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گردشــگری خــاق ،شــهر خــاق
موســیقی ،گردشــگری کــودک،
ســنندج ،موســیقی

مقدمه
امــروزه ،گردشــگری در بیشــتر شــهرها راهــکاری اساســی بــرای
رســیدن بــه توســعه اســت ،بهویــژه بــه ایــن دلیــل کــه ظهــور
و فراگیــری طــرح شــهر خــاق ســبب متمایزشــدن شــهرها و
مقصدهــای گردشــگری شــده اســت (بســتهنگار و همــکاران،
 .)1396گردشــگری موســیقی ترکیبــی از دو تفریــح جــذاب اســت
کــه در سراســر دنیــا ،طرفــداران بســیاری دارد .امــروزه ،بیشــتر
کشــورهای توســعهیافته پیونــد عمیقــی بیــن گردشــگری و موســیقی
ایجــاد کردهانــد (فــرخزاد ،حاجــی رضایــی .)1395 ،ایــران نیــز
بــا داشــتن تنــوع قومیتــی و فرهنــگ فولکلــور ،مســتعد توســعۀ
جشــنوارهها و اج ـرای موســیقی محلــی و اصیــل هــر قــوم و منطقــه
اســت.

از دیگــر ســو ،بــا توجــه بــه اینکــه درون هــر کــودک انگیزههــای
بســیاری ب ـرای خالقیــت و ســفر وجــود دارد ،فراهمکــردن ش ـرایط
توســعۀ گردشــگری کــودکان در شــهرهای خــاق از جملــه شــهر
خــاق موســیقی میتوانــد باعــث پیشــرفتهای روزافــزون و
خالقیــت بیشــتر ایــن شــهرها شــود .همچنیــن موســیقی و آمــوزش
آن یکــی از روشهــای مؤثــر در شناســایی اســتعدادها و بارورســازی
توانمندیهــای کــودکان اســت (مبارکــی و همــکاران .)1393 ،در
ُ
ُ
آمــوزش موســیقی ،کــودکان بــا ریتــم ،نتهــا ،فواصــل نتهــا،
همخوانــی و نواختــن ملودیهــای ســاده بــا ســازهای کــودکان
آشــنا میشــوند.
برنامههــای خــاق بــرای کــودکان ،وقتــی بــا گردشــگری همــراه
شــود ،عــاوه بــر ایجــاد اوقــات خــوش بــرای آنهــا ،ســبب
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چکيده
گردشــگری امــروز فراصنعتــی فراگیــر اســت کــه تمامــی اقشــار جامعــه از جملــه کــودکان را
کــه بخــش سرنوشتســاز جامعهانــد دربــر میگیــرد .از دیگــر ســو ،شــهرهای خــاق ،بــا
داشــتن ظرفیتهــای الزم بــرای گردشــگری نســل ســوم ،میتواننــد در توســعۀ گردشــگری
کــودک و فعالتــر و خالقتــر کــردن ایــن گــروه از جامعــه ســهم مؤثرتــری بهعهــده گیرنــد.
بــه ایــن منظــور ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی و اولویتبنــدی جاذبههــای تأثیرگــذار
موســیقایی شــهر خــاق ســنندج در گردشــگری کــودک انجــام شــدهاســت .ایــن پژوهــش،
از لحــاظ هــدف ،بنیادی ـ کاربــردی اســت و بــا روش اســنادی و کتابخان ـهای و کســب آرای
خبــرگان از طریــق پرســشنامه و اســتفاده از روش دیمتــل ،بهمنظــور یافتــن تأثیرگذارتریــن
جاذبههــای موســیقایی ایــن شــهر خــاق یونســکو ،انجــام پذیرفتــهاســت .دادههــای مــورد
نیــاز ایــن پژوهــش از طریــق تکمیــل پرس ـشنامۀ ماتریســی توســط اف ـراد شناساییشــده در
اداره کل میـراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کردســتان ،شــهرداری ســنندج،
اســتادان دورۀ راهنمایــان گردشــگری کــودک و انجمــن موســیقی شــهر ســنندج گــردآوری
شــده اســت .براســاس نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش ،از میــان  25جاذبــۀ موســیقایی شــهر
خــاق ســنندج کــه از مطالعــۀ ادبیــات بهدســت آمدهانــد ،چهــار جاذبــۀ موســیقی زنــده،
گردشــگری موســیقی ،موســیقی محلــی و جشــنوارههای موســیقی بــا باالتریــن تأثیرگــذاری و
ّ
تعامــل تعییــن شــدند کــه در ســمت بــاال و راســت نمــودار علــی جاذبههــا قـرار گرفتهانــد .بــه
ایــن ترتیــب ،اگــر برنامهری ـزان گردشــگری کــودک در شــهر ســنندج ،نخســتین شــهر خــاق
موســیقی ایــران ،بــه ایــن عوامــل توجــه کننــد ،میتــوان بــه توســعۀ گردشــگری موســیقی
کــودک ،بهمثابــه یــک ســرمایۀ ملــی ،امیــدوار بــود.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای موسیقایی مؤثر در توسعۀ گردشگری کودک
(مطالعۀ موردی :شهر خالق سنندج)
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خودشناســی بیشــتر و خلــق افــکار و دیدگاههــای نــو در آنهــا
میش��ود ( .)Poria & Timothy, 2014کــودکان را بایــد آزاد
گذاشــت تــا آنگونــه کــه دوســت دارنــد ســفر کننــد و بــه دل
طبیعــت پنــاه برنــد و لذتهایــی را کــه دوســت دارنــد تجربــه
کننــد و از ترسهــا و بایدونبایدهــای تربیتــی رهــا شــوند تــا
بتواننــد نیروهایــی خــاق بــرای آینــدۀ کشورشــان باشــند .ایــن
پژوهــش ،بــا هــدف اصلــی شــناخت و اولویتبنــدی جاذبههــای
موســیقایی مؤثــر شــهر خــاق ســنندج در توســعۀ گردشــگری
کــودک ،ضرورتــی اســت بــرای شــناخت و فراهمســازی شــرایط
گردشــگری موســیقی کــودک کــه تاکنــون در ایــن شــهر خــاق
جهانــی نادیــده گرفتــه شــده اســت .گرچــه پژوهشهــای متعــددی
در خصــوص گردشــگری موســیقی انجــام شــده ،امــا تــا کنــون
بــه گردشــگری موســیقی کــودک ،توجهــی نشــده و مــورد پژوهــش
نبــوده اســت.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و جاذبههــای موســیقایی شــهر خــاق
ســنندج ،کــه بهتازگــی در شــبکۀ شــهرهای خــاق یونســکو
بهثبـ�ت رسـ�یده ( ،)UNESCO, 2019مســئلۀ اکتشــافی و اصلــی
تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه ایــن جاذبههــا بــا چــه اولویتــی
میتواننــد در توســعۀ گردشــگری کــودکان در شــهر خــاق ســنندج
تأثیــر بگذارنــد ،بهطــوری کــه مدیــران و برنامهریــزان شــهری و
گردشــگری بتواننــد از نتایــج ایــن مطالعــه برای توســعۀ گردشــگری
کــودک در ایــن شــهر بهــره برنــد و راه را بـرای ایــن گردشــگری نوپــا
همــوار کننــد.
قلمروی مکانی و زمانی پژوهش
قلمــروی مکانــی ایــن پژوهــش شــهر خــاق موســیقی ســنندج
اســت کــه در ســال  9( 2019آبــان  )1398بــه شــبکۀ شــهرهای
خــاق یونســکو پیوســته اســت و نخســتین شــهر موســیقی ایرانــی
اســت .شهرســتان ســنندج ،مرکــز اســتان کردســتان ،بــا مســاحت
 6/3688هکتــار ،در بخــش جنوبــی اســتان قــرار دارد.
قدمــت تاریخــی ســنندج بــه دورۀ صفویــان برمیگــردد .زبــان
ُ
مــردم ســنندج کــردی ســورانی اردالنــی اســت .شــهر ســنندج از
نظــر فرهنگــی ،هنــری و مذهبــی جایــگاه ویــژهای در میــان مناطــق
کردنشــین دارد و از دیــر بــاز خاســتگاه موســیقی فاخــر ایرانــی بــوده
اســت .اکنــون نیــز آ کادمیهــا ،هنرســتانها و مراکــز آموزشــی
خصوصــی و ســازمانهای مردمنهــاد بســیاری را در حــوزۀ
موس��یقی در خ��ود ج��ای داده اس��ت (.)UNESCO: 2019
قلمــروی زمانــی ایــن تحقیــق بیــن ســالهای  1398و 1399
اســت.
مبانی نظری تحقیق
ً
در ایــن بخــش ،مبانــی نظــری واژههــای کلیــدی پژوهــش مختصـرا
بیــان میشــود:

