادفی توزیع گردید، سپس اطالعات جمع آوری شده مورد آزمون قرار گرفته و با محاسبه آلفای 

ید قرار گرفت. الزم به ذکر است دامنه تغییرات آلفا بین صفر تا یک می باشد، کرونباخ پایایی مورد تای

مقدار صفر بیانگر عدم پایایی و یک به منزله پایایی کامل بین سوالها و پایداری درونی آنهاست. اگر 

شود سواالت و گویه ها برای سنجش مفهوم یا متغیر مورد نظر مناسب  8/0مقدار آلفا بیشتر از 

(.4رابطههستند)
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    ضريب آلفاي كرونباخ :           kها: تعداد گويه    2

iS
         : مجموع واريانسها

 ( تکنیک آلفای کرونباخ1رابطه )

ای به طوریکه برد. انجام ش SPSSافزار آماری ها با استفاده از نرمدر نهایت تجزیه و تحلیل داده     

توصیف صفات کیفی به محاسبه درصد و توزیع فراوانی و برای توصیف صفات کمی به محاسبۀ 

در نهایت برای آزمون و اولویت بندی متغیرها نیز از  شده است.شاخصهای مرکزی و پراکندگی پرداخته

 آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده است.
 ها تحقیقیافته -4-1

 4ا خبرگان و کارشناسان صنعت ساختمان و مفهوم پردازی داده های مصاحبه، به دنبال مصاحبه ب     

مطرح شد. در این بخش بنا به سودمندی سوال فرعی  0اصلی که برای پاسخگوی به پرسش اصلی  سوال

 شود. و رعایت اختصار به ارائه یافته های نهایی تحقیق در هر مرحله اشاره می

 زائرانی برا اسکان نیتامی درحوزه ساختمان صنعت فرینیکارآ یفرصتها  :پرسش نخست     

 است؟ کدام وگردشگران

تک نمونه  tها از آزمون جهت پاسخگویی به سوال فوق دو فرضیه مطرح گردید. برای رد یا اثبات فرضیه

 باشد:نخست تحقیق به شرح ذیل می ای استفاده گردید. از این رو فرضیه ها جهت پاسخگویی به پرسش

H0 اهمیت تأمین اسکان برای زائران و گردشگران در ایجاد فرصت های کارآفرینی صنعت ساختمان در :

 سطح باالیی قرار ندارد.

H1:  اهمیت تأمین اسکان برای زائران و گردشگران در ایجاد فرصت های کارآفرینی صنعت ساختمان در

 سطح باالیی قرار دارد.

 



 

 وگردشگران زائران برای اسکان تأمین اهمیت به وطمرب ایدوجملهآزمون  -1جدول       
 

 

 زمینه موضوعی

 0.0مقدار آزمون: 

 سطح معناداری نسبت آزمون نسبت تعداد گروه

 0.000 0.0 0.08 8 8 اهمیت تأمین اسکان

>3 11 1911 

 

 آن از ترپایین و متوسط حد در را زائران اسکان اهمیت که افرادی نسبت ،1با توجه به نتایج جدول     

 انددانسته متوسط از باالتر حد در را زائران اسکان اهمیت که افرادی نسبت و باشدمی 0.08 انددانسته

-می 0.00 خطای سطح از کوچکتر که( =0.000P) آمده بدست معناداری سطح به توجه با و باشدمی 0.84

 برای اسکان تأمین اهمیت نکهیبرا مبنی یک فرض و شودمی رد صفر فرض گرفت نتیجه توانمی باشد

 پذیرفته دارد، قرار باالیی سطح در ساختمان صنعت کارآفرینی فرصتهای ایجاد در گردشگران و زائران

 . گرددمی

 شهر در زائر شتریب یماندگار یبرا نهیزم جادیا و گردشگر جذب یبرا کارآفرینی یفرصتها پرسش دوم:     

 ؟یردگ صورت دیبا چکونه منطقه سه،بویژه  مشهد یمذهب

H0:  اهمیت ایجاد زمینه برای ماندگاری بیشتر زائر در شهر مشهد در ایجاد فرصت های کارآفرینی برای

 جذب گردشگر در سطح باالیی قرار ندارد.

