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چکيده
گردشــگری امــروز فراصنعتــی فراگیــر اســت کــه تمامــی اقشــار جامعــه از جملــه کــودکان را 

ــا  ــاق، ب ــهرهای خ ــو، ش ــر س ــرد. از دیگ ــر می گی ــد درب ــاز جامعه ان ــش سرنوشت س ــه بخ ک

ــگری  ــعۀ گردش ــد در توس ــوم، می توانن ــل س ــگری نس ــرای گردش ــای الزم ب ــتن ظرفیت ه داش

ــد.  ــده گیرن ــری به عه ــهم مؤثرت ــه س ــروه از جامع ــن گ ــردن ای ــر ک ــر و خاق ت ــودک و فعال ت ک

بــه ایــن منظــور، پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی و اولویت بنــدی جاذبه هــای تأثیرگــذار 

موســیقایی شــهر خــاق ســنندج در گردشــگری کــودک انجــام شــده  اســت. ایــن پژوهــش، 

ــه ای و کســب آرای  ــا روش اســنادی و کتابخان ــردی اســت و ب از لحــاظ هــدف، بنیادی ـ کارب

ــن  ــن تأثیرگذارتری ــور یافت ــل، به منظ ــتفاده از روش دیمت ــش نامه و اس ــق پرس ــرگان از طری خب

ــورد  ــای م ــت. داده ه ــه  اس ــام پذیرفت ــکو، انج ــاق یونس ــهر خ ــن ش ــیقایی ای ــای موس جاذبه ه

ــده در  ــراد شناسایی ش ــط اف ــی توس ــش نامۀ ماتریس ــل پرس ــق تکمی ــش از طری ــن پژوه ــاز ای نی

اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کردســتان، شــهرداری ســنندج، 

ــردآوری  ــنندج گ ــهر س ــیقی ش ــن موس ــودک و انجم ــگری ک ــان گردش ــتادان دورۀ راهنمای اس

شــده اســت. براســاس نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش، از میــان 25 جاذبــۀ موســیقایی شــهر 

ــده،  ــیقی زن ــۀ موس ــار جاذب ــد، چه ــت آمده ان ــات به دس ــۀ ادبی ــه از مطالع ــنندج ک ــاق س خ

گردشــگری موســیقی، موســیقی محلــی و جشــنواره های موســیقی بــا باالتریــن تأثیرگــذاری و 

ــی جاذبه هــا قــرار گرفته انــد. بــه 
ّ
تعامــل تعییــن شــدند کــه در ســمت بــاال و راســت نمــودار عل

ایــن ترتیــب، اگــر برنامه ریــزان گردشــگری کــودک در شــهر ســنندج، نخســتین شــهر خــاق 

ــیقی  ــگری موس ــعۀ گردش ــه توس ــوان ب ــد، می ت ــه کنن ــل توج ــن عوام ــه ای ــران، ب ــیقی ای موس

ــود.  ــدوار ب ــی، امی ــرمایۀ مل ــک س ــه ی کــودک، به مثاب

مقدمه
ــرای  ــی ب ــکاری اساس ــهرها راه ــتر ش ــگری در بیش ــروزه، گردش ام

ــور  ــه ظه ــل ک ــن دلی ــه ای ــژه ب ــت، به وی ــعه اس ــه توس ــیدن ب رس

و فراگیــری طــرح شــهر خــاق ســبب متمایزشــدن شــهرها و 

مقصدهــای گردشــگری شــده اســت )بســته  نگار و همــکاران، 

1396(. گردشــگری موســیقی ترکیبــی از دو تفریــح جــذاب اســت 

کــه در سراســر دنیــا، طرفــداران بســیاری دارد. امــروزه، بیشــتر 

کشــورهای توســعه یافته پیونــد عمیقــی بیــن گردشــگری و موســیقی 

ــز  ــران نی ــی، 1395(. ای ــی رضای ــرخ زاد، حاج ــد )ف ــاد کرده ان ایج

ــعۀ  ــتعد توس ــور، مس ــگ فولکل ــی و فرهن ــوع قومیت ــتن تن ــا داش ب

جشــنواره ها و اجــرای موســیقی محلــی و اصیــل هــر قــوم و منطقــه 

ــت.  اس

ــای  ــودک انگیزه ه ــر ک ــه درون ه ــه این ک ــه ب ــا توج ــو، ب ــر س از دیگ

ــرای خاقیــت و ســفر وجــود دارد، فراهم کــردن شــرایط  بســیاری ب

ــهر  ــه ش ــاق از جمل ــهرهای خ ــودکان در ش ــگری ک ــعۀ گردش توس

پیشــرفت های روزافــزون و  باعــث  خــاق موســیقی می توانــد 

خاقیــت بیشــتر ایــن شــهرها شــود. همچنیــن موســیقی و آمــوزش 

آن یکــی از روش هــای مؤثــر در شناســایی اســتعدادها و بارورســازی 

ــکاران، 1393(. در  ــی و هم ــت )مبارک ــودکان اس ــای ک توانمندی ه

ــا،  ــل ُنت ه ــا، فواص ــم، ُنت ه ــا ریت ــودکان ب ــیقی، ک ــوزش موس آم

ــودکان  ــازهای ک ــا س ــاده ب ــای س ــن ملودی ه ــی و نواخت همخوان

ــوند. ــنا می ش آش

ــراه  ــگری هم ــا گردش ــی ب ــودکان، وقت ــرای ک ــاق ب ــای خ برنامه ه

شــود، عــاوه بــر ایجــاد اوقــات خــوش بــرای آن هــا، ســبب 
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ــا  ــو در آن ه ــای ن ــکار و دیدگاه ه ــق اف ــتر و خل ــی بیش خودشناس

می شــود )Poria & Timothy, 2014(. کــودکان را بایــد آزاد 

ــه دل  ــد و ب ــفر کنن ــد س ــت دارن ــه دوس ــه ک ــا آن گون ــت ت گذاش

ــه  ــد تجرب ــت دارن ــه دوس ــی را ک ــد و لذت های ــاه برن ــت پن طبیع

کننــد و از ترس هــا و بایدونبایدهــای تربیتــی رهــا شــوند تــا 

ــن  ــند. ای ــان باش ــدۀ کشورش ــرای  آین ــاق ب ــی خ ــد نیروهای بتوانن

ــا هــدف اصلــی شــناخت و اولویت بنــدی جاذبه هــای  پژوهــش، ب

ــگری  ــعۀ گردش ــنندج در توس ــاق س ــهر خ ــر ش ــیقایی مؤث موس

ــرایط  ــازی ش ــناخت و فراهم س ــرای ش ــت ب ــی اس ــودک، ضرورت ک

ــاق  ــهر خ ــن ش ــون در ای ــه تاکن ــودک ک ــیقی ک ــگری موس گردش

جهانــی نادیــده گرفتــه شــده اســت. گرچــه پژوهش هــای متعــددی 

ــون  ــا کن ــا ت ــده،  ام ــام ش ــیقی انج ــگری موس ــوص گردش در خص

بــه گردشــگری موســیقی کــودک، توجهــی نشــده و مــورد پژوهــش 

ــت. ــوده اس نب

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و جاذبه هــای موســیقایی شــهر خــاق 

ســنندج، کــه به تازگــی در شــبکۀ شــهرهای خــاق یونســکو 

به ثبــت رســیده )UNESCO, 2019(، مســئلۀ اکتشــافی و اصلــی 

ــی  ــه اولویت ــا چ ــا ب ــن جاذبه ه ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــق حاض تحقی

می تواننــد در توســعۀ گردشــگری کــودکان در شــهر خــاق ســنندج 

ــهری و  ــزان ش ــران و برنامه ری ــه مدی ــوری ک ــد، به ط ــر بگذارن تأثی

گردشــگری بتواننــد از نتایــج ایــن مطالعــه برای توســعۀ گردشــگری 

کــودک در ایــن شــهر بهــره برنــد و راه را بــرای ایــن گردشــگری نوپــا 

همــوار کننــد.

قلمروی مکانی و زمانی پژوهش
ــنندج  ــیقی س ــاق موس ــهر خ ــش ش ــن پژوه ــی ای ــروی مکان قلم

ــهرهای  ــبکۀ ش ــه ش ــان 1398( ب ــال 2019 )9 آب ــه در س ــت ک اس

خــاق یونســکو پیوســته اســت و نخســتین شــهر موســیقی ایرانــی 

اســت. شهرســتان ســنندج، مرکــز اســتان کردســتان، بــا مســاحت 

ــرار دارد. ــتان ق ــی اس ــش جنوب ــار، در بخ 6/3688 هکت

ــان  ــردد. زب ــان برمی گ ــه دورۀ صفوی ــنندج ب ــی س ــت تاریخ قدم

ــنندج از  ــهر س ــت. ش ــی اس ــورانی اردالن ــردی س
ُ
ــنندج ک ــردم س م

نظــر فرهنگــی، هنــری و مذهبــی جایــگاه ویــژه ای در میــان مناطــق 

کردنشــین دارد و از دیــر بــاز خاســتگاه موســیقی فاخــر ایرانــی بــوده 

ــی  ــز آموزش ــتان ها و مراک ــا، هنرس کادمی ه ــز آ ــون نی ــت. اکن اس

حــوزۀ  در  را  بســیاری  مردم نهــاد  ســازمان های  و  خصوصــی 

 .)UNESCO: 2019( اســت داده  در خــود جــای  موســیقی 

قلمــروی زمانــی ایــن تحقیــق بیــن ســال های 1398 و 1399 

ــت. اس

مبانی نظری تحقيق 
 
ً
در ایــن بخــش، مبانــی نظــری واژه هــای کلیــدی پژوهــش مختصــرا

ــود: ــان می ش بی

موسيقی
زبانــی  بــا  اســت  زندگــی  و  اندیشــیدن  از  موســیقی شــکلی 

منحصربه فــرد. نــوای یــک ســاز می توانــد بی واســطه و بســیار 

عمیق تــر از کلمــه و تصویــر، بخــش مهمــی از وجــود مــا را 

برانگیــزد. موســیقی در باالتریــن مــداِر هفــت هنــر قــرار می گیــرد. 

می تــوان  آن،  بــا  همــراه  رقــص  و  موســیقی  بــا  هم نوایــی  در 

زبــان  کــرد.  درک  به خوبــی  را  بــودن«  »درلحظــه  احســاس 

موســیقی اصیــل از همــان نقطــه ای آغــاز می شــود کــه عقــل 

ــیقی  ــی، 1399(. موس ــد )خلیل ــم می آورن ــات ک ــر و کلم تحلیلگ

ــیقی  ــد موس ــون می گوی ــت. افاط ــگ اس ــای فرهن ــۀ تمام نم آیین

ــد،  ــان روح می بخش ــه جهانی ــه ب ــت ک ــی اس ــوس اخاق ــک نام ی

ــش و  ــادی ربای ــم و ش ــه غ ــش، ب ــور جه ــه تص ــال، ب ــر ب ــه تفک ب

ــی  ــیقی حکمت ــد موس ــز می گوی ــطو نی ــات. ارس ــز حی ــه همه چی ب

اســت کــه بشــر از اظهــار آن در قالــب الفــاظ عاجــز اســت. 