موسیقی
موســیقی شــکلی از اندیشــیدن و زندگــی اســت بــا زبانــی
منحصربهفــرد .نــوای یــک ســاز میتوانــد بیواســطه و بســیار
عمیقتــر از کلمــه و تصویــر ،بخــش مهمــی از وجــود مــا را
ـدار هفــت هنــر ق ـرار میگیــرد.
برانگیــزد .موســیقی در باالتریــن مـ ِ
در همنوایــی بــا موســیقی و رقــص همــراه بــا آن ،میتــوان
احســاس «درلحظــه بــودن» را بهخوبــی درک کــرد .زبــان
موســیقی اصیــل از همــان نقطــهای آغــاز میشــود کــه عقــل
تحلیلگــر و کلمــات کــم میآورنــد (خلیلــی .)1399 ،موســیقی
آیینــۀ تمامنمــای فرهنــگ اســت .افالطــون میگویــد موســیقی
یــک نامــوس اخالقــی اســت کــه بــه جهانیــان روح میبخشــد،
بــه تفکــر بــال ،بــه تصــور جهــش ،بــه غــم و شــادی ربایــش و
بــه همهچیــز حیــات .ارســطو نیــز میگویــد موســیقی حکمتــی
اســت کــه بشــر از اظهــار آن در قالــب الفــاظ عاجــز اســت.
لئوپودوفــان 1گفتــه اســت موســیقی از زمانــی آغــاز شــد کــه آدمــی
توانســت بــرای نخســتین بــار خوشــیها و رنجهــای خــود را بــا
صــدا اب ـراز کنــد 2.موســیقی پیونــدی ذاتــی بــا گردشــگری دارد و
معــرف وضــع معیشــت و ســبک زندگــی و محملــی ب ـرای پیامهــا
و انگیزههــای ســفر اســت (فــرخزاد و حاجــی رضایــی.)1395 ،
کودک
کنوانســیون حقــوق کــودک ( )1989افـراد زیــر  18ســال را کــودک
درنظــر گرفتــه اســت ،مگــر آنکــه در کشــوری ،قانونگــذار ســن
قانونــی را کمتــر تعییــن کــرده باشــد (شــفیعی و نــوروزی.)1393 ،
ســازمان جهانــی گردشــگری ،در تعریــف گردشــگری و گردشــگر،
شــرط ســنی قائــل نیســت .بنابرایــن ،کــودکان هــم میتواننــد
بخشــی از جامعــۀ گردشــگری یــا گردشــگران بهشــمار رونــد
(محبعلــی .)1389 ،بخــش مهمــی از هویــت و شــخصیت
هــر فــرد در دوران کودکــی و بــا توجــه بــه تصویرهــای ذهنــی و
خاطــرات جمعــی و مکانــی وی پایهریــزی میشــود (نجفیــان
و ســاعدی .)1399 ،ارنســت ویــل 3معتقــد اســت کــه یکــی از
روشهــای مهــم متبلورکــردن خالقیــت در کــودک ایجــاد فضــای
محــرک ،مســتعد و خــاق اســت (کیــان و مســروری جنــت،
 .)1399توســعۀ گردشــگری کــودک نوعــی ســرمایهگذاری بــرای
توســعۀ نســل آینــده اســت.
گردشگری خالق
گردشــگری خــاق ،بــا شــعار «موزههــای کمتــر و میدانهــای
بیشــتر» ،بــه تعامــل عمیــق بــا زندگــی واقعــی و فرهنگــی شــهرها
و ســاکنان مقصــد گردشــگری ،کــه خالــق فرهنــگ زنــدۀ آن
مکانانــد ،تأکیــد دارد .در ســال  ،2006یونســکو (ســازمان
آمــوزش ،علــوم و فرهنــگ جامعــۀ ملــل) ایــن مفهــوم را در برنامــۀ
1. Leopodofan
2. https://fa.wikipedia.org
3. Ernst Will

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای موسیقایی مؤثر
در توسعه گردشگری کودک (مطالعه موردی :شهر خالق سنندج)

پیشینۀ پژوهش
بــا توجــه بــه مطالعــه و بررســی بیــش از  90مقالــه در زمینــۀ
واژههــای کلیــدی تحقیــق ،در جــدول  ،1منتخبــی از ایــن مقــاالت
ارائــه شــده اســت.

جدول  :1مرور پیشینه
ردیف

پژوهشگر

سال انتشار

نتایج پژوهش

1

کیان و مسروری جنت

1399

هــدف اســتفاده از موســیقی در برنامــۀ آموزشــی کــودکان مبتــا بــه اوتیســم ایــن اســت کــه آنهــا را از دنیــای
تنهایــی ،کــه در آن بــهدام افتادهانــد ،برهانیــم .موســیقی همچنیــن میتوانــد توانایــی گــوشدادن ،ظرفیــت
حوصلــه و توجــه و نیــز تعامــات اجتماعــی کــودکان را افزایــش دهــد و عالئــم کمتوجهــی در آنهــا را
کاهــش دهــد .تمرینــات آمــوزش موســیقایی ،هم ـراه بــا آوازخوانــدن ،میتوانــد در بهبــود گفتــار و شــنیدار
کــودکان مؤثــر باشــد.

2

افشاری

1399

موســیقی یکــی از دالیــل اصلــی ســفر شــناخته شــده اســت .موســیقی محلــی و ســنتی ایـران دارای ظرفیــت
بالقــوۀ قرارگرفتــن در بســتۀ ســفرهای بینالمللــی اســت و فراینــد اجـرای آن باعــث عالقــه و مشــارکتپذیری
گردشــگران و تجربــۀ مجــدد ســفر بــه آن مقصــد میشــود.

3

نجفیان و ساعدی

1399

بیتوجهــی بــه جایــگاه کــودکان در معمــاری معاصــر مجتمعهــای مســکونی شــهر ســنندج باعــث بــروز
مشــکالتی از قبیــل انــزوا و گوشــهگیری ،بیتحرکــی فیزیکــی و ابتــا بــه بیماریهــای ناشــی از آن ماننــد
افســردگی و رویآوردن بــه بازیهــای کامپیوتــری و تأثیرپذیــری روانــی از ایــن بازیهــا ،رویآوردن بــه
فضــای مجــازی ،برقرارنکــردن ارتبــاط مثبــت بــا ســایر کــودکان شــده اســت کــه همــۀ ایــن مــوارد موانعــی بــر
ســر شــناخت دنیــای بیــرون و یادگیــری مهارتهــای زندگــی هســتند.

4

عالءالدینی

1399

5

راستگو

1398

توجــه بــه آموزههــای اصیــل بــرای تربیــت کــودک در تمــام ســاحتهای اجتماعــی ،اخالقــی ،جســمی و
عاطفــی.
ٌ
گردشــگری و موســیقی دو پدیــدۀ جــذاب و فرهنگیانــد کــه توجــه توامــان بــه آنهــا امــکان توســعه و رونــق
اقتصــاد محلــی را فراهــم خواهــد کــرد .دیــدن آالت موســیقی و نواختــن آنهــا ،کــه تجربــهای دلپذیــر و
تداعیکننــدۀ مقصــد اســت ،در کیفیــت جــذب گردشــگران اثرگــذار اســت و ســبب توســعۀ تصویــر ذهنــی
آنهــا از مقصــد میشــود .توســعۀ گردشــگری بــا محوریــت موســیقی ســنتی ،موجــب احیــای فرهنــگ بومــی
اســت.

