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 چکیده

 های اقتصادی، فرهنگی،ای در عرصهترین صنعت خدماتی دنیا، جایگاه ویژهعنوان گستردهامروزه گردشگری به

های اخیر در کشورهای توسعه رشد و توسعه این صنعت در دهه .اجتماعی و سیاسی به خود اختصاص داده است

یافته و درحال توسعه سبب بازساخت و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی گوناگونی در محیط و جامعه میزبان 

باشد. که در ی کیفیت زندگی جامعه میزبان مییکی از این ابعاد بسیار مهم بحث تاثیر گردشگری بر روگشته است. 

مطالعات اندکی انجام شده و به همین خاطر درک محدودی از این مقوله وجود دارد. نوشتار حاضر نیز با این زمینه 

درک این موضوع سعی در بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان دارد و از این جهت شهر 
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باشد و گردآوری توصیفی می -عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب نموده است. روش تحقیق تحلیلیبندرترکمن را به

 فرایندنفری از ساکنین شهر بندرترکمن صورت گرفته است.  073اطالعات از طریق پرسشنامه در یک نمونه 

بعاد مختلف کیفیت شاخص در ا 04محاسبات در این مقاله بر اساس روش تحلیل عاملی قرار دارد. به این منظور 

گیرند. در بین درصد واریانس را در بر می 7/77اند و عامل تقلیل یافته 0به  هاشاخصزندگی انتخاب شدند که این 

درصد، 00/99فرهنگی  -درصد، عامل اجتماعی 35/94، عامل اقتصادی پذیریعامل برتر به ترتیب نسبت تأثیر 0

درصد از واریانس را  31/99 (ساخت هازیر) عامل فیزیکیرصد، د 970/93 مسائل زیست محیطی() عامل فیزیکی

 کنند. تبیین می

 

 گردشگری، کیفیت زندگی، جامعه میزبان، تحلیل عاملی، شهر بندرترکمن.: کلید واژه ها

 

 مقدمه 

شود و های اقتصادی و در شمار سه صنعت عمده جهان محسوب میترین فعالیتاز مهم 3امروزه صنعت گردشگری

: 9041فاضل نیا و هدایتی، ) مدت کوتاهی توانسته است ارقام بزرگی از مبادالت جهانی را به خود اختصاص دهددر 

باشد و رشد سریع آن تغییرات ترین صنایع دنیا مطرح میترین و متنوععنوان یکی از بزرگ(. و به901-904

(. گردشگری و گذران 931: 9044و سلیمانی،  تقوی) اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است

ای مهم در باز ای پیامدی و همزمان جزء جدایی ناپذیر جامعه صنعتی و حلقهای جدید، پدیدهاوقات فراغت به شیوه

ی جهانی است که به خوبی هاجریان(. در واقع گردشگری یکی از 90: 9047مومنی و دیگران، ) تولید آن گشته است

فعالیتی است که غیر از  و (909: 9440، 5)هولجوا و ایوانکا استبیانگر ترکیب امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

چرا که  (. 30: 9041هزارجریبی و نجفی، ) زایی، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری داردمزایای اقتصادی و اشتغال

 های اجتماعی جوامع قرار دارند، اقتصادها و زندگیهافرهنگو فضاهایی است که در  هامکانگردشگری درباره 

اثرات : بندی کرد هتوان در چهار دسته طبقطور کلی میاثرات گردشگری را به .(900: 9499، 7)سارانیمی و کیالنن

 باشندو منفی میفرهنگی و زیست محیطی که هر یک از این طبقات شامل اثرات مثبت  -اقتصادی، سیاسی، اجتماعی

                                                           
5 -Tourism 

6 - Holgeva & Ivanka 

7- Saraniemi & kylanen 
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 ایجاد درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی درتوان به (. در زمینه آثار اقتصادی می3: 9044زاهدی، )

است که در تاثیرات اجتماعی، تغییراتی ( و 05: 9041فرهودی و دیگران، ) ی فضا برای استفاده گردشگرانعرضه 

آید. دهد. این تغییرات به سبب تماس مردم محلی یا گردشگران به وجود میزندگی مردم جامعه میزبان رخ می

ی میزبان رخ ی زندگی، سبک معماری، هنر و آداب و رسوم جامعهتاثیرات فرهنگی نیز تغییراتی است که در شیوه

محیطی توسعه گردشگری بر محیط زیست از ابعاد  اثرات زیست(. 13: 9044حاجی نژاد و دیگران، ) دهدمی

بهنیافر ) سازد، اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی را متاثر مییسیستمی برخوردار بوده و مجموعه علوم فضایی، فیزیک

این اثرات در منطقه مقصد، جایی که گردشگران با محیط، اقتصاد، فرهنگ و (. 0-0: 9041و منصوری دانشور، 

تعامل هستند به راحتی قابل مشاهده است. از این رو اثرات گردشگری تحت عنوان اثرات  جامعه محلی در

ای چند وجهی است، که گیرد. در واقع گردشگری مقولهمیفرهنگی، اقتصادی و محیطی مورد توجه قرار -اجتماعی

 یک از این تاثیرات توجه  که به هرباشد. بنابراین هنگامیاغلب ترکیبی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی می

توان به راحتی اثرات گردشگری را که این تاثیرات چند وجهی هستند. به عبارت دیگر نمی توجه داشت باید شودمی

که این امر به سمت های اجتماعی، محیطی یا اقتصادی به صورت مجرد طبقه بندی نمود، در حالیتنها در مقوله

شگرف گردشگری در با توجه به تاثیر  (.94: 9440، 4ماسون) هم تنیده تمایل داردای چند وجهی با ابعادی در مقوله

-های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامهزمینه

صدرموسوی و کهنموئی، ) آثار منفی آن را به حداقل رسانیدریزی درست، در جهت گسترش آن تالش کرده و 

امروزه بخش وسیعی از ادبیات گردشگری به نتایج اقتصادی و نقش مثبت آن در ایجاد اشتغال و (. 904: 9045

نوری کرمانی و دیگران، ) مهری و غفلت واقع شده استورد بیشود و سایر ابعاد مهای جدید متمرکز میفرصت

باشد. مقوله تاثیر گردشگری بر روی کیفیت زندگی جامعه میزبان می(. یکی از این ابعاد بسیار مهم بحث 901: 9044

و در  (.904: 9499)آندریک و نیاپان،  در سالیان اخیر تبدیل به موضوع مباحثات متعددی گشته است 1کیفیت زندگی

