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 چکیده
 توسععة  از ناشی تماعیاج هایآسیب گسترش مورد در میزبان جامعة نگرش سنجش ،حاضر ةمقال موضوع

 تحلیلعی  ع توصعیيی  نوع از و پیمایشی ،تحقیق این در پژوهش روش است. همدان شهرستان در گردشگری
 شعده  استياده لیکرت طیف قالب در ساخته محقق نامه پرسش از نیاز مورد هایداده آوری جمع برای و بوده
 هایفعالیت به كه یاكسبه و ،محلی اكنانس شامل متياوت گروه دو به آماری ةجامع كل منظور بدین است.

 تراویس اجتماعی كنترل نظریة مقاله، این در شده استياده نظری چارچوب .شد تقسیم اند، وابسته گردشگری
 و زن افعراد  از تركیبی با شده بندی طبقه تصادفی گیری نمونه روش از تحقیق این در همچنین است. هیرشی
 فرمول اساس بر موردمطالعه آماری ةنمون اساس این بر و دهش استياده ترباال  و سال 81 سنی طیف در مرد

 شده استياده كرونباخ آليای از نیز پژوهش ابزار پایایی سنجش برای است. گردیده برآورد نير 044 كوكران
 بعا  كدگعااری  از بعد  نامه پرسش طریق از شده آوری جمع اطالعات است. /.(18) آن ضریب میزان كه است
 نشان پژوهش این از حاصل نتایج است. گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS آماری افزار نرم از تيادهاس
 ایعن  ةدهند نشان تحقیق نتایج همچنین است. یافته توسعه حدودی تا همدان شهر در گردشگری كه دهدمی
 داری معنی رابطة اعیاجتم هایآسیب افزایش به پاسخگویان نگرش و گردشگری توسعة بین كه است نکته
 بیعان  تعوان معی  اطمینان درصد 59 با و (Sig = 0/000) با برابر آمده دست به داری معنی سطح دارد. وجود
 كعه  دهعد  معی  نشان نتایج است. 04/4 با برابر متغیر دو بین رابطة شدت است. دارمعنی رابطه این كه داشت

 اقعالم  توزیع یافته، گسترش اجتماعی های آسیب یبند رتبه و منيی تأثیرات خصوص در همدانی شهروندان
 تعرین  پعایین  (9 از 40/0) میعانگین  بعا  را قماربعازی  رواج و باالترین (9 از 88/8) میانگین با را ضدفرهنگی

 اند. كرده تلقی اجتماعی آسیب
 همدان. شهرستان اجتماعی، شناسی آسیب اجتماعی، هایآسیب گردشگری، توسعة کلیدواژه:

                                                                                                                                            
 skazemipour@gmail.com .دانشگاه تهران دانشکدة علوم اجتماعی،دانشیار  .8

 )نویسندة مسئول(. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی، ،شناسیدانشجوی دكتری جامعه .0
rezaii.hossein@yahoo.com 

 hadisramezani@yahoo.com و پژوهشگر مركز مطالعات كاربردی اصيهان. شناسیكارشناس ارشد جامعه .8
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 دورة هشتم
 1شمارة 

 1931بهار 

  مقدمه

 وبسعتر  فرهنع   در .اسعت  شعده  مشعتق  گشتن معنای به 0تور واژة از 8گردشگری لغت
 بعه  بازگشعتی  سعسس  و گیعرد  انجام یمقصد به مسافرتی آن در كه سيری  به گردشگری

 فرهن  در (.81 :8819 یزدی، )پاپلی شودمی اطالق باشد داشته بر در را سکونت محل
 اسعت  شعده  معنعا  معی سعرگر  بعرای  یحتيعر  و مسافرت معنای به توریسم 8النگمن لغت
 اخیعراً  كعه  اسعت  جدیعدی  نسبتاً اجتماعی فعالیت گردشگری .(878 :8511 ،0ماتیسون)
 بعه  توجعه  دلیعل  همعین  به و ،(8551 ،9باتلر) است كرده ظهور جهانی ای پدیده عنوان  به

 و گریگردشع  بعا  ارتباط در هاگروه و افراد رفتار مانند آن فرهنگی و اجتماعی هایجنبه
 و جوامعع  بعین  روابع   بعر  گردشعگری  اسعت.  مهعم  بسعیار  جامعه بر گردشگری اثرات
 هعای الگوبرداری و تتحوال و تغییر أمنش و گااردمی جای بر عمیقی تأثیرات ها فرهن 
 و اجتمعاعی  ةزمینع  در گردشعگری  مثبت تأثیرات .(084 :8810 )زكی، شودمی گوناگون
 موسعیقی  رسعوم،  و آداب تشعریيات،  سعنتی،  یفرهنگ میراث از حياظت شامل فرهنگی
 اسعت  ممکن كه را مياهیمی و فرهن  سریع تکرار توانمی همچنین ،است هنر و محلی
 حعال  در همچنعین  .(5 :8566 ،6بونیوبعاس ) كعرد  بیعان  نیز شوند ميقود مدرن جهان در

 پرسعتی، معیهن  ملعی،  هویعت  تقویعت  بعرای  وسعیله  بهتعرین  گردشعگری  فعالیت حاضر
 دوستی ها،تمدن گيتگوی برای المللیبین مقیاس در و جوامع، سطح در ملی همبستگی

 گردشعگری  امعروزه  (.9 :8815 قعدیری،  )معصوم شودمی محسوب جهانی صلح و ملل
 بخشعی  و دارد عهعده  بعر  منطقعه  یک ةتوسع در مهمی نقش عظیم صنعت یک عنوان به

 گسترش ولی (.041 :8819 ،یزدی )پاپلی است اقتصادی هایرهیافت ةزمین در ارزشمند
 ةجامع برای .شود می جامعه در اجتماعی و فرهنگی مخرب اثرات ایجاد باعث آن سریع
 محعی   هعای  آسیب برابر در فرد محافظت و پایری جامعه نظم، كانون خانواده كه ایرانی
 (.0448 ،7نتعو ) دارد دوچنعدانی  اهمیعت  گردشعگری  از ناشعی  های آسیب است، بیرونی

                                                                                                                                            
1. tourism 

2. tour 

3. Longman 

4. Mathieson 

5. Butler 

6. Boonyobhas 

7. Neto 
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 بردن لات برای گردشگران تالش و سير هیجان هنجاری، های كنترل از دنش آزاد حس
 دچار  گردشگری های محی  برخی كه ازدحامی و شلوغی كنار در مقصد، های محی  از
 (.8551 ،8كرومستون و 0آپ) شود می سبب نیز را 8خرابکاری هستند، آن

 ایعن  پیامعدهای  معورد  در بیشعتر  تحقیعق  و زمعان  گاشت با گردشگری توسعة مخاليان
 تواند می گردشگری كه دارند اعتقاد رسید، خود اوج به میالدی( 8574) دهة در كه توسعه،

 پعول  خدمت در و كند تبدیل كاال به را جامعه یک فرهنگی نمادهای گوناگون، هاینظام در
 ایعن  از یکعی  آیعد. معی  دست به گزافی بهای به درآمد نوع این كه دهد قرار ارزی درآمد و
 در (.89 :8819 یعزدی،  )پاپلی است دیگران رضایت برای خود هویت دادن دست از اردمو

 یافتعه  توسعه مؤثر مدیریت و ریزی برنامه بدون و خودجوش طور به گردشگری كه مناطقی
 در ازحعد  بعیش  ازدحعام  و شعلوغی  اسعت.  تغییرات ایجاد مستعد و پایرآسیب منبعی باشد،
 جامععه،  اعضعای  بین تضاد ایجاد جدید، هایبیماری بروز و بیماری شیوع سنتی، هایمکان
 قعرار  دسعترس  از خعارج  معردم،  مختلعف  طبقعات  بین اجتماعی شکاف و نابرابری افزایش
 برخعی  و جنایعت  و جعرم  افعزایش  محلعی،  افعراد  خعود  بعرای  تيریحعی  هایمکان گرفتن

 حضعور  از یناشع  اجتمعاعی  هایآسیب از كوچکی بخش تنها ...، و اجتماعی هایبزهکاری
 (.16 :8858 همکاران، و )رضایی است گردشگران
 بعا  گردشعگران  است. مواجه گردشگران انواع از ایگسترده تنوع با گردشگری بازار
 اسعت.  متمعایز  یکعدیگر  از مقصد جامعة به آنها نگاه و روند می سير به گوناگون اهداف
 منيعی  و تخریبعی  اثعرات  تواند می گردشگری صنعت توسعة مثبت، پیامدهای با زمان هم
 و سعرزمین  با آشنایی هدف با كه فرهنگی گردشگران نمونه، برای باشد. داشته پیدر نیز
 شعدت  به متعارف طور به كنند، می سير مقصد آن به فرهنگی هایشاخصه و مقصد مردم
 در كه ]گردشگرانی تعطیالتی گردشگران اما گاارند. می احترام میزبان جامعة فرهن  به
 چنعین  معمعول  طور به روند[ می مسافرت به تيریح برای صرفاً سال از مقطع چند ای یک

 میزبعان  جامععة  فرهنع   بعر  مخربعی  اثعرات  عمدتاً و دارند نظر مد كمتر را هایی دغدغه
 (.08 :8810 )كروبی، گاارند می

                                                                                                                                            
1. vandalism 

2 . Ap 

3. Crompton 
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 گرفتعه  قعرار  توجعه  مورد كمتر اقتصادی اثرات به نسبت گردشگری اجتماعی اثرات
 رفتعار  فعردی،  رفتعار  در تغییعر  بعه  تعوان معی  گردشگری اجتماعی اثرات هازجمل است.

 سعنتی  مراسعم  و خالقیت خانوادگی، رواب  جمعی، زندگی سبک ارزشی، نظام اخالقی،
 هعایی شعیوه  ،گردشعگری  فرهنگعی  و اجتمعاعی  اثرات (.84 :0488 ،8)فیصل كرد اشاره
 روابع   افعراد،  رفتعار  ی،ارزشع  هعای نظعام  در را تغییراتعی  گردشعگری  آن در كه هستند
 كنعد معی  ایجعاد  اجتمعاعی  هایسازمان و سنتی مراسم جمعی، زندگی سبک ها،خانواده

 را گردشعگری  فرهنگعی  و اجتمعاعی  اتتعأثیر  8نمیلمَ و 0پیزام (.888 :8551 ماتیسون،)
 منعافع  نيعو   و مصعرف  الگعوی  اصعال   جمعیعت،  سعاختار  بعر  تعأثیر  هعا، ارزش تحول

 تأثیر به محققان همچنین اند.داشته بیان میزبان جامعه سنتی گیزند سبک در گردشگران
 و نظعم  در تغییعرات  ترافیعک،  تعراكم  فراغعت،  اوقعات  گعاران  هایشیوه بر گردشگری
 در دگرگونی گردشگری كلیدی اجتماعی اثرات از یکی اند. كرده اشاره مقررات وضعیت
 بعه  توجه كه (84 :0488 صل،)فی است میزبان جوامع ساختار و خانواده هایارزش نظام
 گیعری  شعکل  بعه  توانمی زمینه این در .دارد اساسی اهمیت شناختی جامعه دیدگاه از آنها

 آشعنایی  كعرد.  اشعاره  منطقعه  یک به گردشگران زیاد هجوم دلیل به ضداجتماعی رفتارهای
 منطقعه  در موجعود  فرهنگعی  هعای  ارزش با تقابل در كه گردشگران جدید عقاید با بومیان
 حضعور  همچنعین  (.8814 ،0)شعارپلی  شعود معی  افعراد  در تععار   وجعود  باععث  است،

