
 

 موسیقی گردشگری توسعه مدل ارایه(. ۱۳۹۷) رفیعی، یاسمن و میرزائی، روزبه

جامعه شناسی نهادهای  .تئوری گراندد رویکرد مبنای بر ایران در مقامی
 .۱۷۵-۱۹۵(، ۱۱)۵ اجتماعی،

در ایران بر مبنای رویکرد مقامی ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی 

 گراندد تئوری

  2روزبه میرزائیو  ۱یاسمن رفیعی

 ۱۷/۲/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                               ۸/۸/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

 چکیده

 مطالعه .داردمیزبان موسیقی مقامی از جمله انواع موسیقی است که بیشترین نزدیکی را با فرهنگ جامعه 

به بررسی این گونه از موسیقی در راستای جذب با استفاده از روش گراندد تئوری ساختارگرا  حاضر

های متعددی مانند مصاحبه، مشاهده، ها از تکنیکدر گردآوری داده .می پردازدگی گردشگران فرهن

و به روش نمونه گیری  در چهارچوب روش گراندد تئوریی آنالین و گردآوری اسناد و متون مشاهده

قی اند که با موسیشوندگان این پژوهش را کارشناسانی تشکیل دادهشده است. مصاحبه هدفمند جمع آوری

ی حاصل از مصاحبه با های گردشگری نیز فعالیت دارند. دادهو در حوزه مقامی ایران آشنایی داشته

 ۷2ها داده نمیااز  شد وی باز، محوری و انتخابی کدگذاری سه گانه ۳ویوُاِن با کمک نرم افزار کارشناسان،

 و ی مرکزی انتخاب شدعنوان مقولههب "ی فرهنگیتبدیل شدن به جاذبه". آمددستمقوله به 6مفهوم و 

 شامل عدمسه دسته عوامل مداخله گر  ی خودبنیاد ارائه شد.سپس با استفاده از مدل پارادایمی، نظریه
دید. طراحی رویدادهایی با محوریت آگاهی و شناخت، مشکالت زیرساختی و موانع حاکمیتی شناسایی گر

ی، تشابهات فرهنگ یواسطهزبان بههمهای مشترک با کشورهای برگزاری جشنوارهموسیقی مقامی، 

ی و طراحی بسته های سفر با ی موسیقی خیابانی و یا اجرای موسیقی مقامی در اماکن عموماشاعه

 موسیقی است.محوریت موسیقی مقامی از جمله راهکارهای توسعه گردشگری 

  تئوری. گراندد ؛موسیقی مقامی ؛گردشگری فرهنگی ؛گردشگری موسیقی ایران؛ :هاواژهکلید
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 و بیان مساله مهمقد -۱

بعد ، (۱۳8۷۳20 د )کروبی،ردا ایویژه جایگاه آن وومی در فرهنگکه  یفرهنگگردشگری 

 بدیل شدتواع سفر یکی از بزرگترین انبه انبوه  گردشگریی با توسعهمیالدی و  ۱8از حدود ورن 

 ی آنسفرهای متنوعی در زیر مجموعه با توسعه گردشگری فرهنگی،. (4، 200۳، ۱)ریچاردز

های ی صداها و نغمهموسیقی، مجموعه .ها استیکی از آن گردشگری موسیقی که توسعه پیدا کرد

ته شکل گرفی زندگی مردم و نحوه، باورها زیستسبی است که برگرفته از محیط موزون و متنا

 ای ازبه عنوان زیرشاخه موسیقیگردشگری در  .(۱۳۷۱، اشتری، ۱4: ،ص۱۳82)مرادی،  است

یک رویداد مرتبط با موسیقی، جذب ف تماشا یا مشارکت در ا هدبگردشگران مصرف فرهنگی، 

شناسان و جامعه شناسان  مردمنقش موسیقی برای (. ۱۳8۹ شوند )پوروناد،یمای خاص منطقه

ی کارکردهای موسیقی در راستای به مطالعه همواره منظوربه همین است داشته بسیاری اهمیت 

ارد دیگر پرداخته شده و بسیاری مو ، رفتاری، فرهنگ جامعه، الگوی اجتماعیاصالتشناخت 

 .(۳: ۱۳86)فاضلی،  تاس

رویداد ظاهر شود. سازمان جهانی گردشگری شکل گردشگری  تواند بهگردشگری موسیقی می

 ندآیحساب میهای اصلی گردشگری بهطور بالقوه محرکمعتقد است که رویدادها به ملل متحد

 گردشگری در مقصد هستند )سازمان جهانی گردشگری گوناگون وادر به توسعه کارکردهای و

اند. این گیری داشتهچشم های اخیر رشدها و رویدادها در سالفستیوال (.200۷،ملل متحد

محلی و کمک به توسعه زیست  تبلیغات، حفظ محیط افزایش، گردشگرانجذب  موجبرویدادها 

(. در راستای حفظ گردشگری فرهنگی، برگزاری ۱۹۹2 ،۳؛ هال2008، 2د )گتزنشواوتصادی می

ی کوتاه مدت در نظر گرفته شود که متناسب با عنوان یک جاذبهتواند بهگردشگری رویداد می

، 4کرچر و دو کراسعمل انجام شده پتانسیل باالی فرهنگی، اوتصادی و اجتماعی دارد )مک

های بسیاری در یک مدت زمان بسیار کوتاه یتدهند تا فعالها این اجازه را می(. جشنواره2002