1. https://en.unesco.org/creative-cities

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

شهر خالق موسیقی
شــهر خــاق دارای ســاختار صنایــع فرهنگــی متنــوع ،پیچیــده و
بــا جهتگیــری بینالمللــی اســت کــه پــرورش و پشــتیبانی از
ایــن صنایــع را تســهیل میکنــد .یونســکو ثبــت شــهرهای خــاق
دنیــا را از ســال  ،2004بــا هــدف تقویــت تعامــات بینالمللــی
بیــن شــهرهایی کــه خالقیــت را عاملــی راهبــردی و توانمندســاز
بــرای توســعه و احیــای زندگــی شــهری پایــدار خــود درنظــر
گرفتهانــد ،آغــاز کــرد .در حــال حاضــر 116 ،شــهر خــاق بهثبــت
رســیدهاند کــه  49شــهر آن شــهرهای خــاق موســیقیاند .برخــی
فعالیتهــای اصلــی و برنامههــای آینــدۀ ایــن شــهرها عبارتانــد
از توســعۀ شــخصی از طریــق موســیقی ،رقــص ،تئاتــر و هنرهــای
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شــبکۀ شــهرهای خــاق خــود گنجانــد 1.گردشــگری خــاق
برآورنــدۀ ســطوح باالتــری از نیازهــای آدمــی بــا تمرکــز اصلــی
بــر توســعۀ مهارتهاســت .عــاوه بــر ایــن ،گردشــگری خــاق،
بهانــدازۀ گردشــگری فرهنگــی ،بــه مــکان وابســته نیســت؛ زیــرا
ماهیــت اصلــی منابعــی کــه بهخدمــت میگیــرد از جنــس فراینــد
اســت (ماننــد موســیقی و آوازهــای محلــی ،صنایــع دســتی ،نقاشــی
و غــذا) و درنتیجــه ،ســهم و ماهیــت پایدارتــری در توســعۀ مقصــد
گردشــگری دارد (بســتهنگار و همــکاران .)1396

تجســمی؛ برگ ـزاری جشــنوارههای بــزرگ و رویدادهــای موســیقی؛
ایجــاد مدرســه موســیقی؛ ترویــج گســتردۀ تحقیقــات علمــی دربــارۀ
موســیقی؛ طراحــی ابــزاری جدیــد بــرای تقویــت حســی افــراد
مبتــا بــه کاهــش توانایــی ادراکــی؛ ســازماندهی آمــوزش رایــگان
موســیقی؛ اجـرای موســیقی زنــده؛ برگـزاری کارناوالهــای فرهنگــی
در ســطح شــهر بــا حضــور نوازنــدگان و دانشآمــوزان؛ ایجــاد
مــوزۀآالت موســیقی؛ ســازماندهی تورهــای هنرمنــدان بــا محــور
موســیقی؛ گفتوگوهــای بینفرهنگــی و بیننســلی از طریــق
موســیقی بــا مشــارکت ویــژۀ زنــان ،ســالخوردگان و جوانــان؛
ایجــاد مراکــز رشــد موســیقی؛ آمــوزش مهارتهــای موســیقی
بــرای کــودکان و نوجوانــان بــا هــدف کارآفرینــی خــاق؛ ایجــاد
بــازار موســیقی؛ ارتقــای موســیقی بهمنزلــۀ ابــزاری توانمندســاز
بــرای گروههــای آســیبپذیر؛ پشــتیبانی از گروههــای کــودک و
ارکســترها در جوامــع حاشیهنشــین و روســتایی و ماننــد اینهــا.
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بسته نگار و قمری
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ردیف

پژوهشگر

سال انتشار

نتایج پژوهش

6

مالشاهی و هاشمی
نصرتآباد

1398

موســیقیدرمانی ،اضطــراب کــودکان پیشدبســتانی را کاهــش میدهــد .انــواع موســیقی موجــب کاهــش
ضربــان قلــب و عمیقترشــدن تنفــس میشــود .شــرکت در جلســات موســیقیدرمانی موقعیتهایــی ب ـرای
ایجــاد روابــط اجتماعــی و تغیی ـرات مثبتــی در حــاالت جســمی و روانــی اف ـراد ایجــاد میکنــد و بهتبــع آن،
احســاس تســلط بــر زندگــی را افزایــش و دلهــره و ازهمتنیدگــی را کاهــش میدهــد ،اعتمادبهنفــس را بــاال
میبــرد و تأثیــر بــارزی در برونریــزی احســاسها ،افزایــش بصیــرت و خودآگاهــی و شــناخت محیــط
دارد .روشهــای موســیقیدرمانی فعــال اب ـزاری مؤثــر در تقویــت رفتارهــای ســازگار و کاهــش هیجانهــای
منفــی کودکانانــد.

7

دهقانی و
پریور

1398

اســتفاده از نرمافزارهــای آموزشــی ریتــمدار و موســیقایی در یادگیــری زبــان دوم ،چــه در بخــش خوانــدن
و چــه در بخــش نوشــتن ،ب ـرای کــودکان مؤثــر اســت و ســبب افزایــش انگیــزۀ یادگیــری میشــود و بســان
ابــزاری نویــن ،کیفیــت یاددهــی و یادگیــری را ارتقــا میبخشــد.

8

صدفی و فاضل

1398

آمــوزش موســیقی بــه روش کارل ارف (مداخلــۀ پژوهــش) باعــث ایجــاد تفــاوت معنــادار در می ـزان توجــه و
حافظــۀ دیــداری کــودکان پیشدبســتانی میشــود.

9

ریاحی

1398

جشنوارههای موسیقی مردم استان مازندران سبب ارتقای جذب گردشگران این استان میشود.

10

زارعی

1398

معرفــی تاریخچــۀ موســیقی ســنندج ،ســبکهای متفــاوت موســیقی ایــن شــهر از جملــه ســبک کالســیک،
آ کادمیــک ،فولکلــور و خانقاهــی ،معرفــی ســازها و ســبکهای موســیقی در ســنندج قبــل و بعــد از انقــاب
و معرفــی اســتادان و بــزرگان ایــن هنــر.

11

شیرمحمدی و همکاران

1398

رویدادهــای گردشــگری ســبب ایجــاد تصویــر شــناختی و تصویــر عاطفــی برنــد مقصــد و شــهرت مقصــد
گردشــگری و جــذب بازدیدکننــدگان خــارج از آن منطقــه میشــود.

12

آخوندی و افهمی

1397

عواملــی چــون قرارگیــری در موقعیتهــای تصادفــی و چالشــی ،بیــان آزادانــۀ دیدگاههــا و تخیــات
موســیقایی و توانایــی ســاخت قطعــات گوناگــون بــا اشــیا ،ابـزار و اصــوات متفــاوت در زندگــی روزمــره ســبب
افزایــش ســیالیت کــودکان و خالقیــت در آنــان میشــود.

13

احمدی و محمدیزاده

1397

تأثیرگــذاری موســیقی در رفــع اضطـراب و افســردگی و کاهــش درد و رنــج روحــی .موســیقی تأثیر بســیاری در
آرامســازی روان انســان دارد ،بهخصــوص اگــر در مراکــز درمانــی بـهکار گرفتــه شــود.

14

باقری و همکاران

1397

توجه بیشتر به اجراهای موسیقی در کردستان سبب حفظ و تقویت هویت قومی آنان میشود.

15

مهاجر

1396

ً
رســیدن بــه توســعۀ پایــدار نیازمنــد آمــوزش اف ـراد اســت ،خصوصــا کــودکان کــه بهتریــن ش ـرایط را ب ـرای
یادگیــری دارنــد .میتــوان گردشــگری خــاق و بهخصــوص گردشــگری خــاق کــودکان را راهــی مناســب
ب ـرای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار در درازمــدت دانســت.

16

قنبری و فرزانکیا

1396

یکــی از راههایــی کــه میتــوان بهکمــک آن برخــی مســائل و مشــکالت گردشــگری را حــل کــرد آمــوزش
برخــی مفاهیــم ماننــد احتــرام بــه تفاوتهــای فرهنگــی ،آسیبنرســاندن بــه جاذبههــا و تقویــت روحیــۀ
مهماننــوازی بــه کــودکان اســت .تأثیــر آمــوزش در دوران کودکــی مانــدگار اســت .عــاوه بــر ایــن ،کــودکان
جایــگاه مهمــی در خانــواده دارنــد و میتواننــد در تغییــر رفتــار خانــواده مؤثــر باشــند.

17

رهروان و همکاران

1396

موســیقی در بهبــود توانمندیهــای کالمــی و غیرکالمــی و هماهنگــی ایــن دو در کــودکان تأثیــر بســزایی
دارد .بــا گنجانــدن موســیقی در برنامههــای آموزشــی کــودکان ،میتــوان بهــرۀ هوشــی کل و کالمــی آنــان
را افزایــشداد .در ایــن پژوهــش ،روش بازیهــای آوازی روشــی کارآمــد در آمــوزش موســیقی بــه کــودکان
شــناخته شــده اســت.

18

کائدی و رمانی

1395

بــازی در رشــد همهجانبــۀ کــودک تأثیــر دارد و ســبب میشــود تــا بتوانــد احساســات ،عواطــف ،بیــم و
تردیــد خــود را بیــان کنــد و دامنــۀ خودشناســی و عزتنفــس او را گســترشدهــد .بــا نقشهــای گوناگونــی
کــه کــودک در بازیهــای گوناگــون برعهــده میگیــرد بهتدریــج میتوانــد نقــش مناســب خــود را بــرای
ایجــاد مطلوبتریــن رابطــه بــا دیگ ـران بیابــد .از فوایــد بــازی میتــوان بــه تمریــن اســتقالل ،اراده و ابتــکار
در کــودکان اشــاره کــرد.