لئوپودوفــان1 گفتــه اســت موســیقی از زمانــی آغــاز شــد کــه آدمــی 

ــا  ــود را ب ــای خ ــی ها و رنج ه ــار خوش ــتین ب ــرای نخس ــت ب توانس

ــا گردشــگری دارد و  ــی ب ــدی ذات ــد.2 موســیقی پیون ــراز کن صــدا اب

معــرف وضــع معیشــت و ســبک زندگــی و محملــی بــرای پیام هــا 

ــی، 1395(. ــی رضای ــرخ زاد و حاج ــت )ف ــفر اس ــای س و انگیزه ه

کودک
کنوانســیون حقــوق کــودک )1989( افــراد زیــر 18 ســال را کــودک 

ــن  ــذار س ــوری، قانون گ ــه در کش ــر آن ک ــت، مگ ــه اس ــر گرفت درنظ

قانونــی را کمتــر تعییــن کــرده باشــد )شــفیعی و نــوروزی، 1393(. 

ســازمان جهانــی گردشــگری، در تعریــف گردشــگری و گردشــگر، 

ــد  ــم می توانن ــودکان ه ــن، ک ــت. بنابرای ــل نیس ــنی قائ ــرط س ش

بخشــی از جامعــۀ گردشــگری یــا گردشــگران به شــمار رونــد 

)محب علــی، 1389(. بخــش مهمــی از هویــت و شــخصیت 

ــی و  ــای ذهن ــه تصویره ــه ب ــا توج ــی و ب ــرد در دوران کودک ــر ف ه

خاطــرات جمعــی و مکانــی وی پایه ریــزی می شــود )نجفیــان 

ــی از  ــه یک ــت ک ــد اس ــل3 معتق ــت وی ــاعدی، 1399(. ارنس و س

ــت در کــودک ایجــاد فضــای  روش هــای مهــم متبلورکــردن خاقی

محــرک، مســتعد و خــاق اســت )کیــان و مســروری جنــت، 

ــرای  ــرمایه گذاری ب ــی س ــودک نوع ــگری ک ــعۀ گردش 1399(. توس

ــت. ــده اس ــل آین ــعۀ نس توس

گردشگری خالق 
ــای  ــر و میدان ه ــای کمت ــعار »موزه ه ــا ش ــاق، ب ــگری خ گردش

بیشــتر«، بــه تعامــل عمیــق بــا زندگــی واقعــی و فرهنگــی شــهرها 

و ســاکنان مقصــد گردشــگری، کــه خالــق فرهنــگ زنــدۀ آن 

)ســازمان  یونســکو   ،2006 ســال  در  دارد.  کیــد  تأ مکان انــد، 

آمــوزش، علــوم و فرهنــگ جامعــۀ ملــل( ایــن مفهــوم را در برنامــۀ 

1. Leopodofan
2. https://fa.wikipedia.org
3. Ernst Will
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شــبکۀ شــهرهای خــاق خــود گنجانــد.1 گردشــگری خــاق 

ــی  ــز اصل ــا تمرک ــی ب ــای آدم ــری از نیازه ــطوح باالت ــدۀ س برآورن

ــاق،  ــگری خ ــن، گردش ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــعۀ مهارت هاس ــر توس ب

ــرا  ــت؛ زی ــته نیس ــکان وابس ــه م ــی، ب ــگری فرهنگ ــدازۀ گردش به ان

ــد  ــس فراین ــرد از جن ــت می گی ــه به خدم ــی ک ــی منابع ــت اصل ماهی

اســت )ماننــد موســیقی و آوازهــای محلــی، صنایــع دســتی، نقاشــی 

و غــذا(  و درنتیجــه، ســهم و ماهیــت پایدارتــری در توســعۀ مقصــد 

گردشــگری دارد )بســته نگار و همــکاران 1396(. 

شهر خالق موسيقی
ــده و  ــوع، پیچی ــی متن ــع فرهنگ ــاختار صنای ــاق دارای س ــهر خ ش

بــا جهت گیــری بین المللــی اســت کــه پــرورش و پشــتیبانی از 

ــاق  ــهرهای خ ــت ش ــکو ثب ــد. یونس ــهیل می کن ــع را تس ــن صنای ای

ــی  ــات بین الملل ــت تعام ــدف تقوی ــا ه ــال 2004، ب ــا را از س دنی

ــاز  ــردی و توانمندس ــی راهب ــت را عامل ــه خاقی ــهرهایی ک ــن ش بی

بــرای توســعه و احیــای زندگــی شــهری پایــدار خــود درنظــر 

گرفته انــد، آغــاز کــرد. در حــال حاضــر، 116 شــهر خــاق به ثبــت 

رســیده اند کــه 49 شــهر آن شــهرهای خــاق موســیقی اند. برخــی 

ــد  ــهرها عبارت ان ــن ش ــدۀ ای ــای آین ــی و برنامه ه ــای اصل فعالیت ه

ــای  ــر و هنره ــص، تئات ــیقی، رق ــق موس ــخصی از طری ــعۀ ش از توس

ــزرگ و رویدادهــای موســیقی؛  تجســمی؛ برگــزاری جشــنواره های ب

ایجــاد مدرســه موســیقی؛ ترویــج گســتردۀ تحقیقــات علمــی دربــارۀ 

ــراد  ــی اف ــت حس ــرای تقوی ــد ب ــزاری جدی ــی اب ــیقی؛ طراح موس

ــه کاهــش توانایــی ادراکــی؛ ســازمان دهی آمــوزش رایــگان  مبتــا ب

موســیقی؛ اجــرای موســیقی زنــده؛ برگــزاری کارناوال هــای فرهنگــی 

در ســطح شــهر بــا حضــور نوازنــدگان و دانش آمــوزان؛ ایجــاد 

مــوزۀ  آالت موســیقی؛ ســازمان دهی تورهــای هنرمنــدان بــا محــور 

طریــق  از  بین نســلی  و  بین فرهنگــی  گفت وگوهــای  موســیقی؛ 

موســیقی بــا مشــارکت ویــژۀ زنــان، ســال خوردگان و جوانــان؛ 

ایجــاد مراکــز رشــد موســیقی؛ آمــوزش مهارت هــای موســیقی 

ــاد  ــاق؛ ایج ــی خ ــدف کارآفرین ــا ه ــان ب ــودکان و نوجوان ــرای ک ب

ــاز  ــزاری توانمندس ــۀ اب ــیقی به منزل ــای موس ــیقی؛ ارتق ــازار موس ب

بــرای گروه هــای آســیب پذیر؛ پشــتیبانی از گروه هــای کــودک و 

ارکســترها در جوامــع حاشیه نشــین و روســتایی و ماننــد این هــا.

پيشينۀ  پژوهش 
بــا توجــه بــه مطالعــه و بررســی بیــش از 90 مقالــه در زمینــۀ  

واژه هــای کلیــدی تحقیــق، در جــدول 1، منتخبــی از ایــن مقــاالت 

ــت. ــده  اس ــه ش ارائ

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

جدول 1: مرور پيشينه 

ف
نتایج پژوهش سال انتشارپژوهشگرردی

1399کیان و مسروری جنت1

هــدف اســتفاده از موســیقی در برنامــۀ آموزشــی کــودکان مبتــا بــه اوتیســم ایــن اســت کــه آن هــا را از دنیــای 
ــت  ــوش دادن، ظرفی ــی گ ــد توانای ــن می توان ــیقی همچنی ــم. موس ــد، برهانی ــه دام افتاده ان ــه در آن ب ــی، ک تنهای
ــا را  ــی در آن ه ــم کم توجه ــد و عائ ــش ده ــودکان را افزای ــی ک ــات اجتماع ــز تعام ــه و نی ــه و توج حوصل
ــار و شــنیدار  ــود گفت ــد در بهب ــدن، می توان ــا آوازخوان ــات آمــوزش موســیقایی، همــراه ب کاهــش دهــد. تمرین

کــودکان مؤثــر باشــد.

1399افشاری2
موســیقی یکــی از دالیــل اصلــی ســفر شــناخته شــده اســت. موســیقی محلــی و ســنتی ایــران دارای ظرفیــت 
بالقــوۀ قرارگرفتــن در بســتۀ ســفرهای بین المللــی اســت و فراینــد اجــرای آن باعــث عاقــه و مشــارکت پذیری 

گردشــگران و تجربــۀ مجــدد ســفر بــه آن مقصــد می شــود.

1399نجفیان و ساعدی3

ــروز  ــث ب ــنندج باع ــهر س ــکونی ش ــای مس ــر مجتمع ه ــاری معاص ــودکان در معم ــگاه ک ــه جای ــی ب بی توجه
ــد  ــی از آن مانن ــای ناش ــه بیماری ه ــا ب ــی و ابت ــی فیزیک ــه گیری، بی تحرک ــزوا و گوش ــل ان ــکاتی از قبی مش
ــه  ــا، روی آوردن ب ــن بازی ه ــی از ای ــری روان ــری و تأثیر پذی ــای کامپیوت ــه بازی ه ــردگی و روی آوردن ب افس
فضــای مجــازی، برقرارنکــردن ارتبــاط مثبــت بــا ســایر کــودکان شــده اســت کــه همــۀ ایــن مــوارد موانعــی بــر 

ــری مهارت هــای زندگــی هســتند. ــرون و یادگی ــای بی ســر شــناخت دنی

1399عاءالدینی4
ــمی و  ــی، جس ــی، اخاق ــاحت های اجتماع ــام س ــودک در تم ــت ک ــرای تربی ــل ب ــای اصی ــه آموزه ه ــه ب توج

عاطفــی. 

1398راستگو5

مــان بــه آن هــا امــکان توســعه و رونــق 
ٌ
گردشــگری و موســیقی دو پدیــدۀ جــذاب و فرهنگی انــد کــه توجــه توا

ــر و  ــه  ای دلپذی ــه تجرب ــا، ک ــن آن ه ــیقی و نواخت ــدن آالت موس ــرد. دی ــد ک ــم خواه ــی را فراه ــاد محل اقتص
تداعی کننــدۀ مقصــد اســت، در کیفیــت جــذب گردشــگران اثرگــذار اســت و ســبب توســعۀ تصویــر ذهنــی 
آن هــا از مقصــد می شــود. توســعۀ گردشــگری بــا محوریــت موســیقی ســنتی، موجــب احیــای فرهنــگ بومــی 

اســت.
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6
ماشاهی و هاشمی 

نصرت آباد
1398

ــش  ــب کاه ــیقی موج ــواع موس ــد. ان ــش می ده ــتانی را کاه ــودکان پیش دبس ــراب ک ــیقی درمانی، اضط موس
ــرای  ــی ب ــیقی درمانی موقعیت های ــات موس ــرکت در جلس ــود. ش ــس می ش ــدن تنف ــب و عمیق ترش ــان قل ضرب
ایجــاد روابــط اجتماعــی و تغییــرات مثبتــی در حــاالت جســمی و روانــی افــراد ایجــاد می کنــد و به تبــع آن، 
ــاال  ــس را ب ــد، اعتمادبه نف ــش می ده ــی را کاه ــره و ازهم تنیدگ ــش و دله ــی را افزای ــر زندگ ــلط ب ــاس تس احس
ــط  ــناخت محی ــی و ش گاه ــرت و خودآ ــش بصی ــاس ها، افزای ــزی احس ــارزی در برون ری ــر ب ــرد و تأثی می ب
ــر در تقویــت رفتارهــای ســازگار و کاهــش هیجان هــای  ــزاری مؤث دارد. روش هــای موســیقی درمانی فعــال اب

ــد. ــی کودکان ان منف

7
دهقانی و

پریور
1398

ــدن  ــش خوان ــه در بخ ــان دوم، چ ــری زب ــیقایی در یادگی ــم دار و موس ــی ریت ــای آموزش ــتفاده از نرم افزاره اس
ــود و بســان  ــری می ش ــزۀ یادگی ــش انگی ــر اســت و ســبب افزای ــرای کــودکان مؤث ــه در بخــش نوشــتن، ب و چ

ــد. ــا می بخش ــری را ارتق ــی و یادگی ــت یادده ــن، کیفی ــزاری نوی اب

1398صدفی و فاضل8
آمــوزش موســیقی بــه روش کارل ارف )مداخلــۀ پژوهــش( باعــث ایجــاد تفــاوت معنــادار در میــزان توجــه و 

ــود.  ــتانی می ش ــودکان پیش دبس ــداری ک ــۀ دی حافظ

جشنواره های موسیقی مردم استان مازندران سبب ارتقای جذب گردشگران این استان می شود.1398ریاحی9

1398زارعی10
معرفــی تاریخچــۀ موســیقی ســنندج، ســبک های متفــاوت موســیقی ایــن شــهر از جملــه ســبک کاســیک، 
کادمیــک، فولکلــور و خانقاهــی، معرفــی ســازها و ســبک های موســیقی در ســنندج قبــل و  بعــد از انقــاب  آ

و معرفــی اســتادان و بــزرگان ایــن هنــر.