ایی که امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان ریزی شهری نیز مباحث مهمی را ایجاد کرده است به گونهزمینه برنامه

                                                           
8 - Mason 

9 -Quality of Life 
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ریزان در ریزی شهری است. بر این اساس در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامهترین مفهوم در برنامهکلیدی

تالش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی هستند تا از این طریق بتوان راهکارهای 

فرجی مالئی و ) ی مورد بررسی بیابندهاشاخصبود کیفیت زندگی نواحی عقب مانده از منظر ای را برای بهبهینه

مطالعات متعددی در زمینه متاثر شدن ساکنان از تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی  (.90: 9041دیگران، 

مطالعات اندکی انجام شده گرشگری صورت گرفته است اما در زمینه تاثیر گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان 

)عارف،  است. به همین خاطر درک محدودی از تاثیر گردشگری بر روی کیفیت زندگی ساکنان در ایران وجود دارد

از این رو نوشتار حاضر نیز با درک مسئله فوق سعی در بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی  (.95: 9499

عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب کرده است. و اثرات گردشگری بندرترکمن را بهجامعه میزبان دارد و بدین منظور شهر 

زیست محیطی و ) فرهنگی و فیزیکی -اقتصادی، اجتماعی: بر کیفیت زندگی ساکنان آن را از طریق سه مولفه اصلی

به این سوال  دهد. و در پی دستیابیها مورد بررسی قرار میی مرتبط با آنهاشاخص( و هاساختتسهیالت و زیر

 باشد؟ های مختلف کیفیت زندگی ساکنان شهر بندرترکمن چگونه میباشد که تاثیر گردشگری بر جنبهمی
 

  چهارچوب نظری تحقیق

های انسانی اثرات مهمی دارد. این اثرات در منطقه مقصد جایی که عنوان شکل با اهمیتی از فعالیتگردشگری به

همچنین در این راستا است که . امعه تعامل دارند بسیار مشهود استاقتصاد، فرهنگ و ج، گردشگران با محیط محلی

: 9440)ماسون،  پذیردریزی گردشگری در رابطه اثرات گردشگری صورت میهای برنامهبخش زیادی از فعالیت

یزبان و مقصدها را شامل های ماثرات توسعة گردشگری، فرایند پیچیده تغییر و مبادله بین گردشگران، سکونتگاه (.94

نهد که گردشگری امروزه در رویکرد به فضاهای جغرافیایی اثرات مختلفی بر جای می (.90: 9449، 94)یون شود می

(. 990: 9040کدیور و سقایی،) شوددر پیرامون بر جای نهادن آثار مثبت و منفی در مقاصد گردشگری پردازش می

شود. با فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و یا زیست محیطی را شامل می -اجتماعیای از اثرات این اثرات طیف گسترده

ای ها نیز ابعاد گسترده و به هم پیوستههای گردشگری، اثرات ناشی از این فعالیتتوجه به تنوع و پیچیدگی فعالیت

 .ا توجه شودهی اثرات گردشگری به آندارند که باید در مطالعه

 

                                                           
10 - Yoon 
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 11گردشگری و جامعه میزبان 

ای از اثرات گذارد. این اثرات طیف گستردهگردشگری اثرات گوناگونی بر مقصد و جامعه میزبان به جای می

های شود. با توجه به تنوع و پیچیدگی فعالیتفرهنگی، اقتصادی، سیاسی و یا زیست محیطی را شامل می -اجتماعی

ی اثرات ای دارند که باید در مطالعهه هم پیوستهها نیز ابعاد گسترده و بثرات ناشی از این فعالیتاگردشگری، 

شود؛ از ها توجه شود. نوع و میزان اثرات گردشگری در یک مقصد از عوامل متعددی متاثر میگردشگری به آن

باشند. های گردشگر در مقصد میهای جامعه میزبان و میهمان و ماهیت فعالیتترین این عوامل ویژگیجمله مهم

ی مبداء وجود داشته باشد، ی میزبان و جامعهو هلدن زمانی که اختالف زیادی بین فرهنگ جامعه طبق نظر برنز

ی حیات گردشگری و میان چرخه چنینهم (.947: 9041ضیایی و ترابیان، ) احتمال افزایش اثرات بسیار خواهد بود

ترتیب که در مرحله اولیه توسعه گردشگری، ای مستقیم وجود دارد، بدین تاثیرات گردشگری بر جامعه ساکنان رابطه

شود ولی از آنمعموال مقدار زیادی از آرزوها و اشتیاق ساکنان مقصد به خاطر فواید اقتصادی درک شده برآورد می

اند، درک جا که در مراحل بعد، به خاطر بروز تغییرات ناخوشایند در محیط طبیعی و نوع گردشگرانی که جذب شده

معموال در مرحله اولیه توسعه گردشگری، فواید اقتصادی  شوداز اثرات گردشگری به تدریج منفی میو تصور مردم 

های اجتماعی و محیطی نیز کنند ولی در مراحل بعد توسعه در مقیاس انبوه و کنترل نشده، هرینهبیشتر نمود پیدا می

فعالیت گردشگری محلی، ظرفیت گردشگران  شوند. با این حال، متناسب با عوامل مختلفی چون اهمیتگر میجلوه

 کندها، استحکام محیط زیست محلی و اقتدار فرهنگ و سنن محلی، سطح این تاثیرات تغییر میهای آنو فعالیت

ساکنان هر منطقه میزبانی ممکن است گردشگری را بخاطر پتانسیل آن برای ( 0-3: 9045فیروزجایی و دیگران، )

که در  طورهمان ای مثبت ارزیابی نمایند.مقوله ی عمومی،هاساختدرآمد و ارتقاء تسهیالت و زیرزایی، تولید اشتغال

بسیاری از جوامع میزبان دیده شده است. در مقابل، ساکنان هر منطقه میزبانی نیز ممکن است گردشگری را بخاطر 

طور که در جوامع میزبان بسیاری دیده نای منفی قلمداد نمایند، همافرهنگی و محیطی مقوله -های اجتماعیهزینه

ایی مقصدی جهت گردشگران گردید، که جامعهزمانیبه طور کلی  .(979: 9440، 99)آندروتیس و وائوگان شده است

                                                           
11 -Host community 

12 - Androitis & Vaughan 
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ریزی، زندگی ساکنان این جامعه تحت تاثیر گردشگری قرار خواهد گرفت، و حمایت ساکنان جهت توسعه، برنامه

