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گردشــگری فرهنگــی ،گردشــگری
موســیقی ،تحلیــل ســاختاری،
بوشــهر

مقدمه

چکیده

گردشــگری موســیقی گون ـهای از گردشــگری فرهنگــی اســت کــه بــا افزایــش
ٔ
عرصه
چشــمگیر حجــم بــازار آن ،در دهـ ٔـه اخیــر ،مــورد توجــه پژوهشــگران و فعــاالن
گردشــگری در جهــان قــرار گرفتــه اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر شناســایی و
تحلیــل ســاختاری عوامــل کلیــدی مؤثــر در ارتقــای گردشــگری موســیقی در اســتان
ٔ
منزلــه مــورد مطالعــه) اســت .همچنیــن ،اولویــت عوامــل یادشــده
بوشــهر (به
از دیــدگاه گردشــگران ورودی تبییــن شــده و زیرســاختها و امکانــات الزم بــرای
ارتقــای جذابیــت رویدادهــای موســیقی محلــی تحلیــل شــده اســت .از روش
مطالعـ ٔـه کتابخان ـهای ،مصاحبــه بــا خبــرگان و توزیــع پرس ـشنامه میــان گردشــگران
بــرای گــردآوری دادههــا و از رویکــرد تحلیــل ســاختاری (نرمافــزار میکمــک) و
روشهــای آمــاری (آزمــون فریدمــن) و نیــز تحلیــل محتــوا بــرای تجزیهوتحلیــل
دادههــا و تبییــن یافتههــا بهرهگیــری شــده اســت .نتایــج تحلیــل ســاختاری نشــان
ٔ
ٔ
جامعــه میزبــان»« ،شــفافیت و
ویــژه
میدهــد «فرهنــگ ،مراســم و آیینهــای
کارایــی فرایندهــای اقتصــادی و مدیریتــی»« ،همســویی نــوع موســیقی بــا تصویــر
گردشــگر از مقصــد» و «بازاریابــی و جلــب توجــه رســانهای» اثرگذارتریــن عوامــل
در افزایــش جذابیــت رویدادهــای موســیقی ب ـرای مخاطبــان و کنشــگران بــهشــمار
میرونــد .همچنیــن ،اهمیــت و اولویــت هریــک از عوامــل کلیــدی شناساییشــده
شــامل «میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس» و «امکانــات و زیرســاختهای
موردنیــاز» از دیــدگاه گردشــگران فرهنگــی ارزیابــی شــده اســت .درنهایــت،
زیرســاختها و امکانــات مــورد نیــاز ب ـرای توسـ ٔ
ـعه گردشــگری موســیقی در اســتان
بوشــهر در قالــب چهــار ْبعــد اصلــی «فرهنــگ جامعـ ٔـه میزبــان»« ،مدیریــت رویــداد
موســیقی»« ،اقامتــگاه» و «حملونقــل» شناســایی و پیشــنهاد شــده اســت.

گردشــگری بهطــوری فزاینــده جهانــی شــده اســت
ٔ
مثابــه
و تقاضــا و رقابــت بــرای گردشــگری بینالمللــی ،به
مؤلفــهای کلیــدی در اقتصادهــای محلــی ،در طــول دهــهٔ
گذشـ�ته بهسـ�رعت رشـ�د یافتـ�ه اسـ�ت (.)Cohen, 2019
َ
یکــی از اشــکال گردشــگری ،کــه میتوانــد بــه ایجــاد مزیــت
رقابتــی چشــمگیر بــرای مقاصــد گردشــگری منجــر شــود،
گردشــگری فرهنگــی اســت .اختــاف و تنــوع فرهنگــی از
عوامــل مهــم بـرای جــذب گردشــگران فرهنگــی در جهــان بــه

شــمار میآیــد و کشــور ای ـران نیــز بــا داشــتن تنــوع فرهنگــی
ف ـراوان در گسـ ٔ
ـتره خــود بهطــور بالقــوه امــکان مناســبی ب ـرای
جــذب گردشــگران دارد.
ٔ
مثابــه جاذبــه ،معیــاری بــرای
همچنیــن ،موســیقی به
شــناخت ســبک زندگــی و زمینــهای بــرای انتقــال پیامهــا
و تعامــات فرهنگــی در ســفر ،پیونــدی بالقــوه و ذاتــی بــا
گردشــگری دارد .بــر ایــن مبنــا ،مفهــوم گردشــگری موســیقی
بــر پایـ ٔـه جذابیتهــای موســیقایی در هــر منطقــه یــا کشــور
و همینطــور فعالیتهــا و رویدادهــای مربــوط بــه آن

 .1دکتری ٔ
ٔ
دانشکده مدیریت ،دانشگا ه تهران ،تهران ،تهران ،ایران
رشته آیندهپژوهی،
 .2کارشناس ارشد ٔ
ٔ
دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) m94.marzban@gmail.com
رشته گردشگری،
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شــکل میگیــرد و میتوانــد درهایــی را بــرای شناســایی،
حفـ�ظ و رشـ�د فرهنگهـ�ای محلـ�ی بگشـ�اید (& Song
 .)Yuan, 2021بدینمنظــور ،بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
ٔ
منطقــه جغرافیایــی
فرهنگــی و تنــوع قومــی کمماننــد در
ای ـران ،جشــنوارهها و رویدادهــای موســیقی میتواننــد نقــش
عمــدهای در بــازار اقتصــادی گردشــگری و همچنیــن تبادالت
و تعامــات میانفرهنگــی (داخلــی و خارجــی) بــازی کننــد.
بنابرایــن ،هنــر موســیقی از یــک ســو و اقتصــاد فرهنــگ از
ســوی دیگــر در پیدایــش ایــن نــوع گردشــگری نقشهایــی
محــوری ایفــا میکننــد (آزادهفــر.)1397 ،
واقعیــت دیگــر ایــن اســت کــه ایــن نــوع گردشــگری،
بنــا بــه دالیــل گوناگــون ،در ای ـران چنــدان فراگیــر نیســت و
هنــوز مــورد توجــه جــدی سیاســتگذاران ،برنامهریــزان
و گردشــگران قــرار نگرفتــه اســت ،درحالیکــه جایــگاه
ویــژهای در ادبیــات و اقتصــاد جهانــی گردشــگری یافتــه
اســت .درواقــع ،گردشــگری موســیقی جزئــی از بــازار بــزرگ
گردشــگری فرهنگــی اســت کــه ســهم قابلتوجهــی از
گردشــگران بینالمللــی در حـ ٔ
ـوزه گردشــگری فرهنگــی را در
بــر میگیــرد (راســتگو.)1398 ،
بــر ایــن اســاس ،آگاهــی از تغییـرات نوظهــور در عرصهٔ
گردشــگری فرهنگــی و گردشــگری موســیقی بهطــور خــاص
ٔ
منزلــه میــراث فرهنگــی ناملمــوس زنــده مــورد توجــه
به
پژوهشــگران ایــن حــوزه ق ـرار گرفتــه اســت (De Oliveira
 )Pinto, 2018و شــناخت مهمتریــن عوامــل مؤثــر در
شــکلدهی بــه آینـ ٔ
ـده ایــن نــوع گردشــگری در کشــور بهمنزلـ ٔـه
چالــش و در عینحــال ظرفیتــی مهــم مطــرح شــده اســت.
ٔ
پشــتوانه فرهنگــی ،تنــوع
کشــور ایــران ،بــا توجــه بــه
قومــی و موســیقی محلــی تاریخــی ،دارای ظرفیتهــای
ٔ
توســعه گردشــگری موســیقی بــا تکیــه بــر
بســیار بــرای
ارزشهــای قومــی و ملــی خــود اســت (صفرآبــادی و طبیعی،
 .)1396بهطــور ویــژه ،اســتان بوشــهر ،بــا بهرهمنــدی از
موقعیــت جغرافیایــی ممتــاز ،ظرفیتهــای فرهنگــی بــاال و
ٔ
زمینــه موســیقی ،بســتر مناســبی
توانمندیهــای بالقــوه در
ٔ
توســعه برنامههــا و سیاســتهای گردشــگری بــه
بــرای
شــمار مــیرود (ســقایی و همــکاران .)1394 ،بااینحــال،
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،تحقیقــات و مطالعــات بســیار
کمـ�ی در ایـ�ن حـ�وزه انجـ�ام شـ�ده اسـ�ت (Farsani et al.,
 .)2017ایــن پژوهــش در پاســخ بــه ایــن خــأ مطالعاتــی
ٔ
حــوزه گردشــگری
شــکل گرفتــه اســت و بــا تمرکــز بــر
موســیقی و بــا انتخــاب اســتان بوشــهر بهعنــوان مطالعــهٔ

مــوردی پژوهــش بــا ایــن هــدف انجــام شــده اســت تــا نقــش
و تأثیــر جشــنوارهها و رویدادهــای موســیقی محلــی در
جــذب گردشــگران ارزیابــی شــود.
درنتیجــه ،در پژوهــش حاضرکوشــش شــده اســت
عوامــل و مؤلفههــای کلیــدی مؤثــر در گردشــگری موســیقی
در اســتان بوشــهر (به ٔ
ٔ
نمونــه مــوردی از جوامــع
منزلــه
محلــی دارای ظرفیتهــای بالقــوه و مؤثــر) شناســایی
شــوند و ،ضمــن تحلیــل روابــط ســاختاری و متقابــل میــان
ایــن عوامــل (از حیــث اثرگــذاری و اثرپذیــری) ،مهمتریــن
ٔ
آینــده گردشــگری موســیقی در
مؤلفههــای تأثیرگــذار در
اســتان بوشــهر از دیــدگاه گردشــگران (خارجــی و داخلــی)
ورودی بــه ایــن اســتان نیــز تحلیــل شــود .همچنیــن،
مهمتریــن زیرســاختها و امکانــات مــورد نیــاز (اعــم از
زیرســاختهای فرهنگــی و زیرســاختهای فیزیکــی و
مدیریتــی) ب ـرای توسـ ٔ
ـعه گردشــگری موســیقی احصــا و تبییــن
شــود.
نتایــج ایــن پژوهــش از طریــق شناســایی ترجیحــات
و عالیــق گردشــگران فرهنگــی عالقهمنــد بــه موســیقی
میتوانــد راهکارهایــی بــرای افزایــش جــذب گردشــگران
ورودی بــا محوریــت رویدادهــای موســیقی ارائــه دهــد و
از ایــن طریــق ،ضمــن شناســاندن و معرفــی آداب و رســوم،
ٔ
جامعــه میزبــان بــه گردشــگران
آیینهــا ،هنــر و موســیقی
ٔ
ورودی بــه اســتان (توســعه فرهنگــی) ،بــه گســترش
ٔ
ٔ
(توســعه
جامعــه محلــی
کســبوکارهای مرتبــط و انتفــاع
اقتصــادی) نیــز منجــر شــود.
بنابرایــن ،ضــرورت پرداختــن بــه ایــن مســئله ،از یــک
ســو ،ناشــی از ظرفیتهــای بالقــوه و شکوفانشــدهای اســت
کــه در عرصـ ٔـه گردشــگری فرهنگــی بهطــور عام و گردشــگری
موســیقی بهطــور خــاص در جغرافیــای ایــران نهفتــه
اســت و توسـ ٔ
ـعه ایــن نــوع گردشــگری ،در صــورت رعایــت
مالحظــات گردشــگری پایــدار ،زمین ـهای پویــا ب ـرای توسـ ٔ
ـعه
اقتصــادی و فرهنگــی در کشــور ،بهویــژه در زیســتبومهای
محلــی (و بــا تأکیــد بــر جــذب گردشــگران خارجــی) بــه
شــمار مـیرود .از ســوی دیگــر ،کمبــود مطالعــات مشــابهی
کــه بهطــور خــاص بــه موضــوع توسـ ٔ
ـعه گردشــگری موســیقی
و گردشــگری رویــداد در مناطــق ســرزمینی کشــور ایــران
پرداختــه باشــند و ســهم فزاینــدهای کــه ایــن نــوع گردشــگری
طــی ســالهای اخیــر در بــازار جهانــی گردشــگری داشــته
اســت اهمیــت پرداختــن بــه ایــن مســئله را در کشــور
بیشازپیــش نمایــان ســاخته اســت.

