
 

 اجتماعی اثرات ارزیابی(. 139۷) حسنمحمد ،زال و نازنین ،تبریزی ؛مریم ،قمی

: موردمطالعه) کارشناسان دیدگاه از محلی جوامع بر فولکلور موسیقی گردشگری

 .9۵-113(، 1۲)۵ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، .(قالآق شهر

ارزیابی اثرات اجتماعی گردشگری موسیقی فولکلور بر جوامع محلی از 

 قال()موردمطالعه: شهر آق دیدگاه کارشناسان

 3حسن زالمحمدو  ۲نازنین تبریزی، 1مریم قمی

 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                           ۲۰/۴/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

 چکیده

توجه به موسیقی بومی نقش بسیار  وترین انواع گردشگری بوده گردشگری موسیقی یکی از جذاب

اکنون زمان آن است که از نگاهی نو به این بخش از صنعت . دارد ان آنمهمی در جذب گردشگر

، نیاز به شناخت دقیق و موسیقی محلی ترکمن به جایگاه و ظرفیتنظر توجه شود. در کشور گردشگری 

ریزی و برنامهبه عنوان یکی از مهدهای آن  قالآقاین نوع گردشگری در شهر ی علمی اثرات توسعه

در راستای تقویت آثار مثبت، کاهش اثرات منفی از علل اهمیت و ضرورت تحقیق و  مندجامع و نظام

با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات این حوزه بر سنجش اثرات اقتصادی متمرکز . باشدتتبع در این باب می

ت ی کاهش اختالالدر زمینه ریزیبرنامه، موجب عدم فرهنگی -نادیده گرفتن اثرات اجتماعی، اندبوده

این موارد، در  تمامیبهبا توجه  شودمیمیزبان یا افزایش منافع اجتماعی  یجامعهناخواسته در زندگی 

کارشناسان و گردشگری موسیقی ترکمن از دیدگاه  فرهنگی -این مقاله به بررسی اثرات اجتماعی

اکسپرت  افزارنرمو  تحلیل سلسله مراتبیها از روش جهت تحلیل داده. شده است پرداخته متخصصین

ارتقاء غرور "های مثبت، عوامل های مؤلفهمیان شاخص دهد که از. نتایج نشان میگردید استفاده چویس

 یهامؤلفههای و همچنین از میان شاخص "جامعه یباییزو ارتقاء  افزایش مشارکت اجتماعی، اجتماعی

از دیدگاه کارشناسان،  "یش محلیگوو تضعیف  افزایش جرم و بزهکاری، افزایش ترافیک"منفی، عوامل 

 بیشترین میزان اهمیت را کسب کرده است.

 .قالآق شهر ؛اثرات اجتماعی ؛موسیقی فولکلور ؛گردشگری : هاکلیدواژه 
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 لهأو بیان مس مقدمه -۱

در حال  سرعتبه -ها و اشکال مختلف در سبک -در تحوالت اخیر گردشگری، موسیقی 

گیبسون و باشد )بازاری برای گردشگران می درنتیجهبرای سفر و به دلیلی اساسی  شدنتبدیل

-، در اواخر دهه1قی، چه از نوع کالسیک و چه موسیقی پاپگردشگری موسی (.1: ۲00۵کانل، 

گیری الگوهای متمایزی از تفریح و رشد چشمگیری داشته و موجب شکل ۲0های قرن 

 (.9)همان:  شده است گردشگری

مسلم است هر نوع از گردشگری، اثرات خاص خود را بر روی جوامع میزبان به همراه 

بعد اجتماعی در بحث گردشگری پایدار کمتر ، ۲گردشگری یگانهسهخواهد داشت. از ابعاد 

اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری »این است که قرار گرفته است و شاید دلیل،  موردتوجه

 می باشد.دهند و تا حد زیادی نامرئی و نامحسوس و در طول زمان رخ می آرامیبه معموالً

دانشمندان علوم اجتماعی بر تعداد قابل توجهی از علیرغم اینکه  («.69: 1999)اسواربروک، 

ی معتقدند توسعهبرخی از دانشمندان نیز کنند، پیامدهای منفی گردشگری تأکید می

 . (۲1۷: 1989)دوان، گردشگری در کشورهای جهان سوم اثرات مثبتی داشته است 

 مثبت و منفی را در کشورهای آن است که گردشگری هر دو نتیجهتر نگرش واقع بینانه

فرهنگی -ه ساختارهای اجتماعیجهان سوم به ارمغان داشته است اما سطوح مربوطه، با توجه ب

مهد تنوع موسیقی نیز ایران باشد. متفاوت می آنی ی گردشگری و سطح توسعهمنطقهکشور، 

است و هم اکنون زمان آن است که از نگاهی نو به این بخش از صنعت گردشگری توجه شود. 

موسیقی باشد. قال میهای فرهنگی شهر آقر ترکمن، یکی از بارزترین شاخصهموسیقی فولکلو

های دارای ویژگی ،ای خصوصیات کلیجامعه مانند دیگر جوامع و اقوام عالوه بر پارهاین در 

قدمت تمدن، احساسات و عواطف  حاصل تأثیر عواملی همچونخاص خود می باشد که این امر 

نما یافته، کیفیت جغرافیایی محل سکونت قوم، طبیعت  و مردمی که در آن فرهنگ نشو

پیرامون، شرایط قومی، حوادث تاریخی، عوامل اجتماعی و خاطرات شادی بخش و دوران غم 

قال شهری است با ی محقق، آقهای اولیه(. با توجه به بررسی13: 138۲مرادی،است )انگیز 

اند. امروزه مراسم ی موسیقی خود را ابراز نمودههر تمایل به عرضهبافت سنتی که مردم این ش

ی ترکمن همراه با اجرای موسیقی در این شهر و دیگر بزرگداشت مختومقلی شاعر پرآوازه

شود و اکنون زمان آن رسیده است که با مدیریت، از اثرات سوء ناشی شهرهای استان برگزار می