ریزی گردشگری، در واقع بدون برنامه (.9499:95عارف، ) باشدپایدار الزم و ضروری میاقدام موفق و گردشگری 

پیدا کند. این تبعات شامل آسیب بر روی محیط طبیعی، اثرات مخرب  گسترشتبعات ناخواسته بسیاری ممکن است 

گردشگری بدون برنامه و باشد. تجربه منفی مقاصد های مزایای اقتصادی میبر روی محیط فرهنگی و کاهش زمینه

  فرایندکه توسعه گردشگری باید بر اساس یک ای با برنامه تائیدی است بر اینموفقیت مقاصد محلی و منطقه

ها های جذاب این مکانهای مقصد و پتانسیلریزی صورت گیرد که شامل یک ارزیابی معتبر از منابع در مکانبرنامه

اثرات گردشگری بر جامعه میزبان در ابعاد مختلف و با در نظر گرفتن مثبت و منفی بودن  (.Kim, 2002: 23) باشد

 گردد.( ارائه می9) طور کلی در جدول شمارهآن به

 اثرات مختلف گردشگری بر جامعه میزبان -1جدول 

 اقتصادی

 تاثیرات منفی تاثیرات مثبت

 متنوع سازی اقتصاد محلی -

 های توسعه در مناطق در حال توسعه توسعه و ارتقاء شاخص -

تقاضا برای خدمات و کاالهای ویژه افزایش -  

.جذب تعداد زیادی نیروی کار به دلیل کارگر بودن صنعت -  

.تسریع جریان پول در اقتصاد جامعه -  

.ها به بازارهای محلیحمل و نقل محلی و ارتقاء سطح دسترسیبهبود  -  

  منطقه کشاورزی های فعالیت و اقتصادی بنیه تقویت -

 .مرزی درون بازرگانی افزایش -

  زمین از استفاده بهبود -

 محلی تولیدات برای جدید بازارهای ایجاد -

 . جدید شغلی هایفرصت خلق -

 گردشگری مقاصد در خدمات و کاالها قیمت شاخص افزایش -

 آن تقسیم در عدالتی بی و زمین تقاضای و عرضه بین تعارض -

 توسعه درحال مناطق در آن گسترش جهت باال اقتصادی هایهزینه -

 محلی امالک قیمت افزایش -

 خاص منطقه در انحصار صورت در مناطق اقتصادی توازن عدم -

  بومی غیر به بومی از زمین مالکان تغییر -

 گردشگری بودن فصلی یدرنتیجه درآمد سطح بودن پایین -

 منطقه ساکنان زندگی یهزینه افزایش -

 .بومی افراد اشتغال در جابجایی -

 فعالیت شدن بعدی یک و گردشگری صنعت به منطقه شدید وابستگی -

 منطقه در اقتصادی های
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 محیطی

 تاثیرات منفی تاثیرات مثبت

 .موجود تاریخی تهای سای و آثار و هاساختمان نوسازی -

 .طبیعی محیط مدیریت و ریزیبرنامه برای اقدام و انگیزه ایجاد -

 محیط دائم و مستمر حفاظت -

 تاریخی و باستانی هایسایت از حفاظت برای هاپرداخت بهبود -

  هاساخت زیر توسعه -

 فرهنگی و طبیعی محیط به نسبت ساکنین آگاهی افزایش -

 طبیعی منابع از حفاظت به کمک -

 محیط سازی به -

 

 

 

 . .. و نشده تصفیه فاضالب از هاآب آلودگی زباله، تولید -

 منظر و صدا آب، هوا، آلودگی -

 .اکولوژیکی گسیختگیهم از -

 زمین کاربری مشکالت بروز -

 اراضی رفتن ساز و ساخت زیر به و فیزیکی تأسیسات ایجاد -

 .کشاورزی

 .پیاده و سواره ترافیک شلوغی و آلودگی -

 .رفاهی خدمات ناکارآمد تمرکز -

 دیگر دیدنی نواحی و تاریخی و باستانی هایسایت به صدمه -

 زیست محیط توان به حد از بیش فشار واردآمدن -

 فردوخاصبه منحصر هایهگازیست سایر و ها، تاالب ها،جنگل تخریب-

 کثیف و شلوغ روستاهای گسترش -

 مسری های بیماری شیوع -

فرهنگی  -اجتماعی   

 تاثیرات منفی تاثیرات مثبت

 .بومی افراد و گردشگران بین فرهنگی تبادالت گسترش -

 آگاهی و دانش سطح ارتقاء و استعدادها شکوفائی و شخصیت رشد -

 ساکنین

 های فرصت به یابی دست جهت از زنان و مردان بین عدالت بهبود -

 .شغلی

 .شده بازدید منطقه رسوم و آداب و فرهنگ مناسب انعکاس عدم -

 .بومیان بر منفی اثرات و مواردی در گردشگران نامناسب پوشش -

 .گردشگران رسوم و آداب و فرهنگ از میزبان جامعه ساختن متأثر -

 منطقه در مرج و هرج و ناامنی افزایش امکان -
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 .مهمان و میزبان جامعه اجتماعی فرهنگی،و فکری، روابط توسعه -

 دیگر کشورهای تمدن و فرهنگ از مردم شناخت -

 باستانی رسوم و آداب و سنتی هنرهای ی اشاعه و حفظ -

 ملی غرور احساس و فرهنگی هویت احیاء -

 میزبان جامعه زندگی کیفیت بهبود -

 .محلی فرهنگ معرفی و نوسازی تحول، ایجاد -

 .مردم مختلف طبقات بین اجتماعی تضاد تشدید -

 گرایی مصرف گسترش و لوکس کاالهای شدن رایج امکان -

 جامعه فرهنگی اصالت و فرهنگی غنای افتادن خطر به -

 میزبان کشور بومی افراد زندگی ی نحوه تغییر -

 گردد می نمایشی اثرات به منجر گردشگران و بومیان درآمدی فاصله -

 فرهنگی های جنبه برخی پیداکردن تجاری جنبه به منجر گردشگری -

 .میشود

 (33: 9044خانی و دیگران، ) 

 و کیفیت زندگی  ، پایداریگردشگری

های گذشته و آینده نگری های مبتنی بر آن، همراه با تاکیدی که کارشناسان رشد شتابان گردشگری طی دهه

دارند، کشورهای رو به رشد بر تقویت و پشتیبانی این فعالیت در جهت اهداف توسعه پایدار در این ممالک روا می

