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11...نقش مصنوعات معنادار فرهنگی در توسعه گردشگري شهري در

در شهرهاي حوزه خلیج نقش مصنوعات معنادار فرهنگی در توسعه گردشگري شهري 
)(مطالعه موردي: بوشهربر موسیقیتأکیدبا فارس

3علی باقري کشکولی، 2دکتر اسحاق جاللیان،1دکتر میرنجف موسوي

چکیده
رونق ندارند ي دیگر هایی که گردشگريهاموسیقی گردشگري از نظر نوع گردشگري، محتوا و زمان

بسیار حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، نقش مصنوعات معنادار فرهنگی در توسعه گردشگري 
- نوع تحقیق کاربردي و روش بررسی آن توصیفیبر موسیقی است. تأکیدبا استان بوشهرشهري 

زیه و جهت تج. باشدمیاداري- سیاسیبر اساس تقسیمات شهر بوشهر تحلیلی است. جامعه آماري 
همچنین براي ارتباط بین ) استفاده شده است و SWOT(استراتژیکریزيبرنامهاز مدل هاتحلیل داده

چندمتغیره، تحلیل واریانس و هاي آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی، رگرسیون آزمون،متغیرها
اراي خصوصیات دمحلی شهر بوشهرموسیقی دهدمینشان هااستفاده شده است. یافتهتحلیل مسیر

منبع پایدار درآمد براي توانندمیو موسیقی استنوعولحـن،بسیار متـنوعی از نظر طرز بـیان
با هاي میزان استقبال از کنسرتهامتغیر،تحلیل مسیربر اساس گردشگري موسیقی محسوب شود. 

و کمترینیشترینداراي ببه ترتیب 418/0ي موسیقی با میزانهاو وجود زیرساخت923/0میزان 
) R(ضریب همبستگی چندگانههمچنین . باشندمیشهر بوشهر ات در رونق گردشگري موسیقی در تأثیر

ناشی از بهبود در این شهردرصد از رشد و توسعه گردشگري موسیقی2/71دهدمینشان 
. خواهد بودي موسیقی، اجراهاي زنده، محتوا و نوع موسیقی محلی و زمان اجراي موسیقی هازیرساخت

در رابطه با گردشگري موسیقی که کندمیبیان نیزاستراتژیک گردشگري موسیقیریزيبرنامهتحلیل 
اندهبیشترین مقدار را به خود اختصاص داد12/8و 35/8و تهدیدات با ضرایب ها، ضعفشهر بوشهردر 

است. بنابراین بر اساس با نقاط ضعف بیشماري روبروشهر بوشهریعنی وضعیت گردشگري موسیقی در 
ن نوع از گردشگري ایهي تهاجمی و رقابتی جهت رشد و توسعهااز استراتژيباید ي استراتژیک هاتحلیل

میان مدت و کوتاه مدت در زمینه بهبود هاگذاريسرمایهشامل هااستفاده شود. این استراتژي
ترش اجراي این نوع از موسیقی در حمایت از موسیقی محلی این شهر و گسو امکانات،هازیرساخت

ي هنري، معرفی فعالین هاتبدیل محل سکونت موسیقیدانان، شاعران، نوازندگان به موزهسطح شهرها،
ي مسئوالن و شهروندان نسبت به گردشگران هاایجاد تغییر نگرشزیادي در عرصه هنر و موسیقی، 

Mousavi424@yahoo.comاستادیار دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، -1

jalaliyan_e@yahoo.comعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوشهر، -2

Alib336@gmail.comریزي شهري، دانشگاه اصفهان،نویسنده مسئول: دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه-3
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موسیقی گردشگري يهاخانهتأسیسباز و ي موسیقی در فضاهاي هاموسیقی، امکان برگزاري جشنواره
.باشندمیدر این شهر

.، بوشهرخلیج فارس، موسیقی محلی: مصنوعات معنادار، گردشگري موسیقی، کلیديهايواژه

مقدمه
مسألهطرح 

اجراي موسیقی یک فرهنگ یا استفاده از آن، محدود به آن فرهنگ یا مهاجران از آن فرهنگ 
از مصنوعاتی است که مطابق فرهنگ جهانی ايهبه رشدي بخشی از یک آراینیست، بلکه به طور رو

:Picard, 1996(گیردمیبه آسانی مورد استفاده قرار  ). در جریان جهانی، رویارویی 16-38
). زیرا در هر Harcup, 2000: 215داشته است(ايهفزآیندتأثیر، بر رشد موسیقی هافرهنگ

و منجر به اجاد جاذبه براي گرددمیو ... در قالب موسیقی بیان ، آداب و رسومهافرهنگی، سنت
:Reid, 2006(شودمیگردشگران) (افراد غیربومی گردشگري تأثیر). در اینجاست که تحت 35-46

تا مکانی براي نمایش و بازنمایی فرهنگ فراهم شوندمیبازآفرینی هاو جهانی شدن این سنت
:Grant, 2006(گردد در توانندمیي نمایش، جهت اجراي موسیقی، تئاتر و ... هامکان). این 581

رونق گردشگري شهري مفید واقع شوند. اجراي موسیقی در هواي آزاد و همچنین اجراي تئاترهاي 
ي مختلف قادر است گردشگران را به محل اجراي نمایش هاخیابانی در روزهاي معین و در مناسبت

انتظار دارند که تجربه ايهتا جایی که گردشگران به طور کلیش).Timothy, 1997: 127بکشانند(
با موسیقی خاصی همراهی شود. مثال در وین، موسیقی والس؛ در هاي فرهنگی، حضورشان در مکان

- صنعت توریسم از این موضوع در تبلیغات خود و در ارائه معرّف.نیواورلئان، جاز و در کوبا، رومبا

. این همراهی و مالزمت، بخشی از یک کندمیگاهها و مناطق هدف استفاده هایی معتبر براي تفریح
ي هاکه در آن، سلیقهرودمیهاي سطح زندگی و وضع رفاهی نیز به شمار سیستم وسیع از معرف
و سطح، وضع و سبک زندگی شودمیبنديطبقهي کارشناسی هاسیستمموسیقایی بر اساس 

بنابراین موسیقی گردشگري از نظر نوع ). 128: 1379لیخانی،(قکندمیمنطقه مربوطه را تعیین 
ي دیگر رونق ندارند بسیار حائز اهمیت است. در هایی که گردشگريهاگردشگري، محتوا و زمان

افرادي که صرفا به خاطر (ايهبه گردشگران موسیقی هستتوانمیارتباط با نوع گردشگري موسیقی 
گردشگران موسیقی جنبی(افرادي که به دالیل غیرهنري و ) وشوندمیموسیقی جذب یک منطقه 

. از نظر )Carol, 1992: 60(اشاره کرد) شوندمیصرفا براي پرکردن اوقات فراغت جذب یک منطقه 
موسیقی به عنوان یک جاذبه، یک معرّف براي وضع معیشت و سبک محتوایی، این نوع گردشگري 
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13...نقش مصنوعات معنادار فرهنگی در توسعه گردشگري شهري در

و هااست که تمام ابعاد اجتماعی(آشنایی با فرهنگي سفراهها و انگیزهزندگی، و محملی براي پیام
زیاد بر تصور از یک مکان تأثیرایجاد اشتغال، افزایش درآمد و (همگرایی فرهنگی و قومی)، اقتصادي

حرکت در جهت تبدیل یک منطقه به (فرهنگی،داخلی و خارجی)گذاريسرمایهجهت رونق 
گفت در توانمی). Edgar, 1998: 118(دهدمیقرارتأثیرشهرك فرهنگی) و ... را تحت 

گردشگري موسیقی شهري، گردشگران محرك تغییر و توسعه فرهنگی هستند زیرا مشارکت 
,Hall(گرددمیگردشگران به عنوان مخاطب در این رویدادها منجر به تغییر در معنا و مفهوم 

ناپذیرجداییي موسیقی جزء ). امروزه در اکثر کشورهاي دنیا، موسیقی و گردشگر175 :2001
گردشگري شهري شده و در بسیاري از نواحی دنیا، این نوع گردشگري در حال رشد و توسعه 

ي دیگر هایی که گردشگريهازیرا این نوع از گردشگري در زمان)Tenzer, 1991: 10(باشدمی
ي کالنی در این هايگذارسرمایهو کشورهاي مختلف گیردمیرونق ندارند بیشتر مورد توجه قرار 