H1:  اهمیت ایجاد زمینه برای ماندگاری بیشتر زائر در شهر مشهد در ایجاد فرصت های کارآفرینی برای

 گردشگر در سطح باالیی قرار دارد. جذب

 

 زائر بیشتر ماندگاری برای زمینه ايجاد اهمیت به مربوط اینمونه تکt آزمون-2جدول     

 

 

 زمینه موضوعی

 8مقدار آزمون: 

انحراف  میانگین

 معیار

درجه  tآماره 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اهمیت ایجاد زمینه برای ماندگاری بیشتر 

 زائر

8.080 0.218 8.828 88 0.000 

  



 

میانگین اهمیت ایجاد زمینه برای ماندگاری بیشتر زائر باالتر از سطح متوسط ، 6 با توجه به جدول     

خطای در نظر گرفته شده  که از (=0.000P)و با توجه به سطح معناداری بدست آمده( می باشد، 8.080)

( بزرگتر 4.22جدول توزیع تی ) tز مقدار ( که ا8.828) tکوچکتر است و همچنین مقدار آماره  0.00

اهمیت ایجاد زمینه برای  د می شود و فرض یک مبنی براست لذا می توان نتیجه گرفت فرض صفر ر

های کارآفرینی برای جذب گردشگر در سطح باالیی زائر در شهر مشهد در ایجاد فرصت ماندگاری بیشتر

 قرار دارد، پذیرفته می گردد. 

 بر آن ریوتاثی گردشگر وی ستیتوری ساختمانهای توسعهی برا کارآفرینیی فرصتها دجایا :پرسش سوم

 شد؟ خواهد انجام چگونه ساخت تیریمد وی مهندسی درحوزهی شهر تیریمد

H0: مهندسی حوزه در شهری مدیریت بر آن تأثیر و گردشگری و توریستی های ساختمان توسعه اهمیت 

 .ندارد قرار باالیی سطح در کارآفرینی فرصتهای ایجاد در ساخت مدیریت و

H1: مهندسی حوزه در شهری مدیریت بر آن تأثیر و گردشگری و توریستی های ساختمان توسعه اهمیت 

 .قراردارد باالیی سطح در کارآفرینی هایفرصت ایجاد در ساخت مدیریت و

 وگردشگری توریستی مانهایساخت توسعه اهمیت به مربوط اینمونه تک  tآزمون -3جدول

 

 

 زمینه موضوعی

 8مقدار آزمون: 

انحراف  میانگین

 معیار

آماره 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اهمیت توسعه ساختمان های توریستی و 

 گردشگری

8.104 0.080 8.048 88 0.000 

   

باالتر از سطح یو گردشگر یستیتور یتوسعه ساختمان هامیانگین اهمیت ،  8با توجه نتایج جدول  

از خطای در نظر گرفته شده  (P=000/0)سطح معناداری بدست آمده توجه به( می باشد، با 8.104متوسط )

( بزرگتر 4.22جدول توزیع تی ) t( که از مقدار 8.048) tکوچکتر است و همچنین مقدار آماره  0.00

اهمیت توسعه ساختمان  رد می شود و فرض یک مبنی براست لذا می توان نتیجه گرفت فرض صفر 

های توریستی و گردشگری و تأثیر آن بر مدیریت شهری در حوزه مهندسی و مدیریت ساخت در ایجاد 

 فرصت های کارآفرینی در سطح باالیی قرار دارد، پذیرفته می گردد. 

 جذب برای تجاری هایمجتمع و خرید بزرگ مراکز ایجاد در کارافرینی هایفرصت :پرسش چهارم

 کدامند؟ ساختمان صنعت در رگردشگ



 

H0:  اهمیت مراکز بزرگ خرید و مجتمع های تجاری برای جذب گردشگر در صنعت ساختمان در ایجاد

 فرصت های کارآفرینی در سطح باالیی قرار ندارد.

H1:   اهمیت مراکز بزرگ خرید و مجتمع های تجاری برای جذب گردشگر در صنعت ساختمان در

 رینی در سطح باالیی قرار دارد.ایجاد فرصت های کارآف

 

 گردشگر جذب برای تجاری هایمجتمع و خرید بزرگ مراكز اهمیت به مربوط ایجمله دو آزمون -4جدول         

 

 

 زمینه موضوعی

 0.0مقدار آزمون: 

 سطح معناداری نسبت آزمون نسبت تعداد گروه

اهمیت مراکز بزرگ خرید 

و مجتمع های تجاری 

 شگربرای جذب گرد

8 68 0.68 0.0 0.000 

>3 77 1977 

 

 برای تجاری هایمجتمع و خرید بزرگ مراکز اهمیت که افرادی نسبت، 1با توجه به نتایج جدول      

 اهمیت که افرادی نسبت و باشدمی 0.68 انددانسته آن از تروپایین متوسط حد در را گردشگر جذب

 0.88 انددانسته متوسط از باالتر حد در را گردشگر جذب برای تجاری هایمجتمع و خرید بزرگ مراکز