کنیم. یاد می گردشگریمطرح کرده است که ما از آن به عنوان توسعه پایدار  گردشگریای را در مدیریت مفهوم تازه

-1: 9044فنی و محمدنژاد، ) شودژی نه تنها کشورهای در حال توسعه بلکه جهان صنعتی را نیز شامل میتاین استرا

اقتصادی،  ی گردشگری و در نهایت توسعهریزی برای توسعه(. برخی از کشورهای جهان، همگام با برنامه4

گیرند. ی پایدار گردشگری را در پیش میاجتماعی و فرهنگی، به بعد پایداری آن نیز توجه دارند و سیاست توسعه

 فرایندریزی و در ی میزبان اهمیت فراوانی دارد و به هنگام برنامهدر گردشگری پایدار، توجه به نیازهای جامعه

شود که مبادا این به ویژه در چنین صنعتی به این مسئله توجه می شود،مدیریت، به این نیازها توجه زیادی می

حاجی نژاد و دیگران، ) ی میزبان، تاثیرات ویرانگر یا منفی بگذاردموضوع بر ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه

بین  دهد وچنین گردشگری پایدار نیازهای کنونی گردشگران و همچنین نسل های آتی را پاسخ میهم(. 19: 9044

سازد، یعنی گردشگری پایدار به دنبال سنجش ظرفیت فرهنگی تعادل برقرار می-اقتصادی و اجتماعیابعاد محیطی، 

( و به 53: 9041اکبرپور و نوربخش، ) فرهنگی است -تحمل اکولوژیکی، امکان سنجی اقتصادی و مقبولیت اجتماعی

افزایش رشد اقتصادی برای مدت زمان طوالنی و محیطی، رضایت گردشگران و  -سمت کاهش خطرات فرهنگی

طالب و دیگران، ) های زیست محیطی در منطقه گرایش داردحفظ تعادل بین ظرفیت رشد گردشگری و ضرورت

گیری ها، سمتگذاریتغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایه فرایندتوسعه پایدار (. چرا که در واقع 09: 9047
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. پایداری در گردشگری، نیازهای حال و آینده سازگار باشدغییر ساختاری و نهادی است که با توسعه تکنولوژی و ت

مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در حرکت به سوی استفاده مستلزم توجه نظام

: 9045شجاعی و نوری، ) ای آینده استهای گردشگری مطابق با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع براز جاذبه

، بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان، رعایت برابری یا مساوات بین دو نسل و نیز های گردشگری پایدارهدف(. 54

درون یک نسل، حفظ کیفیت محیط زیست از طریق حفظ سیستم زیست محیطی، حفظ یکپارچگی و انسجام 

ای که دیدار کنندگان بتوانند ایجاد تسهیالت و امکانات است، به گونه فرهنگی و همبستگی اجتماعی بین جوامع و

، گردشگری را در دیدگاه و این (.941: 9044ابراهیم زاده و آقاسی زاده، ) باشدمی های ارزشمندی کسب کنندتجربه

جهت و جامعه میهمان، ای مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک غالب مرزها مدنظر قرار داده و رابطه

با توجه به دیدگاه  (.7: 9043، و مهدوی افتخاری) سازدیعنی گردشگران را از سوی دیگر با گردشگری برقرار می

 فرایندشویم که این دیدگاه به ارتقاء و توسعه همه جانبه جوامع میزبان در زمینه توسعه پایدار گردشگری متوجه می

بحث  باشد.یکی از اهداف گردشگری پایدار بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان میچنین گردشگری توجه دارد. هم

ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه

سنجش و شاخص  ها در سطح ملی و محلی و نیز موسسات متعددی بر رویای یافته است و دولتهژ جایگاه وی

دانش اقتصادی و  حوضهدر واقع با فراتر رفتن مباحث توسعه از  (9: 9041فرجی و دیگران، ) کنندسازی آن کار می

های مربوط به نیازهای اساسی مورد توجه قرار گرفتند ی اجتماعی و سنجههاشاخصطرح مباحث توسعه اجتماعی، 

 ،غفاری و اونق) شودتولید ناخالص داخلی الزاما بهزیستی حاصل نمیشد که همراه با رشد و بر این نکته تاکید می

ترین هدف ی اخیر به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلیدر طول سه دهه به همین خاطرو  (.959 :9043

به دلیل  توان گفتاز منظر دیگر می (.15: 9041باسخا و دیگران، ) اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است.

چنین دهد و همه توجه به بعد کمی زندگی انسان را مد نظر قرار میکگسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری 

ی گذشته در کشورهای غربی مورد توجه های کیفی زندگی انسان، این مقوله طی چند دههبه دنبال غفلت از جنبه

کیفیت زندگی  (.57: 9045ربانی خوراسگانی و کیانپور، ) اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفته است
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ی از فاکتورهای مختلف نظیر سالمتی اجتماعی، دبه عنوان محصولی از تعامل تعدا کهبه طوری بودهمفهومی جامع 

های گوناگون بر توسعه انسانی و باشد، که این عوامل در مجموع اغلب در شیوهاقتصادی و شرایط محیطی می

چنین کیفیت زندگی، به هم (.Spa, 2009: 15) گذارندفردی( و اجتماعی تاثیر می) سطح خصوصی اجتماعی در

در واقع مفهومی است که  .(Roback, 1982 :1259) باشدنوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می

 این مفهومتعریف کردن . (Schaloch, et al, 2000: 78) رود.ی رفاه در یک جامعه به کار میبرای ترسیم توسعه

باشد که به ادراکات واحساسات فردی بستگی دارد. بیشتر می 90که آن یک تجربه ذهنیباشد به خاطر اینمشکل می

های اخیر بر این موضوع توافق وجود دارد تعریف و مدل از کیفیت زندگی وجود دارد، با این وجود در سال 944از 

های بسیاری از زندگی و ایی چند وجهی و ساختی فعل و انفعالی دارد که شامل جنبهمقولهکیفیت زندگی( ) که آن

از سوی دیگر، کیفیت زندگی به شدت متاثر از زمان  (.Andereck & Nyaupane, 2011: 248) باشدمحیط افراد می

به  جغرافیایی تغییر خواهند کردی آن با توجه به دوره زمانی و مکان و مکان است و مولفه ها و عوامل تشکیل دهنده

همین دلیل با وجود اجرای تحقیقات فراوان در مورد دامنه وسیعی از معرف های ذهنی و عینی کیفیت زندگی، هیچ 

