
 

 

 روشنی صویرت تا کند کمک ما به شما همکاری با است قرار که است تحقیقاتی پروژه یک از بخشی پرسشنامه این

 مقیاس یک ختنسا پژوهشی پروژه این هدف باشیم. داشته کشورمان در ساکنان دیدگاه از گردشگری توسعه به نسبت

 شده آوری جمع اطالعات است. گردشگری توسعه به تنسب ساکنان میلی( )بی تفاوتی بی ارزیابی برای گیری اندازه

 از شده آوری جمع اطالعات تمام شویم، می یادآور همچنین بود. خواهد محرمانه و نام بدون کامال پرسشنامه این از

 . گرفت خواهد قرار استفاده مورد پروژه این در شده تعریف هدف برای پرسشنامه این طریق

 

 

 وقت از قهدقی پانزده تا ده حدود از بیشتر پرسشنامه این به دادن پاسخ دهیم می قول شما، وقت ارزشمندی به علم با

 رزشمندا بسیار آن از حاصل نتایج و ما برای پرسشنامه این به پاسخ در شما همکاری ندهد. اختصاص خود به را شما

 .بود خواهد

 

 

-پرسش به تان صادقانه هایپاسخ قدردان که دهیم اناطمین شما به و کنیم تشکر شما همکاری از داریم دوست قبال ما

 .بود خواهیم شده مطرح های

 

  جنسیت -1

 مرد

  زن

 سن -2

22 – 81 

42 – 22 

22 – 42 

22 – 22 

52 – 22 

52 > 



 تحصیالت -4

 دیپلم از کمتر

 دیپلم

 (دانشگاهی (مدرک کارشناسی

 (دکترا ارشد،) عالی تحصیالت

 سایر

 

 شغلی وضعیت -2

 کارمند

 (آزاد شغل فرما)یا خویش

 دانشجو

 بازنشسته

 کار جستجوی در بیکار/

 سایر

 است؟ مرتبط گردشگری با شما شغل آیا -2

 بله

 خیر

 بنویسید برایمان را شغلتان عنوان لطفا است، "بلی" شما پاسخ اگر

 

 شما اقامت محل شهر -5

 

 کنید؟ می زندگی شهر/منطقه این در که است سال چند -7

 



 )مراکز گذرانند می آنجا در را خود وقت گردشگران اغلب که محلی از کیلومتر چند شما زندگی محل -1

 (بنویسید برایمان کیلومتر به لطفا دارد؟) فاصله معروف(، ریگردشگ

 

 است؟ چقدر تان روزانه زندگی در آنها با دیدار و خارجی گردشگران با شما رویارویی دفعات تعداد -9

 هرگز  

 ندرت به

 گاه گه

 اغلب 

 مکررا

 دانم نمی

 به گویی مدآ خوش یا و میزبانی هب مربوط رودرو( گوی و گفت و تعامل نوع از )بیشتر هایی فعالیت نوع چه -81

 اید؟ کرده کنید/ می تجربه را گردشگران

 

 ورتص به را کردید اشاره باال سوال جواب در برایمان که هاییفعالیت از نوع دو داشتید دوست اگر لطفا -88

 .بنویسید مختصر

 

 رودروشدن هنگام به خود زندگی محل در خود رفتار دمور در شهروند و ساکن یک عنوان به لطفا -11

 2 تا 8 بین یامتیاز شده تعیین محل انتخاب با زیر های جمله از هریک به سپس کنید. فکر گردشگر یک با

 موافق کامل طور به نه یعنی 4 موافقید، شده بیان جمله با کامل طور به یعنی 2 که باشید داشته نظر در بدهید.

 .هستید مخالف کامل طور به شده بیان جمله با یعنی 8 امتیاز و مخالف کامل طور به نه هستید

 