توسعهٔ گردشگری موسیقی در ایران :تحلیلی ساختاری
(مطالعهٔ موردی :استان بوشهر)
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ٔ
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گردشگری فرهنگی و گردشگری موسیقی
صنعــت گردشــگری بزرگتریــن صنعــت خدماتــی
جهــان از نظــر درآمدزایــی شــناخته شــده و ر ٔ
ابطــه مثبــت
میــان رشــد گردشــگری بــا رشــد اقتصــادی در پژوهشهــای
گوناگـ�ون تأییـ�د شـ�ده اسـ�ت (حسـ�نوند و خداپنـ�اه۱۳۹۳ ،؛
Selimi & Sadiku, 2017؛ .)Brida & Risso, 2009
ورود گردشــگران بینالمللــی در ســال  -- 2018بــا توجــه بــه
عواملــی چــون رشــد اقتصــاد جهانــی ،توسـ ٔ
ـعه طبقـ ٔـه متوســط
ّ
در اقتصادهــای در حــال ظهــور ،پیشــرفتهای فناورانــه،
مدلهــای جدیــد کســبوکار ،مقرونبهصرفهتــر شــدن
هزینههــای ســفر و تســهیالت صــدور ویــزا  --بــه رشــد
خــود ادامــه داده و بــا افزایــش  5درصــدی نســبت بــه ســال
 2017بــه مــرز 1.4میلیــارد نفــر رســیده اســت .ایــن رقــم
از پیشبینیهــای قبلــی ســازمان جهانــی گردشــگری نیــز
باالت��ر ب��وده اس��ت (.)UNWTO, 2019
همچنیــن ،مجمــوع درآمــد حاصــل از گردشــگری در
جهــان در همیــن ســال بــه 1700میلیــارد دالر رســیده اســت.
چنیــن رقمــی صنعــت گردشــگری را بــه یــک نیــروی پیش ـران
جهانــی قــوی ب ـرای رشــد و توسـ ٔ
ـعه اقتصــادی تبدیــل کــرده و
ایــن صنعــت را در حـ ٔ
ـوزه صــادرات در جایــگاه ســوم پــس از
صنایــع شــیمیایی و ســوخت (و باالتــر از صنایع خودروســازی
و صنایــع غذایــی) ق ـرار داده اســت (.)Ibid
ٔ
منزلــه یکــی
بدینمنظــور ،گردشــگری فرهنگــی ،به
از اصلیتریــن شــاخههای صنعــت گردشــگری در دنیــای
امــروز ،بــه کســبوکاری بســیار ســودآور تبدیــل شــده،
بهطــوری کــه  37درصــد از جهانگــردان بینالمللــی ،در ســال
 ،2015ســفر خــود را براســاس جاذبههــای فرهنگــی کشــور
مقصـ�د انتخـ�اب کردهانـ�د (.)Sanjuanbenito, 2016
بهعــاوه ،گردشــگری فرهنگــی در قــرن بیســتویکم
میتوانــد نقــش چشــمگیری در توسـ ٔ
ـعه منطقـهای در مناطــق و
کش��ورهای گوناگ��ون جه��ان داش��ته باش��د (.)OECD, 2009
درعینحــال ،ایــن شــاخه از گردشــگری آثــار نوظهــور
گســترده و متفاوتــی در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی و زیســتمحیطی بــه بــار آورده اســت (باقــری
کشــکولی و موســوی .)1393 ،براســاس مطالعــات گوناگــون،
گردشــگری فرهنگــی و گردشــگری میـراث بخشــی در صنعــت
گردشــگری اســت کــه بــا رشــد پرشــتاب و بازدهــی بــاال
هم��راه اس��ت ( ،)Childs, 2018اگرچــه شناســایی تأثی ـرات
اقتصــادی گردشــگری فرهنگــی دارای اهمیتــی پیچیــده اســت؛
ٔ
جامعه محلــی دارای ارزشــی
چراکــه کــه منابــع فرهنگــی بـرای
غیرقابلارزیاب��ی اس��ت (.)Zadel & Bodgan, 2013
از ســوی دیگــر ،گردشــگری موســیقی نیــز یکــی از

ٔ
حــوزه گردشــگری فرهنگــی اســت و طــی
زیرمجموعههــای
ٔ
دهــه اخیــر بهشــدت بــر وســعت و اهمیــت آن در صنعــت
گردشــگری افــزوده شــده اســت .درآمــد حاصــل از بــازار
فســتیوالهای موســیقی در ســال  2016برابــر بــا 2.3میلیــارد
یــورو ارزیابــی شــده و ایــن رقــم ب ـرای ســال  2020بیــش از
۴میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت (اگرچــه بایــد یــادآور شــد
ٔ
همــه برآوردهــای اقتصــادی
کــه وقــوع پاندمــی کوویــد 19
ٔ
همــه حوزههــا را دســتخوش انحــراف کــرده اســت).
در
همچنیــن ،تأکیــد شــده اســت کــه بخــش بزرگــی از مخاطبــان
ٔ
حــوزه گردشــگری موســیقی جوانــان هســتند ،بهطــوری کــه
بهعنــوان مثــال بیــش از  90درصــد شــرکتکنندگان در
فســتیوالهای موســیقی در اروپــا را جوانــان بیــن  16تــا 35
س��ال تش��کیل میدادهان��د (.)Festicket, 2018
ســاالنه تعــداد زیــادی فســتیوالهای موســیقی در سراســر
جهــان برگــزار میشــود کــه بازدیدکننــدگان غیربومــی را بــه
آن مناطــق جــذب میکنــد .بــرای مثــال ،فســتیوال موســیقی
ٔ
جشــنواره بــدون ســقف و هــوای
گالســتنبری ،1بزرگتریــن
آزاد موســیقی و هنرهــای اجرایــی جهــان اســت کــه ســاالنه
در انگلســتان برگــزار میشــود .ایــن جشــنواره 135هــزار
شــرکتکننده در ســال  2016داشــته اســت .درمجمــوع ،در
ایــن ســال ،بالــغ بــر 30میلیــون نفــر در رویدادهــای موســیقی
انگلســتان شــرکت کردهانــد کــه حــدود  60درصــد از آن
ســهم گردشــگران داخلــی و  40درصــد ســهم گردشــگران
خارجــی بــوده اســت ( .)Ibidهمچنیــن ،پرطرفدارتریــن
ً
مقاصــد گردشــگری موســیقی و مشــخصا رویدادهــای
فســتیوالی بــرای گردشــگران بینالمللــی بهترتیــب پرتغــال،
اســپانیا ،نــروژ ،بلژیــک ،لوکزامبــورگ ،ایســلند ،ســوییس،
اتریــش و بریتانیــا هســتند .تعــداد گردشــگران شــرکتکننده
در فســتیوالهای موســیقی فقــط در کشــورهای پرتغــال و
اســپانیا ،از ســال  2006تــا  ،2016تــا  500درصــد رشــد
داشــته اســت (.)Ibid
ً
رویدادهــا و اجراهــای صحنــهای موســیقی تقریبــا
پــای ثابــت تمامــی گونههــای گردشــگری فرهنگــی هســتند،
از جشــنوارههای تابســتانی معــروف موســیقی در اروپــا
گرفتــه تــا رویدادهــای فــراوان موســیقی جــاز در امریــکای
شــمالی و جنوبــی و موســیقی رایــج در کارناوالهــا در
ٔ
حــوزه دریــای کارائیــب .همچنیــن ،بــا گســترش پراکندگــی
قومــی پسااســتعماری ،رویدادهــای موســیقی حــاال دیگــر بــه
خاســتگاه خــود محــدود نمیشــوند .بااینحــال ،موســیقی
ٔ
منزلــه بخشــی اساســی از تجلیــات
در ســطح جهــان به
فرهنگــی و ســبک زندگــی شــناخته میشــود .تــا جایــی کــه
ٔ
تجربــه
گردشــگران بهطــورکلیشــهای انتظــار دارنــد کــه
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حضورشــان در مکانهــای فرهنگــیبــا موســیقی خاصــی
ً
همراهــی شــود ،مثــا موســیقی والــس در ویــن اتریــش،
موســیقی جــاز در نیواورلئــان امریــکا و موســیقی رومبــا
در کو ب��ا (.)Queen, 2009
بهطورکلــی ،گردشــگری موســیقی زیرمجموعــهای
از گردشــگری فرهنگــی بــهشــمار مــیرود و میتــوان آن را
عمــل بازدیــد از یــک شــهر و منطقــه بهمنظــور و بــا هــدف
اصلــی تماشــا و شــرکت در جشــنوارهها و کنســرتهای
موســیقی و فرهنگــی یــا تجربـ ٔـه موســیقی آن مقصــد تعریــف
کـ�رد ( .)Aoki, 2002همچنیــن ،گردشــگر موســیقی نیــز
شــخصی اســت کــه بــه ســفر داخلــی یــا بینالمللــی
بهمنظــور شــرکتکردن در رویــداد موســیقی یــا بازدیــد
از مقصــد بــرای حضــور در آیینهــای موســیقی و محلــی،
شــرکت در رویدادهــا یــا بازدیــد از ســایتها و موزههــای
مرتبـ�ط بـ�ا موسـ�یقی مبـ�ادرت میکنـ�د (& Gibson
ٔ
منزلــه یــک
 .)Conell, 2005گردشــگری موســیقی به
ٔ
دربردارنــده رویدادهــای موســیقی (ازجملــه
محصــول
جشــنواره ،فســتیوال ،کارنــاوال ،کنســرت ،مراســم آیینــی
و بزرگداشــت) ،بازدیدهــای موســیقی (ازجملــه موزههــا،
ٔ
خانــه موســیقیدانها ،اســتودیوهای مشــهور و ســالنهای
بــزرگ موســیقی) ،دیــدار بــا هنرمنــدان (مالقات و کنســرت)،
فــروش آثــار موســیقی (فروشــگاهها و مراکــز فرهنگــی)،
باشــگاههای موســیقی (کالب) و موســیقی خیابانــی اســت
(.) UNWTO, 2019
بههــرروی ،امــروزه روشــن اســت فرهنگهــای
قومــی ،کــه جزئــی از ســرمایههای فرهنگــی بــه شــمار
میآینــد ،جایــگاه برجســتهای در توســعه و ارتقــای
صنعــت گردشــگری دارنــد (کروبــی )1387 ،و موســیقی،
ٔ
منزلــه یکــی از مهمتریــن اجــزای ســنن ملــی ،و زبــان
به
شــاخصترین بخشهــای هویتــی فرهنگــی را تشــکیل
میدهنــد (درویشــی .)1378 ،میــراث فرهنگــی یکــی از
ابزارهــای مهــم ب ـرای برندســازی در مقاصــد گردشــگری بــه
شــمار م ـیرود و اغلــب در قالــب رویدادهــای هنــری ماننــد
موســیقی یــا هــر جنبـ ٔـه دیگــر از فرهنــگ عامــه ب ـرای توسـ ٔ
ـعه
اهــداف گردشــگری اســتفاده میشــود (.)2016 ,Gluvacevic
ٔ
پایــه
بــر ایــن اســاس ،گردشــگری موســیقی بــر
جذابیتهــای منحصربهفــرد موســیقی هــر منطقــه
ٔ
پایــه فعالیتهــا و رویدادهــای مرتبــط
یــا کشــور و بــر
بــا موســیقی شــکل میگیــرد .رویدادهــا (ازجملــه
رویدادهــای موســیقایی) بهطــور بالقــوه محرکهــای
اصلــی گردشــگریای بــه شــمار میآینــد کــه قــادر بــه