ي تئاتر و موسیقی و همچنین هامانند انواع سالنهازیرا توسعه زیرساختاندهزمینه انجام داد
تبلیغات گسترده عوامل اصلی در توسعه گردشگري موسیقی در اکثر کشورهاي جهان محسوب 

ن نوع مهم، ایمؤلفهموسیقی به عنوان یک در این کشورها) Sanger, 1988: 98(شوندمی
این هنر شودمیگردشگري را چنان ارتقا می بخشد که گویی یک محصول گردشگري است و باعث 

:Roden, 2001(هنوز زنده و پرطراوت باشد و به وسطه آن، گردشگري موسیقی توسعه می یابد

ي برگزاري و هااز نظر تعداد، محتوا و زمانمحلی ي ها). این پژوهش به بررسی انواع موسیقی121
و هاکه با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتايهبه گونپردازدمینقش آنها در جذب گردشگران 

.پردازدمیشهر بوشهرتهدیدات به ارائه راهکارهایی جهت توسعه گردشگري موسیقی شهري در 

ضرورت انجام تحقیق
درونی نوازنده و بوشهر، همچون موسیقی دیگر مناطق، انواع احساسات و حاالت محلیدر موسیقی
چوبی، نی دوزله، داریه و سازهاي نی انبان، نیبا موسیقی محلیدر قالب انواع مختلف یا خواننده

محیطی، استان بوشهر با توجه به نزدیکی به مناطق عرب نشین و شرایط زیست. شودمیاجرا تمبک
ي هادم توجه به موسیقیدالیل مختلفی منجر به عمتأسفانهرد که به فرد دانوعی موسیقی منحصر 

محلی استان به عنوان یک منبع درآمد پایدار در بخش گردشگري موسیقی شده است. این 
.باشدمیو داراي محتوایی غنی عمیقا نشات گرفته از فرهنگ و شیوه زندگی جامعه ماستموسیقی 

یک منبع درآمد ن نوع از موسیقی به عنوان ایهبنابراین مطالعه و تدوین راهبردهایی جهت توسع
پایدار و عامل اصلی توسعه گردشگري اهمیت زیادي دارد.
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اهداف
در شهر بوشهرو نقش آنها در جذب گردشگرانمحلیبررسی انواع موسیقی-1
در شهر بوشهرو نقش آن در توسعه گردشگري موسیقی محلیبررسی محتواي موسیقی-2
در شهر بوشهرقی ارائه راهبردهایی جهت توسعه گردشگري موسی-3

سوابق
کردن ايهکه کلمه جشنوارايهگردشگري جشنواره رکن مهمی در گردشگري رویداد است، تا انداز

ي مورد بهره برداري گردشگري و سوداگران بازار هابراي اشاره به بیش از حد تجاري کردن جشنواره
تین چارچوب متن اصلی ). نخسQuinn, 2006: 288; Richards, 2007: 33-44(ابداع شده است

در مورد این موضوع رویداد مخصوص گولد بلَت یعنی هنر و علم جشن بود که خیلی زود به دنبال 
) منتشر شد و یکسال بعد رویدادهاي Getz, 1991(، رویدادهاي خاص و گردشگريهاآن جشنواره

یر تکاملی ) س1980(1قدیمی توسط الونداايه) منتشر شد. مقالHall, 1992(شاخص گردشگر
ونزوئال)، از جمله روابط قدرت و نقش نخبگان سیاسی را مورد ارزیابی قرار داد. (2کارناوال کاراکاس

به چه سبب 4ي کاجون در لوئیزیاناها) مشاهده کردند که جشنواره2000(3بانکستون و هنري
) 2005(5دامبه تجدید هویت کاجون کمک کردند. گو60هستند که از دهه ايهي ابداع شدهاسنت
ي شهري به وجود آورد که کشمکش بر سر معانی و نیز نامعقولی و هادر مورد منظرهايهفرضی

- 1992(6قرار می داد. جکسونتأکیدي بومی را مورد هاتناقض مربوط به تماشایی کردن فرهنگ
، 2004(8. واترمندهدمیرا مورد رسیدگی قرار 7ي مربوط به کارناوالها) به روشنی سیاست1988
ي هنري را مورد بررسی قرار داد و هاي فرهنگی جشنوارهها) سیاست1998، 2004(8واترمن

و گرددمیمخصوصا یادآور شد که اثرات بازاریابی چگونه منجر به اشکال هنري اطمینان بخش 
در مطالعه قدیمی دیگري ي هنري تحت تسلط نخبگان فرهنگی است.هاچگونه بسیاري از جشنواره

ي ها، به خاطر حفاظت از گروههاي نمایشی گردشگر مانند جشنوارهها) از جاذبه1977(9بوك

1- Lavenda
2- Caracas (Venezuela) Carnival
3- Bankston and Henry
4- Louisiana
5- Gotham
6- Jackson
7- carnivals
8- Waterman
9- Buck
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به کاال و اعتبار نمایشی سازيتبدیل) 1988(1. اریک کوهنکندمیطرفداري پذیرآسیبفرهنگی 
تجربیات قومی داشته باشند را مورد بررسی توانندمیا گردشگران ایهدر زمینه گردشگري و اینک

ي بازدیدکننده وابسته است. هاد که ارزش، قابل مذاکره است و به خواستهقرار داد. وي ادعا کر
مانند جشنواره) در طی زمان زنگار (که توسعه فرهنگی جدیدافتدمیارزش پیشامدي زمانی اتفاق 

. این مقاله به طور واضح درباره جشنواره نیست اما بسیار به آن مربوط است. گیردمیارزش به خود 
در تایلند را بررسی کرد. تعداد ايه) اعتبار و ارزش یک رویداد اسطور2007(2کوهندر مقاله بعدي

) 1993(3، از جمله آثار هینچ و دالمراندهي قومی را بررسی کردهااندکی از محققان، اعتبار جشنواره
. رودمیي گردشگر به کار هاي بومی کانادا که به عنوان جاذبهها) در مورد جشنواره1993(3دالمر

به سازيتبدیل) اجراهاي قومی سنتی در هینان چین را از دیدگاه رابطه بین اعتبار و 2003(ایکسی
) با مراجعه به کاالهاي فروخته شده 205() و چابرا2003(4کاال مطالعه کرد. چابرا، هئیلی و سیلس

و در یک جشنواره و مشاهدات بازدیدکنندگان به موضوعات اعتبار رسیدگی کردند. میلر
) نگرشی 1995(6) بر جشنواره سامی در سوئد تمرکز کردند در حالی که نیئون فلد2006(5پیترسن

نگرشی جامعه شناختی نسبت به مطالعه یک جشنواره بومی در استرالیا اتخاذ کرد که به اجرا به 
) مقیاس نمونه جدید زیست 2006(7بورگس و چون،عنوان متنی اجتماعی نگاه می کرد. کیم

که اندهي مردم حاضر در جشنواره فیلم در برزیل به خدمت گرفتهازشمحیطی را براي بررسی انگی
) نیازها و 2004(8وان زل و بوسابراي پروراندن آگاهی از مسائل زیست محیطی ایجاد می شد.

گذار بر تصمیم سکنه براي حضور در یک جشنواره هنر از جمله موانع تأثیرعوامل انگیزشی 
شماري از موضوعات خاص اثر اجتماعی مانند ادر، استاگن بورگ . اندهموقعیتی را مورد نظر قرار داد

) درباره چگونگی پرورش هویت هم جنس بازي توسط جشنواره ملی موسیقی 1995(9و سودرد
زنان مورد رسیدگی قرار گرفته است اما به اهداف آن در خصوص تنوع نژادي در بین زنان دست 

نیافته است.

1- Eric Cohen
2- Cohen
3- Delamere
4- Chhabra, Healy and Sills
5- Muller and Petterssen
6- Neuenfeldt
7- Kim, Borges and Chon
8- Van Zyl and Botha
9- Eder, Staggenborg and Sudderth
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هاها و فرضیهسئوال
و توسعه گردشگري موسیقی شهري رابطه شهر بوشهر در محلیي هارشد موسیقیعوامل بین -1

معناداري وجود دارد.
و توسعه گردشگري موسیقی رابطه بوشهري موسیقی محلیهاو ظرفیتهابین توسعه قابلیت-2

معناداري وجود دارد.

روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردي و روش بررسی آن هاي مورد بررسیبا توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه

اداره از ي مورد نیازهاداده.استشهرهاي بوشهر، بندعباستحلیلی است. جامعه آماري - توصیفی
ي موسیقی استان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع هاکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، کانون

ها و سازمانشهرداري وهاي آماري،سالنامهدستی و گردشگري استان، مرکز صدا و سیماي استان، 
ریزيبرنامهاز مدل هاجهت تجزیه و تحلیل داده. جمع آوري شده استربطنهادهاي ذي

،همچنین براي ارتباط بین متغیرها). 165: 1388موسوي، () استفاده شده استSwot(استراتژیک
و تحلیل ، تحلیل واریانسچندمتغیرههاي آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی، رگرسیون آزمون
.استفاده شده استمسیر

هامعرفی متغیرها و شاخص
ي توسعه هامتغیر تابع شاخصو در این تحقیق موسیقی) (مصنوعات معنادار فرهنگمتغیر مستقل 

که شامل تعداد گردشگران، بهبود اقتصاد محلی، توسعه باشدمیگردشگري موسیقی 
تبلیغ مراکز ، ، فضاهاي نمادین و ..)هاانند سینماها، کنسرتایجاد فضاهاي مدرن م(هازیرساخت

.باشدمیمحلیتاریخی و گردشگري، محصوالت گردشگري موسیقی
توسعه بري مؤثرهاشاخصبرموسیقیتاثیربر اساسپژوهشروندمدل مفهومی تحقیق

.)1شکل (استشدهگردشگري موسیقی بررسی
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هومی پژوهش: فرآیند مف1شکل 
محدوده و قلمرو پژوهش

. )2(شکل باشدمیبوشهرن پژوهش استان ایهمحدوده مورد مطالع

: محدوده مورد مطالعه2شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پژوهشی خلیج فارس- مجموعه مقاالت دهمین همایش ملی علمی18

ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
تعاریف و مفاهیم

جامعه ي فضایی و مکانی انسان در هاترین فعالیتگردشگري شهري، یکی از مهمترین و پیچیده
ي شهري و انطباق هااز نظر فرهنگی در جریانامروزه گردشگري شهري نقش مهمی. شهري است

ما تواندمیاین شهرها با جهانی شدن و به روز شدن شهرها دارد. شناخت عناصر بنیادي گردشگري 
عناصر اولیه گردشگري -1:را در شناخت گردشگري شهري کمک کند که عبارتند از

هاقابل بازدید مانند: بوستانهامکانو ... ، هایی مانند تئاتر، سینما، برپایی نمالیشگاههافعالیت(شامل
عناصر ثانویه شامل مهمان سراها، بازارها و - 2) و ...)، آبشار ها( موزههاي تاریخی، گنجینههامکان

، هاوستانعوامل دیگري چون اطالعات، خدمات موجود در ب-3و غذا سراها است. هافروشگاه
ي راهنما و اداره اطالعات براي راهنمایی گردشگران از دیگر موارد عناصر بنیادي گردشگري هانقشه
). یکی از اشکال مهم گردشگري شهري، گردشگري موسیقی است. این Quinn, 2006: 60(است

ه یک است و آن به سفر افراد ببراي بسیاري از مناطق جهانگردشگري یک صنعت سودآورنوع از
منطقه جدید به منظور شرکت در یک نمایش یا کنسرت موسیقی، و یا حتی یک جشنواره بزرگ

:Bloomfield, 1996(اشاره دارد ). هنگامی که مردم براي رفتن به جشنواره و یا نمایش، به 165
براي دریافت کنندمیو به منطقه برگزاري سفر کنندمیخصوص یکی از آنها بلیط خریداري 

به کهکنندمیمورد نیاز شامل رزرو اتاق هتل، خرید مواد غذایی، حمل و نقل، ... هزینه خدمات
به همین دلیل بسیاري از مناطق گرددمیموجب بهبود اقتصاد محلی عنوان یک منبع بزرگ درآمد

بنابراین . )Graburn, 1983: 33(براي توسعه گردشگري موسیقی اهمیت زیادي قائل هستند
ي هانوع جشنوارهاینزیرا گردشگري موسیقی است. مهميهاسیقی یکی از جنبهجشنواره مو

براي تعطیالت چند روزه و همچنینموسیقی بسیار مقرون به صرفه براي بهبود اقتصاد محلی است 
,Johnson(باشندمیریزيبرنامهنیز قابل  2007: ي موسیقی به عنوان هارویدادها و جشنواره).90

دالیل بیشتري، فراتر از ها. این جشنوارهشوندمیمحسوبریابی گردشگري موسیقی بخش مهم بازا
، براي دیدار از یک مکان به گردشگر عرضه کندمیآنچه محصول عادي موسیقی ارائه 

ي موسیقی در گردشگري هانقش جشنواره).Lagroup & Interarts, 2005: 44-46(کندمی
و اقدام به عنوان سازمان هاو مکانهای، پویا سازي جاذبهکمک به بازاریاب،شامل جذب گردشگر

). Quinn, 2006: 63(دهنده براي دیگر اشکال توسعه است
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ها و مبانی نظريدیدگاه
. در باشدمیدر تمام جهان هادر احساسات انسانمؤثرامروزه، موسیقی بسیار پر اهمیت و همچنین 

ي دنیا را درك کنند هافرادي که می خواهند انواع موسیقی، گردشگري موسیقی براي اهاکنار این
یی با هایک نوع از گردشگري بسیار راضی کننده است. این نوع گردشگري، گردشگر را به مکان

و یا دیدن موسیقیدانان و آهنگسازان هابازدید و مشارکت در رویدادهاي موسیقی یا جشنوارهاهداف 
Gibson andبرد(میبزرگ دنیا  Davidson, 2004: گردشگري موسیقی بخشی از ).389

ي مختلف در هاي مرتبط با فرهنگهاگردشگري فرهنگی است که شامل انواع مختلفی از موسیقی
:Tikkanen, 2004(سراسر جهان است ارتباط بین موسیقی و گردشگري در این است که ). 129

زیادي گردشگر را براي بازدید از ن هنر، تعدادایهاشکال مختلف موسیقی و متعلقات مربوط ب
ي مختلف جهان و یا هاي مختلف این هنر و یا آموزش و یادگیري آن در مرزهاي و محدودههاجنبه

:Lea, 2006(کندمیترکیبی از این دو شکل از گردشگري را، جذب  همچنین ارتباط بین ).59
ي مندرج در اشعار هایخی و مکاني تارها، مکانهاو جشنوارههاموسیقی و مکان اشاره به موزه

Gibson andمعاصر اشاره دارد( Davidson, 2004: توسعه گردشگري موسیقی ). 389-391
ي جذاب منجر به برانگیختن خاطرات، احساسات و یا آثار هاموسیقیاوالًداراي دو پیامد مهم است. 

موسیقی ثانیاًو شودمیبردمیتمام تمایالتی که یک شنونده از آن لذت و هاهنري، دلتنگی
که محصوالت گردشگري با ايهمنجر به کاالیی شدن محصوالت هنري گردد به گونتواندمی

، انواع مختلف هاي آهنگسازان معروف دنیا بر روي آنها، تابلوهاي دیواري، کارت پستالهامارك
اقتصاد در جامعه هدف منجر به پویایی،کنندمیرا بازتاب ي معروفهاجواهرات و .. که موسیقی

فراگیرتر است و در پویایی اقتصاد نقش بسیار . در این میان موسیقی سنتی شوندمیگردشگري 
:Leenders, Telgen, Gemser, & Wurff, 2005مهمی دارد( 149.(

گردشگري موسیقی

گردشگر

هاي موسیقیانواع سبک

موسیقی

آهنگسازان و خوانندگان

محصوالت موسیقی

یهاي موسیقجشنواره

جوابگویی به نیازها

امکان اجراي زنده موسیقی

وجود امکانات مناسب

هاي برگزاريمکان
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: پیوند گردشگري و موسیقی در عناصر مختلف جهت توسعه گردشگري موسیقی3شکل
با توجه به قدمت و اهمیت به موارد زیر اشاره کرد. توانمیشگري موسیقی از آثار مثبت گرد

بهترین موسیقیاجراهايهاي مختلف فرهنگی و گردشگري، در زمینهتاریخی مناطق مختلف
. همچنین شوندمیاین مناطق محسوب آثار تاریخی، مذهبی و گردشگري گزینه براي معرفی

، امروز به یکی از ابزارهاي مهم جذب ه از موسیقیبه عنوان مهمترین شاخموسیقی محلی
و استفاده از آن نه تنها به غناي ي محلی)هاترانه(شنایی با فولکلورآ. گردشگري تبدیل شده است