19

عبداللهی و همکاران

1395

در رونــد آمــوزش ،هرچــه انــواع حــواس کــودک بیشــتر درگیــر آمــوزش و یادگیــری شــود ،فراگیــری عمیقتــر
و بهتــری حاصــل خواهــد شــد .در نقاشــی ،حــس بینایــی و بصــری کــودک درگیــر و دخیــل میشــود .ب ـرای
بهکارگیــری حــواس دیگــر ،ماننــد حــس شــنوایی ،میتــوان از قصــه و داســتانهای آهنگیــن بهــره بــرد.

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای موسیقایی مؤثر
در توسعه گردشگری کودک (مطالعه موردی :شهر خالق سنندج)

ردیف
21

مقصودی

1395

گــردش و گردشــگری بهمثابــۀ عنصــر اساســی در مســیر تربیــت بهینــۀ کــودکان اســت .رشــد ذهنــی کــودک
و پــرورش خالقیــت او منــوط بــه برق ـراری ارتبــاط مؤثــر بــا دنیــای اط ـراف اســت .در حوزههــای آموزشــی
و پرورشــی ،ایــن ارتبــاط میتوانــد از طریــق اردوهــای آموزشــی و تفریحــی تحــت عنــوان «گشــتهای
هدایتشــده» شــکل گیــرد.

22

ضیائی و همکاران

1394

در ایــن پژوهــش ،بــرای بررســی خالقبــودن شــهر ،متغیرهــای اســتعدادّ ،فنــاوری و تســاهل و تســامح
بررســی شــدند و مشــخص شــد کــه شــهر یــزد ،در مقایســه بــا دیگــر شــهرهای اســتان ،ظرفیــت بالقــوۀ
مطلوبــی بــرای توســعۀ گردشــگری خــاق دارد .فرهنــگ یــزد بایــد از مجــرای معمــاری ،هنــر و صنایــع
دســتی و آیینهــا و جشــنوارهها بــه چهــار گوشــۀ جهــان نفــوذ کنــد .ســرمایۀ انســانی خــاق میتوانــد بــا
عنــوان «گردشــگر خــاق» بــه مقصــد جــذب شــود ،محصــوالت خــاق ماننــد تئاتــر ،فیلــم یــا معمــاری
جاذبههــای گردشــگری بهشــمار میرونــد .ازایــنرو ،شــهرها خودشــان میتواننــد محیــط خــاق پدیــد
آورنــد و بازدیدکننــدگان و ســاکنان شــهر را جــذب کننــد.

23

پشتدار و دانشطلب

1394

از یافتههــای ایــن پژوهــش چنیــن برمیآیــد کــه ُســرایش موفــق و مؤثــر ترانــه ،عــاوه بــر بهرهمنــدی از
شــعور و شــاعری ممتــاز ،نیازمنــد حافظــهای سرشــار از مضامیــن و تصاویــر شــعری و درک ذوق ادبــی
پیشــینیان ادبیــات ایــران اســت.

24

ملکی و همکاران

1393

شــهر بهمثابــۀ محــل شــکلگیری خالقیــت ،دانایــی ،اقتصــاد و صنایــع خــاق و نــوآور اســت .در ایــن
پژوهــش ،حرکــت بهســوی تحقــق شــهرهای خــاق راهــکار اساســی بــرای حــل بحرانهــا تلقــی شــده
اســت.

25

اسعدی و همکاران

1393

رقــص ،بازتــاب شـرایط اقلیمــی ،تاریخــی ،فرهنــگ و باورهــای مــردم اســت .رقصهــای هــر قــوم ،شــیوهای
بــرای بیــان عواطــف و ارتبــاط بــا دیگرانانــد .بنابرایــن ،تنــوع رقصهــا بهانــدازۀ تنــوع فرهنگهاســت.
رقصهــای محلــی ای ـران نیــز برآمــده از مفاهیــم اساســی زندگــی و ســازگار بــا ســاختار معیشــتی ،فکــری و
اخالقــی اقــوام ایرانــی اســت.

26

نوروزی طلب و عادلوند

1393

علیرغــم تفاوتهــای ظاهــری کنشهــای آیینــی و دینــی و کیشهــای متفــاوت ،میتــوان ســاختار
مشــترکی میــان آنهــا یافــت .ایــن مقالــه قصــد دارد اشــتراکات فرهنگهــا ،ادیــان ،آیینهــا و روایتهــای
مینــوی و ماورایــی ب ـرای درک و تبییــن جهــان را بررســی کنــد.

27

فارسانی و همکاران

1393

گردشــگری بینالمللــی در رعایــت نظــم و انضبــاط ،بهداشــت و رعایــت حقــوق شــهروندی ،تأثیــرات
مثبتــی بـرای کــودکان دارد .گردشــگر کــودک بــا کنجــکاوی نهفتــه در وجــود خــود ،کــه از خصوصیــات بــارز
اوســت،ســعی میکنــد بیامــوزد و آموختههایــش را در آینــده بــهکار گیــرد.

28

مبارکی و همکاران

1393

تدریــس و یاددهــی ویلــن بــه کــودکان  6تــا  12ســال بســیار ســاده و آســان اســت و کــودک هنرجــو بــا شــوق
ُ
و عالقــه در ایــن مســیر پیشــرفت میکنــد .مشــخص شــده اســت کــه کاربــرد نغمههــای کــردی در آمــوزش
موســیقی بــه کــودکان ســنندج بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت.

29

شفیعی و نوروزی

1393

در کشــورهای درحالتوســعه ،توســعۀ غیرمســئوالنۀ گردشــگری بــه اســتثمار کــودکان از جملــه سوءاســتفادۀ
اقتصــادی از کــودکان ،قاچــاق کــودکان و فحشــا در کــودکان منجــر شــده اســت .همــۀ ایــن حقایــق ،درنهایــت
ســبب افزایــش آســیبپذیری کــودکان در برابــر جرایــم ،بیماریهایــی نظیــر ایــدز و پدیدآمــدن احســاس
بیگانگــی کــودک از خانــواده و جامعــه میشــود .بــرای جلوگیــری از ایــن مســائل ،دولــت میتوانــد
تأثیرگــذار باشــد و از کــودکان در مقابــل ایــن آســیبها حمایــت کنــد.

30

جزاده نمین و هاشمزاده
تا 

1393

نتایــج نشــان میدهنــد کــه بســیاری از اف ـراد حاضرنــد ،بهخاطــر شــرکت در جشــنوارههای موســیقی محلــی
در مناطــق گوناگــون کشــور ،تعــداد روزهــای اقامــت خــود را در آن مقصــد افزایــش دهنــد و نیــز یافتههــا نشــان
میدهــد کــه گردشــگران ،ب ـرای حضــور در جشــنوارههای موســیقی محلــی شــاد ،حاضرنــد حتــی فواصــل
دوری را بــه ســایر مناطــق ب ـرای حضــور در جشــنوارهها طــی کننــد .موســیقی ،تصویــر مقصــد گردشــگری
را در ذهــن گردشــگران ارتقــا میبخشــد ،بهگونــهای کــه باعــث بازگشــت مجــدد آنهــا میشــود .توســعۀ
گردشــگری از طریــق موســیقی محلــی نیــز بــه حفــظ ،احیــا و پویایــی موســیقی محلــی کمــک میکنــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

20

مهاجر و شفیعی

1395

در تعریــف گردشــگری خــاق هنرمحــور ب ـرای کــودکان ،ســن یکــی از مؤلفههــای مهــم اســت .کــودکان
گیرنــدگان پیامانــد و بــرای ارتقــای خالقیــت و پــرورش آنهــا ،بایــد برنامههایــی در فعالیتهــای
گردشــگری کــودک طراحــی و اجــرا شــوند.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

پژوهشگر

سال انتشار

نتایج پژوهش

283

284

بسته نگار و قمری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

ردیف

پژوهشگر

سال انتشار

نتایج پژوهش

31

افتخاریان

1392

جشــنوارههای موســیقی میتواننــد جاذبــۀ گردشــگری در تمامــی اســتانهای ای ـران باشــند .درواقــع ،ارزش
افــزودۀ جشــنوارههای موســیقی ایــن اســت کــه میتواننــد موجــب جــذب گردشــگر بــه مناطــق کماســتعداد
در زمینــۀ موســیقی شــود .موســیقی ایرانــی ترکیبــی از جاذبههــای متنــوع اســت ،بــرای مثــال ،آیینهــای
موســیقایی ،رقصهــا ،تنــوع در ســازها ،تنــوع در اجراهــا ،تنــوع در لحنهــا و دســتگاههای موســیقی.
موســیقی ،همــراه بــا رقصهــای محلــی تبلــور واقعــی پیــدا میکنــد.