 تعامعل  زیعرا  ؛كنعد  عمعل  ای رسعانه  تبلیغعات  هماننعد  توانعد می منطقه یک در گردشگران
 و آداب و رفتارهعا  از بسعیاری  بعا  بومیعان  شعود  معی  سبب منطقه یک بومیان و گردشگران
 كامعل  رفعتن  بعین  از شعاهد  گعاهی  و وندش آشنا زندگی جدید یها شیوه و وسایل رسوم،
 جدیعدی  هایشیوه بومیان كه شودمی باعث امر این كه هستیم منطقه بومی رسوم و آداب
 زنعدگی  ةشعیو  و خصوصعیات  از تقلیعد  و پایری فرهن  ةپدید كنند. انتخاب را زندگی از

 آیعد یمع  پدیعد  محلی مردم و جهانگردان میان تماس از كه است ایعارضه بازدیدكنندگان
   (.00 :8854 فرد، )صالحی
 دارد. بسعتگی  بسیاری عوامل به گردشگران حضور از میزبان جامعة تأثیرپایری البته

                                                                                                                                            
1. Faisal 

2. Pyzam 

3. Mylman 

4. Sharply 
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 محعی   باشعند،  اثرگعاار  بسعیار  توانندمی ورودشان با گردشگران كه هاییعرصه از یکی
 لیمسعا   اصوالً كه اندیشه این كه رسدمی نظر به (.08 :8815 )رهنمایی، است اجتماعی

 نیسعت.  چنعین  واقعع  در امعا  دارد. بشعر  تاریخ درازای به قدمتی دارند، وجود جامعه در
 تعاریخ  از مرحلعه  هر در و ایجامعه هر در هارنج و مشکالت كه آیدمی نظر به هرچند
 اقعدامی  موردشان در باید كه انداجتماعی مسا لی اینها كه ایاندیشه ولی شوند،می یافت

 از ناشعی  اجتمعاعی  هعای  آسیب رشد مسئلة مثال، برای] دارد تازگی نسبتاً گیرد، صورت
 در كعه  ازآنجایی (.08 :8854 ،0واینبرگ و 8)رابینگتن [همدان شهر در گردشگری توسعة
 از ناشعی  اجتمعاعی  هایآسیب رشد مسئلة به 8اجتماعی شناسی آسیب منظر از مقاله این

 ةلئمسع  ميعاهیم  واكعاوی  بعه  مختصراً ادامه در است الزم ایم،پرداخته گردشگری توسعة
 بسردازیم. اجتماعی شناسی آسیب و اجتماعی

 
   اجتماعی شناسی آسیب و اجتماعی ةلئمس مفاهیم تعاریف

 چعه  ،جامععه  افعراد  از زیعادی  تعداد نظر به كه است وضعیتی از عبارت اجتماعی ةلئمس
 تلقعی  سعختی  ةمایع  سعتند، نی لهئمس مبتالبه كه دیگر افراد چه و اند، لهئمس درگیر كه آنان
 هعم  و عینعی  موقعیت شامل هم اجتماعی، ةلئمس باشد. داشته بهبود امکان هرچند ،شود
 قعرار  بحرانعی  حالعت  در را جامععه  كعه  اسعت،  اجتماعی وضعیت از  هنی تيسیر شامل
 خودكشی، مزمن، بودن الکلی جرم، نوجوانان، بزهکاری شامل اجتماعی، ةلئمس دهد. می

 معواد  بعه  اعتیعاد  بیکاری، مسکن، كمبود گروهی، و قومی تبعیض طالق، روانی، اختالل
 چنعین  شناسعی  جامعه فرهن  در .(770 :8810 ،9كولب و 0)گولد شود می غیره و مخدر
 عضوی هایبیماری بین كه تشابهی بر است مبتنی نوزدهمی قرن ميهوم این» است: آمده
 و جعرایم  از دوركعیم  امیل بحث در اند.بوده قایل اجتماعی انحرافات و شناسی مر  یا

 تلقّعی  افعراد  انحرافعات  بعه  مربوط امری آنکه از بیش اجتماعی شناسی آسیب خودكشی،
 قعرار  توجعه  مورد اجتماعی نابهنجار و بهنجار شرای  فرق گرفتن نظر در براساس شود،

                                                                                                                                            
1. Rabyngtn 

2. Weinberg 

3. social pathology 

4. Gould 

5. Colby 
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 ریداو بعر  مبتنی است، عینیت دارای فرق این كه است مدعی دوركیم عالوه، به گیرد.می
 قعرار  آزمعایش  مورد و سنجید علمی طوربه توانمی را اجتماعی آسیب و نیست اخالقی

 از است عبارت اجتماعی شناسی آسیب اینبنابر .(890 :8877 ،دیگران و 8آبركرامبی) داد
 و كالبعد  بعه  مربوط كاركردهای در تعادل و هماهنگی عدم و اختالل و نابسامانی مطالعة
 (.84 :8815 سروستانی، )صدیق هاانسان حیات

 ةتجرب طریق از كه است نگرشی یا رفتار نوع هر معنا، ترین وسیع در بودن اجتماعی
 سوی به كه دارد رفتاری به اشاره یا پایرد، می تأثیر مردم سایر رفتار از گاشته، یا حال
 كعنش  یا همکاری به موارد برخی در بودن اجتماعی است. شده گیری جهت مردم سایر

 اخالقی ضمنی داللت هم اوقات گاهی ؛شود می محدود هدفمند و یافته سازمان گروهی
 آن، محعروم  اعضعای  یعا  جامععه  كعل  رفعاه  سعوی  به كه كند می اشاره كنشی به و رددا

 هعای كجعروی  و انحرافات ةمطالع .(05 :8810 ،كولب و )گولد است شده گیری جهت
 ةریش شناخت و مطالعه از است عبارت اجتماعی شناسی آسیب اصطال ، به و اجتماعی

 یععابیریشععه و مطالعععه اجتمععاعی شناسععی آسععیب واقععع، در اجتمععاعی. هععاینظمععی بععی
 ،طعالق  خودكشعی،  فقعر،  اعتیعاد،  بیکاری، نظیر هاییآسیب و هاناهنجاری ها، نظمی بی
 هعای شعیوه  و علعل  با همراه و...، گردشگری توسعة از ناشی اجتماعی های آسیب رشد 

 اسعت  اجتمعاعی  نابسعامانی  و بیمارگونعه  شعرای   ةمطالع نیز و آنها رماند و پیشگیری
 كجروی نشود، مراعات هنجارها ایجامعه در اگر ،دیگر عبارت به (.80 :8818 )ستوده،
 هنجارهعای  از كه آیدمی پدید زمانی آسیب یعنی ؛بیندمی آسیب رفتارها و آیدمی پدید
 موجعب  اجتمعاعی  هنجارهعای  به ایبندیپ عدم پایرد. صورت تخليی اجتماعی مقبول
 مشعتر   انتظعارات  بعا  رفتعاری  اگعر  دیگعر،  سوی از .شود می اجتماعی آسیب پیدایش
 را آن افعراد  بیشعتر  و نباشعد  سعازگار  اجتمعاعی  سازمان یا گروه یک یا جامعه اعضای
 هعر  یعا  سعازمان  شعود. معی  تلقّعی  اجتمعاعی  كجعروی  كنند، قلمداد نادرست یا ناپسند
 اما كنند. تبعیت خود هنجارهای و هاارزش از كه دارد انتظار خود اعضای از ای جامعه
 هنجارهعا  این از ایپاره از كه شوندمی یافت جامعه در افرادی همواره كه است طبیعی

 هنجارهعای  و هعا ارزش بعا  هماهنع   و همساز كه افرادی كنند.نمی تبعیت هاارزش و
 هنجارهعای  برخالف كه اشخاصی و «سازگار» یا و «همنوا» باشند، سازمانی یا و جامعه

                                                                                                                                            
1. Abercrombie 
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 در ند.هسعت  «ناسازگار» و «ناهمنوا» افرادی نباشند، پایبند هابدان و كنند رفتار اجتماعی
 نباشد، گارا و زودگار و باشد دا می آنان نابهنجاری و انحرافی رفتار كه كسانی واقع،
 كجعروی  یعا  8اجتمعاعی  نحرافا را رفتارها گونه این شوند.می نامیده منحرف یا كجرو

 (.89 :8818 )ستوده، گویند اجتماعی
 
 مسئله بیان

 تغع فرا اوقعات  گارانعدن  و تيریح صرف و محلی فرهن  با گردشگران سطحی تماس
 بتوانعد  كعه  یابعد  سعازمان  نحعوی  بعه  محلعی  خدمات و تأسیسات تمام كه شود می سبب

 پیچیعده  درهعم  ای مجموعه هب محلی فرهن  رو ازاین .نماید جلب را گردشگران رضایت
 قعرار  درآمعدزایی  و پول خدمت در چیز همه و دشو می بدل شدن كاالیی چارچوب در
 دادن دسعت  از معوارد  ایعن  از یکعی  .آید می دست به گزافی بهای به درآمد این .گیرد می

 یعا  شعدن  تجعاری  بعه  نویسعندگان  برخعی  اسعت.  دیگعری  رضعایت  بعرای  خعود  هویت
 در جهعانگردی  ،وضععیت  ایعن  در .انعد  كعرده  اشعاره  میزبعان  ةجامع فرهن  شدن كاالیی

 دارد گعرایش  گردشگران  ا قة با منطبق ظاهرسازی و تجدد به توسعه درحال كشورهای
 آنقعدر  مقصد اجتماع اگر یابد. شیوع مبتال گرایی سطحی نوعی كه شود می باعث این و

 گاارد می نمایش به خود از ای چهره بیشتر ،مسافران تأثیر تحت ،نباشد محکم و منسجم
 هرچعه  را جامععه  سعنتی  بافعت  نهایت در این و است مسافران پایرش و قبول مورد كه

 تغییعر  و ناحیعه  اجتماعی های بنیان تزلزل باعث تواندمی حتی داد. خواهد تغییر تر سریع
 شود. میزبان سرزمین جوانان ویژه به مردم های نگرش و رفتار
 شعود  معی  گيته یندیافر به و است شده عنوان منيی آثار ینهم ازجمله نیز القایی اثر
 و شود می الگو میزبان ةجامع برای است، آنها به مربوط چه هر و گردشگران فرهن  كه

  (.850 :8876 )ضعرغام،  پردازنعد  معی  میهمعان  فرهنع   از كوركورانعه  تقلیعد  بعه  ساكنان
 قعرار  حرمتعی  بی و خرتمس مورد بازدیدكنندگان جانب از میزبان جامعة فرهن  اگر
 )العوانی،  بود خواهیم شاهد را بومی افراد زندگی روش سریع خیلی تغییرات ،گیرد
8819: 864-895.)   
 بعا  آن از كعه  اسعت  اثعری  گردشعگری،  مهم بسیار فرهنگی  ع اجتماعی اثرات از یکی
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 چشعم  بعه  توسععه  درحعال  كشعورهای  از بسعیاری  در و شودمی یاد «نمایشی اثر» عنوان
 بعه  میزبعان  ةجامع و گردشگر بین مشهود هایتياوت وجود صورت در اثر، این خورد. می
 رفتعاری  تغییرات ایجاد باعث گردشگران ةمشاهد تنها كه ترتیب این به پیوندد. می وقوع
 مععالی توانمنععدی كععه محلععی مععردم شععرای ، ایععن تحععت شععود.مععی میزبععان ةجامععع در

