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 چكيده

ز دو تفريح جذاب است كه در سراسر دنيا طرفداران بسياري دارد. گردشگري مبتني بر موسيقي تلفيقي ا
اند. ايران نيز با دارا امروزه اكثر كشورهاي توسعه يافته پيوند عميقي بين گردشگري و موسيقي ايجاد كرده

توان به موسيقي باشد، از آن جمله ميهاي موسيقي محلي ميي جشنوارهبودن تنوع قوميتي، مستعد توسعه
تواند به عنوان يك محصول جديد ي آذربايجان(عاشيقلر) اشاره كرد كه ميي جذاب منطقهمحل

 هايجشنواره نقش بررسي مقاله اين هدف گردشگري نقش موثري را در جذب گردشگران بالقوه ايفا كند.
ت آوري اطالعاباشد. در پژوهش حاضر اقدام به جمعمي ايمنطقه گردشگري يتوسعه در محلي موسيقي

ي آماري كه حاضرين در هشتمين در چارچوب موضوع مقاله از طريق توزيع پرسشنامه بين جامعه
-نفر صورت گرفت. كه پس از جمع 120ي موسيقي نواحي بودند، به طور در دسترس و به تعداد جشنواره

ارائه شده ي مفاهيم مطرح شده يك مدل مفهومي در نهايت بر پايه .مورد قابل استفاده بودند 99آوري 
 t آزمون و) CFA(تاييدي  عاملي تحليل از فرضيات به پاسخ و مدل تاييد روايي براي تحقيق اين در است.
است. نتايج حاكي از آن است كه  شده استفاده SPSSو  LISREL افزارهاينرم يبوسيله اي نمونه يك

ي گردشگري نيز باعث ور توسعهي گردشگري را دارند و همينطهاي موسيقي محلي قابليت توسعهجشنواره
 شود.حفظ و پويايي موسيقي محلي مي

 ي گردشگري، موسيقي آذربايجان (عاشيقلر)گردشگري موسيقي، موسيقي محلي، توسعه :يديكل واژگان
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 مقدمه
اقتصادي وان يك بخش اساسي از لحاظ توسعه امروزه صنعت گردشگري به عن

آمدي كه اين صنعت براي بخش اقتصاد در محسوب مي شود به خاطر سطح بااليي از در
 ه و تمركز دولت هاي محلي به دليل توج ،كشورهاي سراسر دنيا به بار مي آورد و اين

ايجاد جاذبه هاي گردشگري به منظور رقابت با مقصد هاي رقيب بر روي بازار هدف 
2F اتچر و ريچي است. طبق گفته

راي ) وجود يك استراتژي موضع يابي اثر بخش ب1993(1
بازاريابي همه ي كاالها و خدمات ضروري است، و از اين جهت مقاصد گردشگري مستثنا 

، اياالت، مناطق و كشور ها بايستي تصوير مناسبي از مقصد به بنا بر ايناز اين قضيه نيستند. 
عنوان يك ابزار حياتي براي موضع يابي و بازار يابي استراتژيك ايجاد كنند( ريورو به نقل 

). شايان ذكر است كه گردشگري يك موتور محرك با تمركز 1:2009سي ات آل ، از تا
3F خاص در سطح منطقه اي است، كه تاثير ملي آن نيز مهم و قابل توجه است.(فريرا

به نقل 2
 ).1:2009از شارپلي،
هاي اخير استفاده از جشنواره هاي محلي به عنوان ابزاري براي توسعه در سال

جهاني تبديل شده است. اگرچه در برخي موارد رويدادهاي گردشگري به يك حركت 
مذهبي و فرهنگي پرسابقه و باستاني موجود به عنوان رويداد هاي گردشگري متداول 

اند، در موارد ديگري جشنواره هاي جديد با هدف جذب بازديد كنندگان به يك شهر  شده
بيت جشنواره هاي محلي به يا منطقه ارتقاء يافته است. پرواضح ترين داليل براي محبو

جشنواره ها، تقاضا را براي گردشگري محلي افزايش .1وان يك ابزار ارتقاء گردشگري: عن
4Fدهند( فل سن استين و فليسچر مي

جشنواره هاي  .2)  385: 2003به نقل از اسميت و جنر،  3
نقل از موفق مي توانند به بهبود تصوير يك مكان كمك كنند( فل سن استين و فيلسچر به 

ها در برنامه ي   ). درنهايت جاگذاري استراتژيك جشنواره385:2003كتلر، هايدر و رين،
فل سن استين  اصلي گردشگري محلي مي تواند به گسترش فصل گردشگري كمك كند(

 ).385:2003و فيلسچر به نقل از گتز،
 هايمحركها نقش مهمي را به عنوان )، رويداد2008گتز( مطالعه مروريطبق 

مقاصد به نمايش  از و در برنامه هاي توسعه و بازاريابي بسياري كنند ميردشگري ايفا گ

                                                                                                                   
1 . Etcher and Ritchie 
2.  Ferreira, Joao 
3.  Felsenstein and Fleischer 
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گذاشته مي شوند و همين طور به عنوان عناصر مهم در رقابت پذيري نقش دارند.(ريورو 
 )1:2009به نقل از گتز،

5F گنزالز و ميرابل

طي تحقيقي با عنوان مديريت جشنواره هاي موسيقي با اهداف توسعه 1
6Fردشگري در كاتالونيايگ

بيشتر نتايج اقتصادي و سبك مديريتي اين  2009اسپانيا در سال  2
جشنواره ها را با استفاده از شاخص هاي همچون ميزان درآمد، سود، اشتغال زايي در( 

 هتلها، متل ها و رستوران ها)، تعداد گردشگران ورودي از روي بليط هاي به فروش رفته،
رد مطالعه قرار داده اند. و در واقع سعي بر اين داشته اند كه از اين كيفيت مديريت و...مو

اي  جشنواره هاي موسيقي و رويداد هاي فرهنگي در راستاي توسعه گردشگري منطقه
ايجاد  استفاده كنند. گنزالز و ميرابل از جشنواره هاي موسيقي به عنوان منابع فوق العاده در

ها را از جمله  هاي جشنواره د. برخي ويژگيكرده انمحصوالت جديد گردشگري ياد
هاي گردشگري، ارتقاء هويت فرهنگي و همچنين  پتانسيل باالي آنها به عنوان جاذبه
هاي مهم و پتانسيل باالي اين جشنواره براي توسعه  موفقيت هاي اقتصادي را از دارايي

وده و در اند. كاتالونيا كه مقصدي گردشگر پذير ب  گردشگري محلي معرفي كرده
باره  ميالدي به يك 90و 80ميليون گردشگر داشته است اما در دهه  15بيش از  2007سال

تقاضاي گردشگري يك تغيير مهم به سوي سبك جديدي از تفريحات را طلب كرد و اين 
باعث شد قلمرو جديدي در گردشگري باز شود و محصوالت فرهنگي كه تا آن زمان آن 

ه بودند پررنگ تر شوند و در پي آن تحقيق آقاي گنزالز و ميرابل گونه كه بايد شناخته نشد
رويدادها و پتانسيل  جشنواره هاي موسيقي را از سه بعد موفقيت هاي اقتصادي، مديريت

هاي برگزار  گاه مديران جشنوارهوان جاذبه هاي گردشگري را از ديدها به عناين رويداد
. و در نهايت تحقيقات نشان داد كه با وجود شده در كاتولونيا مورد مطالعه قرار دادند

مشكالتي كه بر سر راه است از جمله عدم استمرار و برگزاري منظم جشنواره ها به خاطر 
ع مشكالت از جشنواره ها و فقدان مديريت حرفه اي و بازاريابي خوب، ولي مي توان با رف