32

خدامی و همکاران

1392

رقــص ســنتی میتوانــد از مهمتریــن و غنیتریــن منابــع بــرای شــناخت فرهنگهــا باشــد .رقــص ســنتی
میراثــی تاریخــی اســت کــه در بســتر جشـنها و مناســک ،یعنــی جایــی کــه بیشــترین اشــتراکات اجتماعــی
وجــود دارد ،بههمــراه مجموعــه عناصــر وابســته بــه خــود اجــرا میشــود .محوریــت مذهــب در جامعــۀ
ســنتی و اهمیــت فراینــد مناســکی بــرای بازنمایــی مهمتریــن ارزشهــای آن جامعــه ســبب میشــود کــه
رقــص نیــز در فرهنــگ ســنتی بهمثابــۀ امــر آیینــی بـرای ارتبــاط بــا الوهیــت و بازنمایــی آن بـهکار گرفتــه شــود
و بــه امــر متعالــی داللــت کنــد .نکتــۀ مهــم آن اســت کــه رقصهــای ســنتی و آیینــی هیـچگاه عامــل تخریــب
و فروپاشــی ارزشــی و اخالقــی نبودهانــد .بــه همیــن ســبب ،رقــص آیینــی ســنتی ،در بطــن خــود متضمــن
باورهــا و ارزشهــای اخالقــی و تأکیــد بــر تــداوم آنهاســت.

33

محبعلی

1389

در ایــن مقالــه ،دربــارۀ حــق و حقــوق کــودکان طبــق قوانیــن بینالمللــی مطالعــه شــده اســت و کیفیــت ســفر
کــودکان واکاوی شــده و از مــوارد مهــم در گردشــگری کــودک برشــمرده شــده اســت.

34

طاهری

1390

نمایــش در شــکل رقــص ،خنیاگــری ،بــازی یــا آییــن و نیــز ابزارهــای نمایــش چــون ســیماچه ،لبــاس مبــدل
جانــوران یــا گیاهــان و ســازهایی ب ـرای آفرینــش ریتــم دس ـتکم از ه ـزارۀ ششــم پیــش از میــاد در ای ـران
ســاخته و اســتفاده شــدهاند .ایــن هنرهــا در دوران ساســانی چنــان جایگاهــی مییابنــد کــه در برنامــۀ
آمــوزش دبســتانها جــای میگیرنــد.

35

محمدی و عارف
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ُ
در ایــن مقالــه ،درهمآمیختگــی و توأمانبــودن هنــر و زندگــی در رقصهــای کــردی نشــان داده شــده اســت.
زندگــی و جهانبینــی اف ـراد و نــوع نــگاه بــه مفاهیــم انتزاعــی نشــان میدهــد کــه هنــر در جریــان زندگــی
ُ
مــردم کــرد معنــا مییابــد و چیــزی جــدای از زندگیشــان نیســت .وضعیــت جغرافیایــی و زیســت در مناطــق
کوهســتانی ،موقعیــت سیاســی ،مــورد هجــوم بــودن مــداوم ،شــیوههای معیشــت ،شــکارگری ،باورهــای
باســتانی ،آتشپرســتی ،مختصههــای روانشــناختی ،افســانهها ،اســطورهها و داســتانها در آفرینــش
هریــک از ایــن رقصهــا مؤثــر بــوده اســت.

36

حاج امینی
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ُ
مهمتریــن عامــل نهادینهنشــدن موســیقی کــردی و بهحاشــیه رفتــن آن تغییــرات اجتماعــی ســدۀ اخیــر،
پراکندگــی و تنــوع موســیقی مناطــق گوناگــون کردســتان ،ازدســت دادن حامیــان ســنتی و عدمحمایــت الزم
از آن در دورۀ جدیــد اســت .امــا تقلیــل موســیقی کردســتان بــه گورانــی یعنــی ازدســت دادن بخــش بزرگــی از
ُ
مجموعــه موســیقی کردســتان .تدویــن بنیــان نظــری موســیقی کــردی بــه ایــن دلیــل اهمیــت دارد کــه موســیقی
ُ
کــردی در معــرض بحـران اســت.

37

Khoo-lattimore

2015

شــکاف تحقیقاتــی در خصــوص نبــود صــدای کــودکان در تحقیقــات گردشــگری بررســی شــده اســت کــه
یکــی از دالیــل اصلــی ایــن امــر بــه اختالفــات روششــناختی نســبت داده شــده اســت.

38

Preusch

2009

دیدگاههــای معلمــان و دانشآمــوزان دربــارۀ ســفرهای علمی ـ آموزشــی بهدلیــل ایجــاد موقعیــت اســتفاده
از ابزارهــای متنــوع ب ـرای اکتشــاف و مشــاهدۀ عینــی دانشآمــوزان مطالعــه شــده و نشــان داده شــده اســت
کــه جلســات آمادگــی قبــل از ســفر ب ـرای دانشآمــوزان میتوانــد اث ـرات بهتــری در ســفر ایجــاد نمایــد.

39

Quezada

2004

توصیــه شــده اســت کــه بــرای بهحداقــل رســاندن احســاس فاصلــۀ حاصــل از تفاوتهــای فرهنگــی و
آداب و رســوم ،برنامهریــزی و ب ـرای برق ـراری ارتبــاط بیشــتر بــا گروههــای خــاص کشــور مقصــد بهمنظــور
کاهــش احســاس تنهایــی دانشآمــوزان تــاش شــود.

40

& Grammenos
Antona

2018

طراحــی یــک دورۀ آموزشــی تعاملــی و مشــارکتی بــا هــدف معرفــی مفاهیــم و کاربــرد خالقیــت بــرای
کــودکان ،بطوریکــه رویکردهــا و ابزارهــای یادگیــری گوناگونــی را بــا هــم ترکیــب میکنــد :ســخنرانی
کــردن ،کاربــرد انــواع رســانهها ،تصاویــر ،ویدئوهــا و موســیقی ،پرســش و پاســخ خالقانــه ،کارهــای دســتی
تکــی یــا گروهــی ،بــازی ،طنــز و ســرگرمی و ...

41

Curtale

2018

رویکــردی ابتــکاری بـرای تجزیهوتحلیــل تأثیــر کــودکان در تصمیمگیــری خانــواده بـرای ســفر و گردشــگری،
نشــان داد والدیــن ،بــا توجــه بــه شــش عامــل از جملــه رضایــت کــودکان ،مقصــد خــود را انتخــاب میکننــد
و کــودکان در انتخــاب نهایــی والدیــن بـرای مقصــد ســفر بســیار تأثیرگذارنــد.

42

Poria & Timothy

2014

ایــن پژوهــش بــه شــکافی مهــم در ادبیــات گردشــگری ،ســفرهای کــودکان بهطــور خــاص و تجربههــای
گردشــگری آنهــا براســاس دیدگاههــای خودشــان بــا هــدف مفهومســازی تجربــۀ جامــع و مســئوالنۀ
گردشــگری پرداختــه اســت.

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای موسیقایی مؤثر
در توسعه گردشگری کودک (مطالعه موردی :شهر خالق سنندج)