می باشدمی 0.00 خطای سطح از کوچکتر که =P)0.000) آمده بدست معناداری سطح به باتوجه و باشدمی

مجتمع و خرید بزرگ مراکز اهمیت براینکه مبنی یک فرض و شودمی رد صفر فرض گرفت نتیجه توان

 قرار باالیی سطح در کارآفرینی فرصتهای ایجاد در ساختمان صنعت در گردشگر جذب رایب تجاری های

 . گرددمی دارد،پذیرفته

 مشهد مقدس شهر دری گردشگر برحوزه تواندیم ساختمان صنعت کاربرد حد چه تا -پرسش پنجم

 ساختمان بخش در فرهنگی و اقتصادی فنی،صنعتی، توجیهات از ایآ و باشد رگذاریتاثبویژه منطقه سه 

 است؟ برخوردار

H0: .کاربرد صنعت ساختمان در حوزه ی گردشگری مذهبی در سطح باالیی نیست 

H1: .کاربرد صنعت ساختمان در حوزه ی گردشگری مذهبی در سطح باالیی است 
 

 

 

 



 

 

 كاربرد صنعت ساختمان در حوزه ی گردشگری مذهبیمربوط به  تک نمونه ایt آزمون  -5جدول

 

 

 ه موضوعیزمین

 8مقدار آزمون: 

انحراف  میانگین

 معیار

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

کاربرد صنعت ساختمان در 

 حوزه ی گردشگری مذهبی

8.184 0.084 8.822 88 0.000 

   

( می 8.184ی باالتر از سطح متوسط )مذهب یگردشگر یکاربرد صنعت ساختمان در حوزه میانگین    

 0.00که از خطای در نظر گرفته شده  (=0.000P)سطح معناداری بدست آمده ، 0ه جدول باشد، با توجه ب

( بزرگتر است لذا 4.22جدول توزیع تی ) t( که از مقدار 8.822) tکوچکتر است و همچنین مقدار آماره 

کاربرد صنعت ساختمان در می توان نتیجه گرفت فرض صفر رد می شود و فرض یک مبنی بر اینکه  

 ، پذیرفته می گردد. است ییدر سطح باال یمذهب یگردشگر ی حوزه

 دارد وجود در حوزه گردشگری سازی ساختمان صنعت در کارآفرینی فرصتهای پرسش اصلی تحقیق: چه

 هستند؟ کدام آنها مهمترین و

 یبرا اسکان نیتأم"  عوامل کهآن است  از یحاک جینتاهای فرعی تحقیق، با توجه به نتایج پرسش     

 و زائر شتریب یماندگار یبرا نهیزم جادیا ،یتجار یها مجتمع و دیخر بزرگ مراکز گردشگران، و زائران

 یگردشگر حوزه در ساختمان صنعت کاربرد و یگردشگر و یستیتور یساختمانها توسعه گردشگر،

 و نقش یگردشگرحوزه در یساز ساختمان صنعت در کارآفرینی فرصتهای ایجاد در یهمگ "یمذهب

 . دارند ییبسزا تیاهم

یم استفاده است شده مشخص  ،2 جدول در که دمنیفر آزمون از عامل نیمهمتر به بردن یپ یبرا     

 : استشده مشخص عوامل یبند تیاولو است مشهود که همانطور گردد

 جادیا. 8 ،یتجار یهامجتمع توسعه و خرید بزرگ مراکز. 6 گردشگران، و زائران اسکان تأمین.4     

 توسعه -0 و یمذهب یگردشگر حوزه در ساختمان صنعت کاربرد -1 زائر، بیشتر ماندگاری یبرا نهیزم

 .یستیتور یهاساختمان

 

 

 



 

 ایجاد فرصت های كارآفرینی در صنعت ساختمان سازی بر موثر عواملاولویت بندی   -6جدول

 اولویت بندی شاخص هااز نظر اهمیت -5

بر ، 8نظر اهمیت از آزمون فریدمن استفاده گردید نتایج در جدول  جهت اولویت بندی شاخص ها از     

گانه تامین اسکان زائران و گردشگران، مراکز بزرگ خرید، ماندگاری بیشتر زائر،  0اساس شاخص های 

 ها توریستی آمده است.کاربرد ساختمان در گردشگری مذهبی و توسعه ساختمان

 