صادي، ارتقاء تصوير مقصد ها به عنوان يك استراتژي براي افزايش اثرات مثبت اقترويداد
 )53:2009و بهبود محصوالت گردشگري استفاده كرد.(گنزالز و ميرابل،

غني و تمدني چند هزار ساله با قوميت هاي مختلف  از آنجا كه ايران داراي فرهنگ
است و هر كدام داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است كه زمينه را براي توسعه 

                                                                                                                   
1 .Gonzalez and Mirabell 
2 . catalonia 
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موسيقي محلي يكي از اركان فرهنگ ايراني محسوب  كند.  گردشگري فرهنگي هموار مي
تواند به عنوان يك فاكتور  مي شود كه در جاي جاي ايران طرفداران زيادي دارد و مي

انگيزشي براي يك مقصد خاص عمل كند و هدف از نگارش اين مقاله اين است كه به 
زاري براي جذب هاي ممتاز و منحصر به فرد فرهنگي يك منطقه به عنوان اب ويژگي

هن اي با تمدن و فرهنگ كآذربايجان ايران خطه گردشگر نگاه شود. براي مثال منطقه 
هاي طبيعي و فرهنگي است و در بطن اين فرهنگ غني، موسيقي  شار از جاذبهخود سر

پيشنيه  اين موسيقي  محلي آذر بايجان( عاشيقلر) به عنوان يك جاذبه فرهنگي وجود دارد.
ن است و امروزه نيز در برگزاري مراسم و آيين هاي سنتي نقشي فراموش كم و بيش روش

مي نوازد. ساز آلتي است شبيه تار، مركب از نـُه سيم كه بر سينه  "ساز "عاشق. ناشدني دارد
بود. اغلب ، يك يا دو باالبانچي ( نوازنده »قوپوز« مي نهند و مي نوازند. نام قديمي ساز

ره زن) ، عاشق را همراهي مي كنند. گاهي نيز چند دسته عاشق يك باالبان) و قاوالچي ( داي
 .جا ظاهر مي شوند و هنر نمايي مي كنند

توسعه اين محصول گردشگري به شكل جشنواره كه به طور خاص زير شاخه اي از  
گردشگري موسيقي و به طور عام زير شاخه از گردشگري فرهنگي است مي تواند از طرق 

ردشگران با عاليق ويژه در فصول مختلف سال به منطقه آذربايجان مختلف باعث جذب گ
داراي پتانسيل  -1هاي موسيقي محلي را در پنج بعد؛  شود. اين مقاله محاسن جشنواره

(ابزاري براي جذب  غلبه بر فصلي بودن گردشگري در يك مقصد -2جذب گردشگر، 
شگري و فرهنگي يك تنوع بخشي به محصوالت گرد -3گردشگر در ايام كم اوج)، 

 -5ارتقاء تصوير مقصد در ذهن گردشگران و ايجاد تعهد و وفاداري به مقصد  -4مقصد 
حفظ، احياء و پويايي موسيقي محلي را ذكر كرده و بيان مي كند كه چگونه مي توان از 

 جذاب عاملتاثير گذاشته، از آن به عنوان يك يق موسيقي محلي در ذهن گردشگران طر
د و انتخاب مقصد از جانب گردشگراني كه به دنبال محصوالت متنوع و جديد استفاده كر

اما اينكه موسيقي محلي تا چه اندازه با افزودن به  فرهنگي هستند را تحت الشعاع قرار داد. و
هاي  جذابيت منطقه توانايي جذب گردشگر دارد به طوري كه بتوان با استفاده از ويژگي

يك استان در فرايند تصميم گيري و انتخاب مقصد از جانب  منحصر به فرد موسيقي محلي
اي كه هدف اصلي گردشگران بالقوه از سفر به يك  گردشگران تاثير گذاشت به گونه

منطقه صرف حضور داشتن در رويداد ها و جشنواره هاي موسيقي محلي باشد؟ تا چه 
ذت و مدت اقامت يك منطقه  ميزان ل اندازه با تنوع بخشيدن به محصوالت گردشگري
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گردشگر در طول سفر به يك مقصد را افزوده و منجر به  افزايش طول عمر مقصد مي شود 
ن براي گردشگران و از افول زود هنگام يك مقصد گردشگري و تكراري شدن آ

تا چه حد منجر به ارتقاء تصوير يك منطقه در ذهن گردشگران  جلوگيري مي كند؟ 
ود به بازگشت مجدد، تبليغات براي ديگران توسط خاي كه منجر  شود به گونه مي

ها در رابطه با توانايي هاي فرهنگي يك منطقه و ايجاد گردشگران و مساعد شدن نگرش آن
حس مكان مي كند؟ و اينكه تا چه حد قادر خواهد بود با غلبه بر فصلي بودن گردشگري، 

در  دي خاص جذب كند؟كم مسافر به مقص گردشگراني را در ايام غير اوج و در فصول
نهايت تا چه حد توسعه گردشگري از طريق موسيقي محلي منجر به حفظ و پايداري 

 موسيقي محلي خواهد شد را بررسي مي كند.
سرآغازي براي تحقيقات گسترده تري در زمينه  محقق اميدوار است اين تحقيق بتواند

اطق مختلف كشور گردشگري موسيقيايي و باالخص در زمينه موسيقي محلي در من
 عزيزمان ايران با تمدن چند هزار ساله گردد.

 
 هدف تحقيق

مشخص نمودن اينكه چگونه مي توان از جشنواره هاي موسيقي محلي در فصول مختلف 
تصميم گيري و انتخاب  سال به عنوان ابزار استراتژيك بازاريابي مقصد براي نفوذ در فرايند

 يژه و توسعه گردشگري محلي كمك گرفت.مقصد از جانب گردشگران با عاليق و
 

  سوال تحقيق
آيا موسيقي محلي در مناطق مختلف ايران كه به قوميت هاي هر منطقه مربوط است 
توانايي و قابليت جذب گردشگر و رونق بخشي به گردشگري دارد به گونه اي كه سفر به 

 آن منطقه باشد؟يك مقصد و يا منطقه اي صرف حضور داشتن در جشنواره هاي موسيقي 
 

 مباني نظري و پيشينه تحقيق
هاي متنوعي را در زير مجموعه خود توسعه  افزايش گردشگري فرهنگي، گردشگري

ردهاي گردشگري فرهنگي بوده ترين دست آواده و گردشگري موسيقي يكي از مهمد
شود كه در آن گردشگران با  گردشگري موسيقي به نوعي از گردشگري گفته مياست.
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ماشا يا مشاركت در فستيوال يا يك اتفاق موسيقيايي به محل خاصي جلب هدف ت
 )68شوند.( هفته نامه تعطيالت نو،شماره  مي

ران سياحتي و شگتوان به دو دسته تقسيم كرد: گرد ان را ميردشگربه طور كلي گ
  اي موسيقي، تقريبا پاي ثابت همه ران فرهنگي. رويدادها و اجراهاي صحنهشگگرد
هاي تابستاني معروف موسيقي در اروپا  از جشنواره ري فرهنگي استشگي گردها گونه

رومبا و موسيقي رايج در ، گرفته تا رويدادهاي فراوان موسيقي جاز در امريكاي شمالي
 .ها كارناوال

، ري، در كشورهاي مختلف به يك اندازه و يكسان نيستشگتاثير موسيقي در گرد      
گيرد. اين  ري قرار ميشگي گرد ل و گاهي هم در حاشيهگاهي موسيقي به عنوان اص

 .ر، هدف سياحتي داشته باشد يا فرهنگي و هنريشگجايگاه بستگي به اين دارد كه گرد
www.offbeat.com)( 