شناســایی و تعریــف عملیاتــی جاذبههــای موســیقایی
شــهر خــاق
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بــا بررســی منابــع مطالعهشــده ،جاذبههــای موســیقایی شــهر
خــاق موســیقی مطابــق جــدول  2اســتخراج شــدهاند.
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و فاضــل.)1398 ،
موســیقی زنــده :موســیقیهایی کــه در مکانهایــی ماننــد
پارکهــا و ســالنها اجــرا میشــوند و مختــص همــان زمــان و
مکانانــد (افشــاری.)1399 ،
موســیقی محلــی :موســیقی محلــی یــا فولکلــور تبلــور فرهنــگ
اصیــل ،میـراث شــفاهی ،ســبک زندگــی و هنــر هــر قــوم اســت کــه
تعصــب قومــی مانــع از ابتذال آن میشــود (نیکنــام و حاجبــی.)1395 ،
آمــوزش موســیقی کــودک :یــاددادن مهــارت نواختــن و آواز بــه
کــودکان کــه ســبب گســترش آگاهــی ،درک و احســاس آنــان میشــود.
گردشــگری موســیقی :در ایــن نــوع گردشــگری ،موســیقی
جاذبــۀ اصلــی مقصــد اســت .دیــدار گردشــگران بــا خواننــدگان
و آهنگســازان و ســازندگان ســاز ،شــرکت در کنســرتها،
دیــدار از زادگاه ،محــل زندگــی و مقبــرۀ موســیقیدانان ،بازدیــد
از موزههــای موســیقی و خانــۀ موســیقیدانان ،رقــص محلــی و
کســب مهارتهــای جدیــد در نواختــن موســیقی بومــی را دربــر
میگیــرد (افشــاری.)1399 ،
موســیقیدرمانی :رســیدن بــه اهــداف درمانــی بــا
مداخلهگــری موســیقی کــه ســبب تقویــت و ســامت روحــی و
جســمی افــراد میشــود.
تورهــای موســیقی :اجــرای تورهایــی بــرای مقاصــد خــاص
موســیقی و بــا هــدف ارائــۀ تمامــی ناگفتههــای موســیقی بــه
گردشــگر (راســتگو.)1398 ،
پارکهــای موســیقی :باغموزههایــی بــرای اجــرای انــواع
موســیقی کــه آشــتی انســان ،معمــاری و طبیعــت و پیونــد هویــت
بــا طبیعــت را نشــان میدهــد.
مــدارس موســیقی :آمــوزش هنرجــو و دریافــت مــدرک
تخصصــی در خوانندگــی و نوازندگــی.
موزههــای موســیقی :نمایــش صامــت انــواع ابــزارآالت
و محتواهــای مرتبــط بــا موســیقی بــرای همــگان در ســراهای
تاریخــی ،منــزل یــا آرامــگاه بــزرگان هنــر موســیقی.
رقــص محلــی :رقصهــای محلی ـ آیینــی برآمــده از مفاهیــم
اساســی زندگــی و ســازگار و همــگام بــا ســاختار معیشــتی ،فکــری
و اخالقــی اقــوام و بــا مضامینــی چــون شــادی و تغــزل ،حماســه و
رزمانــد (اســعدی و همــکاران.)1392 ،
موســیقی عرفانــی :بیــان اندیشــۀ واال در قالــب موســیقی
بــرای نیایــش و تقــرب بــه آفریــدگار هســتی کــه منجــر بــه
ارتبــاط مخاطــب بــا عوالــم باطنــی مــی شــود (ذبیحیفــر،
محســنی)1400 ،

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای موسیقایی مؤثر
در توسعه گردشگری کودک (مطالعه موردی :شهر خالق سنندج)
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نوع و روش پژوهش
ایــن پژوهــش از انــواع تحقیقــات بنیادی ـ کاربــردی اســت کــه از
نظــر روش ،در دســتۀ پژوهشهــای توصیفی ـ تحلیلــی و ّ
کمــی
قــرار میگیــرد .روش گــردآوری دادههــا بــه دو شــکل اســنادی بــا

کمــک مطالعــات کتابخان ـهای و میدانــی بــا طراحــی پرس ـشنامه و
مصاحبــه بــا متخصصــان و کارشناســان حــوزۀ گردشــگری کــودک،
موســیقی و اســتادان ایــن حــوزه انجــام شــده اســت .روش تحلیــل
دادههــا ،بــا اســتفاده از روش تصمیمگیــری دیمتــل اســت .نمــودار
 1مراحــل اجــرای پژوهــش را نشــان میدهــد.

نمودار  :1مراحل اجرای پژوهش

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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یافتههای پژوهش
ازآنجاکــه هــدف ایــن پژوهــش شناســایی و اولویتبنــدی
جاذبههــای موســیقایی تأثیرگــذار در توســعۀ گردشــگری کــودک
بــوده اســت ،در ابتــدا ،بــا مطالعــات کتابخانــهای 25 ،جاذبــۀ
موســیقایی ایــن شــهر اســتخراج شــد کــه خبــرگان نیــز آن را تأییــد
کردنــد .ســپس ،پرسـشنامۀ ماتریســی ایــن پژوهــش تهیــه و بـرای
 30نفــر از اف ـراد منتخــب ،کــه تجربــه و تخصصشــان مرتبــط بــا
موضــوع و گســترۀ تحقیــق بــود ،ارســال شــد تــا از ایــن طریــق
تأثیرگذارتریــن جاذبههــای موســیقایی کشــف شــود .بهمنظــور
تحلیــل دادههــای جمعآوریشــده از روش دیمتــل اســتفاده شــده
فونتــا و گابیــز  1در ســال  ،1971روش دیمتــل را بهمنزلــۀ
اســتِ .

یکــی از روشهــای تصمیمگیــری براســاس مقایســههای زوجــی
ارائــه کردنــد کــه پرس ـشنامۀ آن هــم بــه شــکل ماتریســی تهیــه و
تکمیــل میشــود.
2
ب ـرای بررســی معیارهــا از نظــر  23خبــره اســتفاده شــده اســت
کــه از طیــف پنجتایــی بــرای دریافــت دیدگاههــای آنهــا بهــره
گرفتــه شــد کــه عــدد صفــر بــدون اثرگــذاری و عــدد چهــار
بســیار اثرگــذار را بیــان میکنــد .بــرای ادغــام دیدگاههــای همــۀ
خبــرگان از میانگیــن حســابی پاســخها اســتفاده شــد .ماتریــس
ارتباطــات مســتقیم در جــدول  3ارائــه شــده اســت .در ایــن
جــدول ،دیدگاههــای  23خبــره براســاس میانگیــن حســابی ادغــام
شــد هاند.

جدول  :3ماتریس ارتباط مستقیم معیارها

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

رویدادها

جشنوارهها

کارناوالها

کارناوالها

2/565

2/391

0/000

1/913

1/826

1/435

...

جشنوارهها

3/174

0/000

2/783

2/043

2/217

1/826

...

پارکهای
موسیقی

مدارس
موسیقی

موزههای
موسیقی

رویدادها

0/000

2/913

2/478

1/957

1/870

2/000

...
...
مدارس موسیقی

1/739

1/739

1/609

2/000

0/000

1/522

موزههای موسیقی

1/783

1/783

1/609

1/870

1/783

0/000

ب ـرای نرمالکــردن ماتریــس جــدول  ،3ابتــدا بایــد مجمــوع ســطر
و ســتون ماتریــس ارتباطــات مســتقیم را بهدســت آورد .ســپس،

از بیــن اعــداد مجمــوع ،بیشــترین مقــدار را محاســبه کــرد کــه در
جــدول  4آورده شــده اســت.

جدول  :4مجموع سطر و ستون ماتریس ارتباطات مستقیم (جدول )3
مجموع سطر

مجموع ستون

رویدادها

51/391

55/261

موسیقی مالیم و آرامبخش

جشنوارهها

58/565

56/565

رقص محلی

53/043

کارناوالها

54/565

53/174

موسیقی زنده

61/652

60/652

همایشها

47/130

39/360

موسیقی محلی

60/664

58/289

ساختن ابزارآالت موسیقی

45/611

45/087

موسیقی عرفانی

42/680

47/739

موسیقی بدونساز

32/348

33/391

آموزش موسیقی

51/043

53/957

موسیقی با ساز

53/522

53/304

گردشگری موسیقی

62

57/348

سازهای ضربی ملودیک

43/565

43/826

موسیقیدرمانی

44/826

45/087

سازهای ضربی غیرملودیک

38/130

40/087

تورهای موسیقی

54/696

56/391

سازهای کوبهای

47/565

49/043

پارکهای موسیقی

52/391

49/957

سازهای بادی

47/217

46/435

مدارس موسیقی

50/826

54/652

سازهای الکترونیک

41/696

40/652

موزههای موسیقی

39

38/698

حرکات و بازیهای ریتمیک

46/261

45/522

1. Fonetla & Gabus

مجموع سطر

مجموع ستون

41/130

44/783
52/261

بیشترین مقدار= 62
 .2پرسشنامههای عودت شده

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای موسیقایی مؤثر
در توسعه گردشگری کودک (مطالعه موردی :شهر خالق سنندج)

بنابرایــن ،بهمنظــور نرمالســازی ،تمــام درایههــای ماتریــس
ارتبــاط مســتقیم (جــدول  )3را بــر عــدد  62تقســیم میکنیــم کــه
ماتریــس نرمالشــده در جــدول  5آورده شــده اســت .بــا ایــن کار،
شــدت نســبی حاکــم بــر روابــط مســتقیم تعییــن میشــود.
بــرای محاســبۀ ماتریــس ارتبــاط کامــل ( ،)Tنخســت ،ماتریــس
همانــی تشــکیل میشــود .ســپس ،ماتریــس همانــی را منهــای
ماتریــس نرمــال و ماتریــس حاصــل را معکــوس میکنیــم.
درنهایــت ،ماتریــس نرمــال را در ماتریــس معکــوس ضــرب
میکنیــم .در جــدول  ،6ماتریــس روابــط کل آورده شــده اســت.
بـرای محاســبۀ میـزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری هریــک از عوامــل و
رســم نمــودار دکارتــی ،مجمــوع ســطرها ( )Dو مجمــوع ســتونها
( )Rماتریــس روابــط کل را بهدســت میآوریــم .ســپسD+R ،
و  D-Rرا محاســبه میکنیــم .بــا توجــه بــه جــدول  ،7شــاخص
 Dتأثیرگــذاری معیارهــا را نشــان میدهــد ،کــه هرچــه عــدد D

رویدادها

جشنوارهها

کارناوالها

کارناوالها

0/041

0/039

0/000

0/031

0/029

0/023

....