حریرچی و دیگران، ) ای که مورد قبول همه باشد برای این کار وجود ندارد.نظریه یا ابزار سنجش حمایت شده

: های زیر اشتراک نظر دارندها در زمینه کیفیت زندگی در مورد ویژگیتر نظریهبا این وجود بیش (19-10: 9044

های فردی و در مجموع این احساس عمومی خوشبختی، حس مثبت از روابط اجتماعی و فرصت بروز توانایی

شغلی و مفهوم اشاره به متغیرهایی چون سالمتی، ثبات سیاسی و امنیت، زندگی خانوادگی، زندگی جمعی، امنیت 

بین فرد و فضای زندگی او این مفهوم رابطه تنگاتنگی  چنینهم .(01: 9041قربانی و تیموری، ) ها داردنظایر این

ها در درون های آنعنوان رابطه بین ادراکات فردی و احساسات مردم با تجربهبه آن را توانمیکه دارد به طوری

هدف کلی تمام مطالعات طور کلی به (.01: 9041رضوانی و دیگران، ) کنند تعریف نمودفضایی که در آن زندگی می

در زمینه کیفیت زندگی مناطق شهری دستیابی به نتایجی است که برای بهبود شرایط زندگی ساکنین شهری مورد 

 استفاده قرار گیرد. ترکیب یک محیط فیزیکی سالم با عدالت اجتماعی و اقتصاد زیربنایی اهدافی هستند که این

چنین تالشی در جهت ایجاد هم (.Tazebay et al, 2010: 1360) مطالعات و تحقیقات در پی دستیابی به آن هستند

موسوی ) شهر سالم و فراهم آوردن خدمات شهری مناسب و در دسترس برای همگان در چهارچوب پایداری است.

گیری و بهبود کیفیت زندگی از با این تفاسیر در چند دهه اخیر، شناخت، اندازه (.15: 9019و باقری کشکولی، 

                                                           
13 - Subjective experience 
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 ها بوده است همچنین امروزه بهبود آن، هدف اصلی تمام ریزان و دولتاهداف عمده افراد، محققان، برنامه

  شدبخهای مختلف این مفهوم را ضرورت میها است و وجود مشکالت مختلف مطالعات جنبهریزیبرنامه

دهد که سفر تحقیقات در زمینه کیفیت زندگی، سفر و گردشگری نشان می (.940: 9019زاده و دیگران، پهلوان)

مزایای مثبت مستقیم و غیر مستقیم زیادی نظیر سطوح باالتری از شاد بودن، ارتقاء سالمتی، افزایش امید به زندگی، 

ضایت از زندگی را های مختلف زندگی و به طور کلی رمندی در جنبهافزایش عزت نفس، باال بردن سطح رضایت

بر مقوالت مرتبط با توانایی گردشگری در هم ارتقاء و کاهش کیفیت زندگی ساکنان جوامع میزبان  به همراه دارد و

عنوان  موارد فوق تاثیرات گردشگری را بر کیفیت زندگی جوامع میزبان به .(Neal, et al, 2007: 154) تاکید دارند

 دهد.این تاثیرات را نشان می( 9) جدول شمارهگردد. ف اصلی توسعه اجتماعی متذکر میهد

گردشگری بر کیفیت زندگیتاثیرات  -2 جدول  

 منفی مثبت تاثیرات

 اقتصادی
 ، پویایی قتصاد

 و استخدام. اشتغال ایجاد

 رویدادهای خاص در طی قیمت افزایش

 ظهور رانت خواری زمین.

 فیزیکی
 امکانات جدید.ساخت 

 بهبود زیرساخت های محلی.

 های زیست محیطی.آسیب

 ازدحام

 کار داوطلبانه از طریق تقویت اساس جامعه اجتماعی
 توسعه حرص و آز.

 شهرنشینی  لجام گسیخته.: تسریع روندهای نامطلوب اجتماعی نظیر

 روانشناسی
 افزایش غرور محلی و شادابی جامعه

 محلی غیر ادراکات از آگاهی افزایش

 .میزبان مناطق مربوط به دفاعی نگرش به سمت گرایش

 ها بین جامعه میهمان و میزبانافزایش درگیری

 فرهنگی

های جدید در نتیجه قرار گرفتن در به وجود آمدن ایده

 های زندگی.ها و روشمعرض دیگر فرهنگ

 .محلیهای تقویت سنن و ارزش

شخصی یا ماهیت خصوصی هایی که ممکن است تجاری کردن فعالیت

 داشته باشند.

 برای تطبیق با گردشگری. های فرهنگیفعالیتتغییر در ماهیت 

 سیاسی

 های آن.ارتقاء شناخت بین المللی از منطقه و ارزش

های سیاسی که توسط دولت یا مردم انجام اشاعه ارزش

 می شود.

 هانخبگان سیاسی از مردم برای ارضای جاه طلبی اقتصادی برداریبهره

های روز تحریف ماهیت واقعی رویدادها برای منعکس کردن ارزش

 نظام سیاسی.
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 تحقیق  و مدل مفهومی شناسی روش

 گر ساختهن پژوهش پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه پژوهشیبا توجه به ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر ا

ای چنین در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینهیافته های چارچوب نظری( صورت گرفته است. همبر اساس )

اصال، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( بهره گرفته شده است. نتایج حاصله نیز از ) 3تا  9های دامنه پاسخلیکرت با 

فیت زندگی جامعه میزبان ارائه طریق روش تحلیل عاملی جهت سنجش میزان تاثیر گرشگری در ابعاد مختلف کی

بر طبق سرشماری  نفر 03901با جمعیت  خانوار 93773با  گردد. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر بندرترکمنمی

نفر برآورد شده، که به  073فرمول کوکران تعداد فاده از . حجم نمونه نیز در این پژوهش با استاست 9043سال 

 45برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، میزان روش تصادفی انتخاب گردیده است. 

