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مقدمهوبیانمسئله

فراوانههی دارد» (نههوابخش و صههفی .)6939 ،بهها توجههه بههه اينکههه

در دهههههههای بعههد از جنههی جوههانی دوم گردشههگری ،رشههد

گردشگری خارجی در ايران رونق آنچنانی ندارد ،طبعاً مها بها

فزايندهای داشته و در مقايسه با ديگر بخشهای اقتصادی رشد

نوعی گردشگر داخلی بهويژه از نوع طبیعتگهرای آن روبههرو

سههريعی در قلمههرو اقتصههاد جوههانی بههه دسههت آورده اسههت

هستیم.

( )Hara, 2008: 2325تا حدی که امروزه گردشگری بههصهورت

بر اين اسها ،،رونهد روبههرشهد گردشهگری در جامعهۀ

يکی از پیشروترين فعالیتهای درحالرشد دنیا و ابزاری برای

معاصر به موضوعی موم تبديل شده است؛ بهطوری که توسعۀ

افهههزايش درآمهههد ملهههی کشهههورها محسهههوب مهههیشهههود

آن همانند شمشیر دولبه برای جامعه عمل میکند؛ هم منهافعی

(استعالجی .)693:6933،گذشته از اين ،امروزه حجهم درآمهدهای

دارد و هم ضررهايی از اين قبیل را تحمیل مهیکنهد :تخريهب

ناشی از کسبوکار گردشهگری نسهبت بهه درآمهدهای نفتهی،

منابع طبیعی مقاصد گردشهگری ،توديهد بنیهانههای ههويتی و

صادرات مواد غذايی و صنايع اتومبیلسازی روبهافزايش است

فرهنگی جوامع محلی (ضیايی و ترابیهان )6983 ،آلودگی آبههای

( )Harms, 2010: 111ازنظر آمار و ارقام نیهز گردشهگری رشهد

ساحلی ،انباشت زبالههای جامد ،ماهیگیری غیرقانونی

پیوستهای داشته؛ بهطوری که در طی سالهای اخیر گردشگری

همکاران )6988 ،و آثار منفهی اجتمهاعی

بین المللهی بها میهزان رشهد سها نۀ 1/1درصهد ،از 91میلیهون

;.(Nillahut, 2010, Jaafar et al., 2005 & Gartner, 1996

گردشگر در سال  1950به 831میلیون در سهال  2005افهزايش
يافته است .اين افزايش بهگونهای بوده که در سال  2015شاهد
رشههد روزافههزون 3درصههدی گردشههگری بههودهايههم و طبههق
پیشبینی های رسمی سازمان جوانی گردشگری 6تا سال

2020

تعداد گردشگر ورودی در جوان بهه 6/1میلیهارد نفهر خواههد
رسید .)2015( .باتوجه به فراهمشدن بیشتر زيرساخت ها بهرای
سفر (راهههای ارتبهاطی ،وسهايل حمهلونقهل و )...و نیهاز بهه
گذراندن اوقات فراغت در میان مردم ،گردشهگری بهه فیهای
جدی برای گذراندن اوقات فراغت افراد در سراسر دنیا تبديل
شده است؛ بنابراين ،شاهد گسترش روزافزون آن هستیم.
گردشگری به بُعد بین المللی آن خالصه نمیشهود؛ بلکهه
گردشگری داخلی بهخصوص در کشور ما اهمیت زيادی دارد.
گردشگران داخلی کسانی هسهتند کهه بها اههداف مختلهف در
داخل مرزهای سرزمینی يک کشور مسافرت میکنند« .در ايهن
زمینه ،گردشگران با اهداف مذهبی ،درمانی ،ورزش ،سهیاحتی
و موارد ديگر از منابع توريستی يک کشور ،بورهمند میشهوند.
يکی از اين موارد ،گردشگری طبیعتگرا9سهت .در ايهن نهوع
گردشگری استفاده از جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی اهمیت
)The United Nation World Tourism Organization (UNWTO
Ecotourism

1
2

(قرخلو و

(Anderek et al., 2005.,

گردشگری که يکی از مومترين مصاديق اوقات فراغت اسهت،
آثار گوناگونی بر مقصد و جامعهه میزبهان بهه جها مهیگهذارد.
اوقات فراغت هم مانند شمشیر دولبهای است کهه ههم باعه
اعتال و بوینهشدن کار و فرهنهی مهیشهود و ههم علهل انهواع
کج روی ،انحراف و حتی ارتکاب به جهرم را فهراهم مهیکنهد
(نوری.)33:6973 ،
در حالی کهه اوقهات فراغهت اغلهب در وضهعیت مثبهت
تعريف شده است ،تصور میشود که اين مفووم ،طیف وسیعی
از مزايای اجتمهاعی ماننهد سهالمت جسهمی ازطريهق ورزش،
سالمت روانی و ذهنی ازطريق آرامهش ،رشهد شخصهی از راه
فعالیت های مشوق و انسجام اجتماعی از راه تعامل با ديگهران
را به همراه دارد ) .)Kelly, 2000 & Horna, 1994بر اين اسها،،
ايههن آثههار طیههف گسههتردهای از تههيثیرات اجتمههاعیفرهنگههی،
اقتصادی و سیاسهی بهه همهراه دارنهد کهه آثهار ناشهی از ايهن
فعالیت ها نیز گسترده و بههمپیوسته هستند و در زمان مطالعهه
آثار گردشگری بايد به آنوا

توجه شود (.)Mason, 2005: 27

آثار مثبت گردشگری در جامعۀ میزبان ،بهر ايجهاد شهغل،
تجديد حیات منهاطق توسهعهنیافتهه يها غیرصهنعتی و افهزايش
درآمد تهيثیر مهی گهذارد و همننهین ،گردشهگری بههويهژه در
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کشورهای درحالتوسهعه ازطريهق سهوقدادن نیهروی کهار ،از
تحهرج اجتمهاعی

کشاورزی سنتی به صنايع خهدماتی باعه

بیشههتر و درنتیجههه ،دسههتمزد بیشههتر و آينههده شههغلی بوتههر
میشود ) .)Mason, 1995: 9گذشته از آن ،اين امر نقهش مومهی
در تشويق سهرمايهگهذاری در زيرسهاخت هها و اشهتغالزايهی
مسهتقیم و غیرمسهتقیم در سراسهر دنیها داشهته اسهت

(تقهوی و

قلیپور .)6988 ،هر نوع گردشهگری اعهم از داخلهی و خهارجی
شايد در نگاه نخست ،مثبت و درواقهع ،نهوعی فراغهت مثبهت
باشد؛ امها اگهر بها رويکهردی آسهیبشناسهانه بهه گردشهگری
به خصهوص از نهوع داخلهی آن توجهه شهود ،نهوعی فراغهت
محسوب می شود که به فراغت انحرافی تبديل میشود .اوقات
فراغت انحرافهی 6در يهک دسهته بنهدی بهه دو روش تعريهف
میشود :انحهراف تحمهلکردنهی و تحمهلنکردنهی

(Stebbins,

 .)1996انحراف تحملکردنی انحرافی است که توديد آن بهرای
جامعه بسیار ناچیز تصور میشود ،افراد کمی در آن مشهارکت
دارند و نظم اجتماعی با خطر مواجه نمیشود؛ بنابراين اعیای
جامعه اغلب ديدگاهی منفعل نسبت به آن دارند ،مگر اينکه بر
شدت رفتارهای انحرافی افزوده شود .مردم اساساً اين رفتارهها
را ناديده خواهند گرفت .در مقابهل ،انحهراف تحمهل نکردنهی
اشاره به رفتارهايی دارد که تها حهد زيهادی جامعهه را توديهد
مههیکنههد و اعیههای آن بههرای جلههوگیری از ايههن رفتارههها
عکسالعمهل فعهالی دارنهد .همننهین ،بههطهور کلهی فراغهت
انحرافی رفتاری است که موجب نقه

هنجارههای اخالقهی،

جنايی و غیرجنايی میشهود (همهان) .مفوهوم اوقهات فراغهت
انحرافی به اعمالی ازجمله مصرف دارو ،نقاشیههای ديهواری،
تجاوز ،دزدی و ...اشاره دارد (.)Rojek, 1997
بنابراين ،با توجه به مقالۀ حاضر ،فراغت انحرافی هر نهوع
فعالیتی است که گردشگران در زمان فراغت و سهفر خهود در
تیاد با هنجارهای اجتماعی و زيستمحیطی انجام مهیدهنهد.
ممکن است گردشگران با رفتارهای خود موجب ناهنجارههای
اجتماعیفرهنگهی (تقديسهی و همکهاران  6936و ابراهیمهی )6933،و
Deviant leisure