آنچه که مسلم (. 22۱: 200۹ ،۵شود )لیور و اشمیتبالقوه  گردشگریباعث توسعه محصوالت 

به عنوان یکی از اصلی ترین شود بررسی می "گردشگری موسیقی"که به عنوان است چیزی 

مورد توجه بسیاری از محققین تا به امروز موضوع محورهای برگزاری رویدادها در مناطق شهری، 

 

1- Richards 
2- Getz 
3- Hall 

4- McKercher and du Cros 
5- Leaver and Schmidt 



 ۱۷۷ ......................................  رویکرد مبنای بر ایران در مقامی موسیقی گردشگری توسعه مدل ارایه

 

؛ بنت و 20۱4، ۱حوزه گردشگری، جغرافیای فرهنگی و موسیقی شناسان بوده است )النگ

؛ 200۷، 6؛ کریمز200۳، ۵؛ کونل و گیبسون2004، 4؛ کوهن۱۹8۵، ۳؛ چمبرز2004، 2پترسون

، ۱۱همکارانو ویتلی و  200۵، ۱0؛ شفرد و همکاران20۱0، ۹؛ سمان20۱2، 8؛ روبرتز20۱۱، ۷پریور

2004.) 

تا  ازهایی است که از هزاران سال پیشها و آوها، نغمه، شامل دستگاهایران مقامیموسیقی 

تر و وابل تر، سادهچه که دلنشینبه امروز سینه به سینه در بین مردم ایران جریان داشته و هر آن

ی و سهم عظیمی در سرمایه است اطق مختلف ایران به جای ماندهتر بوده تا امروز در منفهم

به ارتقای روح انسانیت و نوع  توانمی های موسیقی مقامیاز نقش .فرهنگی و اجتماعی ما دارد

تعلق داشتن و درک  اسحسا مردمبخشد و به هویت می ی مااشاره کرد، که به جامعهآن  دوستی

ابلیتگونه از موسیقی از و(. این۱8: ۱۳86کند )فاضلی، ش را اعطا میخویغنی فرهنگ از بهتر 

رویدادهای فرهنگی و جذب های فراوانی برخوردار است که می تواند در راستای برگزاری 

عی سرو ژوهش پیشیی کشور مورد استفاده ورار گیرد. در پگردشگران به مناطق شهری و روستا

های انسیلمدلی در راستای بررسی پتتوان شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می

در راستای جذب  ی گردشگریعنوان یک جاذبهگیری از آن بهموسیقی مقامی و احتمال بهره

است و چه  از طریق چه راهکارهایی ممکنتوسعه گردشگری موسیقی  .رائه کردا گردشگران

 .در این رابطه وجود دارندگری عوامل مداخله

  پیشینه پژوهش -۲

 موسیقیگردشگری فرهنگی و گردشگری 

در ایران پژوهشی که به شکل مستقیم به بررسی گردشگری موسیقی مقامی پرداخته باشد 

صورت نگرفته است. در این بخش به برخی از مطالعات مرتبط با گردشگری موسیقی اشاره 
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 .ترین واژگان استفرهنگ یکی از پیچیده ،(۱۹8۳) ۱ریموند ویلیامزگفته  بهکنیم. می

امل ش کنندکه مردم به آن فکر می هچاز آن استفرهنگ ترکیبی معتقد است که  (،۱۹۹۷)2لیترل

 و الگوها و رفتارهای هنجاریشامل کنند چه که مردم به آن عمل میآن ؛ها، باورها، عقایدنگرش

 یکی ازگردشگری صنایع دستی و محصوالت فرهنگی. مانند  کنندچه که مردم درست میآن

و  تسیاس زیست، اوتصاد، ی، محیطزندگی اجتماعی و فرهنگست که ا ییهامهمترین فعالیت

گردشگر فرهنگی  (.20۱4 4،و تراندافو ۳کروگر) گیردرا در بر می میزبان یجامعهحتی موسیقی 

دست آورد. به های مختلف بهاز راهی ای جدیدهتواند از فرهنگ مقصد یاد بگیرد و تجربهمی

 هدر راه و روش زندگی و مناطقی کو  دنکنفرهنگ منطقه را مصرف می انمعنای دیگر، گردشگر

  .شوندکنند درگیر میبازدید می

عنوان ابزاری برای حمایت از فرهنگ است در حال توسعه گردشگری فرهنگی به ۵شورای اروپا

گسترش فرهنگ اروپایی و تولید منابع برای ها تبلیغ برای ن(. هدف آ۱۹۹8 )کمسیون اروپا،

که گردشگری در آنها ی یدر کشورها (.200۵ )ریچاردز، ی استحفظ و نگهداری از آثار فرهنگ

ها های محلی، آداب و رسوم، فستیوالسنت کند:اشاره می 6آنگونه که گوتهام ،استتوسعه یافته 

عنوان ابزاری برای حفظ بازار تبدیل شده و به گردشگریها و هنرهای وومی به جاذبه و جشنواره

محصولی  موسیقی هم (200۵)۷گیبسون و کونل به عقیده .(2002)گوتهام، شودبکار گرفته می

تصاویر و صداها برای از  منبعی و هرمهم برای معرفی یک منطقه یا ش یموضوع هم فرهنگی و

 .استتبلیغات در عرصه گردشگری 

 کند کهمیبیان  "نفروش موسیقی وومی به گردشگرا" اشمقاله در (20۱۱) 8 ایکسابو سو

ایجاد  و باعث بسازدتصویری ووی از منطقه  گردشگری موسیقی وابلیت این را دارد تا یتوسعه