 

1- Popular 

2- The Triple bottom line 
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، اهمیت پژوهش در این امر را گیری شود. موارد ذکر شدهیشی آن پی مدیریت نشدهاز توسعه

های فرهنگی برداری بهینه از ظرفیتریزی مناسب در جهت بهرهسازد تا با برنامهآشکار می

شماری را اعم از داخلی و خارجی به منطقه جذب نموده و با افزایش منطقه، گردشگران بی

های موجود در توجه به ظرفیتبا  ا را ارتقاء بخشید.ی جامعه محلی، سطح رفاه آنهدرآمد سرانه

ی موسیقی محلی ترکمن و با در نظر گرفتن این امر که در حال حاضر گردشگری حوزه

 پاسخدر این شهر ایجاد نشده است، پژوهش حاضر به دنبال  ایحرفهرسمی و  طوربهموسیقی 

 -چه اثرات اجتماعی گردشگری موسیقی یتوسعهبه این پرسش کلیدی است که  ییگو

 در پی خواهد داشت؟ قالشهر آقدر  فرهنگی

 پیشینه پژوهش -۲

 تجربی هایپژوهش - ۲-۱

کنون در رابطه با عنوان دقیق و محتوای تحقیق حاضر، مطالعه، گزارش یا سندی مشاهده تا

ح ونشده است اما هر یک از موضوعات مورد بررسی در این تحقیق در تحقیقات دیگر در سط

پژوهش های ملی در دهه اخیر، در اکثر اند. مللی و ملی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهالبین

موضوعاتی نظیر موسیقی مقامی، موسیقی عشایر، موسیقی گیالنی و جشنواره های مرتبط مورد 

بررسی قرار گرفته و عوامل زمینه ساز توسعه و آثار این نوع فعالیت ها به تفصیل تبیین شده 

وع مورد بحث در مطالعات بین المللی سابقه طوالنی داشته و ابعاد مختلف فرهنگی، است. موض

گردشگری موسیقی محلی بر جوامع میزبان مورد تحلیل و اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 

بررسی قرار گرفته و آثار متنوع آن گزارش گردیده است. نتایج اکثر پژوهش های نامبرده حاکی 

 اجتماعی می باشد. -مثبت و منفی به ویژه در بخش فرهنگی از بروز توأم آثار

 مفهومی چارچوب - ۲-۲

 گردشگری موسیقی -۲-۲-۱

های تولید گردشگری موسیقی شامل طیف وسیعی از اقداماتی است که در آن مکان

ت ارتقاء أهای دولت، هیو چه در زمان حال(، توسط استراتژی درگذشتهموسیقی )چه 

ی میراث موسیقیایی تبدیل به نقاطی جذاب برای گردشگران شوند هاگردشگری و شرکت

(،  گردشگری موسیقی را صنعتی ۲004) کانل  و گیبسون(. ۲۲۲: 2002کانل  و گیبسون، )

میلیارد دالر صنعت گردشگری  3.۵درصد از 1۷ باًیتقر، 1999دانند که در سال بسیار بزرگ می
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گردشگری موسیقی در (. ۲004، کانل  و گیبسونرا  به خود اختصاص داد ) متحدهاالتیا

 ۷.1درصد رشد داشته است. تعداد گردشگران موسیقی از  34، ۲014تا  ۲011انگلیس از سال 

اند. این نوع درصد این گردشگران، خارجی بوده39که  همیلیون نفر افزایش یافت 9.۵میلیون به 

موجب افزایش نشاط و رفاه مردم شده بلکه باعث جاری شدن ثروت به  تنهانهگردشگری 

 (.۲01۵، 1موزیک انگلستان) است  گردیدهاقتصاد محلی در سراسر انگلیس 

از دیگر اشکال  سادگیبهتواند ی اجتماعی است که نمیگردشگری موسیقی یک پدیده

اش جدا مشخص کردن اثرات اقتصادی منظوربهها ها و فعالیتگردشگری و یا دیگر سرگرمی

گردشگری موسیقی سفر افراد برای گوش دادن به اجراهای  (.94: ۲00۵)گیبسون و کانل، شود 

هایی غیر از محیط ی مرتبط با ایجاد و یا اجرای موسیقی در مکانی تاریخچهزنده و یا تجربه

ها، موزه های اجرا،توانند شامل سالنها میشود. این مکانرا شامل می هاآنمعمول زندگی 

ون، )کانل و گیبساست  ۲های مربوط به متن یک ترانهدانان و همچنین مکانهای موسیقیخانه

ظهور  ۲0های اخیر قرن گردشگری موسیقی با موسیقی کالسیک پدید آمد. در دهه(.4: ۲004

ی جدیدی از موسیقی پاپ، احیای موسیقی محلی و اهمیت روزافزون موسیقی کالسیک، مرحله

)گیبسون و کانل،  گردشگری موسیقی را فراهم نمودند توجهقابلموجبات گسترش و تنوع 

باشند که صدها ای کلیدی از گردشگری موسیقی میهای موسیقی، مؤلفهجشنواره (.1۲: ۲00۵

ی پاپ تر موسیقی، جشنوارهی امروزی و مدرنگذرد. در تاریخچهسال از موجودیت آن می

های موسیقی در نظر گرفته ترین نقاط عطف جشنواره، یکی از مهم196۷در تابستان  3مونتری

ی ای نمادین در تاریخچهلحظه عنوانبه 4«تابستان عشق»شود. بعد از آن در ماه ژوئن می

در  1969ی موسیقی در ترین جشنوارهعد، معروفموسیقی، نسلی را شکل داد. چند سال ب

 به خود جذب نمودهزار نفر را  400اجرا شد. این جشنواره جمعیتی بالغ بر  ۵ووداستاک

توانند با های موسیقی به این است که افراد میجذابیت جشنواره (.۲01۵)هادسون و همکاران، 