سرمایه اصلی موسیقی یک کهشود چراموجب جهانی شدن آن هم میبلکهانجامدموسیقی می
خواهد چیزي را مردم کشورهاي دیگر، دلشان می.ي بومی و فولکلور آن کشور استهاکشور نغمه

مردم، موسیقی را دوست دارند و از بشنوند که در سرزمین خود، قادر به شنیدن آن نیستند.
اي آشنا شوند و این نوع موسیقی خواهد با موسیقی هر منطقهبرند و دلشان میشنیدن آن لذت می

هاي گسترده صنعت وجود زیرساختاز سویی . پایدار بینجامدنسبتاًتواند به جذب گردشگر می
ممفیس در آمریکا به دلیل وجود آثار شهربه طور مثال کندمیبه جذب گردشگر کمک گردشگري

» اهرام ثالثه«ها با الگوبرداري از بناهاي تاریخی مشهور کشور مصر از جمله که بیشتر آنتاریخی
شده است که جدا از این عاملمفیس و آمریکا گردشگر به مهامیلیونجذب باعث اند احداث شده

هاي هاي اخیر، به ویژه برگزاري جشنوارههاي متعدد موسیقی در این شهر در سالبرگزاري جشنواره
شده است. مقصد برتر گردشگري جهان20در بین این شهرقرار گرفتن باعثموسیقی خیابانی 

هاي مختلف است. دل فرهنگی میان سرزمینبراي تباهاراهامروز گردشگري، یکی از بهترین 
توانند با فرهنگ و هنر ایران زمین آشنا شوند و آن را به میکنندمیبازدید ایران ازگردشگرانی که 

مله موارد جهاي مختلف هنري، از مردم سرزمین خود معرفی کنند. موسیقی بومی، تئاتر و رشته
که رسد همچنانگوش نمیواي موسیقی بومی بهآجذاب براي گردشگران است. اما از هیچ کجا، 

.هاي سنتی وجود نداردهیچ مکان ثابتی براي اجراي دائمی نمایش

بحث اصلی
در استان بوشهرهابررسی انواع موسیقی

وسیله صدا نمایش دهد و با کمک صداهاى منظم از وقتى که بشر توانست حاالت درونى خود را به
نحو ، موسیقى بوجود آمد. هر ملتى داستان پیدایش موسیقى را بهدست آوردطبیعت وزن را به

اند و ها سینه به سینه نقل شدهها بیان کرده است و این داستانها و داستانخاصى و ضمن افسانه
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و با توجه به دانستندخدایان مىۀهاى اولیه موسیقى را عطیاند. انسانهاى بعدى رسیدهبه نسل
.موسیقى همزاد بشر استنتیجه گرفتتوانمیعقاید آنها 

زنى دهد. سینهها و آوازهاى مراسم عزادارى تشکیل مىبخش مهمى از موسیقى منطقه بوشهر را نوحه
سنج و دمام براى خبر کردن مردم براى انجام مراسم اجراى. در بوشهر همیشه با آواز توأم است

عهده دارد. شروع نواختن با مختلف بهۀان دو دستهماهنگى را میۀگیرد. بوق وظیفزنى انجام مىسینه
گیرد. محالت مختلف بوشهر در ارتباط با مراسمبوق است و ختم مراسم دمام نیز با بوق انجام مى

.سنج و دمام شرکت کنداى در نواختندهند فرد غریبهسنج و دمام تعصب زیادى دارند و اجازه نمى
بوشهر است. این آواز همراه با دایره و نیز خوانندگانى که یمحلهاى موسیقى یکى از فرمسبالو
یزلهشود. ظاهراً سبالو متأثر از موسیقى افریقا و عرب بوده است. نوع دیگر اند اجرا مىوار نشستهدایره

فرم شروهباشد. شود و ملودى بیش از متن داراى اهمیت مىاست که همراه با دست زدن انجام مى
از موسیقى بوشهر است که متن آن اشعار موالناست. این نوع هنوز هم در دشتستان، موطن دیگرى
هاى امروزى بوشهر بیشتر از دو شاعر معروف محلى یعنى فایز و مفتون ترانه. اش وجود دارداصلى

در مولودى نوعى مولودي. است و دیگرى حاجیونیهاى سازى موسیقى بوشهر یکى است. از مقام
.شودجمعى وجود دارد و در روزهاى بخصوصى مثل اعیاد مذهبى اجرا مىت مخصوص دستهحرک

است. در این شود، چوبى چهار دستمالهنى انبان و دایره اجرا مىنوع دیگر از موسیقى بوشهر که با
کنند و حول وار حرکت مىنوع، نوازندگان هنگام نواختن با حرکات منظم پا به شکل خاصى دایره

زن در میان دایره با حرکاتى خاص رقص سنگینى را ةچرخند. معموالً چند رقصندمحور مىیک
هاى بوشهر رایج آورد. این مقام امروز، در میان کولىکنند، که فضاى خاصى بوجود مىاجرا مى

نیز موسیقى مراسم شادى است که بانى انبان یا نى جفتى همراه با دمام و یا دایره اجراشکی. است
.شود و با دست زدن همراه استمى

اى سازى منطقه بوشهر است که ریتمى تند دارد و مخصوص رقص است. سازهاى ەاز آهنگبندري
است. بخشی از سازهاي بوشهر، انبان، نى جفتی، نى تکی، بوق، دمام و سنجنىشاملبوشهر 

شوند و از وسایل حسوب میسازهاي بشر مترینن سازها جزو ابتداییایهاي اند کسازهاي کوبه
آیند، همچون نی اي بشمار میبخش دیگر که سازهاي نغمهاند وهاي دور بودهخبررسانی در گذشته

توان به نی و در ترین وسایل تولید صوت استفاده شده که میابتداییکه ازانبان و نی جفتی است
بوده مردم گذشته خصوصاً دامدارهایافته به همراه انبان که از وسایل مورد احتیاج شکل تکامل

کرد که همچنان شکل توان به بوق اشارهاست، نام برد. از دیگر سازهاي ملودیک این منطقه می
باشد که تنها یک سوراخ به گوزن میبدوي خود را حفظ کرده است؛ این ساز در واقع نوعی شاخ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پژوهشی خلیج فارس- مجموعه مقاالت دهمین همایش ملی علمی22

ها سال است که در افریقاي شمالی است. از این ساز صدمنظور ورودي هوا بر روي آن تعبیه شده
شده است.دور، اعالم خبر و اجراي قطعات ملودیک استفاده میجهت ارتباط مردم از راه

هنگام پارو زدن و بخش قابل توجهی از موسیقی بوشهر موسیقی کار است؛ موسیقی اي که در دریا به
و سازيلنجاحل که از آن بین به صنعت سشده و یا کار دریا کار به منظور بازده بهتر کار اجرا می
توان اشاره کرد.کارگران ساختمانی و یا موسیقی حمل بار میموسیقی کارش و همچنین موسیقی کار

را به خود گرفته است اما این اثر پذیري هم هاموسیقی بوشهري هر چند رنگ و بوي آن سوي مرز
که قطعاً با زور بازوي -یري از موسیقی افریقا پذردیف تهاجم فرهنگی نیست. موسیقی بوشهر با اثر

و نیز در بر داشتن - پدید آمده استي دیگر ملل افریقاهاو کشتیي ایرانیهاپاروزنان کشتی
موسیقی دستگاه شور از ردیف موسیقی که به نوعی مردمی ترین و بومی ترین دستگاهمضمون

همراه با پنج آواز فرعی اش به تنهایی هادر دستگاهدارد. شور به عنوان ماايهایرانی است جایگاه ویژ
. موسیقی بوشهر در تمام مراحل، خود را دهدمیشکل بیش از نیمی از ردیف موسیقی ایرانی را

. شاهد دیگر، حضور گیردمیو از آن همچون بال براي پرواز کمک ن دستگاه می بیندایههمرا
ر است که از مضامین اصلی دستگاه شور به شمار رباعی خوانی در موسیقی بوشهمستمر و مداوم

ي هاجلوهومردمانشزندگیاحساساتوباورها، اعتقاداتتوانمیبوشهرمحلیموسیقیدر.رودمی
راهابوشهريمحلیزبانبایدبشناسیمبوشهري راموسیقیکهاینیافت. برايراطبیعتش