سزایی در جذب به اتتاثیرتواند میموسیقی از سوی دیگر،  .شود لاحساس عمیق وابستگی به مح

  .آیدبه حساب جوامع مقصد برای میراثی پرسود و  باشد گردشگر داشته

د میزان رش سزایی درتاثیر به ،موسیقیهای مبتنی بر گردشگری رویداداز طرفی دیگر، 
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از  (.2002، 4و ریتچی ۳؛ مول2)جانسکو رداوتصادی کشور دا و توسعه ۱ناخالص بازدیدکنندگان

میان اشکال گوناگون موسیقی، موسیقی محلی از جذابیت های فراوانی برای گردشگران برخوردار 

است. تفاوت میان آواها، سازها و ریتم های موسیقی در نواحی مختلف از جمله عوامل موثر بر 

جذب گردشگران عالومند به موسیقی است. از آنجا که موسیقی های مقامی ریشه در مناطق 

اده دارد، توسعه گردشگری بر محور این نوع از موسیقی می تواند به توسعه ی و دورافتروستای

موسیقی مقامی تبدیل  الزم استاهداف و منافع،برای رسیدن به این  جوامع محلی کمک نماید.

ی، جاذبه های فرهتگ ی کلیبه سه دستهرا های گردشگری جاذبهی گردشگری شود. به یک جاذبه

غیر  های فرهنگیی جاذبهدر دسته ،موسیقیبر این اساس توان تقسیم کرد که می طبیعی و ویژه

 . (۵،۱۹۹۱اینسکیپ) گیردمادی یا معنوی ورار می

 های آن موسیقی مقامی  و جذابیت 

حوادث  ی،حساسات و عواطف مردما. ای از فرهنگ آن جامعه استمنطقه آیینهموسیقی 

و موسیقی  ز همه دست به دست یکدیگر دادهانگیبخش و دوران غمتاریخی و خاطرات شادی

های سنت ترین بخشموسیقی یکی از مهم .(۱۳۷۱آورند )اشتری، ا پدید میی آن فرهنگ رویژه

باشد. به هویت فرهنگی در کنار زبان می های ترین بخششاخصیکی از ما را تشکیل داده و 

ی نیاز از حضور موسیقهای سنتی ما نبوده که بیطورکلی هیچ مراسم و آیینی در جوامع و فرهنگ

 واحیبخش موسیقی ایرانی را موسیقی مناطق و ن ترینترین و عمدهمهم (.۱۳۷8باشد)درویشی، 

که مردم در  ایران با کلیه مسائلیموسیقی در مناطق مختلف  گیرد.دربرمی مختلف ایران

وان . به عنمرتبط است با تمام شئون مادی و معنوی زندگیشان دارند ارتباط مستقیم داشته و

موسیقی نقش مهمی دارد و اصوالً در  در مراسم طلب باران، در جشن درو و غیره نمونه

از دیگر  .(۱۳6۷، )درویشیهمراه است موسیقی از تولد تا مرگ با مردم های سنتیفرهنگ

ب و رسوم و فرهنگ جامعه ای که با آداتاریخی و گره یی بجز پیشینههای موسیقی مقامجذابیت

ه گفت یی فعالیتمانی به مجموعهموسیقی در ی درمانی آن اشاره کرد.توان به جنبهمی ،خورده

 های روحیی بیماران مبتال به ناراحتیسعی در درمان و معالجه موسیقیی واسطه اشود که بمی

  (.۱۳۷۱و روانی و امراض بدنی دارد )اشمیت پترز، 
 

1- Gross Rating Point (GRP) 

2- Janeczko 

3- Mules 

4- Ritchie 
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 البرای مث. کنندهای درمانی موسیقی استفاده میاز جنبهطی مراسمی  مختلف اووام در ایران

-۱۷ ، ۱۳82)مرادی،  کرداشاره رخوانی در جامعه ترکمن زار در بوشهر و پُمراسم به  توانمی

 رهنگیف گوناگون گیری و تمرکز بر ابعادبا بهره ،هستندرهنگی تنوع ف در مناطقی که دارای(. ۱۳

ی با تکیه بر موسیق و ی گردشگری گشودای جدید در راستای توسعهتوان دریچهمی این مناطق

که خود معرف آداب و رسوم، سنت، پوشش، خلق و خو، روحیه و حتی هنرهای دستی  آنها

)ساختن ساز( است، گامی بلند در راستای توسعه پایدار جوامع محلی برداشت )اسونسون و 

 (.۹۱۹۹، 2؛ درگ ۱،20۱۱واگنر

دارد بلکه تاثیرات شگرف آن نقش در فرهنگ و هنر ایرانی  نه تنها و مقامیموسیقی نواحی 

تاثیر نفوذ موسیقی ایرانی در موسیقی اعراب . برای نمونه، دیدتوان ها نیز میرا در دیگر فرهنگ

بسیار نمایان است. در موسیقی موسوم به عرب، مقام راست وجود دارد که برگرفته از موسیقی 

ی شانهکه ن نیای اعراب تاثیر داشتهایران است. در معرفی و نواختن سازها نیز موسیقی ایرانی در د

به  "ندستا" فارسی یکلمه است، عربموسیقی بعضی از تعبیرات و کلمات فارسی در زبان  آن

 از گذشته تا به امروزه مهمتر از هم و شده واردبه زبان عرب از زبان فارسی  ی سازمعنی پرده