های موسیقائی متفاوتی را با احتمال ارتباط با افرادی که احساسی شرکت در جشنواره، سبک

ای موسیقی، فراهم آوردن هدارند، در یک مکان گوش کنند. خدمات جشنواره هاآنشبیه 

های موسیقی تا بخش جشنواره (.9 :۲010، باشد )زابروسکایا و پاویلونیتمیی موسیقائی تجربه

شده است. در سراسر دنیا  مالحظهقابلحدی رشد کرده است که تبدیل به صنعتی بزرگ و 

 

1  - United kingdom music (uk music) 
2- Lyrics 

3- Monterey Pop Festival 

4- Summer of Love 

5- Woodstock 
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و دارد )هادسون کشور وجود  ۵۷ی موسیقی در انواع مختلف در جشنواره 800بیش از 

  (.69: ۲01۵، همکاران

 گردشگری اثرات اجتماعی -۲-۲-۲

تغییر در کیفیت زندگی ساکنان مقاصد »( اثرات اجتماعی را 198۲متیسون و وال )

گفت همه اثرات یک بعد اجتماعی دارند  توانبنابراین، می ؛اندتعریف کرده« گردشگری

یا اثرات توسعه »تواند یتعریف دیگر اثرات اجتماعی م (.13۷: 198۲)متیسون و وال، 

« هاآنهای فردی یا گروهی فعالیت های گردشگری بر زندگی ساکنان معاصر جامعه وفعالیت

د: شوننیز تعریف میگونه اثرات اجتماعی این (.۲۷۲: ۲00۵، 1)سیمز و دملوتعریف شود 

فعالیت عمومی یا خصوصی،  هرگونهتمامی عواقب و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از »

، بازی کردن، ارتباط با یکدیگر و کردن کاری زندگی مردم، برای جمعیت بشری که شیوه

. این اصطالح همچنین اثرات فرهنگی «دهدبرای رفع نیازهای جامعه را تغییر می دهیسازمان

را  هاآنی ها و اعتقاداتی که شناخت مردم از خود و جامعهمثل تغییرات در هنجارها، ارزش

مک کامبس و همکاران، ؛ 10: ۲010دینابرگسکایا و اکنر، )شود کند، شامل میتوجیه می

تغییرات در شرایط فرهنگی و »ماعی را ( اصطالح اثرات اجت۲00۷پارک ) .(1۵۷: ۲01۵

مستقیم یا غیرمستقیم از یک فعالیت، پروژه  طوربهتواند مثبت یا منفی بوده و اجتماعی که می

 (.10: ۲010؛ به نقل از دینابرگسکایا و اکنر، ۲00۷)پارک،کند تعریف می« یا برنامه ناشی شود

ارزیابی هر دو بعد مثبت و منفی اثرات اجتماعی گردشگری موسیقی بر هدف پژوهش حاضر 

از تعریف اثرات  یجهدرنترد. گیهای فرهنگی را نیز در بر میکه جنبه باشدمی ی محلیجامعه

در شرایط فرهنگی و اجتماعی که تغییرات »( که ۲00۷اجتماعی ارائه شده توسط پارک )

مستقیم یا غیرمستقیم از یک فعالیت، پروژه یا برنامه  طوربهتواند مثبت یا منفی بوده و می

ف نوعی فعالیت در این پژوهش به کار گرفته شد. گردشگری موسیقی، در این تعری« ناشی شود

 شود.محسوب می

 گردشگری اثرات اجتماعی انواع -۲-۲-۳

این اثرات از کجاست.  منشأقبل از بررسی انواع خاص اثرات، مهم است که بدانیم پایه و 

اقتصادی، تغییرات طبیعی ناشی از هر نوع توسعه اقتصادی  -برخی از انواع اثرات اجتماعی

های فرهنگی و سطوح اجتماعی و گران از زمینههستند حتی زمانی که ساکنان و گردش

 

1- Sims & D’Mello 
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کند. اثرات دیگر، از در مورد گردشگری داخلی صدق می معموالًاقتصادی مشابه هستند؛ که 

های فرهنگی یکسان و یا اقتصادی بین ساکنان و گردشگران با زمینه -های اجتماعیتفاوت

یاسی ساکنان و گردشگران ی اجتماعی، اقتصادی و سشود. سطوح توسعهمتفاوت ناشی می

های فرهنگی تواند ناشی از تفاوتتواند یک عامل بسیار مهم باشد. نوع سوم اثرات میمی

رسد به نظر می عمدتاً  (.36۷: 1991)اینسکیپ، بین ساکنان و گردشگران باشد.  توجهقابل

که اکثریت گردشگران از  جاییرخ دهد،  توسعهدرحالمشکالت در مقاصدی مثل کشورهای 

ی گردشگری برای مردم محلی دارد اند و دولت حرف کمی در توسعهکشورهای توسعه یافته

 (.۷1: 1999)اسواربروک، 

در قیاس با اثرات اقتصادی و ناشی از گردشگری،  فرهنگی -اثرات و تغییرات اجتماعی

و برای اینکه صورت خارجی به تر بوده ناملموسو  محسوستر، نابسیار پیچیده محیطییستز

و بر خواهد بود نیز زمان هاآنباشند؛ به همین دلیل ارزیابی خود بگیرند، نیازمند زمان می

. همچنین (۲۷۲: ۲00۵سیمز و دملو، ) گیری شوندمستقیم دیده یا اندازه صورتبهتواند نمی

گیری اثرات اجتماعی گردشگری به دلیل غیرمستقیم بودن میلمن و پیزام نیز معتقدند که اندازه

