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واژه های کلیدی:
گردشــگری فرهنگــی، گردشــگری 
ســاختاری،  تحلیــل  موســیقی، 

ــهر بوش

چکیده
ــا افزایــش  ــه ای از گردشــگری فرهنگــی اســت کــه ب گردشــگری موســیقی گون
چشــمگیر حجــم بــازار آن، در دهــٔه اخیــر، مــورد توجــه پژوهشــگران و فعــاالن عرصٔه 
ــایی و  ــر شناس ــش حاض ــدف از پژوه ــت. ه ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــگری در جه گردش
تحلیــل ســاختاری عوامــل کلیــدی مؤثــر در ارتقــای گردشــگری موســیقی در اســتان 
ــده  ــن، اولویــت عوامــل یادش ــت. همچنی ــورد مطالعــه( اس ــٔه م بوشــهر )به منزل
ــرای  ــات الزم ب ــاخت ها و امکان ــده و زیرس ــن ش ــگران ورودی تبیی ــدگاه گردش از دی
ارتقــای جذابیــت رویدادهــای موســیقی محلــی تحلیــل شــده اســت. از روش 
ــا خبــرگان و توزیــع پرســش نامه میــان گردشــگران  مطالعــٔه کتابخانــه ای، مصاحبــه ب
ــک( و  ــزار میک م ــاختاری )نرم اف ــل س ــرد تحلی ــا و از رویک ــردآوری داده ه ــرای گ ب
ــل  ــرای تجزیه وتحلی ــوا ب ــل محت ــز تحلی ــن( و نی ــون فریدم ــاری )آزم ــای آم روش ه
ــان  ــاختاری نش ــل س ــج تحلی ــت. نتای ــده اس ــری ش ــا بهره گی ــن یافته ه ــا و تبیی داده ه
می دهــد »فرهنــگ، مراســم و آیین هــای ویــژٔه جامعــٔه میزبــان«، »شــفافیت و 
ــر  ــا تصوی ــوع موســیقی ب ــی«، »همســویی ن ــی فرایندهــای اقتصــادی و مدیریت کارای
گردشــگر از مقصــد« و »بازاریابــی و جلــب توجــه رســانه  ای« اثرگذارتریــن عوامــل 
در افزایــش جذابیــت رویدادهــای موســیقی بــرای مخاطبــان و کنشــگران بــه  شــمار 
ــدی شناسایی شــده  ــک از عوامــل کلی ــت هری ــت و اولوی ــن، اهمی ــد. همچنی می رون
ــاخت های  ــات و زیرس ــوس« و »امکان ــوس و ناملم ــی ملم ــراث فرهنگ ــامل »می ش
موردنیــاز« از دیــدگاه گردشــگران فرهنگــی ارزیابــی شــده اســت. درنهایــت، 
زیرســاخت ها و امکانــات مــورد نیــاز بــرای توســعٔه گردشــگری موســیقی در اســتان 
بوشــهر در قالــب چهــار ْبعــد اصلــی »فرهنــگ جامعــٔه میزبــان«، »مدیریــت رویــداد 

ــت.  ــده اس ــنهاد ش ــایی و پیش ــل« شناس ــگاه« و »حمل و نق ــیقی«، »اقامت موس

مقدمه 
گردشــگری به طــوری فزاینــده جهانــی شــده اســت 
ــٔه  ــی، به مثاب ــگری بین الملل ــرای گردش ــت ب ــا و رقاب و تقاض
مؤلفــه ای کلیــدی در اقتصادهــای محلــی، در طــول دهــٔه 
 .)Cohen, 2019( گذشــته به ســرعت رشــد یافتــه اســت
شــکال گردشــگری، کــه می توانــد بــه ایجــاد مزیــت 

َ
یکــی از ا

ــود،  ــر ش ــگری منج ــد گردش ــرای مقاص ــمگیر ب ــی چش رقابت
ــی از  ــوع فرهنگ ــاف و تن ــت. اخت ــی اس ــگری فرهنگ گردش
عوامــل مهــم بــرای جــذب گردشــگران فرهنگــی در جهــان بــه 

ــا داشــتن تنــوع فرهنگــی  شــمار می آیــد و کشــور ایــران نیــز ب
فــراوان در گســترٔه خــود به طــور بالقــوه امــکان مناســبی بــرای 

ــگران دارد. ــذب گردش ج
ــرای  ــاری ب ــه، معی ــٔه جاذب ــیقی به مثاب ــن، موس همچنی
ــا  ــال پیام ه ــرای انتق ــه ای ب ــی و زمین ــبک زندگ ــناخت س ش
ــا  ــی ب ــوه و ذات ــدی بالق ــفر، پیون ــی در س ــات فرهنگ و تعام
گردشــگری دارد. بــر ایــن مبنــا، مفهــوم گردشــگری موســیقی 
ــور  ــا کش ــه ی ــر منطق ــیقایی در ه ــای موس ــٔه جذابیت ه ــر پای ب
آن  بــه  مربــوط  رویدادهــای  و  فعالیت هــا  همین طــور  و 
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شــکل می گیــرد و می توانــد در هایــی را بــرای شناســایی، 
 Song &( حفــظ و رشــد فرهنگ هــای محلــی بگشــاید
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــور، ب Yuan, 2021(. بدین منظ
فرهنگــی و تنــوع قومــی کم ماننــد در منطقــٔه جغرافیایــی 
ایــران، جشــنواره ها و رویدادهــای موســیقی می تواننــد نقــش 
عمــده ای در بــازار اقتصــادی گردشــگری و همچنیــن تبادالت 
و تعامــات میان فرهنگــی )داخلــی و خارجــی( بــازی کننــد. 
ــگ از  ــاد فرهن ــو و اقتص ــک س ــیقی از ی ــر موس ــن، هن بنابرای
ــی  ــگری نقش های ــوع گردش ــن ن ــش ای ــر در پیدای ــوی دیگ س

ــر، 1397(.  ــد )آزاده ف ــا می کنن ــوری  ایف مح
واقعیــت دیگــر ایــن اســت کــه ایــن نــوع گردشــگری، 
ــر نیســت و  ــدان فراگی ــران چن ــل گوناگــون، در ای ــه دالی ــا ب بن
هنــوز مــورد توجــه جــدی سیاســت گذاران، برنامه ریــزان 
و گردشــگران قــرار نگرفتــه اســت، درحالی کــه جایــگاه 
ویــژه ای در ادبیــات و اقتصــاد جهانــی گردشــگری یافتــه 
اســت. درواقــع، گردشــگری موســیقی جزئــی از بــازار بــزرگ 
از  قابل توجهــی  ســهم  کــه  اســت  فرهنگــی  گردشــگری 
ــی را در  ــگری فرهنگ ــوزٔه گردش ــی در ح ــگران بین الملل گردش

بــر می گیــرد )راســتگو، 1398(.
گاهــی از تغییــرات نوظهــور در عرصٔه  بــر ایــن اســاس، آ
گردشــگری فرهنگــی و گردشــگری موســیقی به طــور خــاص 
به منزلــٔه میــراث فرهنگــی ناملمــوس زنــده مــورد توجــه 
 De Oliveira( ــه اســت ــرار گرفت ــن حــوزه ق پژوهشــگران ای
در  مؤثــر  عوامــل  مهم تریــن  و شــناخت   )Pinto, 2018
شــکل دهی بــه آینــدٔه ایــن نــوع گردشــگری در کشــور به منزلــٔه 

چالــش و در عین حــال ظرفیتــی مهــم مطــرح شــده اســت. 
ــوع  ــی، تن ــتوانٔه فرهنگ ــه پش ــه ب ــا توج ــران، ب ــور ای کش
قومــی و موســیقی محلــی تاریخــی، دارای ظرفیت هــای 
بســیار بــرای توســعٔه گردشــگری موســیقی بــا تکیــه بــر 
ارزش هــای قومــی و ملــی خــود اســت )صفرآبــادی و طبیعی، 
1396(. به طــور ویــژه، اســتان بوشــهر، بــا بهره منــدی از 
ــاال و  ــی ب ــای فرهنگ ــاز، ظرفیت ه ــی ممت ــت جغرافیای موقعی
ــبی  ــتر مناس ــیقی، بس ــٔه موس ــوه در زمین ــای بالق توانمندی ه
بــه   برنامه هــا و سیاســت های گردشــگری  بــرای توســعٔه 
ــال،  ــکاران، 1394(. بااین ح ــقایی و هم ــی رود )س ــمار م ش
ــیار  ــات بس ــات و مطالع ــد، تحقیق ــه ش ــه گفت ــه ک همان گون
 Farsani et al.,( ــت ــده اس ــام ش ــوزه انج ــن ح ــی در ای کم
ــی  ــأ مطالعات ــن خ ــه ای ــخ ب ــش در پاس ــن پژوه 2017(. ای
شــکل گرفتــه اســت و بــا تمرکــز بــر حــوزٔه گردشــگری 
ــٔه  ــوان مطالع ــهر به عن ــتان بوش ــاب اس ــا انتخ ــیقی و ب موس

مــوردی پژوهــش بــا ایــن هــدف انجــام شــده اســت تــا نقــش 
و رویدادهــای موســیقی محلــی در  تأثیــر جشــنواره ها  و 

ــود. ــی ش ــگران ارزیاب ــذب گردش ج
درنتیجــه، در پژوهــش حاضرکوشــش شــده اســت 
عوامــل و مؤلفه هــای کلیــدی مؤثــر در گردشــگری موســیقی 
جوامــع  از  مــوردی  نمونــٔه  )به منٔزلــه  بوشــهر  اســتان  در 
شناســایی  مؤثــر(  و  بالقــوه  ظرفیت هــای  دارای  محلــی 
ــان  ــل می ــاختاری و متقاب ــط س ــل رواب ــن تحلی ــوند و، ضم ش
ــن  ــری(، مهم تری ــذاری و اثرپذی ــث اثرگ ــل )از حی ــن عوام ای
مؤلفه هــای تأثیرگــذار در آینــدٔه گردشــگری موســیقی در 
ــی(  ــی و داخل ــگران )خارج ــدگاه گردش ــهر از دی ــتان بوش اس
نیــز تحلیــل شــود. همچنیــن،  ایــن اســتان  بــه  ورودی 
ــم از  ــاز )اع ــورد نی ــات م ــاخت ها و امکان ــن زیرس مهم تری
و  فیزیکــی  زیرســاخت های  و  فرهنگــی  زیرســاخت های 
ــن  ــرای توســعٔه گردشــگری موســیقی احصــا و تبیی ــی( ب مدیریت

ــود.  ش
ــات  ــایی ترجیح ــق شناس ــش از طری ــن پژوه ــج ای نتای
بــه موســیقی  و عایــق گردشــگران فرهنگــی عاقه منــد 
ــگران  ــذب گردش ــش ج ــرای افزای ــی ب ــد راهکارهای می توان
ــد و  ــه ده ــیقی ارائ ــای موس ــت رویداده ــا محوری ورودی ب
ــوم،  ــی آداب و رس ــاندن و معرف ــن شناس ــق، ضم ــن طری از ای
ــگران  ــه گردش ــان ب ــٔه میزب ــیقی جامع ــر و موس ــا، هن آیین ه
گســترش  بــه  فرهنگــی(،  )توســعٔه  اســتان  بــه  ورودی 
ــعٔه  ــی )توس ــٔه محل ــاع جامع ــط و انتف ــب وکارهای مرتب کس

ــود.  ــر ش ــز منج ــادی( نی اقتص
بنابرایــن، ضــرورت پرداختــن بــه ایــن مســئله، از یــک 
ــت  ــده ای  اس ــوه و شکوفانش ــای بالق ــی از ظرفیت ه ــو، ناش س
کــه در عرصــٔه گردشــگری فرهنگــی به طــور عام و گردشــگری 
نهفتــه  ایــران  جغرافیــای  در  خــاص  به طــور  موســیقی 
ــت  ــوع گردشــگری، در صــورت رعای ــن ن اســت و توســعٔه ای
ماحظــات گردشــگری پایــدار، زمینــه ای پویــا بــرای توســعٔه 
ــت بوم های  ــژه در زیس ــور، به وی ــی در کش ــادی و فرهنگ اقتص
ــه   ــی( ب ــگران خارج ــذب گردش ــر ج ــد ب کی ــا تأ ــی )و ب محل
شــمار مــی رود. از ســوی دیگــر، کمبــود مطالعــات مشــابهی 
کــه به طــور خــاص بــه موضــوع توســعٔه گردشــگری موســیقی 
ــران  ــور ای ــرزمینی کش ــق س ــداد در مناط ــگری روی و گردش
پرداختــه باشــند و ســهم فزاینــده ای کــه ایــن نــوع گردشــگری 
ــته  ــگری داش ــی گردش ــازار جهان ــر در ب ــال های اخی ــی س ط
اســت اهمیــت پرداختــن بــه ایــن مســئله را در کشــور 

ــت. ــاخته اس ــان س ــش نمای بیش ازپی
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مبانی نظری و پیشینٔه پژوهش
گردشگری فرهنگی و گردشگری موسیقی

صنعــت گردشــگری بزرگ تریــن صنعــت خدماتــی 
ــت  ــٔه مثب ــده و رابط ــناخته ش ــی ش ــر درآمدزای ــان از نظ جه
ــا رشــد اقتصــادی در پژوهش هــای  ــان رشــد گردشــگری ب می
ــاه، ۱۳۹۳؛  ــنوند و خداپن ــت )حس ــده اس ــد ش ــون تأیی گوناگ
 .)Brida & Risso, 2009 Selimi & Sadiku, 2017؛ 
ورود گردشــگران بین المللــی در ســال 2018 -- بــا توجــه بــه 
عواملــی چــون رشــد اقتصــاد جهانــی، توســعٔه طبقــٔه متوســط 
در اقتصادهــای در حــال ظهــور، پیشــرفت های فّناورانــه، 
شــدن  مقرون به صرفه تــر  کســب وکار،  جدیــد  مدل هــای 
هزینه هــای ســفر و تســهیات صــدور ویــزا -- بــه رشــد 
ــال  ــه س ــبت ب ــدی نس ــش 5 درص ــا افزای ــه داده و ب ــود ادام خ
ــم  ــن رق ــت. ای ــیده اس ــر رس ــارد نف ــرز 1.4میلی ــه م 2017 ب
از پیش بینی هــای قبلــی ســازمان جهانــی گردشــگری نیــز 