1398شیرمحمدی و همکاران11
رویدادهــای گردشــگری ســبب ایجــاد تصویــر شــناختی و تصویــر عاطفــی برنــد مقصــد و شــهرت مقصــد 

ــود. ــه می ش ــارج از آن منطق ــدگان خ ــذب بازدیدکنن ــگری و ج گردش

1397آخوندی و افهمی12
عواملــی چــون قرارگیــری در موقعیت هــای تصادفــی و چالشــی، بیــان آزادانــۀ دیدگاه هــا و تخیــات 
موســیقایی و توانایــی ســاخت قطعــات گوناگــون بــا اشــیا، ابــزار و اصــوات متفــاوت در زندگــی روزمــره ســبب 

ــود. ــان می ش ــت در آن ــودکان و خاقی ــیالیت ک ــش س افزای

1397احمدی و محمدی زاده13
تأثیرگــذاری موســیقی در رفــع اضطــراب و افســردگی و کاهــش درد و رنــج روحــی. موســیقی تأثیر بســیاری در 

آرام ســازی روان انســان دارد، به خصــوص اگــر در مراکــز درمانــی بــه کار گرفتــه شــود.

توجه بیشتر به اجراهای موسیقی در کردستان سبب حفظ و تقویت هویت قومی آنان می شود. 1397باقری و همکاران14

1396مهاجر15
ــرای  ــن شــرایط را ب  کــودکان کــه بهتری

ً
ــراد اســت، خصوصــا ــد آمــوزش اف ــدار نیازمن ــه توســعۀ پای رســیدن ب

ــوان گردشــگری خــاق و به خصــوص گردشــگری خــاق کــودکان را راهــی مناســب  ــد. می ت ــری دارن یادگی
بــرای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار در درازمــدت دانســت.

1396قنبری و فرزان کیا16

ــوزش  ــرد آم ــل ک ــگری را ح ــکات گردش ــائل و مش ــی مس ــک آن برخ ــوان به کم ــه می ت ــی ک ــی از راه های یک
ــۀ  ــت روحی ــا و تقوی ــه جاذبه ه ــاندن ب ــی، آسیب نرس ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ــرام ب ــد احت ــم مانن ــی مفاهی برخ
مهمان نــوازی بــه کــودکان اســت. تأثیــر آمــوزش در دوران کودکــی مانــدگار اســت. عــاوه بــر ایــن، کــودکان 

ــر باشــند.  ــواده مؤث ــار خان ــر رفت ــد و می تواننــد در تغیی ــواده دارن جایــگاه مهمــی در خان

1396رهروان و همکاران17

ــزایی  ــر بس ــودکان تأثی ــن دو در ک ــی ای ــی و هماهنگ ــی و غیرکام ــای کام ــود توانمندی ه ــیقی در بهب موس
ــان  ــی آن ــی کل و کام ــرۀ هوش ــوان به ــودکان، می ت ــی ک ــای آموزش ــیقی در برنامه ه ــدن موس ــا گنجان دارد. ب
ــه کــودکان  ــن پژوهــش، روش بازی هــای آوازی روشــی کارآمــد در آمــوزش موســیقی ب را افزایــش  داد. در ای

شــناخته شــده اســت.

1395کائدی و رمانی18

ــم و  ــف، بی ــات، عواط ــد احساس ــا بتوان ــود ت ــبب می ش ــر دارد و س ــودک تأثی ــۀ ک ــد همه جانب ــازی در رش ب
ــی  ــا نقش هــای گوناگون ــۀ خودشناســی و عزت نفــس او را گســترش  دهــد. ب ــد و دامن ــان کن ــد خــود را بی تردی
ــرای  ــود را ب ــب خ ــش مناس ــد نق ــج می توان ــرد به تدری ــده می گی ــون برعه ــای گوناگ ــودک در بازی ه ــه ک ک
ــه تمریــن اســتقال، اراده و ابتــکار  ــا دیگــران بیابــد. از فوایــد بــازی می تــوان ب ایجــاد مطلوب تریــن رابطــه ب

در کــودکان اشــاره کــرد.

1395عبداللهی و همکاران19
در رونــد آمــوزش، هرچــه انــواع حــواس کــودک بیشــتر درگیــر آمــوزش و یادگیــری شــود، فراگیــری عمیق تــر 
و بهتــری حاصــل خواهــد شــد. در نقاشــی، حــس بینایــی و بصــری کــودک درگیــر و دخیــل می شــود. بــرای 

ــرد.  ــن بهــره ب ــوان از قصــه و داســتان های آهنگی ــد حــس شــنوایی، می ت ــری حــواس دیگــر، مانن به کارگی



شناسایی و اولویت بندی جاذبه های موسیقایی مؤثر 
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1395مهاجر و شفیعی20
ــی از مؤلفه هــای مهــم اســت. کــودکان  ــرای کــودکان، ســن یک ــف گردشــگری خــاق هنرمحــور ب در تعری
فعالیت هــای  در  برنامه هایــی  بایــد  آن هــا،  پــرورش  و  ارتقــای خاقیــت  بــرای  و  پیام انــد  گیرنــدگان 

ــوند. ــرا ش ــی و اج ــودک طراح ــگری ک گردش

1395مقصودی21

گــردش و گردشــگری به مثابــۀ عنصــر اساســی در مســیر تربیــت بهینــۀ کــودکان اســت. رشــد ذهنــی کــودک 
ــا دنیــای اطــراف اســت. در حوزه هــای آموزشــی  ــر ب ــه برقــراری ارتبــاط مؤث و پــرورش خاقیــت او منــوط ب
ــت های  ــوان »گش ــت عن ــی تح ــی و تفریح ــای آموزش ــق اردوه ــد از طری ــاط می توان ــن ارتب ــی، ای و پرورش

ــرد.  ــکل گی ــده« ش هدایت ش

1394ضیائی و همکاران22

ــامح  ــاهل و تس ــاوری و تس ــتعداد، فّن ــای اس ــهر، متغیره ــودن ش ــی خاق ب ــرای بررس ــش، ب ــن پژوه در ای
ــوۀ  ــت بالق ــتان، ظرفی ــهرهای اس ــر ش ــا دیگ ــه ب ــزد، در مقایس ــهر ی ــه ش ــد ک ــخص ش ــدند و مش ــی ش بررس
ــع  ــر و صنای ــاری، هن ــرای معم ــد از مج ــزد بای ــگ ی ــاق دارد. فرهن ــگری خ ــعۀ گردش ــرای توس ــی ب مطلوب
ــا  ــد ب ــاق می توان ــانی خ ــرمایۀ انس ــد. س ــوذ کن ــان نف ــۀ جه ــار گوش ــه چه ــنواره ها ب ــا و جش ــتی و آیین ه دس
ــا معمــاری  ــه مقصــد جــذب شــود، محصــوالت خــاق ماننــد تئاتــر، فیلــم ی عنــوان »گردشــگر خــاق« ب
ــد  ــاق پدی ــط خ ــد محی ــان می توانن ــهرها خودش ــن رو، ش ــد. ازای ــمار می رون ــگری به ش ــای گردش جاذبه ه

ــد. ــذب کنن ــهر را ج ــاکنان ش ــدگان و س ــد و بازدیدکنن آورن

1394پشت دار و دانش طلب23
ــدی از  ــر بهره من ــاوه ب ــه، ع ــر تران ــق و مؤث ــرایش موف ــه ُس ــد ک ــن برمی آی ــش چنی ــن پژوه ــای ای از یافته ه
ــی  ــعری و درک ذوق ادب ــر ش ــن و تصاوی ــار از مضامی ــه    ای سرش ــد حافظ ــاز، نیازمن ــاعری ممت ــعور و ش ش

ــت.  ــران اس ــات ای ــینیان ادبی پیش

1393ملکی و همکاران24
ــن  ــت. در ای ــوآور اس ــاق و ن ــع خ ــاد و صنای ــی، اقتص ــت، دانای ــکل  گیری خاقی ــل ش ــۀ مح ــهر به مثاب ش
ــده  ــی ش ــا تلق ــل بحران ه ــرای ح ــی ب ــکار اساس ــاق راه ــهرهای خ ــق ش ــوی تحق ــت به س ــش، حرک پژوه

ــت.  اس

1393اسعدی و همکاران25

رقــص، بازتــاب شــرایط اقلیمــی، تاریخــی، فرهنــگ و باورهــای مــردم   اســت. رقص هــای هــر قــوم، شــیوه  ای 
ــت.  ــوع فرهنگ هاس ــدازۀ تن ــا به ان ــوع رقص ه ــن، تن ــد. بنابرای ــا دیگران ان ــاط ب ــف و ارتب ــان عواط ــرای بی ب
رقص هــای محلــی ایــران نیــز برآمــده از مفاهیــم اساســی زندگــی و ســازگار بــا ســاختار معیشــتی، فکــری و 

اخاقــی اقــوام ایرانــی اســت.

1393نوروزی طلب و عادلوند26
علی رغــم تفاوت هــای ظاهــری کنش   هــای آیینــی و دینــی و کیش هــای متفــاوت، می تــوان ســاختار 
ــای  ــا و روایت ه ــان، آیین ه ــا، ادی ــتراکات فرهنگ ه ــد دارد اش ــه قص ــن مقال ــت. ای ــا یاف ــان آن ه ــترکی می مش

ــد.  ــی کن ــان را بررس ــن جه ــرای درک و تبیی ــی ب ــوی و ماورای مین

1393فارسانی و همکاران27
ــرات  ــهروندی، تأثی ــوق ش ــت حق ــت و رعای ــاط، بهداش ــم و انضب ــت نظ ــی در رعای ــگری بین الملل گردش
مثبتــی بــرای کــودکان دارد. گردشــگر کــودک بــا کنجــکاوی نهفتــه در وجــود خــود، کــه از خصوصیــات بــارز 

ــرد.  ــه کار گی ــده ب ــش را در  آین ــوزد و آموخته های ــد بیام ــعی می کن ــت،  س اوس

1393مبارکی و همکاران28
تدریــس و یاددهــی ویلــن بــه کــودکان 6 تــا 12 ســال بســیار ســاده و آســان اســت و کــودک هنرجــو بــا شــوق 
ــردی در آمــوزش 

ُ
و عاقــه در ایــن مســیر پیشــرفت می کنــد. مشــخص شــده اســت کــه کاربــرد نغمه هــای ک

موســیقی بــه کــودکان ســنندج بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت. 