توسـ ٔ
ـعه کارکردهــای گردشــگری در مقصــدو محــرک رفــاه و
نش��اط هس��تند (.)UNWTO، 2019
بااینحــال و بــا وجــود ظرفیتهــای فرهنگــی ف ـراوان،
دالیــل گوناگونــی ازجملــه کمبــود ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی ،تصویــر رســانهای منفــی ایــران در بــازار جهانــی
گردشــگری ،دانــش ناکافــی و نامتناســب متولیــان حاکمیتــی
ٔ
توســعه صنعــت گردشــگری
توریســم در ایــران مانــع از
در کش��ور ش��ده اس��ت (.)Nematpour et al., 2021
همچنیــن ،زیرســاختهای غیراســتاندارد و امکانــات
ضعیــف ،محدودیتهــای ویــزا و اقدامــات ناکافــی در
ٔ
حــوزه بازاریابــی ازجملــه دیگــر موانــع موجــود در مســیر
رش��د گردش��گری در ای��ران ش��مرده میش��وند (& Seyfi
.)hall, 2018
موسیقی بومی در ایران و موسیقی بوشهر
میتــوان گفــت هیــچ مراســم و آیینــی در جوامــع
و فرهنگهــای ســنتی ایــران نبــوده کــه از حضــور
موســیقی بینیــاز باشــد ،تــا جایــی کــه موســیقی بــا
بیشــتر فعلوانفعــاالت زندگــی مــردم پیونــد داشــته اســت
(درویشــی .)1378 ،از ســوی دیگــر ،صــدا یکــی از عوامــل
حیاتــی در ســفر اســت کــه ،بــا ایجــاد پیونــد میــان محیــط
ٔ
خاطــره گردشــگر را میســازد .برخــی صداهــا
و جامعــه،
هویــت برخــی شــهرها را میســازند :ماننــد صــدای زنــگ
دوچرخــه در شــهر یــزد یا صــدای اذان در شــهرهای اســامی.
موســیقی ملــی ایــران مجموعــه ای اســت از نواهــا و
آهنگهایــی اســت کــه در طــول قرنهــا در ایــن ســرزمین
بــه وجــود آمــده و پابهپــای ســایر مظاهــر زندگــی مــردم ایـران
تحــول و تکامــل یافتــه و بازتابــی از خصوصیــات اخالقــی،
وقایــع سیاســی ،اجتماعــی و جغرافیایــی آنــان در گــذر تاریــخ
اســت .موســیقی اقــوام ،موســیقی مقامــی و موســیقی ردیفــی
ازجملــه شــاخههای اصلــی موســیقی ملــی ای ـران ب ـه شــمار
میرونــد (خالقــی.)1390 ،
موســیقی بومــی یــا فولکلــور یــا مردمــی بــه نوعــی از
موســیقی ســنتی یــا موســیقی محلــی گفتــه میشــود کــه در
اصــل خانوادههــا یــا دیگــر گروههــای کوچــک اجتماعــی
بــه نسـلهای بعــدی منتقــل میکننــد .ایــن موســیقی از نظــر
فرمــی بــه دو نــوع اصلــی تقســیم میشــود :ترانههــای بومــی
آوازی کــه انفــرادی یــا دســتهجمعی خوانــده میشــوند و
رقصهــای محلــی ســازی کــه بــا ســازهای محلــی بــه اجـرا
در میآینــد (همــان).
بهطورکلــی ،موســیقی بومــی یــا محلــی در قلمــروی
شــاخه یــا گونــهای از فرهنــگ و هنــر قــرار میگیــرد کــه آن
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را فرهنــگ عامــه مینامنــد .در ایــن نــوع موســیقی ،از یــک
ســو ،نقــش هنرهــای اولیــه ،باورهــا ،احساســات ،افســانهها و
داســتانهای آشــنای محلــی و زندگــی گذشــتگان را میتــوان
بازیافــت و ،از ســوی دیگــر ،جلوههــای طبیعــت را .همچنیــن،
ســازهای بومــی و محلــی بهدلیــل باقیمانــدن ســاختار
اولیهشــان و ویژگیهــای اصیــل آنهــا ،بــه سازشناســی
و درنتیجــه تاریخــی موســیقی ایــران یــاری میرســانند
(حمیــدی و همــکاران.)1393 ،
روشــن اســت کــه موســیقیهای محلــی در بســیاری
از مناطــق ســرزمینی کشــور ایــران نقشــی جداییناپذیــر در
بقــای بافتــار فرهنگــی ،تــداوم آیینهــا و مناســک محلــی و
ٔ
روزمــره مــردم بومــی دارنــد و هریــک
بهطورکلــی زندگــی
میتواننــد دســتمایهای ب ـرای انــواع پژوهشهــای اجتماعــی،
فرهنگــی و مدیریتــی شــوند .در ایــن پژوهــش ،پــس از
بررســیهای گوناگــون ،اســتان بوشــهر  --بهدلیــل پیونــد
تنگاتنــگ موســیقی بــا فرهنــگ جــاری مردم ایــن منطقــه ،تنوع
ٔ
منزلــه
موســیقایی و جــذب موســیقیهای مناطــق دیگــر (به
منطقــهای کــه بهواســطه موقعیــت ژئوپولیتیــک خــود نقطــهٔ
برخــورد و همآمیــزی فرهنگهــای گوناگــون بــوده اســت)
ً
و نیــز نقــش کامــا برجســتهای کــه موســیقیهای بومــی
در آداب جمعــی و مناســک آیینــی مــردم ایــن منطقــه ایفــا
ٔ
منزلــه مــورد مطالعــه انتخــاب شــده اســت.
میکننــد  --به
اســتان بوشــهر از اســتانهای جنوبــی ایــران در
ٔ
حاشــیه خلیجفــارس بــا بیــش از  707کیلومتــر مــرز
دریایــی (نزدیــک بــه  30درصــد نــوار ســاحلی جنــوب
کشــور) دارای اهمیــت ژئوپلیتیکــی فــراوان ،منابــع طبیعــی
متنــوع و ظرفیتهــای فرهنگــی گســترده اســت .ایــن اســتان،
ً
بــا آبوهوایــی عمومــا گــرم و مرطــوب ،از ده شهرســتان
تشــکیل شــده و بنــدر بوشــهر مرکــز آن اســت .از شــرق و
غــرب بــا اســتانهای هرمــزگان و خوزســتان و از شــمال
بــا اســتانهای فــارس و کهکیلویــه و بویراحمــد همجــوار
اســت و جمعیــت آن در آخریــن سرشــماری در ســال 1390
برابــر بــا  1.033.000نفــر بــوده اســت .بیشــتر ســاکنان
اســتان بوشــهر از قــوم فــارس و پــس از آن اقــوام عــرب ،لــر
و تــرک هســتند .ازجملــه جاذبههــای گردشــگری فرهنگــی
ملمــوس در ایــن اســتان میتــوان بــه شــهرهای باســتانی
(بافــت قدیــم بوشــهر ،ســیراف و ریشــهر) ،قلعههــا،
کاخهــا و کوشــکها (بردســتان ،نصــوری ،بردکســیاه
و اردشــیر) ،موزههــا (رئیســعلی دلــواری ،مردمشناســی
و دریانــوردی) نیایشــگاهها ،عمارتهــا ،امامزادههــا،
کلیســاها ،گورهــا ،انبارهــا ،بازارهــا و غیــره و نیــز ازجملــه
جاذبههــای گردشــگری طبیعــی میتــوان بــه نــوار ســاحلی،

کــوه پردیــس جــم ،آبشــارها ،غارهــا و اکوسیســتمهای
متنــوع ماننــد آبســنگهای مرجانــی ،جنگلهــای حــرا،
ٔ
مجموعــه
نخلســتانها و جزایــر اشــاره کــرد ،بهطــوری کــه
ایــن ظرفیتهــا در کنــار جذابیتهــای فرهنگــی ناملمــوس
(ازجملــه رویدادهــای محلــی ،تاریخــی و هنــری) و فرهنــگ
ٔ
توســعه پرشــتاب فعالیتهــای
مبتنــی بــر مهماننــوازی بــه
بومگــردی در ســالهای اخیــر در اســتان بوشــهر منجــر شــده
اســت .غالمرضــا دادبــه ،اســتاد برجسـ ٔ
ـته موســیقی ســنتی ،و
منوچهــر آتشــی ،صــادق چوبــک ،منیــرو روانیپــور و علــی
باباچاهــی ازجملــه چهرههــای فرهنگــی و هنــری سرشــناس
اســتان بوشــهر بودهانــد (اســتانداری بوشــهر.)1400 ،
موســیقی جنــوب )بــا تأکیــد بــر بوشــهر و نواحــی
پیرامونــی آن شــامل دشــتی و دشتســتان و تنگســتان و کنــگان)
از ســه قالــب و فــرم موســیقایی آزاد ،ریتمیــک و آیینــی ســامان
میگیــرد .فــرم آزاد آن در نمــای آهنگیــن شــروه و شــرو هخوانی
متجلــی میشــود .فــرم ریتمیــک بــا فــرم آوازی فاصلــه
دارد ،امــا بایــد فــرم آوازی را در چهارچــوب فــرم ریتمیــک
ی همآمیختگــی
تجزیهوتحلیــل کــرد .فــرم ریتمیــک تجلــ 
فرهنگــی اســت .ایــن فــرم از موســیقی از چندیــن ســازوار
موســیقایی بهرهمنــد اســت کــه موســیقی شــادمانی نیــز
بخشــی از آن را تشــکیل میدهــد و بنابرایــن بهشــدت متأثــر
از موســیقی بومیــان و اقــوام افریقایــی اســت؛ در ایــن زمینــه
میتــوان بــه موســیقی شــبالو و یزلــه اشــاره کــرد .فــرم ســوم
موســیقی جنــوب (بــا تأکید بــر موســیقی بوشــهر و هرمــزگان(
بهشــدت متأثــر از رســوم فرهنگــی و مناســک آیینــی اســت کــه
ٔ
جملــه آنهــا میتــوان بــه مراســم زار یــا شــاهنامهخوانی
از
اشــاره کــرد .بهطورکلــی ،موســیقی در اســتان بوشــهر پیونــدی
ناگسســتنی بــا مراســم آیینــی دارد (ودادی.)1392 ،
مــردم ساحلنشــین طبــق رســمی نانوشــته عــادت
داشــتند حکایــات و افســانههای خــود را از دریچـ ٔـه موســیقی
بــه گــوش دیگ ـران برســانند .از طــرف دیگــر ،موســیقی و آواز
هم ـراه همیشــگی دریانــوردان و ماهیگی ـران بودهانــد و انگیــزه
و محرکــی ب ـرای تمــام فعالیتهــای صیــادی آنهــا ب ـه شــمار
میرفتهانــد .بــه همیــن ترتیــب ،آوازخوانــدن ،رقصیــدن و
جمعشــدن در کافههــا بخشــی جداییناپذیــر از فرهنــگ
ایــن منطقــه بــوده اســت (بهمنــی چاهســتانی.)1392 ،
بااینحــال ،بــهنظــر میرســید کــه در گــذر زمــان درحــال
کمرنــگ شــدن اســت .هنگامیکــه خبــرگان محلــی متوجــه
شــدند کــه ایــن میــراث ناملمــوس نوازندگــی و شــنوندگی
بهآرامــی رو بــه افــول اســت ،بــه نیــاز ب ـرای ایجــاد فضایــی
کــه هــم بــرای نســل جــوان منطقــه و هــم بــرای مســافران
جذابیــت دارد پــی بردنــد .درنتیجــه ،در صــدد برگــزاری
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«شــروه» نیــز نوعــی دیگــری از موســیقی محلــی اســت
کــه بــرای خوانــدن آن از ترانههــای فائــز و گاه دوبیتیهــای
هـموزن اســتفاده میشــود و بــه منطقـ ٔـه دشتســتان تعلــق دارد
ً
و غالبــا آوازهایــی در دســتگاه شــور اســت .خیامخوانــی
ازجملــه آوازهــای شــاد مراســم عروســی در اســتان بوشــهر
اســت و توســط تکخــوان غیرحرفــهای اجــرا میشــود.
َ
حاض ـران نیــز شــپ (دســت) میزننــد و رقصــی مخصــوص
دارنــد و در اجــرای آن از دایــره یــا تمبــک و دمــام اســتفاده
میشــود (درویشــی.)1386 ،
همچنیــن ،موســیقی زار یکــی دیگــر از موســیقیهای
ٔ
کنــاره خلیجفــارس
محلــی جنــوب ایــران و مردمــان
(هرمــزگان و بوشــهر) اســت و در اصــل از افریقــا بــه ای ـران
آمــده اســت .در ایــن موســیقی ،از ســازهای گوناگونــی
ازجملــه تنبیــره یــا تنبــوره اســتفاده میشــود کــه فقطاشــخاص
خاصــی بــه نــام بابــازار در نوعــی مراســم رواندرمانــی محلی
آن را مینوازنــد (کــه از آنهــا بــا عنــوان اهــل هــوا یــاد
میشــود) .مضــراب ایــن ســاز از شــاخ گاو یــا گوســفندی
کــه بــرای اجــرای مراســم قربانیشــده ســاخته میشــود
(دهقانــی و افتخــاری.)1396 ،
بهطورکلــی ،بســیاری از آوازهــای مذهبــی بوشــهر اعــم
از نوحــه ،ذکــر ،بیتهــای ع ـزا ،مصیبــت ،چاووشــی و غیــره
در چهارچــوب موســیقی آیینــی مذهبــی و آوازهــای مربــوط
بــه «اهــل هــوا» ماننــد آوازهــای شــروه ،لیــوا ،زار و مشــایخ
در چهارچــوب موســیقی آیینــی غیرمذهبــی ق ـرار میگیرنــد.
درمجمــوع ،وجــه غالــب موســیقی بوشــهر موســیقی آوازی
اعــم از مذهبــی یــا غیرمذهبــی اســت .در ایــن میــان،
ً
بخــش چشــمگیری از آوازهــا اساســا بــدون همراهــی ســاز
خوانــده میشــوند :نوحــه ،ذکــر ،مرثیــه ،مناجــات ،عــزای
ســرپایی زنــان ،بیــت عــزا ،چاووشــی ،مثنویخوانــی،
نظامیخوانــی ،شــروه ،جنگنامــه ،آوازهــای مربــوط بــه کار
(مثــل صیــد ماهــی یــا وزنکــردن گنــدم) ،الالییهــا و غیــره
جملگــی آوازهایــی هســتند کــه بــدون همراهــی ســاز خوانــده
میشــوند .ترانههــا و رقصهــا ،یزلــه ،خیامخوانــی ،بیــت
عروســی ،شــروهها و غیــره آوازهایــی هســتند کــه بهنوعــی
میتواننــد بــه همراهــی ســازهایی چــون دمــام ،فلــوت ،نــی
جفتــی یــا نــی هفتبنــد نیــز خوانــده شــوند (درویشــی،
.)1373