 .)UNWTO, 2019( باالتــر بــوده اســت
ــگری در  ــل از گردش ــد حاص ــوع درآم ــن، مجم همچنی
جهــان در همیــن ســال بــه 1700میلیــارد دالر رســیده اســت. 
چنیــن رقمــی صنعــت گردشــگری را بــه یــک نیــروی پیشــران 
جهانــی قــوی بــرای رشــد و توســعٔه اقتصــادی تبدیــل کــرده و 
ــگاه ســوم پــس از  ایــن صنعــت را در حــوزٔه صــادرات در جای
صنایــع شــیمیایی و ســوخت )و باالتــر از صنایع خودروســازی 

.)Ibid( ــرار داده اســت ــع غذایــی( ق و صنای
یکــی  به منزلــٔه  فرهنگــی،  بدین منظــور، گردشــگری 
از اصلی تریــن شــاخه های صنعــت گردشــگری در دنیــای 
امــروز، بــه کســب وکاری بســیار ســودآور تبدیــل شــده، 
به طــوری کــه 37 درصــد از جهانگــردان بین المللــی، در ســال 
ــور  ــی کش ــای فرهنگ ــاس جاذبه ه ــود را براس ــفر خ 2015، س
 .)Sanjuanbenito, 2016( کرده انــد  انتخــاب  مقصــد 
بیســت و یکم  قــرن  در  فرهنگــی  گردشــگری  به عــاوه، 
می توانــد نقــش چشــمگیری در توســعٔه منطقــه ای در مناطــق و 
.)OECD, 2009( کشــورهای گوناگــون جهــان داشــته باشــد
ــور  ــار نوظه ــگری آث ــاخه از گردش ــن ش ــال، ای درعین ح
گســترده و متفاوتــی در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، 
)باقــری  آورده اســت  بــه  بــار  سیاســی و زیســت محیطی 
کشــکولی و موســوی، 1393(. براســاس مطالعــات گوناگــون، 
گردشــگری فرهنگــی و گردشــگری میــراث بخشــی در صنعــت 
ــاال  ــی ب ــتاب و بازده ــد پرش ــا رش ــه ب ــت ک ــگری اس گردش
همــراه اســت )Childs, 2018(، اگرچــه شناســایی تأثیــرات 
اقتصــادی گردشــگری فرهنگــی دارای اهمیتــی پیچیــده اســت؛ 
چراکــه کــه منابــع فرهنگــی بــرای جامعٔه محلــی دارای ارزشــی 

 .)Zadel & Bodgan, 2013( غیرقابل ارزیابــی اســت
از ســوی دیگــر، گردشــگری موســیقی نیــز یکــی از 

ــی  ــت و ط ــی اس ــگری فرهنگ ــوزٔه گردش ــای ح زیرمجموعه ه
ــت  ــت آن در صنع ــعت و اهمی ــر وس ــدت ب ــر به ش ــٔه اخی ده
ــازار  ــل از ب ــد حاص ــت. درآم ــده اس ــزوده ش ــگری اف گردش
فســتیوال های موســیقی در ســال 2016 برابــر بــا 2.3میلیــارد 
ــرای ســال 2020 بیــش از  یــورو ارزیابــی شــده و ایــن رقــم ب
۴میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت )اگرچــه بایــد یــادآور شــد 
ــادی  ــای اقتص ــٔه برآورده ــد 19 هم ــی کووی ــوع پاندم ــه وق ک
در همــٔه حوزه هــا را دســتخوش انحــراف کــرده اســت(. 
کیــد شــده اســت کــه بخــش بزرگــی از مخاطبــان  همچنیــن، تأ
ــه  ــوری ک ــتند، به ط ــان هس ــیقی جوان ــگری موس ــوزٔه گردش ح
در  شــرکت کنندگان  درصــد   90 از  بیــش  مثــال  به عنــوان 
ــا 35  ــن 16 ت ــان بی ــا را جوان ــیقی در اروپ ــتیوال های موس فس

.)Festicket, 2018( ســال تشــکیل می داده انــد
ســاالنه تعــداد زیــادی فســتیوال های موســیقی در سراســر 
ــه  ــی را ب ــدگان غیربوم ــه بازدیدکنن ــود ک ــزار می ش ــان برگ جه
ــیقی  ــتیوال موس ــال، فس ــرای مث ــد. ب ــذب می کن ــق ج آن مناط
ــوای  ــقف و ه ــدون س ــنوارٔه ب ــن جش ــتنبری1، بزرگ تری گاس
ــاالنه  ــه س ــت ک ــان اس ــی جه ــای اجرای ــیقی و هنره آزاد موس
در انگلســتان برگــزار می شــود. ایــن جشــنواره 135هــزار 
ــوع، در  ــت. درمجم ــته اس ــال 2016 داش ــرکت کننده در س ش
ایــن ســال، بالــغ بــر 30میلیــون نفــر در رویدادهــای موســیقی 
انگلســتان شــرکت کرده انــد کــه حــدود 60 درصــد از آن 
ــگران  ــهم گردش ــد س ــی و 40 درص ــگران داخل ــهم گردش س
خارجــی بــوده اســت )Ibid(. همچنیــن، پرطرف دارتریــن 
رویدادهــای   

ً
مشــخصا و  موســیقی  گردشــگری  مقاصــد 

ــال،  ــب پرتغ ــی به ترتی ــگران بین الملل ــرای گردش ــتیوالی ب فس
ــوییس،  ــلند، س ــورگ، ایس ــک، لوکزامب ــروژ، بلژی ــپانیا، ن اس
ــرکت کننده  ــگران ش ــداد گردش ــتند. تع ــا هس ــش و بریتانی اتری
در فســتیوال های موســیقی فقــط در کشــورهای پرتغــال و 
ــد  ــد رش ــا 500 درص ــا 2016، ت ــال 2006 ت ــپانیا، از س اس

 .)Ibid( ــت ــته اس داش
 
ً
تقریبــا موســیقی  اجراهــای صحنــه ای  و  رویدادهــا 
ــت تمامــی گونه هــای گردشــگری فرهنگــی هســتند،  ــای ثاب پ
اروپــا  در  موســیقی  معــروف  تابســتانی  جشــنواره های  از 
ــکای  ــاز در امری ــیقی ج ــراوان موس ــای ف ــا رویداده ــه ت گرفت
در  کارناوال هــا  در  رایــج  موســیقی  و  جنوبــی  و  شــمالی 
ــی  ــترش پراکندگ ــا گس ــن، ب ــب. همچنی ــای کارائی ــوزٔه دری ح
قومــی پسااســتعماری، رویدادهــای موســیقی حــاال دیگــر بــه 
ــیقی  ــال، موس ــوند. بااین ح ــدود نمی ش ــود مح ــتگاه خ خاس
در ســطح جهــان  به منزلــٔه بخشــی اساســی از تجلیــات 
ــه  ــی ک ــا جای ــود. ت ــناخته می ش ــی ش ــبک زندگ ــی و س فرهنگ
گردشــگران به طــور  کلیشــه ای انتظــار دارنــد کــه تجربــٔه 

1. Glastonbury
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ــی  ــیقی خاص ــا موس ــی  ب ــای فرهنگ ــان در مکان ه حضورش
ــش،  ــن اتری ی ــس در و ــیقی وال  موس

ً
ــا ــود، مث ــی ش همراه

ــا  ــیقی رومب ــکا و موس ــان امری ــاز در نیواورلئ ــیقی ج موس
 .)Queen, 2009( بــا  کو در 

زیرمجموعــه ای  موســیقی  گردشــگری  به طورکلــی، 
ــوان آن را  ــی رود و می ت ــمار م ــه  ش ــی ب ــگری فرهنگ از گردش
ــدف  ــا ه ــور و ب ــه به منظ ــهر و منطق ــک ش ــد از ی ــل بازدی عم
اصلــی تماشــا و شــرکت در جشــنواره ها و کنســرت های 
موســیقی و فرهنگــی یــا تجربــٔه موســیقی آن مقصــد تعریــف 
ــز  ــیقی نی ــگر موس ــن، گردش ــرد )Aoki, 2002(. همچنی ک
شــخصی اســت کــه بــه ســفر داخلــی یــا بین المللــی 
به منظــور شــرکت کردن در رویــداد موســیقی یــا بازدیــد 
ــی،  ــیقی و محل ــای موس ــور در آیین ه ــرای حض ــد ب از مقص
ــای  ــایت ها و موزه ه ــد از س ــا بازدی ــا ی ــرکت در رویداده ش
 Gibson &( می کنــد  مبــادرت  موســیقی  بــا  مرتبــط 
یــک  به منزلــٔه  موســیقی  گردشــگری   .)Conell, 2005
)ازجملــه  موســیقی  رویدادهــای  دربردارنــدٔه  محصــول 
جشــنواره، فســتیوال، کارنــاوال، کنســرت، مراســم آیینــی 
و بزرگداشــت(، بازدیدهــای موســیقی )ازجملــه موزه هــا، 
ــالن های  ــهور و س ــتودیوهای مش ــیقی دان ها، اس ــٔه موس خان
بــزرگ موســیقی(، دیــدار بــا هنرمنــدان )ماقات و کنســرت(، 
فــروش آثــار موســیقی )فروشــگاه ها و مراکــز فرهنگــی(، 
ــت  ــی اس ــیقی خیابان ــیقی )کاب( و موس ــگاه های موس باش

 .)  UNWTO, 2019(
فرهنگ هــای  اســت  روشــن  امــروزه  به هــرروی، 
قومــی، کــه جزئــی از ســرمایه  های فرهنگــی بــه شــمار 
ارتقــای  و  توســعه  در  برجســته ای  جایــگاه  می آینــد، 
ــیقی،  ــی، 1387( و موس ــد )کروب ــگری دارن ــت گردش صنع
به منزلــٔه یکــی از مهم تریــن اجــزای ســنن ملــی، و زبــان 
تشــکیل  را  فرهنگــی  هویتــی  بخش هــای  شــاخص ترین 
می دهنــد )درویشــی، 1378(. میــراث فرهنگــی یکــی از 
ابزارهــای مهــم بــرای برندســازی در مقاصــد گردشــگری بــه 
 شــمار مــی رود و اغلــب در قالــب رویدادهــای هنــری ماننــد 
ــرای توســعٔه  ــه ب ــگ عام ــٔه دیگــر از فرهن ــا هــر جنب موســیقی ی
.)2016 ,Gluvacevic( اهــداف گردشــگری اســتفاده می شــود
بــر ایــن اســاس، گردشــگری موســیقی بــر پایــٔه 
منطقــه  هــر  موســیقی  منحصربه فــرد  جذابیت هــای 
یــا کشــور و بــر پایــٔه فعالیت هــا و رویدادهــای مرتبــط 
)ازجملــه  رویدادهــا  می گیــرد.  شــکل  موســیقی  بــا 
محرک هــای  بالقــوه  به  طــور  موســیقایی(  رویدادهــای 
ــه  ــادر ب ــه ق ــد ک ــمار می آین ــه ش ــگری ای ب ــی گردش اصل

توســعٔه کارکردهــای گردشــگری در مقصــدو محــرک رفــاه و 
.)UNWTO، 2019( هســتند  نشــاط 

ــراوان،  ــا وجــود ظرفیت هــای فرهنگــی ف بااین حــال و ب
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــود س ــه کمب ــی ازجمل ــل گوناگون دالی
ــی  ــازار جهان ــران در ب ــی ای ــانه ای منف ــر رس ــی، تصوی خارج
گردشــگری، دانــش ناکافــی و نامتناســب متولیــان حاکمیتــی 
توریســم در ایــران مانــع از توســعٔه صنعــت گردشــگری 
 .)Nematpour et al., 2021( در کشــور شــده اســت
امکانــات  و  غیراســتاندارد  زیرســاخت های  همچنیــن، 
در  ناکافــی  اقدامــات  و  ویــزا  محدودیت هــای  ضعیــف، 
ــیر  ــود در مس ــع موج ــر موان ــه دیگ ــی ازجمل ــوزٔه بازاریاب ح
 Seyfi &( ــوند ــمرده می ش ــران ش ــگری در ای ــد گردش رش

 .)hall, 2018

موسیقی بومی در ایران و موسیقی بوشهر
می تــوان گفــت هیــچ مراســم و آیینــی در جوامــع 
حضــور  از  کــه  نبــوده  ایــران  ســنتی  فرهنگ هــای  و 
بــا  موســیقی  کــه  تــا جایــی  باشــد،  بی نیــاز  موســیقی 
ــت  ــته اس ــد داش ــردم پیون ــی م ــاالت زندگ ــتر فعل وانفع بیش
)درویشــی، 1378(. از ســوی دیگــر، صــدا یکــی از عوامــل 
ــط  ــان محی ــد می ــا ایجــاد پیون ــی در ســفر اســت کــه، ب حیات
ــا  ــی صداه ــازد. برخ ــگر را می س ــرٔه گردش ــه، خاط و جامع
ــگ  ــدای زن ــد ص ــازند: مانن ــهرها را می س ــی ش ــت  برخ هوی
دوچرخــه در شــهر یــزد یا صــدای اذان در شــهرهای اســامی. 
ــا و  ــت از نواه ــه ای اس ــران مجموع ــی ای ــیقی مل موس
ــرزمین  ــن س ــا در ای ــول قرن ه ــه در ط ــت ک ــی اس آهنگ های
بــه وجــود آمــده و پابه پــای ســایر مظاهــر زندگــی مــردم ایــران 
ــی،  ــات اخاق ــی از خصوصی ــه و بازتاب ــل یافت ــول و تکام تح
وقایــع سیاســی، اجتماعــی و جغرافیایــی آنــان در گــذر تاریــخ 
اســت. موســیقی اقــوام، موســیقی مقامــی و موســیقی ردیفــی 
ازجملــه شــاخه های اصلــی موســیقی ملــی ایــران بــه  شــمار 