1

مصرف مهواد مخهدر و مشهروبات الکلهی مشهکالت اخالقهی
(،(Pizam et all., 1993 & Haley et al., 2005) )Nillahut, 2010

 Anderek et al., 2007تراکم و ازدياد جمعیت در طهول فصهل
گردشهگری

( var, Tyrrell ,1984; Gartner, 1996 & Lee, 1197

 ) Liu & 1986.,و زبالههپراکنهی

9

& (AP, 1990, Gartner, 1996

 )Haley et al., 2005شوند.
يکی از مصاديق رفتارهای انحرافی و بینظمهی اجتمهاعی
گردشههگران در زمههان گههذران فراغههت در محههیط زيسههت
زباله پراکنی است .زباله پراکنی در فیهاهای شهوری و عمهومی
موجب تشديد مسائل مربوط به زباله شده است .اين امر يکهی
از مومترين مسهائل زيسهتمحیطهی ،اجتمهاعی و زيباشناسهی
مطرح است .زباله پراکنی يعنی رهاکردن چیزهای غیرضهروری
و غیرطبیعههی در محههیط

(2001

 )Green,و ايههن امههر قابههل

رؤيت ترين مسئله ای است که موجب تخريب محهیط زيسهت
میشود

(1973

 .)finnie,بسیاری از کشهورها بهیش از  33سهال

است که به اين موضوع توجه کرده اند و اين توجهه بهه انجهام
پژوهشهای رفتاری نظاممنهد

(Clark & Burgess, 1971, Geller

al., 1980 & Schultz et al., 2013

 (etمنجر شده است .در ايران

نیز به زباله بهصورت يک چالش جدی در حوزۀ برنامههريهزی
توجه شده است.
زبالهه در ايههران بههويههژه در اسهتان مازنههدران ،گذشههته از
مرزهههای زيسههتمحیطههی (آلههودگی منبههع آب ،خههاج ،هههوا)
زيباشهناختی و توديههد بوداشههت و سههالمت ،موجههب تحمیههل
هزينههای زياد اقتصادی به کشور شهده اسهت؛ بههطهوری کهه
83درصد هزينههای مديريت شوری مربهوط بهه جمهعآوری و
حملونقل زباله مهیشهود .در ايهن رابطهه ،اطالعهات سهازمان
مديريت پسماند ،با اشاره به میزان سرانۀ زباله تولیدی در دنیها
نشان می دهد که میزان تولیهد زبالهه در جوهان روزی  313تها
 133گرم برای هر فرد است؛ ولی در کشور ما به  833گرم تها
 6کیلو میرسد؛ بنابراين ،میزان تولیهد زبالهه در ايهران  9برابهر
جوههان اسههت .در اسههتان مازنههدران کههه يکههی از قطههبهههای
littering

2
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گردشگری کشور است ،متيسفانه روزانه حدود  9733تن زباله

برخالف گذشته بیشتر پژوهش های گردشگری که پس از دهۀ

(فیروزجائیهان ،غالمرضهازاده،

 1970انجام شده نشان دهندۀ بیشتربودن آثار منفی گردشهگری

 )6931و اين امر ضررهای زيستمحیطهی (آلهودگی منهابع آب

نسبت به آثار مثبت آن است (ضیايی  )6983بهه ايهن ترتیهب بها

زيرزمینی و سطحی ،خاج و هوا) زيباشناختی ،توديد بوداشت

بررسی و مرور پژوهشهای انجامشده در داخل کشور به نظهر

و سالمت و تحمیل هزينههای زياد اقتصادی بهرای کشهور بهه

می رسد ازنظر زباله پراکنی دربارۀ آسیب شناسی رفتهار فراغتهی

همراه دارد .البته بايد توجه داشهت کهه بعیهی از زبالهههها در

گردشگران ،پژوهش مستقلی انجهام نشهده و پهژوهشهها ههم

کشور ما به دست مردم در محیط رهها شهده اسهت و حیهور

بیشتر در حوزۀ آثار منفی اجتماعی زيستمحیطی بوده است.

در جنگلها و سواحل تخلیه میشود

پررنی گردشگران در استان در اين مسئله تيثیر دارد.

جعفر و همکاران ( )2015در پژوهشی با عنوان «بررسهی

متيسفانه آمار دقیقی از میزان ورود گردشگران داخلی بهه

اثرات اجتماعی درجشده از توسعه صهنعت گردشهگری» ايهن

فرهنگهی ايهن شهور

آثار را در جوامع محلی از منظر ساکنان محلی اين مکانهها در

تعههداد مسههافران ورودی بههه آن را در سههال  6933بههیش از

نزديکی پارج ملی کینابهالو بررسهی کهرده انهد .دادهههای ايهن

63میلیون نفر تخمین زده است .اين مسهافران کهه بههويهژه در

پژوهش ،با استفاده از  978پرسشنامه گهردآوری و سهسس بها

 1ماه نخست سال به مازندران سفر میکنند ،در اماکن رسهمی و

کمک بعیی از روشها بهشیوۀ توصیفی تجزيه و تحلیل شهده

غیررسمی بهطور موقت ساکن میشوند و طبعاً حیور جمعیتهی

است .بیشتر پاسخدهندگان نشان دادند که گردشهگری گذشهته

بیش از  9برابر جمعیت مازندران به استان ،بها توجهه بهه رفتهار

از اينکه يک محرج برای فعالیتهای مختلف فرهنگی اسهت،

زيستمحیطی ناسالم آنوا پیامدهای ناگواری در پهی دارد .يکهی

در فرهنی ملی و محلی به طور چشمگیری افزايش و امکانات

از اين پیامدها حجم زياد زبالههای رهاشده در مراکز گردشگری

جامعه نیز بهه صهورت يکهی از نتهايج آن بوبهود يافتهه اسهت.

در استان اسهت .در کشهور مها زبالههپراکنهی در بهین قشهرهای

همننین ،کیفیت زندگی پاسخگويان هم به دنبال اين موضهوع

مختلفی انجام میشهود و در ايهن بهین گردشهگران و مسهافران

بهطور چشمگیری بوتر شده است .برعکس ،نتايج اين پژوهش

داخلی با آسودگی بیشتری اين رفتار را انجام میدهند .گواه ايهن

چند اثر منفی را نیز ازقبیهل تهراکم و قهرارگهرفتن در معهر

مدعا مشاهدۀ مقصدهای گردشگری طبیعی ازجمله حاشیۀ دريا،

رفتارهای ضداجتماعی نشان داده است.

مازندران وجود ندارد؛ اما سازمان میهرا

رودخانهها و جنگلهای مملهو از زبالههههای رهها شهده اسهت؛

شوتز و همکاران ( )2013پژوهشی با نام «بررسی عوامهل

چنانکه عمالً شاهد نوعی بینظمی فیزيکی حاصل از زبالهريزی

شخصی و زيستمحیطی مؤثر بهر رفتهار زبالههپراکنهی» انجهام

در مناطق گردشگری مازندران هستیم .در اين پژوهش اين نهوع

داده اند .آنوا در اين پهژوهش رفتهار زبالهه پراکنهی افهراد را در

بینظمی که حاصل بهینظمهی در رفتهار اجتمهاعی گردشهگران

مکان های عمومی ايا تمتحده ارزيابی کردهاند .هدف از ايهن

است ،بررسی شده و بر اين اسا ،تالش شده است زبالهپراکنی

مطالعه :الف .بررسهی میهزان و نهوع زبالههههايی کهه افهراد در

بهشکل نوعی بینظمی اجتماعی تحلیل شود .از اين منظر رفتهار

خیابانها و مکان های مختلهف شهوری پهرت مهیکننهد و ب.

فراغتی گردشگران به فراغت انحرافی تبديل خواهد شد.