 پروراننعد.  یمع  سعر  در را زنعدگی  سعبک  ایعن  داشعتن  سعودای  بینندمی را دیداركنندگان
 دیداركننعدگان  و سعاكنان  بین ارتباط كه است هنگامی نمایشی اثر وقوع امکان بیشترین
 منطقعه  هر كه ازآنجایی (.045 :8815 ترابیان، و )ضیایی باشد مدت كوتاه و سطحی نسبتاً
 در و داشعته  ادامعه  نسل به نسل كه است خود خاص فرهن  و ارزش اصول، عقاید، دارای
 هاهویت این تخریب موجب تواندمی گردشگران ورود دهد، می شکل را آنها هویت واقع
   (.07 :8819 )زاهدی، شود
 شهر به انگردشگر زیاد نسبتاً ورود و رشد شاهد اخیر هایسال در اینکه به توجه با

 ستا ممکن گردشگری مقصد ةناحی در گردشگری ةتوسع اساس این بر ،هستیم همدان
 كعه  كنعد می بایجا بحث ضرورت بنابراین .شود محلی افراد زندگی الگوی تغییر باعث
 اجتمعاعی  هعای آسعیب  زمینعة  در ویژه به مقصد ةجامع بر گردشگری تأثیرات بررسی به

  شود. بیشتری توجه گردشگران، ورود از ناشی
 هعم م هعای جا بعه  و سعابقه  دارای و گردشعگری  مراكعز  تعرین  اصلی از یکی همدان
 و خعارجی  گردشعگران  از زیادی تعداد میزبان و توجه مورد همواره لاا و است تاریخی
 مناسعبی  هعای فرصعت  شهرسعتان  این فرهنگی و تاریخی متنوع هایجا به است. داخلی
 آنکعه  علت به شهری نواحی (.90 :8811 )حمدی، هستند پایدار ةتوسع به دستیابی برای
 محسعوب  مهمعی  گردشعگری  مقاصعد  غالبعاً  دارند بسیار فرهنگی و تاریخی هایجا به
 و ریعزی  برنامعه  بعا  و همعدان  شعهر  هعای  قابلیعت  به توجه با توانمی رو ازاین شوند. می

 ،اقتصعادی  ةتوسعع  ةزمینع  در مهعم  گعامی  ،گردشعگری  ةتوسعع  ةزمین در گااری سرمایه
 حصعحی  طور به شهر این در گردشگری چنانچه و برداشت شهر این فرهنگی و اجتماعی
 خواهد فراوانی اجتماعی و فرهنگی هایآسیب بروز باعث نشود ریزی برنامه و مدیریت

 این در ما بنابراین است. معنوی و مادی زیاد های هزینه صرف مستلزم آن جبران كه شد
 حضعور  و گردشعگری  توسععة  از ناشعی  اجتمعاعی  هعای آسعیب  كعه  داریم قصد تحقیق

  كنیم. بررسی و مطالعه همدانی شهروندان منظر از را گردشگران
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 تحقیق هایپرسش

 كعرده  پیعدا  توسعه چقدر شهرستان این در گردشگری همدان شهروندان منظر از .8
 است؟

 افعزایش  به چقدر شهرستان این در گردشگری توسعة همدان شهروندان منظر از .0
 است؟ شده منجر اجتماعی هایآسیب

 از ناشعی  اجتمعاعی  هعای آسعیب  كمتعرین  و بیشعترین  همدان شهروندان منظر از .9
اند؟كدام گردشگری توسعة

 
 پژوهش تجربی پیشینة

 افعق  تعا  كنعد معی  كمعک  محقعق  بعه  تحقیعق  موضوع زمینة در شده انجام مطالعات مرور
 پعژوهش  موضعوع  تحلیعل  و تجزیعه  بعه  تعر عمیق و بهتر و دهد گسترش را هایش اندیشه
 ایعن  در گرفتعه  صعورت  هاییشپژوه غالب كه كرد اشاره نکته این به باید البته بسردازد.
 بعه  و انعد  پرداختعه  كلعی  صعورت  بعه  گردشعگری  اثعرات  تحلیعل  و تجزیه به بیشتر زمینه
 از كعه  است، نشده توجهی مجزا طور به گردشگری توسعة از ناشی اجتماعی های آسیب
 :پردازیممی مورد چند  كر به میان این
 

 داخلی دةش انجام هایپژوهش

 اجتمعاعی  منيی اثرات قبول قابل سطح سنجش» به تحقیقی در ،(8815) ترابیان و ضیایی
 نتیجعه  ایعن  به پایان در و  پرداخته «پریشان تاالب منطقة در محلی جوامع بر گردشگران

 زیسعت،  محعی   كیيیعت  كعاهش  جمعیعت،  ازدحام جنایت، و جرم افزایش كه اند رسیده
 تعرین  عمعده  از گیزنعد  هعای هزینعه  افعزایش  و فرهنع   شعدن  كعاالیی  ترافیک، افزایش
 تعاالب  در گردشگران حضور افزایش و گردشگری توسعة از ناشی اجتماعی های آسیب
 است. پریشان

 توسعععة منيععی پیامععدهای واكععاوی» بععه تحقیقععی در (،8858) همکععاران و رضععایی
 نتعایج  انعد. پرداختعه  «گازرخعان(  )روستای قزوین استان روستایی مناطق در گردشگری
 گازرخعان  روسعتای  در گردشگری توسعة كه است آن دهنده نشان تحقیق این از حاصل
 در روسعتا یان  در فرهنگعی  تغییعرات  ایجعاد  آنعان،  فرهنگعی  الگوهعای  گسعترش  باعث
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 رنع   كم موجب همچنین و ... و محلی گویش پوشش، نوع همچون مختليی های زمینه
 و  تععار  بعروز  همچنعین  اسعت.  شده منطقه سطح در فرهنگی هایجا به برخی شدن
 بعین  گردشعگری  از حاصعل  منعافع  ناعادالنعة  توزیعع  دلیل به منطقه بومی افراد بین تضاد

  است. منطقه این در گردشگری توسعة از ناشی هایآسیب دیگر از روستا یان،
 هعای سعکونتگاه  در گردشعگری  توسعة» شناسی آسیب به پژوهشی در (،8850) آمار
 نتعایج  اسعت.  پرداختعه  «گعیالن  اسعتان  در سعیاهکل  شهرستان دیلمان دهستان روستایی
 بعرای  الزم امکانات فاقد آنکه وجود با منطقه این كه دهدمی نشان تحقیق این از حاصل
 گرفته قرار گردشگران هجوم مورد اخیر هایسال در ولی است، بوده گردشگری توسعة
 لعه ازجم اسعت.  آورده وجعود  بعه  منطقعه  این برای فراوانی منيی تبعات موضوع این كه
 هعای آلعودگی  بعه  توانمی منطقه این در گردشگری توسعة از ناشی هایآسیب ترین مهم
 و رویعه  بعی  سازهای و ساخت گسترده، طور به اراضی كاربری تغییر محیطی، زیست شدید
 كرد. اشاره گردشگری توسعة جهت در مناسب مدیریت عدم

 

   خارج در شده انجام هایپژوهش

 اجتمعاعی  هایاختالل نظریة» مطالعة به تحقیقی در (،0445) 0سکیاستوكوا و 8پار 
 ،«گردشععگری رشععد زمینععة در تحقیقععی روسععتایی: جوامععع در جنایععت و جععرم و

 اسعت  داده نشان گرفته، انجام 8كلرادو روستایی جامعة در كه تحقیق این اند. پرداخته
 طعة راب جنایعت  و جعرم  گوناگون افزایش و جامعه در گردشگری سریع رشد بین كه

 دارد. وجود معناداری

 در گردشعگری  اجتمعاعی  آثار بررسی» عنوان تحت تحقیقی در (،0484) 0الن  یهه
 از جزیعره  ایعن  در گردشعگری  توسععة  كه است یافته دست نتیجه این به ،9هینان جزیرة
 وجعود  بعه  آنجعا  در منيی و مثبت از اعم را تغییراتی ارهبرد این و شده آغاز 8554 سال
 آثعار  از و شعود می ارزیابی اقتصادی رشد با معموالً موفقیت جزیره این رد است. آورده
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 كعه  آثعاری  بررسعی  هدف با مطالعه این است. شده پوشی چشم اغلب هینان بر آن منيی
 طریععق از و انععد گااشععته جععای بععر گردشععگری مقصععد بععه خععود ورود بععا گردشععگران

 ایعن  از حاصل نتایج است. هشد انجام هینان جزیرة ساكنان زندگی عمیق وتحلیل تجزیه
 شعده  آنجا اقتصادی رونق باعث گردشگران ورود اگرچه كه است آن دهندة نشان تحقیق
 فرهنع   شعدن  كعاالیی  و نمایشعی  همچعون  ای منيعی  پیامعدهای  حعال  ععین  در اما است،

 صعنعت  بعه  ازحعد  بعیش  وابسعتگی  بومیعان،  برای ازحد بیش هایجایی جابه گردشگران،
 ماننعد  هعایی یبیمعار  شعیوع  آن تبع به و فحشا جنایت، و جرم سبین افزایش گردشگری،

 است. داشته پی در را و...، مخدر مواد مصرف رواج ایدز،
 از ناشعی  منيعی  پیامعدهای  و آثعار  مطالعة به پژوهشی در (،0488) همکاران و 8مور
 كارا یعب  دریعای  حعوزة  كشعورهای  در گردشعگران  حضور افزایش و گردشگری رشد

 حضعور  افعزایش  كه است نکته این دهندة نشان پژوهش این از حاصل نتایج ند.اپرداخته
 صعوتی،  آلعودگی  و صعدا  سعرو  میعزان  افعزایش  همچعون  ای منيی آثار دارای گردشگران
 افعزایش  و شهری مناطق در ازحد بیش ازدحام جنایت، و جرم گسترش ترافیک، افزایش
 ایعن  بعرای  را ایعدیده مشکالت كه است كشورها از گروه این برای غاایی مواد قیمت
 است. آورده وجود به جوامع
 
 نظری مبانی

 جلب خود به را شناسان جامعه توجه ،است اجتماعی ایمقوله گردشگری كه ازآنجایی
 و داندمی اروپا در را گردشگری ةسرچشم علم این (.81 :8815 )حیدری، است كرده
 ایتعوده  تعأثیرات  كعه  هسعتند  منعاطقی  ولینا اروپایی مناطق زیرا ؛كندمی مطالعه را آن

 ،گردشعگری  شناسعی  جامععه  (.878 :8510 ،0كعوهن ) انعد  كعرده  تجربعه  را گردشگری
 نهادهعای  و مناسعبات  هعا، نقعش  هعا، انگیعزه  ةمطالعع  بعه  كعه  اسعت  نوظهور تخصصی
 پعردازد معی  ،گعاارد معی  جعای  بعر  میزبان ةجامع در پدیده این كه اثراتی و گردشگری
 .(78 :8811 ،8وس)آپوستولوپول

                                                                                                                                            
1. Moore 

2. Cohen 

3. Apostoloupolus 
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 اجتماعی هایآسیب شناسی جامعه هاینظریه

 و كننعد  معی  تأكیعد  اجتمعاعی  محی  اساسی و مهم نقش بر خود تبیین در هادیدگاه این
 جامععه  افعراد  بعر  كه اجتماعی ساخت چون، اموری به را انحرافی رفتارهای گیری شکل
 همچنعین  و گیعرد می قرار هاآن در فرد كه اجتماعی هایموقعیت و شرای  و دارد احاطه
 كجروی شناختی، جامعه هایدیدگاه دهند.می نسبت دارد، تعلق آنها به فرد كه هاییگروه
 خعاص  فرد هر از خارج كه كنندمی رفیمع ایفرهنگی یا اجتماعی نیروهای محصول را