ــی، 1390(.  ــد )خالق می رون
ــه نوعــی از  ــا مردمــی ب ــور ی ــا فولکل موســیقی بومــی ی
ــه می شــود کــه در  ــا موســیقی محلــی گفت موســیقی ســنتی ی
ــی  ــک اجتماع ــای کوچ ــر گروه ه ــا دیگ ــا ی ــل خانواده ه اص
بــه نســل های بعــدی منتقــل می کننــد. ایــن موســیقی از نظــر 
فرمــی بــه دو نــوع اصلــی تقســیم می شــود: ترانه هــای بومــی 
آوازی کــه انفــرادی یــا دســته جمعی خوانــده می شــوند و 
رقص هــای محلــی ســازی کــه بــا ســازهای محلــی بــه اجــرا 

ــان(. ــد )هم در می آین
ــروی  ــی در قلم ــا محل ــی ی ــیقی بوم ــی، موس به طورکل
ــه آن  ــرد ک ــرار می گی ــر ق ــگ و هن ــه ای از فرهن ــا گون ــاخه ی ش
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ــک  ــیقی، از ی ــوع موس ــن ن ــد. در ای ــه می نامن ــگ عام را فرهن
ســو، نقــش هنرهــای اولیــه، باورهــا، احساســات، افســانه ها و 
ــوان  ــی و زندگــی گذشــتگان را می ت داســتان های آشــنای محل
بازیافــت و، از ســوی دیگــر، جلوه هــای طبیعــت را. همچنیــن، 
ســاختار  باقی مانــدن  به دلیــل  محلــی  و  بومــی  ســازهای 
سازشناســی  بــه  آنهــا،  اصیــل  ویژگی هــای  و  اولیه شــان 
می رســانند  یــاری  ایــران  موســیقی  تاریخــی  درنتیجــه  و 

)حمیــدی و همــکاران، 1393(.
ــیاری  ــی در بس ــیقی های محل ــه موس ــت ک ــن اس روش
ــر در  ــی جدایی ناپذی ــران نقش ــور ای ــرزمینی کش ــق س از مناط
ــی و  ــک محل ــا و مناس ــداوم آیین ه ــی، ت ــار فرهنگ ــای بافت بق
ــک  ــد و هری ــی دارن ــردم بوم ــرٔه م ــی روزم ــی زندگ به طور کل
ــای اجتماعــی،  ــواع پژوهش ه ــرای ان ــد دســتمایه ای ب می توانن
فرهنگــی و مدیریتــی شــوند. در ایــن پژوهــش، پــس از 
بررســی های گوناگــون، اســتان بوشــهر -- به دلیــل پیونــد 
تنگاتنــگ موســیقی بــا فرهنــگ جــاری مردم ایــن منطقــه، تنوع 
ــٔه  ــر )به منزل ــق دیگ ــیقی های مناط ــذب موس ــیقایی و ج موس
ــٔه  ــود نقط ــک خ ــت ژئوپولیتی ــطه موقعی ــه به واس ــه ای ک منطق
ــت(  ــوده اس ــون ب ــای گوناگ ــزی فرهنگ ه ــورد و هم آمی برخ
 برجســته ای کــه موســیقی های بومــی 

ً
و نیــز نقــش کامــا

ــا  ــه ایف ــن منطق ــردم ای ــی م ــک آیین ــی و مناس در آداب جمع
ــت.  ــده اس ــاب ش ــه انتخ ــورد مطالع ــٔه م ــد -- به منزل می کنن
در  ایــران  جنوبــی  اســتان های  از  بوشــهر  اســتان 
مــرز  کیلومتــر   707 از  بیــش  بــا  خلیج فــارس  حاشــیٔه 
دریایــی )نزدیــک بــه 30 درصــد نــوار ســاحلی جنــوب 
ــی  ــع طبیع ــراوان، مناب ــی ف ــت ژئوپلیتیک ــور( دارای اهمی کش
متنــوع و ظرفیت هــای فرهنگــی گســترده اســت. ایــن اســتان، 
 گــرم و مرطــوب، از ده شهرســتان 

ً
بــا آب وهوایــی عمومــا

ــرق و  ــت. از ش ــز آن اس ــهر مرک ــدر بوش ــده و بن ــکیل ش تش
غــرب بــا اســتان های هرمــزگان و خوزســتان و از شــمال 
ــوار  ــد هم ج ــه و بویراحم ــارس و کهکیلوی ــتان های ف ــا اس ب
ــال 1390  ــماری در س ــن سرش ــت آن در آخری ــت و جمعی اس
ــاکنان  ــتر س ــت. بیش ــوده اس ــر ب ــا 1.033.000 نف ــر ب براب
ــر  ــرب، ل ــوام ع ــس از آن اق ــارس و پ ــوم ف ــهر از ق ــتان بوش اس
ــی  ــگری فرهنگ ــای گردش ــه جاذبه ه ــتند. ازجمل ــرک هس و ت
ملمــوس در ایــن اســتان می تــوان بــه شــهرهای باســتانی 
قلعه هــا،  ریشــهر(،  و  ســیراف  بوشــهر،  قدیــم  )بافــت 
بردک ســیاه  نصــوری،  )بردســتان،  کوشــک ها  و  کاخ هــا 
مردم شناســی  دلــواری،  )رئیســعلی  موزه هــا  اردشــیر(،  و 
امام زاده هــا،  عمارت هــا،  نیایشــگاه ها،  دریانــوردی(  و 
ــه  ــز ازجمل ــره و نی ــا و غی ــا، بازاره ــا، انباره ــاها، گوره کلیس
ــاحلی،  ــوار س ــه ن ــوان ب ــی می ت ــگری طبیع ــای گردش جاذبه ه

اکوسیســتم های  و  غارهــا  آبشــارها،  جــم،  پردیــس  کــوه 
متنــوع ماننــد آب ســنگ های مرجانــی، جنگل هــای حــرا، 
ــٔه  ــه مجموع ــوری ک ــرد، به ط ــاره ک ــر اش ــتان ها و جزای نخلس
ــوس  ــی ناملم ــای فرهنگ ــار جذابیت ه ــا در کن ــن ظرفیت ه ای
)ازجملــه رویدادهــای محلــی، تاریخــی و هنــری( و فرهنــگ 
ــای  ــتاب فعالیت ه ــعٔه پرش ــه توس ــوازی ب ــر مهمان ن ــی ب مبتن
بوم گــردی در ســال های اخیــر در اســتان بوشــهر منجــر شــده 
اســت. غامرضــا دادبــه، اســتاد برجســتٔه موســیقی ســنتی، و 
ــی  ــور و عل ــرو روانی پ ــک، منی ــادق چوب ــی، ص ــر آتش منوچه
ــناس  ــری سرش ــی و هن ــای فرهنگ ــه چهره ه ــی ازجمل باباچاه

اســتان بوشــهر بوده انــد )اســتانداری بوشــهر، 1400(. 
کیــد بــر بوشــهر و نواحــی  موســیقی جنــوب (بــا تأ
پیرامونــی آن شــامل دشــتی و دشتســتان و تنگســتان و کنــگان( 
از ســه قالــب و فــرم موســیقایی آزاد، ریتمیــک و آیینــی ســامان 
می گیــرد. فــرم آزاد آن در نمــای آهنگیــن شــروه و شــرو ه خوانی 
متجلــی می شــود. فــرم ریتمیــک بــا فــرم آوازی فاصلــه 
ــک  ــرم ریتمی ــوب ف ــرم آوازی را در چهارچ ــد ف ــا بای دارد، ام
تجزیه وتحلیــل کــرد. فــرم ریتمیــک تجلــی  هم آمیختگــی 
ــازوار  ــن س ــیقی از چندی ــرم از موس ــن ف ــت. ای ــی اس فرهنگ
موســیقایی بهره منــد اســت کــه موســیقی شــادمانی نیــز 
ــر  ــدت متأث ــن به ش ــد و بنابرای ــکیل می ده ــی از آن را تش بخش
ــه  ــن زمین ــی اســت؛ در ای ــوام افریقای ــان و اق از موســیقی بومی
ــرم ســوم  ــه اشــاره کــرد. ف ــه موســیقی شــبالو و یزل ــوان ب می ت
کید بــر موســیقی بوشــهر و هرمــزگان)  موســیقی جنــوب )بــا تأ
به شــدت متأثــر از رســوم فرهنگــی و مناســک آیینــی اســت کــه 
ــاه نامه خوانی  ــا ش ــم زار ی ــه مراس ــوان ب ــا می ت ــٔه آن ه از جمل
اشــاره کــرد. به طورکلــی، موســیقی در اســتان بوشــهر پیونــدی 

ــی دارد )ودادی، 1392(.  ــم آیین ــا مراس ــتنی ب ناگسس
مــردم ساحل نشــین طبــق رســمی نانوشــته عــادت 
ــات و افســانه های خــود را از دریچــٔه موســیقی  داشــتند حکای
بــه گــوش دیگــران برســانند. از طــرف دیگــر، موســیقی و آواز 
همــراه همیشــگی دریانــوردان و ماهیگیــران بوده انــد و انگیــزه 
و محرکــی بــرای تمــام فعالیت هــای صیــادی آن هــا بــه  شــمار 
می رفته انــد. بــه  همیــن ترتیــب، آوازخوانــدن، رقصیــدن و 
جمع شــدن در کافه هــا بخشــی جدایی ناپذیــر از فرهنــگ 
ایــن منطقــه بــوده اســت )بهمنــی چاهســتانی، 1392(. 
ــال  ــان در  ح ــذر زم ــه در گ ــید ک ــر می رس ــه  نظ ــال، ب بااین ح
ــه  ــی متوج ــرگان محل ــه خب ــت. هنگامی ک ــدن اس ــگ ش کمرن
ــنوندگی  ــی و ش ــوس نوازندگ ــراث ناملم ــن می ــه ای ــدند ک ش
ــی  ــاد فضای ــرای ایج ــاز ب ــه نی ــت، ب ــول اس ــه اف ــی رو ب به آرام
ــافران  ــرای مس ــم ب ــه و ه ــوان منطق ــل ج ــرای نس ــم ب ــه ه ک
جذابیــت دارد پــی بردنــد. درنتیجــه، در صــدد برگــزاری 
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ــا  ــی ب ــای رســوم و آیین هــای محل جشــنواره ای به منظــور احی
ــد. ــی برآمدن ــیقی نواح ــت موس محوری

جشــنوارٔه کوچــه، کــه مهم تریــن جشــنوارٔه رســمی 
آیینــی و موســیقایی در اســتان بوشــهر اســت، در ســال 1396 
ــفندماه  ــنواره )در اس ــن جش ــرد. ای ــه کار ک ــاز ب ــی آغ شمس
ــهر(  ــهر بوش ــس در ش ــٔه حاج ریی ــی کاف ــه میزبان ــال ب ــر س ه
گروه هــای موســیقی گوناگــون محلــی را گــرد هــم مــی آورد تــا 
آواهــای بومی شــان را در رقابتــی دوســتانه بــه گــوش مشــتاقان 
ــای  ــدف احی ــا ه ــنواره، ب ــن جش ــال، ای ــانند. درعین ح برس
ــی از  ــیقی محل ــای موس ــان گروه ه ــی، میزب ــیقی نواح موس
ــن دوره و  ــز اولی ــزاری موفقیت آمی ــت. برگ ــران اس ــر ای سراس
ــال 1397  ــفندماه س ــا در اس ــد ت ــب ش ــتقبال از آن موج اس
ــٔه  ــه گفت ــود. ب ــزار ش ــت برگ ــا موفقی ــم ب ــن دورٔه آن ه دومی
برگزارکننــدگان ایــن فســتیوال کــه جمعــی از هنرمنــدان بوشــهر 
ــب،  ــر ل ــای زی ــد زمزمه ه ــنواره می خواه ــن جش ــتند، ای هس
ترانه هــای پشــت پنجره هــا و آوازهــای آخــر شــب رهگــذراِن 
پس کوچه هــای همــٔه خانه هــای ایــران و جهــان را بشــنود 

 .)Euronews, 2019(
ــی  ــدا و به طورکل ــٔه ص ــرعت، تکی ــم، س ــن، ریت همچنی
ــان  ــا زب ــتقیمی ب ــاط مس ــه ارتب ــر منطق ــیقی ه ــرم در موس ف
آن منطقــه دارد. ازایــن رو، آشــنایی بــا موســیقی بوشــهر 
ــردم  ــون م ــای گوناگ ــان و گویش ه ــا زب ــتقیمی ب ــد مس پیون
ــهر،  ــه، در بوش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــه دارد. ب ــن منطق ای
موســیقی هــر محلــه بــا محلــٔه دیگــر تغییــرات اندکــی دارد؛ 
چراکــه در گویــش مــردم بوشــهر تفاوت هــای اندکــی وجــود 
دارد )محمــدی و شــهرویی، 1396(. در اســتان بوشــهر، 
ــیقی های  ــی از موس ــکال متنوع ش

َ
ــواع و ا ــنتی، ان ــور س به ط

بومــی و محلــی از گذشــته تــا امــروز بــه حیــات خــود ادامــه 
داده انــد کــه بــه شــماری از مهم تریــن آن هــا در ایــن پژوهــش 