1393شفیعی و نوروزی29

در کشــورهای درحال توســعه، توســعۀ غیرمســئوالنۀ گردشــگری بــه اســتثمار کــودکان از جملــه سوء اســتفادۀ 
اقتصــادی از کــودکان، قاچــاق کــودکان و فحشــا در کــودکان منجــر شــده اســت. همــۀ ایــن حقایــق، درنهایــت 
ــاس  ــدن احس ــدز و پدیدآم ــر ای ــی نظی ــم، بیماری های ــر جرای ــودکان در براب ــیب پذیری ک ــش آس ــبب افزای س
بیگانگــی کــودک از خانــواده و جامعــه می شــود. بــرای جلوگیــری از ایــن مســائل، دولــت می توانــد 

ــد. ــت کن ــیب ها حمای ــن آس ــل ای ــودکان در مقاب ــد و از ک ــذار باش تأثیرگ

1393تاج زاده نمین و هاشم زاده30

نتایــج نشــان می دهنــد کــه بســیاری از افــراد حاضرنــد، به خاطــر شــرکت در جشــنواره های موســیقی محلــی 
در مناطــق گوناگــون کشــور، تعــداد روزهــای اقامــت خــود را در آن مقصــد افزایــش دهنــد و نیــز یافته هــا نشــان 
ــد حتــی فواصــل  ــرای حضــور در جشــنواره   های موســیقی محلــی شــاد، حاضرن می دهــد کــه گردشــگران، ب
دوری را بــه ســایر مناطــق بــرای حضــور در جشــنواره ها طــی کننــد. موســیقی، تصویــر مقصــد گردشــگری 
ــعۀ  ــود. توس ــا می ش ــدد آن ه ــت مج ــث بازگش ــه باع ــه ای ک ــد، به گون ــا می بخش ــگران ارتق ــن گردش را در ذه

گردشــگری از طریــق موســیقی محلــی نیــز بــه حفــظ، احیــا و پویایــی موســیقی محلــی کمــک می کنــد.
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نتایج پژوهش سال انتشارپژوهشگرردی

1392افتخاریان31

ــع، ارزش  ــند. درواق ــران باش ــی اســتان های ای ــۀ گردشــگری در تمام ــد جاذب ــیقی می توانن جشــنواره های موس
افــزودۀ جشــنواره های موســیقی ایــن اســت کــه می تواننــد موجــب جــذب گردشــگر بــه مناطــق کم اســتعداد 
ــای  ــال، آیین ه ــرای مث ــت، ب ــوع اس ــای متن ــی از جاذبه ه ــی ترکیب ــیقی ایران ــود. موس ــیقی ش ــۀ موس در زمین
موســیقایی، رقص هــا، تنــوع در ســازها، تنــوع در اجراهــا، تنــوع در لحن هــا و دســتگاه های موســیقی. 

ــد.  ــدا می کن ــی پی ــور واقع ــی تبل ــای محل ــا رقص ه ــراه ب ــیقی، هم موس

1392خدامی و همکاران32

ــنتی  ــص س ــد. رق ــا باش ــناخت فرهنگ ه ــرای ش ــع ب ــن مناب ــن و غنی تری ــد از مهم تری ــنتی می توان ــص س رق
میراثــی تاریخــی اســت کــه در بســتر جشــن ها و مناســک، یعنــی جایــی کــه بیشــترین اشــتراکات اجتماعــی 
ــۀ  ــب در جامع ــت مذه ــود. محوری ــرا می ش ــود اج ــه خ ــته ب ــر وابس ــه عناص ــراه مجموع ــود دارد، به هم وج
ــه  ــود ک ــبب می ش ــه س ــای آن جامع ــن ارزش ه ــی مهم تری ــرای بازنمای ــکی ب ــد مناس ــت فراین ــنتی و اهمی س
رقــص نیــز در فرهنــگ ســنتی به مثابــۀ امــر آیینــی بــرای ارتبــاط بــا الوهیــت و بازنمایــی آن بــه کار گرفتــه شــود 
و بــه امــر متعالــی داللــت کنــد. نکتــۀ مهــم آن اســت کــه رقص هــای ســنتی و آیینــی هیــچ گاه عامــل تخریــب 
ــه همیــن ســبب، رقــص آیینــی ســنتی، در بطــن خــود متضمــن  ــد. ب و فروپاشــی ارزشــی و اخاقــی نبوده ان

کیــد بــر تــداوم آن هاســت. باورهــا و ارزش هــای اخاقــی و تأ

1389محب علی33
در ایــن مقالــه، دربــارۀ حــق و حقــوق کــودکان طبــق قوانیــن بین المللــی مطالعــه شــده اســت و کیفیــت ســفر 

کــودکان واکاوی شــده و از مــوارد مهــم در گردشــگری کــودک برشــمرده شــده اســت.

1390طاهری34

نمایــش در شــکل رقــص، خنیاگــری، بــازی یــا آییــن و نیــز ابزارهــای نمایــش چــون ســیماچه، لبــاس مبــدل 
ــران  ــاد در ای ــش از می ــم پی ــزارۀ شش ــت کم از ه ــم دس ــش ریت ــرای آفرین ــازهایی ب ــان و س ــا گیاه ــوران ی جان
ــۀ  ــه در برنام ــد ک ــی می یابن ــان جایگاه ــانی چن ــا در دوران ساس ــن هنره ــده اند. ای ــتفاده ش ــاخته و اس س

آمــوزش دبســتان ها جــای می گیرنــد. 

1390محمدی و عارف35

ــردی نشــان داده شــده اســت. 
ُ
در ایــن مقالــه، درهم آمیختگــی و توأمان بــودن هنــر و زندگــی در رقص هــای ک

ــی  ــان زندگ ــر در جری ــه هن ــد ک ــان می ده ــی نش ــم انتزاع ــه مفاهی ــگاه ب ــوع ن ــراد و ن ــی اف ــی و جهان بین زندگ
ــرد معنــا می یابــد و چیــزی جــدای از زندگی شــان نیســت. وضعیــت جغرافیایــی و زیســت در مناطــق 

ُ
مــردم ک

ــای  ــکارگری، باوره ــت، ش ــیوه های معیش ــداوم، ش ــودن م ــوم ب ــورد هج ــی، م ــت سیاس ــتانی، موقعی کوهس
آفرینــش  در  داســتان  ها  و  اســطوره  ها  افســانه ها،  روان شــناختی،  آتش پرســتی، مختصه هــای  باســتانی، 

ــوده اســت. ــر ب ــا مؤث ــن رقص ه ــک از ای هری

1394حاج امینی36

ــر،  ــدۀ اخی ــی س ــرات اجتماع ــن آن تغیی ــیه رفت ــردی و به حاش
ُ
ــیقی ک ــدن موس ــل نهادینه نش ــن عام مهم تری

ــان ســنتی و عدم حمایــت الزم  پراکندگــی و تنــوع موســیقی مناطــق گوناگــون کردســتان، ازدســت دادن حامی
از آن در دورۀ جدیــد اســت. امــا تقلیــل موســیقی کردســتان بــه گورانــی یعنــی ازدســت دادن بخــش بزرگــی از 
ــردی بــه ایــن دلیــل اهمیــت دارد کــه موســیقی 

ُ
مجموعــه موســیقی کردســتان. تدویــن بنیــان نظــری موســیقی ک

ــردی در معــرض بحــران اســت.
ُ
ک

37Khoo-lattimore2015
شــکاف تحقیقاتــی در خصــوص نبــود صــدای کــودکان در تحقیقــات گردشــگری بررســی شــده اســت کــه 

یکــی از دالیــل اصلــی ایــن امــر بــه اختافــات روش شــناختی نســبت داده شــده اســت. 

38Preusch2009
ــتفاده  ــت اس ــاد موقعی ــل ایج ــی به دلی ــفرهای علمی ـ آموزش ــارۀ س ــوزان درب ــان و دانش آم ــای معلم دیدگاه ه
ــی دانش آمــوزان مطالعــه شــده و نشــان داده شــده اســت  ــرای اکتشــاف و مشــاهدۀ عین ــوع ب از ابزارهــای متن

ــد. ــرات بهتــری در ســفر ایجــاد نمای ــد اث ــرای دانش آمــوزان می توان کــه جلســات آمادگــی قبــل از ســفر ب

39Quezada2004
ــی و  ــای فرهنگ ــل از تفاوت ه ــۀ حاص ــاس فاصل ــاندن احس ــل رس ــرای به حداق ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش توصی
ــا گروه هــای خــاص کشــور مقصــد به منظــور  ــاط بیشــتر ب ــراری ارتب ــرای برق ــزی و ب آداب و رســوم، برنامه ری

ــود. ــاش ش ــوزان ت ــی دانش آم ــاس تنهای ــش احس کاه

40
 Grammenos &

Antona
2018

ــرای  ــت ب ــرد خاقی ــم و کارب ــی مفاهی ــدف معرف ــا ه ــارکتی ب ــی و مش ــی تعامل ــک دورۀ آموزش ــی ی طراح
ــخنرانی  ــد: س ــب می کن ــم ترکی ــا ه ــی را ب ــری گوناگون ــای یادگی ــا و ابزاره ــه رویکرده ــودکان، بطوری ک ک
کــردن، کاربــرد انــواع رســانه ها، تصاویــر، ویدئوهــا و موســیقی، پرســش و پاســخ خاقانــه، کارهــای دســتی 

ــرگرمی و ... ــز و س ــازی، طن ــی، ب ــا گروه ــی ی تک

41Curtale2018
رویکــردی ابتــکاری بــرای تجزیه وتحلیــل تأثیــر کــودکان در تصمیم گیــری خانــواده بــرای ســفر و گردشــگری، 
نشــان داد والدیــن، بــا توجــه بــه شــش عامــل از جملــه رضایــت کــودکان، مقصــد خــود را انتخــاب می کننــد 

و کــودکان در انتخــاب نهایــی والدیــن بــرای مقصــد ســفر بســیار تأثیرگذارنــد.

42Poria & Timothy2014
ــای  ــاص و تجربه ه ــور خ ــودکان به ط ــفرهای ک ــگری، س ــات گردش ــم در ادبی ــکافی مه ــه ش ــش ب ــن پژوه ای
ــئوالنۀ  ــع و مس ــۀ جام ــازی تجرب ــدف مفهوم س ــا ه ــان ب ــای خودش ــاس دیدگاه ه ــا براس ــگری آن ه گردش

ــت.  ــه اس ــگری پرداخت گردش
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شناســایی و تعریــف عملياتــی جاذبه هــای موســيقایی 
شــهر خــالق

بــا بررســی منابــع مطالعه شــده، جاذبه هــای موســیقایی شــهر 

خــاق موســیقی مطابــق جــدول 2 اســتخراج شــده اند.