 جعای  بعه  شعناختی  جامععه  های تبیین دارد. وجود انحرافی كنش هر از پیش و دارد قرار
 شعناختی  روان و شعناختی  زیسعت  هعای دیعدگاه  در چنانکه - فردی هایتياوت بر أكیدت

 و نهادهعا  كعه  اسعت  عیمعد  و دارد، توجعه  اجتمعاعی  و گروهی عوامل به -دارد وجود
 بایعد  را انحرافعی  رفتار و گرفت نظر در كل یک عنوان به باید را اجتماعی كلی مناسبات

 ةنکتع  ،تقعدیر  هعر  بعه  (.00 :8864 )فرجاد، داد رقرا لیلحت و تبیین مورد گروه درون در
 شعناختی  زیسعت  و شناختی روان هایدیدگاه از را شناختی جامعه هایتبیین كه ایاساسی
 هعا، ارزش گعرفتن  نادیعده  فرایند در و است جامعه بر هادیدگاه این تأكید د،كن می متمایز
 عنعوان  بعا  حعوزه  ایعن  در هاریهنظ ترین مهم از یکی به ادامه در .داندمی مقصر را جامعه
 كنیم: می اشاره خالصه طور به اجتماعی کنترل
 

 1هیرشی تراویس اجتماعی کنترل نظریة

 از ناشعی  اجتماعی هایآسیب بحث اجتماعی، انحرافات زمینة در كه هایینظریه جمله از
 كنتعرل  نظریعة  كنعد، معی  تبیعین  ایشایسعته  نحعو  به را میزبان جامعة در گردشگری رشد

 كعه  هیرشعی  معاصران نظریات برخالف بزهکاری، كنترل ةنظری است. هیرشی اجتماعی
 و 0لیلعی ) اسعت  شعناختی  جامععه  ةنظریع  یک عمدتاً داشتند، شناختی روان ماهیت بیشتر

 داند.می اجتماعی كنترل نبود را رفتاریكج اصلی علت نظریه این (.57 :8559 همکاران،
 سعوی  بعه  محعر   نیروهعای  از ناشعی  آنکه از بیش اشخاص، رفتاریكج اساس، این بر

 (.98 :8815 سروسععتانی، صععدیق) اسععت ممانعععت عععدم محصععول باشععد، نابهنجععاری
 )معثالً  عادی شناختیجامعه متغیرهای به را بزهکاری و بزه ،«اجتماعی» كنترل های نظریه

 جعای  هبع  حعوزه،  این پردازاننظریه دهند.می نسبت ...( و آموزش خانواده، ساختارهای
                                                                                                                                            
1. Travis Hirschi 

2. Lilly 
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 در ،«كنعد؟ معی  مجعرم  را افراد عواملی چه» یعنی شناسانه جرم اینمونه پرسش این طر 
 آنها، گيتة به است. انتظار مورد چیزی انحرافی، رفتار كه هستند مشتر  باور این داشتن
 و 8ویلیعامز ) «كننعد معی  پیروی قوانین از مردم چرا» كه است این شود تشریح باید آنچه
 اصعوالً  افعراد  كعه  است عقیده این بر اجتماعی نظارت دیدگاه (.855 :8816 ،0شین مک
 چعه  جامعه كه است این اصلی نکتة هستند. بودن نابهنجار یا بودن بهنجار قابلیت دارای
 معنعی  دارای جامععه  درون در تنهعا  نابهنجعار  یا بهنجار رفتار باشد. داشته فرد با رفتاری
 بعر  هیرشی كند. تحمیل فرد بر را خود ارهایهنج كه كندمی سعی ایجامعه هر و است
 ضععیف  جامععه  و فرد میان پیوند كه شودمی واقع زمانی رفتاری كج كه است اعتقاد این
 (.885-804 :8817 ممتاز،) شود گسسته یا باشد

 از قبعل  را معاصر نظریات دیگر نارسایی كه است داده خرج به زیادی دقت هیرشی
 فعرد  شخصیت بر آنکه جای به وی دهد. توضیح زهکاریب ةزمین در خود ةنظری معرفی

 به كه كرد تمركز ای اجتماعی رواب  نقش روی بر كند، تکیه مجرمانه رفتار منبع عنوان به
 نظریعه  اساسعی  ةفرضی (.86 :8565 هیرشی،) گيت می اجتماعی هایعُلقه و پیوندها آنها

 هعای  كنتعرل  خعاطر  بعه  هم و نیدرو كنترل ةواسط  به هم مردم، بیشتر كه است این كنترل
 كه دهد می نشان فرضیه این كنند. می نوایی هم اجتماعی هنجارهای و هاارزش با بیرونی،
 رفتعار  هعای  انگیزه یافتن به تمایلی انحراف، های نظریه از بسیاری برخالف كنترل ةنظری

 هم در تماعیاج های كنترل آن در كه دارد توجه «وضعیتی» به بیشتر بلکه ندارد؛ انحرافی
 آورند. می دست به بیشتری عمل آزادی انحرافی رفتارهای انجام برای مردم و شکنند می

 چنعدانی  اهمیت جرم ارتکاب در مردم ةانگیز منبع جویو جست كنترل، ةنظری در بنابراین
 كجعروی  چعون  ؛گیرد قرار بررسی مورد دقیقاً باید كه است كنترل منابع این بلکه ندارد،
 (.840 :8814 ،طالبان) است [غیررسمی و رسمی] اجتماعی های كنترل سایینار ةنتیج

 متمعایز  هسعتند  ععد بُ یعا  عامعل  چهار دارای كه نظر این از را اجتماعی قیود هیرشی،
 حعال،  ایعن  در .6اعتقاد و 9تعهد ،0بودن درگیر ،8پیوستگی از: ندا عبارت ابعاد این كند. می

                                                                                                                                            
1. Williams 

2. McShane 

3. attachment 

4. involvement 

5. commitment 

6. belief 



  
 

 

 

211 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة هشتم
 1شمارة 

 1931بهار 

 بعه  فرد كه هاییگره یا ها پیوستگی قدرت میزان است. «پیوستگی» همان عامل ترین مهم
 هعا( باشعگاه  )مدرسعه،  نهادهعا  به یا نقش( هایمدل یا دوستان )والدین، دیگر مهم افراد
 دیگران، آن كه وقتی حتی تطابق ایجاد برای پیوستگی شود. انحراف مانع تواندمی دارد،
 درجعة  معنعای  بعه  «نبعود  درگیعر » یعنعی  معورد  دومین است. مهم هستند، منحرف خود

 درگیر اغلب كه آنانی است. غیررایج یا رایج رفتار برای مناسب انرژی( و )زمان فعالیت
 «تعهعد » دارنعد.  انحعراف  در شعدن  درگیعر  برای كمتری وقت هستند، رایج هایفعالیت
 داده انجعام  ععادی  جامععة  در تعر  پعیش  فرد كه است گااریسرمایه از میزانی كنندة ارا ه
 ایجاد یا خوب شهرت تحصیالت، میزان نظیر اشکالی تواندمی گااریسرمایه این است.
 مشعکل  دارای ععادی  جامععة  بعه  تعهعد  نظعر  از كه آنانی شود. شامل را تجاری كار یک

 از را بیشعتری  چیعز  شعوند،  دستگیر انحرافی رفتار در شدن درگیر واسطة به اگر هستند،
 جامععه  قواعد از قدردانی نوعی واقع در ،«اعتقاد» یعنی عامل آخرین داد. خواهند دست
 نوعی و گااردمی احترام هنجارها و قواعد آن به فرد یعنی آنهاست؛ بودن عادالنه دلیل به

 است احترامی اساسی، عنصر اینجا در كند.می احساس را آنها از پیروی به اخالقی تعهد
 (.045-084 :8816 شین، مک و ویلیامز) دارد وجود مشتر  ارزشی نظام برای كه

 و هعا ارزش بعا  احتمعاالً  آن اعضعای  اسعت،  قعوی  اجتماعی همبستگی كه ای جامعه در
 كعه  ای جامععه  در ولعی  گردشعگران[؛  مبعد   ]جامععة  شعوند  معی  نعوا  هم مشتر  هنجارهای
 وجعود  بیشعتری  احتمال گردشگران[ مقصد ]جامعة تاس ضعیف اعضا میان های همبستگی

 بیعان  زیعرا  ؛دارد تکیعه  بینشعی  چنین بر نیز كنترل نوین ةرینظ شوند. منحرف مردم كه دارد
 ،دارند آن مقررات از تبعیت به تمایل دارند همبستگی خود اجتماع با كه كسانی» كه كند می
 ، گردشعکری[  قصد به ازجمله دلیلی هر ]به اند بریده خود اجتماع از كه كسانی كه حالی در

 هرچعه  (.79 :8870 ،8)رابرتسعون  «باشعند  داشعته  مقعررات  آن نقعض  به تمایل است ممکن
 مشعغول  كمتعر  شعخ   باشعد،  بیشعتر  نهادهعایش  و محی  خانواده، به فرد وابستگی درجة
 پعایرفتن  و تعهعد  و وظیيعه  احسعاس  خصعوص  در همچنعین  شعود. معی  منحرفانعه  اعمال
 جامععه  قبعال  در فعرد  وظیيعه  احساس هرچه كه گيت باید جامعه كل قراردادی های هدف
 چنعین  توسع   جرم ارتکاب احتمال و بردمی اجتماعی زندگی از بیشتری سهم اشد،ب بیشتر

 نظریعة  بعه  توجه با شود. می او كجروی مانع اجتماعی تعهدات چون شود، می كمتر شخصی
                                                                                                                                            
1. Robertson 
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 ندارنعد،  گردشعگری  مقصد جامعة به خاطری تعلق گردشگران كه ازآنجایی اجتماعی، كنترل
 بعرای  فقع   افراد این زیرا شود؛ می بیشتر جامعه هایرزشا با مغایر رفتارهایی انجام احتمال
 بعه  خعاطری  تعلعق  هعی   بنابراین و دارند حضور گردشگری مقصد شهر در كوتاهی مدت
 بعا  مغعایر  رفتارهعای  بعروز  احتمعال  امعر  همعین  و ندارند آن فرهن  و رسوم آداب، و شهر
   كند. می بیشتر گردشگران سوی از را جامعه هایارزش

 حيع   منظعور  بعه  باشعد،  متعهعد  روزمره زندگی در متعارف هایفعالیت به كه فردی
 به را خود و كندنمی رفتاری كج است، آورده دست به خود برای كوشش با كه موقعیتی
 را فرصعتی  گردشعگران  بعودن  ناشناس و گمنامی (.804 :8818 )ستوده، اندازدنمی خطر
 به دست جامعه در موجود اجتماعی فشار و كنترل از دور به كه كندمی فراهم آنها برای
 كنند. می مشاركت كمتر نیز اجتماعی هایفعالیت در دیگر سوی از بزنند. انحرافی اعمال

 رفتعار  شعدن  درگیر باعث خود و دارد نیاز زیادی وقت روزمره زندگی امور در درگیری
 كعار  كعه  یكسع  كه حالی در دارند، هنجارشکنی برای بیشتری وقت بیکار افراد شود.می
 نظر به (.800 :8818 )ستوده، ندارد را جرایم ارتکاب برای اضافی انرژی و وقت كندمی
 برخوردارند جامعه افراد دیگر به نسبت بیشتری فراغت اوقات از گردشگران كه رسدمی
 از تخلعف  و هنجارشعکنی  بعرای  نیعز  را بیشتری وقت تا شودمی باعث موضوع این كه