همینبهوداردمنطقهآنزبانباباط مستقیمیارتايمنطقههرمحلیموسیقیکهبشناسیم. چرا
آنهاگویشدردارد. زیرااندکیدیگر تغییراتمحلهبامحلههرموسیقیبوشهر،درکهدلیل است

درتفاوت،شودمیبیشترهامحلهلهجه میاناختالفچههرومی خوردچشمبهي اندکیهاتفاوت
در»الالیی«و »شروه«مختلف يهاهم سبکدلیلهمین. بهشودمینمایانآشکارترموسیقی آنها
بوشهريصنعت موسیقی سنتی گفت توانمیدر مجموع ).7: 1385محمدي، (داردبوشهر وجود

تولید، پخش و استفاده از داشته باشد.تواندمیاین استان شگرفی بر صنعت گردشگريتأثیر
ن مقصود ایهسودآوري است. براي رسیدن بموسیقی داراي منفعت ذاتی تجاري است که مقصود آن 

در دائماًد و به شمار نگردبنديبستهي بسیار متفاوتی هابه شیوهي محلی بوشهري بایدهاموسیقی
، تعداد تئاتر، در بیشتر شهرهاي استان بوشهراما.شودحال افزایش مصرف کنندگان در بازار عرضه 

ی بسیار محدود هستند. این موضوع، موجب از بین ي اجرایهاسالن کنسرت، صحنه رویداد و حوزه
در این بخش،گذاريسرمایهکه در صورت عدم توجه و کندمیي سنتی را فراهم هارفتن موسیقی

ي رویدادها و ... موجب هاو صحنههاکالن شهرهایی مانند تهران، اصفهان و ... با تمرکز باالي سالن
و این هنرمندان به جهت جذب افراد و شوندمیشهرها نایهببوشهريمهاجرت هنرمندان مناطق 
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ي مختلف به طور ناخواسته باعث از بین هادر موسیقیهابازدیدکنندگان بیشتر با ایجاد نوآوري
.کردخواهند بوشهري را فراهمرفتن اصالت موسیقی 

ي هاهخارج از کشور توسط گرودر محلی بوشهريي موسیقیهاکنسرتدهدمینشان هابررسی
در هاتعداد کنسرتاجراي که ايهبه گونبسیار مورد توجه گردشگران بوده است.موسیقی بوشهري

ي هابوده است که در ماهاز رشد مناسبی برخوردار1390، 1389ي هادر سالکشورهاي مختلف 
. اندهمختلف سال گردشگران زیادي را به خود جذب کرد

1380-90هاي محلی بوشهري برگزار شده در خارج از کشور طی سالهاي: درصد موسیقی4شکل 
ي اجراي هاگردشگري موسیقی با تعداد زیاد سالندهدمیبررسی گردشگري موسیقی نشان 

ي هاگذاريسرمایهدر این زمینه در استان بوشهر متأسفانهاست که ناپذیرجداییموسیقی زنده، 
. در صورتی که اندهي الزم برخوردار نبودهان نیز از حمایتالزم صورت نگرفته و همچنین هنرمندا

در این زمینه با توجه به غناي موسیقی محلی بوشهري به عنوان یک منبع درآمد گذاريسرمایه
ي مختلف گردشگري هامنجر به توسعه و رونق استان در زمینهتواندمیپایدار گردشگري موسیقی 

و همچنین اقتصادي محسوب شود. 
انواع مختلف (چنان که کالنشهر تهران به عنوان یکی از بهترین مراکز رونق صنعت موسیقیهم

ي اجراي موسیقی هاکه با تعداد زیاد سالنشودمیمحسوب موسیقی شامل سنتی، پاپ، راك و ...
موجب جذب گردشگران شده است. 

در بوشهریوند بین محتواي انواع موسیقی و جذب گردشگرپ
استان محلی، امروز به یکی از ابزارهاي مهم جذب گردشگري دنیا تبدیل شده است. - یبومموسیقی

تواند نه تنها باعث جذب گردشگر شود که دارنده این نوع موسیقی بوده که میيهااستانیکی از بوشهر
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ي ما هاگمان موسیقیدانکند. بیشتاب را فراهم میگی سفر بکاهد و موجبات گردشگري کمزدهاز شتاب
را دوست بومی- محلی موسیقیمحتواي مردم، . زیرا تفاوت باشندهاي محلی، بیتوانند نسبت به تمنمی

اي آشنا شوند و این نوع خواهد با موسیقی هر منطقهبرند و دلشان میدارند و از شنیدن آن لذت می
زم است متولیان امر فضایی را به همین دلیل ال. پایدار بینجامدنسبتاًتواند به جذب گردشگر موسیقی می

با ورود به هر شهر و استان چگونه بتوانندها اختصاص دهند تا گردشگران هم به نوازندگان و موسیقیدان
.توانند با موسیقی آن منطقه آشنا شوندو کجا می

در جذب گردشگران در اکثر اوقات سالهانقش انواع موسیقی
گفت توانمیو همچنین شرایط اجراي آنها استان بوشهریج در ي راهابا نگاهی به انواع موسیقی

هان موسیقیایهبتوانندمیي مختلف هستند در تمام طول سال هاگردشگرانی که به دنبال موسیقی
و هاخیابان(و فضاهاي بازهاات مستقیم اجراي موسیقی زنده در سالنتأثیردسترسی داشته باشند. 

از:.) عبارت است.میادین و .
بگذارد که باعث تحریک تأثیراستفاده از موسیقی ممکن است بر تصور از یک مکان -

.داخلی شودگذاريسرمایه
ن شکل تولید یا ایهباید از این حیث که در هیچ جاي دیگري ببوشهريي هااین نوع از موسیقی-

موسیقی قابل دسترسی نیستند، منحصر به فرد باشند. تنوع محض و تمرکز مکانی محصوالت 
ي مختلف موسیقی هابا ایجاد جشنوارهتوانمیبه خودي خود یک جاذبه است. که بوشهري 
ي رونق گردشگري را فراهم سازند.هاي جذاب زمینههادر مکانبوشهري

ي دنیا، به هاهمانند بسیاري دیگر از موسیقیبوشهريي موسیقی هادر واقع بعضی از سنت
تأثیر. در اینجاست که تحت گیردمیي بسیار مورد استفاده قرار هاي بسیار در مکانهاشیوه

تا مکانی براي نمایش و بازنمایی فرهنگی یک شوندمیایجاد یا بازآفرینی هاگردشگري این سنت
ختلف کشور و خواه در خارج از آن فراهم شود. گردشگر خواه در داخل مناطق م

آزمون فرضیات
رابطه در استان بوشهر و توسعه گردشگري موسیقی محلی بوشهريرشد موسیقی عوامل بین -1

معناداري وجود دارد.
متغیر مستقل و 6،محلی بوشهربر توسعه گردشگري موسیقی مؤثربراي تعیین مهم ترین عوامل 

ي موسیقی در هادل رگرسیونی شده است و متغیر فاصله از مرکز برگزاري کنسرتاثر آنها وارد م
نکه براي تعیین اثر واقعی هر ایهبرازش رگرسیونی به جهت معنی دار نبودن حذف گردید. با توجه ب
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براي تعیین وجود یا عدم رابطه چند VIFمتغیر مستقل، چند هم خطی باید پایین باشد از روش 
باشد، نشان دهنده عدم رابطه 10کمتر از VIFه گردید. در صورتی که مقدارهم خطی استفاد

). 146: 1388چند هم خطی بین متغیرهاي مستقل است(موسوي، 
ي توسعه و رونق گردشگري موسیقی شهريها): اثرات مستقیم و غیرمستقیم همبستگی شاخص1(جدول

VIFهمبستگیضریباثرات غیرمستقیماثرات مستقیممتغیرهاي مستقل

821/0027/0923/0220/4استقبال از کنسرت
418/0014/5-234/0048/0ي موسیقیهازیرساخت

512/0013/0667/0318/1نوع موسیقی
617/0034/0724/0652/2محتواي موسیقی

431/0050/0506/0874/1زمان برگزاري کنسرت

در استان بوشهردر توسعه گردشگري موسیقی مؤثرامل ): تحلیل مسیر عو5(شکل

و 923/0با میزان هاي میزان استقبال از کنسرتهامتغیردهدمینشان )5شکل (ي تحلیل مسیرهایافته
و عدم رونقدر رونقرااتتأثیربیشترین به ترتیب 418/0ي موسیقی با میزان هاوجود زیرساخت