ها ها و رويداد كند كه جشنواره تعريف جانيسكي از جشنواره و رويداد بيان مي
آور، سرگرمي، يا  هاي نشاط سمي فعاليتهاي ر ها يا دوره توانند به عنوان برنامه مي

انگيز و به طور آشكارا جشن گرفتن برخي مفاهيم كه يژگي سرورهايي كه داراي ورخداد
7Fاتفاق مي افتند باشند.(كوين

 )5:2009به نقل از جانيسكي،  1
ها و  هاي آغازين، جشنواره كنند كه در طي دوره محققان به اين واقعيت اشاره مي

ننده هويت براي مردم، يك حس مكان، و هويت متجانس و شخصي مردم ها بيان كرويداد
ها و رويداد ها مدت زمان زيادي  دهند كه چگونه جشنواره بودند. سوابق تحقيقات نشان مي

ها به عنوان مقاصد  كردند و بر روي باز توليد مكان هاي گردشگري عمل مي به عنوان جاذبه
 گردشگري تاثير داشتند.(كوين، همان)

جشنواره ها و رويداد ها داراي يك تاريخ پر پيچ و خم و ادغام سنت هاي گذشته هاي  
مختلف هستند كه اين جشنواره ها دوباره در جامعه معاصر از اواسط قرن بيستم به بعد رونق 

) و همين طور بسياري از محققان به پتانسيل 6:2009اند(كوين به نقل از بوسيون، يافته
معرفي  ها ها را حركتي به سوي مصرف تجربه كنند و گتز جشنواره ميگردشگري آن اشاره 

هاي انگيزشي مهمي در گردشگري به نظر ها به عنوان فاكتور مي كند، از ديد گتز رويدا

                                                                                                                   
1 .Quinn 
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8Fهمان). و هال و ريتچي رسند (كوين به نقل از گتز، مي

موثري در معتقد ند رويدادها نقش  1
 )8:2009نقل از هال و ريتچي،ارتقا تصوير يك مقصد دارند( كوين به 

ترين صنعت رو به رشد در ارتباط با فراغت،  رويدادها جزء مهيج ترين و پرسرعت 
ها مي توانند به شكل موج جديدي در گردشگري  تجارت و گردشگري هستند. رويداد

جايگزين به نمايش گذاشته شوند. يك رويداد، گردشگران را نيز وادار به مشاركت 
ث مي شود كه گردشگر به مدت طوالني تر در منطقه اي كه رويدادي در آن كند و باع مي

در حال برگزاري است بماند. و از طرف ديگر رويداد براي مردم محلي و ساكنين آن 
9Fمنطقه اشتغال زايي مي كند.(جين وين

 ).2002به نقل از گتز، 2
بسياري ها در اقتصاد محلي تاثير طالعات حاكي از آن است كه رويدادبرخي م

كنند كه  ). خط مشي گذاران گردشگري بيان مي2009دارند(كوين به نقل از پارك، 
(جشنواره) مي تواند يك نقش كليدي در جذب گردشگر در فصول كم اوج   رويداد

 داشته باشد(كوين به نقل از چانگ،همان). 
10Fكيت جي براون

ي به مطالعه اهميت بخش موسيقي در توسعه گردشگر 2008 در سال  3
11Fدر جزيره ي كپ برتون

با عنوان بازاريابي براي گردشگري جزيره، موسيقي و فرهنگ را  4
12Fبا هدف فراهم آوردن زمينه رشد موسيقي سلتيك

13Fدر جزيره كپ برتون و نوا اسكتيا5

را به  6
عنوان توسعه يك محصول گردشگري با مصاحبه نيمه ساختار يافته در بين مردم براي 

 موسيقيايي در جزيره كپ برتون به انجام رساند. توسعه گردشگري فرهنگي و
كپ برتون جزيره اي است كه در شرقي ترين بخش كانادا قرار دارد. كه در آغاز قرن 

14Fبيستم به تازگي  صنعت گردشگري در اين منطقه به راه افتاد. شركت توسعه

 در اين جزيره 7
تنوع توجه كرد و با ها به عنوان محصوالت گردشگري م به فرهنگ، ميراث و سرگرمي 

معرفي، ارتقاء و انتشار موسيقي و توليد يك محصول متمايز و منحصر به فرد توانست ضمن 
شغل در  5500قريب به  2004ها  در سال فرهنگي براي آنجذب گردشگران و ايجاد تجربه 

ميليون دالركسب كنند. در حالي كه  219بخش گردشگري ايجاد كرده و درآمدي معادل 
آن اقتصاد كشور متكي به معادن زغال و فوالد بود و يكي از سياست هاي توسعه  قبل از

                                                                                                                   
1 . Hall and Ritchie 
2 .Hyun Jin Kwon 
3 . Brown 
4. Cape Breton 
5 .Celtic 
6. Nova Scotia 
7. DEVCO 
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ستند يك جايي كه مي خواه اقتصاد اين جزيره بود. و از آنگردشگري نيز تنوع بخشيدن ب
ها صورت بگيرد به شاخه اي از گردشگري نياز داشتند كه نياز به تغيير فوري در اقتصاد آن

گردشگري كه ه باشد و از اين رو به موسيقي  به عنوان جاذبه سرمايه گذاري زيادي نداشت
مي توانست حتي گردشگراني در فصول كم اوج مثل زمستان براي اين جزيره جذب كند 

 )25:2008توجه كردند.(كيت جي براون،
15Fگيبسون و كنل

وسيقي و گردشگري به زواياي با تاليف كتابي با عنوان م 2005در سال  1
به ارتباط بين گردشگري و  اند. مولف با توجه موسيقي پرداختهگردشگري مختلف 
، گردشگري موسيقي را به عنوان شكلي از گردشگري فرهنگي طبقه بندي كرده موسيقي

است كه در دهه هاي اخير به شدت رو به رشد است. در اين كتاب از ديدگاه نويسنده 
باشد و ضمن بيان اينكه گردشگري شود كه داراي موسيقي  امتياز برجسته به مكاني داده مي

و  .يعني بازديد مكان ها و مكان هاي قوي مقاصدي هستند كه در ارتباط با موسيقي باشند
گردشگري موسيقي، تاريخ سفر مردماني براي شنيدن يك موسيقي به مقصدي خاص را 

ي كند كه چگونه گردشگري موسيقي به عنوان شكلي از گردشگر كند. و اشاره مي بيان مي
با تركيب موسيقي و گردشگري به جذابيت مكان هاي خاص مي افزايد. و در فصل هايي 
از اين كتاب به قابليت موسيقي در جذب گردشگر به يك مكان خاص و افزايش حس 
نوستالوژي و لذت براي گردشگران از طريق موسيقي و همين طور اشتغال زايي و كسب 

سانه در ايجاد و شكل گيري موسيقي، جذابيت و درآمد از اين راه و در نهايت به نقش ر
 )188:2006گيرايي آن اشاره مي كند.(گيبسون و كنل، 

و همين طور مطالعات ديگري در زمينه ارتباط بين گردشگري و موسيقي و پتانسيل 
باالي موسيقي در راستاي جذب گردشگر صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به 

16Fگردشگر پذير جهان سوم از جمله گواگردشگري موسيقي در مقاصد 

توسط آرون  2
17Fسالدانها

  2006و در مطالعه ديگر در سال   ).2002( سالدانها،  اشاره كرد 2002در سال  3
18F ري هادسون

به رابطه ي بين موسيقي و هويت مكان و مردم پرداخته است اهميت و نقش 4
يت موسيقي در خلق كردن موسيقي در ايجاد هويت را مورد بررسي قرار داده و به قابل

