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 در گردشگری صنعت توسعه میزان عوامل مؤثر بر بندی اولویتشناسایی و  

 خاش شهرستان

 

 *2زاده ، عیسی ابراهیم 1گر فاطمه کشته

 ، زاهدان، ایران، سیستان و بلوچستاندانشگاه سیستان و بلوچستان ،ای منطقه یگردشگر ریزی برنامهو  ایجغراف کارشناسي ارشد 0

 مسئول(. )نویسنده رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیدانشگاه س ،یشهر ریزی برنامهو  ایاستاد جغراف 2

 

 چکیده

هدف  ازلحاظاست. این پژوهش  گردشگری صنعت توسعه میزان عوامل مؤثر بر بندی اولویتهدف مقاله حاضر شناسایي و 

سه شامل  قیتحق نیدر ا یامعه آمارجروش میداني و پیمایشي است.  ازلحاظکاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفي و -توسعه ای

فرمول کوکران حجم نمونه  بر اساسو  اند بوده مدنظرنفر  005891منطقه با جمعیت کل  9( ساکنین منطقه، 0بخش است: 

نفر از مسئولین  01( در بخش کارشناسان 2ای با انتساب متناسب انتخاب شدند.  گیری طبقه روش نمونه و بهنفر برآورد  152

نفر به  151( در بخش گردشگران بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 1اخذ گردید.  ای پرسشنامهعات منطقه اطال

-شاخص خاش، شهرستان گردشگری سایت 9 به مربوط میداني مطالعات به توجه باانتخاب شدند.  در دسترسروش تصادفي 

قضاوت در مورد میزان موفقیت صنعت  درنتیجههای اصلي و فرعي برای سنجش و ارزیابي وضعیت اماکن گردشگری و 

( متوسط، 1( کم، 2( هرگز، 0لیکرت از  ای درجه 8ای در قالب طیف  گردشگری خاش شناسایي شدند. بدین منظور پرسشنامه

اخ بر اساس نظر کارشناسان تأیید و ضریب آلفای کرونب ها پرسشنامه( خیلي زیاد تنظیم شد. روایي صوری محتوایي 8( زیاد، 0

با استفاده از  ها دادهبرآورد شد که بیانگر هماهنگي دروني گویه ها و تأیید پایایي بود. تجزیه و تحلیل  7/1متغیرها نیز باالتر از 

 های عامل گسترش و وجود که داد نشان انجام شد. نتایج spss افزار نرمآمار توصیفي )میانگین و انحراف معیار( با کاربرد 

 بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم ،«مسافربری مجهز های ترمینال از برخورداری» ؛«مطلوب اقامتي و رفاهي اناتامک از برخورداری»

 امکانات کیفیت» و «مجهز مسافربری های ترمینالبرخورداری از »کارشناسان،  دیدگاه از شهرستان خاش گردشگری صنعت

امنیت موجود در روستا در »و  گردشگران دیدگاه از خاش شهرستان گردشگری صنعت بر عوامل مؤثرترین ،«رفاهي و اقامتي

شهرستان  گردشگری صنعت بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم، «بهبود وضعیت بهداشت فردی و عمومي» و «فصول گردشگری

 بود. ساکنان منطقه دیدگاه از خاش
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