که ممکن است احساس شود هنوز اثرات دیگری ادی مشکل است به طوریتا حد زی هاآن

 (.191: 1988)میلمن و پیزام، نشده است  هاآن اند و یا کسی متوجهاند که هویدا نشدهمانده

ای بوده که گویا اقتصادی در هر منطقه -یکی از عوامل تغییرات اجتماعی معموالًگردشگری 

ی سایر از طرقی مثل توسعه معموالًباشد. تغییرات یکی از آشکارترین عوامل تغییر می

ادی، مانند تولید یا معدن، پیشرفت مدارس و دیگر امکانات جامعه، قرار گرفتن های اقتصبخش

های گروهی، رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجالت، برگشتن ساکنانی که به خارج در معرض رسانه

ها و سبک زندگی های جدیدی برای ارزشها و چالشاند و با خود ایدهاز منطقه سفر کرده

توانند رخ دهند. اغلب اوقات گردشگری اند و بسیاری عوامل دیگر، نیز میدهمحلی به ارمغان آور

تواند در یک منطقه رخ ای که مینقش یک قربانی در دسترس را برای تمامی تغییرات ناخواسته

 (.366، 1991)اینسکیپ، کند دهد، ایفا می

 گردشگری متغیرهای اثرات اجتماعی -۲-۲-۴

بوده و  1درازمدتهای اجتماعی یک عمل ( معتقد است، ردیابی شاخص۲006فردلین )

ی اثرات واحد و مشخص، آگاهی و بینش زیادی در زمینه زمانیکها در داده آوریجمع

 

1- Longitudinal 
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گیری اثرات اجتماعی ناشی از هر نوع لذا اندازه (.۲۷: ۲006)فردلین،  کندگردشگری ایجاد نمی

ی زمانی خاص بوده و پس از آن به حال خود رها شود. در گردشگری نباید مختص به یک دوره

 ذکرقابل نخواهد بود. تعمیمقابلاز زمان بوده و  این صورت این اثرات فقط مختص یک نقطه

و یا  محیطیزیستاثرات ی را در طبقه هاآنتوان بوده و می چندبعدیی از اثرات ه بعضاست ک

(، 1994(، لنکفورد و هاوارد )1989دوان ) پژوهشگرانی همچوناما  ؛اثرات اقتصادی قرار داد

(، تووار و ۲006) همکارانو (، فردلین ۲00۵اندرک و همکاران )(، ۲004(، رید )1998دالمر )

های اخص(، برخی از ش۲01۵( و کیم و همکاران )۲010ر )(، دینابرگسکایا و اکن۲008الکوود )

(، 1988و همچنین میلمن و پیزام ) )مانند افزایش آلودگی، ظرفیت تحمل و...( زیست محیطی

( و کیم و ۲008(، تووار و الکوود )۲006(، فردلین و همکاران )1993کینگ و همکاران )

اند، در اثرات اجتماعی محسوب نموده جزورا  «های شغلیفرصتافزایش « ،(۲01۵همکاران )

بر  تواندمیاز آنان و همچنـین بـه دلیـل اثری که این متغیرها  تبعیتاین مطالعه نیز به 

کیفیت زندگی ساکنان یک مقصد گردشگری داشته باشد، این اثرات، در قالب اثرات اجتماعی 

های شاخص عنوانبههای زیر وهش، شاخصدر این پژ .قرار خواهد گرفت موردبررسی

 کامل نشان داده شده است. طوربه 1اند که در جدول انتخاب شده موردمطالعه

 تحقیق روش  -۳

و بوده تحلیلی  -پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی

آوری شده است. گردشگری پیمایش مبتنی بر پرسشنامه جمع یهای پژوهش به شیوهیافته

متغیر  عنوانبهمتغیر مستقل و اثرات اجتماعی حاصل از این نوع گردشگری  عنوانبهموسیقی 

ت گرفته در این زمینه های مرتبط نیز از مطالعات صوروابسته در نظر گرفته شده است. شاخص

برای تکمیل پرسشنامه، از متخصصین موسیقی ترکمن در استان گلستان و  .استخراج شد

-ی گردشگری فعالیت داشته و شهر آقسال در زمینه ۵کارشناسان امر گردشگری که بیش از 

 ۵3به تعداد از طریق نمونه گیری گلوله برفی شناختند، استفاده گردید. افراد مذکور قال را می

پرسشنامه ی کامل، جمع آوری شده  ۵0 در نهایت اری گردیدند.نفر شناسایی شده و تمام شم

شایان مورد تحلیل قرار گرفت.  تحلیل سلسله مراتبی با روش 1اکسپرت چویسر افزانرم درو 

 ( تدوین شده است.1ذکر می باشد که پرسشنامه مورد بحث بر اساس جدول شماره )

 

1- Expert choice 
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 پژوهشمؤلفه ها و شاخص های : ۱جدول 

 هاشاخص هامؤلفه

 

ها و توسعه زیرساخت

 شهری

 

 ارتقاء زیبایی جامعه، افزایش امکانات و مراکز خرید و خدمات اجتماعی، افزایش

امکانات تفریحی، ارتقاء امکانات بهداشتی،  افزایش تعداد امکانات اسکان، نگهداری از 

ی ونقل عمومی(، ارتقاء شبکهها، خدمات ورزشی و حملها، پارکامکانات )جاده

 ونقل، افزایش کنترل دولتحمل

 منافع اقتصادی
-افزایش فرصتدستی و...(، وکار محلی )رستوران، صنایعافزایش تجارت برای کسب

 های شغلی

انسجام اجتماعی / 

 محیط اجتماعی

اجتماعی، ارتقاء وحدت و  ارتقاء غرور اجتماعی ساکنان محلی، تقویت روحیه

)کیفیت  همبستگی اجتماعی، ایجاد نشاط اجتماعی، افزایش استاندارد زندگی

ل بین های اجتماعی، اعتماد متقاب، شناخت منابع و مهارتتجلیل از جامعهزندگی(، 

 مردم، حمایت اجتماعی

 