 نعزد  در مجرمانعه  و انحرافعی  اعمعال  انعواع  به زدن دست نتیجه در و باشند داشته قانون
  شود. می مشاهده بیشتر ایشان

 موجعب  آنچعه  زیعرا  چیسعت،  نعوایی هعم  علعت  كعه  پرسدمی مستقیماً كنترل نظریة
 این به كه پاسخی شود.می نواییهم باعث كه است چیزی همان فقدان است رفتاری كج

 كنتعرل  اعمعال  شعود  معی  نواییهم موجب آنچه كه است این است، شده داده مهم سؤال
 كنتعرل  ضعف یا فقدان بنابراین گیرد.می را رفتاریكج جلوی كه است افراد بر اجتماعی
 دو كنتعرل  نظریة (.90 :8815 سروستانی، صدیق) است رفتاری كج اصلی علت اجتماعی
 معا  بعه  رفتعاری كعج  و انحراف از جامعه افراد بازداشتن و اجتماعی كنترل برای را شیوه
 آن در فعرد  كعه  ایجامععه  سوی از كه غیررسمی اجتماعی كنترل -8 است: كرده معرفی
 فعرد  بعر  آشعنایان  و بسعتگان  دوسعتان،  خعانواده،  اعضای سوی از غالباً و كندمی زندگی
 بعروز  از معانع  و اسعت  برخعوردار  ضعمنی  انعطعاف  از كنترل از نوع این شود.می اعمال

 سعوی  از كه قانونی و رسمی اجتماعی كنترل -0 و گرددمی افراد در انحرافی رفتارهای
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 افعراد  انحرافعی  و مجرمانعه  اعمعال  كنتعرل  برای كه دولتی و رسمی هایارگان و نهادها
 گونة به نسبت بیشتری شدت از كنترل نوع این شود.می اعمال اند،آمده وجود به جامعه
 جامعه های ارزش و هنجارها از حرافان كه مواردی در بیشتر و است برخوردار نخست
 بعر  كنتعرل  نعوع  این اجرای اصلی وظیية گیرد.می قرار استياده مورد باشد، شدید بسیار
 پیشعگیری  شان اصلی هدف كه است ...، و هادادگاه انتظامی، نیروی مثل نهادهایی عهدة
 در و اسعت،  جامععه  سعطح  در زننعده آسعیب  و انحرافعی  رفتارهای و بزه جرم، وقوع از

 پعا  زیر را جامعه هنجارهای كه است افرادی و خاطیان مجازات و تنبیه آن بروز صورت
 كنتعرل  نعوع  دو این اجرایی هایسازوكار به ادامه در اند.شده انحراف مرتکب و گااشته
 پردازیم:می اجتماعی
 
 غیررسمی اجتماعی کنترل

 در نعدامت  تحریعک  برای خاص، رفتاری اجتماعی تأیید عدم ابراز نوعی سازیشرمنده
  كنععد:مععی صععبحت سععازیشععرمنده نععوع دو از 8بریتویععت اسععت. خالفکععار شععخ 

 از نتیجعه  در و طعرد  بعدنام،  مجعازات،  رفتعار، كج آن طی كه جداكننده سازی شرمنده (8
 در  اععالم  ضعمن  كعه  پیونددهنعده  سعازی شرمنده (0 و شودمی تبعید نوایانهم جامعة
 احسعاس  نعوعی  او، به احترام ابراز حتی و وی تخلف گرفتن نادیده و رفتار كج احساس
 از و داردبازمی رفتاریكج ادامة از را او نهایتاً كه( شده )فر  كرده، ایجاد او در تقصیر

 (.98-90 :8815 سروسعتانی،  صعدیق ) كنعد معی  اسعتقبال  نوایانهم جمع به او بازگشت
 بزهکعاری  جدی كمتر اشکال تشریح برای نظریه بهترین تواندمی اجتماعی كنترل نظریة
 شخصی اعترافات به مربوط مطالعات عرصة در نظریه این هایزمینه وجود دلیل به باشد.

 كنترل نظریة است، متمركز مجرمانه رفتار جدی كمتر اشکال بر سنتی طور به كه مجرمان
 آیعد. می كار به وسال سن كم افراد بزهکاری كردن متعادل برای شکل بهترین به اجتماعی
 چنین شده بینیپیش رابطة است. بزهکاری با پیوستگی عامل رابطة مورد در دیگر مسئلة
 تحقیعق  شعود.  بزهکعاری  كعاهش  موجعب  باید دیگران به پیوستگی نوع هر كه گوید می

 مجرمعان  یعنی رسید؛ دوستان و بزهکاران میان مثبت ایرابطه وجود به هیرشی شخصی
 (.086-087 :8816 شین، مک و ویلیامز) دارند وستگیپی مجرم دوستان هایگروه با

                                                                                                                                            
1. Brytvyt 
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 قانونی و رسمی اجتماعی کنترل

 اجعرای  عوامعل  سعایر  و قضعات  توس  رسمی اجتماعی كنترل اعمال بر كنترل نوع این
 و عمل عقالنی اساساً هاانسان كه است این نظریه این در اصلی فر  دارد. تأكید قانون
 هزینعة  چنانچعه  و كننعد  معی  سعتانده   -داده تحلیعل  یرفتاركج نوع هر ارتکاب مورد در

 مجازات بنابراین كرد. خواهند خودداری رفتاریكج از باشد، آن منيعت از بیش ارتکاب
 معانع  مجعرم،  اععدام  یعا  و زنعدان  محاكمعه،  بازداشت، طریق از اجتماعی كنترل یعنی -

 در مجعازات  اعمعال  البتعه  شعود. معی  رفتعاری كعج  مشوق مجازات، عدم و جرم ارتکاب
 معؤثر  ععام  صعورت  بعه  هعم  الزم، «سرعت» و «قطعیت» ،«شدت» میزان مراعات صورت

 عمل خاص شکل به هم و شودمی جرم ارتکاب از مردم عامة بازداشتن سبب و افتد می
 اسعت  ایعن  نظریه این فر  دارد.بازمی رفتاریكج ادامة از را رفتاركج شخ  و كندمی
 آن بازدارنعدگی  قعدرت  باشد، بیشتر مجازات اعمال سرعت و قطعیت شدت، هرچه كه
 كنتعرل  خصعوص  در البتعه  (.90-99 :8815 سروسعتانی،  صعدیق ) بود خواهد بیشتر نیز

 نظعارت  تقویعت  كعه  داشعت  توجعه  اساسعی  و مهعم  نکتعه  این به باید رسمی اجتماعی
 شعدید  كعاهش  معنی به تواندمی معاصر تکنولوژیک امکانات گرفتن نظر در با اجتماعی
 در كعه  طوری به باشد؛ افراد خصوصی زندگی ابعاد تمامی بر نظارت و فردی هایآزادی
 حعد  چه تا كه است مهم بحث یک امروزه مسئله این صنعتی، پیشرفتة كشورهای بیشتر
 خصوصعی  زندگی كنترل برای تکنولوژیک ابزار از كه است مجاز اجتماعی نظارت نظام
 هعای دوربعین  مثعل  تکنولوژیعک  ابعراز  نظعر  از کعان ام این شک بدون كند. استياده افراد

 نظام یک به جامعه تبدیل خطر اما است. آسان كامالً غیره و سمع استراق وسایل مخيی،
 (.801 :8817 ممتاز،) است تأمل قابل نیز پلیسی

 تععداد  ورود با كه است این كندمی تبیین خوبی به اجتماعی كنترل نظریة كه موضوعی
 جمعیتعی  با شهرها كالن زمرة در همدان شهر گرفتن قرار و همدان شهر به گردشگران زیاد

 كعاهش  خصعوص  بعه  و گردشعگران  بعر  اجتمعاعی  كنتعرل  نوع دو هر كاهش با ما متراكم،
 گمنعامی  و مبعد   جامععة  از گردشعگران  دوری علت به غیررسمی، اجتماعی كنترل شدیدتر
 رفتارهعای  گعرفتن  نادیعده  و یرسعم  اجتمعاعی  كنتعرل  كعاهش  با نیز گاه گه و آن از ناشی

 گردشعگران،  حضور از ناشی اقتصادی منافع توجیه انحراف، بودن مقطعی دلیل به انحرافی
 آمعدن  پدیعد  باععث  موضعوع  ایعن  كعه  هسعتیم  مواجه و...، مربوط مسئوالن نوازی میهمان
 است. شده همدان( )شهرستان گردشگران مقصد جامعة در گوناگونی اجتماعی های آسیب
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  پژوهش حلیلیت مدل
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 های اجتماعی . الگوی نظری روابط علی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، گسترش آسیب1نمودار 

 

 پژوهش هایفرضیه

 و اجتمعاعی  هایآسیب رشد بین شهروندان، نگرش اساس بر كه رسد می نظر به .8
 دارد. وجود رابطه همدان شهر در گردشگری ةتوسع

 بعه  وابسعته  افعراد  نگعرش  بعا  ععادی  شعهروندان  نگرش بین كه رسد می نظر به  .0
 ةتوسعع  از ناشعی  اجتمعاعی  هعای آسعیب  رشعد  مورد در گردشگری هایفعالیت

 دارد. وجود معناداری تياوت گردشگری

 

  پژوهش شناسی روش

 بدین .است شده استياده پیمایشی نوع از تحلیلی و توصیيی هایروش از تحقیق این در
 بعه  كعه  یاكسعبه  و محلعی  سعاكنان  شعامل  مجعزا  گعروه  دو به آماری ةجامع كل منظور
 روش از تحقیعق  ایعن  در همچنعین  .شعد  تقسعیم  انعد، وابسعته  گردشعگری  هعای  فعالیت
 هجعده  سعنی  طیعف  در معرد  و زن افراد از تركیبی با شده بندی طبقه تصادفی گیری نمونه
 اسعاس  بعر  مطالععه  وردمع  آمعاری  ةنمون ،اساس این بر است. شده استياده باالتر و سال
 صعورت  به كه ،است شده برآورد نير چهارصد (818 :8818 پور، رفیع) 8كوكران فرمول

                                                                                                                                            
1. Cochran 
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 افعراد  و نير دویست محلی عادی ساكنان یعنی مطالعه، مورد گروه دو هر حجم مساوی
 هعا داده گعردآوری  برای .گردید تعیین نير دویست هم گردشگری هایفعالیت به وابسته

 پعژوهش  ایعن  در اسعت.  شده استياده لیکرت طیف قالب در ساخته محقق ةنام پرسش از
 بعر  مبتنعی  كعه  كرونباخ آليای ضریب از نامه پرسش سؤاالت 8پایایی میزان بررسی برای

 كه شده استياده كند، می مشخ  را طیف كل روایی ضریب و است ایگویه همبستگی
 از نامعه(  )پرسعش  سعؤاالت  راعتبعا  تعیعین  برای همچنین است. /.(18) آن ضریب میزان
 اعتبعار  از منظور است. شده استياده ،است محتوایی اعتبار نوعی كه صوری اعتبار روش
  )سعاروخانی،  اسعت  معیعار  یعا  شعاخ   یک با ،امر یک متخصصان توافق میزان صوری