ــد.  ــد ش ــاره خواه ــه اش ــورت خاص به ص
در مراســم عــزاداری بوشــهر، ســاز دمــام نقــش محوری 
اجــرای  از  پــس  مــوارد،  برخــی  در  و  می کنــد  بــازی  را 
موســیقی، تعزیــه اجــرا می شــود. دمــام مجموعــه طبل هایــی 
اســت کــه در مراســم عــزاداری به منظــور اعــام شــروع 
ــم در  ــیقی های مه ــر از موس ــی دیگ ــود. یک ــم زده می ش مراس
بوشــهر موســیقی »شــبالو« اســت کــه تحــت تأثیــر موســیقی 
بومیــان افریقایــی بــوده اســت. ایــن موســیقی به وســیلٔه دایــره 
ــر  ــار یکدیگ ــره وار کن ــدگان دای ــود و در آن خوانن ــرا می ش اج
بــه  منظــم  به صــورت  را  خــود  شــانه های  و  می نشــینند 
ــج  ــای رای ــر فرم ه ــد. از دیگ ــکان می دهن ــت ت ــپ و راس چ
موســیقی در بوشــهر »یزلــه« اســت کــه به وســیلٔه خواننــدگان 
ــا دســت زدن همراهــی می شــود.  غیر حرفــه ای اجــرا و فقــط ب

»شــروه« نیــز نوعــی دیگــری از موســیقی محلــی اســت 
ــای  ــز و گاه دوبیتی ه ــای فائ ــدن آن از ترانه ه ــرای خوان ــه ب ک
هــم وزن اســتفاده می شــود و بــه منطقــٔه دشتســتان تعلــق دارد 
 آوازهایــی در دســتگاه شــور اســت. خیام خوانــی 

ً
و غالبــا

ــهر  ــتان بوش ــی در اس ــم عروس ــاد مراس ــای ش ــه آوازه ازجمل
اســت و توســط تک خــوان غیرحرفــه ای اجــرا می شــود. 
ــپ )دســت( می زننــد و رقصــی مخصــوص 

َ
حاضــران نیــز ش

ــتفاده  ــام اس ــک و دم ــا تمب ــره ی ــرای آن از دای ــد و در اج دارن
می شــود )درویشــی، 1386(. 

ــیقی های  ــر از موس ــی دیگ ــیقی زار یک ــن، موس همچنی
خلیج فــارس  کنــارٔه  مردمــان  و  ایــران  جنــوب  محلــی 
ــران  ــه ای ــا ب ــل از افریق ــت و در اص ــهر( اس ــزگان و بوش )هرم
آمــده  اســت. در ایــن موســیقی، از ســازهای گوناگونــی 
ازجملــه تنبیــره یــا تنبــوره اســتفاده می شــود کــه فقطاشــخاص 
خاصــی بــه نــام بابــازار در نوعــی مراســم روان درمانــی محلی 
آن را می نوازنــد )کــه از آن هــا بــا عنــوان اهــل هــوا یــاد 
ــفندی  ــا گوس ــاخ گاو ی ــاز از ش ــن س ــراب ای ــود(. مض می ش
کــه بــرای اجــرای مراســم قربانی شــده ســاخته می شــود 

)دهقانــی و افتخــاری، 1396(. 
به طورکلــی، بســیاری از آوازهــای مذهبــی بوشــهر اعــم 
از نوحــه، ذکــر، بیت هــای عــزا، مصیبــت، چاووشــی و غیــره 
ــوط  ــای مرب ــی و آوازه ــی مذهب ــیقی آیین ــوب موس در چهارچ
ــوا، زار و مشــایخ  ــه »اهــل هــوا« ماننــد آوازهــای شــروه، لی ب
ــد.  در چهارچــوب موســیقی آیینــی غیرمذهبــی قــرار می گیرن
ــیقی آوازی  ــهر موس ــیقی بوش ــب موس ــه غال ــوع، وج درمجم
اعــم از مذهبــی یــا غیرمذهبــی اســت. در ایــن میــان، 
ــاز  ــی س ــدون همراه  ب

ً
ــا ــا اساس ــمگیری از آوازه ــش چش بخ

ــزای  ــات، ع ــه، مناج ــر، مرثی ــه، ذک ــوند: نوح ــده می ش خوان
مثنوی خوانــی،  چاووشــی،  عــزا،  بیــت  زنــان،  ســرپایی 
ــه کار  ــوط ب ــی، شــروه، جنگ نامــه، آوازهــای مرب نظامی خوان
)مثــل صیــد ماهــی یــا وزن کــردن گنــدم(، الالیی هــا و غیــره 
جملگــی آوازهایــی هســتند کــه بــدون همراهــی ســاز خوانــده 
ــت  ــی، بی ــه، خیام خوان ــا، یزل ــا و رقص ه ــوند. ترانه ه می ش
ــی  ــه به نوع ــتند ک ــی هس ــره آوازهای ــروه ها و غی ــی، ش عروس
ــی  ــه همراهــی ســازهایی چــون دمــام، فلــوت، ن ــد ب می توانن
ــی،  ــوند )درویش ــده ش ــز خوان ــد نی ــی هفت بن ــا ن ــی ی جفت

.)1373

پیشینٔه پژوهش
ــوع  ــا موض ــط ب ــین مرتب ــای پیش ــن پژوهش ه مهم تری

ــت: ــده اس ــه ش ــه و ارائ ــدول 1 خاص ــق در ج تحقی
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جدول 1: مروری بر پیشینه پژوهش های انجام شده مرتبط با گردشگری موسیقی در ایران و جهان 

نتیجهعنوان و سالپژوهشگر

گردشگری موسیقی در بالی و نیواورلئان مک لین )2010(
نقش کمکی گردشگری موسیقی در رونق بخشی به اقتصاد محلی پس از 

بحران های طبیعی و اجتماعی

موسیقی و گردشگری در شهر ممفیسگیبسون و کانل )2005(

گردشگری موسیقی از دیگر گونه های گردشگری فرهنگی تأثیر می پذیرد.
موزه ها و محله هایی که به موسیقی شان شناخته می شوند فقط سایت های 
موسیقی نیستند، بلکه مکان هایی برای تعیین هویت و ملیت افراد هستند.
 فعالیتی برای سرگرمی نیست، بلکه نوعی مکاشفه  

ً
سفرکردن دیگر صرفا

معنوی برای برخی از گردشگران است.

آئوکی )2002(
نقش گردشگری فرهنگی در توسعٔه پایدار: 

مطالعٔه موردی موسیقی کوبا 
موسیقی عامل اصلی رونق گردشگری فرهنگی در کوبا

نقش کلیدی گردشگری موسیقی در توسعٔه پایدار

موسیقی، سفر و گردشگریاستوکس )1999(

جدال در بین معتقدان به این که گردشگری پدیده ای معنوی یا سکوالر است
 به مباحث پیچیده تری منجر می شود ازجمله می تواند به گونه ای معنویتی 
مدرن باشد. هویت، ملیت و مذهب اکنون در یک کفٔه ترازو قرار دارند که 

گردشگری می تواند هر دو را به چالش بکشد. فستیوال های موسیقی در 
سراسر دنیا نقش پیونددهندٔه این دو مقوله را ایفا می کنند. 

قلمرو و محدودٔه مطالعات جشنواره هاِگتز )2010(
جشنواره ها بخشی از کسب وکارهای تفریحی هستند که اغلب در بازاریابی 

مکان ها و گردشگری از برنامه های اصلی محسوب می شوند.

سقایی و همکاران 
)1394(

تأثیرات صنعت گردشگری در توسعٔه 
اجتماعی - فرهنگی شهر بوشهر

پتانســیل های گردشگری در توســعٔه اجتماعی و فرهنگی بوشهر تأثیرگذار 
اســت و از طرفی کمبود امکانات و خدمات رفاهی مانع توســعٔه گردشگری 

بوشهر است.

تاج زاده نمین و  هاشم زاده 
)1393(

نقش جشنواره های موسیقی محلی در توسعٔه 
گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه 

جشنواره های موسیقی محلی قابلیت توسعٔه گردشگری را دارند و توسعٔه 
گردشگری نیز باعث حفظ و پویایی موسیقی محلی می شود.

فرسانی و همکاران 
 )2017(

نگرش گردشگران به مقولٔه دنج گردشگری 
موسیقی )اصفهان( 

گرچه گردشگران بومی با مفهوم گردشگری موسیقی آشنایی چندانی ندارند، 
از پیشرفت آن استقبال می کنند.

آشنایی با مکاتب موسیقی، زندگی نامٔه بزرگان موسیقی و دیدار از آرامستان 
تخت فوالد بیشترین جذابیت را برای گردشگران دارند. 

گاهی از گردشگری موسیقی و آشنایی با آن اندک است و برای ترفیع و  آ
ترویج آن اقدامی نشده است.

سانگ و یوان )2020(
گردشگری و تأثیر آن در موسیقی سنتی 

دونگ و زندگی در ژیاوهوانگ 

گروه های اقلیت قومی با جذب گردشگران بیشتر به طور فزاینده ای شروع 
به ترویج و استفاده از فرهنگ های قومی سنتی خود ازجمله موسیقی قومی 

 در فرصت  های شغلی تأثیر 
ً
برای منافع اقتصادی کرده اند.گردشگری مستقیما

گذاشته و تأثیر غیرمستقیمی در انتقال موسیقی داشته  است.
سبک موسیقی و سبک زندگی اجتماعی مبتنی بر موسیقی به منظور بهره گیری 

برای اهداف گردشگری تغییرات چشمگیری داشته اند. 

پالکوویچ و همکاران 
 )2017(

تأثیرات اجتماعی جشنوارٔه موسیقی: 
آیا فرهنگ در نگرش جوامع محلی به 

رویدادهای موسیقی در سوئد و مجارستان 
تأثیر می گذارد؟

 
ً
فرهنگ ملی درک محلی از آثار و نتایج فستیوال در جوامع میزبان را شدیدا

تحت تأثیر قرار می دهد. 
مشارکت محلی، امنیت، هویت اجتماعی، منافع اقتصادی، هزینه های 

اجتماعی و هزینه های زیست محیطی مهم ترین عوامل اثرگذار در برگذاری 
فستیوال های بزرگ موسیقی محلی هستند. 

تفاوت در سطح توسعٔه اقتصادی و ظرفیت های فرهنگی جامعٔه میزبان در 
درک مردم محلی از تأثیر جشنواره های موسیقی و نگرششان 

به آن ها تأثیر می گذارد. 
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نتیجهعنوان و سالپژوهشگر

هادسن و همکاران 
 )2015(

تأثیرات رسانه های اجتماعی در 
احساسات مخاطبان، کیفیت رابطه با برند 

و بازاریابی شفاهی: مطالعٔه تجربی از 
شرکت کنندگان در جشنوارٔه موسیقی 

رشد جهانی جهانگردی موسیقی، به منزلٔه بازاری ویژه، شکوفایی 
جشنواره های موسیقی را تضمین می کند.

رسانه های اجتماعی تأثیر چشمگیری در احساسات و دلبستگی به برندهای 
جشنواره ای دارند و روابط مبتنی بر رسانه های اجتماعی به نتایج مطلوبی 

مانند تبلیغات دهان به دهان مثبت منجر می شوند.
استراتژی های بازریابی شبکه ای و ارتباطات بازاریابی دیجیتال مبتنی بر 

رسانه های اجتماعی باعث ارتقای برند تجاری جشنواره های موسیقی و حفظ 
وفاداری مخاطبان می شود. 

های )2020(
سیاست گردشگری فرهنگی در مناطق 

درحال توسعه: مورد ساراواک، مالزی

برنامه ریزان گردشگری، ارزش های بومی جوامع محلی را به منظور توسعٔه 
اقتصادی متنوع به حاشیه رانده اند. 

بهره گیری از رویکردی مشارکتی در برنامه ریزی 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 جشنواره ها و رویدادهای 

جامعٔه محلی 

رویدادهای جامعٔه محلی ازجمله جشنواره های موسیقی می تواند، از طریق 
ایجاد حافظٔه جمعی، پیوند خانوادگی و ایجاد روابط اجتماعی مستحکم، 

کیفیت زندگی اجتماعی خانوده ها را افزایش دهد. 
ارتقای رفاه و سامت فیزیکی و روانی خانواده ها ناشی از تجربه و ثبت 

خاطرٔه رویدادهای جشنواره ای به تمام جنبه های سیستم گردشگری 
قابل تعمیم است. 

روش شناسی
پژوهــش حاضــر، از لحــاظ هــدف، ازآنجاکه با شناســایی 
کاســتی ها و عوامــل کلیــدی مؤثــر در توســعٔه گردشــگری 
ــگری در  ــوع گردش ــن ن ــعٔه ای ــق و توس ــی رون ــیقی در پ موس
کشــور )و اســتان بوشــهر( اســت، تحقیقــی کاربــردی از شــاخٔه 

ــی رود.  ــمار م ــه  ش ــی - توصیفی ب ــای پیمایش پژوهش ه
فــاز  دو  در  یافته هــا  تجزیه وتحلیــل  و  گــردآوری 
ــل  ــت، عوام ــاز نخس ــت. در ف ــده اس ــام ش ــزی انج برنامه ری
کلیــدی مؤثــر در گردشــگری موســیقی شناســایی می شــوند. 
بــر ایــن اســاس، نخســت، از طریــق مــرور ادبیــات و 
ــذار در  ــل اثرگ ــه عوام ــین، مجموع ــط پیش ــای مرتب پژوهش ه
گردشــگری موســیقی احصــا شــد و ســپس، از طریــق مراجعــه 

ــه،  ــل اولی ــل عوام ــب و تعدی ــدی، ترکی ــرگان و جمع بن ــه خب ب
مهم تریــن عوامــل تحــت عنــوان عوامــل کلیــدی شناســایی و 
ــل در  ــار متقاب ــل آث ــدند. ســرانجام، به کمــک تحلی ــی ش نهای
ــل  ــری متقاب ــذاری و اثرپذی ــط اثرگ ــک، رواب ــزار میک م نرم اف
میــان عوامــل کلیــدی تحلیــل شــد )از نرم افــزار میک مــک در 
ــته ای  ــی میان رش ــه ماهیت ــود ک ــتفاده می ش ــای اس پژوهش ه
بــرای پــردازش اطاعــات کیفــی و تبدیــل دیدگاه هــای کیفــی 
 Glenn & Gordon,( )ــد ــی دارن ــای کّم ــه داده ه ــرگان ب خب
ــل  ــای تحلی ــای ماتریس ه ــر مبن ــا ب ــن نرم افزاره 2009(. ای
اثــر  نرم افــزار میک مــک  اثــر متقاطــع عمــل می کننــد. 
ــدی را می ســنجد و نقشــٔه  ــک از مؤلفه هــای کلی ــل هری متقاب

اثرگذاری/اثرپذیــری مؤلفه هــا را ارائــه می دهــد.