جدول 2: جاذبه های موسيقایی تأثيرگذار در گردشگری کودک 

ف
منبعجاذبه های موسیقاییردی

جشنواره ها1
ریاحی، 1398؛ سقایی و خوشه بست، 1397؛ نیکنام و حاجبی، 1395

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

همایش ها2
https://fa.wikipedia.org

https://en.unesco.org/creative-cities
www.abadis.ir

کارنوال ها3
افتخاریان، 1392 

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

رویدادها4
Getz, 2010؛ سقایی و خوشه بست، 1397؛ شیرمحمدی و همکاران، 1398 

www.anahitatours.ir
News.akhbarsmi.com

ساختن ابزارآالت موسیقی5
www.fotofanha.com

https://fa.wikipedia.org

محمدی و عارف، 1390موسیقی بدون ساز6

محمدی و عارف، 1390موسیقی با ساز7

صدفی و فاضل، 1398سازهای ضربی ملودیک8

صدفی و فاضل، 1398سازهای ضربی غیرملودیک9

حاصلی و همکاران، 1395سازهای کوبه ای10

حاصلی و همکاران، 1395سازهای بادی11

حاصلی و همکاران، 1395سازهای الکترونیک12

فاحی و همکاران،1390حرکات و بازی های ریتم دار13

ریاحی، 1398؛ صدفی و فاضل، 1398موسیقی با ریتم مایم و آرام بخش14

افشاری، 1399موسیقی زنده15

نیکنام و حاجبی، 1395موسیقی محلی16

آموزش موسیقی17
آخوندی و افهمی، 1397؛ صدفی و فاضل، 1398

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

راستگو، 1398؛ افشاری، 1399گردشگری موسیقی18

ماشاهی و هاشمی نصرت آباد، 1398؛ کیان و مسروری جنت، 1399موسیقی درمانی19

راستگو، 1398تورهای موسیقی20

پارک های موسیقی21
www.Prozheha.ir

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

https://en.unesco.org/creative-citiesمدارس موسیقی22

https://en.unesco.org/creative-citiesموزه های موسیقی23

اسعدی و همکاران، 1392؛ طاهری، 1390؛ خدامی و همکاران، 1392؛ نوروزی طلب و عادلوند، 1393؛ امانی، 1383رقص های محلی24

ذبیحی فر، محسنی،1400موسیقی عرفانی25
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ــنواره ها: جشــنواره های موســیقی در صنعــت گردشــگری،  جش

ثــروت  بــرای جامعــۀ محلــی  بــر خلــق خاطــرات،  عــاوه 

می آفریننــد. می تواننــد فصــل گردشــگری را گســترش دهنــد و 

ــد.  ــت کنن ــد را تقوی ــر مقص تصوی

ــدگان  ــرکت کنندگان آن نماین ــه ش ــت هایی ک ــا: نشس همایش ه

دولت هــا، ســازمان ها یــا متخصصــان امــور فرهنگــی و ادبــی 

ــت،  ــا موق ــی ی ــی، دائم ــا بین الملل ــی ی ــطح مل ــتند و در س هس

.)UNESCO: 2019( می شــوند  برگــزار 

کارناوال هــا: کارنــاوال یــا شــادی پیمایی جشــن یــا رژه ای 

و  ســیرک بازی  بــا  گاهــی  کــه  اســت  خیابــان  در  همگانــی 

 .)UNESCO: 2019( اســت  همــراه  خیابانــی  رقص هــای 

ــی  ــتگی اجتماع ــی، هم بس ــرای هویت بخش ــزاری ب ــا اب کارناوال ه

 .)1392 )افتخاریــان،  قومی انــد  احساســات  بیــان  و 

ــی و  ــی موقت ــی فرهنگ ــا نمایش ــن ی ــداد جش ــا: روی رویداده

منحصربه فــرد اســت. هــدف آن احیــای فرهنگ هــای ســنتی 

 .)Getz, 2010( اســت. 

ــی  ــیقی مهارت ــاختن آالت موس ــیقی: س ــاختن آالت موس س

فنی ـ هنــری اســت کــه جنبــۀ ســرگرمی و آموزشــی دارد.

ــت  ــی اس ــاز کام ــدون  س ــیقی ب ــاز: موس ــدون  س ــیقی ب موس

کــه بــه شــکل ریتــم دار اجــرا می  شــود و اغلــب حالــت مرثیه گونــه 

ــارف، 1390(. ــدی و ع دارد )محم

ــای  ــعار و ترانه ه ــا اش ــاز ب ــا س ــیقی ب ــاز: موس ــا س ــیقی ب موس

ــن همــراه اســت )همــان(. ــوزون و آهنگی ــم دار، م ریت

ســازهای ضربــی ملودیــک: ســازهای ضربــی ملودیــک شــامل 

ــوند  ــه می ش ــراب نواخت ــا مض ــه ب ــد ک رف ان
ُ
ــیقی ا ــازهای موس س

ــل، 1398(.  ــی و فاض )صدف

ســازهای ضربــی غیرملودیــک: ســازهای ضربــی غیرملودیــک 

رف انــد کــه صداهــای نامعینــی 
ُ
هــم از جملــه ســازهای موســیقی ا

ــد ماننــد دایره زنگــی و چــوب )همــان(. دارن

ســازهای کوبــه ای: ســازهای کوبــه ای یــا پرکاســیو به ســازهایی 

ــراش و  ــایش، خ ــکان، س ــه، ت ــق ضرب ــه از طری ــود ک ــه می ش گفت

ــد.  ــد می کنن ــم تولی ــد آن هــا صــدا و ریت مانن

ــبب  ــادی س ــازهای ب ــوا در س ــدن ه ــادی: دمیده ش ــازهای ب س

تولیــد صــدا می شــود. ایــن ســازها اولیــن آالت موســیقی ســاختۀ 

دســت بشــرند )حاصلــی و همــکاران، 1395(.

ســیگنال های  بــا  ســازها  ایــن  الکترونیــک:  ســازهای 

درمی آینــد.  صــدا  بــه  الکتریکــی 

ــه  ــی ک ــرکات و بازی های ــک: ح یتمی ــای ر ــرکات و بازی ه ح

بــا موســیقی، شــعر و آهنــگ همراه انــد و بهتریــن راه بــرای کشــف 

ــی و  ــد )فاح ــزی کودکان ان ــای مغ ــک قابلیت ه ــی و تحری درون

ــکاران،1390( هم

یتــم مالیــم و آرام بخــش: ایــن موســیقی  موســیقی بــا ر

ــراب  ــم و اضط ــش خش ــبب کاه ــش س ــم و آرام بخ ــم مای ــا ریت ب

ــی  ــد )صدف ــش می ده ــز را افزای ــدت تمرک ــدرت و م ــود و ق می ش

و فاضــل، 1398(. 

موســیقی زنــده: موســیقی هایی کــه در مکان هایــی ماننــد 

ــان و  ــان زم ــص هم ــوند و مخت ــرا می ش ــالن ها اج ــا و س پارک ه

.)1399 )افشــاری،  مکان انــد 

موســیقی محلــی: موســیقی محلــی یــا فولکلــور تبلــور فرهنــگ 

اصیــل، میــراث شــفاهی، ســبک زندگــی و هنــر هــر قــوم اســت کــه 

تعصــب قومــی مانــع از ابتذال آن می شــود )نیکنــام و حاجبــی، 1395(. 

آمــوزش موســیقی کــودک: یــاددادن مهــارت نواختــن و آواز بــه 

کــودکان کــه ســبب گســترش آگاهــی، درک و احســاس آنــان می شــود.

ــیقی  ــگری، موس ــوع گردش ــن ن ــیقی: در ای ــگری موس گردش

ــدگان  ــا خوانن ــگران ب ــدار گردش ــت. دی ــد اس ــی مقص ــۀ اصل جاذب

کنســرت ها،  در  شــرکت  ســاز،  ســازندگان  و  آهنگ ســازان  و 

ــد  ــیقی دانان، بازدی ــرۀ موس ــی و مقب ــل زندگ ــدار از زادگاه، مح دی

ــی و  ــص محل ــیقی دانان، رق ــۀ موس ــیقی و خان ــای موس از موزه ه

ــر  ــی را درب ــیقی بوم ــن موس ــد در نواخت ــای جدی ــب مهارت ه کس

 .)1399 )افشــاری،  می گیــرد 

بــا  درمانــی  اهــداف  بــه  رســیدن  موســیقی درمانی: 

ــی و  ــامت روح ــت و س ــبب تقوی ــه س ــیقی ک ــری موس مداخله گ

می شــود. افــراد  جســمی 

ــاص  ــد خ ــرای مقاص ــی ب ــرای تورهای ــیقی: اج ــای موس توره

موســیقی و بــا هــدف ارائــۀ تمامــی ناگفته هــای موســیقی بــه 

گردشــگر )راســتگو، 1398(.

انــواع  بــرای اجــرای  باغ موزه هایــی  پارک هــای موســیقی: 

موســیقی کــه آشــتی انســان، معمــاری و طبیعــت و پیونــد هویــت 

ــد. ــان می ده ــت را نش ــا طبیع ب

مــدرک  دریافــت  و  هنرجــو  آمــوزش  مــدارس موســیقی: 

نوازندگــی.  و  خوانندگــی  در  تخصصــی 

ابــزارآالت  انــواع  نمایــش صامــت  موزه هــای موســیقی: 

و محتواهــای مرتبــط بــا موســیقی بــرای همــگان در ســراهای 

ــیقی.   ــر موس ــزرگان هن ــگاه ب ــا آرام ــزل ی ــی، من تاریخ

ــم  ــده از مفاهی ــی برآم ــای محلی ـ آیین ــی: رقص ه ــص محل رق

اساســی زندگــی و ســازگار و همــگام بــا ســاختار معیشــتی، فکــری 

و اخاقــی اقــوام و بــا مضامینــی چــون شــادی و تغــزل، حماســه و 

رزم انــد )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 )ذبیحی فــر، 

)1400 محســنی،
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شکل 1: مدل مفهومی پژوهش 

نوع و روش پژوهش
ــه از  ــت ک ــردی اس ــات بنیادی ـ کارب ــواع تحقیق ــش از ان ــن پژوه ای

نظــر روش، در دســتۀ پژوهش هــای توصیفی ـ تحلیلــی و کّمــی 

ــا  ــنادی ب ــکل اس ــه دو ش ــا ب ــردآوری داده ه ــرد. روش گ ــرار می گی ق

کمــک مطالعــات کتابخانــه ای و میدانــی بــا طراحــی پرســش نامه و 

مصاحبــه بــا متخصصــان و کارشناســان حــوزۀ گردشــگری کــودک، 

موســیقی و اســتادان ایــن حــوزه انجــام شــده اســت. روش تحلیــل 

ــا اســتفاده از روش تصمیم گیــری دیمتــل اســت. نمــودار  داده هــا، ب

ــد. ــان می ده ــش را نش ــرای پژوه ــل اج 1 مراح

نمودار 1: مراحل اجرای پژوهش
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یافته های پژوهش
اولویت بنــدی  و  شناســایی  پژوهــش  ایــن  هــدف  ازآنجاکــه 

ــودک  ــگری ک ــعۀ گردش ــذار در توس ــیقایی تأثیرگ ــای موس جاذبه ه

ــۀ  ــه ای، 25 جاذب ــات کتابخان ــا مطالع ــدا، ب ــت، در ابت ــوده اس ب

موســیقایی ایــن شــهر اســتخراج شــد کــه خبــرگان نیــز آن را تأییــد 

کردنــد. ســپس، پرســش نامۀ ماتریســی ایــن پژوهــش تهیــه و بــرای 

ــا  ــط ب ــه و تخصصشــان مرتب ــراد منتخــب، کــه تجرب 30 نفــر از اف

ــق  ــن طری ــا از ای ــد ت ــال ش ــود، ارس ــق ب ــترۀ تحقی ــوع و گس موض

تأثیرگذارتریــن جاذبه هــای موســیقایی کشــف شــود. به منظــور 

ــده  ــتفاده ش ــل اس ــده از روش دیمت ــای جمع آوری ش ــل داده ه تحلی

ــۀ  ــل را به منزل ــال 1971، روش دیمت ــز 1 در س ــا و گابی ــت. فوِنت اس

ــی  ــه های زوج ــاس مقایس ــری براس ــای تصمیم گی ــی از روش ه یک

ارائــه کردنــد کــه پرســش نامۀ آن هــم بــه شــکل ماتریســی تهیــه و 

تکمیــل می شــود. 

