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( 2006) کریس و همکارانتوسط  توسعه پایدار گردشگریپرسشنامه : توسعه پایدار گردشگریپرسشنامه 

گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت  20طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 

را مورد سنجش قرار می دهد، ی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگبعد  چهارمی باشد، پرسشنامه 

 ( اعتباریابی شده است.1392)افتخاریاین پرسشنامه توسط 

 

 های پژوهشچگونگی تخصیص سواالت پرسش نامه

 

 شیوه نمره گذاری

ساس طیف پنج گزینه ستفاده در پرسشنامه بر ا شامل: کامالً موافقم تا ای لیکرت میطیف مورد ا شد ) با

 کامال مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است.

 ای لیکرتمقیاس پنج درجهبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس درجه

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

 های پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس 

 شروع به وارد کردن داده ها کنید.پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 پرسش نامه شاخص سواالت
  بعد فرهنگی 1،6،13،19

 بعد زیست محیطی 2،4،7 توسعه پایدار گردشگری

3،14،15،16،
17،18،20 

 بعد اقتصادی

5،8،9،10،11

،12 

 اجتماعیعد ب
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 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف  مرحله اول.

است شما باید در پرسشنامه پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده  5لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  5در جلوی سوال 

پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

را  5تا  1است شما باید سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( کنید. مثال اگر مولفه اول computeکمپیوت)

compute ولفه کنید تا مx .ایجاد شود 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر  computeایجاد کردید را با هم 

 مدیریت دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید ولفهحاال شما هم م مرحله سوم.

 از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی 

 ر  بگیرید.را با یک  متغیر دیگ

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

20 60 100 
 در این جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 20تا  1بین  در صورتی که نمرات پرسشنامه -

 در سطح متوسطی می باشد. باشد،  میزان متغیر 60تا  20ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 60در صورتی که نمرات باالی  -

 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

 هاپایایی پرسشنامه برآورد
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ها برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا ضریب آلفای کرونباخ ا گیری از از 

رود. در اینگونه ابزار، کنند بکار میگیری میمختلف را اندازههایی که ویژگیهای ها یا آزمودنجمله پرسشنامه

سوال می سخ هر  سرمد و همکاران )پا برای »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. 

ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره سبه  سشنامه یا زیرآزمون و محا سواالت پر های هر زیرمجموعه 

)ص « س کل را محاسبببه نمود. سببپس با اسببتفاده از فرمول مربوطه مقدار ضببریب آلفا را بدسببت آوردواریان

169.) 

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کل آزمون 

 
 1392های تحقیق افتخاری)آلفای کرونباخ برای شاخص

 

 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه

ست و برای اینکه پرسشنامه صوری و محتوایی ا شد و از مهمترین آن روایی  سب با آن با ای بگیرد یعنی متنا

بانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به م

 قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

 در تحقیق افتخاری  برای تعیین روایی پرسشنامه اقدامات زیر به عمل آمد:

 آلفای کرونباخ هاشاخص

 863. یعد فرهنگی

 852. بعد زیست محیطی

 854. یعد اقتصادی

 881. بعد اجتماعی

 87/0 کل
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 ترجمه و روان سازی ابعاد مؤثر بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری. .1

پرسشنامه، با توجه به اینکه پرسشنامه در تحقیقات پیشین توسط در جهت روان سازی سؤاالت  .2

محققان حوزه گردشگری استفاده شده بود ، با استقاده از نظر خبرگان گردشگری تالش در جهت 

 بومی سازی اصطالحات انجام گرفت و بدین طریق سؤاالت پرسشنامه تعیین گردید.

 تعاریف نظری

ر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از در عصر حاض توسعه پایدار گردشگری:

سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز 

(. از اشکال توسعه که بر مبنای آن 1392از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود)افتخاری، 

بع طبیعی ، فرهنگی و سایر منابع گردشگری برای استفاده مداوم در آینده حفظ شود و در عین حال برای منا

امروزه پارادایم پایداری به طور عام و در  .(2006جامعه کنونی سودمند و مفید باشد )کریس و همکاران، 

سعه گردشگری مفهوم صنعت گردشگری به صورتی خاص به دغدغه ای جهانی تبدیل شده و در نوشتار تو

شواهد و قرائن حاکی از آنست که و دانشگاهی جهان تبدیل شده است.  پایداری به کانون اصلی مباحث علمی

و  توسعه گردشگری از توسعه اقتصاد محور رایج به سمت توسعه اجتماعی پایدار سوق یافته است )چویی

(. رهیافت گردشگری پایدار ، گردشگری را در قالب مرزها بررسی می کند و رابطه مثلث وار 2006، همکاران

میان جامعه میزبان و جامعه میهمان با صنعت گردشگری برقرار می سازد.و قصد دارد فشار و بحران موجود 

 .بین ضلع مثلث را تعدیل و در طوالنی مدت موازنه ای برقرار سازد 

 تعاریف عملیاتی

( 2006بر اساس پرسشنامه استاندارد توسعه پایدار گردشگری کریس و همکاران ) عه پایدار گردشگری:توس
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