به منظور تبیین بیشتر موضوع و انطباق در این راستا  .دست آمده که نشان از انسجام درونی پرسشنامه دارددرصد به

جهت سنجش تاثیر گردشگری بر ابعاد کیفیت زندگی در محدوده نظر از  هامتغیرهای پیمایشی، انتخاب آن با فعالیت

و  هاساختکه شامل دو بخش تسهیالت، زیر و بعد فیزیکی فرهنگی  _ اجتماعی ،اقتصادی: اصلیطریق سه بعد 

مذکور مدل  هایمتغیربنابراین با ابعاد و چنین ( ذکر گشته و هم0) که در جدول شماره باشدمیزیست محیطی 

 مفهومی تحقیق بر اساس شکل زیر ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    مدل مفهومی تحقیق :1شکل 

 گردشگری

 کیفیت زندگی

فرهنگی -اجتماعی  اقتصادی  

هاتسهیالت و زیرساخت  زیست محیطی 

 فیزیکی
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ی پست و هموار گرگان خزر و در جلگه بندرترکمن در ساحل جنوب شرقی دریایمنطقه مورد مطالعه تحقیق شهر  

دقیقه و  0درجه و  30گرگان( واقع شده و دارای مختصات ) کیلومتری شمال غربی مرکز استان گلستان 04در حدود 

یکی (. 990:9054جعفری، ) (9شکل ) باشدمیثانیه عرض شمالی  04دقیقه و  30درجه و  05ثانیه طول شرقی و  93

 های شیالتی و بندری، گردشگری بندرترکمن به عنوان یک شهر ساحلی، در کنار فعالیتهای شهر از توانمندی

های خدادادی آن از جمله سواحل طوالنی دریای خزر و خلیج گرگان ها و موهبتتواند باشد به شرطی که از دادهمی

 در این صورت رت گیرد.و شبه جزیره میانکاله که در راس آن آشوراده قرار دارد، استفاده مطلوب و بهینه صو

تواند به عنوان یکی از مناطق مستعد در خصوص جذب گردشگر در استان و شمال ایران محسوب گردد. از می 

جزیره آشوراده در شبه جزیره میانکاله، مسابقات  توان بههای گردشگری این منطقه میترین مناطق و جاذبهمهم

حلی مانند محل شنا، اسکله و بازارچه ساحلی شهر و تاالب گمیشان اسبدوانی، دیوار تاریخی قزل آالن، نواحی سا

 (.900-904: 9047آنامرادنژاد، ) اشاره نمود

 
  شهر بندرترکمن نقشه :2شکل 
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 یرهای مورد مطالعهها و متغشاخص -3 جدول

ابعاد و شاخص  مولفه متغیر

 های اصلی اصلی

 موضوع

های اشتغال در شهرایجاد فرصت   

 

زایی، استغال

درآمدزایی، 

های فرصت

سرمایه گذاری، 

قیمت کاالها و 

مثبت/ ) خدمات

 منفی(

ی
صاد

 اقت

 

ت زندگی جامعه میزبان
ی بر کیفی

 تاثیر گردشگر

های اشتغال در شهرتنوع فرصت  

 افزایش میزان درآمد

 افزایش اشتغال در بخش خدماتی

 افزایش تولیدات صنایع دستی

های سرمایه گذاریافزایش فرصت  

 رونق حمل و نقل در شهر

 افزایش قیمت مواد غذایی

 افزایش بیکاری فصلی

ن غیربومیافزایش شاغال  

در شهر و افزایش اقامت گردشگران هتل/مسافرخانه() ایجاد امکانات اقامتی   

 

تسهیالت و 

 ساخت هازیر

مثبت/منفی()  

 فیزیکی

تفریحی در مناطق گردشگری شهر-اتیاحداث امکانات خدم  

های خالی اطراف مناطق گردشگری جهت احداث امکانات استفاده از زمین

یخدماتی/رفاه  

به مناطق گردشگری و نظم ترافیکی دوطرفه کردن مسیرهای منتهی  

سرویس های بهداشتی( در مناطق گردشگری و ) مناسب نبودن امکانات خدماتی

گردشگراننارضایتی   

مناسب نبودن فضای بازارچه ساحلی منطقه گردشگری اسکله شهر و دشواری خرید 

 و فروش

تفریحی در مناطق گردشگری شهر-احداث امکانات خدماتی  

  گردشگری و اهمیت یافتن محیط طبیعی در نزد ساکنان شهر

 

 زیست محیطی

مثبت/منفی()  

فاضالبگردشگری و بهبود سیستم دفع   

 گردشگری و حفاظت مناطق ساحلی

 گردشگری و آلودگی صوتی

 گردشگری و افزایش ترافیک

 گردشگری و افزایش مواد زائد در مناطق ساحلی

 گردشگری و آلودگی آب مناطق ساحلی
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هاگردشگری و بهبود روابط عمومی ساکنان و ارتباط با دیگر قومیت   

 

 

آداب و رسوم، 

روابط اجتماعی، 

ارزشهای 

 فرهنگی.

 مثبت/منفی() 

اجتماعی 
- 

فرهنگی
 

های گوناگونگردشگری و آشنایی ساکنان با زبان  

های گوناگونگردشگری و آشنایی ساکنان با فرهنگ  

 گردشگری و تقویت دید مناسب نسبت به فرهنگ ساکنان

ساکنانگردشگری و اهمیت یافتن فرهنگ محلی در نزد خود   

 گردشگری و زمینه مناسب جهت معرفی فرهنگ ساکنان

 گردشگری و افزایش جرم و جنایت

 گردشگری و افزایش لغات خارجی در زبان محلی ساکنان.

 گردشگری و تغییر پوشش محلی ساکنان

و تغییر ذائقه مصرف غذایی ساکنانگردشگری   

ساکنانگردشگری و تغییر الگوی مسکن   

الف و تنش بین ساکنان و گردشگرانگردشگری و اخت  

 گردشگری و عرضه محصوالت فرهنگی منطقه بر طبق سلیقه گردشگران.

 

ها یافته  

تاکنون در جغرافیا مورد توجه  میالدی 9154هه ی های آماری است که از اوایل دیکی از تکنیک 90تحلیل عاملی

های جامعه شهری و نیز زیادی قرار گرفته است. از این روش برای تعیین مناطق، طبقه بندی شهرها و تجزیه تحلیل

: 9041ضرابی و شاهیوندی، ) شودگیری تغییرات فضایی در بهداشت اجتماعی و اقتصادی استفاده زیادی میاندازه

های آماری چند متغیره که هدف اصلی آن خالصه نام عمومی است برای برخی از روش (.  در واقع تحلیل عاملی90

ی خالصه شده کردن اطالعات زیاد است. به هر حال خالصه کردن اطالعات باید به ترتیبی صورت گیرد که نتیجه

چند  متغییرها بهش (. ویژگی عمده این تکنیک نیز، کاه990: 9043تقوایی و رحمتی، ) از نظر مفهوم معنادار باشد

(. چرا که تحلیل عاملی 994: 9044طالبی و زنگی آبادی، ) های ریاضی پنهان و پیچیده استعامل با استفاده از روش

 kمتغییر اصلی در یک ترکیب خطی از   pیک تکنیک چند متغییره رایج است هدف آن به طور خالصه قرار دادن

                                                           
14- Factor Analysis 
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این روش به . (pison, etall,2003: 145-146) شودکه عامل نامیده میتعداد کوچکتری از متغییرهای پنهان است، 

الف( تشکیل ماتریس داده ها، ب( محاسبه ماتریس همبستگی، ج( : طور کلی دارای پنج مرحله به این شرح می باشد

تحقیق حاضر نیز  (.90: 9041و دیگران،  ابراهیم زاده) هاها، ه( نامگذاری عاملها، د( دوران عاملاستخراج عامل

 جهت سنجش تاثیر گردشگری بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی جامعه میزبان از این روش استفاده کرده است.