كند و در نهايت به تقاضاي رو به رشد  تصوير قوي و حس پيوستن به مكان را ذكر مي

                                                                                                                   
1. Gibson and Connell 
2. Goa 
3. Saldanha 
4. Hudson 
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 -گردشگران براي شركت در جشنواره براي دريافت محصوالت فرهنگي اشاره مي
19F). تحقيقات ريچارد بريت كمپبل2006كند.(هادسون، 

نيز در رابطه با  گردشگري بر مبناي  1
بود. كه تحقيق وي نشان  2011جه به موسيقي و ايجاد حس مكان در سال موسيقي با تو

ي بسياري از گردشگران است ولي هاي طبيعت عامل محرك برا دهد كه اگر چه زيبايي مي
تعداد زيادي نيز حاضرند براي حضور در يك رويداد، فواصل زيادي را سفر كرده و پول 

ديويد  2009). و در سال 2011نند (كمپبل، زيادي بابت خريد بليط جشنواره ها پرداخت ك
20Fليور و راث اسچميد

نيز بر روي گردشگري بر مبناي موسيقي مطالعاتي انجام دادند و  2
ضمن بيان اينكه گردشگري بر پايه موسيقي در كشورهايي كه صنعت گردشگري و 

اين نكته  موسيقي به مرحله ي بلوغ رسيده  به خوبي توسعه يافته و در حال رشد است ،  به
نيز اشاره داشتند كه چگونه مي توان براي يك مقصد از طريق موسيقي بازاريابي كرد به 

). اليزابت 2009اي كه فعاليت هاي اقتصادي آن مقصد را توسعه دهد(ليور و اسچميد،  گونه
21Fان الباته

در طي پايان نامه دكتري خود با عنوان موسيقي و گردشگري  2009نيز در سال  3
22Fكودر كوس

نيز از فرهنگ به عنوان يك منبع جذب گردشگر و كسب در آمد ياد كرده  4
اقتصادي پنداشته است (ان الباته،  –است و آن را به عنوان عاملي براي توسعه ي اجتماعي 

23F). و همين طور خانم مك لين2009

در پايان نامه خود با عنوان گردشگري موسيقي در  5
24Fبالي

25Fو نيو ارلينز 6

پژوهش به چگونگي شكل گيري گردشگري موسيقي در ، وي در اين 7
و شهر نيو ارلينز پس از تند باد  2005و  2002بالي بعد از بمب گذاري تروريستي در سال 

26Fوحشتناك كاترينا

كه اقتصاد و گردشگري را  هم در بالي  و هم در نيوارلينز تحت تاثير  8
نيو ارلينز با استفاده از محصوالت  كند كه چگونه بالي و قرار داده بود پرداخته و بيان مي

فرهنگي و كاالهاي گردشگري جديد از جمله موسيقي و غذاهاي محلي براي جان 
فرايند  بخشيدن دوباره به گردشگري و اقتصاد اقدام كرده اند. و به نقش موسيقي محلي در

قي هايي كه دچار بحران شده اند اشاره كرده و اهميت موسيبهبود گردشگري در اقتصاد
محلي را در توسعه ي گردشگري بالي و نيوارلينز را با هم مقايسه كرده است.( مك 

                                                                                                                   
1. Bret Campbell 
2. Leaver and Schmidt 
3. Ann Labate  
4 . Cosco 
5. Mclean 
6. Bali 
7. New Orleans 
8. Katrina 
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27Fكايول ).2010لين،

28Fنيز در رابطه با  موسيقي سنتي ايرلندي كه در شهر دولين 1

توسط چند  2
نوازنده موسيقي كه اغلب در مكان هاي عمومي و رستوران ها نواخته مي شود پرداخته چرا 

ر جهان به عنوان شهري كه مي توان موسيقي سنتي ايرلندي را در آن كه امروزه دوبلين د
 كند. تجربه كرد شناخته شده و روزانه چندين هزار گردشگر را به خود جذب مي

 ).2007(كايول،
29Fو همچنين آقاي گتز

ها و رويدادهاي  اي بر روي جشنواره مطالعات گسترده 3
اشاره كرد به  2010به تحقيق وي در سالگردشگرپذير انجام داده كه از آن جمله مي توان 

اثرات جشنواره ها در جامعه و فرهنگ پرداخته است. به زعم وي جشنواره ها كه بخشي از 
كسب و كارهاي تفريحي هستند اغلب در بازاريابي مكان و گردشگري از برنامه هاي 

( به اصلي محسوب مي شوند و به نقش جشنواره ها در گردشگري از جمله جذب گردشگر
يك مكان خاص، و غلبه كردن بر فصلي بودن گردشگري)، كمك كردن به بازاريابي يك 
مقصد( از جمله شكل گيري يك تصوير از مقصد و خلق برند مقصد)، جان بخشيدن به 
جاذبه ها و مكان ها، و در نهايت به عنوان يك كاتاليزگر ساير اشكال توسعه اشاره كرده 

 ).5:2010است.(گتز،
30Fانگليي و ي

نيز تحقيقي بر روي جشنواره هاي محلي انجام دادند و  2006در سال  4
رضايت و ويژگي هاي گردشگران را در تعهد به بازگشت مجدد به مقصد خاص را مورد 

 ). 2006بررسي قرار دادند(ليي و يانگ، 
31Fو همين طور ريچاردز و ويلسون

در مقاله ي خود با عنوان تاثير رويداد  2004در سال  5
ي فرهنگي در تصوير و انگاره ي يك شهر به استفاده از رويداد هاي فرهنگي به عنوان ها

يك نيروي خالق در ايجاد و ارتقاء تصوير براي يك شهر، نيروي انگيزاننده توسعه شهري، 
32Fاند. و كويين گذاري اشاره كرده جذب گردشگر و سرمايه

نيز در تحقيق خود با عنوان  6
ترين ويداد ها به عنوان يكي از پر سود)، از ر2009گردشگري( جشنواره ها، رويدادها و

 نوع گردشگري نام برده است. 

                                                                                                                   
1. Kaul 
2. Doolin 
3. Getz 
4. Lee and Yang 
5. Richards and Wilson 
6. Quinn 
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در ايران نيز در رابطه با گردشگري موسيقي آقايان زياري و صادقي در زمينه موسيقي 
سنتي قشم، بر اين باورند كه موسيقي سنتي قشم بازتابي از فرهنگ و هويت ساكنان اين 

مي رود. نتيجه تحقيقات ايشان حاكي از آن است كه موسيقي قشم  جزيره زيبا به شمار
تواند جاذب گردشگر و موجب رونق و تنوع بخشي به جاذبه هاي گردشگري جزيره  مي

قشم باشد و گردشگري نيز عامل و انگيزه اي مي شود براي حفظ، احياء و پويايي موسيقي 
حفظ و پويايي موسيقي سنتي سنتي، و از آنجايي كه موسيقي جزئي از فرهنگ است، 

موجب تقويت هويت و فرهنگ بومي جزيره ي قشم در عصر جهاني شدن فرهنگ 
آنها با بيان اينكه موسيقي يكي از زيباترين و پرطرفدارترين هنرهاي دنيا است و شود. مي

شود، معتقدند موسيقي با تفريح و گردشگري  جزئي از فرهنگ يك منطقه محسوب مي
ي با يكديگر دارند و يكي از زيباترين جاذبه هاي فرهنگي هر مكاني پيوند نا گسستن

 احساسات و فرهنگ آنهاست.ا است. چرا كه موسيقي بازگوكننده موسيقي سنتي آنه
 )1390(زياري و صادقي،

  
 رضيه هاي تحقيقف 

موسيقي محلي پتانسيل جذب گردشگر دارد و منجر به رونق بخشيدن به  -1
 گردشگري محلي مي شود.