جشــنوارهای بهمنظــور احیــای رســوم و آیینهــای محلــی بــا
محوریــت موســیقی نواحــی برآمدنــد.
ٔ
ٔ
جشــنواره کوچــه ،کــه مهمتریــن جشــنواره رســمی
آیینــی و موســیقایی در اســتان بوشــهر اســت ،در ســال 1396
شمســی آغــاز بــه کار کــرد .ایــن جشــنواره (در اســفندماه
ٔ
کافــه حاجرییــس در شــهر بوشــهر)
هــر ســال بــه میزبانــی
گروههــای موســیقی گوناگــون محلــی را گــرد هــم مـیآورد تــا
آواهــای بومیشــان را در رقابتــی دوســتانه بــه گــوش مشــتاقان
برســانند .درعینحــال ،ایــن جشــنواره ،بــا هــدف احیــای
موســیقی نواحــی ،میزبــان گروههــای موســیقی محلــی از
سراســر ایــران اســت .برگــزاری موفقیتآمیــز اولیــن دوره و
اســتقبال از آن موجــب شــد تــا در اســفندماه ســال 1397
ٔ
دومیــن ٔ
گفتــه
دوره آن هــم بــا موفقیــت برگــزار شــود .بــه
برگزارکننــدگان ایــن فســتیوال کــه جمعــی از هنرمنــدان بوشــهر
هســتند ،ایــن جشــنواره میخواهــد زمزمههــای زیــر لــب،
ترانههــای پشــت پنجرههــا و آوازهــای آخــر شــب رهگــذر ِان
ٔ
همــه خانههــای ایــران و جهــان را بشــنود
پسکوچههــای
(.)Euronews, 2019
ٔ
تکیــه صــدا و بهطورکلــی
همچنیــن ،ریتــم ،ســرعت،
فــرم در موســیقی هــر منطقــه ارتبــاط مســتقیمی بــا زبــان
آن منطقــه دارد .ازایــنرو ،آشــنایی بــا موســیقی بوشــهر
پیونــد مســتقیمی بــا زبــان و گویشهــای گوناگــون مــردم
ایــن منطقــه دارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه ،در بوشــهر،
موســیقی هــر محلــه بــا محلـ ٔـه دیگــر تغیی ـرات اندکــی دارد؛
چراکــه در گویــش مــردم بوشــهر تفاوتهــای اندکــی وجــود
دارد (محمــدی و شــهرویی .)1396 ،در اســتان بوشــهر،
َ
بهطــور ســنتی ،انــواع و اشــکال متنوعــی از موســیقیهای
بومــی و محلــی از گذشــته تــا امــروز بــه حیــات خــود ادامــه
دادهانــد کــه بــه شــماری از مهمتریــن آنهــا در ایــن پژوهــش
بهصــورت خالصــه اشــاره خواهــد شــد.
در مراســم عـزاداری بوشــهر ،ســاز دمــام نقــش محوری
را بــازی میکنــد و در برخــی مــوارد ،پــس از اجــرای
موســیقی ،تعزیــه اج ـرا میشــود .دمــام مجموعــه طبلهایــی
اســت کــه در مراســم عــزاداری بهمنظــور اعــام شــروع
مراســم زده میشــود .یکــی دیگــر از موســیقیهای مهــم در
بوشــهر موســیقی «شــبالو» اســت کــه تحــت تأثیــر موســیقی
بومیــان افریقایــی بــوده اســت .ایــن موســیقی بهوسـ ٔ
ـیله دایــره
اجــرا میشــود و در آن خواننــدگان دایــرهوار کنــار یکدیگــر
ٔ
پیشینه پژوهش
مینشــینند و شــانههای خــود را بهصــورت منظــم بــه
مهمتریــن پژوهشهــای پیشــین مرتبــط بــا موضــوع
چــپ و راســت تــکان میدهنــد .از دیگــر فرمهــای رایــج
موســیقی در بوشــهر «یزلــه» اســت کــه بهوسـ ٔ
ـیله خواننــدگان تحقیــق در جــدول  1خالصــه و ارائــه شــده اســت:
غیرحرف ـهای اج ـرا و فقــط بــا دس ـتزدن همراهــی میشــود.

توسعهٔ گردشگری موسیقی در ایران :تحلیلی ساختاری
(مطالعهٔ موردی :استان بوشهر)
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گیبسون و کانل ()2005

موسیقی و گردشگری در شهر ممفیس

گردشگری موسیقی از دیگر گونههای گردشگری فرهنگی تأثیر میپذیرد.
موزهها و محلههایی که به موسیقیشان شناخته میشوند فقط سایتهای
موسیقی نیستند ،بلکه مکانهایی برای تعیین هویت و ملیت افراد هستند.
ً
سفرکردن دیگر صرفا فعالیتی برای سرگرمی نیست ،بلکه نوعی مکاشفه
معنوی برای برخی از گردشگران است.

آئوکی ()2002

ٔ
توسعه پایدار:
نقش گردشگری فرهنگی در
ٔ
مطالعه موردی موسیقی کوبا

موسیقی عامل اصلی رونق گردشگری فرهنگی در کوبا
ٔ
توسعه پایدار
نقش کلیدی گردشگری موسیقی در

استوکس ()1999

موسیقی ،سفر و گردشگری

جدال در بین معتقدان به اینکه گردشگری پدیدهای معنوی یا سکوالر است
به مباحث پیچیدهتری منجر میشود ازجمله میتواند بهگونهای معنویتی
مدرن باشد .هویت ،ملیت و مذهب اکنون در یک ٔ
کفه ترازو قرار دارند که
گردشگری میتواند هر دو را به چالش بکشد .فستیوالهای موسیقی در
ٔ
پیونددهنده این دو مقوله را ایفا میکنند.
سراسر دنیا نقش

ِگتز ()2010

ٔ
محدوده مطالعات جشنوارهها
قلمرو و

سقایی و همکاران
()1394

ٔ
توسعه
تأثیرات صنعت گردشگری در
اجتماعی  -فرهنگی شهر بوشهر

جشنوارهها بخشی از کسبوکارهای تفریحی هستند که اغلب در بازاریابی
مکانها و گردشگری از برنامههای اصلی محسوب میشوند.
پتانســیلهای گردشگری در توسـ ٔ
ـعه اجتماعی و فرهنگی بوشهر تأثیرگذار
ٔ
اســت و از طرفی کمبود امکانات و خدمات رفاهی مانع توســعه گردشگری

جزاده نمین و هاشمزاده
تا 
()1393

ٔ
توسعه
نقش جشنوارههای موسیقی محلی در
گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه

ٔ
ٔ
توسعه
توسعه گردشگری را دارند و
جشنوارههای موسیقی محلی قابلیت
گردشگری نیز باعث حفظ و پویایی موسیقی محلی میشود.

فرسانی و همکاران
()2017

نگرش گردشگران به ٔ
مقوله دنج گردشگری
موسیقی (اصفهان)

گرچه گردشگران بومی با مفهوم گردشگری موسیقی آشنایی چندانی ندارند،
از پیشرفت آن استقبال میکنند.
آشنایی با مکاتب موسیقی ،زندگی ٔ
نامه بزرگان موسیقی و دیدار از آرامستان
تخت فوالد بیشترین جذابیت را برای گردشگران دارند.
آگاهی از گردشگری موسیقی و آشنایی با آن اندک است و برای ترفیع و
ترویج آن اقدامی نشده است.

سانگ و یوان ()2020

پالکوویچ و همکاران
()2017

بوشهر است.

گروههای اقلیت قومی با جذب گردشگران بیشتر بهطور فزایندهای شروع
به ترویج و استفاده از فرهنگهای قومی سنتی خود ازجمله موسیقی قومی
گردشگری و تأثیر آن در موسیقی سنتی
ً
برای منافع اقتصادی کردهاند.گردشگری مستقیما در فرصتهای شغلی تأثیر
دونگ و زندگی در ژیاوهوانگ
گذاشته و تأثیر غیرمستقیمی در انتقال موسیقی داشتهاست.
سبک موسیقی و سبک زندگی اجتماعی مبتنی بر موسیقی بهمنظور بهرهگیری
برای اهداف گردشگری تغییرات چشمگیری داشتهاند.
ً
فرهنگ ملی درک محلی از آثار و نتایج فستیوال در جوامع میزبان را شدیدا
تحتتأثیر قرار میدهد.
ٔ
مشارکت محلی ،امنیت ،هویت اجتماعی ،منافع اقتصادی ،هزینههای
جشنواره موسیقی:
تأثیرات اجتماعی
اجتماعی و هزینههای زیستمحیطی مهمترین عوامل اثرگذار در برگذاری
آیا فرهنگ در نگرش جوامع محلی به
فستیوالهای بزرگ موسیقی محلی هستند.
رویدادهای موسیقی در سوئد و مجارستان
ٔ
ٔ
جامعه میزبان در
توسعه اقتصادی و ظرفیتهای فرهنگی
تفاوت در سطح
تأثیر میگذارد؟
درک مردم محلی از تأثیر جشنوارههای موسیقی و نگرششان
به آنها تأثیر میگذارد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مکلین ()2010

گردشگری موسیقی در بالی و نیواورلئان

نقش کمکی گردشگری موسیقی در رونقبخشی به اقتصاد محلی پس از
بحرانهای طبیعی و اجتماعی

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

پژوهشگر

عنوان و سال

نتیجه
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مرزبان و مرزبان

پژوهشگر
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

هادسن و همکاران
()2015

نتیجه

عنوان و سال

رشد جهانی جهانگردی موسیقی ،به ٔ
منزله بازاری ویژه ،شکوفایی
جشنوارههای موسیقی را تضمین میکند.
تأثیرات رسانههای اجتماعی در
رسانههای اجتماعی تأثیر چشمگیری در احساسات و دلبستگی به برندهای
احساسات مخاطبان ،کیفیت رابطه با برند
جشنوارهای دارند و روابط مبتنی بر رسانههای اجتماعی به نتایج مطلوبی
ٔ
مطالعه تجربی از
و بازاریابی شفاهی:
مانند تبلیغات دهانبهدهان مثبت منجر میشوند.
ٔ
جشنواره موسیقی
شرکتکنندگان در
استراتژیهای بازریابی شبکهای و ارتباطات بازاریابی دیجیتال مبتنی بر
رسانههای اجتماعی باعث ارتقای برند تجاری جشنوارههای موسیقی و حفظ
وفاداری مخاطبان میشود.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

های ()2020

سیاست گردشگری فرهنگی در مناطق
درحالتوسعه :مورد ساراواک ،مالزی

ٔ
توسعه
برنامهریزان گردشگری ،ارزشهای بومی جوامع محلی را بهمنظور
اقتصادی متنوع به حاشیه راندهاند.
بهرهگیری از رویکردی مشارکتی در برنامهریزی گردشگری فرهنگی و
گردشگری موسیقی ضرورت دارد.