 خصعوص  در مربعوط  كارشناسعان  و متخصصعان  نظریات از منظور بدین (.017 :9881
 ،0)دواس اسعت  شعده  اسعتياده  انتظار مورد هایویژگی با االتؤس محتوای بودن منطبق
 در كعه  گرفتعه  انجعام  تحلیلعی  و توصیيی بخش دو در هاداده تحلیل و تجزیه (.60 :8816
 T آزمعون  و همبسعتگی  هایآزمون و كمّی یمتغیرها اندازة میانگین توصیيی، جداول قالب
   است. شده استياده اینمونه تک

 

 اصطالحات و مفاهیم عملیاتی و نظری تعاریف

 وابسته( )متغیر اجتماعی هایآسیب

 كعه  شعود می اطالق جمعی یا فردی عمل نوع هر به اجتماعی هایآسیب :نظری تعریف
 قعرار  جامععه  غیررسمی و رسمی جمعی عمل عام قواعد و اخالقی اصول چارچوب در
 شعود  معی  رو روبعه  تمعاعی اج و اخالقعی  قعبح  یعا  و قعانونی  منع با نتیجه در و گیردنمی

 (.8818 عبداللهی، از نقل به ؛89 :8811 زاده: )سهراب
 در ميهعوم  ایعن  سنجش برای و اجتماعی هایآسیب عملیاتی تعریف در عملیاتی: تعریف
 گرایعی  خرافه گسترش و رواج -8 شامل: كه است شده استياده گویه هيده از ،حاضر مقالة

 -8 ،و...( سعنجاب  )سع ،  خعانگی  حیوانعات  فروش و خرید -0 ،و...( بینی طالع )رمالی،
 فعروش  و خریعد  -0 و...(، )اكس صنعتی گردان روان هایقرص مصرف و فروش و خرید
 های)آرایش بدحجابی گسترش و رواج -9 ،و...( بوكس پنجه قمه، )چاقو، سرد های سال 

                                                                                                                                            
1. reliability 

2. Dewas 
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 فعروش  -7 و...(، یپرست )شیطان انحرافی جریانات رشد -6 و...(، نما بدن هایلباس زننده،
 افعزایش  -5 گعری،  تکدی رواج و افزایش -1 و...(، مستهجن، های)فیلم ضدفرهنگی اقالم

  سععرقت، افععزایش -88 اوبععاش، و ارا ل حضععور افععزایش -84 بععانوان، بععرای مزاحمععت
 و فعروش  خرید، -80 خیابانی، هاینزاع افزایش -88 خطرنا ، هایرانندگی افزایش -80

 رواج و افعزایش  -86 قماربازی، رواج -89 و...(، شیره )تریا ، نتیس مخدر مواد مصرف
 بعر  هعا گویعه  تمعامی  .است (الکلی مشروبات مصرف و فروش خرید، -87 و گری روسسی
 -8 زیعاد،  -0 ،زیعاد  خیلعی  -8) پاسعخ  پعنج  گویعه  هر برای و ،تنظیم لیکرت طیف اساس

 .است شده گرفته نظر در (كم خیلی -9 و كم -0 تاحدودی،
 

  مستقل( )متغیر گردشگری

 حركعت  اسعت:  اینگونعه  بریتانیعا  گردشعگری  انجمعن  سعوی  از گردشعگری  تعریف
 آن در معمعول  طعور  بعه  كه است هایی مکان از خارج هاییمقصد به مردم مدت كوتاه
 ایعن  در اقامتشعان  طعی  كعه  هعایی فعالیت شامل همچنین ،كنند می كار و دارند اقامت
 نیعز  سیاحت یا روزانه بازدید جمله از منظوری هر به حركت و دهندمی انجام مقصد
 (.884 :8817 )اردستانی، شودمی

 

 گردشگری هایفعالیت توسعة و رشد

 دنبعال  به و زمانی دورة یک در منطقه یک در گردشگران حضور افزایش :نظری تعریف
 تصعادی غیراق و اقتصعادی  وابستگی و بومیان برای درآمد و شغلی هایزمینه افزایش آن

 است. محققان نظر مد گردشگری بخش به بومیان
 و گردشعگری  هعای فعالیعت  توسعة و رشد ميهوم عملیاتی تعریف در عملیاتی: تعریف
 در گردشعگران  حضعور  زانیم -8 شامل ایگویه پنج نامة پرسش یک از آن سنجش برای
 رشعه  در گردشعگری  صعنعت  اقتصعاد  حد چه تا -0 است؟ بوده حد چه تا همدان شهر

 ةتوسعع  و رشعد  اثر در حد چه تا -8 است؟ بوده فایده یدارا بومی ساكنان یبرا همدان
 امکانعات  هعا، رسعتوران  ،هعا هتعل  هعا، مغازه تعداد مثل) خدمات و هاتیفعال گردشگری

 در گردشعگری  ةتوسعع  حعد  چه تا -0 است؟ افتهی شیافزا همدان شهر در (... و یرفاه
 یهعا تیع فعال بعه  شعما  درآمعد  حعد  چه تا -9 و ت؟اس كرده اشتغال ایجاد همدان شهر
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 لیکعرت  طیعف  اساس بر هاگویه تمامی كه است شده استياده است؟ وابسته گردشگری
 و كعم  -0 حعدودی،  تا -8 زیاد، -0 زیاد، خیلی -8) پاسخ پنج گویه هر برای و تنظیم،

 است. شده گرفته نظر در كم( خیلی -9
 

 گردشگری صنعت با مرتبط شاغالن

 در كعه  هسعتند  صعنایعی  و خعدمات  هعا، فعالیعت  از تركیبی گردشگری با مرتب  لمشاغ
 ،هعا تيریحگعاه  هعا، مغعازه  پعایرایی،  واحعدهای  اقامتی، واحدهای ونقل، حمل های بخش

 كنعد معی  فراهم ها گروه یا افراد برای را سير تجربة پایرایی، خدمات دیگر و تسهیالت،
 صعنعت  با مرتب  شاغالن (.60 :8811 میرزایی، از نقل به ؛9 :0448 ،0ریچی و 8گولدنر)

 غیرمسعتقیم  یعا  مسعتقیم  صعورت  بعه  ماكور مشاغل در كه هستند افرادی هم گردشگری
 هستند. فعالیت به مشغول

 
 عادی شهروندان

 صعنعت  بعا  مشخصعی  ارتبعاط  هعی   ایشعان  مشعاغل  كعه  اسعت  شهروندانی تمام شامل
 ندارد. گردشگری

 
 پژوهش توصیفی هاییافته

 بعر  پاسعخگویان  اجتمعاعی  و فعردی  هعای ویژگعی  كه ایزمینه هایمتغیر قسمت این در
 مشعخ   را اقتصعادی  -اجتمعاعی  طبقعة  و شغل، تحصیالت، میزان سن، جنس، حسب
 شوند.می داده قرار توصیف و بررسی مورد كند،می

 درصعد  7/68 كعه  دهدمی نشان جنسیت متغیر خصوص در پژوهش از حاصل نتایج
 از حاصعل  نتعایج  دهند.می تشکیل زنان نیز را آنها از درصد 8/86 و مرد نپاسخگویا از

 60 تعا  81 سعنی  ردة در پاسعخگویان  كعه  دهدمی نشان سن متغیر خصوص در پژوهش
 9/9 ،تحصیالت سطح مورد در است. سال 8/80 پاسخگویان سن میانگین و هستند سال
 89 دیعسلم،  فعوق  درصعد  84 ،دیعسلم  درصعد  1/80 راهنمایی، درصد 9/5 ابتدایی، درصد

                                                                                                                                            
1. Goeldner 

2. Richie 



  
 

 

 

211 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة هشتم
 1شمارة 

 1931بهار 

 اشتغال وضعیت مورد در اند.بوده دكتری و لیسانس فوق درصد 8/07 و  لیسانس درصد
 درصعد  8/78 آزاد، شعغل  درصد 8/7 دار، خانه درصد 8/7 كه گيت توانمی پاسخگویان

 هسعتند.  تحصعیل  حال در نیز درصد 0/80 و خصوصی و دولتی بخش كارگر و كارمند
 قعرار  ایعن  از انعد دانسعته  آن به متعلق را خود گویان پاسخ كه ایاقتصادی ع اجتماعی طبقة
 متوسع   درصعد  8/7 داننعد، معی  جامععه  پعایین  اقشعار  جعزو  را خعود  درصد 84 است:
 را خود نیز درصد 1/89 و باال روبه متوس  درصد 8/08 متوس ، درصد 8/06 پایین، روبه
 درصعد  بیشترین كه داشت بیان توانمی مجموع در دانند.می جامعه باالی طبقة به متعلق

 دانند. می جامعه متوس  قشر به متعلق را خود همدان( )شهروندان پاسخگویان
 

 هاداده تحلیل و  تجزیه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان بر حسب میزان رشد و توسعة گردشگری در شهر همدان2نمودار 
 

 شعهر  در گردشگری توسعة و رشد میزان به را خگویانپاس نگرش ،0 شمارة نمودار
 و رشعد  میزان شهروندان از درصد 81 فوق، نمودار هایداده طبق دهد.می نشان همدان
 درصعد  09/81 انعد، كعرده  ارزیعابی  كم خیلی و كم را همدان شهر در گردشگری توسعة
 دانند.می زیاد خیلی و زیاد را آن میزان نیز درصد 1/00 و متوس 
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 اینمونه تک T آزمون با گردشگری توسعة وضعیت بررسی .1 جدول

 سطح

 داری معنی
 T  مقدار

 اختالف

 میانگین

 میانگین

 شده مشاهده

 میانگین

 انتظار مورد
 گردشگری توسعة تعداد

 همدان شهر در
44/4 07/1 17/8 87/80 9/80 044 

 
 اینکه به توجه با .است همدان شهر در گردشگری توسعة وضعیت دهندة نشان ،8 جدول
 نتیجعه  در بعوده،  (9/80) انتظعار  معورد  میعانگین  از بیشعتر  (87/80) آمعده  دسعت  به میانگین

 انتظعار  مورد و آمده دست به میانگین اختالف است. یافته توسعه همدان شهر در گردشگری
 درصعد  59 بعا  و است (sig= 0/000) با برابر نیز آمده دست به داری معنی سطح است. 17/8

 است. یافته  توسعه همدان شهر در گردشگری كه داشت بیان توانمی اطمینان
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 های اجتماعی ناشی از حضور گردشگران میانگین نظر پاسخگویان در مورد هر یک از آسیب. 9نمودار 

 
 یعک  در گردشعگران  حضعور  منيعی  پیامعدهای  ازجمله توانمی را اجتماعی هایآسیب
 شعاخ   رشد مورد در پاسخگویان نگرش میانگین دهندة نشان فوق رنمودا دانست. منطقه
 توسععة  از ناشعی  اجتمعاعی  هعای آسیب ازجمله است. همدان شهر در اجتماعی هایآسیب

 فعروش  و خریعد  قماربعازی،  گری، روسسی الکلی، مشروبات مصرف به توانمی گردشگری
 همعدانی،  شعهروندان  منظعر  از تعه یاف رواج هعای آسعیب  میان از كرد. اشاره ...، و مخدر مواد
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 قماربازی رواج و اجتماعی آسیب بیشترین (9 از 88/8) میانگین با ضدفرهنگی اقالم توزیع
 از شعدن  آزاد حعس  بعا  است. شده بیان اجتماعی آسیب كمترین  (9 از 40/0) میانگین با