شکل 1: مراحل فاز اول روش شناسی تحقیق
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در فــاز دوم، از یــک ســو، از طریــق مصاحبــه بــا فعاالن، 
دســت اندرکاران و خبــرگان صنعــت گردشــگری و تحلیــل 
ــات  ــاخت ها و امکان ــده، زیرس ــای انجام ش ــی مصاحبه ه کیف
الزم بــرای جــذب گردشــگران موســیقی شناســایی شــده 
ــدا عوامــل پرتکــرار استخراج شــده از  اســت. بدین منظــور، ابت
ــدند و  ــه ش ــر گرفت ــه  در نظ ــا مؤلف ــد ی ــٔه ک ــا به منزل مصاحبه ه
ــن مؤلفه هــا،  ــن مفهــوم هریــک از ای ــا در نظــر گرفت ســپس، ب
آن هــا را در مفهومــی فراگیــر و مشــابه )بعــد( دســته بندی 
شــدند. بــه عبــارت دیگــر، هــر دســته از مؤلفه هــا در مقولــه ای 

ــی  ــاد اصل ــب ابع ــد و بدین ترتی ــدی ش ــد( جمع بن ــی )بع کل
ــات الزم  ــاخت ها و امکان ــعٔه زیرس ــکل گیری و توس ــرای ش ب

ــرای جــذب گردشــگران موســیقی شناســایی شــدند.  ب
کلیــدی  عوامــل  مرحلــه،  ایــن  در  همچنیــن، 
شناسایی شــده در مرحلــٔه قبــل، در قالــب پرســش نامه های 
ســنجش اهمیــت، در میــان نمونــه ای از گردشــگران ورودی بــه 
ــک  ــل به کم ــای حاص ــدند و یافته ه ــع ش ــهر توزی ــتان بوش اس
روش هــای تحلیــل آمــار توصیفــی و اســتنباطی )آزمــون 
فریدمــن( در نرم افــزار spss، اولویت بنــدی و تحلیــل شــدند. 

شکل 2: مراحل فاز دوم روش شناسی تحقیق

مــاک انتخــاب خبــرگان بــرای مصاحبــه )در فــاز اول و 
دوم(، نخســت، آشــنایی نظــری آن هــا بــا مفاهیــم گردشــگری 
ــی در  ــت عمل ــٔه فعالی ــا زمین ــابقه ی ــتن س ــی و دوم داش فرهنگ
ــژه  ــا گردشــگری فرهنگــی )به وی ــط ب یکــی از حوزه هــای مرتب
موســیقی( بــوده اســت. بــر ایــن اســاس، مصاحبه شــوندگان از 
میــان اســتادان دانشــگاه، مدیــران صنعــت و کارشناســان حــوزٔه 
ــکل 3  ــدند. ش ــاب ش ــایی و انتخ ــی شناس ــگری فرهنگ گردش
ــه  ــر حســب تخصــص کاری ب ــه را ب ــٔه مصاحب ــرگان مرحل خب
تصویــر کشــیده اســت. همان گونــه کــه ماحظــه می شــود، در 

ایــن پژوهــش، 8 نفــر خبــره شــامل ۲ نفــر از اســتادان دانشــگاه 
ــران  ــر از مدی ــی، ۳ نف ــگری فرهنگ ــوزٔه گردش ــه در ح باتجرب
صنعــت گردشــگری )۲ نفــر از مدیــران ســازمان میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری کشــور و یــک نفــر از مدیــران ادارٔه کل 
ــن  ــهر( و همچنی ــتان بوش ــگری اس ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــک  ــن حــوزه )ی ــه ای و فعــال در ای ــر از کارشناســان حرف ۲ نف
راهنمــای تــور و یــک کارشــناس ارشــد آژانــس گردشــگری در 

ــد. ــتان( بوده ان اس

شکل 3: ترکیب و تعداد خبرگان مصاحبه بر حسب تخصص و زمینٔه فعالیت
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نخســت  فــاز  نمونــٔه  می شــود،  یــادآور  همچنیــن 
و  خبــرگان  جامعــٔه  بــا  مصاحبــه  شــامل  کــه  تحقیــق، 
دســت اندرکاران حــوزٔه گردشــگری فرهنگــی و موســیقایی 
ــه  ــه روش گلول ــی ب ــری انتخاب ــرد نمونه گی ــا رویک ــت، ب اس
برفــی انجــام شــده اســت. بــر این اســاس، یــک شــرکت کننده 
هدایــت  دیگــر  شــرکت کنندگان  بــه  را  مــا  پژوهــش  در 
ــل  ــای حاص ــباع داده ه ــان اش ــا زم ــد ت ــن فراین ــد و ای می کن
 Maykut & Morehouse,( از مصاحبــه ادامــه می یابــد
ــامل  ــه ش ــق، ک ــاز دوم تحقی ــاری در ف ــٔه آم 2002(. جامع
تکمیــل پرســش نامه های نظرســنجی از گردشــگران بــوده 
ــه  ــی ورودی ب ــی و داخل ــگران خارج ــامل گردش ــت، ش اس
اســتان بوشــهر )در بهــار ســال 1399( هســتند. در ایــن فــاز، 
از روش نمونه گیــری تصادفــی بهره گیــری شــده و حجــم 
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران برابــر بــا 36 نفــر بــوده 
اســت )بــا توجــه بــه پاندمــی کوویــد 19 حجــم گردشــگران 

ــت(.  ــوده اس ــدود ب ــیار مح ــتان بس ــه اس ورودی ب
ــاز  ــن ف ــش نامه در ای ــؤاالت پرس ــی س ــن، پایای همچنی
ــا 92 درصــد  ــر ب ــاخ براب ــا بهره گیــری از روش آلفــای کرونب ب
ــش نامه از روش  ــن پرس ــی ای ــت و روای ــده اس ــت آم ــه دس ب
همســانی درونــی ســؤاالت و بــا مراجعــه بــه خبــرگان و 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه تأیی ــط ب ــان ذی رب کارشناس

یافته ها
شناسایی عوامل کلیدی

ــت وجوی  ــق جس ــاز اول، از طری ــت از ف در گام نخس
مقاله هــا،  بــه  رجــوع  بــا  و  اینترنتــی  و  کتابخانــه ای 
ــل  ــه ای از عوام ــود، مجموع ــتندات موج ــا و مس پایان نامه ه
شــامل 36 عامــل بالقــوه تأثیرگــذار در گردشــگری موســیقی 

ــد.  ــایی ش ــدول 1 شناس ــرح ج ــه ش ــر ب ــی فراگی ــا نگاه ب

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

عامل )مؤلفه( تأثیرگذارردیف

پتانسیل ایجاد »حس مکان« در تجربهٔ  گردشگر نگرش جامعٔه میزبان به گردشگری موسیقی و شناختش از آن 

وجود دیگر جاذبه های گردشگری فرهنگی در مقصد )مانند موزه ها و 
سایت های تاریخی( 

مراسم های بزرگداشت مشاهیر موسیقی 

تمایل گردشگران به دیدار با هنرمندان محیط های طبیعی مناسب و دارای جاذبه های دیداری برای اجرای موسیقی 

بازاریابی، شناخت بازار و نحؤه تبلیغات سالن های اجرا و کیفیت صدابرداری 

رقص های بومی هنرمندان بومی 

زبان و فرهنگ جامعٔه میزبان شناخت تفاوت های فرهنگی جامعٔه میزبان و گردشگران 

مراسم و جشن های بومی و محلی امکانات دسترسی و بلیت فروشی 

تئاتر موزیکال زیرساخت های فّناوری اطاعات 

طراحی پکیج های گردشگری فرهنگی دربردارندٔه گردشگری موسیقی ترویج فعالیت ها و بازدیدهای دیگر در حین جذب گردشگر موسیقی 

مراسم و سنت های ملی و مذهبی امکانات رزرو 

بوم شناسی، مردم شناسی و دانش موسیقی شفافیت و کارایی گردش مالی 

مشارکت و سرمایه  گذاری آژانس های مسافرتی،  هواپیمایی و هتل ها آموزش نیروی کار 

شناخت نوع موسیقی ای که جامعه می پسندد و می تواند ارائٔه کند.طراحی تورها و بسته های گردشگری موسیقی 

مستندسازی آمار این نوع گردشگری و شفاف سازی درآمد حاصل از آن پارک های موضوعی با محوریت موسیقی 

همسوسازی نوع موسیقی ارائه شده با تصویر کلی مقصد گردشگری نمایشگاه ها 

ارائٔه موسیقی به گونه ای که توجه رسانه ها را جلب کند.تقویت کسب وکارهای مرتبط )استودیوها، آموزشگاه ها، فروشگاه ها( 

کنترل حقوق مالکیت محصوالت ارائه شده در رویدادهای موسیقی موسیقی خیابانی 

همراه کردن رویدادهای فرهنگی/ورزشی با موسیقی ایجاد تجربٔه »حس مکان« برای گردشگر موسیقی 
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ــل  ــن عوام ــوان ای ــی می ت ــی، به طورکل ــر مفهوم از نظ
را در دو گــروه کلــی دســته بندی کــرد: »میــراث فرهنگــی 
ملمــوس و ناملمــوس«1 کــه دربردارنــدٔه ویژگی هــای فرهنگــی، 
ــات و  ــت و »امکان ــان اس ــٔه میزب ــی جامع ــی و تاریخ اجتماع
زیرســاخت های موجــود«2 کــه شــامل ویژگی هــای محیطــی، 

ــان اســت. ــی در جامعــٔه میزب رفاهــی و مدیریت
در مرحلــٔه بعــد، جــدول 36 عامــل اولیــٔه شناسایی شــده 
مصاحبــه ای  طــی  فرهنگــی  گردشــگری  در  مؤثــر 
نیمه ســاختاریافته بــه هرکــدام از خبــرگان ارائــه شــد و از آن هــا 

ــا لحــاظ شــرایط بومــی  ــا از دیــدگاه خــود و ب خواســته شــد ت
 اســتان بوشــهر( عوامــل مهم تــر را بیــان 

ً
در ایــران )و مشــخصا

ــری،  ــرای بازنگ ــا ب ــای آن ه ــه از دیدگاه ه ــن اینک ــد. ضم کنن
ــد.  ــه ش ــره گرفت ــل به ــوان عوام ــل عن ــم و تعدی ــام، ترمی ادغ
ــونده،  ــرگان مصاحبه ش ــای خب ــدی دیدگاه ه ــاس جمع بن براس
ــدٔه  ــر در آین ــدی مؤث ــل کلی ــٔه عوام ــل به منزل ــداد 13 عام تع
ــور  ــور به ط ــیقی در کش ــگری موس ــش )گردش ــوع پژوه موض
ــدون  ــدی و )ب ــاص( جمع بن ــور خ ــهر به ط ــتان بوش ــام و اس ع

ــد. ــی ش ــدول 2 نهای ــرح ج ــه ش ــدی( ب اولویت بن

1. Tangible and intangible cultural heritage
2. Facilities and infrastructure

جدول ۳: عوامل کلیدی مؤثر در گردشگری موسیقی در ایران

ماهیتمخففعامل کلیدیردیف

تنوعتنوع موسیقایی جامعٔه میزبان1

میراث فرهنگی ملموس و ناملموس

جذابیتجذابیت موسیقایی جامعٔه میزبان2

آیین هافرهنگ، مراسم و آیین های ویژٔه جامعٔه میزبان3

ظرفیتظرفیت تحمل جامعٔه میزبان )تحمل تفاوت های فرهنگی(4

کیفیتکیفیت موسیقی ارائه شده )هنرمندان، چشم انداز، مکان، صدا(5

حس مکانهمسویی نوع موسیقی با تصویر گردشگر از مقصد )حس مکان(6

شفافیتشفافیت و کارایی فرایندهای اقتصادی و مدیریتی7

امکانات و زیرساخت ها

رسانهبازاریابی و جلب توجه رسانه ها8

خدماتخدمات رفاهی و اقامتی9

امنیتامنیت روانی و اجتماعی10

فناوریفّناوری های ارتباطاتی و دسترس پذیری آناین11

پکیجپکیج های گردشگری فرهنگی )دربردارندٔه موسیقی(12

بلیتامکانات عرضٔه بلیت و رزرو13

ــزار  ــا نرم اف ــدی ب ــل کلی ــاختاری عوام ــل س تحلی
میک مــک

پــس از شناســایی عوامــل یــا مؤلفه هــای کلیــدی، 
ــدت و  ــور ش ــا و همین ط ــان آن ه ــل می ــط متقاب ــناخت رواب ش
ــوع گام دوم از  ــط موض ــن رواب ــری( ای ــوع )اثرگذاری/اثرپذی ن

ــت. ــوده اس ــش ب ــت پژوه ــاز نخس ف
ــٔه  ــدی 13گان ــل کلی ــاس عوام ــور، براس ــن منظ ــرای ای ب
ــل  ــس تحلی ــوان ماتری ــا عن ــش نامه ای ب ــده، پرس شناسایی ش

ــن  ــان ای ــی می ــط زوج ــی رواب ــرای ارزیاب ــع ب ــرات متقاط تأثی
متغیرهــا تدویــن و توســط خبــرگان پژوهــش تکمیــل شــد. در 
ایــن ماتریــس، تأثیــر متغیرهــای ســطر ماتریــس در متغیرهــای 
ســتون براســاس نمــرٔه داده شــده از جانــب خبــرگان مشــخص 
ــی 

ّ
می شــود )Godet ، 2000(. نمــرات یــا میــزان تأثیــرات عل

ــف(، دو  ــر ضعی ــک )تأثی ــر(، ی ــدون تأثی ــر )ب ــداد صف ــا اع ب
 Son,( ســنجیده می شــود )تأثیــر متوســط( و ســه )تأثیــر زیــاد(
2012(. میانگیــن دیدگاه هــای خبــرگان به کمــک نرم افــزار 
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اکســل تهیــه و به منزلــٔه ورودی نرم افــزار میک مــک ثبــت 
شــد.