جپسون و همکاران
()2019

ایجاد خاطرات مثبت خانوادگی با یکدیگر
و بهبود کیفیت زندگی از طریق روابط
اجتماعی در جشنوارهها و رویدادهای
ٔ
جامعه محلی

ٔ
جامعه محلی ازجمله جشنوارههای موسیقی میتواند ،از طریق
رویدادهای
ٔ
حافظه جمعی ،پیوند خانوادگی و ایجاد روابط اجتماعی مستحکم،
ایجاد
کیفیت زندگی اجتماعی خانودهها را افزایش دهد.
ارتقای رفاه و سالمت فیزیکی و روانی خانوادهها ناشی از تجربه و ثبت
ٔ
خاطره رویدادهای جشنوارهای به تمام جنبههای سیستم گردشگری
قابلتعمیم است.

بــه خبــرگان و جمعبنــدی ،ترکیــب و تعدیــل عوامــل اولیــه،
روششناسی
پژوهــش حاضــر ،از لحــاظ هــدف ،ازآنجاکه با شناســایی مهمتریــن عوامــل تحــت عنــوان عوامــل کلیــدی شناســایی و
ٔ
توســعه گردشــگری نهایــی شــدند .س ـرانجام ،بهکمــک تحلیــل آثــار متقابــل در
کاســتیها و عوامــل کلیــدی مؤثــر در
ٔ
توســعه ایــن نــوع گردشــگری در نرمافــزار میکمــک ،روابــط اثرگــذاری و اثرپذیــری متقابــل
موســیقی در پــی رونــق و
کشــور (و اســتان بوشــهر) اســت ،تحقیقــی کاربــردی از شـ ٔ
ـاخه میــان عوامــل کلیــدی تحلیــل شــد (از نرمافـزار میکمــک در
پژوهشهــای اســتفاده میشــود کــه ماهیتــی میانرشــتهای
پژوهشهــای پیمایشــی  -توصیفی بــ ه شــمار مــیرود.
گــردآوری و تجزیهوتحلیــل یافتههــا در دو فــاز بـرای پــردازش اطالعــات کیفــی و تبدیــل دیدگاههــای کیفــی
خبـ�رگان بـ�ه دادههـ�ای ّ
کمـ�ی دارنـ�د) (Glenn & Gordon,
برنامهریــزی انجــام شــده اســت .در فــاز نخســت ،عوامــل
کلیــدی مؤثــر در گردشــگری موســیقی شناســایی میشــوند .)2009 .ایــن نرمافزارهــا بــر مبنــای ماتریسهــای تحلیــل
بــر ایــن اســاس ،نخســت ،از طریــق مــرور ادبیــات و اثــر متقاطــع عمــل میکننــد .نرمافــزار میکمــک اثــر
پژوهشهــای مرتبــط پیشــین ،مجموعــه عوامــل اثرگــذار در متقابــل هریــک از مؤلفههــای کلیــدی را میســنجد و نقشـ ٔـه
گردشــگری موســیقی احصــا شــد و ســپس ،از طریــق مراجعــه اثرگذاری/اثرپذیــری مؤلفههــا را ارائــه میدهــد.

شکل  :1مراحل فاز اول روششناسی تحقیق

توسعهٔ گردشگری موسیقی در ایران :تحلیلی ساختاری
(مطالعهٔ موردی :استان بوشهر)

مــاک انتخــاب خبــرگان بـرای مصاحبــه (در فــاز اول و
دوم) ،نخســت ،آشــنایی نظــری آنهــا بــا مفاهیــم گردشــگری
ٔ
زمینــه فعالیــت عملــی در
فرهنگــی و دوم داشــتن ســابقه یــا
یکــی از حوزههــای مرتبــط بــا گردشــگری فرهنگــی (بهویــژه
موســیقی) بــوده اســت .بــر ایــن اســاس ،مصاحبهشــوندگان از
میــان اســتادان دانشــگاه ،مدیـران صنعــت و کارشناســان حـ ٔ
ـوزه
گردشــگری فرهنگــی شناســایی و انتخــاب شــدند .شــکل 3
خبــرگان مرحلـ ٔـه مصاحبــه را بــر حســب تخصــص کاری بــه
تصویــر کشــیده اســت .همانگونــه کــه مالحظــه میشــود ،در

ایــن پژوهــش 8 ،نفــر خبــره شــامل  ۲نفــر از اســتادان دانشــگاه
ٔ
حــوزه گردشــگری فرهنگــی ۳ ،نفــر از مدیــران
باتجربــه در
صنعــت گردشــگری ( ۲نفــر از مدیــران ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری کشــور و یــک نفــر از مدی ـران ٔ
اداره کل
میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان بوشــهر) و همچنیــن
 ۲نفــر از کارشناســان حرف ـهای و فعــال در ایــن حــوزه (یــک
راهنمــای تــور و یــک کارشــناس ارشــد آژانــس گردشــگری در
اســتان) بودهانــد.

ٔ
شکل  :3ترکیب و تعداد خبرگان مصاحبه بر حسب تخصص و زمینه فعالیت

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شکل  :2مراحل فاز دوم روششناسی تحقیق

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

در فــاز دوم ،از یــک ســو ،از طریــق مصاحبــه بــا فعاالن،
دســتاندرکاران و خبــرگان صنعــت گردشــگری و تحلیــل
کیفــی مصاحبههــای انجامشــده ،زیرســاختها و امکانــات
الزم بــرای جــذب گردشــگران موســیقی شناســایی شــده
اســت .بدینمنظــور ،ابتــدا عوامــل پرتک ـرار استخراجشــده از
ٔ
منزلــه کــد یــا مؤلفــه در نظــر گرفتــه شــدند و
مصاحبههــا به
ســپس ،بــا در نظــر گرفتــن مفهــوم هریــک از ایــن مؤلفههــا،
آنهــا را در مفهومــی فراگیــر و مشــابه (بعــد) دســتهبندی
شــدند .بــه عبــارت دیگــر ،هــر دســته از مؤلفههــا در مقولـهای

کلــی (بعــد) جمعبنــدی شــد و بدینترتیــب ابعــاد اصلــی
ٔ
توســعه زیرســاختها و امکانــات الزم
بــرای شــکلگیری و
ب ـرای جــذب گردشــگران موســیقی شناســایی شــدند.
همچنیــن ،در ایــن مرحلــه ،عوامــل کلیــدی
ٔ
مرحلــه قبــل ،در قالــب پرســشنامههای
شناساییشــده در
ســنجش اهمیــت ،در میــان نمونـهای از گردشــگران ورودی بــه
اســتان بوشــهر توزیــع شــدند و یافتههــای حاصــل بهکمــک
روشهــای تحلیــل آمــار توصیفــی و اســتنباطی (آزمــون
فریدمــن) در نرماف ـزار  ،spssاولویتبنــدی و تحلیــل شــدند.
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مرزبان و مرزبان

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ٔ
نمونــه فــاز نخســت
همچنیــن یــادآور میشــود،
ٔ
جامعــه خبــرگان و
تحقیــق ،کــه شــامل مصاحبــه بــا
ٔ
حــوزه گردشــگری فرهنگــی و موســیقایی
دســتاندرکاران
اســت ،بــا رویکــرد نمونهگیــری انتخابــی بــه روش گلولــه
برفــی انجــام شــده اســت .بــر این اســاس ،یــک شــرکتکننده
در پژوهــش مــا را بــه شــرکتکنندگان دیگــر هدایــت
میکنــد و ایــن فراینــد تــا زمــان اشــباع دادههــای حاصــل
یافتهها
از مصاحبـ�ه ادامـ�ه مییابـ�د (Maykut & Morehouse,
ٔ
شناسایی عوامل کلیدی
جامعــه آمــاری در فــاز دوم تحقیــق ،کــه شــامل
.)2002
در گام نخســت از فــاز اول ،از طریــق جســتوجوی
تکمیــل پرســشنامههای نظرســنجی از گردشــگران بــوده
اســت ،شــامل گردشــگران خارجــی و داخلــی ورودی بــه کتابخانــهای و اینترنتــی و بــا رجــوع بــه مقالههــا،
اســتان بوشــهر (در بهــار ســال  )1399هســتند .در ایــن فــاز ،پایاننامههــا و مســتندات موجــود ،مجموعــهای از عوامــل
از روش نمونهگیــری تصادفــی بهرهگیــری شــده و حجــم شــامل  36عامــل بالقــوه تأثیرگــذار در گردشــگری موســیقی
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوک ـران برابــر بــا  36نفــر بــوده بــا نگاهــی فراگیــر بــه شــرح جــدول  1شناســایی شــد.
اســت (بــا توجــه بــه پاندمــی کوویــد  19حجــم گردشــگران
ورودی بــه اســتان بســیار محــدود بــوده اســت).
همچنیــن ،پایایــی ســؤاالت پرســشنامه در ایــن فــاز
بــا بهرهگیــری از روش آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا  92درصــد
بــه دســت آمــده اســت و روایــی ایــن پرســشنامه از روش
همســانی درونــی ســؤاالت و بــا مراجعــه بــه خبــرگان و
کارشناســان ذیربــط بــه تأییــد رســیده اســت.

ٔ
آینده گردشگری موسیقی در استان بوشهر
جدول  :۲مجموعه عوامل مؤثر در

عامل (مؤلفه) تأثیرگذار

ردیف
ٔ
جامعه میزبان به گردشگری موسیقی و شناختش از آن
نگرش

تجربه گردشگر
ٔ
پتانسیل ایجاد «حس مکان» در

وجود دیگر جاذبههای گردشگری فرهنگی در مقصد (مانند موزهها و
سایتهای تاریخی)

مراسمهای بزرگداشت مشاهیر موسیقی

محیطهای طبیعی مناسب و دارای جاذبههای دیداری برای اجرای موسیقی

تمایل گردشگران به دیدار با هنرمندان

سالنهای اجرا و کیفیت صدابرداری

بازاریابی ،شناخت بازار و ٔ
نحوه تبلیغات

هنرمندان بومی

رقصهای بومی

ٔ
جامعه میزبان و گردشگران
شناخت تفاوتهای فرهنگی

ٔ
جامعه میزبان
زبان و فرهنگ

امکانات دسترسی و بلیتفروشی

مراسم و جشنهای بومی و محلی

زیرساختهای ّفناوری اطالعات

تئاتر موزیکال

ترویج فعالیتها و بازدیدهای دیگر در حین جذب گردشگر موسیقی

ٔ
دربردارنده گردشگری موسیقی
طراحی پکیجهای گردشگری فرهنگی

امکانات رزرو

مراسم و سنتهای ملی و مذهبی

شفافیت و کارایی گردش مالی

بومشناسی ،مردمشناسی و دانش موسیقی

آموزش نیروی کار

مشارکت و سرمایهگذاری آژانسهای مسافرتی ،هواپیمایی و هتلها

طراحی تورها و بستههای گردشگری موسیقی

شناخت نوع موسیقیای که جامعه میپسندد و میتواند ار ٔ
ائه کند.

پارکهای موضوعی با محوریت موسیقی

مستندسازی آمار این نوع گردشگری و شفافسازی درآمد حاصل از آن

نمایشگاهها
تقویت کسبوکارهای مرتبط (استودیوها ،آموزشگاهها ،فروشگاهها)

همسوسازی نوع موسیقی ارائهشده با تصویر کلی مقصد گردشگری
ار ٔ
ائه موسیقی بهگونهای که توجه رسانهها را جلب کند.

