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  3پرسشنامه شماره 
  ویژه مسئولین و افراد صاحبنظر

  با عرض سالم و خسته نباشید
توسعه روستایی «پرسشنامه حاضر به منظور انجام تحقیقی دانشگاهی در قالب یک رسانه دکتري راجع به 

باشد، مسـتدعی اسـت بـراي هـر چـه بهتـر شـدن         می» هاي مساعد گردشگري روستایی با توجه به زمینه
فاهی  اقدامات الزم براي توسعه گردشگري مبتنی بـر توسـعه روسـتایی بـه سـؤاالت زیـر پاسـخ        امکانات ر

  متشکرم. دهید

  مشخصات فردي 
      زن    مرد    : جنس 

  متأهل     مجرد:  وضعیت تأهل 
    سال و بیشتر 65    سال 65تا  45    سال 45تا  20    کمتر از بیست سال: سن

  سایر     دانشجو    آزاد    دولتی: شغل 
  روستا     شهر: محل تولد     روستا   شهر : محل زندگی 

     لیسانس      فوق دیپلم     دیپلم        زیر دیپلم : میزان تحصیالت 
     فوق لیسانس و باالتر 

   خیلی خوب          خوب    متوسط     ضعیف    خیلی ضعیف : بضاعت مالی 

  
  است؟ شده ) منطقه موردنظر(زایی در  اشتغالباعث گردشگري تا چه میزان به نظر شما  ـ 1

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
تا چه میـزان بـر درآمـد خانوارهـاي      ) منطقه موردنظر(هاي مرتبط با آن در  ـ رونق گردشگري و فعالیت2

  ساکن افزوده است؟
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

به گردشگران در ایام تعطیالت تـا چـه میـزان بـراي خانوارهـاي محلـی       ... ، سوئیت و ـ اجارة منزل، ویال3
  درآمدزا بوده است؟ ) منطقه موردنظر(

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 



 ٢

مواد غذایی و مایحتاج روزمرة مورد نیاز گردشگران در سوپر مارکـت هـا و فروشـگاههاي عرضـه     ـ فروش 4
  افزوده است؟ ) منطقه موردنظر( ی تا چه میزان بر درآمد خانوارهاي محلی درکنندة مواد غذای

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
هـاي   بـراي ارگـان   ) منطقه مـوردنظر (ـ افزایش ساخت و سازها به عنوان یک بخش فعال گردشگري در 5

تا چه میزان درآمـدزا بـوده   ) ...شهرداري، بخشداري، شوراي شهر و بخش، شورا روستاها و (دولتی منطقه 
  است؟

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
اقتصـاي شـهر و روسـتاهاي دهسـتان      نـ به نظر شما گردشگري تا چه میزان از مهاجرت جوانان و فعاال6

  به دیگر مناطق کشور جلوگیري کرده است؟ ) منطقه موردنظر(مرکزي 
   خیلی کم    م ک   متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

بـه گردشـگران تـا چـه میـزان بـراي       .......) صنایع دستی، لبنیات محلـی و  ( فروش تولیدات روستایی ـ 7
  درآمد زا است؟ ) منطقه موردنظر(خانوارهاي محلی 

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
تـأثیر   ) منطقه موردنظر(ك در ـ به نظر شما رونق گردشگري تا چه میزان در افزایش قیمت زمین و امال8

  گذاشته است؟
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

  فروش زمین به گردشگران تا چه حد در افزایش درآمد خانوارها نقش داشته است؟ -9
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

هاي حمل و نقـل در ایـن منطقـه     ها و شبکهاهان باعث ایجاد گسترش و بهبود رـ گردشگري تا چه میز10
  گردیده است؟

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
ـ به انگیزه رشد گردشـگري و حضـور بیشـتر گردشـگران در منطقـه چـه میـزان امکانـات تفریحـی و          11

  ایجاد شده است؟ ) منطقه موردنظر(کننده در  سرگرم
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

تـا چـه    ) منطقه مـوردنظر (در روستاهاي ) خانۀ ییالقی ـ ویال (هاي دوم  ـ حضور گردشگران مالک خانه12
  باشد؟ تأثیرگذار می...) رسانی و  سازي، آبرسانی، برق جاده(هاي محلی  میزان در مشارکت