نحــؤه توزیــع و پراکنــش متغیرهــا، در نقشــٔه اثرگــذاری/
ــتم  ــط سیس ــداری و رواب ــع از پای ــری جام ــری، تصوی اثرپذی
بــه  دســت می دهــد. به طــور متعــارف، در هــر سیســتم ، 
ــر قابل مشــاهده اســت: الــف( متغیرهــای  چهــار دســته متغی
ــا کلیــدی(؛ ب( متغیرهــای  تأثیرپذیــر  تأثیرگــذار )بحرانــی ی
)خروجــی(؛ ج( متغیرهــای دوجهــی )ریســک یــا هــدف( و 

ــتقل. ــای مس د( متغیره
بــر ایــن مبنــا، نتایــج تحلیــل براســاس محاســبٔه دو دور 
چرخــش آمــاری داده  هــا در یــک ماتریــس 13×13 متشــکل از 
عوامــل کلیــدی محاســبه شــده اســت. درنتیجــه، از مجمــوع 

169 رابطــه )تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری( ارزیابی شــده در 
ــر(،  ــدون تأثی ــر )ب ــه دارای ارزش صف ــدول، 45 رابط ــن ج ای
ــه دارای  ــم(، 43 رابط ــر ک ــک )تأثی ــه دارای ارزش ی 50 رابط
ارزش 2 )اثرگــذاری متوســط( و 31 رابطــه دارای ارزش 3 
)اثرگــذاری شــدید( بــوده اســت. ضریــب پرشــدگی ماتریــس 
 زیــاد و پراکنــدٔه عوامــل 

ً
برابــر 73/4 اســت کــه از تأثــر نســبتا

ــد.  ــت می کن حکای
بــر ایــن اســاس، نــوع و وضعیــت هریــک از متغیرهــای 
ــه موقعیــت آن هــا، در ماتریــس تأثیــرات  ــا توجــه ب اصلــی، ب
تأثیرگذاری/تأثیرپذیــری  نقشــٔه  عنــوان  تحــت  مســتقیم 

ــت: ــده اس ــش داده ش ــر نمای ــکل زی ــرح ش ــه ش ــتقیم ب مس

شکل 4: نقشٔه تأثیرات مستقیم مؤلفه های کلیدی سیزده گانه

ــده  ــدی شناسایی ش ــای کلی ــل مؤلفه ه ــاس تحلی براس
ــل  ــری )حاص ــٔه تأثیرگذاری/تأثیرپذی ــا در نقش ــگاه آن ه و جای
از  بــه درک جامع تــری  نرم افــزار میک مــک(، می تــوان  از 
سیســتم گردشــگری موســیقی در بســتر مــورد مطالعــه )ایــران 
به طــور عــام و اســتان بوشــهر به طــور خــاص( دســت 
یافــت. تحلیــل جایــگاه و موقعیــت هــر دســته از متغیرهــا بــه 

ــر آمــده اســت: شــرح زی

متغیرهای تأثیرگذار 
دو متغیــر »فرهنــگ، مراســم و آیین هــای ویــژٔه جامعــٔه 

اقتصــادی و  میزبــان« و»شــفافیت و کارایــی فرایندهــای 
مدیریتــی«، بــا قرارگرفتــن در ربــع بــاال و ســمت چــپ نقشــٔه 
ــای   متغیره

ً
ــخصا ــا مش ــتقیم متغیره ــری مس اثرگذاری/اثرپذی

ــری  ــاد و اثرپذی ــذاری زی ــش )دارای اثرگ ــن پژوه ــذار ای اثرگ
ــترین  ــذار بیش ــاخص های تأثیرگ ــع، ش ــتند. درواق ــم( هس ک
ــن«  ــٔه »بحرانی تری ــد. به منزل ــتم دارن ــذاری را در سیس تأثیرگ
ــه  ــته ب ــرات آن وابس ــتم و تغیی ــت سیس ــاخص ها، وضعی ش
آن هــا اســت و توســط سیســتم گردشــگری موســیقی چنــدان 
قابل کنتــرل نیســتند؛ چراکــه تأثیرپذیــری مســتقل آن هــا 
ــر  ــت و تغیی ــم اس  ک

ً
ــبتا ــگری نس ــت گردش ــاالن صنع از فع
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ــت.  ــته اس ــری وابس ــیار دیگ ــل بس ــر در عوام ــه تغیی ــا ب آن ه
ــدی محیطــی  ــد نیروهــای کلی ــر بای ــن دو متغی درمجمــوع، ای
ــیقی  ــگری موس ــدٔه گردش ــات آین ــا و تعام ــر در فعالیت ه مؤث
ــرایط  ــواره ش ــوند و هم ــه ش ــر گرفت ــهر در نظ ــتان بوش در اس
آن هــا بــرای تنظیــم سیاســت ها و برنامه هــا رصــد شــود. 
تغییــر در ایــن مؤلفه هــا می توانــد بــه تغییــرات در ســایر 

ــود.  ــر ش ــش منج ــوع پژوه ــای موض مؤلفه ه

دووجهی  متغیرهای 
یــر  بــا تصو نــوع موســیقی  یی  دو متغیــر »همســو
و  »بازاریابــی  و  مــکان(«  )حــس  مقصــد  از  گردشــگر 
جلــب توجــه رســانه ها« به منزلــٔه متغیرهــای دووجهــی 
شــناخته  موســیقی(  )گردشــگری  پژوهــش  موضــوع  در 
ــاد  ــذاری زی ــم دارای تأثیرگ ــه ه ــی ک ــن معن ــوند؛ بدی می ش
ایــن متغیرهــا  تأثیرپذیــری زیــاد هســتند.  و هــم دارای 
ــت  ــمت راس ــاال و س ــٔه ب ــری و در ناحی ــط قط ــی خ حوال
ــا  ــن متغیره ــت ای ــد. طبیع ــرار می گیرن ــرات ق ــس تأثی ماتری
ــری  ــش و تغیی ــر کن ــرا ه ــت؛ زی ــه اس ــداری آمیخت ــا ناپای ب
ــاخص ها  ــر ش ــر در دیگ ــش و تغیی ــب واکن ــا موج در آن ه
کنش وواکنــش  موضــوع  می تواننــد  و  شــد  خواهــد 
طراحــی  در  آن هــا  وضعیــت  و  باشــند  سیاســت گذاران 
ــن،  ــود. بنابرای ــاظ ش ــژه لح ــور وی ــا به ط ــا و اقدام ه برنامه ه
از ایــن متغیرهــا گاهــی به منزلــٔه متغیرهــای هــدف یــا 
عدم قطعیــت  به دلیــل  چراکــه،  می شــود؛  یــاد  ریســک 
ــا  ــات و برنامه ه ــز اقدام ــرای تمرک ــبی ب ــدف مناس ــاال، ه ب

بــه شــمار می رونــد. 

متغیرهــای تنظیم کننده
کــه  هســتند  متغیرهایــی  تنظیم کننــده  متغیرهــای 
در نزدیکــی مرکــز مختصــات ماتریــس قــرار می گیرنــد 
در  تأثیرپذیــری  یــا  تأثیرگــذاری  دارای  نســبی  به طــور  و 
ــری  سیســتم هســتند. براســاس نقشــٔه تأثیرگــذاری/ تأثیرپذی
و  رفاهــی  »خدمــات  متغیــر  شــش  می تــوان  متغیرهــا، 
)هنرمنــدان،  ارائه شــده  موســیقی  »کیفیــت  اقامتــی«، 
موســیقایی  »جذابیــت  صــدا(«،  مــکان،  چشــم انداز، 
ــی  ــی و ارتباطات ــای اطاعات ــان«، »فّناوری ه ــٔه میزب جامع
)تحمــل  میزبــان  جامعــٔه  تحمــل  »ظرفیــت  آنایــن«، 
ــی«  ــی و اجتماع ــت روان ــی(« و »امنی ــای فرهنگ تفاوت ه
ــه  ــش ب ــن پژوه ــده در ای ــای تنظیم کنن ــرٔه متغیره را در زم
ــه  ــده، در مقایس ــای تنظیم کنن ــه متغیره ــمار آورد. اگرچ ش
بــا متغیرهــای دووجهــی )هــدف یــا ریســک(، درجــٔه تأثیــر 
محدودتــری در شــکل دهی بــه تعامــات آینــده دارنــد؛ 

ــتند و الزم  ــذار هس ــم و تأثیرگ ــی مه ــال متغیرهای درعین ح
ــورد  ــا م ــات و برنامه ه ــعٔه اقدام ــی و توس ــت در طراح اس

ــد.  ــرار گیرن ــه ق توج

متغیرهای تأثیرپذیر یا وابســته
فرهنگــی  گردشــگری  »پکیج هــای  متغیــر  یــک 
)دربردارنــدٔه موســیقی بــا قرارگرفتــن در قســمت پاییــن 
به منزلــٔه شــاخص    

ً
و ســمت راســت ماتریــس مشــخصا

تأثیرپذیــر در ایــن تحلیــل شناســایی شــده  اســت. متغیرهــای 
تأثیرپذیــر، در مقایســه بــا تکامــل ســایر متغیرهــای تأثیرگــذار 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب ــاس هس ــیار حس ــی، بس و دووجه
ایــن شــاخص ها بــرای برنامه ریــزان و سیاســت گذاران در 
ــه  ــتند؛ چراک ــم هس ــیار مه ــیقی بس ــگری موس ــوزٔه گردش ح
ــرای  ــوان، ب ــا می ت ــذاری در آن ه ــی و اثرگ ــق هماهنگ از طری
تحقــق آینــدٔه مطلــوب، تــاش و برنامه ریــزی کــرد. بــر ایــن 
 شــاخص ی خروجــی 

ً
اســاس، ایــن مؤلفه هــا  اصطاحــا

ــد.  ــمار می رون ــه  ش ــتم ب ــرای سیس ب

متغیرهای مســتقل 
میزبــان«  جامعــٔه  موســیقایی  »تنــوع  متغیــر  دو 
و »عرضــٔه بلیــت و رزرو«،  در ایــن پژوهــش نســبت 
بــه متغیرهــای دیگــر دارای تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری 
ــتقل  ــای مس ــوان متغیره ــه عن ــدند و ب ــناخته ش ــری ش کمت
در تحلیــل ارائــٔه شــده اند. ایــن بــدان معناســت کــه 
)مبتنــی  واردشــده  داده هــای  براســاس  ایــن شــاخص  
شــاخص های  بــه  نســبت  خبــرگان(،   دیــدگاه  بــر 
دارنــد.  کمتــری  اثرگذاری/پذیــری  سیســتم،  دیگــر 
به منزلــٔه  شناسایی شــده  عامــل   13 همــٔه  درعین حــال، 
مؤلفــهٔ  کلیــدی در موضــوع پژوهــش -- بــا درجــات 
برنامه هــای  یــن  تدو در  بایــد   -- گوناگــون  اهمیــت 

آینــده لحــاظ شــوند. 
از  برگرفتــه  تحلیل هــای  براســاس  همچنیــن، 
نمایشــی   ،5 در شــکل   نرم افــزار میک مــک،  خروجــی 
گرافیکــی از شــدت ارتباطــات میــان عوامــل  ارائــه شــده 
ــی  ــل راهنمای ــان عوام ــر می ــات قوی ت ــت. درک ارتباط اس
ســودمند بــرای فهــم مهم تریــن روابــط در شــکل دهی 
اســتان  در  فرهنگــی  گردشــگری  نظــام  آینــدٔه  بــه 
بــرای  فراگیــر  یــری  تصو می توانــد  و  اســت  بوشــهر 
تأثیرگــذاری  چگونگــی  آورد.  فراهــم  تصمیم گیــران 
تأثیــرات  و  میانــه  تأثیــرات  به صــورت  شــاخص ها 
ضعیــف  تأثیــرات  از  )و  اســت  قابل مشــاهده  قــوی 

اســت(. شــده  چشم پوشــی 
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شکل 5: نمودار شدت تأثیرگذاری/تأثیرپذیری مستقیم عوامل کلیدی