شنواره هاي موسيقي محلي به عنوان ابزاري براي جذب گردشگر در فصول كم ج -2
در يك مقصد را كاهش   اوج محسوب مي شوند. (فصلي بودن گردشگري

 دهند) مي
جشنواره هاي موسيقي محلي با تنوع بخشيدن به محصوالت گردشگري يك مقصد  -3

عمر مقاصد  منجر به افزايش مدت اقامت گردشگران در آن مقصد و افزايش طول
 گردشگري مي شوند.

موسيقي محلي هر منطقه اي با ارتقاء تصوير مقصد در ذهن گردشگران، منجر به  -4
 .افزايش حس رضايت و باز گشت مجدد آنها مي شود

توسعه گردشگري از طريق موسيقي محلي باعث حفظ، احيا و پويايي موسيقي  -5
 محلي مي شود.

 
 

 



  93 تابستانسال هشتم ـ  26فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري شماره   36

 (جدول خالصه تحقيقات) يشينه تحقيقاز پ حاصل مطالعات بر مروري: 1 شكل

 نام محقق و سال
شماره 
 سوال

 عامل ها شاخص ها

 و گنزالز( ،)2010گتز(
 جي كيت( ،)2008ميرابل
 گيبسون( ،)2008براون

 )2002سالدانها( ،)2006وكنل

1 
2 
3 
4 

 ميزان عالقه به موسيقي-
 ميزان مقبوليت جشنواره ها -

 ميزان جذابيت موسيقي -
 بودن موسيقي محلي خاص و جديد -

پتانسيل جذب 
 گردشگر

 جي كيت( ،)2010(گتز
 ريچارد( ،)2008براون

 )2011كمپبل
 

5 
6 
7 
8 

 ميزان نفوذ در فرايند تصميم گردشگر -
 ميزان كشش پذير بودن موسيقي -

 (به موقع بودن)0ميزان آگاهي و اطالع رساني -
 مكان مندي(ميزان هماهنگي) -

غلبه بر فصلي 
ي بودن گردشگر
 يك مقصد

 ،)2008براون جي كيت(
 و ليور( ،)2006 هادسون(

 مك( ،)2009استچميد
 )2010لين

9 
10 
11 

 مدت اقامت -
 طول عمر مقصد -

 ميزان كسب لذت و رضايت گردشكر -

تنوع بخشي به 
محصوالت 
گردشگري 

مقصد و 
 رضايتمندي

 ،)2009ميرابل و (گنزالز
 ،)2006هادسون( ،)2010گتز(

 و يچاردر(و)2011كمپبل(
 )2004ويلسون

12 
13 
14 
15 

 ارتقا ذهنيت(احساس) مثبت -
 حس مكان(تمايل بودن در مكان) -

 تبليغات دهان به دهان -
 بازگشت مجدد گردشگر -

ارتقاء تصوير 
مقصد در ذهن 
گردشگران و 

بازگشت مجدد 
آنها (وفاداري به 

 مقصد)

 
 

 )1390صادقي و زياري(

16 
17 
18 
19 
20 

 ميزان باز زنده سازي فرهنگ -
 بوليت و جذابيت تفاوت فرهنگيمق -

 ميزان توجه به هنر بومي -
 ميزان ارتباطات فرهنگي( درك فرهنگي) -

كاهش موانع ارتباطي فرهنگي(با ترويج  -
 موسيقي محلي)

احيا و  حفظ،
 پويايي موسيقي
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 H1 
  
 

      H2 
 
 H5 
  H3 
  
 H4 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : مدل مفهومي پژوهش ( برگرفته از ادبيات تحقيق)2شكل

 
  روش شناسي پژوهش

توسعه اي بوده و از لحاظ گردآوري  -اين پژوهش از لحاظ هدف، از نوع كاربردي
داده ها جزء تحقيقات پيمايشي مي باشد. در پژوهش حاضر اقدام به جمع آوري اطالعات 

ز طريق توزيع پرسشنامه بين گردشگران بالقوه ي حاضر در در چارچوب موضوع مقاله ا
درتاالر  1392ام ارديبهشت ماه  31تا  29هشتمين جشنواره ي ملي موسيقي نواحي كه از 

وحدت تهران برگزار شد گرديد. الزم به ذكر است كه جهت توزيع مقدماتي آن بين چند 
 رسي روايي آن صورت گرفت.تن از اساتيد و انجام برخي اصالحات الزم به منظور بر

پرسشنامه در طول سه روز به طور در دسترس ميان حاضرين در جشنواره كه  120تعداد 
در هنگام اجراي موسيقي محلي آذربايجان (عاشيقلر) در تاالر حضور داشتند توزيع گرديد 

 سخپا و مدل روايي براي تحقيق اين مورد قابل استفاده بود. در 99كه پس از جمع آوري، 

جشنواره  نقش
هاي موسيقي 

 محلي

داراي پتانسيل جذب 
 گردشگر

حفظ، احياء و 
پويايي موسيقي 

 محلي

غلبه بر فصلي بودن 
 گردشگري يك مقصد

تنوع بخشيدن به 
محصوالت گردشگري 

 مقصد

ارتقا تصوير مقصد در 
ذهن 

 گردشگر(وفاداري)

 
 شگرجذب گرد
 

 توسعه ي گردشگري
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 نرم از استفاده با اي نمونه يك t آزمون و) CFA(تاييدي عاملي تحليل از فرضيات به
 است. شده استفاده SPSSو  LISREL افزارهاي

الزم به توضيح است كه سواالت پرسشنامه به دو بخش مربوط به سواالت عمومي با 
ت پنج تركيبي از مقياس اسمي و رتبه اي و سواالت اختصاصي به صورت طيف ليكر

گزينه اي( مقياس رتبه اي) تقسيم شده بود. و در انتهاي پرسشنامه سوال بازي نيز گذاشته 
 -شده بود تا در صورتي كه حاضرين در مورد برگزاري جشنواره هاي موسيقي در استان

ود كه هاي مختلف نظر خاصي دارند، ابراز نمايند. آنچه از اين بخش به دست آمد اين ب
ها اشاره داشتند تا بهتر  اشعار تركي خوانده شده توسط عاشيقترجمه  بيشتر حاضرين به

بتوانند به معناي آن پي برده و بهره بيشتري ببرند و همين طور برخي نيز به اجراي شادتر 
موسيقي هاي محلي به همراه رقص هاي محلي هر قوميتي اشاره داشتند تا بر جذابيت هر چه 

يزه بيشتري براي آنها جهت مسافرت به يك استان يا منطقه ها افزوده و انگ بيشتر جشنواره
 براي آشنا شدن با فرهنگ بومي را فراهم آورد.