 لف کیفیت زندگی جامعه میزبانتحلیل میزان تاثیر گردشگری بر جنبه های مخت

طریق چرخش واریماکس عامل از  0های مورد استفاده به گانه فوق شاخص 3در تحقیق حاضر بعد از طی مراحل 

( مقدار 0) نمایند. در جدول شمارهدرصد از واریانس را تبیین می 7777عامل در مجموع  0اند که این تقلیل یافته

 ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی هر یک از عوامل آمده است.

 هاتحلیل دادهها، مقادیر ویژه، درصد واریانس و واریانس تجمعی در نام عامل -0 جدول

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه هانام عامل

 94735 94735 0743 اقتصادی

 34 99700 0753 فرهنگی -اجتماعی 

 537970 937970 973 زیست محیطی() فیزیکی

 777750 99731 9749 و تسهیالت( ساخت هازیر) فیزیکی

 

 جنبه اقتصادی : عامل اول

 درصد از واریانس را نیز تبیین 35/94بوده و  43/0مقدار ویژه این عامل  وبارگذاری شده  متغیر 5در این عامل 

این امر دهد. ترین تاثیرپذیری را از گردشگری در منطقه نشان میگانه بیش 0این عامل در بین عوامل  نماید.می 

آشورآده(، اسکله و بازارچه ) میانکالههای گردشگری شهر بندرترکمن مانند شبه جزیره دهد که جاذبهنشان می

های فرهنگی منطقه با جذب گردشگر توانسته تغییراتی را در اقتصاد مردم منطقه سبب گردد. ساحلی به همراه جاذبه

چرا که گردشگری و وجود گردشگر سبب ایجاد اشتغال خدماتی، تولید و فروش صنایع دستی، رونق حمل و نقل، 

تغییرات هر چند ناچیز باشد به توانمندی گذاری و... در منطقه گشته است. این  های سرمایهافزایش فرصت

 گردشگری بر تاثیرگذاری اقتصادی آن در زندگی ساکنان جامعه میزبان داللت دارد و این نکته مهم را برجسته

بهبود امکانات و  مانند مدیریت ماندگاری گردشگران در شهر و) نماید که در صورت مدیریت بهینه و کارآمدترمی 

توان تاثیرگذاری گردشگری را در این جنبه از زندگی ساکنان جامعه میزبان تقویت تسهیالت اقامتی و رفاهی( می
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( ارائه شده 3) ها با این عامل در جدول شمارهبارگذاری شده در عامل اول و میزان همبستگی آن هایمتغیر نمود.

 توان اقتصادی نامگذاری نمود.همچنین با توجه به ماهیت و محتوای شاخص های یاد شده، این عامل را می است.

 عامل اول هایمتغیر -3جدول 

 همبستگی شاخص ردیف

 %19 های اشتغال در شهرگردشگری و ایجاد فرصت 9

 %47 های اشتغال در شهرگردشگری و تنوع فرصت 9

 %79 ساکنان شهردشگری و افزایش درآمد گر 0

 %49 افزایش اشتغال بخش خدمات در شهر گردشگری و 0

 %53 فزایش تولیدات صنایع دستی در شهرگردشگری و ا 3

 %73 گردشگری و رونق حمل و نقل در شهر 5
 

 

 فرهنگی -جنبه اجتماعی: عامل دوم

درصد   00/99است که  43/0مقدار ویژه این عامل و بارگذاری و مورد استفاده قرار گرفته  متغیر 3در این عامل نیز 

 ترین تاثیرپذیری را داشته است و نشان دهد. این جنبه بعد از بخش اقتصادی بیشاز واریانس را نیز پوشش می

ها، بهبود دهد که گردشگری و ورود گردشگران از نقاط مختلف کشور باعث آشنایی ساکنین با سایر فرهنگمی

چنین با توجه به هم عمومی، افزایش عزت نفس و آگاهی نسبت به فرهنگ خویش و... گشته است.تعامل و روابط 

 فرهنگی نامگذاری نمود. -توان اجتماعی های یاد شده، این عامل را میماهیت و محتوای شاخص
 

 عامل دوم هایمتغیر -5جدول 

 همبستگی شاخص ردیف

 %77 هادیگر قومیت گردشگری و بهبود روابط عمومی و ارتباط با 9

 %70 هاگردشگری و آشنایی با آداب و رسوم دیگر قومیت 9

 %49 بت به آداب و رسوم و فرهنگ منطقهگردشگری و ایجاد دید مثبت نس 0

 %44 وم محلی در نزد ساکنین و عزت نفسگردشگری و اهمیت یافتن آداب و رس 0

 %10 آداب و رسوم منطقه معرفی فرهنگ وگردشگری و ایجاد زمینه مناسب جهت  3
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 مسائل زیست محیطی() جنبه فیزیکی: عامل سوم

 متغیر 0چنین در این عامل کند همدرصد از واریانس را تبیین می970/93بوده که  3/9مقدار ویژه این عامل 

شهر گردشگری و ورود گردشگران به دهد که قرار گرفتن این عامل در رتبه سوم نشان می .استبارگذاری شده 

که های طبیعی منطقه را به همراه داشته است. در حالیتاثیر کمتری را بر زیباسازی، حفاظت و بهره برداری از جاذبه

چنین رضایتمندی از محیط سکونت را در های دیگر گشته و همتواند منجر به تقویت عاملتقویت این عامل خود می

توان مسائل یاد شده، این عامل را می هایمتغیرهیت و محتوای چنین با توجه به ماهم بین ساکنین افزایش دهد.