مشارکت و تبادالت 

 فرهنگی اجتماعی

 

ای برای حفظ و احیاء های دیگر، ارائه انگیزه، درک فرهنگارتقاء فرهنگ منطقه

های محلی، ارائه فرصت مالقات افراد جدید برای ساکنان، احترام و سنن و فرهنگ

، افزایش عالقه به شدنفرصتی برای اجتماعی ها، نوازی نسبت به غریبهمهمان

دیدار اجراکنندگان رویدادهای موسیقی دیگر مناطق، مشارکت در فرهنگ محلی، 

 دستی، هنر، موسیقی(های فرهنگی )صنایع، تشویق به انواع فعالیتجشنواره

دید جامعه و بهبود 

 تصویر

 افزایش فرصت برای معرفی میزبانی جامعه در جهان، افزایش قابلیت رؤیت در رسانه

، جو مثبت در جامعه، بازشناسی مثبت جامعه و میراث فرهنگیبهبود تصویر مقصد، 

ارتقاء هویت اجتماعی جامعه، ایجاد احساس و نگرش مثبت در مورد منطقه در میان 

 و ویژه بودن جامعه فردمنحصربهحس گردشگران، 

فرصت دانش و 

 سرگرمی

، (دانان مستعدق موسیقیحمایت و تشوی) توسعه و پیشرفت زندگی موسیقائی شهر

فرصت ، ارائه فرصت آموزش و یادگیری یک مهارت جدید )مثل موسیقی، زبان(

، ارائه فرصت تفریح و سرگرمی با کیفیت باال، های فرهنگیکشف استعدادها و مهارت

 ی خالق )هنرمندان موسیقی( به منطقهطبقه جذب، فرصت تماشای موسیقی زنده

 تعارضات اجتماعی

ایجاد تعارض و تخاصم ، جابجایی اجتماعی )مهاجرت(، های اجتماعیمو جر بزهکاری

تعدی و ورود سرزده به زندگی / کاهش حریم، میان بازدیدکنندگان و ساکنان محلی

 مختل شدن زندگی ساکنان محلی، ساکنان

 مشکالت زیرساختی
عدم ، میونقل عمومشکالت افزایش استفاده از حمل، ترافیک، زباله افزایش مقدار

 ازدحام، دسترسی به امکانات

 های فرهنگینارسایی 
اثر )تقلید از گردشگران ، تغییر در سبک زندگی، تغییر و تضعیف گویش محلی

 های سنتیها / اصالت و هویت فرهنگافول سنت، نمایشی(
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، 1390است. این شهر در سال  قال، مرکز شهرستان آققالشهر آق موردمطالعهمنطقه 

قال یکی از خانوار تشکیل شده است. شهر آق 806۲نفر داشته و از  316۲6جمعیتی معادل با 

قال نخست زراعت باشد. منابع درآمد مردم آقنشین این شهرستان میترین شهرهای ترکمنمهم

خود حساسیت  ها نسبت به فرهنگ و سننترکمن و کارگری است. دستیصنایعو پس از آن 

خواستار آن هستند که عرف محلی در مراسم مختلف ترکمن ساری  هاآنفراوانی دارند. اکثریت 

 1ای نزد افراد این قوم دارد. و جاری باشد. موسیقی سنتی ترکمن نیز جایگاه ویژه

بررسی موسیقی قوم ترکمن بدون جستجو در تاریخ و فرهنگ این قوم کاری دشوار است. 

های رفته گروهها صورت پذیرفت و رفتهاین اقوام از صحراهای مغولستان طی قرن حرکت و کوچ

نصری ی خزر و صحراهای وسیع آسیای میانه پراکنده شدند )کثیری از آنان در سمت دریاچه

که نقش موسیقی ترکمنی پتانسیل های مهمترین از جمله (. ۵: 13۷4اشرفی و قلیچ تقانی، 

 نمود: مؤثری در جذب گردشگران فرهنگی دارد، می توان به موارد زیر اشاره

گونه این)اطفیعترکمن مانند: فولکلوریک برگزاری جشنواره های موسیقی در زمینه های  -1

گونه، خواننده، سوز در این)تغزلی(، نامند.می« هودی»موسیقی را الالیی و در اصطالح ترکمنی 

گونه موسیقی، همراه با در این)حماسی  (،داردعاشقانه و شرح هجران و فراق معشوق را بیان می

 (،های قهرمانان ملی است.سه آفرینیکه شرح حما خوانده می شودنواختن دوتار اشعاری 

که در آن )و آیینی.( باشداشعار این موسیقی یادآور روزهای خوشی و امید به زندگی می)بزمی

 (.9۲: 13۷8)مصطفائی،  (شود.رابطه انسان با خدا و مفاهیم معنوی زندگی بیان می

 (.1388)حسنی،  «ذکر خنجر»آواز و رقص نمایشی  -۲

 (.13۷8)مصطفائی، « ذکرخوانی»و « پرُخوانی»سیقی درمانی با مراسم آیینی مو -3

مقام در موسیقی ترکمن شناخته شده  ۵00ها در موسیقی ترکمن )حدود «مقام»ارایه  -4

 (.۲64: 138۲راد، است( )دردی اعظمی

باشند مانند: تامدره ارایه سازهای موسیقی ترکمنی که در نوع خود منحصر به فرد می  -۵

 بند(، قاووز )زنبورک( و... ۷قجاق )کمانچه(، تؤیتیک، یدی بوغین )همان نی )دوتار(، 

و نیمه حرفه ای به صورت محدود  قالآقدر حال حاضر گردشگری موسیقی ترکمن در شهر 

قال می توان به فعالیت های این شاخه از گردشگری در شهر آقمهمترین رواج دارد. از 

 