عوامل شخصی و زيستمحیطی مؤثر بر رفتار زبالهپراکنی بوده
است .اطالعات ازطريق مصاحبه بها  3717نفهر در  693مکهان

مروريبرپیشینۀپژوهش

در فیای باز عمومی ايا ت متحده و با استفاده از پرسشنامهه

رشد فزايندۀ تعهداد گردشهگران نگرانهیههايی در زمینهۀ آثهار

گردآوری شده اسهت .براسها ،نتهايج زمینههههای فیزيکهی و

گردشگری بر جوامع مقصد به دنبهال داشهته اسهت؛ چهرا کهه

متغیرهايی چون وجود يا وجودنداشتن سطل زباله ،تعهداد آن،
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دردستر،بهودن سهطلهها و 61 ...درصهد از واريهانس رفتهار

تجزيهههوتحلیههل شههدند و ايههن پیمههايش در سههال

زبالهپراکنی را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که 81درصهد

دربهارۀ ارزشهههای اساسههی و اعتقهادات مههردم سراسههر اروپهها

آن مربوط به ويژگی های فردی مانند سن ،جنس ،نگرشهها و

(شرقی و غربی) تویه شد .هدف از اين کار چگهونگی توجیهه

انگیزهها بوده است .درواقع زمینههای فیزيکی تيثیر زيهادی بهر

رفتههار زبالهههپراکنههی ازنظههر افههراد و مشههخصکههردن عوامههل

رفتار افراد نداشتها ند؛ اما متغیرهای شخصی و نگرشها بسهیار

تعیینکنندۀ آن از جنبۀ فردی بوده است .نتايج نشهان مهیدههد

تيثیرگذار بودهاند؛ بهطوری که جوانان بیشهتر از افهراد مسهن و

کههه عیههويت در سههازمانهههای زيسههتمحیطههی ،میههزان

مردها بیشتر از زنان زباله پراکنی مهیکننهد .درمجمهوع ،میهزان

آموزشوپرورش رسمی ،هنجارهای اجتمهاعی و سهرمايهههای

زبالهپراکنی در ايا ت متحده 67درصد گزارش شده است.

اجتماعی عوامل تعیینکنندۀ رفتار افراد بوده است .افهرادی کهه

1999-2000

در پژوهش غالم ربانی و همکاران ( )2013به نام «اثرهای

در سازمانها و فعالیتهای زيستمحیطی مشارکت مهیکننهد،

زيست محیطهی گردشهگری» تيثیرههای گردشهگری بهر منهابع

بسیاری از رفتارهای زيستمحیطیشان داوطلبانه و بها آگهاهی

طبیعی ،آلهودگی محهیط زيسهت و محهیط فیزيکهی و فعالیهت

است .درحقیقت ،عیهويت در سهازمان ههای زيسهت محیطهی

گردشگران در پارج ملی توصیف شده اند .گردشهگری شهامل

موجب تقويت تعود به رفتار ضدزباله پراکنی و درنتیجه ،سبب

بسیاری از فعالیت هاست کهه آثهار نهامطلوب زيسهت محیطهی

بوبود کیفیت محیط زيست میشود.

به همراه دارد و بسیاری از اين آثار به ساختن زيرسهاختههای

هههالی و همکههاران ) )2005در پژوهشههی تههيثیر اجتمههاعی

عمومی مانند جهادههها و فرودگهاههها و امکانهات گردشهگری

گردشگری را بررسی کردهاند که ايهن کهار بها روش کمهی در

ازجمله استراحتگاهها ،هتلها ،رستورانها ،مغازهها و زمینهای

میان ساکنان شور تاريخی با  9در بريتانیا انجهام شهده اسهت.

گلف و اسکله مربوط میشود .اثرهای منفی توسعۀ گردشگری

هدف آنوا بررسهی ادراج سهاکنان منطقهه از تهيثیرات توسهعۀ

بهتدريج منابع زيستمحیطی وابسته به آن را از بین میبرد کهه

گردشگری بوده است .نتايج نشان می دهد کهه ازنظهر سهاکنان

انتشار هوا ،سروصدا ،مواد زائد جامهد و زبالههپراکنهی ،انتشهار

اگرچه گسترش توريسم کیفیت زندگی را افزايش خواهد داد،

فاضالب ،نفت و مواد شیمیايی و حتی معمهاری ازجملهه ايهن

در عین حال بعیی پیامدهای منفهی چهون افهزايش زبالهه در

موارد هستند .گردشگری مانند هر صنعت ديگر در مناطقی که

خیابان ،افزايش جرائم و نیز ترافیک را بههمراه خواهد داشت.

فعالیتهای گردشگری و جاذبهههای طبیعهی جهذاب زيادنهد،

هرچند مطالعات گردشگری در ايران عمر درازی نهدارد،

همین اشکال آلودگی میشود .دفهع زبالهه يهک مشهکل

مطالعات انجام شده در حوزۀ رفتار گردشگران بیشتر بهه ابعهاد

جدی است و دفع نامناسب يک نابودگر اصلی محهیط زيسهت

مثبت گردشگری توجه کردهاند و کمتر بهه ابعهاد منفهی رفتهار

طبیعههی ،رودخانهههههها ،منههاطق ديههدنی و کنههار آنوهها محسههوب

گردشگران بهخصوص زبالهپراکنی توجه شده اسهت .در عهین

باع

حال تالش شده است مطالعاتی که ازمنظر آسیبشناسی رفتهار

میشود.
6

ترگلههر و همکههاران ( )2008در پههژوهش «توجیههه رفتههار
زبالهپراکنی» رابطۀ بین مشارکت های زيستمحیطهی بها رفتهار

گردشگران را ارزيابی کردهاند ،در اينجا گزارش شود.
ابراهیمهههی و همکهههاران ( )6931در پهههژوهش «تحلیهههل

زباله پراکنهی را در اروپها بررسهی کهرده انهد .در ايهن مطالعهه،

جامعه شناختی پايبندی گردشگران به هنجارهای اجتماعی» دو

9

موضوع را بررسی کرده اند :گردشگران در جامعهۀ مقصهد ،بهه

اطالعات ارائهشهده بههوسهیلۀ پیمهايش ارزشههای اروپهايی

چه میزان به هنجارها پايبند هستند و چه عواملی باع
Torgler
)European Values Survey (EVS

رعايت

1
2

Bath

3
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هنجارها به وسیلۀ آنوا میشود .روش انجام کار پیمايشی بهوده

درآمد و تحصیالت ،تفاوت معناداری نداشته انهد .طبهق نتهايج

و بهها اسههتفاده از ابههزار پرسههشنامههه  933گردشههگر بهههروش

حاصل از همبستگی پیرسون ،بین زبالهپراکنی و عواملی چهون

نمونهگیری خوشه ای چندمرحلهای ارزيابی شدهاند .طبق نتايج

نگرش زيسهت محیطهی ،ضهعف هنجهار اجتمهاعی ،احسها،

با توجه به میزان معناداری  3/339بهدستآمهده از جنسهیت و

بیمسئولیتی ،زبالهپراکنهی ديگهران ،عهادت ،گمنهامی و فقهدان

هنجار اجتماعی کل ،زنان گردشگر بیش از مهردان بهه هنجهار

خدمات رابطۀ معناداری وجهود دارد .مطهابق بها آزمهون مهدل

پايبنهد هسههتند و حههدود 96درصهد از تغییرهههای «هنجارهههای

نظری که با روش مدلسهازی معادلهۀ سهاختاری انجهام شهده

اجتماعی» بهوسیلۀ  1متغیر (روابهط درونگروههی ،همبسهتگی

اسههت ،مشههخص شههد کههه مؤلفههههههای پههژوهش بههههمههراه

اجتمهههاعی ،تعوهههد گروههههی ،عقالنیهههت و دلوهههره منزلهههت

شههاخصهايشههان  3/97از تغییههرات متغیههر وابسههته (رفتههار

درونگروهی) تبیین میشود.

زبالهپراکنی) را تبیین می کنند و عوامهل ديگهر ،خهار از ايهن

فیروزجائیان و همکاران ( )6931در پژوهشهی بها عنهوان

بررسی هستند.

«تحلیل عوامل مؤثر بر بینظمی با تيکیهد بهر زبالههپراکنهی» بها

صالحی و همکهاران ( )6936رفتارههای زيسهت محیطهی

رويکرد تلفیقی پاول استرون زباله پراکنی را تحلیهل کهردهانهد.