ترین معروفیکی از  سائب خاثر .(۱۳۷۷)راهکانی، کنندمیود را به شیوه ایرانیان کوک اعراب ع

کی از پسر ی زیسته،که در زمان نخستین خلفای بنی امیه می ندگان و نوازندگان عربستانخوان

 ه استبردکار های موسیقی ایرانی را بهکرده گوشهی بوده و در آوازهایی که تصنیف اسیران ایران

او نخستین کسی است که همراهی ساز  نویسد:ی او میدرباره ۳صاحب آغانی .(۱۳8۹)مشحون، 

های ایرانی، نخستین آهنگ عربی را آهنگتحت تاثیر  او یان اعراب معمول داشت.را با آواز در م

 .(۱۳۱۹ده است )اصفهانی، به نام ثقیل ابداع کر

ایی خودکفهبود کیفیت زندگی و ، بسبب توسعه رونق گردشگری فرهنگیاز سوی دیگر، 

 وجود دارد میزبانمزایای بسیاری در توسعه میراث موسیقی برای جامعه در کل، . شودمحلی می

 ت،راوبم مستلزمو  بوده شهری و منطقه اینیازمند تشویق و درک متقابل مقامات  نپیشرفت آ ،اما

 اشمیت، و لیور) استدر این زمینه  جامعه و هنرمندان یدوجانبه حساسیت و دوت، توجه حفظ،

200۹.)  

 تحقیقروش  -۳

 

1- Svensson and Wagner 

2- Dredge 

 علی بن حسین بن محمد ابوالفرج اصفهانی )صاحب کتاب آغانی( -۳
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ای جامع که نمایی کلی از گردشگری ن مطالعهیو پیش از ابوده ای جدید این پژوهش در حوزه

کیفی  یاین پژوهش با رویکرد رو،از این صورت نگرفته است.موسیقی مقامی ایران را در برگیرد، 

 ۱تئوری دگراند سیستماتیک روشبر تحقیق مبتنی این  به دنبال پاسخگویی به مسئله است.

گیری دبیات پیشین، نمونهمسئله پژوهش و مرور انمودن پس از مشخص  است. در این روش،

های مشابه در پژوهش 2کیفی گیرینمونههای پس از بررسی انواع شیوه .پذیردصورت می

در این برای پژوهش کنونی انتخاب گردید.  4گیری نظرینمونهروش  ،(6۷  ،۳،2002)گولدینگ

 تحلیلگرباشد. می ها در جهت هدف پژوهشنمونهانتخاب  است و غیرتصادفی گیریروش نمونه

ه گیرد تا زمانی ک، در خصوص انتخاب نمونه بعدی تصمیم میگیری تئوریها در حین شکلداده

 مشخص پیش از هاتعداد نمونهتئوری،  در روش گراندد .ارایه گرددآن نهایی شکل به تئوری 

تئوری به مرحله یابد تا زمانی که ها ادامه میگیری در حین تحلیل دادهفرآیند نمونهو  هبودن

 ایران،گردشگری  حوزهمتخصصین ی هدف این پژوهش، فعاالن و جامعه .دست یابد ۵اشباع نظری

با و همچنین گردشگران داخلی و خارجی بوده و نمونه ها نظران موسیقی مقامی کشور صاحب

ین های اخالصه نمونه .اندگیری تئوری، از میان این جامعه هدف انتخاب شده شکل سیرتوجه به 

 ( آمده است.۱پژوهش در جدول )

بدین منظور استفاده شد. شده  گردآوری هایادهد ساختاربندیبه منظور  ویوانافزار از نرم

در  شده وافزار نرموارد  –های صوتیفایلها و ها، مستندها، یادداشتشامل متن مصاحبه–ها داده

 ی آننامند که در نتیجهاین مرحله از فرآیند را کدگذاری باز میکد گذاری شدند. ابتدای امر 

ی دوم کدگذاری )کدگذاری محوری( با حذف و ادغام در مرحله مفاهیم اصلی شکل گرفت.

 هایاین فرآیند و ادغام مجدد مقولهبا تکرار شکل گرفتند. های سطح اول 6مفاهیم موجود، مقوله

 های سطح دوم شکل گرفتندی سوم )کدگذاری انتخابی(، مقولهکدگذاری مرحلهسطح اول توسط 

گردآوری و  در طی فرایندوابل ذکر است  .نهایی بدست آمد ها، نظریهدر نهایت از دل مقوله و

 

1- Grounded Theory  

 یرداو مو« ی زمینه مبنانظریه»و « ایتئوری زمینه»، «داده محور نظریه»، «ی مبنایینظریه»گراندد تئوری به 

گراندد »ی وهش از خود واژهپژ برای پرهیز از ایهام در پس ای مورد توافق وجود ندارد.دیگر ترجمه شده و ترجمه
 .ه استشداستفاده « یتئور

2- Qualitative Sampling 
3- Goulding 
4- Theoretical Sampling 

5- Theory saturation 
6- Categories 



 ۹۷/ بهار و تابستان  ۱۱جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  .......................... ۱۸۲

 

شده و ثبت  ۱های یادآورندهیادداشتهای پیشرفت کار در والب اتفاوات و حاشیهها، تحلیل داده

 افزار اضافه گردید.های وابل تحلیل به نرمبه عنوان بخشی از داده

استراس و کوربین  پیشنهادی الگویها، از منظور بروراری پیوند بین مقولهبهدر این پژوهش 