 یی فرصت شناسا یاولویت بندی شاخص ها  -7جدول 
 بر موثر عوامل

ایجاد فرصت 
 های کارآفرینی

هرتب  رتبه میانگین شاخص 
 میانگین

 
تأمین اسکان 

زائران و 
 گردشگران

)مشهد( تقاضابرای اسکان زائران در حوزه گردشگری مذهبی 4  1.40 8.20 

6 
 ..(هتل، هتل آپارتمان و زائرسراو) عالقه سرمایه گذارن به ساخت ساز در حوزه اسکان

 برای گردشگر
8.88 8.06 

 6.84 8.28 هزینه های الزم برای ساختمان سازی در حوزه گردشگری  8

1 
مان در مشکالت و موانع سیاستگذاری شده برای فعالیت سرمایه گذاری صنعت ساخت

 حوزه گردشگری 
8.18 6.08 

 

 ماندگاری

 بیشتر زائران

4 
رمایه گذاری برای سیاستگذاری و س میزان اثرپذیری رضایتمندی و عالقمندی گردشگران

 در صنعت ساختمان
8.86 8.84 

 8.06 8.08 فرصتهای کارآفرینی برای جذب گردشگر و ایجاد ماندگاری بیشتر زائر 6

8 
 هایتغییرات فرهنگ،سلیقه و دیدگاه) برآوردن میزان و نوع تقاضای گردشگران

(گردشگران  
8.00 8.81 

 

ن توسعه ساختما

و  های توریستی

تأثیرش بر 

باشدر میتعداد ساختمانها که دارای ویژگی منحصر به فرد برای جذب و استفاده گردشگ 4  8.18 8.60 

 0.04 8.28 میزان کسب و کار ایجاد شده در صنعت ساختمان و حوزه گردشگری 6

8 
و  تاثیرتوسعه ساختمان سازی برای توریست در مدیریت شهری در حوزه مهندسی

 مدیریت ساخت
8.28 0.00 

 رتبه میانگین میانگین عوامل رتبه

 8.21 8.884 دشگرانتأمین اسکان زائران و گر 4

 8.08 8.248 مراکز بزرگ خرید  6

 8.01 8.08 ماندگاری بیشتر زائر 8

 6.28 8.184 کاربرد ساختمان در گردشگری مذهبی 1

 6.08 8.104 توسعه ساختمان های توریستی 0

 سطح معناداری: 00000



 
 بر موثر عوامل

ایجاد فرصت 
 های کارآفرینی

هرتب  رتبه میانگین شاخص 
 میانگین

 مدیریت شهری
 

1 
مان در مشکالت و موانع سیاستگذاری شده برای فعالیت سرمایه گذارن صنعت ساخت

 حوزه گردشگری 
8.08 0.80 

 

توسعه مراکز 

 بزرگ خرید

 

 

4 
 میزان توجه به نیاز و عالقه گردشگر به ساخت و سازهای مرتبط با گردشگر

...( مراکزخرید، مراکز تفریحی و)  
8.88 .888  

6 
رای فرصتهای کارآفرینی صنعت ساختمان سازی در ایجاد مراکز خرید و تفریحی ب

 گردشگر
8.80 8.08 

8 
گر فرصت های کارافرینی در ایجاد مراکز خرید و مجتمع های تجاری برای جذب گردش

 در صنعت ساختمان
8.08 8.00 

28.1 جذابیت ساختمانهای تجاری و مراکز خرید برای گردشگران 1  8.86 

 

 

 

 

 

 

گردشگری 

 مذهبی

 

 

 

 44.48 1.00 سودآوری صنعت ساختمان سازی درحوزه گردشگری 4

 8.80 8.81  نیاز به تبلیغات برای معرفی صنعت ساختمان و کاربرد ان درحوزه گردشگری 6

دشگران امید به موفقیت درگسترش سرمایه گذاری در صنعت ساختمان سازی برای گر 8  8.80 8.16 

1 
برای  دارا بودن و یژگیهای منحصر به فرد ساختمانهای مرتبط باگردشگری در مشهد

 گردشگری
8.08 8.64 

0 
نعت عالقه به تفکیک و ایجاد کسب وکارجدید درمیان شرکا برای ساخت وساز در ص

 گردشگری
8.18 8.18 

 8.81 8.84 کیفیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات گردشگری برای گردشگران 6

می باشد تعدادساختمانهاکه دارای ویژگی منحصر به فرد برای جذب و استفاده گردشگر 7  8.62 8.20 

یهای مورد عالقه ووجود خدمات حمل ونقل مناسب برای دستیابی گردشگر به حوزه 8  8.60 8.40 

 2.08 8.04 کمیت وتنوع شرکتهای ارائه دهنده خدمات گردشگری برای زائران وگردشگران 9

 