گردشگران ساحلی شور بوشور را ارزيابی کهردهانهد و در ايهن

جامعۀ آماری گردشگران استان مازندران در سال  6939بوده و

پژوهش  917پرسش نامه در بین گردشگران نوروزی ساکن در

اطالعات از طريق پرسش نامه جمهعآوری شهده اسهت .نتهايج

اين شور توزيهع شهده اسهت .نتهايج نشهان مهیدههد نگرانهی

نشان می دهد رفتار زباله پراکنهی بها متغیرههايی چهون نگهرش

زيست محیطی با رفتارهای زيسهت محیطهی همبسهتگی مثبتهی

زيسههتمحیطههی ضههعیف ،کنتههرل اجتمههاعی ،ارزيههابی منفههی،

دارد؛ در حالی که از بین متغیرهای جمعیتی (سن ،تحصیالت،

بی مسئولیتی ،احسا ،منفی نسبت به زبالهه ،عهادت ،گمنهامی،

وضعیت تيهل و نوع اقامت) متغیر سهن ،رابطهۀ معنهاداری بها

فقدان خدمات و آگاهینداشتن از جنبۀ زيستمحیطهی رابطهۀ

رفتار زيستمحیطی دارد.

معناداری دارد.

پههژوهش ضههیايی و همکههاران (« )6983سههنجش میههزان

غالمرضازاده ( )6939جامعهشناختی زبالهپراکنهی در بهین

قابلقبول آثار منفی اجتماعی گردشگران بر جوامهع محلهی در

گردشگران استان مازنهدران و عوامهل مهؤثر بهر آن را بررسهی

ايران» با هدف شناسايی اين آثار بهر جوامهع روسهتايی حهوزۀ

کرده است .روش انجام اين پژوهش پیمايش و نمونهۀ آمهاری

تا ب پريشان انجام شده است .داده های مربهوط بهه خبرگهان

 981نفر بوده که بهرای نمونههگیهری ههم از روش خوشههای

صنعت گردشگری از راه مصهاحبه و اطالعهات مهردم محلهی

چندمرحله ای استفاده شده اسهت .همننهین ،بهرای گهردآوری

ازطريق مصاحبه نیمه ساختاريافته گردآوری شده است .مطهابق

اطالعات نیز از پرسش نامه سهاختهشهده بههدسهت پژوهشهگر

نتايج پژوهش ،میزان فعلی آثار منفی اجتماعی ناشی از حیور

اسههتفاده شههده اسههت .براسهها ،نت هايج ،میههزان زبالهههپراکنههی

و فعالیههت ديدارکننههدگان در بیشههتر مههوارد بیشههتر از میههزان

گردشگران در حد متوسط روبهزياد است و متغیرهای زمینهای

قابلقبول اين آثار است و برای کاهش آنوا توصیه شهده اسهت

ماننههد سههن ،جههنس و وضههعیت تيهههل پاسههخگويان در رفتههار

که تمویداتی فوری برای مديريت و کنترل ايهن آلهودگیههای

زبالهپراکنی آنوا تعیینکننده بوده است؛ چنهانکهه از ايهن نظهر

محیطی و اجتماعی در نظر گرفته شوند.

تفاوت معناداری با هم دارند .برای مثال جوانان بیشتر از افهراد

در پژوهش قرخلو و همکهاران ( )6988بها عنهوان «آثهار

مسن ،مردها بیشتر از زنان و مجردهها بیشهتر از افهراد متيههل

زيست محیطی گردشهگری بهر سهواحل شهور رامسهر» منطقهۀ

زبالهپراکنی می کنند؛ اما در اين رابطه در بین اين متغیرها میزان

دريای خزر و محدودۀ ايهن شهور ارزيهابی شهدهانهد و نتهايج
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به صهورت میهدانی و از طريهق پرسهش نامهه از اههالی منطقهه

بههمراه خواهد داشت .به اين ترتیب هرکاری را کهه بخواهیهد،

جمع آوری شده است .مطابق آنوا توسعۀ گردشهگری سهاحلی

مجاز هستید انجام دهید بدون آنکه کسی مهزاحم شهما شهود.

آثار زيستمحیطی فراوانی داشته که موهمتهرين آنوها تخريهب

آنوا استد ل می کردند که اين جرائم کوچک عالمت و پیهامی

پوشههش گیههاهی ،آلههودگی آبهههای سههاحلی و ازبههینرفههتن

را به جامعه میدهند که ارتکاب جرم آزاد اسهت؛ هرچنهد کهه

چشمانداز ساحلی است.

بهخودیخود اين جرائم کوچک هستند .يک پنجرۀ شکسهته و

درمجموع گردشگری بهه صهورت يهک صهنعت موهم در

مرمتنشده نشان می دهد که کسی به آن اهمیهت نمهیدههد و

کشورهای مختلف مدنظر دولتها است و بهرای توسهعۀ آنوها

بنابراين شکستن پنجرههای بیشهتر نیهز هزينههای را بهه کسهی

منافع مختلفی دارد؛ اما گردشهگری ماننهد ههر صهنعت ديگهر

تحمیل نخواهد کرد ( .)Wilson & Kelling, 1982گزارۀ کلیهدی

آسیب هايی را نیز با خود همهراه دارد؛ بنهابراين در سهالههای

نظريۀ پنجرۀ شکسته اين اسهت کهه تعمیرنشهدن يهک پنجهرۀ

اخیر پژوهشگران آنوا را آسیبشناسی کردهانهد .در کشهور مها

شکسته اين پیام را صادر میکند که کسی مراقب اوضاع نیست

گذشته از آنکه خود گردشگری بهانهدازۀ کهافی توسهعه نیافتهه

و درنتیجه منجر به صدمات بیشتر میشود .آنوا معتقدند که در

است ،پژوهشگران به آسیبشناسی آن نیز کمتر توجه کردهاند؛

سطح محلی بی نظمی و جرم ضرورتاً بها ههم مهرتبط هسهتند.

دانسهتن مزايهای

جرايم جدی در خیابان ها و در مناطقی رخ میدهد کهه رفتهار

گردشگری با روشی آسیبشناسانه ،رفتار فراغتهی گردشهگران

مخل نظم در آنوا بدون پاسخ میماند .درحقیقت ،ايدۀ «کسهی

را با تيکید بر زبالهپراکنی تحلیل میکند.

مراقب نیست» مطرح میشود .براسا ،ايهن نظريهه نظهارت و

بر اين اسا ،ايهن پهژوهش ضهمن مفهرو

نگوداری محیط های شوری در يهک وضهعیت خهوب ممکهن
چارچوبنظريپژوهش

است از خرابکاری بیشتر و همننهین ،از تشهديد جهرمههای

برای تبیین رفتهار زبالههپراکنهی گردشهگران ،از نظريهۀ پنجهرۀ

جدیتری جلوگیری کند (.)Wilson & Kelling, 1982

شکسته 6استفاده شده است کهه تئهوری آن در سهال  1982بها

پههس از طههرح ايههن نظريههه بحه هههای زيههادی در علههوم

همکاری جیمز ويلسون 9و جهر ال .کلینهی 9در مقالههای بها

اجتمههاعی و مجههامع عمههومی درگرفتههه اسههت .تئههوری پنجههرۀ

عنوان «پلیس و امنیت محلی (پنجرۀ شکسته)» معرفی شد .اين

شکسته نظريههای جهرمشناسهانه و نشهاندهنهدۀ میهزان فعلهی

دو با استفاده از اسهتعارۀ پنجهره ههای شکسهته روش خهود را

اختالل شوری ،خرابکاری و اثرگذاری آن بر افهزايش جهرم و

دربارۀ پیشگیری از جرم توضیح دادنهد و طبهق اسهتد ل آنوها

رفتارهای ضداجتماعی است .اين تئهوری بهر دو ادعهای کلهی

جرم نتیجۀ يهک نابسهامانی اسهت .بهرای مثهال اگهر پنجهرهای

اسهتوار اسههت -6 :بايهد از جههرمهههای جزئهیتههر و رفتارهههای

شکسته باشد و مرمت نشود ،فرد متمايل به شکسهتن قهانون و

ضداجتماعی سطح پايین جلوگیری شود و  -9از اين طريق از

هنجارهای اجتماعی با مشاهده بیاعتنايی جامعهه بهه ايهن امهر

جرمهای بزرگ پیشگیری خواههد شهد .منتقهدان ايهن تئهوری

دست به شکستن شیشۀ ديگری خواهد زد .ديری نمیپايد کهه

تمايل دارند بر دومهین ادعها متمرکهز شهوند ).(Bandura, 1979

شیشه های بیشتری شکسته می شود و اين احسا ،آنارشیستی،

نظريۀ پنجره ههای شکسهته مهی گويهد« :نشهانه ههايی از رفتهار

بیقانونی و هر ومر از خیابان بهه خیابهان و از محلههای بهه

نامناسب مانند نقاشی های ديواری يا پنجرۀ شکسته ،بهه ديگهر

محلۀ ديگر گسترش میيابد و با خهود عالئهم و پیهامههايی را

رفتار نامناسب (بهرای مثهال زبالههپراکنهی يها سهرقت)» منجهر
میشود ) .)Keizer et al., 2008اين نظريه بر اين فهر