جشنوارهها

0/051

0/000

0/045

0/033

0/036

0/029

...

پارکهای
موسیقی

مدارس
موسیقی

موزههای
موسیقی

رویدادها

0/000

0/047

0/040

0/032

0/030

0/032

...
...
پارکهای موسیقی

0/043

0/039

0/041

0/000

0/030

0/031

مدارس موسیقی

0/028

0/028

0/026

0/032

0/000

0/025

موزههای موسیقی

0/029

0/029

0/026

0/030

0/029

0/000

جدول  :6ماتریس روابط کل
رویدادها

جشنوارهها

کارناوالها

کارناوالها

0/205

0/206

0/160

0/210

0/180

0/189

0/138

...

جشنوارهها

0/224

0/179

0/213

0/216

0/191

0/204

0/151

....

تورهای
موسیقی

پارکهای
موسیقی

مدارس
موسیقی

موزههای
موسیقی

رویدادها

0/157

0/204

0/190

0/199

0/172

0/180

0/141

...
...
پارکهای موسیقی

0/201

0/199

0/193

0/207

0/144

0/183

0/141

مدارس موسیقی

0/177

0/180

0/170

0/179

0/167

0/147

0/129

موزههای موسیقی

0/146

0/148

0/139

0/161

0/136

0/142

0/083

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

جدول  :5ماتریس نرمالشدۀ روش دیمتل
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معیــاری بیشــتر باشــد ،آن معیــار تأثیرگــذاری بیشــتری در سیســتم
دارد .بــر ایــن اســاس ،موســیقی زنــده بیشــترین تأثیرگــذاری را دارد.
شــاخص  Rتأثیرپذیــری معیارهــا را نشــان میدهــد ،کــه هرچــه
عــدد  Rمعیــاری بیشــتر باشــد ،آن معیــار تأثیرپذیــری بیشــتری در
سیســتم دارد .بــر ایــن اســاس ،دوبــاره موســیقی زنــده بیشــترین
تأثیرپذیــری را دارد .هرچــه مقــدار ( )D+Rعاملــی بیشــتر باشــد،
آن عامــل تعامــل بیشــتری بــا ســایر عوامــل سیســتم دارد .براســاس
مقادیــر  D+Rو  D-Rجــدول  ،7میتــوان نمــودار دکارتــی
معیارهــا را رســم کــرد کــه در نمــودار  2نشــان داده شــده اســت .بــر
ایــن اســاس ،معیارهایــی کــه در بــاالی محــور  Xقـرار دارنــد دارای
 D-Rمثبتانــد .ایــن معیارهــا جنبــۀ علــت دارنــد و تأثیرگــذاری
آنهــا از تأثیرپذیــری آنهــا بیشــتر اســت .معیارهایــی کــه در پاییــن
محــور  Xهســتند دارای  D-Rمنفیانــد .ایــن معیارهــا در پژوهــش
جنبــۀ معلــول دارنــد ،یعنــی تأثیرپذیــری باالتــری دارنــد.
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D

رتبۀ D

R

رتبۀ R

D+R

D-R

نوع معیار

رویدادها

4/251

10

4/543

6

8/794

-0/292

معلول

جشنوارهها

4/780

4

4/632

4

9/412

0/147

علت

کارناوالها

4/491

6

4/384

8

8/875

0/107

علت

همایشها

3/874

15

3/278

23

7/151

0/596

علت

ساختن ابزارآالت موسیقی

3/741

17

3/716

17

7/456

0/025

علت

موسیقی بدون ساز

2/694

25

2/783

25

5/478

-0/089

معلول

موسیقی با ساز

4/389

7

4/376

10

8/765

0/013

علت

سازهای ضربی ملودیک

3/609

19

3/617

20

7/226

-0/009

معلول

سازهای ضربی غیرملودیک

3/151

24

3/315

22

6/466

-0/164

معلول

سازهای کوبهای

3/947

13

4/057

13

8/005

-0/110

معلول

سازهای بادی

3/906

14

3/850

15

7/756

0/056

علت

سازهای الکترونیک

3/456

21

3/383

21

6/838

0/073

علت

حرکات و بازیهای ریتمدار

3/839

16

3/766

16

7/605

0/073

علت

موسیقی مالیم و آرامبخش

3/390

22

3/663

19

7/054

-0/273

معلول

رقص محلی

4/387

8

4/330

11

8/717

-0/057

علت

موسیقی زنده

5/056

1

4/946

1

10/003

-0/110

علت

موسیقی محلی

4/961

3

4/775

2

9/736

-0/186

علت

موسیقی عرفانی

3/505

20

3/910

14

7/414

-0/405

معلول

آموزش موسیقی

4/123

11

4/376

9

8/500

-0/253

معلول

گردشگری موسیقی

5/047

2

4/683

3

9/731

0/365

علت

موسیقیدرمانی

3/664

18

3/693

18

7/357

-0/029

معلول

تورهای موسیقی

4/507

5

4/607

5

9/114

-0/100

معلول

پارکهای موسیقی

4/317

9

4/117

12

8/434

-0/200

علت

مدارس موسیقی

4/112

12

4/427

7

8/540

-0/315

معلول

موزههای موسیقی

3/220

23

3/191

24

6/411

-0/029

علت
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ّ
روابط علی بین معیارهای اثرگذار اصلی
در ایــن گام ،بـرای ترســیم روابــط قابــل اعتنــا ،از ماتریــس ارتباطــات
کل (جــدول  )6حــد آســتانه (میانگیــن حســابی درایههــا) را
مشــخص میکنیــم .مقــدار آســتانۀ معیارهــا  0/161اســت .در
ایــن ماتریــس ،عــدد یــک را ب ـرای درایههایــی کــه از ارزش آســتانه
بزرگترنــد و عــدد صفــر را بــرای درایههایــی کــه از ارزش آســتانه
کوچکترنــد درنظــر میگیریــم .بــا ایــن کار ،از روابــط جزئــی

(تمامــی روابــط بــا مقــدار کوچکتــر از آســتانه) در ماتریــس روابــط
کل صرفنظــر میشــود .بنابرایــن ،درایههایــی کــه عددشــان یــک
اســت رابطــۀ معنـیدار بیــن معیــار ســطر بــا معیــار ســتون را نشــان
میدهنــد .همچنیــن ،درایههایــی کــه عددشــان صفــر اســت
نشــان میدهنــد کــه میــان عوامــل ســطر و ســتون مربوطــه رابطــۀ
معنــاداری وجــود نــدارد .ایــن روابــط اصلــی در جــدول  8نشــان
داده شــدهاند

ّ
جدول  :8روابط معنادار علی بین عوامل

رویدادها

جشنوارهها

کارناوالها

کارناوالها

1

1

0

1

1

1

0

...

جشنوارهها

1

0

1

1

1

1

0

...

تورهای موسیقی

پارکهای موسیقی

مدارس موسیقی

موزههای موسیقی

رویدادها

0

1

1

1

1

1

0

...
....
پارکهای موسیقی

1

1

1

1

0

1

0

مدارس موسیقی

1

1

1

1

1

0

0

موزههای موسیقی

0

0

0

1

0

0

0
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نمودار  :2نمودار دکارتی عوامل
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بحث و جمعبندی
اگرچــه گردشــگری خــاق و شــهر خــاق پارادایمهــای نویــن
گردشــگری و مدیریــت شــهریاند ،ولــی مطالعــه و پژوهــش
کافــی در خصــوص آنهــا انجــام نشــده اســت .ســنندج کــه
بهتازگــی بــه جرگــۀ شــهرهای خــاق یونســکو بــا محوریــت
موســیقی پیوســته اســت از جملــه شــهرهای کشــور اســت کــه
میتوانــد در گردشــگری خــاق موســیقی نقشآفریــن باشــد .از
دیگــر ســو ،شــنیده نشــدن صــدای کــودکان ،در گردشــگری کشــور،
شــکاف تحقیقاتــی مهمــی اســت کــه الزم اســت بــه آن پرداختــه
شــود .بنابرایــن ،ضــرب گردشــگری موســیقی در گردشــگری کودک
میتوانــد افقهــای جدیــدی را بــه روی مدیریــت و برنامهریــزی
گردشــگری بگشــاید .ایــن مطالعــه بــا هــدف شناســایی و
اولویتبنــدی جاذبههــای موســیقایی شــهر خــاق ســنندج ب ـرای
توســعۀ گردشــگری کــودک انجــام شــد .تــا بهدلیــل محدودیــت
منابــع ،مدی ـران و سیاس ـتگذاران بــر توســعۀ جاذبههایــی تمرکــز
ّ
کننــد کــه باالتریــن اولویــت علــی را دارنــد؛ یعنــی جاذبههایــی
کــه ،بــا توســعۀ آنهــا ،جاذبههــای موســیقایی دیگــر تحــت تأثیــر
قــرار میگیرنــد و توســعه مییابنــد.
بــه ایــن منظــور ،پــس از اســتخراج  25جاذبــۀ موســیقایی از
مطالعــات پیشــین و تأییــد آنهــا توســط خبــرگان (گروهــی 6