توجه به  جغرافیایی موسیقی ترکمن در استان در دسترس نیست اما با. متأسفانه نقشه ای از پراکندگی  1
مطالعات میدانی محققان و مصاحبه های صورت گرفته، تمرکز اصلی فعالیت های مورد بحث در دو منطقه آق

 قال و بندرترکمن می باشد.
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 هفتهمراسم  فراغی شاعر و عارف نامدار ترکمن،مختومقلی رویدادهایی نظیر: مراسم بزرگداشت 

 ع اشاره نمود.برنامه های متنو و سایر نی نوازی، دوتار نوازی و آیین خنجر ، مراسم وحدت

 ی پژوهشهایافته -۴

ها از دیدگاه کارشناسان پرداخته بندی شاخصو اولویتها در این بخش به تحلیل پاسخ

های کلی ویژگی بیانگر که های توصیفیبخش تنظیم شده است؛ یافته ها در دوخواهد شد. یافته

های یافته بوده و همچنیندهندگان، مثلِ جنس، سن، تأهل، تحصیالت، شغل، درآمد و... پاسخ

فرایند تحلیل سلسله مراتبی  اساس برهای تنظیم شده تحلیلی که به مبحث تحلیل پرسش

 پردازد.می

 یشناخت تیجمعدهندگان بر اساس عوامل فردی پاسخ یهایژگیو -۴-۱

توزیع شده میان متخصصین و کارشناسان گردشگری و موسیقی  هایاز مجموع پرسشنامه

درصد، زن بودند. با توجه به اطالعات  ۲۵دهندگان، مرد و پاسخ درصد ۷۵ قال،شهر آق

، متأهل هستند. درصد ۵/8۷رد و دهندگان، مجدرصد پاسخ ۵/1۲ها، از پرسشنامه آمدهدستبه

 ذکر شده است. اختصاربه ۲ شماره در جدول هانتایج برگرفته از پرسشنامهسایر 

 یشناخت یتجمععوامل  بر اساسدهندگان پاسخ یعتوز :۲ جدول

 درصد فراوانی هاگروه مؤلفه توصیفی

 جنسیت
 ۷۵ مرد

 ۲۵ زن

 تأهل
 ۵/1۲ مجرد

 ۵/8۷ متأهل

 تحصیالت

 ۲/6 دیپلم

 0 مدیپلفوق

 ۵/6۲ کارشناسی

 8/18 کارشناسی ارشد

 ۵/1۲ دکترا

 نوع شغل
 ۷/8۵ دولتی

 3/14 خصوصی

 139۵های میدانی، منبع: یافته       
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 از دیدگاه کارشناسان گردشگری موسیقی اثرات اجتماعی -۴-۲

شد، برای اطالع از دیدگاه کارشناسان و متخصصین امر گردشگری و که اشاره  طورهمان

-قال، پرسشنامهاجتماعی گردشگری موسیقی در شهرستان آق–وسیقی پیرامون اثرات فرهنگیم

افزار ها با استفاده از نرمآوری دادهای بر مبنای تکنیک سلسله مراتبی طراحی شد و پس از جمع

 های وارد شده پرداخته شد.به مقایسه داده اکسپرت چویس

 9تا  1اعدادی مابین  بایستمی دهندگانپاسخ، هادهی به شاخصبا توجه به مقیاس اهمیت

وزن و اهمیت هر  دهندهنشانماتریسی در جدول وارد کنند که  صورتبهاهمیت،  برحسبرا 

های اثرات شاخصمعیارهای کلی سنجش  یپس از مقایسهباشد. های پژوهش مییک از مؤلفه

 زوجی با یکدیگر صورتبهکلی زیرمعیارهای هر یک از معیارهای  ،اجتماعی گردشگری موسیقی

جداگانه  صورتبههایی تعریف شد که ها نیز شاخصبرای هر یک از این مؤلفه .شوندمقایسه می

 :مورد ارزیابی قرار گرفتبه صورت زیر در جداولی تنظیم و 

ارزش گذاری معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: در این مرحله مقایسه دو  -

در فرآیند تحلیل سلسله .شوندتعداد معیارها است( ثبت می n) n×n، در یک ماتریس به دو

 را خواهیم داشت.  ija /1و  ijaمراتبی در هر مقایسه دودوی، دو مقدار عددی 

 تشکیل جداول مقایسات زوجی  ■

 

  

 :بردار وزن یا اولویت، از جدول مقایسات زوجی و از روش بردار ویژه به دست می آید ■

 

( در بردار Aضرب ماتریس مقایسه زوجی ): عبارت است از حاصلAW محاسبه بردار  ■

 (.Wها )وزن

AW=A×W 
  Wبه بردار  AWای بردار : عبارتست از حاصل تقسیم نقطه AW/Wمحاسبه بردار  ■

 : L محاسبه شاخص  ■
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فرهنگی ناشی از گردشگری موسیقی که از مطالعات مبانی  -اثرات اجتماعی  مثبتهای مؤلفه

 توسعه و زیرساختاجتماعی،  تبادالت و انسجام اجتماعی، مشارکت :نظری برداشت شده، شامل

در  وضعیت کلی آنهاکه  می باشدمی و منافع اقتصادی سرگر و مقصد، دانش شهری، تصویر

 قابل مشاهده است: 1نمودار شماره 

 اجتماعی انسجام -

های مؤلفه انسجام اجتماعی، شاخص دهد که از بین شاخصنشان می داده ها تحلیلنتایج 

افزایش "و  "ارتقاء هویت اجتماعی"های بیشترین امتیاز و شاخص 431/0با  "غرور اجتماعی"

نرخ همچنین  .اندرا دریافت کرده امتیازکمترین  1۲1/0و  04/0به ترتیب با  "وحدت اجتماعی

ی که این امر نشانه محاسبه شده 1/0تر از اجتماعی(، کوچک انسجام ناسازگاری )مؤلفه

 .باشدمی مقایسات زوجی در سازگاری

 اجتماعی تبادالت و مشارکت -

های مؤلفه مشارکت و تبادالت از میان شاخصدهد که نشان میتحلیل داده ها تایج ن

حفظ "و شاخص  اثرپذیریبیشترین ۲81/0با ، "افزایش مشارکت اجتماعی"اجتماعی، شاخص 

اثرپذیری را به کمترین  0۷۲/0با  نظیر زبان، پوشش و...، "های محلیو احیاء سنن و فرهنگ

اجتماعی برابر با  تبادالت و مشارکت مؤلفهنرخ ناسازگاری، در  چنینهم خود اختصاص داده اند.