1

Broken windows
Q. Wilson
3
Kelling
2

اسهتوار

است که يک پديدۀ نسهبتاً بهیضهرر ماننهد آشهغالريخهتن در
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خیابان ها ،ديوارنويسی يا دزديدن اتومبیهل رهاشهده پیامهدهای

 (Steg, 2008و تبیین رفتار زبالهپراکنی ) (Cialdini, 1990نیز بهه

نسههبتاً شههديدتری ازجملههه میههزان زيههاد جههرم و جنايههت

کار رفته اسهت .همننهین ،پهژوهشهها نشهان داده اسهت کهه

 .(Wilson & Kelling,بر ايهن اسها،،

نشانههايی از رفتار نامناسب ماننهد زبالههپراکنهی ،نقاشهیههای

چناننه شوروندان يک جامعه و ضابطان نظم نسبت به جهرائم

ديواری ،يا پنجرههای شکسته در مکانهای عمومی رفتارههای

خفیههف و انحرافههات خههرد چشههمپوشههی کننههد ،ايههن امههر در

مغاير هنجارها را تقويت میکنهد

خشونتآمیز دارد

درازمدت باع

(1982

میشود که در آن منطقه و محله بینظمهی بهه

(Cialdini, Reno & Kallgren,

Kelling & Coles, 1998 & Wilson & Kelling, 1982

.)1990,

وجود آيد و به گمان برخی افهراد چنهین تصهور شهود کهه آن

درنوايت ،اين نظريه بیان میکند که بیتهوجوی بهه اخهالل در

محله يا گروه ،به انحرافات و کجرویها بهیتوجهه هسهتند .از

نظم عمومی و اعمال تخريبهی ماننهد ريخهتن زبالهه ،تخريهب

دل اين بینظمهی ناشهی از برخهوردنکردن بها جهرائم سهاده و

اموال عمومی ،نوشهیدن مشهروبات الکلهی در انظهار عمهومی،

خفیف جرائم بزرگ و شديد به وجود میآيند؛ بنهابراين جهرم

گدايی و ولگردی نشاندهندۀ بیتوجوی به بزهکهاری اسهت و

ناشی از تداوم بی نظمی است و برخورد قوی و قاطع و بهدون

موجب آمادهشدن زمینه برای جرائم مومتر میشود.

چشم پوشی با جرائم ساده از بروز جرائم بزرگتهر جلهوگیری
میکند .مطابق استد ل پیروان اين نظريهه مهؤثرترين راه بهرای

مدلنظريپژوهشوفرضیات

کاهش بی نظمی اجتماعی کنترل کسانی است که با پرسههزدن،

مطابق اين مطالب چارچوب نظريهۀ پنجهرۀ شکسهته در تبیهین

استفاده از مواد مخدر ،فعالیت در گروههای جنهايی کوچهک و

بینظمی اجتماعی کاربرد فراوانی دارد و اسا ،آن ايهن اسهت

نوشیدن علنی مشروبات الکلی نظم عمومی را مختل مهیکننهد

که بی نظمهی کوچهک در شهرايط خهاص موجهب بهی نظمهی

(شرافتیپور و عبدی 39 :6987،و.)39

بزرگ تر خواهد شد .از اين نظريه بهدلیل توجه آن بهه عوامهل

به اين ترتیب سیاستگذاران و مجريان قانون نیز برای مثال

کنترل اجتماعی و موقعیت در تبیهین و پیشهگیری از انحهراف

آشغال ريختن در يک مکان مشهخص را يهک پنجهرۀ شکسهته

برای تحلیل رفتهار زبالههپراکنهی اسهتفاده مهیشهود؛ چهرا کهه

میدانند که جرم و جنايت و فعالیت باندهای تبوکهار را در آن

براسا ،مطالعات قبل زباله پراکنی بهعلت ضعف عوامل کنترل

 .)Harcourt,ايهن تئهوری در

اجتماعی انجام میشود .در اين وضعیت محیط بهشکل پنجره،

سیاست جنايی بهصورت يک انگیزه برای اصهالحات بهه کهار

شکستهتر و يا کثیفتر میشود و طبعاً در محهیطههای کثیهف

گرفته شده است.

ارزيابی افراد نیز نسبت به زبالهريزی مثبت و اين امهر موجهب

محل به خود جذب میکند

(2001

مطالعات تجربی زيهادی دربهارۀ تئهوری پنجهرۀ شکسهته

زباله پراکنی بیشتر خواهد شهد .شهیوع زبالهه ريهزی در محهیط

انجام شده است و اين پژوهش ها نشان میدهند که يک رابطۀ

زيست نتیجۀ بیمسئولیتی زيستمحیطی در جامعه است؛ زيهرا

نزديک بین هنجارهای اجتماعی و زبالهپراکنی در مقابل رفتهار

هرچه افراد يا گردشگران در نتیجهۀ ضهعف کنتهرل اجتمهاعی

غیرزباله پراکنی وجود دارد .برای مثال مطالعات مختلف نشهان

ازنظر زيستمحیطی بیاعتنا باشهند ،امکهان آلهودگی از طهرف

داده است که رفتار زباله پراکنی با افزايش مقهدار زبالهه همهراه

آنان بیشتر میشود و بر اين اسها ،زبالههپراکنهی يهک آسهیب

& (Finnie, 1973, Krauss, Freedman & Whitcup, 1978

زيست محیطی در زمان فراغت گردشگران است .درواقع وقتی

 )Reiter & Samuel, 1980درنتیجه ،ايهن نظريهه بهرای بررسهی

کنترل اجتماعی در جامعه ضعیف باشد ،امکهان کثیفهی محهیط

)Lindenberg, 2008

بیشتر میشود (پنجرهای شکسهته مهیشهود) .درايهن وضهعیت

& (Keizer, Lindenberg

افراد چون محیط را کثیف مهی بیننهد و کنترلهی ههم احسها،

اسهت

موضوعات مختلفی مانند تبیهین بهینظمهی
&  (Keizerبررسی رفتارهای نامناسهب
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نمی شود ،به راحتی زباله را در محیط رها میکنند (پنجره های

زباله پراکنی به قاعده ای معمول در میهان گردشهگران تبهديل

ديگر شکسته میشود) .به اين ترتیب به تدريج ارزيابی منفهی

میشود .طبعاً اين وضعیت بهدلیل بی مسئولیتی افراد نسبت به

از زبالهههريخههتن (شکسههتن پنجههره) مثبههت و درنتیجههه آن

محیط زيست است.