 گیرینتیجه -6

 رگذاریتاث و ینیکارآفر جادیا در مهم دوحوزه یگردشگر و یساز ساختمان صنعت نکهیا به توجه با     

 از یکی شهرداری مشهد 8منطقه  که موضوع نیا تیاهم و نیز با عنایت به باشد یم یاقتصاد رشد در

 باشدیممناطق شهر مقدس مشهد  ریسا به نسبت یگردشگر رونقبرای  ییفرصتها جادیا در بالقوهمناطق 

و  یتماقا مراکز وجود به ازین ، یگردشگر صنعت در ساختمان صنعت یریکارگ به تیاهم ، بنابراین

 و پسند مورد یتجار و دیخر مراکز وجود ،زایرین )توریست( برای ژهیو رفاه و امکانات با گردشگری

 ساختار یمعرف درجهتشهری  برون و یهردرونش نقل و حمل یبرا الزم امکانات وجود ،زایرین  ازین



 

 مختلف یبخشها در ییزا اشتغال و کشور هیعل یمنف غاتیتبل با مبارزه ، 8منطقه  یمذهب و یفرهنگ

با توجه به تجزیه و تحلیل های  .خواهدداشت همراه به را... و منطقه یاقتصاد رشد دانشگاه، و صنعت

ایجاد بستر مناسب برای "، "تشویق سرمایه گذار"ن انجام شده، با اعمال و اجرای برنامه هایی چو

کاهش هزینه "، "، نو آوری و خالقیت"اطالع رسانی  "، "فرهنگ سازی"، "کارآفرینی در این صنایع 

و... می توان  "تبلیغات "،" در منطقه معرفی فرصتهای سرمایه گذاریبرگزاری نمایشگاه های "، "ها

)به طور خاص جذب گردشگر و سرمایه گذاران غیر ارهای مختلف اندازی کسب و ک تقاضا را برای را ه

 افزایش داد.  8بومی(  را در حوزه خدماتی منطقه 

ترغیب سرمایه گذاران بومی و غیر بومی  و به منظور گسترش صنعت گردشگری و در همین راستا،     

دستور   )8رشد منطقه امدیر  (جناب آقای  مهندس یوسف زاده به سرمایه گذاری در این منطقه  ، 

لوگوی به  "مناسب برای گردشگری ، مستعد برای سرمایه گذاری  8منطقه  "افزودن شعاری تحت عنوان

 .منطقه در این راستا تدوین گردید ه و سیاستگذاریصادر نمود 8 منطقه

 ه نمود:در راستای وضعیت صنعت ساختمان در حوزه گردشگری در آینده می توان به موارد ذیل اشار     

 غیر بومی و حتی خارجیجذب سرمایه گذاری و  افزایش سرمایه گذاری پر مخاطره-4

 افزایش عالقه مندی کارآفرینان درنوآوری ایجاد و تحول ساخت و ساز-6

 ایجاد فرصت های کارآفرینی در زمینه های مختلف-8

سایی گردید، می تواند فرصت های مهم کارآفرینی که در صنعت ساختمان در حوزه گردشگری شنا     

هریک منجر به ایجاد و توسعه تعداد کثیری از کسب و کارها گردد، این امر به اشتغالزایی ، افزایش 

ساختمان  احداثبسیار کمک کرده و در نهایت به رشد اقتصادی و  بومی و غیر بومیسرمایه گذاری 

 .منجر خواهد شد مناطق دیگرهای مدرن و افزایش توریست  نسبت به 

 پیشنهادها -7

بررسی مشکالت و بر طرف نمودن موانع سیاست گذاری شده برای فعالیت سرمایه گذاران  -4

 ؛صنعت ساختمان در حوزه گردشگری

 ؛سیاستگذاری الزم  در جهت ارائه طرح های خالق و نوآوری -6

 ؛ایجاد امکانات تشویقی برای سرمایه گذار مانند حق امتیازها و مالیات های مربوطه -8

راه اندازی مراکز مشاوره و ارائه خدمات مشاوره ای عمرانی با استفاده از حضور خبرگان صنعت  -1

تحلیل و به کار گیری این اطالعات که می توانند نقش مربی و مشاور را در زمینه کسب اطالعات، 

 برای کارآفرینان تازه کار داشته باشند.
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 .هفت

(. موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی، توسعه کارآفرینی، سال 4888محمدی الیاسی، قنبر)-6

 .00،ص4888اول، پاییز 

(، بحثی در شهرنشینی و جغرافیای اوقات فراغت و گردشگری در کتاب 4882. )مومنی، مصطفی-8

سعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران از مفهوم تا راهکار، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تو
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