 باشد.می زوجی یساتدر مقا سازگاریبیانگر  و 0۲3/0

 شهری توسعه و زیرساخت -

، شاخص همؤلفاین های از بین شاخصاز نظر کارشناسان، دهد نشان می تحلیل نتایج

) با امتیاز  "ونقلحملارتقاء شبکه "شاخص  بیشترین و( 4۲/0)با امتیاز  "ارتقاء زیبایی جامعه"

نرخ ناسازگاری، در همچنین  اثرپذیری را از گردشگری موسیقی پذیرفته است.کمترین ( 09/0

 است. محاسبه شده 03۲/0شهری برابر با  توسعه و زیرساخت مؤلفه
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 مقصد تصویر -

ارتقاء تصویر "مؤلفه، شاخص این های از میان شاخصدهد که نشان میمحاسبات تفصیلی 

، کمترین امتیاز را "فرصت معرفی میزبانی منطقه در جهان"، بیشترین امتیاز و شاخص "مقصد

بوده و  0093/0مقصد برابر با  تصویر شایان ذکر است، نرخ ناسازگاری در مؤلفه دریافت کردند.

 باشد.می زوجی یساتدر مقا سازگاریبیانگر 
 

 سرگرمی و دانش -

فرصت دانش و سرگرمی،  های مؤلفهاز بین شاخصدهد که ان مینش محاسبات تفصیلی

و شاخص ( ۷18/0)، بیشترین امتیاز "جریان یافتن موسیقی محلی در زندگی ساکنان"شاخص 

در را ( 131/0)مثل موسیقی، زبان و فرهنگ، کمترین امتیاز  "فرصت یادگیری چیزهای جدید"

 به دست آوردند.اثرگذاری 

 اقتصادی منافع -

افزایش تولید "مؤلفه شاخص این های در بین شاخصحاسبات تفصیلی بیانگر آن است که م

نرخ همچنین  بیشترین تأثیرپذیری را به خود اختصاص داده است.، "دستییعصناو فروش 

در  سازگاریو بیانگر به دست آمده  0۷83/0اقتصادی برابر با  منافع ناسازگاری، در مؤلفه

 باشد.می زوجی یساتمقا

ها های اصلی، تحلیل دادهبندی نهایی نتایج و مقایسه زوجی بین مؤلفهدر ادامه با جمع

زیرساخت و توسعه "مؤلفه های اثرات اجتماعی مثبت، نشان داد که از بین مجموع مؤلفه

کمترین رتبه اهمیت را از دیدگاه  "انسجام اجتماعی"بیشترین اهمیت و مؤلفه  "شهری

-نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی مؤلفه( 1)نمودار شماره اند. کسب کردهکارشناسان و متخصصان 

 .سازگاری این مقایسه زوجی است دهندهنشاناست که  0۷6/0های اثرات اجتماعی مثبت، 

موسیقی که از مطالعات  ناشی از گردشگری فرهنگی - های منفی اثرات اجتماعیمؤلفه

مشکالت فرهنگی و مبانی نظری برداشت شده، نیز شامل سه مؤلفه تعارضات اجتماعی، 

 09۲/0برابر با  "تعارضات اجتماعی" یمؤلفهنرخ ناسازگاری، در  باشد.مشکالت زیرساختی می

این ای هاز بین شاخصدهد که نتایج نشان می باشد.می زوجی یساتدر مقا سازگاریو بیانگر 

نقض حریم "و شاخص  (390/0) بیشترین امتیاز  "افزایش جرم و بزهکاری"، شاخص مؤلفه

 دریافت کرده است.در اثرگذاری را ( 136/0)کمترین امتیاز  "شخصی افراد
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 مثبت اجتماعی های اثراتاهمیت نسبی مؤلفه :۱نمودار 

 

 "استفاده کمتر از گویش بومی"های مؤلفه مشکالت فرهنگی نیز، شاخص در میان شاخص

 اثر منفی در این زمینه شناسایی شده است.به عنوان مهمترین  491/0با امتیاز 

بوده  1/0تر از که کوچک 08۲/0برابر با زیرساختی  مشکالت مؤلفهنرخ ناسازگاری، در 

(IR≤0/1) در دهد که نتایج نشان می باشد.می زوجی یساتدر مقا سازگاریی و این امر نشانه

افزایش تولید "شاخص  بیشترین و "افزایش ترافیک"، شاخص این مؤلفههای میان شاخص

 اثرگذاری را به خود اختصاص داده اند.کمترین  "زباله

های اثرات منفی اجتماعی، مؤلفه تعارضات اجتماعی، در بین مؤلفه جمع بندی نشان می دهد

دهی را از سوی بیشترین میزان اهمیت و مؤلفه مشکالت زیرساختی، کمترین امتیاز اهمیت

های اثرات اجتماعی منفی، نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی مؤلفه کارشناسان دریافت کرده است.