 
 تجزيه و تحليل داده ها 

 سواالت عمومي پرسشنامهبخش اول: تحليل توصيفي 
سوال با مقياس اسمي و رتبه اي مطرح شده بود.  9در بخش سواالت عمومي پرسشنامه 

درصد مرد بودند.  47,5درصد از پاسخ دهندگان زن و  52,5مده طبق نتايج به دست آ
 -درصد از كل پاسخ 52,5طور كه در جدول شماره يك هم قابل مشاهده است  همان

سال بودند كه اين خود  45تا  35درصد نيز بين  34,4سال و  30دهندگان به پرسشنامه زير 
شنا شدن با فرهنگ هاي محلي را نشان دهنده عالقه مندي قشر جوان به موسيقي محلي و آ

نشان مي دهد. آنچه كه از پرسشنامه استخراج شد مبين اين است كه همه پاسخ دهندگان 
درصد داراي مدرك كارشناسي و  51,5ها صيالت بودند و بيش از نيمي از آنداراي تح

ن درصد كارشناسي ارشد و البته افرادي با تحصيالت دكتري هم حضور داشتند كه اي 27,3
نشان دهنده جذابيت گردشگري فرهنگي در بين افراد با تحصيالت  دانشگاهي مي باشد. 
در پاسخ به سوالي كه ميزان جذابيت موسيقي محلي و مدرن از ديد گاه گردشگران باالقوه 

درصد موسيقي محلي را جذاب تر از  68,7حاضر در جشنواره پرسيده شده بود، حدود 
م به فرهنگ غني ايراني است كه توجه مرداين نيز نويد دهنده موسيقي مدرن مي دانستند و 

ها به خوبي قادر به درك آن و ارجحيت دادن آن به موسيقي مدرن هستند. و همين طور آن
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تر و لذت  از بين گزينه هاي مربوط به اين كه چه چيزي در طول سفر برايشان جذاب
درصد بيشترين فراواني  58,6ه با تر است، حضور در جشنواره هاي موسيقي هر منطق بخش

و بعد از آن بازديد از آثار باستاني و بودن در دامان طبيعت به ترتيب سهم هايي را به خود 
اين نوع گردشگري اختصاص داده اند و اين نيز گواه بر اين است كه مي توان به توسعه 

ا عنوان اينكه آيا از وار بود كه با استقبال گردشگران روبرو خواهد شد. سوالي نيز باميد
طريق موسيقي محلي و نواحي مي توان با فرهنگ ايراني آشنا شد پرسيده شده بود كه با 
توجه به نظرات، گزينه كم، خيلي كم، و متوسط بيشترين انتخاب پاسخ دهندگان بود كه 

ده بودند كه موسيقي محلي فقط برخي در طي يادداشت كوتاهي در اين سوال عنوان كر
كننده بخش كوچكي از فرهنگ ايراني است و در كنار آن بايد به تمام اركان گوباز

 -درصد از پاسخ 97فرهنگي براي آشنا شدن با فرهنگ غني ايران توجه شود. و نيز 
دهندگان موسيقي را داراي نقش كليدي در حفظ ميراث ملي و ادبي بيان كرده اند. و در 

موسيقي محلي آذربايجان (عاشيقلر) را داشته ايد،  پاسخ به سوالي كه آيا قبال تجربه شنيدن
درصد جواب منفي را عالمت زده اند و سوال آخر در  20,2درصد جواب مثبت و  79,8

اند كه در واقع جهت  هاي محلي آشنا شده مورد اينكه افراد حاضر اغلب چگونه با موسيقي
درصد با عالقه  44,5ود هاي اطالع رساني در اين زمينه بود كه حد آشنا شدن با ابزار
درصد نيز از طريق صدا و سيما با موسيقي هاي  36,4هاي شخصي و  شخصي و پيگيري

  محلي آشنا شده بودند.
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 )99نتايج توصيفي (اندازه نمونه = -1جدول 
 درصد فراواني   رديف

 جنسيت 1
 47,5 47 مرد
 52,5 52 زن

 جذابيت موسيقي 2
 68,7 68 محلي
 31,3 31 مدرن

 سن 3

<30 52 52,5 

30-45 34 34,4 

45-60 11 11,1 

>60 2 2 

 تحصيالت 4

 18,2 18 فوق ديپلم و پايين تر
 51,5 51 كارشناسي

 27,3 27 كارشناسي ارشد
 3 3 دكتري

 جذابيت در طول سفر 5

 58,6 58 حضور در جشنواره هاي موسيقي محلي
 23,3 23 ريخيبازديد از آثار تا

 11,1 11 بودن در دامان طبيعت
 4 4 بازديد از موزه ها
 3 3 استراحت در هتل

6 
 فرهنگ ايراني با آشنايي
موسيقي محلي و  از طريق

 حينوا

 28,3 28 خيلي كم
 31,3 31 كم

 25,3 25 متوسط
 13,1 13 زياد

 2 2 خيلي زياد

7 
حفظ ميراث ملي و ادبي 

 سيقي محليتوسط مو
 97 96 بلي
 3 3 خير

8 
تجربه شنيدن موسيقي 

 محلي آذربايجان
 79,8 79 بلي
 20,2 20 خير

9 
تاثير در افزايش آگاهي 
افراد از موسيقي هاي 

 محلي

 36,4 36 صدا و سيما
 13,1 13 دوستان و آشنايان

 44,5 44 عالقه شخصي
 4 4 مجالت فرهنگي

 2 2 اينترنت
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 پژوهش هاي استنباطيدوم: يافته بخش 
) و CFAدر اين تحقيق براي روايي مدل و پاسخ به فرضيات از تحليل عاملي تاييدي(

 2استفاده شد. جدول  SPSSو LISRELاي با استفاده از نرم افزارهاي  ك نمونهي tآزمون 
به دو  ي ميان متغيرهاي پنهان را به صورت دو ون براي بررسي رابطهسضرايب همبستگي پير

معنادار هستند و نشان از   %99دهد. تمامي ضرايب همبستگي در سطح اطمينان  نشان مي
هاي روايي و پايايي  هم چنين شاخص 2وجود رابطه معنادار بين دو متغير مي باشد. جدول 

با كمك شاخص ميانگين واريانس استخراج شده مشخص شد كه تمام دهد.  را نشان مي
AVE33F(داراي ميانگين واريانس  سازه هاي مورد مطالعه

هستند. در دو ستون  0,5باالتر از  )1
و آلفاي كرونباخ پيش آزمون  پايايي ابزار اندازه  CRآخر جدول ضريب پايايي تركيبي

مي باشند و نشان مي دهد ابزار اندازه  0,7گيري را سنجيده است تمامي ضرايب باالتر از 
ها را ن جدول مقدار ميانگين براي متغيرستون از ايگيري اعتبار بااليي دارد همين طور يك 

، استاي  نقطه 5به تفكيك نشان مي دهد، با توجه به اينكه طيف بررسي شده طيف ليكرت 
) حاكي از آن است 3ميانگين به دست آمده براي تمام متغير هاي تحقيق مطلوب(باالتر از 

 .ها در جامعه مورد مطالعه، وضعيت مطلوبي دارند كه شاخص
 

34Fارزيابي تناسب مدل

2 
براي ارزيابي تناسب مدل از شاخص آزمون مجذور كاي و شاخص هاي تناسب ثانوي 

35Fاز قبيل 

3GFI  36F

4NFI,  وAGFI37F

استفاده گرديد كه نتايج آن به طور خالصه در جدول  ، 5
 آمده است. 2

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1 .Average Variance Extracted 
2. Evaluation of Fit 
3. Goodness of  Fit Index 
4. Normed Fit Index 
5. Adjusted Goodness of  Fit Index 



 
 

 ش: ضرايب همبستگي  پيرسون و ضرايب پايايي و روايي براي متغيرهاي پژوه2جدول 

 

 AVE ميانگين )5( )4( )3( )2( )1( متغيرهاي تحقيق
پايايي 
 تركيبي

آلفاي 
پيش  كرونباخ

 آزمون
 0.727 0.822 0.62 3.914     1 )پتانسيل جذب گردشگر1(

 0.772 0.852 0.79 3.442    1 0.758 )كاهش ضريب فصلي يك مقصد2(
 0.769 0.837 0.68 3.714   1 0.726 0.78 )تنوع بخشي به محصوالت گردشگري3(
 0.761 0.849 0.61 3.538  1 0.642 0.587 0.637 تصوير مقصد در ذهن گردشگر تقاء)ار4(
 0.777 0.873 0.64 4.152 1 0.572 0.644 0.49 0.684 پويايي موسيقي محلي، احياء و ) حفظ5(

Goodness of fit Statistics: Chi-Square=261.49,   df=162, (χ2/df=1.614<3),   RMSEA=0.079<0.09,GFI=0.92>0.9, 
CFI=0.97>0.9, NFI=0.92>0.9, NNFI=0.97>0.9, IFI=0.97>0.9, RFI=0.91>0.9 
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 3توضيح جدول 
نان يافتن از ، اطميون فرضيات و مدل مفهومي تحقيقآزمقبل از وارد شدن به مرحله 

گيري متغير هاي تحقيق ضروري مي باشد. اين كار از طريق تحليل صحت مدل هاي اندازه 
ها و آزمون اين تكنيك كه به برآورد پارامتر عاملي مرتبه اول و دوم صورت گرفته است.