 کامال

 مخالف

 هن و موافق نه مخالف

 مخالف

 کامال موافقم

 موافقم
 



 مورد در را خود دانش و بگیرم یاد جدیدی چیزهای که هستم آماده همیشه من     

 .دهم افزایش گردشگران

 .کنند می برانگیخته را من کنجکاوی گردشگران     

 مدگوییآ خوش و میزبانی در را فعاالنه( )اقدام عمل ابتکار که هستم فعالی فرد من     

 .گیرم می دست در گردشگران به

 تا مدار دوست کنم می آغاز گردشگر یک با رودرویی تعامل یک که وقتی     

 .برسانم انتها به آنرا

 آنها اب بشی و خوش یا و کنم میزبانی گرانگردش از شوم می مجبور که زمانی     

 .دهم می انجام را آن خود( میل )با خودانگیخته طور به باشم، داشته

 ودروییر با که کردن( وبش خوش و میزبانی )مانند تعهداتی تا کنم می تالش من     

 .برسانم پایان به را ام کرده شروع گردشگران با

 اجهمو گردشگران با همدیگر درکنار که زمانی در من برای دوستانم با همراهی     

 .دارد اهمیت شویم می

 اهمیت ایمبر گردشگر یک با رویارویی هنگام به جدید تجربیات آوردن دست به     

 .دارد

 .دارد اهمیت برایم خودم جانب از گردشگر یک با گرم رویارویی یک شروع     

 نمی نجاما گردشگران میزبانی و مهمانوازی برای زیادی تالش ساکن یک عنوان به     

 .دهم

 .شوم یم زده هیجان نیز من هستند، خوشحال گردشگران رسد می نظر به که زمانی     

 رایب توانم می گردشگران با مواجهه در کاری چه دهد توضیح من به باید کسی     

 .دهم انجام آنها

 .ندارم گردشگران نیمیزبا و مهمانوازی برای ای عالقه هیچ من     

 .است سخت گردشگران با کردن وبش خوش و رودرویی من برای     

 فکر و مشو می عالقمند گردشگران با ارتباط برای کمتر خودخواسته طور به من     

 راغب گردشگران با وبش خوش و مهمانوازی برای معمول حد از کمتر کنم می

 .هستم

 اتیاحساس آنها با کردن وبش خوش و میزبانی برای گردشگران با مواجهه در من     

 .(دهم نمی بروز خود از احساساتی شوم)یا نمی



 خودم یشخص عالیق از کمتر گردشگران با کردن وبش خوش و میزبانی برای من     

 .هستم مشتاق

 ساکنان ات دارد نیاز باک بی و شجاع رهبر و لیدر چند به ما زندگی محل من، نظر به     

 .کنند اعتماد آنها به گردشگری، توسعه های برنامه و قوانین از بیش

 تا ارندد کمتری شانس باشند داشته بدی های عادت و وخو خلق که گردشگرانی     

 .شوند مند بهره من همراهی از بتوانند

 دنبدترش حال در گردشگران رفتار پندارند، می مردم آنچه برخالف من نظر به     

 .شدن بهتر نه و است

 این برای مشخصی برنامه اما هستم گردشگران از میزبانی درگیر گاها اینکه با من     

 .ندارم آینده در منظور

 ولتید مقامات به گردشگری توسعه مشکالت مورد در نگاری نامه کنم می فکر     

 این حل هب مند عالقه واقعا آنها مواقع اکثر در که خاطر این به باشد؛ سودمند کمتر

 .نیستند مشکالت

 شگریگرد روی توانیم می ما دلیل چه به دانند نمی واقعا افراد روزها این من نظر به     

 .کنیم باز حساب

 به من بنابراین است، درپی پی های نگرانی شامل فقط زندگی کنم می فکر من     

 .کنم نمی اعتنایی گردشگری موضوعات

 ای رفهح متخصصان به را گردشگری مانند تصمیماتی باید ما کنم می فکر من     

 .کنیم واگذار

 واقعا مردم تربیش و هستند پیچیده خیلی آن گذاران سیاست و گردشگری من نظر به     

 .آورند نمی سردر آنها کارهای از

 محل در مردم برای گردشگری مشخص های برنامه با همراهی کنم می فکر من     

 .است خارج آنها توانایی از شان، زندگی

 .نیستم ارتباط و تماس در گردشگران با دارم دوست که ای اندازه به من     

 چیست گردشگری مهمانوازی و میزبانی معنی واقعا اینکه مورد در گاهی من     

 .شوم می زده حیرت و متعجب

 .است هگذشت از بیشتر گردشگری زهحو متخصصان به ما امروز نیاز من نظر به     

 .دشون نمی شمرده مهم گردشگری های سیاست در خیلی عادی افراد من نظر به     



 .بگذرانم را وقتم گردشگران با تا باشم تنها بیشتر دهم می ترجیح من     

 :است بهتر یک کدام بگیرم تصمیم که است سخت کنممی فکر      

 