به میان مدت و کوتاه مدتریزيبرنامهبنابراین با ).1جدول(اندهشتدامحلی بوشهرگردشگري موسیقی 
.گیردمیدر نتیجه فرضیه مورد تایید قرار .توسعه خواهد یافتبوشهر شهرمراتب گردشگري موسیقی 

و توسعه گردشگري موسیقی رابطه معناداري وجود دارد.محلی بوشهريي موسیقیهابین توسعه ظرفیت- 2

923/0
506/0

724/0
418/0

667/0

استقبال از کنسرت

نوع موسیقی

زمان برگزاري کنسرت

محتواي موسیقی

ي موسیقیهازیرساخت

توسعه گردشگري 
بوشهريموسیقی 
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را با میزان بوشهري محلی در هاموسیقیي هامؤلفه) محاسبه رابطه R(ی چندگانهضریب همبستگ
درصد از 2/71. دهدمیضریب تبیین محاسبه شده را نشان R2) 2(. در جدولکندمیتایید 865/0

ي موسیقی، اجراهاي هازیرساختناشی از بهبودبوشهررشد و توسعه گردشگري موسیقی شهري
به عبارت بوشهر خواهد بود. موسیقی محلی و زمان اجراي موسیقی در استان زنده، محتوا و نوع 

رشد قابلیت بیشتري براي ي موسیقی را دارندهامؤلفهدیگر شهرهایی که تمرکز باالیی از 
را دارند.گردشگري موسیقی شهري

در استان بوشهرو رشد گردشگري موسیقی شهري ي تحلیل رگرسیونها): آماره2جدول(
خطاي معیارضریب تبیین تعدیل شدهضریب تبیینب همبستگی چندگانهضری

603/0865/0712/020/14
منبع: محاسبات نگارندگان.

در استان بوشهرو رشد گردشگري موسیقی شهري ): تحلیل واریانس و رگرسیون 3جدول(
داريسطح معنی Fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمنبع تغییرات
017/3196034/235اثر رگرسیون

0634/7002/0 081/235412568/1247باقی مانده
-097/267318کل

منبع: محاسبات نگارندگان.

ي وارد بر ها. در جدول نهایی مدلکندمیمعنی دار بودن رگرسیون را تایید Fدر جدول فوق مقدار 
رشد و توسعه ي هاواحد تغییر در اثر انحراف معیار شاخصبه ازاي یک دهدمیرگرسیون نشان 

، میزان استقبال افراد از آنها، محتوا و نوع استاني محلی در هاتعداد موسیقی(گردشگري موسیقی
واحد 835/0)هاي برگزاري و اجراي موسیقیهاموسیقی، تعداد اجراهاي زنده موسیقی محلی، زمان

).3(جدولگرددمیایجاد بوشهرموسیقی در استان رشد و توسعه گردشگري تغییر در 
در استان و رشد گردشگري موسیقی شهري در ي متغیرهاي وارد بر مدل رگرسیونی ها): آماره4جدول(

بوشهر
ضریب استانداردضریب غیر استانداردنام متغیر

tSig

B خطاي Bβ
064/2097/0-142/6084/1عرض از مبدا
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098/8080/2835/0049/3001/0رشد و توسعهي هاشاخص
منبع: محاسبات نگارندگان.

بوشهراستراتژي رشد و توسعه گردشگري موسیقی شهري در استان ریزيبرنامه
استراتژیک گردشگري موسیقی شناسایی ابعاد و متغیرهاي ریزيبرنامهاولین قدم در تحلیل 

ري است. بنابراین ابتدا باید اقدام به استخراج نقاط قوت، ضعف، گذار در رشد این نوع از گردشگتأثیر
و تهدیدات این نوع از گردشگري مبادرت گردد. هافرصت

محلی استان بوشهراستراتژي گردشگري موسیقی ریزيبرنامهمتغیرهاي استخراج شده براي ): 5(جدول

هاي موسیقی امکان برگزاري کنسرت- 2)؛ 1xهاي موسیقی بومی در استان(جشنوارهفراگیر نبودن -1
زایی گسترده و همچنین ایجاد درآمد ایجاد اشتغال-3)؛ 2xدر تمام ایام سال براي جذب گردشگران (

ها مانند هاي بالقوه برخی از جشنوارهعدم استفاده از ظرفیت-4)؛ 3xپایدار براي بخش گردشگري (
هاي تابستانی موسیقی بومی و قابلیت استان براي برگزاري جشنواره-5)؛ 4xاره موسیقی فجر (جشنو

عدم -7)؛ 6xهاي انسانی موسیقی استان (از بین رفتن سرمایه-6)؛ 5xسنتی براي جذب گردشگران (
فراگیر -8)؛ 7xها و .. (هاي موسیقی پاپ و کالسیک در استان به لحاظ قیمت بلیطاستقبال از کنسرت

هاي موسیقی در ناشناخته ماندن اسطوره-9)؛ 8xها براي تمام اقشار جامعه (نبودن محتواي موسیقی
ظرفیت و قابلیت بوشهر براي برگزاري کنگره جهانی - 10)؛ 9xبوشهر براي گردشگران موسیقی(

عدم -11)؛ 10xموسیقی با توجه به وجود انواع موسیقی و غناي محتوایی موسیقی بوشهري در آن (
هاي ناشناخته موسیقی بومی در کشور به عنوان یک جاذبه براي گردشگران ها و ظرفیتکشف قابلیت

هاي موجود در شناساندن موسیقی بوشهري قابلیت صدا و سیما با تعدد شبکه-12)؛ 11xموسیقی (
یی مانند هاعدم سرمایه گذاري مناسب براي ایجاد زیرساخت- 13)؛ 12xبراي جذب گردشگران (

-14)؛ 13xهاي موسیقی در استان (ها، مراکز چاپ و نشر و .. در جهت رونق برگزاري انواع کنسرتسالن
برگزاري -15)؛ 14xهایی خاص براي اجراي انواع موسیقی براي گردشگران (امکان تخصیص مکان

هاي اري همایشبرگز-16)؛ 15xهاي موسیقی محلی در اماکن تاریخی و باستانی استان (جشنواره
)؛ 16xها استان و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی (صداي موسیقی بوشهري براي معرفی ظرفیت

استفاده از هنر - 18)؛17xهاي متعدد موسیقیایی در کنار غناي موسیقی استان (وجود گونه-17
عدم ارائه -19)؛ 18xموسیقی به عنوان ابزاري براي حفظ و گسترش میراث ارزشمند تاریخی (

عدم وجود - 20)؛ 19xهاي موسیقی در استان (هاي تخصصی همزمان با برگزاري جشنوارهآموزش
هاي اجراي رونق تعداد اندك جشنواره-21)؛ 20xها و امکانات الزم براي توسعه موسیقی (زیرساخت

لحاظ دخل و هاي سنتی به بی هویت شدن موسیقی-22)؛ 21xموسیقی زنده در هواي آزاد در شهر (
هاي گردشگري استان معرفی جاذبه- 23)؛ 22xتصرف زیاد در آنها براي جذاب شدن و جذب گردشگر (

هاي سنتی، پاپ و هاي موسیقیحفظ و ارتقاي الگوهاي فرهنگی در زمینه-24)؛ 23xدر قالب موسیقی (
هره گیري از تمام عدم تبلیغات موثر براي جذب مخاطبان موسیقی با ب-24x ،(25کالسیک و ... (

فراهم -26x ،(27هاي موسیقدانان معروف استان(بال استفاده و متروکه شدن خانه-26)، 25xها(رسانه
عدم برنامه ریزي -27x ،(28هاي جذاب براي گردشگران (نبودن زمینه براي اجراي برخی از موسیقی

)، 28xبازدید گردشگران موسیقی (هايهاي موسیقدانان و شاعران استان به مکانبراي تبدیل زادگاه
).29xهاي بومی استان و نابودي تعداد زیادي از آنها (عدم حمایت از موسیقی-29

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پژوهشی خلیج فارس- مجموعه مقاالت دهمین همایش ملی علمی28

ي تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها هر یک از متغیرها در هادها توجه به نتایج به دست آمده از دا
، هااستاندارد سازي گردید. سپس قوت10تا 1به عددي از استان بوشهردر هامقدار داده،استان
متغیر مشخص گردید. 29از در بخش گردشگري موسیقیاستانو تهدیدهاي ها، فرصتهاضعف

ي هامحاسبه شد. برابر بررسیاستاندر SWOTي افهمؤلدر نهایت میانگین ضریب هر یک از 
و تهدیدات در این نوع از ها، ضعفاستاندر رابطه با گردشگري موسیقی در صورت گرفته