ها مي پردازد، مبتني بر يك نگرعامل هاي زير بنايي ميان نشا فرضيه ها با توجه به تعداد
كند كه كدام متغيرها با كدام عامل و  شالوده تجربي و نظري قوي است و مشخص مي

همچنين كدام عامل با كدام يك از عامل ها همبسته است. بار عاملي محاسبه شده در اين 
چه بار يك شود. بر اين اساس هر تكنيك مانند هرگونه همبستگي ديگري تفسير مي

در يك عامل بيشتر باشد، بايد در هنگام تفسير وزن بيشتري به آن شاخص داده  شاخص
هاي عاملي هر نشانگر با سازه يا متغير پنهان براي هر يك از بار tشود. مقادير محاسبه شده 

گيري مفاهيم را  است. لذا مي توان همسويي سواالت پرسشنامه براي اندازه 96/1خود باالي 
دهد آنچه محقق توسط  نشان داد. در واقع نتايج اين جدول نشان مي در اين مرحله معتبر

توسط اين ابزار محقق شده است. لذا روابط  رسشنامه قصد سنجش آنها را داشته سواالت پ
در تمامي موارد بين متغير هاي پنهان قابل استناد است. و همين طور قابل ذكر است كه 

 .است >01/0مقدار سطح معناداري 
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 )Loading factor: نتايج تحليل عاملي تاييدي (3جدول 
 

 )5( )4( )3( )2( )1( متغيرهاي مشاهده شده
هاي  جشنواره

 موسيقي محلي
آماره 

T 
 

Q1 61/0      -  
Q2 86/0      26/7  
Q3 46/0      55/5  
Q4 41/0      07/5  
Q5  81/0     -  
Q6  91/0     16/8  
Q7  96/0     05/7  
Q8  62/0     54/6  

Q9   78/0    -  
Q10   58/0    41/6  

Q11   76/0    86/7  

Q12    44/0   -  
Q13    75/0   47/4  
Q14    47/0   99/2  
Q15    78/0   82/3  
Q16     65/0  -  
Q17     56/0  75/7  
Q18     70/0  46/7  
Q19     64/0  37/6  
Q20     50/0  45/6  

)پتانسيل جذب 1(
  15/7 97/0      گردشگر

)كاهش ضريب 2(
  45/7 86/0      فصلي يك مقصد

)تنوع بخشي به 3(
  98/8 1      محصوالت گردشگري

)ارتفاع تصوير 4(
مقصد در ذهن 

 گردشگر
     75/0 96/3  

) حفظ ، احياء و 5(
  46/4 77/0      پويايي موسيقي محلي
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 يافته هاي تحقيق
 تحليل فرضيه هاي تحقيق

د. با توجه به اين كه در اين شاي استفاده  يك نمونه tهاي تحقيق از آزمون  براي فرضيه
(حد وسط) در نظر  3مقدار آماره آزمون  شده  تايي در نظر گرفته 5تحقيق طيف ليكرت 

با استفاده از آزمون  t ذكر اين نكته الزم است كه قبل از استفاده از آزمون .شدگرفته 
كلموگروف اسميرنوف فرض نرماليتي براي تمامي متغيرها آزمون شده است كه در تمامي 

بودن توزيع متغيرها داشته  ل% شده است و نشان از نرما5موارد مقدار سطح معناداري باالي 
 بالمانع است. tاست، بنابراين استفاده از آزمون 

بر اساس اين در فرضيه اول، . كرده استبررسي  وضعيت توصيفي متغير را 4جدول 
توان گفت موسيقي  شده باشد مي 3جدول در صورتي كه مقدار ميانگين جدول باالتر از 

تواند ميزان گردشگران ورودي به يك مقصد  محلي پتانسيل جذب گردشگر دارد (مي
 3مونه زير و در صورتي كه مقدار ميانگين به دست آمده براي ن ) خاص را افزايش دهد

تواند ميزان گردشگران  (نمي ي محلي پتانسيل جذب گردشگر نداردشده باشد موسيق
براي بررسي معناداري  اين يا عدم معناداري  فزايش دهد).اورودي به يك مقصد خاص را ا

. با توجه به يك طرفه بودن فرضيه در صورتي شداستفاده  5در جدول  tآن از نتايج آزمون 
تر باشد و يا اينكه كران باال و  + بزرگ96/1از  tگردد كه مقدار آماره  ميفرضيه  تاييد 

تر از صفر باشند  كران پايين فاصله اطمينان محاسبه شده هر دو مقداري مثبت و بزرگ
گردد در غير اين صورت (اگر آماره  % تاييد مي95آنگاه فرضيه تحقيق را در سطح اطمينان 

t كران پايين فاصله اطمينان منفي باشند) آنگاه نتيجه يا اينكه هرقرار گيرد و  -96/1ز كمتر ا
 كه موسيقي محلي پتانسيل جذب گردشگر ندارد. گرفته مي شود
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 آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف استاندارد و... 4جدول 

 ميانگين اندازه نمونه متغيرهاي تحقيق
انحراف 
 استاندارد

 خطاي تخمين

 0.063 0.630 3.914 99 گردشگر )پتانسيل جذب1(
)كاهش ضريب فصلي يك 2(

 0.088 0.872 3.442 99 مقصد

)تنوع بخشي به محصوالت 3(
 0.081 0.804 3.714 99 گردشگري

)ارتفاع تصوير مقصد در ذهن 4(
 0.064 0.640 3.538 99 گردشگر

) حفظ ، احياء و پويايي موسيقي 5(
 0.067 0.665 4.152 99 محلي

 
 

 اي يك نمونه tنتايج آزمون  5جدول 

 T df متغيرهاي تحقيق
سطح 

 معناداري
اختالف 
 ميانگين

فاصله اطمينان 
95% 

 باال پايين
 1.04 0.788 0.914 0 98 14.438 پتانسيل جذب گردشگر(1)
كاهش ضريب فصلي يك (2)

 0.616 0.268 0.442 0 98 5.044 مقصد

تنوع بخشي به محصوالت (3)
 0.874 0.553 0.714 0 98 8.835 گردشگري

تصوير مقصد در ذهن  قاءارت(4)
 0.666 0.41 0.538 0 98 8.359 گردشگر

حفظ ، احياء و پويايي موسيقي  (5)
 1.284 1.019 1.152 0 98 17.223 محلي
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 تحليل فرضيه هاي تحقيق

 
 نتيجه گيري 

با توجه به نتايج بدست آمده از يافته هاي اين پژوهش و تحليل آماري آنها مي توان به 
گيري رسيد كه عالقه و گرايش بين گردشگران بالقوه در هشتمين  وضوح به اين نتيجه

درصد افراد،  58اي كه  ه موسيقي محلي بسيار زياد است به گونهجشنواره موسيقي نواحي ب
هاي موسيقي   ترين فعاليت تفريحي در مقاصد گردشگري را حضور در جشنواره جذاب

 
 فرضيه اول

در سطح نشان از رد فرض صفر و تاييد فرضيه محقق  tنتايج حاصله از آزمون 
توان گفت موسيقي محلي پتانسيل جذب  كند و در نتيجه مي % مي95اطمينان 