 تقویت و هتوسع برای گذاشتن وقت یا و خود شغل رد پیشرفت برای کوشیسخت

 ام زندگی محل در گردشگری

 مربوط غلش یک در بیشتر پیشرفت برای زیادی شغلی های فرصت کنم می فکر     

 .نیست فراهم من برای گردشگری به

 توسعه برای خودشان زندگی محل در مردم بیشتر دغدغه کنم می فکر من     

 .ستنی کمتر نباشد بیشتر خودشان شخصی های نفعتم از اگر گردشگری

 گرفته تصور منطقه در پایدار گردشگری بحث در زیادی خیلی تاکید من نظر به     

 .است شده

 محیطی زیست مشکالت به نسبت حد از بیش دغدغه داشتن که کنم می فکر من     

 .است گیرانه سخت گردشگری

 در خود خودی به گردشگری از ناشی زیستی محیط مشکالت بیشتر من نظر به     

 .شد خواهد حل زمان طول

 .دهم نمی گردشگری از وجودآمده به محیطی زیست مشکالت به اهمیتی من     

 

 

 دشگریگر مقصد یک عنوان به ایران کشور مورد در خود رفتار مورد در شهروند و ساکن یک عنوان به لطفا -84

 نظر در بدهید. 2 تا 8 بین امتیازی شده تعیین محل انتخاب با زیر های جمله از هریک به سپس کنید. فکر

 رطو به نه هستید موافق کامل طور به نه یعنی 4 موافقید، شده بیان جمله با کامل طور به یعنی 2 که باشید داشته

 .هستید مخالف کامل طور به شده بیان جمله با یعنی 8 امتیاز و مخالف کامل

 

 ناسمش می که افرادی با گردشگری مقصد یک عنوان به ایران شورمک مورد در من     

 .کنم می بحث مساعدی نظر با

 با که یهای صحبت در مثبتی طور به گردشگری مقصد یک عنوان به را ایران من     

 .کنم می مطرح دارم، آشنایانم و دوستان



 دید اب توریستی صدمق یک عنوان به ایران مورد در من اجتماعی، های موقعیت در     

 .کنم می بحث مطلوبی

 ایتس در توریستی مقصد یک عنوان به ایران مورد در را خودم آنالین نظرات من     

 .کنم می مطرح اجتماعی های شبکه های

 رد توریستی مقصد یک عنوان به ایران مورد در را خودم آنالین نظرات مکررا من     

 .کنم می مطرح اجتماعی های شبکه های سایت

 یم پست اجتماعی های شبکه های سایت در ایران کشور از تصاویری اغلب من     

 .کنم

 تپس اجتماعی های شبکه های سایت در ایران کشور مورد در اطالعاتی اغلب من     

 .کنم می

 ریگردشگ آنالین های فروم در دانش گذاری اشتراک به های فعالیت در اغلب من     

 .نمک می مشارکت گردشگری مقصد عنوان به ایران مورد در وایزراد تریپ مثل

 گردشگری مقصد یک عنوان به ایران مورد در مختلف های بحث در معموال من     

 .مکن می شرکت ادوایزر تریپ مانند گردشگری و سفر آنالین های فروم در

 ، ایزرادو ریپت مانند سفر و گردشگری آنالین های فروم در مشارکت هنگام به     

 مقصد یک عنوان به ایران مورد در را ام دانش فعاالنه صورت به معموال من

 .گذارم می اشتراک به دیگران با توریستی

 .نمک می ارزیابی مثبت را خودم جامعه در گردشگری توسعه کلی تاثیر من      

 .کنم می حمایت خودم جامعه در گردشگری توسعه از من      

 قرار تاثیر تحت را من جامعه زندگی کیفیت مثبتی، طور به گردشگری بیشتر عهتوس     

 .داد خواهد

 .است من جامعه برای صنعت مهمترین گردشگری     

 .کند رشد درستی مسیر در من جامعه تا کند می کمک گردشگری     

 .داد خواهد ادامه اقتصادی مهم نقش داشتن به گردشگری     

 .هستند من جامعه به آمدن حال در گردشگران که کنم می ارافتخ من     

 

 



 

 

 