اولویت بنــدی عوامــل کلیــدی از طریــق 
پرســش نامه توزیــع 

در گام نخســت از فــاز دوم روش  تحقیــق، از طریــق 
توزیــع پرســش نامه میــان گردشــگران ورودی بــه اســتان 
اولویت بنــدی  بــرای  خارجــی(،  و  )داخلــی  بوشــهر 
ــرای  ــد. ب ــدام ش ــگران اق ــدگاه گردش ــدی از دی ــل کلی عوام
ــون  ــتنباطی )آزم ــار اس ــدی آم ــور، از روش  رتبه بن ــن منظ ای
ناپارامتــری فریدمــن( بهــره گیــری شــده اســت. بدین منظــور، 
ــرای ســنجش اهمیــت هریــک از 13 عامــل  پرســش نامه ای ب
کلیــدی شناسایی شــده در مرحلــٔه قبــل طراحــی شــد و 
در میــان نمونــٔه آمــاری پژوهــش، متشــکل از 36 نفــر از 
ــی  ــورت تصادف ــهر، به ص ــتان بوش ــه اس ــگران ورودی ب گردش
توزیــع شــد )همان گونــه کــه در بخــش روش شناســی توضیــح 
داده شــد، حجــم نمونــه بــه روش فرمــول کوکــران تعیین شــده 

اســت(. ســؤاالت پرســش نامه بــا اســتفاده از طیــف لیکــرت 
طراحــی شــد و دامنــٔه اهمیتــی از خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد 
بــه ترتیــب ارزش عــددی یــک تــا 5 بــرای هریــک از عوامــل 
ــل  ــارکت کنندگان در تکمی ــی مش ــت. فراوان ــده اس ــن ش تعیی
ــه  ــناختی ب ــای جمعیت ش ــک معیاره ــه تفکی ــش نامه ها ب پرس

ــر آمــده اســت. شــرح جــدول زی
 36 از  حاصــل  پاســخ های  جمع بنــدی  از  پــس 
نرم افــزار  بــه  اطاعــات  ورود  و  دریافتــی  پرســش نامٔه 
)عوامــل  گویه هــا  از  هریــک  رتبــٔه  میانگیــن   ،SPSS
اســتنباطی  آمــار  آزمــون  از  بهره گیــری  بــا  کلیــدی( 
ناپارامتــری فریدمــن بــه شــرح جــدول 3 بــه دســت آمــد کــه 
یــری دقیــق  از اولویت هــای موردنظــر پاســخ گویان  تصو

می دهــد.  ارائــه 
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جدول ۴: میانگین رتبٔه اهمیت )اولویت( عوامل کلیدی مؤثر در گردشگری موسیقی از دیدگاه گردشگران1

سطح معناداریخی دودرجٔه آزادیمیانگین رتبهعامل کلیدیاولویت

۱۰/۴۸همسویی نوع موسیقی با تصویر گردشگر از مقصد )حس مکان(1

۱۲۷۲/۴۰

۹/۴۶ظرفیت تحمل جامعٔه میزبان )تحمل تفاوت های فرهنگی(2

۸/۹۳فرهنگ، مراسم و آیین های ویژٔه جامعٔه میزبان 3

۸/۳۴کیفیت موسیقی ارائه شده )هنرمندان، چشم انداز، مکان، صدا(4

۸/۰۶بازاریابی و جلب توجه رسانه ها5

۷/۸۳جذابیت موسیقایی جامعٔه میزبان6

۷/۵۴امنیت روانی و اجتماعی7

۷/۳۸پکیج های گردشگری فرهنگی )دربردارندٔه موسیقی(8

6.92خدمات رفاهی و اقامتی9

6.34فّناوری های ارتباطاتی و دسترس پذیری آناین 10

6.10تنوع موسیقایی جامعٔه میزبان11

5.83امکانات عرضٔه بلیت و رزرو12

5.16شفافیت و کارایی فرایندهای اقتصادی و مدیریتی 13

ــل  ــه عوام ــود، مجموع ــه می ش ــه ماحظ ــه ک همان گون
مرتبــط بــا »میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس« در 
ــاخت ها«،  ــات و زیرس ــا »امکان ــط ب ــل مرتب ــا عوام ــه ب مقایس
ــت  ــگران، اهمی ــدگاه گردش ــبی از دی ــور نس ــوع و به ط درمجم

بیشــتری داشــته اند. 

زیرســاخت های  و  امکانــات  شناســایی 
خبــرگان بــا  مصاحبــه  طریــق  از  ضــروری 

ــه  ــوع ب ــق رج ــش از طری ــاز دوم پژوه ــٔه دوم از ف مرحل
ــدرج در  ــخصات من ــرح مش ــه ش ــش )ب ــرگان پژوه آرای خب
ــل خبرگــی انجــام شــد.  شــکل 3( در قالــب تشــکیل یــک پن
در ایــن پنــل، از خبــرگان درخواســت شــد تــا مهم تریــن 

نیــاز بــرای  زیرســاخت های ضــروری و امکانــات مــورد 
و  عــام  به طــور  فرهنگــی  گردشــگری  بهبــود  و  توســعه 
ــا  گردشــگری موســیقی به طــور خــاص در اســتان بوشــهر را ب

ــد. ــان کنن ــود بی ــش خ ــارب و دان ــر تج ــه ب تکی
ــؤاالت  ــوص س ــوندگان درخص ــای مصاحبه ش دیدگاه ه
ــرداری شــد و، در گــروه  مطرح شــده توســط پژوهشــگر فیش ب
کانونــی پژوهــش، یکپارچه ســازی، کدگــذاری، ترکیــب و 
ــدی  ــل از جمع بن ــا حاص ــب یافته ه ــد. ترکی ــی ش ــل کیف تحلی
دیدگاه هــای خبــرگان در قالــب 17 مؤلفــه و در 4 ْبعــد اصلــی 
ــان داده  ــدول 5 نش ــدی در ج ــن طبقه بن ــده و ای ــته بندی ش دس

شــده اســت.

1. ردیف های هایایت شده با رنگ طوسی عوامل مرتبط با میراث فرهنگی ملموس و ناملموس را نشان می دهند.



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

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

مرزبان   و مرزبان 198

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

جدول ۵: امکانات و زیرساخت های الزم برای
 ارتقای جایگاه گردشگری موسیقی از دید خبرگان

کدها )مؤلفه ها(ی شناسایی شده ابعاد اصلی

غذا و نوشیدنی
امنیت

بهداشت
بافتار )بومی، شهری، تاریخی(

تسهیات و خدمات جانبی

اقامتگاه

دسترس پذیری
حمل ونقل عمومی درون شهری/برون شهری

اجارٔه وسایل نقلیه
حمل ونقل

چشم اندازها و جذابیت بصری
مکان رویداد )محیط اجرا(
کیفیت صدابرداری و اجرا

رویدادهای مکمل

مدیریت رویداد 
موسیقی

درجٔه آزادی های اجتماعی
آستانٔه تحمل جامعٔه میزبان
تنوع و جذابیت موسیقایی

مهمان نوازی
هنرمندان و جامعٔه هنری

فرهنگ جامعٔه میزبان

براســاس  می شــود،  ماحظــه  کــه  همان گونــه 
خبــرگان،  دیدگاه هــای  یکپارچه ســازی  و  مقوله بنــدی 
به منظــور  را  امکانــات  و  زیرســاخت ها  توســعٔه  می تــوان 
ــب  ــهر در قال ــتان بوش ــیقی در اس ــگری موس ــعٔه گردش توس
چهــار ُبعــد اصلــی شــامل »اقامتــگاه«، »حمل ونقــل«، 
ــان«  ــٔه میزب ــداد موســیقی« و »فرهنــگ جامع ــت روی »مدیری
ــن  ــک از ای ــرد و هری ــزی ک ــرای آن برنامه ری ــته بندی و ب دس
ابعــاد دارای مؤلفه هایــی مشــخص بــه  شــرح منــدرج در 

جــدول 5 هســتند. 

نتیجه گیری
 فعالیتی برای ســرگرمی نیســت، 

ً
ســفرکردن دیگــر صرفــا

بلکــه ســفر بــرای بســیاری از گردشــگران مکاشــفه ای معنــوی 
اســت. بــه همین دلیــل، نقــش فرعی موســیقی در گردشــگری 
ــر  ــرار دارد. گردشــگری موســیقی ب حــاال در مرکــز نمایــش ق
ــور  ــا کش ــه ی ــر منطق ــیقی ه ــراوان موس ــای ف ــٔه جذابیت ه پای
ــرد.  ــکل می گی ــه آن ش ــوط ب ــای مرب ــا و رویداده و فعالیت ه
گردشــگری  نــوع  ایــن  پیدایــش  در  موســیقی  بنابرایــن، 
ــن  ــد. ای ــازی می کن ــش را ب ــن نق ــن و اصلی تری محوری تری
نــوع گردشــگری جایــگاه ویــژه خــود را در ادبیــات و اقتصــاد 
ــوع  ــن ن ــه ای ــال، ب ــت. بااین ح ــه اس ــگری یافت ــی گردش جهان
ــه  ــوز توج ــون( هن ــل گوناگ ــه دالی ــران )ب ــگری در ای گردش
ــرای  ــیاری ب ــوه بس ــای بالق ــت و ظرفیت ه ــده اس ــدی نش ج

شــکوفایی دارد. گردشــگری موســیقی جزئــی از بــازار بــزرگ 
گردشــگری فرهنگــی اســت و بیشــترین قســمت گردشــگران 
ــد.  ــرار می گیرن ــگری ق ــاخه از گردش ــن ش ــی در ای بین الملل
گردشــگری فرهنگــی به طــور عــام در چهارچــوب گردشــگری 
پایــدار می توانــد فوایــد اقتصــادی بســیار زیــادی بــرای 

جوامــع محلــی داشــته باشــد.
بــر ایــن اســاس، گردشــگری موســیقی راه را بــرای 
ــه  ــازد؛ چراک ــر می س ــی هموارت ــگری فرهنگ ــعٔه گردش توس
مناطــق گوناگــون کشــور مــا هــم دارای فرهنــگ، زبــان 
 میــراث فرهنگــی 

ً
و موســیقی غنــی هســتند و هــم غالبــا

ملمــوس و ناملمــوس قابل توجهــی دارنــد. درعین حــال، 
ــز  ــگران و نی ــی و گردش ــع محل ــه جوام ــانی ب گاهی رس ــا آ ب
یافتــن بازارهــای مناســب بــرای ترویــج گردشــگری موســیقی 
ــب  ــج در غال ــازار دن ــن ب ــٔه ای ــای نهفت ــوان از ظرفیت ه می ت
ــن  ــرگان ای ــاور خب ــه ب ــرد. ب ــره ب ــیقی به ــای موس رویداده
پژوهــش، در ســال های آینــده، رونــد تغییــر در فضــای 
ــیقی  ــگری موس ــام و گردش ــور ع ــی به ط ــگری فرهنگ گردش
ــد کــرد  ــدا خواه ــه پی ــا ســرعت بیشــتری ادام ــور خــا، ب به ط
و شــناخت دقیق تــر نیازهــای فزاینــدٔه گردشــگران آینــده 

ــت. ــر اس ــی گریزناپذی ضرورت
ــود،  ــواهد موج ــش و ش ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه براس
گردشــگری موســیقی در کشــور بــه طــور عام و اســتان بوشــهر 
ــی، ظرفیت هــا  ــوع، پویای ــه تن ــا توجــه ب به طــور خــاص -- ب
و جذابیــت موســیقایی اســتان -- به طــور بالقــوه آبســتن 
ــه گســتره،  توســعٔه چشــمگیر اســت و از ایــن منظــر، بســته ب
ــه،  ــن زمین ــده در ای ــات برنامه ریزی ش ــٔه اقدام ــق و دامن عم
ــگران  ــذب گردش ــرای ج ــی ب ــیل قابل توجه ــد پتانس می توان

خارجــی و داخلــی در اســتان بوشــهر داشــته باشــد.
ــن  ــی صاحب نظــران مشــارکت کننده در ای  همگ

ً
ــا تقریب

پژوهــش در ایــن موضــوع اتفــاق نظــر دارنــد کــه گردشــگری 
ــای  ــترش قابلیت ه ــرای گس ــهر، ب ــتان بوش ــیقی در اس موس
خــود در آینــده، در هــر دو حــوزٔه »میــراث فرهنگــی ملمــوس 
فیزیکــی،  زیرســاخت های  و  »امکانــات  و  ناملمــوس«  و 
فراینــدی و پشــتیبانی« الزم اســت اقدامــات توســعه ای و 

ــد.  ــرار ده ــتور کار ق ــاختاری را در دس ــرات س تغیی
بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت، در ایــن پژوهــش کوشــیده 
شــد عوامــل و مؤلفه هــای کلیــدی مؤثــر در گردشــگری 
مــوردی  نمونــٔه  )به منزلــٔه  بوشــهر  اســتان  در  موســیقی 
متناســب از جوامــع محلــی دارای ظرفیت هــای بالقــوه و 
مؤثــر( شناســایی شــوند و، ضمــن تحلیــل روابــط ســاختاری 
و  اثرگــذاری  حیــث  )از  عوامــل  ایــن  میــان  متقابــل  و 
آینــدٔه  در  تأثیرگــذار  مؤلفه هــای  مهم تریــن  اثرپذیــری(، 
گردشــگری موســیقی در اســتان بوشــهر از دیــدگاه گردشــگران 
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)خارجــی و داخلــی( ورودی بــه ایــن اســتان نیــز احصــا 
ــات مــورد  ــن زیرســاخت ها و امکان ــن، مهم تری شــود. همچنی
نیــاز )اعــم از زیرســاخت های فرهنگــی و زیرســاخت های 
فیزیکــی و مدیریتــی( بــا بررســی آرای خبــرگان در قالــب 
ــٔه  ــگ جامع ــامل »فرهن ــی ش ــد اصل ــار ُبع ــه در چه 17 مؤلف
ــل«  ــگاه« و »حمل ونق ــداد«، »اقامت ــت روی ــان«، »مدیری میزب