، ۱۳8۷ )استراس و کوربین، گیرندمیها در شش دسته جای ، مقولهالگواین در . شداستفاده 

، ۵گر، شرایط مداخله4، پدیده یا مقوله محوری۳، زمینه2اند از: شرایط علّیعبارت ، که(۱00

روش اعتبارسنجی در الگوی استراس و کوبین، وابل نگاشت بودن .  ۷و پیامدها 6راهبردها

 ی پیشنهادی این الگوست.های سطح آخر بر شش دسته مقولهمقوله
 

 اطالعاتهای گردآوری تکنیک -۳-۱
 :۱۳8۷کوربین،و  اند )استراسها دو روند بهم پیوستهها و تجزیه و تحلیل آنگردآوری داده 

ی مبنایی و همچنین جامعه با توجه به ماهیت موضوع و براساس استراتژی روش نظریه(. ۵8

انواع مصاحبه، مشاهده و گردآوری  شاملتحقیق کیفی  متنوع ها و  ابزارهایمورد مطالعه، از روش

( ۱طور که جدول )(. همان۱اند )جدول های اولیه فراهم آمدهداده استفاده شده و اسناد و مدارک

ه . مصاحببا کارشناسان بود ی عمیق و بازها، مصاحبهی گردآوری دادهدهد، اولین شیوهنشان می

ان کارشناس و همچنینگذاران تور و برنامه متشکل از راهنمایانی گردشگری حوزه کارشناسان با 

ری مرتبط ی کاسابقهصورت گرفت.  شناسی موسیقی فعال هستندکه در انسان موسیقی و کسانی

ها مصاحبه بعد از رسیدن به مرحله اشباع در دادهبود و تعداد ها برای انجام مصاحبه بسیار مهم آن

 هایهای موسیقی، فایلهای مستقیم پژوهشگر در میدانها، مشاهدهدیگر داده به پایان رسید.

نری به ه -صوتی و تصویری معتبر مرتبط با موسیقی مقامی کشور ارائه شده در مراکز فرهنگی

 غنای تجربی پژوهش پیشرو افزود. 

هایی که با روش تحقیق کیفی انجام می گیرد، تعداد دویق در این مقاله همانند دیگر پژوهش

ها در طول تحقیق مشخص شد و پژوهش و گیریافراد نمونه از وبل مشخص نبود، بلکه نمونه

شد که به اشباع نظری رسیدیم. در این تحقیق، متناسب با روش ها زمانی متووف گرداوری داده

 

1- Memo writings 
2- Casual conditions 
3- Context conditons 
4- Core category 
5- Intervening Conditions 

6- Strategies 
7- Consequences 
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بدست آمدو در نهایت، انتخاب نمونه و  2و هدفمند ۱ها از روش نظریگیریمونهموجود، ن

 ادامه پیدا کرد.  ۳ها تا رسیدن به اشباع نظریآوری دادهجمع

 های پژوهشآوری دادهی جمع: نحوه ۱جدول

 تعداد نوع داده

 ۹ ی اختصاصی با کارشناسان صنعت گردشگری و موسیقی مقامیمصاحبه

 4 اختصاصی با گردشگرانی مصاحبه

های صوتی و تصویری گردآوری شده مربوط به موسیقی مقامی و فایل

 گردشگری
2۵ 

 ۱0 ها(ها، اخبار و گزارشها )تحلیلسایر اسناد و متن

 4۵ های یادآورنده از روند و مشاهدات حین تحقیقیادداشت

 منبع: نگارندگان        

 هاروش تجزیه و تحلیل داده -۳-۲
 ،4ها در این پژوهش به صورت کدگذاری در سه سطح کدگذاری بازتجزیه و تحلیل داده

توصیف  در اولین مرحله )کدگذاری باز(،صورت گرفت.  6و کدگذاری انتخابی ۵کدگذاری محوری

ی ها و مفاهیمی که در مرحلهی کدگذاری محوری، مقوله؛ در مرحلهها انجام شدبندی دادهو طبقه

شناسایی شده بود در تجزیه و ترکیبی جدید به یکدیگر مرتبط شدند تا در نهایت،  کدگذاری باز

 ها مدلی تحلیلی برای گردشگری موسیقی مقامی استخراج شد.در کدگذاری انتخابی از دل داده

 هااعتبار داده -۳-۳
سفانه هنوز  ست )ایمان، متا ؛ ۱۳88در ارزیابی عملی اعتبار در تحقیقات کیفی اتفاق نظر نی

اوتی در متف هایروشیابی به اعتبار الزم ی حاضررر، برای دسررتدر مقالهبنابراین (. ۱۳8۹ایمان 

 

1- Theoretical sampling 

ه گیرند کها را گردآوری، کدگذاری و تحلیل کرده و تصمیم میبه این ترتیب که محققین به طور همزمان داده -2 

گیری هایی را از کجا گردآوری کنند تا بدین ترتیب نظریه )مدل( را در حین شکلی بعدی چه دادهدر پله
 کند. یها را کنترل متدوین کنند و مدل در حین تدوین فرایند گذدآوری داده

3- Theoretical saturation 

4- Open coding 

5- Axial coding 

6- Selective coding 
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تمامی  در ،۱خارجی ناظرانبه عنوان  دانشرگاه اناسرتاددو نفر از در اولین ودم، . شرد نظر گرفته

سیر تحقیق با همتایان مراحل پژوهش ناظر شگری در حوزهعلمی  2بودند. همچنین در م ی گرد