 دقت باالی این مقایسه زوجی است. دهندهنشانباشد که می 03/0

 

 های اثرات اجتماعی منفیاهمیت نسبی مؤلفه: ۲نمودار 
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 ، تنها برای اثرات مثبت اجتماعی معنادارهای به دست آمده مدل رگرسیونیبا توجه به داده

دهد که گردشگری موسیقی از دیدگاه کارشناسان، نشان می 3. نتایج جدول شماره باشدمی

بیشتر اثرات اجتماعی مثبت به همراه خواهد داشت و اثرات منفی گردشگری موسیقی در این 

ید یدر اثرات اجتماعی مثبت، معناداری مدل تا Sigشود. با توجه به مقدار جامعه تبیین نمی

 شود.می

 یقیموس یگردشگر یاجتماع اثرات نییتب: ۳شماره  جدول

متغیر 

 مالک

متغیر 

 بینپیش
R R2 

R2  
عدیل ت

 شده

خطای برآورد 

 انحراف معیار
F 

 

Sig 

 

Beta 

گردشگری 

 موسیقی

اثرات مثبت 

 اجتماعی
649/0 4۲۲/0 419/0 ۵08/0 ۵09/1۷3 000/0 649/0 

اثرات منفی 

 اجتماعی
060/0 004/0 001/0- 9۲4/0 818/0 36۷/0 060/0 

 139۵های پژوهش، منبع: یافته

 گیرینتیجه و بحث -۵

های الزم برای قال شهری است که پتانسیلآق، بر اساس نتایج تحقیق می توان اذعان داشت

ی آن های الزم برای توسعهبرگزاری رویدادهای گردشگری موسیقی را داراست اما از زیرساخت

های مثبت این شهر در  مبحث مورد مطالعه، نزدیکی به ابلیتبرخوردار نمی باشد. از جمله ق

-های سفر در برنامهقال و گردشگری موسیقی آن به عنوان بستهمرکز استان است. اگر شهر آق

از امکاناتی نظیر امکانات موجود در شهر قال ردم آقهای تبلیغاتی گرگان گنجانده شود، م

توان از گردشگری موسیقی به عنوان راهکاری برای میمند می شوند. بدین ترتیب گرگان، بهره

ی محلی ها، امکانات و تسهیالت برای جامعهجذب گردشگر و به تبع آن بهبود زیرساخت

استفاده نمود. از سوی دیگر توسعه گردشگری موسیقی طبعاً تغییرات عدیده فرهنگی را با خود 

ی خاص بوده و طبعاً در این میان خواهد داشت به خصوص که فرهنگ منطقه )ترکمن( فرهنگ

ها صورت خواهد پذیرفت. احتماالً این امر با توجه به فرهنگ مرجع )فارس( برخورد فرهنگ

اثراتی مانند تغییر در پوشش، زبان و... را با خود به همراه خواهد داشت. همچنین از سوی دیگر 

-یز خواهد بود. با این حال میباعث رونق اقتصادی و تزریق روحیه نشاط و شادابی در منطقه ن

بایست در ایجاد چنین فضایی، کلیه جوانب فرهنگی و اجتماعی نسبت به منافع اقتصادی و 

 مالی در اولویت باشد.
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تنها قابلیت تبیین و در منطقه مورد مطالعه مطالعات نشان می دهد، گردشگری موسیقی 

ن است که شهر آیل مهم این امر بینی اثرات مثبت اجتماعی را داشته است. یکی از دالپیش

ی رشد مقصد گردشگری نرسیده است که ی گردشگری هنوز به مرحلهاز لحاظ چرخه قالآق

ی محلی را فراهم نماید. اثرات منفی آن در جامعه نمود پیدا کند و موجبات نارضایتی جامعه

تواند این می ی گردشگری موسیقی نیزهای ذهنی مثبت نسبت به توسعهفرضتصورات و پیش

امر را توجیه نماید. می توان گفت یکی از دالیل مهمی که دیدگاه منفی نسبت به اثرات 

باشد. چرا که گرگان قال با شهر گرگان میی آق، مقایسهوجود نداشته استگردشگری موسیقی 

ی رونق صنعت ی شمالی کشور بوده که به واسطهیکی از شهرهای گردشگر پذیر در ناحیه

 .است را تجربه کردهاجتماعی بسیاری  -شگری تحوالت زیرساختیگرد

ه یهای فرهنگی منحصر به قوم ترکمن باعث اراگردشگری موسیقی به عنوان یکی از ویژگی

های محلی مردم و به خصوص جوانان منطقه ای برای حفظ و احیاء سنن و فرهنگانگیزه

و معرفی آن به سایر  جامعهنگ خواهد شد. گسترش گردشگری موسیقی، آشنا ساختن فره

ل خواهد داشت. این امر در سایه توجه ویژه گردشگران به نوع اشهرها و مناطق را به دنب

دهد و چنانکه در مسیر رشد و توسعه گردشگری در خود را نشان می ،فرهنگ خاص این منطقه

طقه با های مردم این مندست شدن فرهنگ و پوشش و سنتیکبه این منطقه، در نهایت 

بینی شده را نداشته باشد. در ، شاید دیگر تأثیر مطلوب پیشمنجر گردداکثریت گردشگران 

ی ی آنان در زمان برگزاری سالروز مختومقلی شاعر پرآوازهارتباط با نظر کارشناسان، تجربه

ترکمنی که با اجرای موسیقی در شهرهای مختلف استان گرگان همراه است، ثابت کرده است 

 یابد.ها افزایش میس مشارکت در اجتماع در این زمانکه ح

-قال از نظر صنایع دستی نیز بسیار قوی و منحصر بفرد میدر نهایت شایات ذکر است، آق

با در نظر گرفتن این امر، اگر  باشد. اما متاسفانه، آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

های موسیقی برپا فروش صنایع دستی در کنار جشنوارههایی برای معرفی و بازارچه و یا غرفه

تواند در آینده اثرات تبلیغاتی این دو حوزه مند خواهد شد که میشود، از چنان استقبالی بهره

 را در جذب گردشگر تقویت نماید.
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