ــره 2 اســتفاده شــده اســت  ــرای بررســی معیارهــا از نظــر 23 خب ب

ــره  ــا به ــای آن ه ــت دیدگاه ه ــرای دریاف ــی ب ــف پنج تای ــه از طی ک

ــار  ــدد چه ــذاری و ع ــدون اثرگ ــر ب ــدد صف ــه ع ــد ک ــه ش گرفت

ــۀ  ــای هم ــام دیدگاه ه ــرای ادغ ــد. ب ــان می کن ــذار را بی ــیار اثرگ بس

ــس  ــد. ماتری ــتفاده ش ــخ ها اس ــابی پاس ــن حس ــرگان از میانگی خب

ارتباطــات مســتقیم در جــدول 3 ارائــه شــده اســت. در ایــن 

جــدول، دیدگاه هــای 23 خبــره براســاس میانگیــن حســابی ادغــام 

شــده اند. 

1. Fonetla & Gabus2. پرسش نامه های عودت شده

جدول 3: ماتریس ارتباط مستقيم معيارها
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0/0002/9132/4781/9571/8702/000رویدادها

3/1740/0002/7832/0432/2171/826جشنواره ها

2/5652/3910/0001/9131/8261/435کارناوال ها

...

...

1/7391/7391/6092/0000/0001/522مدارس موسیقی

1/7831/7831/6091/8701/7830/000موزه های موسیقی

بــرای نرمال کــردن ماتریــس جــدول 3، ابتــدا بایــد مجمــوع ســطر 

ــپس،  ــت آورد. س ــتقیم را به دس ــات مس ــس ارتباط ــتون ماتری و س

از بیــن اعــداد مجمــوع، بیشــترین مقــدار را محاســبه کــرد کــه در 

جــدول 4 آورده شــده اســت.

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

مجموع ستونمجموع سطر 

51/39155/261رویدادها

58/56556/565جشنواره ها

54/56553/174کارناوال ها

47/13039/360همایش ها

45/61145/087ساختن ابزارآالت موسیقی

32/34833/391موسیقی بدون  ساز 

53/52253/304موسیقی با ساز 

43/56543/826سازهای ضربی ملودیک

38/13040/087سازهای ضربی غیرملودیک

47/56549/043سازهای کوبه ای

47/21746/435سازهای بادی

41/69640/652سازهای الکترونیک

46/26145/522حرکات و بازی های ریتمیک

مجموع ستونمجموع سطر 

41/13044/783موسیقی مایم و آرام بخش

53/04352/261رقص محلی

61/65260/652موسیقی زنده

60/66458/289موسیقی محلی

42/68047/739موسیقی عرفانی 

51/04353/957آموزش موسیقی

6257/348گردشگری موسیقی

44/82645/087موسیقی درمانی

54/69656/391تورهای موسیقی

52/39149/957پارک های موسیقی

50/82654/652مدارس موسیقی

3938/698موزه های موسیقی

بیشترین مقدار= 62  
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ماتریــس  درایه هــای  تمــام  نرمال ســازی،  به منظــور  بنابرایــن، 

ــم کــه  ــر عــدد 62 تقســیم می کنی ــاط مســتقیم )جــدول 3( را ب ارتب

ــا ایــن کار،  ماتریــس نرمال شــده در جــدول 5 آورده شــده اســت. ب

ــود. ــن می ش ــتقیم تعیی ــط مس ــر رواب ــم ب ــبی حاک ــدت نس ش

ــس  ــت، ماتری ــل )T(، نخس ــاط کام ــس ارتب ــبۀ ماتری ــرای محاس ب

ــای  ــی را منه ــس همان ــپس، ماتری ــود. س ــکیل می ش ــی  تش همان

می کنیــم.  معکــوس  را  حاصــل  ماتریــس  و  نرمــال  ماتریــس 

ضــرب  معکــوس  ماتریــس  در  را  نرمــال  ماتریــس  درنهایــت، 

ــت. ــده اس ــط کل آورده ش ــس رواب ــدول 6، ماتری ــم. در ج می کنی

بــرای محاســبۀ میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری هریــک از عوامــل و 

رســم نمــودار دکارتــی، مجمــوع ســطرها )D( و مجمــوع ســتون ها 

 D+R ،ماتریــس روابــط کل را به دســت می آوریــم. ســپس )R(

ــاخص  ــدول 7، ش ــه ج ــه ب ــا توج ــم. ب ــبه می کنی و D-R را محاس

 D ــدد ــه ع ــه هرچ ــد، ک ــان می ده ــا را نش ــذاری معیاره D تأثیرگ

ــار تأثیرگــذاری بیشــتری در سیســتم  ــاری بیشــتر باشــد، آن معی معی

دارد. بــر ایــن اســاس، موســیقی زنــده بیشــترین تأثیرگــذاری را دارد. 

ــه  ــه هرچ ــد، ک ــان می ده ــا را نش ــری معیاره ــاخص R تأثیرپذی ش

ــری بیشــتری در  ــار تأثیرپذی ــاری بیشــتر باشــد، آن معی عــدد R معی

ــترین  ــده بیش ــیقی زن ــاره موس ــاس، دوب ــن اس ــر ای ــتم دارد. ب سیس

ــد،  ــتر باش ــی بیش ــدار )D+R( عامل ــه مق ــری را دارد. هرچ تأثیرپذی

آن عامــل تعامــل بیشــتری بــا ســایر عوامــل سیســتم دارد. براســاس 

دکارتــی  نمــودار  می تــوان   ،7 جــدول   D-R و   D+R مقادیــر 

معیارهــا را رســم کــرد کــه در نمــودار 2 نشــان داده شــده اســت. بــر 

ایــن اســاس، معیارهایــی کــه در بــاالی محــور X قــرار دارنــد دارای 

ــذاری  ــد و تأثیرگ ــت دارن ــۀ عل ــا جنب ــن معیاره ــد. ای D-R مثبت ان

آن هــا از تأثیرپذیــری آن هــا بیشــتر اســت. معیارهایــی کــه در پاییــن 

محــور X هســتند دارای D-R منفی انــد. ایــن معیارهــا در پژوهــش 

ــد. ــد، یعنــی تأثیرپذیــری باالتــری دارن ــۀ معلــول دارن جنب

جدول 5: ماتریس نرمال شدۀ روش دیمتل
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0/0000/0470/0400/0320/0300/032رویدادها

0/0510/0000/0450/0330/0360/029جشنواره ها

0/0410/0390/0000/0310/0290/023کارناوال ها

...

...

0/0430/0390/0410/0000/0300/031پارک های موسیقی

0/0280/0280/0260/0320/0000/025مدارس موسیقی

0/0290/0290/0260/0300/0290/000موزه های موسیقی

جدول 6: ماتریس روابط کل
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0/1570/2040/1900/1990/1720/1800/141رویدادها

0/2240/1790/2130/2160/1910/2040/151جشنواره ها

0/2050/2060/1600/2100/1800/1890/138کارناوال ها

...

...

0/2010/1990/1930/2070/1440/1830/141پارک های موسیقی

0/1770/1800/1700/1790/1670/1470/129مدارس موسیقی

0/1460/1480/1390/1610/1360/1420/083موزه های موسیقی
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جدول7: اهميت و تأثيرگذاری معيارها

DD رتبۀRR رتبۀD+RD-Rنوع معیار

معلول0/292-4/251104/54368/794رویدادها

علت4/78044/63249/4120/147جشنواره ها

علت4/49164/38488/8750/107کارناوال ها

علت3/874153/278237/1510/596همایش ها

علت3/741173/716177/4560/025ساختن ابزارآالت موسیقی

معلول0/089-2/694252/783255/478موسیقی بدون ساز

علت4/38974/376108/7650/013موسیقی با ساز

معلول0/009-3/609193/617207/226سازهای ضربی ملودیک

معلول0/164-3/151243/315226/466سازهای ضربی غیرملودیک

معلول0/110-3/947134/057138/005سازهای کوبه ای

علت3/906143/850157/7560/056سازهای بادی

علت3/456213/383216/8380/073سازهای الکترونیک

علت3/839163/766167/6050/073حرکات و بازی های ریتم دار

معلول0/273-3/390223/663197/054موسیقی مایم و آرام بخش

علت0/057-4/38784/330118/717رقص محلی

علت0/110-5/05614/946110/003موسیقی زنده

علت0/186-4/96134/77529/736موسیقی محلی

معلول0/405-3/505203/910147/414موسیقی عرفانی

معلول0/253-4/123114/37698/500آموزش موسیقی

علت5/04724/68339/7310/365گردشگری موسیقی

معلول0/029-3/664183/693187/357موسیقی درمانی

معلول0/100-4/50754/60759/114تورهای موسیقی

علت0/200-4/31794/117128/434پارک های موسیقی

معلول0/315-4/112124/42778/540مدارس موسیقی

علت0/029-3/220233/191246/411موزه های موسیقی
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نمودار 2: نمودار دکارتی عوامل

روابط عّلی بين معيارهای اثرگذار اصلی
در ایــن گام، بــرای ترســیم روابــط قابــل اعتنــا، از ماتریــس ارتباطــات 

را  درایه هــا(  )میانگیــن حســابی  آســتانه  کل )جــدول 6( حــد 

مشــخص می کنیــم. مقــدار آســتانۀ معیارهــا 0/161 اســت. در 

ــرای درایه هایــی کــه از ارزش آســتانه  ایــن ماتریــس، عــدد یــک را ب

ــتانه  ــه از ارزش آس ــی ک ــرای درایه های ــر را ب ــدد صف ــد و ع بزرگ ترن

کوچک ترنــد درنظــر می گیریــم. بــا ایــن کار، از روابــط جزئــی 

)تمامــی روابــط بــا مقــدار کوچک تــر از آســتانه( در ماتریــس روابــط 

ــک  ــان ی ــه عددش ــی ک ــن، درایه های ــود. بنابرای ــر می ش کل صرف نظ

اســت رابطــۀ معنــی دار بیــن معیــار ســطر بــا معیــار ســتون را نشــان 

می دهنــد. همچنیــن، درایه هایــی کــه عددشــان صفــر اســت 

ــۀ  ــه رابط ــتون مربوط ــطر و س ــل س ــان عوام ــه می ــد ک ــان می دهن نش

ــان  ــدول 8 نش ــی در ج ــط اصل ــن رواب ــدارد. ای ــود ن ــاداری وج معن

شــده اند داده 

جدول 8: روابط معنادار عّلی بين عوامل
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1111010پارک های موسیقی

1111100مدارس موسیقی

0001000موزه های موسیقی
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بحث و جمع بندی
ــن  ــای نوی ــاق پارادایم ه ــهر خ ــاق و ش ــگری خ ــه گردش اگرچ

گردشــگری و مدیریــت شــهری اند، ولــی مطالعــه و پژوهــش 

کافــی در خصــوص آن هــا انجــام نشــده اســت. ســنندج کــه 

به تازگــی بــه جرگــۀ شــهرهای خــاق یونســکو بــا محوریــت 

ــه  ــت ک ــور اس ــهرهای کش ــه ش ــت از جمل ــته اس ــیقی پیوس موس

ــد. از  ــن باش ــیقی نقش آفری ــاق موس ــگری خ ــد در گردش می توان

دیگــر ســو، شــنیده نشــدن صــدای کــودکان، در گردشــگری کشــور، 

ــه  ــه آن پرداخت ــی مهمــی اســت کــه الزم اســت ب شــکاف تحقیقات

شــود. بنابرایــن، ضــرب گردشــگری موســیقی در گردشــگری کودک 

ــزی  ــت و برنامه ری ــه روی مدیری ــدی را ب ــای جدی ــد افق ه می توان

و  شناســایی  هــدف  بــا  مطالعــه  ایــن  بگشــاید.  گردشــگری 

ــرای  ــدی جاذبه هــای موســیقایی شــهر خــاق ســنندج ب اولویت بن

ــت  ــل محدودی ــا به دلی ــد. ت ــام ش ــودک انج ــگری ک ــعۀ گردش توس

ــز  ــی تمرک ــعۀ جاذبه های ــر توس ــت گذاران ب ــران و سیاس ــع، مدی مناب

ــی  ــی جاذبه های ــد؛ یعن ــی را دارن
ّ
ــت عل ــن اولوی ــه باالتری ــد ک کنن

کــه، بــا توســعۀ آن هــا، جاذبه هــای موســیقایی دیگــر تحــت تأثیــر 

قــرار می گیرنــد و توســعه می یابنــد.