بی مسئولیتی زيست
محیطی

کنترل اجتماعی
ضعیف

زبالهپراکنی
محیط کثیف

ارزيابی مثبت

زباله ريزی ديگران

زبالهپراکنی)
مدل-1مدلنظريروابطبینمتغیرهايمستقلووابسته( 


براسا ،مدل فرضیههای اصلی و مستقیم پژوهش عبهارتانهد

گردشگرانی که در تعطیالت نوروز  6931وارد مناطق مرکهزی

از:

و غربی استان مازندران شدهانهد .تعهداد نمونهه بها اسهتفاده از
 -6ارزيابی مثبت افراد از زبالهپراکنی بر زبالهپراکنهی آنوها

در زمان گذران فراغت تيثیر مستقیم دارد؛

فرمول کوکران  983نمونهه تعهین شهده و همننهین ،از روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شده است .با توجه

 -9زبالهريزی ديگران ،بر زبالهپراکنی فرد در زمان گذران
اوقات فراغت تيثیر مستقیم دارد؛

به اينکه گردشگران در تعطیالت نهوروز شهورهای سهاحلی را
برای محل تفريح خود انتخاب میکنند ،ابتدا شورهای سهاحلی

 -9محیط کثیف بر زبالههپراکنهی افهراد در زمهان گهذران
اوقات فراغت تيثیر مستقیم دارد؛

مرکز و غرب مازندران در  9خوشه قرار گرفتهاند .سسس از هر
خوشۀ آنوا  6شور (بابلسر برای خوشۀ نخست و نوشور بهرای

 -3بیمسئولیتی زيستمحیطی بهر زبالههپراکنهی افهراد در
زمان گذران اوقات فراغت تيثیر مستقیم دارد و

خوشۀ دوم) به صورت تصادفی انتخاب شده است .در مرحلهۀ
بعد مکان انتخاب نمونه پارج ها و سواحل بهوده اسهت؛ زيهرا

 -1کنترل اجتماعی ضعیف بر زبالهپراکنی افهراد در زمهان
گذران اوقات فراغت تيثیر مستقیم دارد.

گردشگران عمدتاً برای گذران اوقات فراغهت از آنوها اسهتفاده
می کنند .در مرحلۀ نوايی از روش نمونه های در دستر ،برای
انتخاب نمونه استفاده شده است .اطالعات زم ازطريق ابهزار
پرسههشنامههه بهههروش میههدانی گههردآوری شههده و بههرای

روششناسی

6

تجزيهوتحلیل آنوا از نرمافزار  SPSSو برای آزمون مدل نظری

انجههام شههده و جامعههه آمههاری آن عبههارت اسههت از کلیههۀ

از مدل ساختاری  AMOSاستفاده شهده اسهت .بهرای بررسهی

اين پژوهش بهروش کمی و با استفاده از استراتژی پیمايشهی

اعتبار پرسش نامه نیز از اعتبار صوری استفاده شهده اسهت .بهه
Survey

1
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همهین دلیهل پرسههشنامهۀ سههاختهشهدۀ پژوهشههگر را دو داور

ارزيابی مثبت يک رفتار به وضعیتی اشاره دارد که فرد نگهرش

بررسههی کردنههد و بهههمنظههور بررسههی پايههايی آن ،در مرحل هۀ

مطلوبی نسهبت بهه انجهام رفتهار دارد و براسها ،آن ارزيهابی

پیشآزمون از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده که نتهايج آن

تصمیم میگیرد که چگونه رفتار کنهد .در زمینهۀ زبالههپراکنهی

در جدول  6آمده است.

ارزيابی مثبت فرد از زبالهريزی و پیامدهای آن محرکهی بهرای
اين کار است .ازجمله سؤا ت مطرح شده برای سهنجش ايهن

ضریبآلفايشاخصهايپژوهش

جدول-1

متغیر اين موارد هستند :زباله ريهزی عملهی منفهی و نامناسهب

شاخص

تعدادگویه

ضریبآلفا

ارزيابی مثبت فرد از زبالهپراکنی

3

./78

کنترل اجتماعی ضعیف

1

./79

بیمسئولیتی زيستمحیطی

1

3/71

زبالهپراکنی توسط ديگران

1

./73

محیط کثیف

3

./81

زبالهپراکنی ديگران به وضعیتی اشهاره دارد کهه فهرد بها ديهدن

رفتار زبالهپراکنی

8

./88

زباله ريختن اطرافیان يا افراد ديگهر جامعهه (ديگهری) تشهويق

نیست و بر محیط تيثیر منفی ندارد .دامنۀ پاسخها نیز از کهامالً
موافق تا کامالً مخالف است.
 -9زبالهپراکنی ديگران
اگر زبالهريزی را بهصورت پنجرهای شکسته در نظهر بگیهريم،

می شود که زباله بريزد يا استنباطش اين است که بايد زبالهه را
تعریفمتغیرها

در محههیط خههاص رههها کنههد .ايههن متغیههر بههه میههزان مشههاهده

رفتارزبالهپراکنی

الف-متغیروابسته:

زباله ريزی ديگران در محیط اشاره دارد و برای سهنجش آن از

در اين پژوهش زبالهپراکنی بهصورت يک آسیب رفتار فراغتی

 1گويه استفاده شده است .دامنۀ پاسخها از همیشهه تها هرگهز

گردشگران و همانند متغیر وابسته بررسی شده اسهت .در ايهن

است.

وضهعیت گردشههگری بهه فراغههت انحرافههی تبهديل مههیشههود.

 -9کنترل اجتماعی ضعیف

زبالهههپراکنههی بههه معنههی رهههاکردن چیزهههای غیرضههروری و

براسا ،نظريۀ پنجرۀ شکسته کنتهرل اجتمهاعی مهؤثرترين راه

)2001

 (Green,و همننهههین ،دفهههع

برای کاهش بی نظمی اجتماعی اسهت؛ بهه طهوری کهه ضهعف

سولانگارانه و نامناسهب زبالهه

& (Geller et al., 1982, Stokols

کنترل های رسمی و غیررسهمی موجهب تشهديد بهینظمهی و

 )Altman, 1987 & Keenan, 1996است .در اين رفتار فرد بدون

انحراف میشود .در زمینۀ رفتار زبالهپراکنی ضعف هنجارههای

توجه به عواقب ،با سهولانگهاری زبالههههای تولیدشهده را در

رسمی بازدارنده مانند ضهعف تهدابیر انتظامهاتی (بهرای مثهال

طبیعههت رههها مههیکنههد .رفت هار زبالهههپراکنههی گردشههگران بهها

توديد به يک خدمت اجتمهاعی مثهل جمهعکهردن زبالههههای

شاخص هايی چون دستمال کاغذی ،تکه های کاغذ يا روزنامه،

خیابان و يا جريمۀ نقدی) و جريمهنکردن و ضعف هنجارهای

ظرف نوشیدنیها ،پوست میوه ،آدامس ،تهسهیگار ،کیسههههای

غیررسمی (مثل بیتوجوی شهوروندان نسهبت بهه زبالههريهزی

کاغذی و ، ...با مقیاسی از همیشه تا هرگز سنجیده شده است.

شوروندان در جامعه و يا بهیاعتنهايی نسهبت بهه زبالههريهزی



ديگران) موجب پراکندن زباله میشود .برای سنجش اين متغیر

ب-متغیرهايمستقل

از  1سؤال با دامنه پاسخهای کهامالً موافهق تها کهامالً مخهالف

متغیرهای مستقل پژوهش عبارتاند از:

استفاده شده است.

 -6ارزيابی مثبت فرد از زبالهپراکنی

 -3بیمسئولیتی زيستمحیطی

غیرطبیعهههی در محهههیط
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بیمسئولیتی زيستمحیطی بهمعنای توجهنکردن فرد نسبت بهه

با تحصیالت ابتدايی 3/8درصد کمترين افراد هسهتند .بیشهتر

رفتارهههای زيسههتمراقبتههی اسههت .عههواملی ماننههد احسهها،

پاسهههخگويان يعنهههی  83/1درصد وضعیت اقتصادی خود را

مسئولیت ،میزان حس تيثیرگذاری رفتار و اينکهه تها چهه حهد

متوسط1/9 ،درصد وضعیت اقتصادی خود را خهههههههههوب و

فرد ،شخصاً مسئول عواقب رفتارش اسهت ،بهر روی رفتهار و

63/6درصد نیز وضهعیت اقتصادی خود را بهد ارزيابیکردهاند.

 .(Daviesدرحقیقههت،

اطالعات جدول  9توزيههع فراوانههی زبالههه پراکنههی را در بههین

بیمسئولیتی زيستمحیطی شخص نسبت به پاکیزگی محیط به

گردشههگران نشههان مههی دهههد و مطههابق آن حدود 99/3درصد

زباله پراکنی منجر میشود .برای سهنجش ايهن متغیهر مهواردی

رفتار زبالهپراکنیشان متوسط99/1 ،درصد زياد و 99/1درصد

چون اهمیت نداشتن محیط زيست پاج و عاری از زباله بهرای

هم کم بوده است .درکل میزان پراکنهدن زباله در حد متوسط

فرد و تعودنداشتن فرد نسبت بهه پهاکیزگی طبیعهت و منهاطق

است؛ به طوری که بیشترين فراوانی در گويههای زبالهپراکنی

گردشگری با دامنه پاسخ های کامالً موافهق تها کهامالً مخهالف

مربوط به آدامس  ،ته س يگار و دس تمهالکاغهذ ی و کمتر يهن

سنجیده شده است.