موسیقی خیابانی

کنترل حقوق مالکیت محصوالت ارائهشده در رویدادهای موسیقی

ٔ
تجربه «حس مکان» برای گردشگر موسیقی
ایجاد

همراهکردن رویدادهای فرهنگی/ورزشی با موسیقی

توسعهٔ گردشگری موسیقی در ایران :تحلیلی ساختاری
(مطالعهٔ موردی :استان بوشهر)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

از نظــر مفهومــی ،بهطورکلــی میتــوان ایــن عوامــل
را در دو گــروه کلــی دســتهبندی کــرد« :میــراث فرهنگــی
ملمــوس و ناملمــوس» 1کــه دربردارنـ ٔ
ـده ویژگیهــای فرهنگــی،
ٔ
جامعــه میزبــان اســت و «امکانــات و
اجتماعــی و تاریخــی
2
زیرســاختهای موجــود» کــه شــامل ویژگیهــای محیطــی،
رفاهــی و مدیریتــی در جامعـ ٔـه میزبــان اســت.
در مرحلـ ٔـه بعــد ،جــدول  36عامــل اولیـ ٔـه شناساییشــده
مؤثــر در گردشــگری فرهنگــی طــی مصاحبــهای
نیمهســاختاریافته بــه هرکــدام از خبــرگان ارائــه شــد و از آنهــا

خواســته شــد تــا از دیــدگاه خــود و بــا لحــاظ ش ـرایط بومــی
ً
در ای ـران (و مشــخصا اســتان بوشــهر) عوامــل مهمتــر را بیــان
کننــد .ضمــن اینکــه از دیدگاههــای آنهــا بــرای بازنگــری،
ادغــام ،ترمیــم و تعدیــل عنــوان عوامــل بهــره گرفتــه شــد.
براســاس جمعبنــدی دیدگاههــای خبــرگان مصاحبهشــونده،
ٔ
ٔ
آینــده
منزلــه عوامــل کلیــدی مؤثــر در
تعــداد  13عامــل به
موضــوع پژوهــش (گردشــگری موســیقی در کشــور بهطــور
عــام و اســتان بوشــهر بهطــور خــاص) جمعبنــدی و (بــدون
اولویتبنــدی) بــه شــرح جــدول  2نهایــی شــد.
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1

ٔ
جامعه میزبان
تنوع موسیقایی

تنوع

2

ٔ
جامعه میزبان
جذابیت موسیقایی

جذابیت

3

ٔ
فرهنگ ،مراسم و آیینهای ٔ
جامعه میزبان
ویژه

آیینها

4

ٔ
جامعه میزبان (تحمل تفاوتهای فرهنگی)
ظرفیت تحمل

ظرفیت

5

کیفیت موسیقی ارائهشده (هنرمندان ،چشمانداز ،مکان ،صدا)

کیفیت

6

همسویی نوع موسیقی با تصویر گردشگر از مقصد (حس مکان)

حس مکان

7

شفافیت و کارایی فرایندهای اقتصادی و مدیریتی

شفافیت

8

بازاریابی و جلب توجه رسانهها

رسانه

9

خدمات رفاهی و اقامتی

خدمات

10

امنیت روانی و اجتماعی

امنیت

11

ّفناوریهای ارتباطاتی و دسترسپذیری آنالین

فناوری

12

ٔ
(دربردارنده موسیقی)
پکیجهای گردشگری فرهنگی

پکیج

13

ٔ
عرضه بلیت و رزرو
امکانات

بلیت

تحلیــل ســاختاری عوامــل کلیــدی بــا نرمافــزار
میکمــک
پــس از شناســایی عوامــل یــا مؤلفههــای کلیــدی،
شــناخت روابــط متقابــل میــان آنهــا و همینطــور شــدت و
نــوع (اثرگذاری/اثرپذیــری) ایــن روابــط موضــوع گام دوم از
فــاز نخســت پژوهــش بــوده اســت.
بــرای ایــن منظــور ،براســاس عوامــل کلیــدی 13گانــهٔ
شناساییشــده ،پرســشنامهای بــا عنــوان ماتریــس تحلیــل
1. Tangible and intangible cultural heritage
2. Facilities and infrastructure

میراث فرهنگی ملموس و ناملموس

امکانات و زیرساختها

تأثیــرات متقاطــع بــرای ارزیابــی روابــط زوجــی میــان ایــن
متغیرهــا تدویــن و توســط خبــرگان پژوهــش تکمیــل شــد .در
ایــن ماتریــس ،تأثیــر متغیرهــای ســطر ماتریــس در متغیرهــای
ســتون براســاس نمـ ٔ
ـره دادهشــده از جانــب خبــرگان مشــخص
ّ
میش��ود ( .)Godet ، 2000نمـرات یــا میـزان تأثیـرات علــی
بــا اعــداد صفــر (بــدون تأثیــر) ،یــک (تأثیــر ضعیــف) ،دو
(تأثیـ�ر متوسـ�ط) و سـ�ه (تأثیـ�ر زیـ�اد) سـ�نجیده میشـ�ود (Son,
 .)2012میانگیــن دیدگاههــای خبــرگان بهکمــک نرمافــزار

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ردیف

عامل کلیدی

مخفف

ماهیت
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ٔ
منزلــه ورودی نرمافــزار میکمــک ثبــت
اکســل تهیــه و به
شــد.
ٔ
ٔ
نحــوه توزیــع و پراکنــش متغیرهــا ،در نقشــه اثرگــذاری/
اثرپذیــری ،تصویــری جامــع از پایــداری و روابــط سیســتم
بــهدســت میدهــد .بهطــور متعــارف ،در هــر سیســتم،
چهــار دســته متغیــر قابلمشــاهده اســت :الــف) متغیرهــای
تأثیرگــذار (بحرانــی یــا کلیــدی)؛ ب) متغیرهــای تأثیرپذیــر
(خروجــی)؛ ج) متغیرهــای دوجهــی (ریســک یــا هــدف) و
د) متغیرهــای مســتقل.
ٔ
بــر ایــن مبنــا ،نتایــج تحلیــل براســاس محاســبه دو دور
چرخــش آمــاری دادههــا در یــک ماتریــس  13×13متشــکل از
عوامــل کلیــدی محاســبه شــده اســت .درنتیجــه ،از مجمــوع

 169رابطــه (تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری) ارزیابیشــده در
ایــن جــدول 45 ،رابطــه دارای ارزش صفــر (بــدون تأثیــر)،
 50رابطــه دارای ارزش یــک (تأثیــر کــم) 43 ،رابطــه دارای
ارزش ( 2اثرگــذاری متوســط) و  31رابطــه دارای ارزش 3
(اثرگــذاری شــدید) بــوده اســت .ضریــب پرشــدگی ماتریــس
ً
ـبتا زیــاد و پراکنـ ٔ
ـده عوامــل
برابــر  73/4اســت کــه از تأثــر نسـ
حکایــت میکنــد.
بــر ایــن اســاس ،نــوع و وضعیــت هریــک از متغیرهــای
اصلــی ،بــا توجــه بــه موقعیــت آنهــا ،در ماتریــس تأثی ـرات
ٔ
نقشــه تأثیرگذاری/تأثیرپذیــری
مســتقیم تحــت عنــوان
مســتقیم بــه شــرح شــکل زیــر نمایــش داده شــده اســت:
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ٔ
شکل  :4نقشه تأثیرات مستقیم مؤلفههای کلیدی سیزدهگانه

براســاس تحلیــل مؤلفههــای کلیــدی شناساییشــده
ٔ
نقشــه تأثیرگذاری/تأثیرپذیــری (حاصــل
و جایــگاه آنهــا در
از نرمافــزار میکمــک) ،میتــوان بــه درک جامعتــری از
سیســتم گردشــگری موســیقی در بســتر مــورد مطالعــه (ایـران
بهطــور عــام و اســتان بوشــهر بهطــور خــاص) دســت
یافــت .تحلیــل جایــگاه و موقعیــت هــر دســته از متغیرهــا بــه
شــرح زیــر آمــده اســت:
متغیرهای تأثیرگذار
ـژه جامعــهٔ
دو متغیــر «فرهنــگ ،مراســم و آیینهــای ویـ ٔ

میزبــان» و«شــفافیت و کارایــی فرایندهــای اقتصــادی و
مدیریتــی» ،بــا قرارگرفتــن در ربــع بــاال و ســمت چــپ نقشـ ٔـه
ً
اثرگذاری/اثرپذیــری مســتقیم متغیرهــا مشــخصا متغیرهــای
اثرگــذار ایــن پژوهــش (دارای اثرگــذاری زیــاد و اثرپذیــری
کــم) هســتند .درواقــع ،شــاخصهای تأثیرگــذار بیشــترین
ٔ
منزلــه «بحرانیتریــن»
تأثیرگــذاری را در سیســتم دارنــد .به
شــاخصها ،وضعیــت سیســتم و تغییــرات آن وابســته بــه
آنهــا اســت و توســط سیســتم گردشــگری موســیقی چنــدان
قابلکنتــرل نیســتند؛ چراکــه تأثیرپذیــری مســتقل آنهــا
ً
از فعــاالن صنعــت گردشــگری نســبتا کــم اســت و تغییــر

توسعهٔ گردشگری موسیقی در ایران :تحلیلی ساختاری
(مطالعهٔ موردی :استان بوشهر)
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متغیرهــای تنظیمکننده
متغیرهــای تنظیمکننــده متغیرهایــی هســتند کــه
در نزدیکــی مرکــز مختصــات ماتریــس قــرار میگیرنــد
و بهطــور نســبی دارای تأثیرگــذاری یــا تأثیرپذیــری در
سیســتم هســتند .براســاس نقشـ ٔـه تأثیرگــذاری /تأثیرپذیــری
متغیرهــا ،میتــوان شــش متغیــر «خدمــات رفاهــی و
اقامتــی»« ،کیفیــت موســیقی ارائهشــده (هنرمنــدان،
چشــمانداز ،مــکان ،صــدا)»« ،جذابیــت موســیقایی
جامعــه میزبــان»ّ ،
ٔ
«فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطاتــی
ٔ
جامعــه میزبــان (تحمــل
آنالیــن»« ،ظرفیــت تحمــل
تفاوتهــای فرهنگــی)» و «امنیــت روانــی و اجتماعــی»
ٔ
زمــره متغیرهــای تنظیمکننــده در ایــن پژوهــش بــه
را در
شــمار آورد .اگرچــه متغیرهــای تنظیمکننــده ،در مقایســه
بــا متغیرهــای دووجهــی (هــدف یــا ریســک) ،درجـ ٔـه تأثیــر
محدودتــری در شــکلدهی بــه تعامــات آینــده دارنــد؛