 هعای  محعی   از بعردن  لعات  بعرای  گردشگران تالش و سير هیجان هنجاری، های كنترل
 ،هسعتند  دچار آن به گردشگری های محی  برخی كه ازدحامی و شلوغی كنار در مقصد،
 قماربعازی  طرفعی  از هسعتیم.  منطقعه  در ضعدفرهنگی  اقعالم  توزیع آمار رفتن باال شاهد
 آن بعه  سير در مسافران اغلب، كه فراغت اوقات گاران برای سرگرمی و تيریح عنوان به
 میعانگین  كه دهدمی نشان تحقیق این نتایج و است نداشته چندانی گسترش پردازند،می
   است. بوده اجتماعی هایآسیب سایر از تر پایین شهر این در (9 از 40/0) قماربازی رواج
 

 همدان شهر در اجتماعی هایآسیب میزان مورد در میزبان جامعة نگرش توزیع .2 جدول

 کل زیاد خیلی زیاد حدودی تا کم کم خیلی میزان

 044 05 14 809 60 10 تعداد

 844 8/80 4/04 8/88 9/89 4/08 درصد

 17/0 9 از میانگین
 

 پاسعخگویان  از درصعد  9/86 كعه  دهعد  معی  نشان آمده دست به نتایج 0 جدول طبق
 8/88 كعم،  خیلی و كم حد در را گردشگری توسعة از ناشی اجتماعی هایآسیب میزان
 بعا  انعد. كعرده  ارزیابی زیاد خیلی و ادزی حد در را آن هم درصد 8/80 و متوس  درصد
 توسععة  از ناشعی  اجتمعاعی  هعای آسعیب  میعزان  افعراد  اكثر آمده، دست به نتایج به توجه

 از اجتمعاعی  هعای آسعیب  میعانگین  انعد. داشته بیان كم خیلی و كم حد در را گردشگری
  ست.ا متوس  سطح از باالتر كمی كه بوده 17/0 با برابر هم همدانی شهروندان منظر

 

 رشد مورد در گردشگری هایفعالیت به وابسته افراد با عادی شهروندان نگرش تفاوت .9 جدول

 گردشگران حضور از ناشی اجتماعی هایآسیب

 T مقدار معیار انحراف میانگین فراوانی اجتماعی هایآسیب رشد
 سطح

 داری معنی

 80/8 04/8 044 عادی شهروندان
788/0 444/4 

 89/8 64/0 044 گردشگری اب مرتب  شاغالن
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 رشعد  معورد  در ععادی  شعهروندان  نگعرش  میعانگین  آمعده،  دست به نتایج به توجه با
 كسعبه  نگعرش  میانگین و 04/8 با برابر گردشگران حضور از ناشی اجتماعی هایآسیب
 نیعز  داری معنعی  سعطح  و 78/0 بعا  برابعر  آمده دست به T مقدار است. بوده 64/0 با برابر

 و ععادی  شعهروندان  نگعرش  بین دار معنی تياوت دهندة نشان كه بوده 49/4 از كوچکتر
 دو بین در آمده دست به میانگین به توجه با است. گردشگری هایفعالیت به وابسته افراد
 ناشعی  اجتمعاعی  هایآسیب میزان عادی شهروندان كه داشت بیان توانمی افراد از گروه
 انعد. كعرده  بیعان  گردشگری هایفعالیت به وابسته دافرا از بیشتر را گردشگری توسعة از

 بعه  گردشعگری  توسععة  از حاصعل  سعود  دلیل به گردشگری هایفعالیت به وابسته افراد
 ندارنعد  چندانی توجه گردشگران حضور از ناشی اجتماعی هایآسیب و منيی پیامدهای

 بعه  متيعاوتی  نگرش مردم سایر به نسبت دلیل همین به و دهندمی اهمیت آن به كمتر و
 گردشعگری  توسععة  از چنعدانی  سعود  كه شهروندان سایر ولی دارند. گردشگری توسعة

 حضعور  و كننعد  معی  بیشعتری  توجعه  گردشعگری  منيعی  هایجنبه به شودنمی عایدشان
 دو نگرش تياوت بنابراین دانند.می منيی پیامدهای دارای بیشتر را جامعه در گردشگران

 اقتصعادی  منعافع  و سعود  تياوت از ناشی زیادی نسبتاً حدود ات توانمی را افراد از گروه
  دانست. گردشگری توسعة از حاصل
 

 از ناشی اجتماعی هایآسیب و گردشگری توسعة بین پیرسون همبستگی آزمون .1 جدول

 همدان شهر در گردشگران حضور
 گردشگری توسعة

 اجتماعی هایآسیب

 داری معنی سطح رابطه شدت تعداد

044 048/4 444/4 

 
 منظر از آن از ناشی اجتماعی هایآسیب و گردشگری توسعة بین رابطة بررسی برای
 تحقیعق  نتعایج  اسعت.  شعده  اسعتياده  پیرسعون  همبسعتگی  آزمعون  از همدانی شهروندان

 وجعود  داری معنعی  رابطة اجتماعی هایآسیب و گردشگری بین كه است آن دهنده نشان
 اطمینان درصد 59 با و است (sig = 0/000) با برابر هآمد دست به داری معنی سطح دارد.
 رابطعة  اجتمعاعی  هعای آسعیب  و گردشعگری  توسعة و رشد بین كه داشت بیان توان می
 رابطة دهندة نشان كه بوده 04/4 با برابر متغیر دو بین رابطة شدت دارد. وجود داری معنی
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 ایعن  بیعانگر  امر این و است مستقیم و مثبت رابطه جهت است. متغیر دو بین ضعیف نسبتاً
 در نیعز  اجتمعاعی  هعای آسیب همدان، شهر در گردشگری توسعة افزایش با كه است نکته
 معلعول  تواندمی جامعه یک در اجتماعی هایآسیب رواج یافت. خواهند افزایش شهر این

 اشعاره  جامععه  در موجعود  تعادل خوردن برهم به توانمی ازجمله كه باشد مختليی عوامل
 به جامعه در موجود نظم جامعه، یک در مختلف هایفرهن  با گردشگران حضور با د.كر
 الکلععی، مشععروبات مصععرف همچععون هععاییآسععیب آن نتیجععة در و خععورد خواهععد هععم

 كعه  همانگونه یافت. خواهد رواج و...، مخدر مواد فروش و خرید قماربازی، گری، روسسی
 انعواع  گردشعگری  توسعة نتیجة در همدانی شهروندان منظر از شد مشاهده تحقیق این در

 بعه  تعوجهی بعی  واسعطة  بعه  و است یافته گسترش متياوت درجات با اجتماعی هایآسیب
 میزبعان  جامعة به سهمگینی صدمات گردشگری توسعة از ناشی اجتماعی هایآسیب رواج
 آمعده  نیعز  پیشعین  تحقیقعات  در كه همانگونه بود. خواهد ناپایر جبران كه است شده وارد
 احسعاس  نوعی به فراغت، اوقات گاران برای میزبان جامعة در حضور با گردشگران است
 راحتی برای را امکانات گونه همه باید میزبان جامعة كه معتقدند و كنند می  آزادی و راحتی
 شعود. معی  منتهی میزبان جامعة در اجتماعی هایآسیب بروز به امر همین و كند فراهم آنها

 در و بعرد  معی  بهعره  میزبان جامعة در بودن ناشناخته و گمنامی نام به ایپدیده از گردشگر
 و اسعت  شعده  نمی آنها مرتکب خود جامعة در كه شود  می رفتاری و اعمال مرتکب نتیجه
 در و پعردازد  معی  میزبعان  جامعة در انحرافی و مجرمانه رفتارهای گسترش به ترتیب بدین
 یابد. می افزایش منطقه آن در اعیاجتم های آسیب آمار نتیجه
 

  پیشین تحقیقات با حاضر مقالة پژوهشی نتایج مقایسة

 حاكی نتایج این كند.می تأیید را پیشین تحقیقات نتایج پژوهش، این از حاصل هاییافته
 انعواع  آمعدن  وجعود  بعه  سبب مقصد جامعة به گردشگران ورود افزایش كه است آن از

 نتعایج  حاضر پژوهش نتایج همچنین شود.می اجتماعی گوناگون هایآسیب و انحرافات
 و (،8850) آمععار (،8858) همکععاران و رضععایی (،8815) ترابیععان و ضععیایی تحقیقععات
 (0488) همکاران و مور و (0484) الن  یهه (،0445) استوكواسکی و پار  های پژوهش

 را مقصد عةجام در اجتماعی های آسیب میزان افزایش و گردشگری رشد رابطة مورد در
 بعین  رابطعة  بر مبنی هیرشی( اجتماعی )كنترل رفتهكار به ةنظری هایافته این د.كن می ییدأت
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 افعزایش  و مقصعد  جامععة  در غیررسعمی  و رسعمی  اجتمعاعی  هعای كنترل سطح كاهش
 .كندمی تأیید نیز را گردشگران اجتماعی انحرافات

 
 پیشنهادها ارائة و گیری نتیجه

 سعطح  در هعا فعالیعت  پویعاترین  و تعرین  مهم از یکی عنوان به زهامرو گردشگری فعالیت
 فعالیعت  یعک  و اجتمعاعی  واقعیعت  یعک  به گردشگری ما دوران در است. مطر  جهان
 اوقعات  افزایش از برخاستة كه گردشگری نوین پدیدة .است شده تبدیل اقتصادی عظیم
« گونعاگون  هعای هجنبع  از و كرده رسوخ جهان جوامع تمامی در تدریج به» است فراغت
 فرهنگعی  عع  اجتمعاعی  مداخلعة  از اغلعب  اسعت.  آورده بعار  بعه  منيعی  یا مثبت بسیار آثار

  (.04 :8854 ،8)ناراسایا است شده یاد منيی اثر عنوان به گردشگری
 میزبعان  ةجامعع  در آمده وجود به تحوالت و تغییر بررسی پی در محققان مقاله این در
 )شهرسعتان  آنجعا  به انگردشگر ورود از بعد جتماعیا های آسیب گسترش میزان نظر از

 متععددی  عوامعل  بعه  گردشعگران  حضعور  از مقصعد  محی  پایریتأثیر .اندبوده همدان(
 شعوند، می وارد منطقه یک به كه گردشگرانی تعداد به توانمی همه از اول .دارد بستگی
 نگعاه  ،شعوند می اردو منطقه یک به مختلف اهداف با گردشگران كه ازآنجایی .كرد اشاره
 خعود  از میزبعان  ةجامعع  در را متيعاوتی  تأثیرات نتیجه در و است متياوت مقصد به آنها

 و مقصعد  ةجامعع  فرهنگعی  و اجتماعی هایتوانمندی ،دیگر طرف از گاارند.می برجای
 فرهنگعی  هایپایه با جوامع در .است تأثیرگاار زمینه این در نیز آن فرهنگی یکسارچگی

 نابسعامانی  دچعار  جامععه  هرچعه  امعا  است، كمتر میهمان فرهن  از أثیرپایریت ،استوار
 از آنهعا  تأثیرپعایری  ،باشعد  بیشعتری  اجتماعی هایگسست و سیاسی ثباتی بی اقتصادی،
 اثعرات  ازجملعه  (.808 :8816 ،زاهدی و )رنجبریان است بیشتر انگردشگر هایفرهن 
 فصععول در جنایععت و جععرم نمیععزا افععزایش گردشععگری، فرهنگععی و اجتمععاعی منيععی

 خصعوص  ایعن  در ناسعاكن  نگرش مورد در محققان موردی مطالعات است. گردشگری
 آسعایش  رفعتن  دست از و میزبان ةجامع در شلوغی و ازدحام كه است مطلب این یدؤم

 شعود معی  محسعوب  گردشعگری  ةتوسعع  منيعی  اثعرات  از یکعی  عنعوان  بعه  بعومی  مردم
  (.51 :8817 ،زاده )علیقلی