 زیست محیطی جنبه فیزیکی نامگذاری نمود.

 

 عامل سوم هایمتغیر -7جدول 

 همبستگی شاخص ردیف

 %41 یافتن محیط طبیعی در نزد ساکنین گردشگری و اهمیت 9

 %49 ساکنینت جاذبه های طبیعی در نزد گردشگری و اهمیت یافتن حفظ و صیان 9

 %57 زی مناطق ساحلی توسط مسئولین شهرگردشگری و حفاظت و زیباسا 0

 

 (هاساختتسهیالت و زیر) جنبه فیزیکی: عامل چهارم

 درصد از واریانس را نیز تبیین 31/99بوده و 49/9مقدار ویژه این عامل  گشته وبارگذاری  متغیر 0در این عامل 

دهد وجود گانه کمترین تاثیرپذیری را از گردشگری داشته است و نشان می 0 این عامل در بین عواملنماید. می 

ای که هم سبب بهره برداری بهینه ی الزمه در شهر به گونههاساختگردشگری در منطقه باعث بهبود تسهیالت و زیر

ن عامل اهمیت از مزایای گردشگری و هم منتفع شدن ساکنین و جامعه میزبان از آن گردد نگشته است. تقویت ای

های دیگر تواند داشته باشد زیرا تقویت آن سبب تقویت عاملشایانی را در مدیریت پایدار گردشگری در منطقه می

چنین سبب منتفع شدن و استفاده خود جامعه میزبان نیز گردد و همنظیر عامل اقتصادی و زیست محیطی نیز می

ه و بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان را به همراه خواهد که در نهایت رونق گردشگری در منطق خواهد گشت.

توان مسائل تسهیالتی و ی یاد شده، این عامل را میهاشاخصچنین با توجه به ماهیت و محتوای هم داشت.

 زیرساختی جنبه فیزیکی نامگذاری نمود.
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 عامل چهارم هایمتغیر  -8 جدول

 همبستگی شاخص ردیف

 %50 امکانات اقامتی در شهر.گردشگری و احداث  9

 %53 های گردشگری شهر.تفریحی در کانون -گردشگری و احداث امکانات خدماتی 9

 %75 های گردشگری شهر.گردشگری و بهبود امکانات بهداشتی در کانون 0

 %49 های گردشگری شهر.گردشگری و بهبود مسیرهای حمل و نقل منتهی به کانون 0

 

شهر ) گانه کیفیت زندگی جامعه میزبان 0میزان تاثیرگذاری گردشگری را بر این عوامل ( 0) شکل شماره 

 دهد.بندرترکمن( را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تاثیر گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان :3 شکل

 نتیجه گیری 

ریزی فضای شهر توجه بیشتری گردد. بایستی به برنامهتر برای شهر میریزی ساختاری و جامعامروزه جهت برنامه

نماید. زیرا فضایی است گر میاین رویکرد نیز لزوم توجه به عنصر اصلی مقوله فضا یعنی پویایی آن را بیشتر جلوه

گردشگر

 ی

35/94  

00/99  

970/93  

31/99  

 اقتصادی

 اجتماعی

 فرهنگی

فیزیکی 

)زیست 

 محیطی(

فیزیکی 

)زیر 

(هاساخت  

کیفیت 

زندگی 

جامعه 

 میزبان
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که بازیگر اصلی آن، انسان بوده که در هر برهه زمانی خاص، نیازها، تمایالت و الزامات خاصی را در اولویت آمال 

گردد. یکی از جریانات و معلوالت قوی خود قرار داده و سبب بازساخت و خلق فضاهایی جدید در این عرصه می

باشد که ای به نام گردشگری و اوقات فراغت میست مدرنیسم نیز پدیدهدوره معاصر تحت عناوین مدرنیسم و پ

های مقصد خویش در مکانازیر گشتن گردشگران جهت مرتفع ساختن نیازهای گذران اوقات فراغت رسبب س

ای در تمام ابعاد زندگی ساکنان مناطق مقصد بالطبع ورود این گردشگران سبب بازساخت و تغییرات گسترده گشته و

گردد که ممکن است به همراه تاثیرات مثبت و یا منفی باشند. لذا لزوم توجه به این تغییرات، شناخت و هدایت می

تواند ابزاری مناسب جهت ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان مناطق میزبان گردشگران قلمداد گردد. چرا که آینده آن می

نوشتار حاضر با درک این زندگی انسان تاثیرگذار هستند.  زندگی بشر بر درک بهتر عواملی خواهد بود که بر کیفیت

موضوع تاثیر گردشگری را بر کیفیت زندگی ساکنین شهر بندرترکمن به عنوان جامعه میزبان، مورد مطالعه قرار داده 

امل ع 0مورد مطالعه به  هایمتغیربا استفاده از این روش  است و در این راه از روش تحلیل عاملی سود جسته است.

ی بارگذاری هاشاخصکنند. که این عامل بر اساس درصد از واریانس را تبیین می 7/77اند که مجموعا کاهش یافته

( نام هاساختزیر) زیست محیطی( و فیزیکی) فرهنگی، فیزیکی -عامل اقتصادی، اجتماعی: ها به ترتیبشده در آن

-درصد واریانس را تبیین کرده است و بیش 35/94عامل نیز عامل اقتصادی به تنهایی  0در بین این اند. گذاری شده

 970/93) زیست محیطی-درصد(، فیزیکی  00/99) فرهنگی-های اجتماعیدهد و عاملترین تاثیرپذیری را نشان می

دهند که گردشگری فوق نشان می درصد( در مراتب بعدی قرار دارند. موارد 31/99) هاساختزیر -درصد(، فیزیکی

-تواند در شهر بندرترکمن باعث بهبود وضعیت اقتصادی ساکنین و ایجاد منابع درآمدی و اشتغال جدید گردد هممی

منتها جهت تقویت و حمایت این  های اجتماعی و فرهنگی زندگی ساکنین گردد.چنین باعث بهبود و ارتقاء زمینه

 -زیست محیطی) صورت نگرفته است چرا که تاثیر گردشگری بر بعد فیزیکی جریان در شهر اقدامات مناسبی

تواند که تقویت و بهبود این جنبه خود می. در حالیهای دیگر بوده است( شهر کمتر از ابعاد و عاملهاساختزیر

 های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی گردد.های دیگر زندگی ساکنین نظیر جنبهسبب ارتقاء بیشتر جنبه
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