دیگــر سیســتم ،اثرگذاری/پذیــری کمتــری دارنــد.
ٔ
ٔ
منزلــه
همــه  13عامــل شناساییشــده به
درعینحــال،
ٔ
مؤلفــه کلیــدی در موضــوع پژوهــش  --بــا درجــات
اهمیــت گوناگــون  --بایــد در تدویــن برنامههــای
آینــده لحــاظ شــوند.
همچنیــن ،براســاس تحلیلهــای برگرفتــه از
خروجــی نرمافــزار میکمــک ،در شــکل  ،5نمایشــی
گرافیکــی از شــدت ارتباطــات میــان عوامــل ارائــه شــده
اســت .درک ارتباطــات قو یتــر میــان عوامــل راهنمایــی
ســودمند بــرای فهــم مهمتریــن روابــط در شــکلدهی
ٔ
آینــده نظــام گردشــگری فرهنگــی در اســتان
بــه
بوشــهر اســت و میتوانــد تصو یــری فراگیــر بــرای
تصمیمگیــران فراهــم آورد .چگونگــی تأثیرگــذاری
شــاخصها بهصــورت تأثیــرات میانــه و تأثیــرات
قــوی قابلمشــاهده اســت (و از تأثیــرات ضعیــف
چشمپوشــی شــده اســت).
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آنهــا بــه تغییــر در عوامــل بســیار دیگــری وابســته اســت .درعینحــال متغیرهایــی مهــم و تأثیرگــذار هســتند و الزم
ٔ
توســعه اقدامــات و برنامههــا مــورد
درمجمــوع ،ایــن دو متغیــر بایــد نیروهــای کلیــدی محیطــی اســت در طراحــی و
مؤثــر در فعالیتهــا و تعامــات آینـ ٔ
ـده گردشــگری موســیقی توجــه قــرار گیرنــد.
در اســتان بوشــهر در نظــر گرفتــه شــوند و همــواره شــرایط
آنهــا بــرای تنظیــم سیاســتها و برنامههــا رصــد شــود.
متغیرهای تأثیرپذیر یا وابســته
تغییــر در ایــن مؤلفههــا میتوانــد بــه تغییــرات در ســایر
یــک متغیــر «پکیجهــای گردشــگری فرهنگــی
ٔ
مؤلفههــای موضــوع پژوهــش منجــر شــود.
(دربردارنــده موســیقی بــا قرارگرفتــن در قســمت پاییــن
ً
ٔ
و ســمت راســت ماتریــس مشــخصا بهمنزلــه شــاخص
متغیرهای دووجهی
تأثیرپذیــر در ایــن تحلیــل شناســایی شــدهاســت .متغیرهــای
دو متغیــر «همســویی نــوع موســیقی بــا تصویــر تأثیرپذیــر ،در مقایســه بــا تکامــل ســایر متغیرهــای تأثیرگــذار
گردشــگر از مقصــد (حــس مــکان)» و «بازاریابــی و و دووجهــی ،بســیار حســاس هســتند .بــه عبــارت دیگــر،
ٔ
جلــب توجــه رســانهها» بهمنزلــه متغیرهــای دووجهــی ایــن شــاخصها بــرای برنامهریــزان و سیاســتگذاران در
ٔ
در موضــوع پژوهــش (گردشــگری موســیقی) شــناخته
حــوزه گردشــگری موســیقی بســیار مهــم هســتند؛ چراکــه
میشــوند؛ بدیــن معنــی کــه هــم دارای تأثیرگــذاری زیــاد از طریــق هماهنگــی و اثرگــذاری در آنهــا میتــوان ،بــرای
و هــم دارای تأثیرپذیــری زیــاد هســتند .ایــن متغیرهــا تحقــق آینـ ٔ
ـده مطلــوب ،تــاش و برنامهریــزی کــرد .بــر ایــن
ٔ
ً
حوالــی خــط قطــری و در ناحیــه بــاال و ســمت راســت اســاس ،ایــن مؤلفههــا اصطالحــا شــاخصی خروجــی
ماتریــس تأثیــرات قــرار میگیرنــد .طبیعــت ایــن متغیرهــا بــرای سیســتم بــهشــمار میرونــد.
بــا ناپایــداری آمیختــه اســت؛ زیــرا هــر کنــش و تغییــری
در آنهــا موجــب واکنــش و تغییــر در دیگــر شــاخصها
متغیرهای مســتقل
ٔ
خواهــد شــد و میتواننــد موضــوع کنشوواکنــش
جامعــه میزبــان»
دو متغیــر «تنــوع موســیقایی
ٔ
«عرضــه بلیــت و رزرو» ،در ایــن پژوهــش نســبت
سیاســتگذاران باشــند و وضعیــت آنهــا در طراحــی و
برنامههــا و اقدامهــا بهطــور ویــژه لحــاظ شــود .بنابرایــن ،بــه متغیرهــای دیگــر دارای تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری
ٔ
از ایــن متغیرهــا گاهــی بهمنزلــه متغیرهــای هــدف یــا کمتــری شــناخته شــدند و بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل
ٔ
ارائــه شــد هاند .ایــن بــدان معناســت کــه
ریســک یــاد میشــود؛ چراکــه ،بهدلیــل عدمقطعیــت در تحلیــل
بــاال ،هــدف مناســبی بــرای تمرکــز اقدامــات و برنامههــا ایــن شــاخص براســاس داد ههــای واردشــده (مبتنــی
بــه شــمار میرونــد.
بــر دیــدگاه خبــرگان)  ،نســبت بــه شــاخصهای
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شکل  :5نمودار شدت تأثیرگذاری/تأثیرپذیری مستقیم عوامل کلیدی

اولویتبنــدی عوامــل کلیــدی از طریــق
توزیــع پرســشنامه
ش تحقیــق ،از طریــق
در گام نخســت از فــاز دوم رو 
توزیــع پرســشنامه میــان گردشــگران ورودی بــه اســتان
بوشــهر (داخلــی و خارجــی) ،بــرای اولویتبنــدی
عوامــل کلیــدی از دیــدگاه گردشــگران اقــدام شــد .بــرای
ایــن منظــور ،از روش رتبهبنــدی آمــار اســتنباطی (آزمــون
ناپارامتــری فریدمــن) بهــره گیــری شــده اســت .بدینمنظــور،
پرس ـشنامهای ب ـرای ســنجش اهمیــت هریــک از  13عامــل
ٔ
مرحلــه قبــل طراحــی شــد و
کلیــدی شناساییشــده در
ٔ
نمونــه آمــاری پژوهــش ،متشــکل از  36نفــر از
در میــان
گردشــگران ورودی بــه اســتان بوشــهر ،بهصــورت تصادفــی
توزیــع شــد (همانگونــه کــه در بخــش روششناســی توضیــح
داده شــد ،حجــم نمونــه بــه روش فرمــول کوکـران تعیین شــده

اســت) .ســؤاالت پرس ـشنامه بــا اســتفاده از طیــف لیکــرت
طراحــی شــد و دامنـ ٔـه اهمیتــی از خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد
بــه ترتیــب ارزش عــددی یــک تــا  ٥ب ـرای هریــک از عوامــل
تعییــن شــده اســت .فراوانــی مشــارکتکنندگان در تکمیــل
پرســشنامهها بــه تفکیــک معیارهــای جمعیتشــناختی بــه
شــرح جــدول زیــر آمــده اســت.
پــس از جمعبنــدی پاســخهای حاصــل از 36
پرســش ٔ
نامه دریافتــی و ورود اطالعــات بــه نرمافــزار
ٔ
رتبــه هریــک از گویههــا (عوامــل
 ،SPSSمیانگیــن
کلیــدی) بــا بهرهگیــری از آزمــون آمــار اســتنباطی
ناپارامتــری فریدمــن بــه شــرح جــدول  3بــه دســت آمــد کــه
تصویــری دقیــق از اولویتهــای موردنظــر پاســخگویان
ارائــه میدهــد.
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ٔ
رتبه اهمیت (اولویت) عوامل کلیدی مؤثر در گردشگری موسیقی از دیدگاه گردشگران1
جدول  :۴میانگین

2

ٔ
جامعه میزبان (تحمل تفاوتهای فرهنگی)
ظرفیت تحمل

۹/۴۶

3

ٔ
فرهنگ ،مراسم و آیینهای ٔ
جامعه میزبان
ویژه

۸/۹۳

4

کیفیت موسیقی ارائهشده (هنرمندان ،چشمانداز ،مکان ،صدا)

۸/۳۴

5

بازاریابی و جلب توجه رسانهها

۸/۰۶

6

ٔ
جامعه میزبان
جذابیت موسیقایی

۷/۸۳

7

امنیت روانی و اجتماعی

۷/۵۴

8

ٔ
(دربردارنده موسیقی)
پکیجهای گردشگری فرهنگی

۷/۳۸

9

خدمات رفاهی و اقامتی

6.92

10

ّفناوریهای ارتباطاتی و دسترسپذیری آنالین

6.34

11

ٔ
جامعه میزبان
تنوع موسیقایی

6.10

12

ٔ
عرضه بلیت و رزرو
امکانات

5.83

13

شفافیت و کارایی فرایندهای اقتصادی و مدیریتی

5.16

همانگونــه کــه مالحظــه میشــود ،مجموعــه عوامــل
مرتبــط بــا «میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس» در
مقایســه بــا عوامــل مرتبــط بــا «امکانــات و زیرســاختها»،
درمجمــوع و بهطــور نســبی از دیــدگاه گردشــگران ،اهمیــت
بیشــتری داشــتهاند.
شناســایی امکانــات و زیرســاختهای
ضــروری از طریــق مصاحبــه بــا خبــرگان
ٔ
مرحلــه دوم از فــاز دوم پژوهــش از طریــق رجــوع بــه
آرای خبــرگان پژوهــش (بــه شــرح مشــخصات منــدرج در
شــکل  )3در قالــب تشــکیل یــک پنــل خبرگــی انجــام شــد.
در ایــن پنــل ،از خبــرگان درخواســت شــد تــا مهمتریــن

۱۲

۷۲/۴

۰

زیرســاختهای ضــروری و امکانــات مــورد نیــاز بــرای
توســعه و بهبــود گردشــگری فرهنگــی بهطــور عــام و
گردشــگری موســیقی بهطــور خــاص در اســتان بوشــهر را بــا
تکیــه بــر تجــارب و دانــش خــود بیــان کننــد.
دیدگاههــای مصاحبهشــوندگان درخصــوص ســؤاالت
مطرحشــده توســط پژوهشــگر فیشبــرداری شــد و ،در گــروه
کانونــی پژوهــش ،یکپارچهســازی ،کدگــذاری ،ترکیــب و
تحلیــل کیفــی شــد .ترکیــب یافتههــا حاصــل از جمعبنــدی
دیدگاههــای خبــرگان در قالــب  17مؤلفــه و در ْ 4بعــد اصلــی
دســتهبندی شــده و ایــن طبقهبنــدی در جــدول  5نشــان داده
شــده اســت.

 .1ردیف های هایالیت شده با رنگ طوسی عوامل مرتبط با میراث فرهنگی ملموس و ناملموس را نشان میدهند.
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1

همسویی نوع موسیقی با تصویر گردشگر از مقصد (حس مکان)

۱۰/۴۸

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

اولویت

عامل کلیدی

میانگین رتبه

ٔ
درجه آزادی

خی دو

سطح معناداری
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جدول  :۵امکانات و زیرساختهای الزم برای

ارتقای جایگاه گردشگری موسیقی از دید خبرگان
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ابعاد اصلی

کدها (مؤلفهها)ی شناساییشده

اقامتگاه

غذا و نوشیدنی
امنیت
بهداشت
بافتار (بومی ،شهری ،تاریخی)
تسهیالت و خدمات جانبی

حملونقل

دسترسپذیری
حملونقل عمومی درونشهری/برونشهری
ٔ
اجاره وسایلنقلیه

مدیریت رویداد
موسیقی

چشماندازها و جذابیت بصری
مکان رویداد (محیط اجرا)
کیفیت صدابرداری و اجرا
رویدادهای مکمل

ٔ
جامعه میزبان
فرهنگ

ٔ
درجه آزادیهای اجتماعی
ٔ
ٔ
آستانه تحمل جامعه میزبان
تنوع و جذابیت موسیقایی
مهماننوازی
ٔ
جامعه هنری
هنرمندان و

همانگونــه کــه مالحظــه میشــود ،براســاس
مقولهبنــدی و یکپارچهســازی دیدگاههــای خبــرگان،
ٔ
توســعه زیرســاختها و امکانــات را بهمنظــور
میتــوان
ٔ
توســعه گردشــگری موســیقی در اســتان بوشــهر در قالــب
چهــار ُبعــد اصلــی شــامل «اقامتــگاه»« ،حملونقــل»،
«مدیریــت رویــداد موســیقی» و «فرهنــگ جامعـ ٔـه میزبــان»
دســتهبندی و بــرای آن برنامهریــزی کــرد و هریــک از ایــن
ابعــاد دارای مؤلفههایــی مشــخص بــهشــرح منــدرج در
جــدول  5هســتند.
نتیجهگیری
ً
ســفرکردن دیگــر صرفــا فعالیتی برای ســرگرمی نیســت،
بلکــه ســفر بـرای بســیاری از گردشــگران مکاشــفهای معنــوی
اســت .بــه همین دلیــل ،نقــش فرعی موســیقی در گردشــگری
حــاال در مرکــز نمایــش ق ـرار دارد .گردشــگری موســیقی بــر
پایـ ٔـه جذابیتهــای ف ـراوان موســیقی هــر منطقــه یــا کشــور
و فعالیتهــا و رویدادهــای مربــوط بــه آن شــکل میگیــرد.
بنابرایــن ،موســیقی در پیدایــش ایــن نــوع گردشــگری
محوریتریــن و اصلیتریــن نقــش را بــازی میکنــد .ایــن
نــوع گردشــگری جایــگاه ویــژه خــود را در ادبیــات و اقتصــاد
جهانــی گردشــگری یافتــه اســت .بااینحــال ،بــه ایــن نــوع
گردشــگری در ایــران (بــه دالیــل گوناگــون) هنــوز توجــه
جــدی نشــده اســت و ظرفیتهــای بالقــوه بســیاری بــرای