نفــره از متخصصــان موســیقی ســنندج) ،بهمنظــور اولویتبنــدی
ایــن جاذبههــا بــا معیــار بیشــترین تأثیرگــذاری ،از روش دیمتــل
اســتفاده شــد و پرســشنامههای ماتریســی تهیهشــده بــرای 30
لو
نفــر از متخصصــان ارســال شــد و  23مــورد از آنهــا تکمیــ 
دریافــت شــدند .پــس از تحلیــل دادههــا و بــا توجــه بــه نمــودار
 2کــه نمــودار دکارتــی عوامــل پژوهــش (جاذبههــا) اســت،
مشــخص شــد کــه  4جاذبــۀ موســیقی زنــده ،گردشــگری موســیقی،
موســیقی محلــی و جشــنوارهها ،باالتریــن معیارهــای علــت را
دارنــد؛ یعنــی بیشــترین تأثیرگــذاری را دارنــد .همچنیــن ،مقادیــر
 D+Rایــن چهــار جاذبــه از همــۀ معیارهــا بیشــتر بــود کــه نشــان
میدهــد بیشــترین ارتبــاط و تعامــل را بــا ســایر جاذبههــا دارنــد.
بــه بیــان دیگــر ،اگــر مدی ـران شــهری و گردشــگری ســنندج روی
توســعۀ ایــن چهــار جاذبــه موســیقایی ســرمایهگذاری کننــد،
ســایر جاذبههــا هــم بهســرعت در تعامــل بــا ایــن چهــار جاذبــه
رشــد میکننــد و شــکوفا میشــوند .شــکل  2شــبکۀ روابــط
ّ
علی ـ معلولــی درونــی ایــن  4جاذبــه را نشــان داده اســت .براســاس
ایــن شــکل ،میتــوان دریافــت کــه خــود ایــن جاذبههــا هــم بــا
یکدیگــر در حداکثــر حالــت ارتباطــی (تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری)
ق ـرار دارنــد.

شکل  :2شبکۀ بین چهار معیار تأثیرگذار اصلی

گفتنــی اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش در تحقیقــات و
مطالعــات دیگــر محققــان نیــز تأییــد شــدهاند .راســتگو ()1398
گردشــگری موســیقی را ســبب احیــای هویــت و فرهنــگ جوامــع
محلــی میدانــد کــه در جــذب گردشــگر هــم میتوانــد موفــق
عمــل کنــد .همچنیــن ،باقــری و همــکاران ( )1397موســیقی
محلــی را در احیــای هویــت قومــی مهــم قلمــداد میکننــد،
بــدون آنکــه از ســهم آن در حــوزۀ ســرگرمی و تفریــح و گردشــگری
بکاهــد .افتخاریــان ( )1392نیــز معتقــد اســت جشــنوارههای
موســیقی چنــان ظرفیــت بالقــوهای در جــذب گردشــگر دارنــد
کــه میتواننــد بهمنزلــۀ یکــی از جاذبههــای گردشــگری در
تمامــی اســتانهای کشــور اجــرا شــوند .بدیهــی اســت ،چنیــن

جشــنوارههایی اگــر در زادگاه موســیقی فاخــر ایــران یعنــی
ســنندج اجــرا شــود ،قــدرت جذبکنندگــی آن و اعتبــار تجربــه
آن مضاعــف میشــود .ریاحــی ( )1398نیــز تصریــح میکنــد
کــه ،اگــر گردشــگری بــا موســیقی و موســیقی زنــده آمیختــه شــود،
خاطــرات خــوب را مانــدگار میکنــد.
عــاوه بــر آنچــه بیــان شــد ،بررســی تجربههــای موفــق دیگــر
شــهرهای خــاق یونســکو در حــوزۀ موســیقی نشــان میدهــد
کــه شــهرهایی از جملــه ســویا در اســپانیا ،بوگوتــا و مــدالن در
کلمبیــا ،برزاویــل و کینــگ شاســا در جمهــوری کنگــو ،آدالیــد
در اســترالیا ،کاتویتــس در لهســتان ،کینگســتون در جاماییــکا،
لیورپــول در انگلســتان ،تونــگ یانــگ و دیگــو در کــرۀ جنوبــی،

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای موسیقایی مؤثر
در توسعه گردشگری کودک (مطالعه موردی :شهر خالق سنندج)

تقدیر و تشکر
نگارنــدگان مراتــب قدردانــی و تشــکر خــود را از معاونــت
فرهنگــی و امــور اجتماعــی شــهرداری ســنندج ،دبیرخانــۀ شــهر
خــاق ســنندج ،کارشناســان و مدی ـران ادارۀ کل می ـراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی کردســتان ،انجمــن موســیقی ســنندج،
انجمــن راهنمایــان حرفــهای ایرانگــردی و جهانگــردی ســنندج،
مجموعــۀ کــودک و طبیعــت «وی ول» ســنندج ،کارشناســان حــوزۀ
کــودک فعــال در شــهر ســنندج ،مســئول راهنمایــان دورۀ کــودک
ارســباران ،کــه بــدون همــکاری بیدریغشــان انجــام ایــن پژوهــش
ممکــن نبــود ،اعــام میدارنــد.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

پیشنهادهای اجرایی
اختصــاص پیاد هراههایــی در شــهر ســنندج ب ـرای اج ـرای موســیقی
زنــده و تأمیــن امنیــت آن؛
برگــزاری جشــنوارههای محلــی ،ملــی و بینالمللــی موســیقی در
ً
مناســبتهای گوناگــون در طــی ســال در شــهر ســنندج ،خصوصــا
در مناســبتهای متعلــق بــه کــودک و نوجــوان؛
امکانســنجی توســعۀ فضاهایــی بــرای برگــزاری موســیقی زنــده و
موســیقی محلــی در شــهر و اولویــت ســرمایهگذاری بــر اجــرای
چنیــن طرحهایــی؛
توســعۀ گردشــگری خــاق موســیقی در شــهر ســنندج بــا هــدف
لذتبــردن کــودکان از موســیقی و افزایــش دانــش و مهــارت
موســیقایی کــودکان بازدیدکننــده از شــهر بــا تمرکــز بــر موســیقی و
ُ
رقــص کــردی و
آمــوزش تخصصــی راهنمایــان گردشــگری کــودک از طریــق
دورههــای وزارت میـراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی در
شــهر ســنندج بهمنظــور توســعۀ گردشــگری موســیقی کــودک.
شایســته اســت در خصــوص تکتــک جاذبههــای موســیقایی
کــه در ایــن تحقیــق شناســایی شــدند پژوهشهــای مکملــی
انجــام شــود و بررســیهای بیشــتری دربــارۀ آنهــا بــا توجــه بــه
حــوزۀ گردشــگری کــودک انجــام پذیــرد .امیــد اســت ،بــا افزایــش
آگاهیهــای تخصصــی و عمومــی در حیطــۀ موســیقی و گردشــگری
کــودک ،در آینــدهای نــه چنــدان دور ،شــاهد پیامدهــای پربــار ایــن
ســرمایۀ ملــی باشــیم.
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آمارانتــه در پرتغــال ،اوکلنــد در نیوزلنــد ،فروتیــار در مراکــش،
مورلیــا در مکزیــک ،پریــا در کیــپ ورد ،کان ســان ســیتی در
ایــاالت متحــدۀ امریــکا و ســالوادور در برزیــل هــم جاذبههایــی
چــون جشــنوارههای بینالمللــی ،جشــنوارههای موســیقی،
موســیقی زنــده ،موســیقی محلــی و گردشــگری موســیقی را در
فهرســت فعالیتهــای اصلــی خــود گنجاندهانــد و ایــن جاذبههــا
میتواننــد بســتری بــرای تعامــل شــهرهای خــاق موســیقی دنیــا
قلمــداد شــوند.
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