 . کردیمنیز تبادل نظر موسیقی و موسیقی مقامی ایران 

سنجیده شد. نظرات و برداشت دوباره اعتبار مدل از طریق خود مصاحبه شوندگان در نهایت، 

در این پژوهش ، پس (؛۱8۱: ۱۳88)ایمان، و روند تحقیق استانعکاس دنیای اجتماعی  محقق

ها مطابقت داده شد تا آن نظراتنیز، نتایج بدست آمده به مصاحبه شوندگان برگردانده شد و 

 .های بدست آمده دوباره بررسی شوداعتبار داده

 پژوهش هاییافته -4

  هامحتوای مصاحبه 

 پذیری متوسط طراحی شد.یا با انعطاف ۳یافته ساختار نیمه هایسوال هابرای انجام مصاحبه

های واوعی مصاحبه شونده بیشتر کاوش شود تا مسیر پژوهشی مطرح سعی بر آن بود تا پاسخ

 البته که شد پرسیده مشابهی هایاز تمامی افراد سوال ،بنابراین .شده از جانب مصاحبه شونده

ی طراحی طورت سواال .شد ترکاملو یافته  غییرت اطالعات آوریدر حین جمع هاسوال از بعضی

چگونگی تبدیل به ، های موسیقی مقامیگویی بتوان به مسائلی چون جذابیتپاسخا با تد ندش

 رگردشگب جذز ال حاصای پیامدهرو، چگونگی جذب گردشگر و ی فرهنگی، موانع پیشجاذبه

ی زمانی کافی وجود داشت تا فاصلهه مصاحبر هن بیت. گف خپاس منفی و مثبت اثرات و فرهنگی

 تحلیل وکدگذاری کرد.، ها را نوشتهمصاحبهن فاصله، بتوان ایدر 

ی استخراجی از این جدول شامل دو بخش است: جدول کدهای اولیهجدول کدگذاری باز: 

ی های استخراج شده از مفاهیم به همراه کدهای ثانویهی سطح اول( و طبقهها )مقولهمصاحبه

 ،شده گردآوری هایداده ایمرحله سه کدگذاری ینتیجه (.۳ی سطح دوم( )جدول)مقولهها آن

 اولیه، هایداده دل از نخست شناختیروش فرایند مطابق .شد استخراج مختلف هایشیوه به

 کد، چندین دل از مداوم یمقایسه یشیوه به سپس و شدند مشخص موضوع با مرتبط کدهای

شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت  همین به و شد استخراج مفهوم یک

 .مفهوم رسیدند ۷2نهایت به در بعد مفاهیم باهم یکی و  یهمفهوم به دست آمد. در مرحل 28۱

 

1- External audits 

2- Peer debriefing  

 گویند.نیز می« متمرکز»ی به آن مصاحبه -3
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ی سطح دوم مقوله 6ی سطح اول و مقوله ۱6هر چند مفهوم در والب یک مقوله ورار گرفتند تا 

اشت به ها تاثیر دتمامی مقوله مقوله، موردی که بر 6از میان این  دست آمد.برای این پژوهش به

 از آمده دستبه گراندد یمورد دیگر، اجزای نظریه ۵و در کنار انتخاب ی مرکزی عنوان مقوله

 دادند. تشکیل را پژوهش

های ها برچسبی نکات کلیدی و مهم مصاحبهدر این گام، به همهکدگذاری سطح اول: 

ها در یک جدول ورار گرفتند. در اینجا جهت سپس، آنشد. مناسبی داده )کدگذاری باز( مفهومی 

 شود:( آورده می2ها )جدول ی از مصاحبهنمونه، کدگذاری باز یک

کدگذاری سطح اول: ۲جدول   

 ی دومکدگذاری سطح اول مصاحبه

 مصرف موسیقی مقامی      .۱

 درک عمق موسیقی  .2

 موسیقی و همخوانی با اووام .۳

 ژانرهای متفاوت موسیقی مقامی .4

 ی روحیه وومینشان دهنده .۵

 منحصر بودن .6

 فرهنگ محلی .۷

 عدم حمایت دولتی .8

 نبود آگاهی .۹

 عدم شناخت الزم .۱0

 موسیقی: حامل پیام ارزشمند .۱۱

 هویت فرهنگی و ملی .۱2

 موسیقی عامل آشتی ملل .۱۳

 ارتباط مستقیم با اصالت تاریخی .۱4

 ای به فرهنگ ناشناختهموسیقی: پنجره .۱۵

 و رسوم یک ووم معرفی آداب .۱6

 جذب گردشگران عالوه مند .۱۷

 فراوانی گردشگر در شهرهای مختلف .۱8

 صادر کردن فرهنگ و هنر ایرانی .۱۹

 ایجاد شغل در شهرهای کوچک  .20

 فرهنگی  سبب توسعه .2۱

 کمبود امکانات و فضا .22

 ارج ننهادن به هنر .2۳

 سرخوردگی وومی .24

عدم وجود روابط پایدار بین  .2۵
 های مختلفوومیت

 تاریخ معاصرمهجور ماندن هنر در  .26

 

سطح دوم )متمرکز(:  های اولیه کدگذاریبه علت فراوانی کدها، در این مرحله، کدگذاری 

به کدهای ثانویه تبدیل شرررده و کدهای مشرررابه در یک طبقه ورار گرفتند. بطوری که چند کد 

نتایج کدگذاری باز بر اسرراس کدهای  ۳ی ثانویه به یک کد مفهومی تبدیل شررد. جدول شررماره

ی دهد و همچنین مرحلهسرررطح اول و دوم را نشررران میمفهومی و تقسررریم بندی به مقوالت 