                                                                                                                                            
1. Narasaya 
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 نسعبتاً  همعدان  شعهر  در گردشعگری  تحقیعق،  ایعن  در آمده دست به نتایج به جهتو با
 كنتعرل  میعزان  كعاهش  و همعدان  شعهر  بعه  گردشگران ورود نتیجة در است. یافته توسعه

 هعای آسعیب  و انحرافی هایرفتار انواع بروز شاهد آنها، بر غیررسمی و رسمی اجتماعی
 در گردشعگری  توسععة  و رشعد  از ناشی هیافت رواج هایآسیب میان از هستیم. اجتماعی
 ،گرایعی  خرافه گسترش و رواج نظیر هاییآسیب میزان افزایش و رشد به توان می همدان
 صنعتی، گردان روان هایقرص مصرف و فروش و خرید خانگی، حیوانات فروش و خرید
 هبع  توجعه  بعا  كرد. اشاره ...، و بدحجابی گسترش و رواج سرد، هایسال  فروش و خرید
 اقعالم  توزیعع  اجتمعاعی،  آسعیب  متغیرهعای  از هریعک  رواج مورد در آمده دست به میانگین
 (9 از 40/0) میعانگین  بعا  قماربعازی  رواج و بیشعترین  (9 از 88/8) میعانگین  با فرهنگی ضد

 بعوده  همعدان  شعهروندان  منظر از گردشگران ورود از ناشی اجتماعی آسیب كمترین
 بعین  دار معنعی  مسعتقیم  رابطعة  دهنعدة  نشان رسونپی همبستگی آزمون همچنین است.
 گردشگران حضور افزایش با بنابراین است. اجتماعی هایآسیب و گردشگری توسعة
 گردشعگری  توسععة  از یناشع  اجتمعاعی  هعای آسعیب  افعزایش  شاهد همدان شهر در

 بود. خواهیم
 تنها ؛نیست انگیزشی عوامل به نیازی ،فرد شدن بزهکار برای كه است معتقد هیرشی

 را جعرم  فوایعد  كعه  دهعد  می را آزادی این فرد به كه است كنترل فقدان نیاز، مورد عامل
 پیونعد  موضعوع  طعر   با او .كند سنگین ع سبک بزهکارانه عمل آن های هزینه به نسبت

 و فعرد  میعان  پیونعد  كعه  شودمی واقع زمانی رفتاری كج كه است اعتقاد این بر اجتماعی
 قابلیت دارای اصوالً افراد كه است عقیده این بر او .شود سستهگ یا باشد ضعیف جامعه
 فرد با رفتاری چه جامعه كه است این اصلی ةنکت هستند. بودن نابهنجار یا بودن بهنجار
 هعر  و اسعت  معنعی  دارای جامععه  درون در تنهعا  نابهنجعار  و بهنجعار  رفتار باشد. داشته
 هایشیوه هنجارها كند. منتقل اعضایش به را خود هنجارهای كه كندمی سعی ایجامعه
 اسعت.  پعایر   جامععه  ینعد افر ةادام تعهد هستند. جامعه یک مردم نزد رفتار ةشد پایرفته
 كعه  گيعت  تعوان  معى  بهتعر  و تعر  كامل طور به یا و دشو مى ىینوا هم موجب پایر  جامعه
 طعور  بعه  ىینعوا  هعم  وقتعى  اما و است اختیار  و داوطلبانه ىینوا هم ینوع پایر  جامعه
 یاجعرا  و تحمیعل  و انتقعال  برا  اجتماعى كنترل ها سازوكار نگیرد، صورت اختیار 
 هعا  ارزش پایر  جامعه در واقع در شوند. می گرفته كار به اجتماعى انتظارات و هنجارها
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 و رسمی اجتماعى كنترل ةوسیل به سسس و شود مى آموخته فرد به اجتماعى هنجارها  و
 .گیرد مى قرار نظارت حتت او رفتار غیررسمی
 یاعضعا  واداشعتن  بعرا   جامععه  كه شود مى اطالق ىیها سازوكار به اجتماعى كنترل

 كنتعرل  دیگعر،  ميهومى در . گیرد می كار به ناسازگار  از جلوگیر  و سازگار  به خود
 حيع   جهعت  در جامععه  یعک  كعه  نامحسوسى و محسوس عوامل همجموع به اجتماعى
 كجعرو   از افعراد  جلوگیر  قصد به كه موانعى همجموع و برد مى كار  به خود معیارها 
 .شود مى گيته دهد، مى قرار آنان راه در اجتماعى

 

 پیشنهادها:

 خودکنترلی یا درونی کنترل ترویج و گسترش

 بهعره  خعود  اجتماعی حیات ادامة برای «اجتماعی كنترل» سازوكار از كه مختليی جوامع
 ،موازین از ایمجموعه هرجا در و همیشه اول، هستند: اراد را اساسی عنصر دو برند،می

 نوع چه گوناگون شرای  در كنند می تعیین كلی صورت به كه دارد وجود قوانین و قواعد
 معوازین  ایعن  .اسعت  نابهنجعار  و نعامقبول  رفتارهعایی  نوع چه و است مقبول رفتارهایی
 و رهنمودهعا  رسعوم،  هعا، امعه ن آیعین  مقررات، قوانین، همچون هایی چارچوب به معموالً

 تعدوین  اجرایعی  هعای ضعمانت  از ایمجموععه  همیشعه  ثانیاً شوند.می عرضه معیارهایی
 رفتارهعای  انجعام  خصعوص  در جامعه آحاد ترغیب برای باشد مؤثر ایانگیزه تا شود می

 یهعا پعاداش  صعورت  بعه  اجرایی هایضمانت این .نکوهیده اعمال از اجتناب و مطلوب
 كه اندعقیده این بر اجتماعی شناسان آسیب یابند.می نمود متياوتی های زاتمجا و متنوع
 متکعی  خعارجی  هعای تنبیعه  و هاتشویق بر منحصراً كه ای اجتماعی كنترل سازوكار هی 
 چنان باید جامعه فرهنگی نظام كه است این اساسی ةلئمس شد. نخواهد واقع مؤثر باشد،
 بعه  )معثالً  دشعون  پایبنعد  درونعی  اخالقعی  نظعم  وعین به افراد كه آورد وجود به محیطی
 یندافر ةعمد هایهدف از یکی علت همین به خاطر(. رضایت احساس یا گناه، احساس
 هعای وجعدان  در گروهعی  هایارزش و موازین ادغام از باشد عبارت باید شدن اجتماعی
 اجبعاری  هایمعیار عنوان به نه را گروهی هایارزش جامعه اعضای كه نحوی به انيرادی
 .باشند پایرا خویش شخصی معیارهای و هاارزش عنوان به بلکه ،خارج از شده تحمیل

 بعوده  موفعق  كامعل  طعور  به پایری جامعه جریان كه دهد می رخ زمانی درونی كنترل
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 در حتعی  و كنعد  می  درونی را اجتماعی های ارزش و هنجارها فرد صورت این در باشد.
 هرگونعه  از فعار   را خعویش  و دارد قعرار  میزبان جامعة در كه گردشگری مثالً] خلوت
 كعامالً  كه فردی دهد. می انجام دهد، می ترجیح جامعه آنچه نیز یابد[می اجتماعی كنترل

 او اجتمعاعی  وجعدان  شعود،  وسوسعه  هنجاری شکستن به چنانچه است، شده اجتماعی
 خعودداری  هنجارشعکنانه  عمعل  آن انجعام  از داوطلبانعه  فعرد  و شود می كار این از مانع
 شعدن  اجتمعاعی  امعروزی،  متغیر و پیچیده جوامع ویژه به ای، جامعه هی  در البته كند. می
 طریعق  از نظعارت  یابعد.  معی  ضعرورت  بیرونعی  كنتعرل  لاا یابد؛ نمی تحقق كامل طور به

 كنتعرل  فیزیکعی،  اجبعار  یعا  و زور از اسعتياده  و دومعین  هایگروه و نخستین های گروه
 جامععه  مقعررات  به نخواهند افراد چنانچه وضعیتی چنین در دهند. می تشکیل ار بیرونی
 از (.79 :8870 )رابرتسون، كند مجبور اطاعت به را آنها كند می سعی جامعه نهند، گردن
 غیررسعمی(  و )رسمی اجتماعی كنترل موضوع كه آیدبرمی چنین آمد مقاله این در آنچه
 رفتعار  تنظیم و كنترل با و دارد ضروری كامالً ةجنب جامعه عملکرد و حیات تداوم برای
 در اقعدام  بعرای  دهعد. معی  سعازمان  را جامعه اعضای بین رواب  و نظم افراد، عملکرد و

 و مهعم  عامعل  دو بعه  بایعد  ،جامعه مختلف سطو  در كارآمد اجتماعی كنترل خصوص
 در درسعتی  بعه  ار نکته این و داشت توجه نیز «اجتماعی نوایی هم» و «همبستگی» اساسی
 سعاختار  جمعیعت،  تعراكم  همچون هاییمؤليه به توجه با اجتماعی كنترل كه گرفت نظر

 یعا  فرهنگعی  تنعوع  حکومعت،  شعکل  نیعز  و ماهیعت  جامعه، اقتصادی -اجتماعی طبقات
 نعزد  اجتماعی هایسرمایه انواع و میزان ،اجتماعی مختلف نهادهای وجود ،آن دستی یک

 ایویعژه  توجعه  نیعز  اساسی و مهم نکته این به باید البته است. متياوت ...، و شهروندان
 ایگونعه  به باید ،شود می اعمال كه اجتماعی های كنترل انواع با زمان هم كه داشت مباول
 هنجارهعای  و هعا ارزش كعردن  نهادینه نتیجه در و سازی فرهن  ةمقول به موازی و مؤثر
 افعراد  كه آید وجود به جامعه در اخالقی و فرهنگی نظام یک و شود پرداخته نیز جامعه
  شوند. مقید خودكنترلی و اخالقی نظم نوعی به جامعه، محی  در
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Abstract 
The subject of the present article is to evaluate the host community attitudes 
about expanding social pathologies caused by the development of tourism in 
the city of Hamedan. The survey method (descriptive–analytical) was used 
in this study and researcher made questionnaire in the form of Likert was 
used. For this purpose, the entire population was divided into two different 
groups, including local residents, and shopkeepers who depend on tourism 
activities. The theoretical framework used in this paper is the Travis 
Hirschi's social control theory. Also, in this study, stratified random 
sampling method was used with a combination of male and female, between 
the ages of 18 and higher, and accordingly, the statistical sample selected on 
the basis of the Cochran formula is estimated 400 persons. To assess the 
reliability of research tools, as well as Cronbach's alpha is used, which its 
coefficient is 0.83. Information collected through questionnaires, after 
encoding, using the statistical software SPSS, have been analyzed. The 
results of this study show that tourism in the city of Hamedan partly is 
developed. The results indicate that, there is a significant relationship 
between tourism development and the attitudes of respondents to increase 
social pathologies. With regard to significant level achieved (Sig = 0.000), 
and with 95 confidence level, it can be said that this relationship is 
significant. The intensity of the relationship between the two variables is 
equal to 0.20. The results show that citizens in Hamedan about the negative 
impacts, and rating of developed social pathologies, have considered the 
distribution of Anti-cultural items with the average of 3.33 of 5 as a factor of 
social pathologies with the highest rank, and the spread of gambling with the 
average of 2.04 of 5 as a factor of social pathologies with the lowest rank. 

Keywords: Tourism development, Social pathologies, Social pathology, 
the city of Hamadan. 
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