شــکوفایی دارد .گردشــگری موســیقی جزئــی از بــازار بــزرگ
گردشــگری فرهنگــی اســت و بیشــترین قســمت گردشــگران
بینالمللــی در ایــن شــاخه از گردشــگری قــرار میگیرنــد.
گردشــگری فرهنگــی بهطــور عــام در چهارچــوب گردشــگری
پایــدار میتوانــد فوایــد اقتصــادی بســیار زیــادی بــرای
جوامــع محلــی داشــته باشــد.
بــر ایــن اســاس ،گردشــگری موســیقی راه را بــرای
ٔ
توســعه گردشــگری فرهنگــی هموارتــر میســازد؛ چراکــه
مناطــق گوناگــون کشــور مــا هــم دارای فرهنــگ ،زبــان
ً
و موســیقی غنــی هســتند و هــم غالبــا میــراث فرهنگــی
ملمــوس و ناملمــوس قابلتوجهــی دارنــد .درعینحــال،
بــا آگاهیرســانی بــه جوامــع محلــی و گردشــگران و نیــز
یافتــن بازارهــای مناســب بـرای ترویــج گردشــگری موســیقی
ٔ
نهفتــه ایــن بــازار دنــج در غالــب
میتــوان از ظرفیتهــای
رویدادهــای موســیقی بهــره بــرد .بــه بــاور خبــرگان ایــن
پژوهــش ،در ســالهای آینــده ،رونــد تغییــر در فضــای
گردشــگری فرهنگــی بهطــور عــام و گردشــگری موســیقی
بهطــور خــا ،بــا ســرعت بیشــتری ادامــه پیــدا خواهــد کــرد
ٔ
اینــده گردشــگران آینــده
و شــناخت دقیقتــر نیازهــای فز
ضرورتــی گریزناپذیــر اســت.
براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش و شــواهد موجــود،
گردشــگری موســیقی در کشــور بــه طــور عام و اســتان بوشــهر
بهطــور خــاص  --بــا توجــه بــه تنــوع ،پویایــی ،ظرفیتهــا
و جذابیــت موســیقایی اســتان  --بهطــور بالقــوه آبســتن
توسـ ٔ
ـعه چشــمگیر اســت و از ایــن منظــر ،بســته بــه گســتره،
ٔ
دامنــه اقدامــات برنامهریزیشــده در ایــن زمینــه،
عمــق و
میتوانــد پتانســیل قابلتوجهــی بــرای جــذب گردشــگران
خارجــی و داخلــی در اســتان بوشــهر داشــته باشــد.
ً
تقریبــا همگــی صاحبنظ ـران مشــارکتکننده در ایــن
پژوهــش در ایــن موضــوع اتفــاق نظــر دارنــد کــه گردشــگری
موســیقی در اســتان بوشــهر ،بــرای گســترش قابلیتهــای
خــود در آینــده ،در هــر دو حـ ٔ
ـوزه «میـراث فرهنگــی ملمــوس
و ناملمــوس» و «امکانــات و زیرســاختهای فیزیکــی،
فراینــدی و پشــتیبانی» الزم اســت اقدامــات توســعهای و
تغییــرات ســاختاری را در دســتور کار قــرار دهــد.
بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت ،در ایــن پژوهــش کوشــیده
شــد عوامــل و مؤلفههــای کلیــدی مؤثــر در گردشــگری
ٔ
ٔ
نمونــه مــوردی
منزلــه
موســیقی در اســتان بوشــهر (به
متناســب از جوامــع محلــی دارای ظرفیتهــای بالقــوه و
مؤثــر) شناســایی شــوند و ،ضمــن تحلیــل روابــط ســاختاری
و متقابــل میــان ایــن عوامــل (از حیــث اثرگــذاری و
ٔ
آینــده
اثرپذیــری) ،مهمتریــن مؤلفههــای تأثیرگــذار در
گردشــگری موســیقی در اســتان بوشــهر از دیــدگاه گردشــگران

توسعهٔ گردشگری موسیقی در ایران :تحلیلی ساختاری
(مطالعهٔ موردی :استان بوشهر)
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(خارجــی و داخلــی) ورودی بــه ایــن اســتان نیــز احصــا
شــود .همچنیــن ،مهمتریــن زیرســاختها و امکانــات مــورد
نیــاز (اعــم از زیرســاختهای فرهنگــی و زیرســاختهای
فیزیکــی و مدیریتــی) بــا بررســی آرای خبــرگان در قالــب
ٔ
جامعــه
 17مؤلفــه در چهــار ُبعــد اصلــی شــامل «فرهنــگ
میزبــان»« ،مدیریــت رویــداد»« ،اقامتــگاه» و «حملونقــل»
تبییــن شــود.
روندهــا و یافتههــای موجــود حکایــت از آن دارد کــه
«متناسـببودن تجربـ ٔـه گردشــگر از مقصــد بــا تصویــر ذهنــی
قبلــی او از آنجــا (حــس مــکان)»« ،بازاریابیهــای رســانهای
بــرای شناســاندن رویدادهــای موســیقی محلــی» و «مراســم
آیینــی متناســب بــا فرهنــگ بومــی» تأثیــر بســیاری در بهبــود
جــذب گردشــگران فرهنگــی (بهطــور مشــخص در اســتان
بوشــهر) دارد .همچنیــن« ،شــفافیت و کارایــی فرایندهــای
اقتصــادی و مدیریتــی» عاملــی مهــم در جــذب فعــاالن و
ارتقــای فعالیتهــا در ایــن حــوزه اســت .ایــن چهــار عامــل،
همانگونــه کــه در «نقشـ ٔـه تأثی ـرات عوامــل» دیــده میشــود،
ٔ
ٔ
آینــده
درجــه تأثیرگــذاری را در شــکلدهی بــه
باالتریــن
تحــوالت در ایــن عرصــه دارنــد و شایســته اســت در طراحــی
گزینههــای سیاســتی مــورد توجــه ویــژه قــرار گیرنــد.
براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،متولیــان و فعــاالن
گردشــگری موســیقی در اســتان بوشــهر بایــد بــر دو گــروه از
برنامههــا و اقدامــات توســعهای تمرکــز کننــد :نخســت توسـ ٔ
ـعه
امکانــات خدماتــی و زیرســاختهای فیزیکــی (بهویــژه
ٔ
توســعه
شــامل اقامتــگاه و حملونقــل) کــه پیشنیــاز
ٔ
توســعه زیرســاختهای
گردشــگری محلــی اســت و دوم
ٔ
فرهنگــی و بســترهای موســیقایی (شــامل توســعه فرهنگــی
ٔ
جامعــه میزبــان و مدیریــت رویدادهــای موســیقی) کــه
ٔ
توســعه گردشــگری موســیقی در چهارچــوب
زمینهســاز
گردشــگری پایــدار فرهنگــی اســت.
ٔ
منزلــه مقصــد مهــم
بنابرایــن ،اســتان بوشــهر به
گردشــگری موســیقی در کشــور ،بالقــوه میتوانــد بســتری
جــذاب و پویــا ب ـرای جــذب گردشــگران خارجــی و داخلــی
باشــد در صورتــی کــه بتوانــد «حــس حضــور در مــکان» را
بــرای مخاطبــان و گردشــگران ایجــاد کنــد و رویدادهــای
فرهنگــی را متناســب بــا تصویــر ذهنــی گردشــگران از
ً
مقصــد طراحــی کنــد .بـرای ایــن کار ،الزم اســت اوال امــکان
«دسترســی بــه انــواع خدمــات مــورد انتظــار گردشــگران
متناســب بــا بافــت بومــی منطقــه» را فراهــم و همچنیــن ،بــا
ٔ
جامعــه میزبــان ،احســاس
افزایــش تحمــل و مداراگــری در
ٔ
امنیــت و بهرهمنــدی از حمایــت جامعــه بومــی را بــرای
گردشــگران ایجــاد کنــد.
ٔ
مجموعــه عوامــل کلیــدی ســیزدهگانه شناساییشــده

ٔ
دربــاره عوامــل
در ایــن پژوهــش ،چشــماندازی فراگیــر
تأثیرگــذار در سیســتم گردشــگری موســیقی و اولویتهــا و
تعامــات ضــروری در ایــن زمینــه ب ـرای طراحــی راهبردهــا و
سیاســتها مرتبــط ایجــاد میکنــد و ،بهتبــع آن ،میتوانــد
بــه جوامــع محلــی بـرای تحقــق درآمــد پایــدار کمــک کنــد و
باعــث ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی مردمــان بومــی از یــک
ٔ
تجربــه گردشــگران ورودی بــه اســتان
ســو و ســطح کیفیــت
بوشــهر از ســوی دیگــر باشــد.
گفتنــی اســت یافتههــای ایــن پژوهــش (بهدســتآمده
از مصاحبــه بــا خبــرگان و پاســخگویی بــه پرســشنامهها)
ٔ
دربــاره مــواردی چــون «نقــش رو بــه رشــد گردشــگری
ٔ
ٔ
موســیقی در توســعه گردشــگری فرهنگــی و توســعه پایــدار»،
«نقــش رویدادهــای موســیقی در بازاریابــی مکانهــا»،
«آمادگــی گردشــگران بــرای اســتقبال از رویدادهــای آیینــی
و موســیقایی»« ،تأثیــرات جشــنوارهها در جوامــع میزبــان»،
«نقــش گردشــگری موســیقی در رونــق اقتصــاد محلــی»،
ـعه امکانــات و خدمــات رفاهــی ب ـرای توسـ ٔ
«نیــاز بــه توسـ ٔ
ـعه
ٔ
جامعــه
گردشــگری فرهنگــی»« ،اهمیــت ظرفیــت فرهنگــی
میزبــان» و «نقــش رســانهها و بازاریابیهــای شــبکهای در
ٔ
توســعه گردشــگری فرهنگــی» بهطورکلــی بــا یافتههــای
پژوهشهــای مشــابه پیشــین (جــدول  )1همســویی دارد.
ســرانجام ،بــا تکیــه بــر یافتههــای میدانــی و
دیدگاههــای خبــرگان در پنلهــا و مصاحبههــا میتــوان
پیشــرو
گفــت «ســرمایهگذاری و همــکاری بــا شــرکتهای
ِ
جهانــی ،شــرکتهای نوپــا و ســازمانهای مردمنهــاد در هــر
ٔ
حــوزه گردشــگری و موســیقی»« ،تمهیــد پروتکلهایــی
دو
ٔ
در زمینــه مدیریــت رویدادهــای موســیقی»« ،ارتقــای
ٔ
ٔ
جامعــه میزبــان»،
آســتانه تحمــل
ظرفیتهــای فرهنگــی و
«اســتقرار ســازوکارهای شــفافیت در نهادهــای مســئول»،
«طراحــی پکیجهــای گردشــگری فرهنگــی در ترکیــب
بــا رویدادهــای موســیقایی» و «بهرهگیــری از رســانهها
بهمنظــور همسوســازی تصویــر ذهنــی گردشــگران بــا
واقعیتهــا» ازجملــه پیشــنهادهایی اســت کــه ب ـرای ارتقــای
مدیریــت گردشــگری موســیقی در اســتان بوشــهر میتــوان
ارائــه کــرد.
مهمتریــن محدودیــت ایــن پژوهــش همزمانــی انجــام
بخشــی از آن بــا شــیوع پاندمــی کوویــد  19در کشــور بــوده
اســت کــه باعــث کاهــش ســفرهای گردشــگری در ایــران و
جهــان بــوده اســت .ایــن مســئله دسترســی بــه گردشــگران
خارجــی و حتــی داخلــی را بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار داد
و پژوهشــگران را بــا مشــکالت گوناگــون بــرای گــردآوری
ٔ
دامنــه مشــارکت خبــرگان را کاهــش
دادههــا روبــهرو کــرد و
داد .درعینحــال ،یافتههــای ایــن پژوهــش میتوانــد بســتر
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ٔ
حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات
خوزســتان) .تهــران:
اســامی ،واحــد موســیقی.
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مناســبی بــرای پرداختــن ژرفنگرانهتــر بــه موضــوع
گردشــگری موســیقی (بــا تکیــه بــر موســیقی بومــی و
موســیقی نواحــی) فراهــم آورد .ترازیابــی و بهینــهکاوی در
ٔ درویشــی ،محمدرضــا ( .)1386از میــان ســرودها و ســکوتها.
ٔ
حــوزه گردشــگری موســیقی و ارائــه
تجربیــات جهانــی در
ته ـران :مؤسسـ ٔـه فرهنگــی ماهــور.
ٔ
ٔ
مدلــی بومــی یــا تدویــن نقشــه راه توســعه گردشــگری
موســیقی در کشــور میتوانــد پیشــنهادی راهبــردی و دروﯾﺸﯽ ،محمدرضــا ( .)۱۳۷۸ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ.
ٔ
کاربــردی بــرای پژوهشهــای آینــده در ایــن حــوزه بــه
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﺗﻬﺮان:
شــمار آیــد.
ٔ
منابع
اســتانداری بوشــهر ،معاونــت برنامهریــزی ،دربـ ٔ
ـاره اســتان بوشــهر
(/http://barname.ostb.ir .)1400
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آزادهفــر ،محمدرضــا ( .)1397طراحــی بســتههای گردشــگری
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