 خت طبقات اصلی نظریه بعد از شناسایی مقوالت سطح اول و دوم را نشان میدهد.  سا
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  )کدگذاری سطح دوم( هاهای برگرفته از دادهها و مقوله: مفهوم۳جدول 

 دوم سطح مقوله اول سطح مقوله مفهوم ردیف

  موسیقی به حاکمیت منفی نگاه ۱

 اجرای و شناخت حاکمیتی موانع

 موسیقی

 بازدارنده عوامل

 موسیقی از حراست برای سازمانی نبود 2

 سیما و صدا توسط ساز ندادن نشان ۳

 آلبوم انتشار برای موسیقیدانان محدودیت 4

 های عمومیمکان در موسیقی اجرای در مشکل ۵

 فرهنگی تا است دولتی منافع سمت به موسیقی 6

 زنان نوازندگی و صدا از استفاده منع ۷

 هدف شهرهای در اوامتگاه کمبود 8

 هدف شهرهای در هیهای رفامکان کمبود ۹ زیرساختی موانع

 های مناسب اجرای موسیقی و کنسرتسالن کمبود ۱0

 کشور مقامی موسیقی شناخت عدم ۱۱

 خودهای فرهنگی داشته از جامعه آگاهی عدم ۱2 شناخت و آگاهی عدم

 فرهنگیزدگی و تهاجم غرب ۱۳

 موسیقیا بص خای آئینم مراس ۱4

 فرهنگی ملموس عوامل

 ی فرهنگیجاذبه

 منطقهم مردی ارتباطن زبا ۱۵

 ملموسی صورته بگ فرهنل نسی نسل به هندهدلانتقا ۱6

 م(مراسا و همحلی، مناسبت های، لباسطقه )روص منی فرهنگف معر ۱۷

 برجامعهم حاکت تفکراا بی آشنای ۱8

 فرهنگی ناملموس عوامل
 ملله روحی ود تمام یآینه ۱۹

 ی منطقهنانوشتهخ تاریگ و عالیق، فرهنف معر 20

 هاشارزف معرت و مله جایگای دهنده نشان فرهنگی مقوله 2۱

 های موسیقی مقامیسبکع تنو 22

 مقامی موسیقی بودن منحصر

های جذابیت

 موسیقی مقامی

 

 مختلف مناطق در مقامی موسیقی زبان و گویش تنوع 2۳

 مقامی موسیقی بر تاثیر کشور در مختلف هایاولیم 24

 کشور در موسیقی آالت بودن خاص و تنوع 2۵

 های متفاوتمقام 26

 برخاسته از ایران فرهنگی مرزِهم کشورهای با شباهت 2۷

 مقامی موسیقی تشابهات
 مرزهم کشورهای با مشترک زبان 28

 موجود هایمراسم بر تاثیر و مشترک تاریخ 2۹

 المللیها در سطح بینترین موسیقیغنی از یکی ۳0

 موسیقین کارشناسا موسیقی به مندانعالوه جذب ۳۱
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 موسیقیدانان و هنرمندان جذب ۳2

 گردشگرع نو

 هنری کارشناسان جذب ۳۳

 ی تشابه فرهنگیواسطه به خاورمیانه و داخلی گردشگران جذب ۳4

 ماجراجو و فرهنگی گردشگران
 کشور هایوومیت با آشنایی به مندانهعالو جذب ۳۵

 سفر به مندانعالوه ۳6

 جدید تجربیات به مندعالوه ۳۷

 سرمایه تولید و جذب یبواسطه اوتصادی پیشرفت ۳8

 اوتصادی منافع

 مثبت اثرات

 گردشگری

 هایپیامد

 موسیقی گردشگری

 منطقه به گردشگر بیشتر جذب ۳۹

 جامعهف مختلح سطور دل اشتغاد ایجا 40

 بزرگ شهرهای به رویهبی هایمهاجرت کاهش 4۱

 کشور مهجور نقاط پیشرفت 42

 کوچک شهرهای در کارآفرینی 4۳

 هاسنتخی و فرهنگی، تاریی هاالمانن شد اهمیت با 44

 فرهنگی اثرات

 ی(المللبین و ملی سطح درعه ) جام مردم بین احترام ایجاد 4۵

 جهانیانی بران ایراگ فرهنت اهمی 46

 جامعه افراد در فرهنگی و ملی غرور حس ایجاد 4۷

 جامعه بیشتر پویایی 48

 موسیقی اصالت رفتن بین از 4۹

 موسیقی گردشگری منفی اثرات

 ها و فولکلورسنت دگرگونی ۵0

 گردشگر ورود با میزبان جامعه هاینُرم گرفتن ورار الشعاع تحت ۵۱

 گردشگران محیطی زیست و فرهنگی هایبدرفتاری ۵2

 میهمان جامعه فرهنگ از میزبان جامعه نامناسب تاثیرپذیری ۵۳

 یزندگ سبک و موسیقی با آشنایی و عشایر به سفر یبرنامه ۵4

 تور در والب برنامه ارائه

 راهکارها

 فرهنگی-تاریخیهای جاذبه فرهنگی مکمل یقی بعنوانموس ۵۵

 هانمایشگاه تورهای پکیج در خاص موسیقی دارای مناطق گنجاندن ۵6

 موسیقی هایموزه در موسیقی یتجربه ۵۷

 موسیقی اجرای و محلی و بومی هایدرخانه اوامت ۵8

 ساز ساخت هایکارگاه از بازدید ۵۹

 هاپارک، میادین، رستوران :عمومی اماکن در موسیقی یاشاعه 60

 پذیر کمترگردش شهرهای در جشنواره برگزاری 6۱

 موسیقی  اجرای
 موسیقی در فعال کمتر شهرهای در جشنواره برگزاری 62

 هنرمندان به جوایز اعطای و جشنواره اندازیراه 6۳

 موسیقی و سازها معرفی هدف با کشورها دیگر در کنسرت اجرای 64
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 فورلکلوریک موزیکال تئاترهای برگزاری 6۵