 .گردشگر دارد

 
 فرضيه دوم

نشان از رد فرض صفر و تاييد فرضيه محقق در سطح  tنتايج حاصله از آزمون 
هاي موسيقي محلي منجر  توان گفت جشنواره كند  و در نتيجه مي % مي95اطمينان 

ابزاري براي جذب گردشگر  در يك مقصد مي شوند (به كاهش ضريب فصلي 
 اوج محسوب مي شوند). فصول كمدر 

 
 فرضيه سوم

محقق در سطح نشان از رد فرض صفر و تاييد فرضيه  tنتايج حاصله از آزمون 
توان گفت تنوع بخشي به محصوالت  در نتيجه مي و كند % مي95اطمينان 

 منجر بههاي موسيقي محلي گردشگري يك مقصد از جمله توسعه جشنواره 
 .شودمي  مقصد افزايش مدت اقامت گردشگران در آن مقصد و افزايش طول عمر

 
 فرضيه چهارم

نشان از رد فرض صفر و تاييد فرضيه محقق در سطح  tنتايج حاصله از آزمون 
توان گفت جشنواره هاي موسيقي محلي در  كند  و در نتيجه مي % مي95اطمينان 

رتقاء تصوير مقصد در ذهن گردشگران، منجر به افزايش حس هر منطقه با ا
 رضايت و باز گشت مجدد آنها مي شود(وفاداري به مقصد ايجاد مي كند).

 
 فرضيه پنجم

نشان از رد فرض صفر و تاييد فرضيه محقق در سطح  tنتايج حاصله از آزمون 
از طريق توان گفت توسعه ي گردشگري  كند  و در نتيجه مي % مي95اطمينان 

 .موسيقي محلي باعث حفظ، احيا و پويايي موسيقي محلي مي شود 
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محلي هر منطقه عنوان كرده اند پس با اين حساب مي توان به موسيقي محلي به عنوان يك 
وان با اتكا به اين محصول ت محصول جديد و متنوع گردشگري نگاه كرد چرا كه مي

آن به شكل جشنواره در مناطق و استان هاي مختلف، هر چهار فرهنگي و هنري زيبا و ارائه 
فصل سال تعداد قابل توجهي از گردشگران عالقه مند را به يك منطقه جذب كرد كه خود 

گردشگري پيامد هاي مثبت اقتصادي و فرهنگي را به دنبال خواهد داشت چرا كه با توسعه 
محلي در وهله اول اشتغال زايي و كسب درآمد به طور متعادل در سراسر كشور توزيع 

شود و ثانيا توسعه فرهنگي نيز با شناخت هر چه بيشتر فرهنگ اقوام مختلف  من جمله به  مي
شكل موسيقي محلي كه باز گو كننده احساسات و انديشه هاي يك فرهنگ است پديدار 

ث تقويت هويت فرهنگي آن مقصد شده و غرور اجتماعي و فرهنگي شود كه خود باع مي
را براي مردمان آن منطقه در پي خواهد داشت. شايان ذكر است كه بازاريابان و برنامه 
ريزان صنعت گردشگري مي توانند با توسعه و ترويج جشنواره هاي موسيقي و آگاه سازي 

گيري گردشگران در رابطه با انتخاب  يمو اطالع رساني گسترده و به موقع در فرايند تصم
مقصد دخالت كنند. لذا موسيقي محلي مي تواند نقش يك ابزار استراتژيك بازار يابي را 
براي يك مقصد خاص باز ي كند و به عنوان يك فاكتور كششي عمل كرده و تجربه ي 

شان فرهنگي بي نظيري را براي  گردشگران خلق كند. همين طور نتايج بدست آمده ن
هاي موسيقي محلي در مناطق  خاطر شركت در جشنواره  دهد كه افراد زيادي حاضرند به مي

مختلف كشور، تعداد روز هاي اقامت خود درآن مقصد را افزايش دهند و نيز يافته ها نشان 
دهد كه گردشگران براي حضور در جشنواره هاي موسيقي محلي شاد حاضرند حتي  مي

استان ها براي حضور در اين جشنواره ها طي كنند و اين نشان  فواصل دوري را به ساير
دهد كه مي توان از طريق موسيقي، تصوير مقصد گردشگري را در ذهن گردشگران  مي

ها شود و در نهايت بايد گفته شود نه اي كه منجر به بازگشت مجدد آنارتقاء بدهيم به گو
ري و موسيقي است به اين معني كه كه نتايج نشان دهنده يك ارتباط دوسويه بين گردشگ

موسيقي پتانسيل رونق بخشي به توسعه گردشگري در يك منطقه خاص را دارد،  توسعه 
گردشگري از طريق موسيقي محلي نيز منجر به حفظ، احياء و پويايي موسيقي محلي 

 شود. مي
 
 
 



  49 ...يگردشگر يدر توسعه  يمحل يقيموس ينقش جشنواره ها

 هاپيشنهاد
ي توسعه جشنواره هاي با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش، پيشنهاد هاي زير برا

 موسيقي محلي ارائه مي گردد.
شناسايي مقاصد و استان هاي مستعد توسعه گردشگري موسيقي از طريق سازمان  -1

 ميراث فرهنگي.
جا كه توسعه رويداد ها و جشنواره هاي فرهنگي به يك حمايت و هماهنگي قوي از آن -2

سازمان ميراث فرهنگي، نياز دارد لذا در قدم اول بايد مسئوالن مربوطه از جمله 
شهرداري ها و انجمن موسيقي محلي، تمامي زير ساخت ها و روساخت هاي نه چندان 
پرهزينه را براي توسعه اين گونه جشنواره ها آماده سازند از جمله مي توان به مكان مند 
كردن جشنواره ها، يعني مشخص كردن يك مكان برنامه ريزي شده و مشخص براي 

ره هاي مستمر در فصول مختلف كه دسترسي به آن براي گردشگران برگزاري جشنوا
 آسان باشد اشاره كرد.

لي در هر استان كه شناسايي و حمايت همه جانبه از گروه هاي نوازنده ي موسيقي مح -3
درخشان هستند. چرا كه يكي از پايه هاي توسعه اين نوع گردشگري،  داراي كارنامه

ور مي باشد. براي مثال در آذربايجان مسئوالن وجود گروه هاي موسيقي محلي مشه
هاي الزم عروف را سازمان دهي كرده و آموزشمربوطه بايستي گروه هاي عاشيق هاي م

 ها بدهند.راي چنين جشنواره هاي فصلي به آنرا براي اج
اختصاص دادن بخشي از اداره ميراث فرهنگي استان به عنوان پژوهشكده براي  -4

راستاي توسعه و ترويج موسيقي محلي در داخل و خارج از  پژوهشها و تحقيقات در
 كشور توسط كارشناسان.

ياب گردشگري براي سازمان دهي، بسيج ه از متخصصان برنامه ريز و بازاراستفاد -5
 امكانات و ارائه راهكار هاي توسعه گردشگري موسيقي.

نر هاي بومي و توجه به عملكرد صدا و سيما و ساير رسانه ها در جهت شناساندن اين ه -6
محلي به گردشگران بالقوه از طريق پخش موسيقي محلي شاد مناطق مختلف در 

 تلويزيون.
 تبليغات و اطالع رساني هاي گسترده فرامرزي جهت جذب گردشگران بين المللي. -7
 اجرايي كردن اين طرح حداقل به مدت يك سال براي برآورد هزينه و فايده آن. -8
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ها به عنوان مكاني يشكسوتان موسيقي محلي در استانپ اختصاص دادن خانه يكي از -9
 براي آشنايي با آالت موسيقي محلي براي عالقه مندان.
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