آن  ،مربوط به گويههای کيسه های کاغذ ی و پالستیکی بوده

 -1محیط کثیف

است .

عملکههرد او تههيثیر دارد

)et al., 2002

براسههها ،نظريه هۀ اسهههتفادهشهههده شکسهههتهبهههودن موجهههب

جدول-2توزیﻊفراوانینمراتمیﺰانزبالهپراکنی

شکستهشدنههای ديگهر مهیشهود .بهه تعبیهر ديگهر ههر قهدر

زبالهپراکنی

زباله های بیشتری در محیط رها باشد ،زباله های بیشتری نیز به

فراوانی

ﻃﺒقاتپاسخ

درصد

دست افراد ديگر در محیط رها خواهد شد .ازنظر پاسخگويان

زياد

693

99/1

کثیفبودن محیط بهمعنای میزان رهابودن زباله در آن اسهت .و

متوسط

693

99/3

اين امر ،موجب شکلگیری هنجار زبالهريزی میشود؛ به ايهن

کم

691

99/1

صورت که ريختن زباله کاری منفی نیست که اين خود باعه

کل پاسخدهندگان

983

33/7

تقويت زبالهريزی توسط افراد در زمان فراغتشان میشود .ايهن
متغیر نیز با  3سؤال با مقیا ،خیلی کم تا خیلی زياد سهنجیده
شده است.
تحلیلیافتهها

توصیفاجمالینمونۀآماري
اطالعات مهههههدنظر از بین  983نفهههههر از گردشگران استان

منبع :محاسبات پژوهش حاضر

آزمونفرضیات
در اين پژوهش ،برای آزمودن فرضیات دوبههدو بها توجهه بهه
میزان سنجش متغیرها از ضريب همبسهتگی پیرسهون و بهرای
بررسی روابط چندگانهه بهین متغیرههای مسهتقل و وابسهته از
نرمافزار  AMOSاستفاده شده است.

مازندران جمعآوری شده است کهه 13درصهد زن ( 639زن)

جدول-3آزمونهمﺒستﮕیبینمتغیرهايمستقلوزبالهپراکنی

و13درصد مرد (639نفر) بوده انهد .همننین ،میهانگین سهنی

میﺰانهمﺒستﮕی

میﺰانمعناداري

زبالهريزی ديگران

3/96

3/333

بههوده اسههت .ازنظههر وضعیت تيهل 93/1درصههد مجههرد و

کنترل اجتماعی ضعیف

3/93

3/333

ارزيابی مثبت

. /61

3/333

19/8درصههد متيهههل بههودهانههد و در رابطههه با تحصیالت هم

بیمسئولیتی زيستمحیطی

. /91

3/333

بیشترين افراد نمونه با تحصیالت ديسلم و 99/8درصد و افراد

محیط کثیف

3/69

3/33

افراد  99سال و کمترين سن  61و بیشترين سن نیز  18سال

متغیرمستقل

منبع :محاسبات پژوهش حاضر




98

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،67شماره دوم ،تابستان 6931



اين جدول نشان دهنهدۀ آزمهون همبسهتگی بهین متغیرههای

است.

مستقل و زباله پراکنهی گردشهگران در زمهان فراغهت اسهت.
مطابق يافته ها رابطۀ معناداری بین همۀ متغیرهای مسهتقل بها

آزمونمدلنظري

متغیر وابسته وجود دارد .مسیر رابطهه بهین همهۀ متغیرههای

برای آزمون مدل نظری پژوهش از نرمافهزار  AMOSاسهتفاده

جدول ،مثبت و مستقیم و بیشترين شدت رابطهه مربهوط بهه

شده که بهصورت يکی از نرمافزارهای معادلۀ ساختاری مطرح

کنترل اجتماعی ضعیف اسهت .درحقیقهت ،ههر قهدر کنتهرل

شده است .مدل ساختاری روشی بهرای آزمهودن مهدل نظهری

اجتمهاعی رسهمی و غیررسههمی در رابطهه بها رفتهار فراغههت

است و براسا ،آن ،برای کاربرد اين تکنیک ،پژوهشهگر بايهد

انحرافی گردشگران ضهعیف تهر باشهد ،زبالهه ريهزی آنوها در

مدل نظری پیشفهر

داشهته باشهد .در ايهن تکنیهک تهالش

فیاهای زيست محیطی بیشتر خواهد شد .اين موضوع دربارۀ

می شود میزان برازش مدل نظری پژوهش نسبت به اطالعهات

بی مسئولیتی زيست محیطهی و متغیرههای ديگهر نیهز صهادق

نمونهای سنجیده شود.

Degrees of freedom =2

sig=./32

RMSEA= 0/02

R2= ./22

مدل-2مدلمسیرعواملمؤثربرزبالهپراکنی


آمارههای برازش در معادلۀ ساختاری نشان میدهند که آيها

همننههین ،آمههارۀ ريشهۀ دوم میههانگین مربعههات خطههای بههرآورد

مدل نظری با دادههای نمونه تناسب دارند يا خیر .همانگونه که

 RMSEA = 3/39نشاندهندۀ برازش قابلقبول مدل مسیر است

در جدول شمارۀ  3آمده است ،آمارۀ کای اسکوئر  9.99معنهادار

که نسبت کا بهه درجهۀ آزادی و آمهارۀ تطبیقهی نیهز در محهدوۀ

نیست و اين امر بیانگر برازش مهدل تجربهی ارائههشهده اسهت.

قابلقبول قرار دارند .بهطور کلی اين آمارهها نشان میدهنهد کهه
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مدل نظری ما بهوسیلۀ اطالعات نمونهای حمايت شهده اسهت و

افراد در سراسر دنیا محسوب میشهود؛ بههطهوری کهه بههجهز

تفاوت معناداری بین دو مدل وجود ندارد.

گردشگری خارجی که طبعاً هزينه های بیشهتری دارد ،افهراد و



حتی متولیان گردشگری داخلی به اين نوع گردش نیهز توجهه

شاخصهايبرازشبرايسنجشمدلساختاري

جدول-4

میکنند؛ چرا که هرساله جمعیت زيادی بهرای گهذران اوقهات



IFI
38.

CFI
33.

NFI
38.

Chi- square
9299

CMIN/DF
6266

منبع :محاسبات پژوهش

فراغت به نقاط مختلف کشور می روند .شايد در نگاه نخست،
گردشگری از هر نوعش مثبهت و دربرگیرنهدۀ نهوعی فراغهت
مثبت باشد؛ اما اگر با روشی آسیبشناسانه به آن و بهويژه نوع

اين جهدول بیهانگر آثهار مختلهف متغیرههای مسهتقل بهر

داخلیاش توجه شود ،گردشگری نوعی فراغت اسهت کهه بهه

زبالهههپراکنههی افههراد اسههت کههه براسهها ،اطالعههات آن کنتههرل

فراغت انحرافی تبديل میشود .از اين منظهر فراغهت انحرافهی

اجتماعی ضعیف ،بیشترين تهيثیر مسهتقیم را بهر زبالهه پراکنهی

هر نوع فعالیتی است که گردشگران در زمهان فراغهت و سهفر

گردشههگران در زمههان فراغههت دارد و بعههد از آن زبالهههريههزی

خود و در تیاد با هنجارهای اجتماعی و زيستمحیطی انجام

ديگران قرار دارد .همننین ،بیشرين تيثیر کهل نیهز مربهوط بهه

میدهند .ممکن است گردشگران با رفتارهای خود هنجارههای

کنترل ضعیف اجتماعی است و زبالهريهزی ديگهران در مرتبهۀ

اجتماعی را نق

کننهد؛ بههطهوری کهه امهروزه آثهار منفهی و

بعد قرار دارد .اثرگذاری همۀ متغیرهای حاضر در مدل ،مثبهت

زيانبار فراغت بیشتر از جنبههای مثبت گردشگری بهدل شهده

است و اين امر بدين معناست که همهۀ متغیرههای مسهتقل بهر

است .با توجه بهه مشهاهدات در منهاطق گردشهگری ازجملهه

زبالهريزی گردشگران در زمان فراغت تيثیر افزايشی دارند.