بــه ایــن منظــور، پــس از اســتخراج 25 جاذبــۀ موســیقایی از 

مطالعــات پیشــین و تأییــد آن هــا توســط خبــرگان )گروهــی 6 

ــدی  ــور اولویت بن ــنندج(، به منظ ــیقی س ــان موس ــره از متخصص نف

ــل  ــذاری، از روش دیمت ــترین تأثیرگ ــار بیش ــا معی ــا ب ــن جاذبه ه ای

ــرای 30  ــده ب ــی تهیه ش ــش نامه های ماتریس ــتفاده شــد و پرس اس

ــل  و  ــا تکمی ــورد از آن ه ــد و 23 م ــال ش ــان ارس ــر از متخصص نف

ــودار  ــه نم ــه ب ــا توج ــا و ب ــل داده ه ــس از تحلی ــدند. پ ــت ش دریاف

2 کــه نمــودار دکارتــی عوامــل پژوهــش )جاذبه هــا( اســت، 

مشــخص شــد کــه 4 جاذبــۀ موســیقی زنــده، گردشــگری موســیقی، 

موســیقی محلــی و جشــنواره ها، باالتریــن معیارهــای علــت را 

ــر  ــن، مقادی ــد. همچنی ــذاری را دارن ــترین تأثیرگ ــی بیش ــد؛ یعن دارن

ــود کــه نشــان  ــه از همــۀ معیارهــا بیشــتر ب D+R ایــن چهــار جاذب

ــد.  ــا دارن ــایر جاذبه ه ــا س ــل را ب ــاط و تعام ــترین ارتب ــد بیش می ده

ــنندج روی  ــگری س ــهری و گردش ــران ش ــر مدی ــر، اگ ــان دیگ ــه بی ب

توســعۀ ایــن چهــار جاذبــه موســیقایی ســرمایه گذاری کننــد، 

ــه  ــار جاذب ــن چه ــا ای ــل ب ــرعت در تعام ــم به س ــا ه ــایر جاذبه ه س

رشــد می کننــد و شــکوفا می شــوند. شــکل 2 شــبکۀ روابــط 

ی ـ معلولــی درونــی ایــن 4 جاذبــه را نشــان داده اســت. براســاس 
ّ
عل

ــا  ــم ب ــا ه ــن جاذبه ه ــود ای ــه خ ــت ک ــوان دریاف ــکل، می ت ــن ش ای

یکدیگــر در حداکثــر حالــت ارتباطــی )تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری( 

ــد.  ــرار دارن ق

شکل 2: شبکۀ بين چهار معيار تأثيرگذار اصلی

گفتنــی اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش در تحقیقــات و 

ــتگو )1398(  ــده اند. راس ــد ش ــز تأیی ــان نی ــر محقق ــات دیگ مطالع

ــای هویــت و فرهنــگ جوامــع  گردشــگری موســیقی را ســبب احی

ــق  ــد موف ــم می توان ــگر ه ــذب گردش ــه در ج ــد ک ــی می دان محل

عمــل کنــد. همچنیــن، باقــری و همــکاران )1397( موســیقی 

محلــی را در احیــای هویــت قومــی مهــم قلمــداد می کننــد، 

بــدون آن کــه از ســهم آن در حــوزۀ ســرگرمی و تفریــح و گردشــگری 

بکاهــد. افتخاریــان )1392( نیــز معتقــد اســت جشــنواره های 

ــد  ــگر دارن ــذب گردش ــوه ای در ج ــت  بالق ــان ظرفی ــیقی چن موس

در  گردشــگری  جاذبه هــای  از  یکــی  به منزلــۀ  می تواننــد  کــه 

ــن  ــت، چنی ــی اس ــوند. بدیه ــرا ش ــور اج ــتان های کش ــی اس تمام

یعنــی  ایــران  فاخــر  موســیقی  زادگاه  در  اگــر  جشــنواره هایی 

ــه  ــار تجرب ــی آن و اعتب ــدرت جذب کنندگ ــود، ق ــرا ش ــنندج اج س

ــد  ــح می کن ــز تصری ــی )1398( نی ــود. ریاح ــف می ش آن مضاع

کــه، اگــر گردشــگری بــا موســیقی و موســیقی زنــده آمیختــه شــود، 

ــد.  ــدگار می کن ــوب را مان ــرات خ خاط

ــر  ــق دیگ ــای موف ــی تجربه ه ــد، بررس ــان ش ــه بی ــر آنچ ــاوه ب ع

ــد  ــان می ده ــیقی نش ــوزۀ موس ــکو در ح ــاق یونس ــهرهای خ ش

ــدالن در  ــا و م ــپانیا، بوگوت ــویا در اس ــه س ــهرهایی از جمل ــه ش ک

ــد  ــو، آدالی ــوری کنگ ــا در جمه ــگ شاس ــل و کین ــا، برزاوی کلمبی

در اســترالیا، کاتویتــس در لهســتان، کینگســتون در جاماییــکا، 

ــی،  ــرۀ جنوب ــو در ک ــگ و دیگ ــگ یان ــتان، تون ــول در انگلس لیورپ
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آمارانتــه در پرتغــال، اوکلنــد در نیوزلنــد، فروتیــار در مراکــش، 

مورلیــا در مکزیــک، پریــا در کیــپ ورد، کان ســان ســیتی در 

ــی  ــم جاذبه های ــل ه ــالوادور در برزی ــکا و س ــدۀ امری ــاالت متح ای

موســیقی،  جشــنواره های  بین المللــی،  جشــنواره های  چــون 

موســیقی زنــده، موســیقی محلــی و گردشــگری موســیقی را در 

ــا  ــن جاذبه ه ــد و ای ــود گنجانده ان ــی خ ــای اصل ــت فعالیت ه فهرس

ــا  ــیقی دنی ــاق موس ــهر های خ ــل ش ــرای تعام ــتری ب ــد بس می توانن

ــوند. ــداد ش قلم

پيشنهادهای اجرایی
ــرای اجــرای موســیقی  ــی در شــهر ســنندج ب اختصــاص پیاده راه های

زنــده و تأمیــن امنیــت آن؛

ــیقی در  ــی موس ــی و بین الملل ــی، مل ــنواره های محل ــزاری جش برگ

 
ً
مناســبت های گوناگــون در طــی ســال در شــهر ســنندج، خصوصــا

ــوان؛  ــودک و نوج ــه ک ــق ب ــبت های متعل در مناس

ــده و  ــیقی زن ــزاری موس ــرای برگ ــی ب ــعۀ فضاهای ــنجی توس امکان س

ــرای  ــر اج ــرمایه گذاری ب ــت س ــهر و اولوی ــی در ش ــیقی محل موس

چنیــن طرح هایــی؛

ــدف  ــا ه ــنندج ب ــهر س ــیقی در ش ــاق موس ــگری خ ــعۀ گردش توس

مهــارت  و  دانــش  افزایــش  و  موســیقی  از  کــودکان  لذت بــردن 

موســیقایی کــودکان بازدیدکننــده از شــهر بــا تمرکــز بــر موســیقی و 

ــردی و
ُ
ــص ک رق

 آمــوزش تخصصــی راهنمایــان گردشــگری کــودک از طریــق 

دوره هــای وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی در 

ــودک. ــیقی ک ــگری موس ــعۀ گردش ــور توس ــنندج به منظ ــهر س ش

شایســته اســت در خصــوص تک تــک جاذبه هــای موســیقایی 

کــه در ایــن تحقیــق شناســایی شــدند پژوهش هــای مکملــی 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــارۀ آن ه ــتری درب ــی های بیش ــود و بررس ــام ش انج

ــا افزایــش  حــوزۀ گردشــگری کــودک انجــام پذیــرد. امیــد اســت، ب

گاهی هــای تخصصــی و عمومــی در حیطــۀ موســیقی و گردشــگری  آ

کــودک، در آینــده ای نــه چنــدان دور، شــاهد پیامدهــای پربــار ایــن 

ــیم.  ــی باش ــرمایۀ مل س

تقدیر و تشکر 
معاونــت  از  را  خــود  تشــکر  و  قدردانــی  مراتــب  نگارنــدگان 

ــهر  ــۀ ش ــنندج، دبیرخان ــهرداری س ــی ش ــور اجتماع ــی و ام فرهنگ

ــراث فرهنگــی،  ــران ادارۀ کل می خــاق ســنندج، کارشناســان و مدی

گردشــگری و صنایــع دســتی کردســتان، انجمــن موســیقی ســنندج، 

ــنندج،  ــردی س ــردی و جهانگ ــه ای ایرانگ ــان حرف ــن راهنمای انجم

مجموعــۀ کــودک و طبیعــت »وی ول« ســنندج، کارشناســان حــوزۀ 

ــودک  ــان دورۀ ک ــئول راهنمای ــنندج، مس ــهر س ــال در ش ــودک فع ک

ارســباران، کــه بــدون همــکاری بی دریغشــان انجــام ایــن پژوهــش 

ــد. ــام می دارن ــود، اع ــن نب ممک
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انقــاب  تــا  مشــروطیت  از  ترانــه  ســبکی  ویژگی هــای 

https://civilica. .)26(8 ،اســامی. پژوهش نامــۀ اورمــزد

com/doc/753303

تــاج زاده نمیــن، ابوالفضــل و هاشــم زاده، ژالــه )1393(. نقــش 

جشــنواره های موســیقی محلــی در توســعۀ گردشــگری از 

علمی ـ پژوهشــی  فصلنامــۀ  بالقــوه.  دیــدگاه گردشــگران 

.52-25  ،)26(8 گردشــگری،  مدیریــت  مطالعــات 
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ــتان در  ــیقایی کردس ــی موس ــن )1395(. زندگ ــی، بهم ــاج امین ح

ســدۀ اخیــر بررســی مــوردی شــهر ســنندج، فصلنامــه 
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حاصلــی، حمیــد، آزاده فــر محمدرضــا و اردالن، حمیدرضــا اردالن 

)1395(. مطالعــۀ گونــۀ موســیقایی مجلســی در ســنندج در 
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.87-69  ،)2(2

خلیلــی، مــژگان )۱۹ مهــر 1399(. متن منتشرشــده در کانــال تلگرامی 

https://telegra.ph /10-10-33 سیمیاگری:سیمیاگری

پیشــرفت   .)1398( علــی  پریــور،  و  بابــک  دهقانــی، 

کــودکان  بــا  مقایســه  در  دوزبانــه  کــودکان  تحصیلــی 

تک زبانــه بــا اســتفاده از ریتــم در موســیقی. دوماهنامــۀ 

ــی،  ــوم تخصص ــر و عل ــش در هن ــی پژوه علمی ـ تخصص

22-11  .)15(4

راســتگو، نیلوفــر )1398(. گردشــگری مبتنــی بــر موســیقی ســنتی: 

ابــزار، هــدف یــا وســیلۀ مدیریــت مقصــد. فصلنامــۀ هنــر و 

تمــدن شــرق، 7)23(. 56-49

ــعود  ــادی، مس ــین و نصرت آب ــکندری، حس ــه، اس ــروان، پروان ره

)1396(. نقــش آمــوزش موســیقی در ارتقــای ظرفیت هــای 

هوشــی کــودکان 2تــا 4 ســال. مجموعــه مقــاالت ششــمین 

کنگــرۀ انجمــن روان شناســی ایــران، روان شناســی معاصــر، 

.837-833  ،)12(96

ریاحــی، مقدســه )1398(. واکاوی اثــرات اجتماعــی و اقتصــادی 

گردشــگری موســیقی بــر جامعــۀ محلــی مازنــدران. دهمیــن 

همایــش ملــی گردشــگری، جغرافیــا و محیــط زیســت 

ــن 98. ــدران، 24 بهم ــدار، مازن پای

زارعــی، مصطفــی )1398(. تاریــخ موســیقی ســنندج. نشــر 

مادیــار، چــاپ اول

ــیقی  ــاهین )1400(. موس ــنی، سیدش ــان و محس ــر، احس ذبیحی ف

عرفــان؛ گســترۀ معنایــی و مصادیــق در متــون ســنتی. 