 ٣

   خیلی کم    کم   متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
در ایـن محـدوده،   ...) هزینـۀ کـاال، خـدمات و    (هـاي زنـدگی    ایش هزینـه هـاي اخیـر در افـز    ـ در سال13

  گردشگري تا چه میزان تأثیر داشته است؟
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

و گردشگران تـا چـه میـزان باعـث افـزایش      ) خانوارهاي محلی(ن مردم یـ تبادل فرهنگی و تعامالت، ب14
  اطالعات، دانش عمومی و تجارب مردم منطقه گردیده است؟

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
  است؟ ی و الگو برداري روستائیان از گردشگران شدهایمصرف گرـ گردشگري تا چه میزان باعث 15

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
ـ حضور گردشگران و آشنائی با آنان تا چه میزان فرهنگ استفاده از اوقات فراغت و فضـاهاي تفریحـی   16

  ي افزایش داده است؟) منطقه موردنظر(را در بین خانوارهاي 
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

هـاي  یو آمدهاي ناشناس و غریبه در منطقه تا چه میـزان بـر ناهنجار   ـ رونق گردشگري و افزایش رفت17
  اجتماعی افزوده است؟

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
مـؤثر   ) منطقه موردنظر(به نظر شما گردشگري تا چه میزان در ارتقاء سطح استانداردهاي زندگی در  -18

  بوده است؟
   خیلی کم    کم     متوسط   زیاد     خیلی زیاد 

 ) منطقـه مـوردنظر  (گردشگري تا چه میزان در کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی و خـانوادگی در   -19
  نقش داشته است؟

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
رواج (مسئول و صاحبنظر تـا چـه میـزان نگـران پیامـدهاي منفـی گردشـگري         فردي ـ شما به عنوان20

  باشید؟ در منطقه می...) یبه، الگوبرداري جوانان از گردشگران و فرهنگ غر
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

تا چه میـزان خانوارهـاي کـم     ) منطقه موردنظر(ـ رونق گردشگري و افزایش قیمت زمین و امالك در 21
  درآمد و جوانان فاقد مسکن را دچار مشکل کرده است؟



 ۴

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد 
فقط در تعطیالت عید و تابستان مسافر بـه منطقـه   ( اینکه گردشگري در منطقه شما چه فصلی استـ 22

  تا چه میزان نگران هستید؟) آید شما می
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

تـا چـه میـزان     ) منطقه مـوردنظر (یت عمومی در و امن) جامعۀ میهمان(ـ امنیت مورد نیاز گردشگران 23
  شود؟ تأمین می

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
  چقدر مؤثر بوده است؟ ) منطقه موردنظر(نقش گردشگري در افزایش طرفداران از محیط زیست در ـ 24

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
  چقدر است؟ ) منطقه موردنظر(ه مناظر زیباي روستایی در نقش گردشگري در آسیب رسانی بـ 25

   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
از طریق پخش زبالـه و   ) منطقه موردنظر(گردشگري تا چه میزان در آسیب پذیري محیط زیست در ـ 26

  نشت فاضالب مؤثر است؟
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

  خواهد شد؟ ) منطقه موردنظر(تا چه میزان موجب افزایش آلودگی هوا و صوتی در گردشگري  -27
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد  

تـا چـه    ) منطقـه مـوردنظر  (ـ شما به عنوان فردي مسئول و صاحبنظر با افزایش سـاخت و سـازها در   28
  میزان موافق هستید؟

   م خیلی ک   کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 
تا چـه میـزان    ) منطقه موردنظر(گذاري بخش خصوصی در توسعۀ گردشگري در  ـ به نظر شما سرمایه29

  .باشد ضروري و تأثیرگذار می
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     خیلی زیاد 

  بینید؟ نگر می ریزي شده، قانونمند و آینده را تا چه میزان برنامه ) منطقه موردنظر(ـ گردشگري در 30
   خیلی کم    کم    متوسط    زیاد     اد خیلی زی

 