سواحل دريا و رودخانهها و طبیعت و پارجهها در جامعهه مها
تقريباً نق

هنجارهای زيسهتمحیطهی ازجملهه زبالههريهزی

جدول-5آثارمستقیم،غیرمستقیموکلیمتغیرهايمستقلمیانیو

کامالً مشوود است؛ بنابراين اين مقاله رفتار فراغتی گردشگران

بیرونیبرزبالهپراکنی


را با تيکید بر زبالهپراکنی آنوا در استان مازندران و عوامل مؤثر

ناممتغیر
ارزيابی مثبت از

اثرمستقیم
3/63

اثر
غیرمستقیم
-

اثرکل
3/63

زبالهريزی

در آن آسیبشناسی کرده است .بر اين اسا ،،اين پژوهش بها
تيکید بر نظريۀ پنجهرۀ شکسهته و بههروش پیمايشهی در میهان
گردشگران ايام نوروزی در سال  6931انجام شهده اسهت .بهه
اين ترتیب رفتار انحرافی زبالهپراکنهی گردشهگران بههصهورت

کنترل اجتماعی ضعیف

3/96

3/39

3/99

بیمسئولیتی زيستمحیطی

3/63

3/31

3/93

زبالهريزی ديگران

3/99

3/39

3/91

ارزيابی مثبهت ،کنتهرل اجتمهاعی ،بهیمسهئولیتی ،زبالههريهزی

محیط کثیف

-

/31

/31

ديگران و محیط کثیف متغیر مستقل معرفی شدهاند.

منبع :محاسبات پژوهش حاضر

نتیجه
امروزه گردشگری به موضوعی موم در جامعۀ معاصهر تبهديل
شده است؛ تا حدی که کشورهای مختلف برای افزايش درآمد
ملی بهطور جدی بر روی صنعت گردشهگری سهرمايهگهذاری
می کنند .گردشگری فیايی جدی برای گذران اوقات فراغهت

متغیر وابسته در نظهر گرفتهه شهده اسهت و متغیرههايی ماننهد

مطههابق نظريههۀ پنجههرۀ شکسههته يههک پنجههرۀ شکسههته و
مرمتنشده نشاندهندۀ بیاهمیتی افراد است و بنابراين شکسهتن
پنجرههای بیشتر نیز هزينهای را به کسی تحمیهل نخواههد کهرد
( (Wilson & Kelling, 1982بر اين اسا ،طبق نتهايج ،زبالههههای
رهاشده در محیط ،پنجرههای شکسته محسوب میشوند و خود
نیز موجب زبالهريزی بیشتر در محیط میشوند .درواقهع محهیط
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کثیههف کههه نشههاندهنههدۀ پنجههرههههای شکسههته اسههت ،موجههب

برای گردشگران موجب ترمیم پنجره ههای شکسهته و کهاهش

زبالهريختن مهردم در محهیط زيسهت مهیشهود و طبعهاً هرچهه

بینظمی اجتماعی در فیاهای عمومی میشود.

زبالههای رهاشده در محیط بیشتر شود ،ايهن امهر ظهاهراً بیهانگر
زبالهريزی بیشتر بهدست مردم در محیط است.

طبههق نتههايج بههرای پیشههگیری از زبالهههپراکنههی در میههان
گردشگران زم است:

گذشته از ايهن ،کنتهرل اجتمهاعی (رسهمی و غیررسهمی)

 -1عوامههل بازدارنههده و کنترلههی در امههاکن گردشههگری

نقش مومی در جلوگیری از نابسامانی و بینظمی محهیط دارد.

بهخصوص پارجها و سواحل نقش مومی داشته باشند .در اين

براسا ،نظريهۀ پنجهرۀ شکسهته يکهی از د يهل تبهديلکننهدۀ

زمینه به جز برخهورد بها افهرادی کهه زبالهه را در محهیط رهها

انحرافات کوچک به جرائم بزرگ عکسالعمل ضعیف عوامهل

میکنند ،بهکاربردن ابزارهای تشويقی نیهز بهرای دفهع مناسهب

کنتههرل اجتمههاعی اسههت .درحقیقههت ،بههینظمههی بهههدلیههل

زباله راهگشاست؛

(احمهدی و

 -2ازطريق فرهنی سازی حساسیت مهردم بهه رفتارههای

همکارن .)6939 ،طبق نتايج حاصل از آزمودن فرضیات پهژوهش

زيسههتمحیطههی بیشههتر شههود تهها افههراد در جامعههه در مقابههل

بین کنترل اجتماعی با زبالهپراکنی رابطۀ معناداری وجهود دارد؛

زبالهپراکنی ديگران بهصورت عاملی بازدارنده برخورد کنند؛

برخوردنکردن جامعه و سازمانهای ذیربهط اسهت

بدين گونه که هرچه میزان کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی

 -3دراين ارتباط نگرش مردم نسبت به مسئلۀ زبالههريهزی

ضعیفتر باشد ،میزان زبالهپراکنی نیهز بههصهورت يهک رفتهار

منفی شود؛ چرا که با مسهئولیتپهذيری زيسهتمحیطهی افهراد

انحرافی بیشتر خواهد بود .همانطور که پژوهشههای تجربهی

نگرش آنوا نسبت به ريختن زباله منفهی و طبعها زبالههپراکنهی

نشههان دادهانههد منبههع کنتههرل ،مههانع رفتههار انحرافههی بهههويههژه

کمتر خواهد شد؛

(او ينکا و بلگان ،به نقهل از فیروزجايیهان)6931 ،

 -4محیط های گردگشری مانند پارج ها و سواحل دريا و

و ضههعف کنتههرل نیههز عههاملی تههيثیرگزار بههر بههیمسههئولیتی

رودخانههه همههواره بايههد از زبالههه پههاج باشههد؛ زيههرا مههردم در

زيست محیطی و ايجاد نگرش مثبت بهه ريخهتن زبالهه اسهت.

محیطهای تمیز تمايل کمتری برای ريختن زباله دارند.

زبالهپراکنی میشود

نتیجۀ اين وضعیت ايجاد محیط کثیف تر (پنجرههای شکسهته)
در مراکز گردشگری است که طبعاً موجب افزايش زبالهريهزی
در میان گردشگران خواهد شد (غالمرضازاده.)6939 ،
سرانجام همۀ متغیرهای حاضر در مهدل نظهری پهژوهش
3/99درصد از تغییرات متغیر وابسهته را تحلیهل کهردهانهد .در
میان اين متغیرهها بیشهترين تهيثیر مسهتقیم مربهوط بهه کنتهرل
اجتمههاعی ضههعیف اسههت؛ در حههالی کههه اعمههال کنتههرلهههای
اجتماعی و مقرراتی دربارۀ پیشگیری از زبالهپراکنی ازجمله در
سواحل دريا و جنگلهها نقهش مومهی در کهاهش ايهن رفتهار
فراغتی انحرافهی دارد .طبعهاً محهیط کثیهف نقهش بسهزايی در
زباله ريزی گردشگران در فیهاهای گردگشهری دارد؛ بنهابراين
پاجبودن اين فیاها و فراهمکردن امکهان دفهع مناسهب زبالهه

منابﻊ

ابراهیمی ،م .)6939( .بررسی پیامدهای فرهنگهی و اجتمهاعی
گردشههگری در شههور محمودآبههاد 6939/66/61
http://anthropology.ir/node/13445

استعالجی ،ع .ر .و اهللقلینژاد ،م« .)6933( .برنامهريزی توسعه
پايدار ،با تيکید برگردشگری مطالعه موردی سرعین

و روسههتاهای اطههراف» ،مجلههه جغرافیهها (فصههلنامه
علمههیپژوهشههی انجمههن جغرافیههای ايههران) ،دوره
جديد ،3 ، ،ش  ،93ص .693-633
احمدی.، ،؛ نیکدل ،ف.؛ حیهدری ،ع .و کرمهی ،ع.)6939( .
«بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بینظمهی در

بهههین شهههوروندان شهههور دهدشهههت» ،فصهههلنامه


)زبالهپراکنی بهمثابۀ بینظمی اجتماعی (آزمون نظريۀ پنجرۀ شکسته
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