02/6و 34/6با ضرایب هامقدار و نقاط قوت و فرصتبیشترین 12/8و 35/8گردشگري با ضرایب 
.)6جدول (اندهکمترین مقدار را به خود اختصاص داد

استان بوشهردر SWOT) در مدل 1- 10از (): استاندارد سازي ضرایب متغیرها6جدول(

استان
)T(تهدیدات)O(هافرصت)W(هاضعف)S(هاقوت
میانگین نام متغیرها

ضریب
میانگین نام متغیرها

ضریب
نام 

متغیرها
میانگین 

ضریب
میانگین نام متغیرها

ضریب

استان 
بوشهر

)2x(؛)3x(؛)16x(؛
)17x(؛)18x(؛)23x(؛

)24x(34/6

)29x(؛)28x(؛
)26x(

)25x(؛)22x(؛
)21x(

)20x(؛)7x(؛
)8x(

)9x(؛)11x(؛
)13x(

35/8

)15x(؛
)10x(؛
)14x(؛
)12x(؛

)5x(

02/6

)1x(؛)27x(
4x(؛)19x(؛

6x(12/8(؛)

.گانمنبع: نگارند
و تهدیدها) و ضرایب هر هافرصت(ارجینقاط قوت، ضعف) و عوامل خ(بعد از اینکه عوامل داخلی

) ارائه 7(در جدولاستانمشخص گردید. درصد هر کدام از این چهار فاکتور در استانکدام در 
آورده شده است. سپس از استاندرصد متغیرهاي وارده بر مدل در SWOTشده است. در ستون 

است مشخص گردیده است. این میزان چه درصدي به قوت، ضعف، فرصت و تهدید اختصاص یافته
در بخش توسعه گردشگري استاننهایتا بر اساس درصدهاي محاسبه شده نوع استراتژي الزم براي 

ارائه شده است.موسیقی
استان بوشهرو تهدیدها و تعیین استراتژي در ها): محاسبه درصد قوت و ضعف و فرصت7جدول(

عنوان
SWOT

نوع  SWOTداخلی
S/W

خارجی
O/T

مثبت
S/O

منفی
W/T

SWOT
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استراتژي
دوم1/243/412/172/174/654/343/415/583/80استان بوشهر

گانمنبع: نگارند
درصد) 3/41یعنی (با نقاط ضعف بیشماري روبرو استاستانوضعیت گردشگري موسیقی در ) 7(بر اساس جدول

ي کالسیک و پاپ و نو صورت هابیشتر بر روي موسیقیتأکیدي فعلی،هاریزيبرنامهاین بدان معنا است که با روند 
که بیانگر فرهنگ، آداب هاو این موسیقیبا بی مهري روبرو شده سنتی و اصیل بوشهري ي هاگرفته است و موسیقی

کم کم تحریف یا از بین میباشندمیو براي گردشگران داخلی و خارجی بسیار جذاب اندهبودبوشهرمردمو رسوم 
با تکیه بر این نقاط قوت و همچنین توانمیروند. البته نقاط قوت در این بخش از گردشگري هم بیشمار است و 

یی ها) استراتژي7(بنابراین با توجه به نتایج جدول، اقدام به کم رنگ تر کردن نقاط ضعف و تهدیدات کرد. هافرصت
به لحاظ استانکه امروزه اهمیتی استراتژیک براي شهراستان بورشد و توسعه گردشگري موسیقی در براي نیل به 

دارند ارائه ایجاد اشتغال، درآمد پایدار، سفیران صلح و آشتی با کشورهاي منطقه، حفظ میراث فرهنگی و تاریخی و ...
تقویت (قوت دهی)(استراتژي نوع اولشاملي تعیین شده در این تحقیقهااستراتژي،. در همین راستاشده است

این (استراتژي نوع دوم(استراتژي غلبه کردن))، تمرکز داردمناطق گردشگريي مثبت داخلی و خارجی هانبهج
استراتژي نوع سوم(کنترل )، استراتژي نسبت به استراتژي نوع اول بیشتر محافظه کارانه، منسجم تر است

فراگیر و محدود کننده باشد به که تهدیدهاي خارجی چنان شودمیاین استراتژي زمانی به کار گرفته (محیط)
ي خود را به کار گیرند تا اثرات این تهدیدها را به داقل هاو فرصتهامجبور باشند تمامی قوتمناطقطوري که 

)، این استراتژي تلفیقی از استراتژي نوع دوم و سوم است(کنترل عوامل منفی)(استراتژي نوع چهارم)، ممکن برسانند
که شرایط رودمیاین استراتژي زمانی به کار (ي عوامل داخلی و خارجی براي کنترل محیط)استراتژ(استراتژي پنجم

ریزيبرنامه)، براي ارائه 7(). با توجه به نتایج جدول165: 1388موسوي، ()فراوان هستندهاو فرصتهامثبت قوت
ن استراتژي ایهچرا کشودمیه از استراتژي نوع دوم استفاداستان بوشهراستراتژیک براي گردشگري موسیقی در 

تا از این طریق عوامل گیردمی) به کار هانقاط قوت و فرصت(منطق خود را براي عوامل مثبت داخلی و خارجی
نقاط ضعف) را کوچک و یا کامال غیر فعال سازد. (منفی داخلی
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استان بوشهرهاي اجرایی گردشگري موسیقیها و اولویتاستراتژيماتریس ): 6(شکل
ها، Xداخلی بر روي محور عوامل ؛ جمع امتیاز نهایی هاي اجراییها و اولویتاستراتژيدر ماتریس 

تا 2ي ضعف داخلی سیستم است. امتیازهادهندهقرار گیرد، نشان99/1تا 1اي از چنانچه در محدوده
بیانگر قوت سیستم 4تا 3اي نشان از قرارگیري سیستم در وضع متوسط دارد و باالخره امتیازه99/2

بیانگر ضعف 99/1تا 1ا از هYاست. به همین شیوه جمع امتیاز نهایی عوامل خارجی بر روي محور 
بیانگر این واقعیت است که سیستم در وضع متوسط قرار داشته و نهایتا99/2ًتا 2ي سیستم، امتیازها

دهدمینشان SWOTنتایج تحلیل . لی استبیانگر قرار گرفتن سیستم در وضع عا4تا 3امتیازهاي 
که عالوه بر اینکه باید از استراتژي غلبه کردن بر نقاط ضعف با استفاده از نقاط قوت استفاده کرد 

با توجه به قرارگیري امتیاز نهایی گردشگران و مسئوالن در همچنین باید از استراتژي رقابتی
... در جهت و سنتیي بومیهامحتواي انواع موسیقیبراي ارتقاء کیفیت و،9و 8ي شماره هاخانه

.در این بخش استفاده کردگذاريسرمایهجذب گردشگران داخلی و خارجی و 

بندي جمع
تا جایی که داشته است. ايهفزآیندتأثیر، بر رشد موسیقی هادر جریان جهانی، رویارویی فرهنگ

با موسیقی هاي فرهنگی، ربه حضورشان در مکانانتظار دارند که تجايهگردشگران به طور کلیش
یی که ها. موسیقی گردشگري از نظر نوع گردشگري، محتوا و زمانخاصی همراهی شود

بودنغنیبهتوجهباایرانیاقوام. ي دیگر رونق ندارند بسیار حائز اهمیت استهاگردشگري
ودینیتاریخی،هايمناسبتتمامیدرهنراینزبانبااتفاقیهرکردنعنواننیزوشانموسیقی

، امروز به یکی از ابزارهاي مهم جذب گردشگري دنیا و سنتیموسیقی محلیاند. بودهپیشروملی
داراي خصوصیات بسیار متـنوعی از نظر طرز بوشهريموسیقی در این میان، . تبدیل شده است

، که در هاملوديدر نـه تـنـها ي انواع مختلف موسیقی بوشهربـیان و لحـن موسیقی است. مثـال 
ي بومی آوازي هاتـرانهازتوانمیگـویش نـیز با یکـدیگـر بـسیار متـفاوتـند، از نظر فرم موسیقی 

ي محلی سازي که با سازهـاي هارقصوشودمیکه به صورت انـفرادي یا دسته جمعـی خوانده 
دهدمینشان هابررسی. نام بردبوشهری در دو نوع موسیقی بومبه عنوان محلی به اجرا در می آید

که در این استان ايهي برگزار شده موسیقی در استان تهران بوده است به گونهابیشتر کنسرت
کنسرت 125و 148، 153به ترتیب برابر با 1391و 1390، 1389ي هادر سالهاتعداد کنسرت