ــود.  ــن ش تبیی
ــه  ــت از آن دارد ک ــود حکای ــای موج ــا و یافته ه رونده
»متناســب بودن تجربــٔه گردشــگر از مقصــد بــا تصویــر ذهنــی 
قبلــی او از آنجــا )حــس مــکان(«، »بازاریابی هــای رســانه  ای 
ــم  ــی« و »مراس ــیقی محل ــای موس ــاندن رویداده ــرای شناس ب
ــا فرهنــگ بومــی« تأثیــر بســیاری در بهبــود  آیینــی متناســب ب
ــتان  ــخص در اس ــور مش ــی )به ط ــگران فرهنگ ــذب گردش ج
بوشــهر( دارد. همچنیــن، »شــفافیت و کارایــی فرایندهــای 
ــاالن و  ــذب فع ــم در ج ــی مه ــی« عامل ــادی و مدیریت اقتص
ارتقــای فعالیت هــا در ایــن حــوزه اســت. ایــن چهــار عامــل، 
ــود،  ــده می ش ــل« دی ــرات عوام ــٔه تأثی ــه در »نقش ــه ک همان گون
باالتریــن درجــٔه تأثیرگــذاری را در شــکل دهی بــه آینــدٔه 
تحــوالت در ایــن عرصــه دارنــد و شایســته اســت در طراحــی 

ــد.  ــرار گیرن ــژه ق ــه وی ــورد توج ــتی م ــای سیاس گزینه ه
ــاالن  ــان و فع ــش، متولی ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه براس
ــر دو گــروه از  ــد ب گردشــگری موســیقی در اســتان بوشــهر بای
برنامه هــا و اقدامــات توســعه ای تمرکــز کننــد: نخســت توســعٔه 
)به ویــژه  فیزیکــی  زیرســاخت های  و  خدماتــی  امکانــات 
توســعٔه  پیش نیــاز  کــه  حمل ونقــل(  و  اقامتــگاه  شــامل 
گردشــگری محلــی اســت و دوم توســعٔه زیرســاخت های 
ــی  ــعٔه فرهنگ ــامل توس ــیقایی )ش ــترهای موس ــی و بس فرهنگ
جامعــٔه میزبــان و مدیریــت رویدادهــای موســیقی( کــه 
چهارچــوب  در  موســیقی  گردشــگری  توســعٔه  زمینه ســاز 

ــت.  ــی اس ــدار فرهنگ ــگری پای گردش
مهــم  مقصــد  به منزلــٔه  بوشــهر  اســتان  بنابرایــن، 
ــتری  ــد بس ــوه می توان ــور، بالق ــیقی در کش ــگری موس گردش
ــرای جــذب گردشــگران خارجــی و داخلــی  ــا ب جــذاب و پوی
ــکان« را  ــور در م ــس حض ــد »ح ــه بتوان ــی ک ــد در صورت باش
بــرای مخاطبــان و گردشــگران ایجــاد کنــد و رویدادهــای 
از  گردشــگران  ذهنــی  تصویــر  بــا  متناســب  را  فرهنگــی 
 امــکان 

ً
مقصــد طراحــی کنــد. بــرای ایــن کار، الزم اســت اوال

»دسترســی بــه انــواع خدمــات مــورد انتظــار گردشــگران 
ــا  ــن، ب ــا بافــت بومــی منطقــه« را فراهــم و همچنی متناســب ب
ــاس  ــان، احس ــٔه میزب ــری در جامع ــل و مداراگ ــش تحم افزای
امنیــت و بهره منــدی از حمایــت جامعــٔه بومــی را بــرای 

ــد.  ــاد کن ــگران ایج گردش
مجموعــه عوامــل کلیــدی ســیزده گانٔه شناسایی شــده 

عوامــل  دربــارٔه  فراگیــر  چشــم اندازی  پژوهــش،  ایــن  در 
ــا و  ــیقی و اولویت ه ــگری موس ــتم گردش ــذار در سیس تأثیرگ
تعامــات ضــروری در ایــن زمینــه بــرای طراحــی راهبردهــا و 
ــد  ــع آن، می توان ــد و، به تب ــاد می کن ــط ایج ــت ها مرتب سیاس
بــه جوامــع محلــی بــرای تحقــق درآمــد پایــدار کمــک کنــد و 
باعــث ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی مردمــان بومــی از یــک 
ــتان  ــه اس ــگران ورودی ب ــٔه گردش ــت تجرب ــطح کیفی ــو و س س

بوشــهر از ســوی دیگــر باشــد. 
ــت آمده  ــش )به دس ــن پژوه ــای ای ــت یافته ه ــی اس گفتن
ــش نامه ها(  ــه پرس ــخ گویی ب ــرگان و پاس ــا خب ــه ب از مصاحب
دربــارٔه مــواردی چــون »نقــش رو بــه رشــد گردشــگری 
موســیقی در توســعٔه گردشــگری فرهنگــی و توســعٔه پایــدار«، 
مکان هــا«،  بازاریابــی  در  موســیقی  رویدادهــای  »نقــش 
ــی  ــای آیین ــتقبال از رویداده ــرای اس ــگران ب ــی گردش »آمادگ
ــان«،  ــع میزب ــنواره ها در جوام ــرات جش ــیقایی«، »تأثی و موس
»نقــش گردشــگری موســیقی در رونــق اقتصــاد محلــی«، 
»نیــاز بــه توســعٔه امکانــات و خدمــات رفاهــی بــرای توســعٔه 
ــٔه  ــی جامع ــت فرهنگ ــت ظرفی ــی«، »اهمی ــگری فرهنگ گردش
میزبــان« و »نقــش رســانه ها و بازاریابی هــای شــبکه ای در 
یافته هــای  بــا  به طورکلــی  فرهنگــی«  توســعٔه گردشــگری 
پژوهش هــای مشــابه پیشــین )جــدول 1( همســویی دارد. 

و  میدانــی  یافته هــای  بــر  تکیــه  بــا  ســرانجام، 
می تــوان  مصاحبه هــا  و  پنل هــا  در  خبــرگان  دیدگاه هــای 
ــرِو  ــرکت های پیش ــا ش ــکاری ب ــرمایه گذاری و هم ــت »س گف
ــر  ــاد در ه ــازمان های مردم نه ــا و س ــرکت های نوپ ــی، ش جهان
ــی  ــد پروتکل های ــیقی«، »تمهی ــگری و موس ــوزٔه گردش دو ح
»ارتقــای  موســیقی«،  رویدادهــای  مدیریــت  زمینــٔه  در 
ــان«،  ــٔه میزب ــل جامع ــتانٔه تحم ــی و آس ــای فرهنگ ظرفیت ه
»اســتقرار ســازوکارهای شــفافیت در نهادهــای مســئول«، 
ترکیــب  در  فرهنگــی  گردشــگری  پکیج هــای  »طراحــی 
رســانه ها  از  »بهره گیــری  و  موســیقایی«  رویدادهــای  بــا 
بــا  گردشــگران  ذهنــی  تصویــر  همسوســازی  به منظــور 
ــرای ارتقــای  ــه پیشــنهادهایی اســت کــه ب واقعیت هــا« ازجمل
ــوان  ــهر می ت ــتان بوش ــیقی در اس ــگری موس ــت گردش مدیری

ــرد. ــه ک ارائ
ــی انجــام  ــن پژوهــش هم زمان ــت ای ــن محدودی مهم تری
ــوده  ــور ب ــد 19 در کش ــی کووی ــیوع پاندم ــا ش ــی از آن ب بخش
ــران و  ــگری در ای ــفرهای گردش ــش س ــث کاه ــه باع ــت ک اس
ــگران  ــه گردش ــی ب ــئله دسترس ــن مس ــت. ای ــوده اس ــان ب جه
ــرار داد  ــر ق ــت تأثی ــدت تح ــی را به ش ــی داخل ــی و حت خارج
و پژوهشــگران را بــا مشــکات گوناگــون بــرای گــردآوری 
ــش  ــرگان را کاه ــارکت خب ــٔه مش ــرد و دامن ــه رو ک ــا روب داده ه
ــتر  ــد بس ــش می توان ــن پژوه ــای ای ــال، یافته ه داد. درعین ح
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موضــوع  بــه  ژرف نگرانه تــر  پرداختــن  بــرای  مناســبی 
گردشــگری موســیقی )بــا تکیــه بــر موســیقی بومــی و 
ــه کاوی در  ــی و بهین ــم آورد. ترازیاب ــی( فراه ــیقی نواح موس
ــٔه  ــیقی و ارائ ــگری موس ــوزٔه گردش ــی در ح ــات جهان تجربی
مدلــی بومــی یــا تدویــن نقشــٔه راه توســعٔه گردشــگری 
و  راهبــردی  پیشــنهادی  می توانــد  کشــور  در  موســیقی 
کاربــردی بــرای پژوهش هــای آینــده در ایــن حــوزه بــه 

ــد. ــمار آی  ش

منابع
اســتانداری بوشــهر، معاونــت برنامه ریــزی، دربــارٔه اســتان بوشــهر 

/http://barname.ostb.ir .)1400(

آزاده فــر، محمدرضــا )1397(. طراحــی بســته های گردشــگری 

ــا(،  ــای زیب ــیقی )هنره ــی و موس ــای نمایش ــیقی. هنره موس

.86-77  ،  )1(23

 .)1393( میرنجــف  موســوی،  و  علــی  کشــکولی،  باقــری 

گردشــگری فرهنگــی )ماهیــت و مفاهیــم(. تهــران: نشــر آراد 

ــاب. کت

بهمنی چاهســتانی، مریم )1392(. جـایـــگاه قصـــه های عـامیـــانه 

ــی  ــنامٔه فرهنگ ــان. پژوهش ــاهی هـرمـزگـ ــات شفـ در ادبیـ

هرمــزگان، ۳)۵(، ۱۱۷-۱۰۶.

نقش   .)1393( ژالــه  هاشم زاده،  و  ابوالفضــل  نمین،  تاج زاده 

جشنوارههایــی موسیقی محلی در توسعٔه گردشگری از دیدگاه 

مدیریت  مطالعٔه  علمی پژوهشی  فصلنامٔه  بالقوه.  گردشگران 

.۳۱-۵۸  ،)26(9 گردشگری، 

ــر گردشــگری  ــاه، مســعود )1393(. تأثی حســنوند، ســمیه و خداپن

دو  درحال توســعه:  کشــورهای  در  اقتصــادی  رشــد  بــر 

ــا. سیاســت های راهبــردی  رویکــرد پانــل ایســتا و پانــل پوی

 .102-87  ،)6(2 کالن،  و 

ــم )1393(.  ــادی، ابراهی ــن و فره ــدری، امی ــر، صف ــدی، اکب حمی

ــر تأثیــر موســیقی محلــی در توســعٔه گردشــگری  تحلیلــی ب

)مطالعــٔه مــوردی: موســیقی عاشــیقی در شهرســتان کلیبــر(. 

اولیــن کنفرانــس ملــی جغرافیــا، گردشــگری، منابــع طبیعــی 

و توســعٔه پایــدار، تهــران.

ــر  ــران: نش ــیقی. ته ــه موس ــری ب ــه )1390(. نظ
ّ
ــی، روح الل خالق

ــش. ــروان پوی ــی ره ــٔه فرهنگ مؤسس

درویشــی، محمدرضــا )1373(. مقدمــه ای بــر شــناخت موســیقی 

بوشــهر،  هرمــزگان،  جنــوب  )مناطــق  ایــران  نواحــی 

تبلیغــات  ســازمان  هنــری  حــوزٔه  تهــران:  خوزســتان(. 

اســامی، واحــد موســیقی.

ــکوت ها.  ــرودها و س ــان س ــا )1386(. از می ــی، محمدرض درویش

تهــران: مؤسســٔه فرهنگــی ماهــور.

موسیقی.  مردمشناسی  سمینار   .)۱۳۷۸( محمدرضــا  درویشی، 

تهران. دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکدٔه  تهران: 

دهقانــی، بابــک و افتخــاری، آزاده )1396(. مطالعــٔه تطبیقــی 

ــومین  ــزگان س ــردم هرم ــی م ــیقی بوم ــا موس ــیقی زار ب موس

کنفرانــس بین المللــی پژوهــش در علــوم و مهندســی.

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

ــدن  ــر و تم ــد. هن ــت مقص ــیلۀ مدیری ــا وس ــدف ی ــزار، ه اب

ــرق، ۷)23(، 56-49. ش

ــا  ــی، غامرض ــا و صبوح ــژاد، غامرض ــن، امینی ن ــقایی، محس س

توســعٔه  بــر  گردشــگری  صنعــت  تأثیــرات   .)1394(

برنامه ریــزی  بوشــهر.  شــهر  اجتماعی - فرهنگــی 

 .140-131  ،)18(5 منطقــه ای، 

توســعٔه   .)1396( منصــور  طبیعــی،  و  اعظــم  صفرآبــادی، 

ــد  کی ــا تأ ــور ب ــگری اجتماع مح ــعٔه گردش ــگری توس گردش

بــر جنبه هــای قومــی محلــی )مطالعــٔه مــوردی: شــهر 

 .182-169  ،)52(۱۵ جغرافیــا،  کرمانشــاه(. 

ــت  ــی و صنع ــرمایه فرهنگ ــی، س ــگ قوم ــدی. فرهن ــی مه کروب

۳۰۹-۳۲۶:  )۲۸(  ۷  ;۱۳۸۷ اجتماعــی.  رفــاه  گردشــگری. 

محمــدی، محســن. و شــهرویی مقــدم، امیــن. )1396(. بررســی 

ملــی  همایــش  پنجمیــن  بوشــهر.  موســیقی  گونه هــای 

راهکارهــای توســعه و ترویــج علــوم تربیتــی، روان شناســی، 

ــران. ــران، ته ــوزش در ای ــاوره و آم مش

ودادی، حمیــد )1392(. موســیقی بوشــهر و غنــای آیینــی آن. 
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