ــانی  ــوم انس ــای عل ــون و برنامه ه ــادی مت ــۀ انتق پژوهش نام

و مطالعــات فرهنگــی، 21)5(، 161-135

تحلیــل   .)1397( فرزانــه  خوشه بســت،  و  مهــدی  ســقایی، 

اســتراتژیک گردشــگری رویــداد در ایــران )مــورد شناســایی: 

ــۀ  ــات(. فصلنام ــتان قائن ــرخ شهرس ــای س ــنوارۀ ط جش

.94-75  ،)27(8 ـ منطقه ای،  شــهری  آمایــش  و  جغرافیــا 

شــیرمحمدی، یــزدان، جالیــان، اســحاق، هاشــمی باغــی، زینــب 

ــای  ــر رویداده ــی تأثی ــعید )1398(. بررس ــوند، س و ترکاش

فرهنگــی بــر تصویــر شــناختی و عاطفــی مقصد گردشــگری 

)مــورد مطالعــه: شــهر کــرج(. نشــریۀ برنامه ریــزی و توســعۀ 

گردشــگری، 8)31(، 161-147.

شــفیعی، زاهــد و نــوروزی، الهــام )1393(. گردشــگری آموزشــی 

بین المللــی  کنفرانــس  کــودک.  رشــد  بــرای  بســتری 

اقتصــاد، حســابداری، مدیریــت و علــوم اجتماعــی. هلنــد، 

سزسیســین، 11-12 دســامبر 2014.

صدفــی، آیــدا و فاضــل، حســن )1398(. اثربخشــی آمــوزش 

ــداری  ــۀ دی ــداری و حافظ ــه دی ــر توج ــه روش کارل ارف ب ب

ملــی  همایــش  چهارمیــن  پیش دبســتانی.  کــودکان 

روان شناســی و علــوم تربیتــی ایــران، 30 آبــان 98.

آزاده  متوســل الحق،  و  اســماعیل  قــادری،  محمــود،  ضیائــی، 

گردشــگری  توســعۀ  ظرفیت هــای  شناســایی   .)1394(

خــاق در مقصــد شــهری یــزد. وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فّنــاوری، دانشــگاه عامــه طباطبائــی، دانشــکدۀ مدیریــت و 

حســابداری، پایان نامــه کارشناســی ارشــد.

ــار  ــش در آث ــازی، نمای ــص، ب ــن )1390(. رق ــری، صدرالدی طاه

پیــش از اســام ایــران. نشــریۀ هنرهــای زیبا ـ هنرهــای 

نمایشــی و موســیقی، 3)43(، 49-41.

عبداللهــی، شــیوا، پاکبــاز، مهــرداد و فخــر، ایمــان)1395(. 

اســتفاده از نشــانه ها و تصویرســازی ذهنــی در آمــوزش موســیقی 

بــه کــودک. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد رشــتۀ موســیقی 

ــر. ــگاه هن ــیقی، دانش ــکدۀ موس ــی، دانش ــاز جهان ــی س نوازندگ

عاءالدینــی، ابوالفضــل )1399(. مطالعــه ای در بــاب اصــول 

تربیــت کــودک از دیــدگاه پیامبــر اکــرم )ص(. ســومین 

کنگــرۀ بین المللــی علــوم روان شــناختی و آموزشــی، 4 

.99 اردیبهشــت 

ــد  ــمی، یارمحم ــوم و قاس ــد، کلث ــت، خلیلون ــانی، ماهدخ فارس

)1393(. بررســی اثــرات فرهنگــی بــر کــودکان و نوجوانــان 

شــهر اهــواز بعــد از گردشــگری بین المللــی. پایان نامــۀ 

کارشناســی ارشــد رشــتۀ برنامه ریــزی گردشــگری توریســم، 

ــام. ــر ای ــی باخت مؤسســۀ آمــوزش عال

فــرخ زاد، محمــد و حاجــی رضایــی، زهــرا )1395(. نقــش و 

اهمیــت موســیقی اســترآباد در شــکل گیری معمــاری بافــت 

قدیــم گــرگان. دومیــن کنفرانــس ســاالنۀ پژوهش هــای 

ــران. ــهری، ته ــت ش ــازی و مدیری ــاری، شهرس معم

فاحــی، ویــدا، صفــری، یحیــی و یوســف فرحنــک، ماندانــا 

)1390(. تأثیــر آمــوزش بــا رویکــرد تربیــت هنــری بــر 

فعالیت هــای هنــری و مهارت هــای فرآینــدی دانش آمــوزان پایــه 

چهــارم ابتدایــی. نــوآوری هــای آموزشــی، 10)39(، 101- 118 .

بررســی   .)1396( شــیرین  فرزان کیــا،  و  ابوالفضــل  قنبــری، 

ــه  ــوط ب ــکات مرب ــل مش ــر ح ــودکان ب ــوزش ک ــر آم تأثی

گردشــگری. پنجمیــن کنگــرۀ بین المللــی عمــران، معمــاری 

ــاه 1396. ــران، دی م ــهری. ته ــعۀ ش و توس



شناسایی و اولویت بندی جاذبه های موسیقایی مؤثر 
در توسعه گردشگری کودک )مطالعه موردی: شهر خالق سنندج(
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ــه و رمانــی، ســعید )1395(. نقــش بــازی در 
ّ
کائــدی، روح الل

گاهــی، عــزت نفــس، عاطفــی،  رشــد کــودکان شــناخت و آ

خاقیــت، اخــاق. اولیــن کنفرانــس سراســری پژوهش هــای 

ــت 1395. ــی، 28 اردیبهش ــوم اجتماع ــی و عل ــن روان شناس نوی

ــیقی  ــش موس ــدا )1399(. نق ــت، ن ــروری جن ــا و مس ــان، مهس کی

درمانــی در رونــد بهبــود کــودکان اوتیســم و معیارهــای 

کالبددرمانــی. هفتمیــن همایــش ملــی مطالعــات و تحقیقات 

ــازی،  ــاری و شهرس ــا، معم ــوم جغرافی ــوزۀ عل ــن در ح نوی

ــرداد 1399. ــران، خ ته

مبارکــی، خالــد، ســریر، محمــد و آریان پــور، امیراشــرف )1393(. 

ویلــن  آمــوزش  نغمه هــای موســیقی کــردی در  کاربــرد 

کــودکان. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد رشــتۀ موســیقی 

گرایــش نوازندگــی ســاز جهانــی. دانشــکدۀ هنــر و معمــاری، 

ــزی. ــران مرک ــد ته ــامی واح ــگاه آزاد اس ــیقی دانش ــروه موس گ

بــرای  آمــوزش کــودکان راهــی  محب علــی، حمیــرا )1389(. 

ــگری  ــی گردش ــۀ تخصص ــگری. ماهنام ــدن گردش نهادینه ش

.47-41  ،)133(5 ایرانــا، 

ــگ  ــود فرهن ــد )1390(. بازنم ــارف، محم ــرور و ع ــدی، س محم

ــی و  ــی تحلیل ــی: بررس ــای مردم ــی در هنره ــت مل و هوی

ــتان.  ــتان کردس ــی اس ــای مردم ــناختی رقص ه ــتگاه ش خاس

اولیــن کنفرانــس ملــی تحقیق و توســعه در هزارۀ ســوم، دانشــگاه 

ــاه90. ــان م ــول، 22آب ــاد کت ــد علی آب ــالمی واح آزاد اس

مقصــودی، حســین )1395(. نقــش گــردش و گردشــگری در 

علمــی  تحقیقــات  کنفرانــس  اولیــن  کــودکان.  تربیــت 

.2016 جــوالی   28 اســتانبول،  دانشــگاه  ترکیــه،  مهندســی. 

 .)1398( تــورج  نصرت آبــاد،  هاشــمی  و  ســارا  ماشــاهی، 

و  اضطــراب  بــر  فعــال  موســیقی درمانی  اثربخشــی 

ــن  ــتانی. پنجمی ــش دبس ــودکان پی ــی ک ــای اجتماع مهارت ه

روان شناســی،  اخیــر  نوآوری هــای  و  ملــی  کنفرانــس 

.1398 خــرداد  تهــران،  توانمندســازی.  و  کاربردهــا 

ــر )1393(.  ملکــی، ســعید، مرادی مفــر، ســمیرا و حســین زاده، اکب

ــتفاده از  ــاق بــا اس ــدی شــاخص های شــهر خ اولویت بن

مــدل تحلیــل شــبکه )مــورد مطالعــه: مناطــق شــهری 1 و 4 

ــدار، 2)1(، 98-78. ــهر پای ــان(. ش ــهر زنج ش

ــایی مؤلفه هــای  مهاجــر، بشــری و شــفیعی، زاهــد )1395(. شناس

کلیــدی گردشــگری خــاق هنرمحــور بــرای کــودکان )مــورد 

مطالعــه: اصفهــان شــهر خــالق صنایــع دســتی(. پایان نامــۀ 

کارشناســی ارشــد رشــتۀ مدیریــت جهانگــردی گرایــش 

برنامه ریــزی، اصفهــان.

ــودکان در  ــاق ک ــگری خ ــش گردش ــری )1396(. نق ــر، بش مهاج

توســعۀ پایــدار. اولیــن همایــش گردشــگری، جغرافیــا و 

ــرداد 1396. ــدان، خ ــاک. هم ــت پ ــط زیس محی

ــی  ــی و ارزیاب ــار )1399(. بررس ــاعدی، مازی ــارا و س ــان، س نجفی

ــکونی  ــای مس ــر پروژه ه ــاری معاص ــودک در معم ــگاه ک جای

)نمونــۀ مــوردی: شــهر ســنندج(. چهارمیــن مجمــع توســعه 

ــران  ــن عم ــای نوی ــی یافته ه ــس بین الملل ــاوری و کنفران فن

ــرداد 1399. ــران، خ ــران، ته ــاختمان ای ــت س ــاری و صنع معم

ــۀ  ــده )1393(. مطالع ــد، پدی ــا و عادلون ــب، علیرض ــوروزی طل ن

ــی  ــریۀ علم ــماع. نش ــص س ــیوا و رق ــص ش ــی رق تطبیق

بــاغ نظــر، 11)28(، 24-15.

برگــزاری  تأثیــر   .)1395( آیــدا  و حاجبــی،  منوچهــر  نیکنــام، 

گردشــگر  جــذب  در  محلــی  موســیقی  جشــنواره های 

دومیــن  کــردی(.  موســیقی  مطالعــه:  )مــورد  فرهنگــی 

کشــاورزی،  در  نویــن  ایده هــای  بین المللــی  کنفرانــس 

.1395 11خــرداد  اردبیــل،  گردشــگری.  و  زیســت  محیــط 
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