در مقابل، استان . اندهرا به خود جذب کردي مختلف سال گردشگران زیاديهابوده است که در ماه
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بوشهر با دارا بودن موسیقی سنتی بوشهري و همچنین تعداد زیاد هنرمندانی که در این عرصه 
، استاني موسیقی هادر زیرساختگذاريسرمایهبه دالیل عدم متأسفانهمشغول فعالیت هستند، 

اخیر داراي روندي نزولی در ي ها. در طی سال، عدم استقبال زیاد و ..ي الزم استانیهاعدم حمایت
که منجر به مهاجرت هنرمندان بوشهري به نقاط مختلف استبودهکنسرت موسیقی برگزاري 

ن امر نیز به دلیل جذب گردشگران و ایهکشور و اجراي موسیقی بوشهري شده است ک
در محتواي موسیقی ي برگزار شده منجر به دخل و تصرفهابازدیدکنندگان زیاد براي کنسرت

بوشهري گردیده است که اگر این روند دخل و تصرف در موسیقی اصیل بوشهري صورت گیرد 
نشان می دهند هابر این اساس یافته. منجر به از بین رفتن این موسیقی اصیل خواهد شد

یزان ي موسیقی با مهاو وجود زیرساخت923/0با میزان هاي میزان استقبال از کنسرتهامتغیر
.اندهات در رونق گردشگري موسیقی شهري داشتتأثیرو کمترینداراي بیشترینبه ترتیب 418/0

ي موسیقی، هاناشی از بهبود زیرساختدرصد از رشد و توسعه گردشگري موسیقی شهري2/71
خواهد بود که مستلزم اجراهاي زنده، محتوا و نوع موسیقی محلی و زمان اجراي موسیقی در استان 

ي هاتمرکز باالیی از شاخصاگر استان بوشهربه عبارت دیگر در این زمینه است. گذاريسرمایه
، میزان استقبال افراد از آنها، محتوا و نوع موسیقی، تعداد استاني محلی در هاتعداد موسیقی(فوق

لیت قابداشته باشد) را هاي برگزاري و اجراي موسیقیهااجراهاي زنده موسیقی محلی، زمان
وضعیت گردشگري موسیقی در . پیدا خواهد کردبیشتري براي رشد گردشگري موسیقی شهري را 

استراتژیک براي ریزيبرنامهو در نتیجه جهت ارائه با نقاط ضعف بیشماري روبرو است استان بوشهر
شود.استفاده ي غلبه کردن و رقابتیهااز استراتژيباید استانگردشگري موسیقی در 

ادها و راهبردهاپیشنه
در مجموع براي توسعه گردشگري موسیقی در معیارهاي انواع موسیقی، محتوا و زمان برگزاري در 

:گرددمیي غلبه کردن و رقابتی راهکارهاي زیر ارائه هابا استفاده از استراتژياستان بوشهر
داشته باشد بهتر است وجود تواندمین نوع از گردشگري در تمام طول سال ایهنکایهبا توجه ب-

و امکانات برگزاري انواع هامیان مدت و کوتاه مدت در زمینه بهبود زیرساختهاگذاريسرمایه
ي موسیقی در استان صورت گیرد.هاکنسرت

محل سکونت موسیقیدانان، شاعران، نوازندگان و در مجموع هنرمندان عرصه موسیقی در استان -
جذب گردشگران موسیقی گردد تا ضمن ارائه آثار هنري هنرمندان، ي هنري براي هاتبدیل به موزه

ي موسیقی در آنها برگزار گردد که یک منبع پایدار درآمد گردشگري است.هاکنسرت
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که با اندهد که ناشناخته باقی ماندنفعالین زیادي در عرصه هنر و موسیقی در استان وجود دار-
به عنوان منبع درآمد گردشگري موسیقی توانمیي مادي و معنويهامعرفی آنها و حمایت

محسوب شوند.
ي سنتی نیز برگزار گردد تا هاي کالسیک و پاپ، موسیقیهادر کنار برگزاري تعداد زیاد موسیقی-

.زمینه براي استفاده تمامی اقشار جامعه فراهم گردد
-ملی(يها، کنسرتسینماها-توسعه گسترش فضاهاي مدرن چون بسط مراکز فرهنگی، تئاتر-

به عنوان مراکز یق و ترکیب سنت و مدرنیته محلی)، میادین نمادین شده شهر، تلف-ايهمنطق
ي کالسیک و پاپ.هاو موسیقیبوشهرياجراي انواع موسیقی 

، براي جذب پایدار موسیقیي مسئوالن و شهروندان نسبت به گردشگران هاایجاد تغییر نگرش-
.تاناسگردشگري موسیقی در 

، رسانه اختصاصی به معرفی بوشهريموسیقی ي گردشگري مجازيهاطراحی وبالگها، سایت-
انواع موسیقی بومی، زندگی نامه موسیقیدانان و فعاالن از جمله موسیقیي گردشگريهاجاذبه

عرصه موسیقی.
ي مربوطه.هاي موسیقی در فضاهاي باز در استان با هماهنگی سازمانهاامکان برگزاري جشنواره-
ي موسیقی براي استفاده تمام افراد به طور مثال در هاي کنسرتهاچند قیمته کردن بلیط-

یی را فراهم کردن تا گردشگران با پرداخت حداقلی از قیمت بلیط به هازمینهتوانمیهاکنسرت
صورت ایستاده از کنسرت استفاده کرد.

و بی به جهت جلوگیري از تحریفنتی بوشهريسحمایت مادي و معنوي از محصوالت موسیقی -
آنها براي جذب گردشگر.هویتی

ي بی بدیل هابا هدف شناسایی و معرفی ظرفیتاقوام بوشهريهمایش گردشگري امکان برگزاري -
موسیقی.و استفاده از این مواریث گرانبها در توسعه گردشگري بوشهريي ارزشمند اقوام هاو داشته

براي جذب گردشگران با توجه به آنهاتاریخی، فرهنگی يهاگردشگري استان در مجموعهياهخانهتأسیس- 
مردم و هنرمندان و مسئولین.در نزدیکی و همدلی میان ، انواع موسیقی و ...هانقش شناخت سنت
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The role of culturally significant artifacts at development urban tourism in
Cities of Persian Gulf with emphasis on music

(Case Study: bushehr)

Dr. M. N. Mousavi1, Dr. E. Jalaliyan2, A. Bagheri Kahkooli 3

Abstract
Tourism Music is very important of terms type of tourism and content and timing that
have not flourished other tourisms. The purpose of this study, Survey role from
Cultural artifacts meaningful in the development of urban tourism in the Bushehr
Province with an emphasis on music, The Research Methods is descriptive –
analytical. Statistical Society Is Bushehr Province Based Administration- political
divisions, For Data Analyzing Is used Strategic Planning Model. As well as was used
for relationship between the variables inferential statistical tests such as correlation
coefficient, multiple regression, variance analysis and path analysis, The findings
show that Folkloric Music of Bushehr It is very diverse characteristics In terms of
articulation, tone and type of music and can be considered a sustainable source of
income for tourism Music. Based on path analysis, Variable welcomes rates of
concerts and Infrastructure and Music Have the greatest impact with the 0/923 and
0/418 in flourished of music tourism in Bushehr Province. Also multiple correlation
coefficient(R) Show that 71/2 percent of growth and development music tourism Is
due to Improve infrastructure Music, Live performances, Content and Local Music
And time of music performance In province. Analysis strategic planning of Music
tourism also suggests that In relation to Music tourism in Bushehr Province are
allocated Weaknesses and Threats With coefficients 8/35 and 8/12 highest values,
Namely Music tourism situation in Bushehr is faced with many weaknesses. So
Based on Analysis strategic should be used Aggressive and competitive strategies for
growth and development This Type of tourism. These strategies are included
Medium-term and short-term investments in improving infrastructure and facilities,
Transform residence musicians, poets, musicians to Museum of Art, Introduced the
activists the field of art and music, Create Changing in attitudes of officials And
citizens than Music tourists, Possibility of organizing music festivals in the open
spaces and Established tourist home in Province.

1- Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Urmia
2- Academic Member of Payam Noor University of bushehr
3- Ph. D Student of Geography and Urban Planning, University of Isfahan,
Alib336@gmail.com
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Key words: Meaningful artifacts, music tourism, Folk music, Persian Gulf,
bushehr.
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