 شاخص هایسایت به مقامی موسیقی هایگروه از دعوت 66

 کشور فرهنگ درست معرفی و گسترده تبلیغات 6۷

 تبلیغات

 مختلف های رسانه طریق از ایرانی اووام مقامی موسیقی ی اشاعه 68

 مختلف نواحی و مقامی سازهای معرفی 6۹

 گردشگران یعالوه با متناسب مقامی موسیقی هایآلبوم یتهیه ۷0

 کشور مختلف مناطق مراسم و مقامی موسیقی از فیلم ی تهیه ۷۱

 مراسم تا گیری شکل تاریخچه مردم؛ از آشنایی جهت آموزش ۷2

 منبع: نگارندگان

ی پیشین، های تولید شده در مرحلهی دوم تحلیل، مقولهدر مرحلهکدگذاری محوری: 

نشان داده شد. که در آن  ایی آنها به شکل اولیهرابطهبراساس مدل پارادایم، باهم مرتبط و 

 هاولهمق. است "یی فرهنگتبدیل شدن به جاذبه" ی مرکزی شناسایی شده در این پژوهش،مقوله

 2ی زیر ورار گرفتند که در جدول شماره یهدر پنج دست (۱)شکل  ارائه در مدل تصویری برای

 : نیز وابل مشاهده است

 له( قوم 2ر )گردشگب جذ یا زمینه 

 مقوله( ۳ه )بازدارندل عواما یر گمداخلهط شرای 

 مقوله( ۳ی )سیقی موهاتجذابیا علیّ یط ایشر 

 مقوله( ۳ها )راهکارا یا اهبردهر 

  مقوله( 2ا )پیامده              

ی هاهدف گراندد تئوری تولید یک نظریه یا مدل است نه توصیف پدیدهکدگذاری انتخابی: 

ها به طور منظم و معناداری با یکدیگر بنابراین برای تولید یک مدل، باید سطوح و مقوله موجود،

ی پردازی است از این منظر که مقولهی این نظریهترین مرحلهمرتبط شوند. این مرحله اصلی

ها را در چهارچوب یک آنکند و مرتبط می هاوسمتند به دیگر م مرکزی را با ساختاری نظام

عه، ی مورد مطالاز این پدیده محقق، با توجه به برداشت و تفسیر نهایتدر  .کندبیان میروایت 

موسیقی مقامی ایران با توجه به  که در این مقاله بدین شرح است: شودبیان میی نهایی نظریه

فرد بودن آن وابلیت آن ه مقامی و منحصر ب های موسیقیجذابیتویژگی خاص شهرهای ایران، 

توسعه ی گردشگری برای جذب گردشگران فرهنگی داخلی و خارجی تا به یک جاذبه را دارد

موانع  و تموانع حاکمیعدم آگاهی و شناخت،  گری شاملاین مسیر عوامل مداخله . دریابد
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ا بهای سفر ی برنامه ارائهت، تبلیغا چون ی وجود دارند که با مدیریت و راهکارهاییزیرساخت

این عوامل را توان می در فضاهای عمومی یاجرای موسیقی مقام و یمحوریت موسیقی مقام

بخش در در نهایت،  شکل دادند.در این نظریه را ی راهبردها مقولهاین موارد مدیریت کرد. 

گردشگری موسیقی تبعات و اثرات توسعه  "یاثرات مثبت و منف" شامل های پیامدیمقوله

 .( 2)شکلی شوند محلی معرفی مبر جامعه  گردشگری موسیقی

 

  
 )منبع: نگارندگان( ی پژوهشمدل اولیه  :۱شکل 
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 گیریبحث و نتیجه -5
از نتایج برآمده از این تحقیق آن است که موسیقی مقامی میتواند نقش بسزایی در بهبود 

های گردآوری شده تجزیه و تحلیل، مرتب و داده وضع گردشگری فرهنگی ایران ایفا کند.

 محوریت با اهنآ بین یهرابط بروراریبا  د وآم بدست اههمقول وها مفهومبندی شد و سپس دسته

 .ارائه شد (2ری )شکلتصویل مد و داستان صورت دو بهدست آمده ی بهنظریه مرکزی یهمقول

ی معرفی شده در الگوی استراس ی سطح دوم بر شش دسته مقولهوابل نگاشت بودن شش مقوله

نظریه  وایتر .(۱۳8۷)استراس و کوربین،و کوبین داللت بر معتبر بودن مدل پیشنهادی دارد 

در  یموسیق یپیشینهشرایط علّی برخاسته از پژوهش با در نظر گرفتن  بدین شرح است که

 (وبل از میالد ۳۵00به مربوط  -مهر چغامیشی آن نمونهگردد )میبر اساطیری عصر بهکه  کشور

 ولیم، پراکندگی وومی،های گوناگون ایران زمین شامل تنوع فرهنگی، تنوع اویژگیو همچنین 

ر سراسر د شرایط مختلف زندگی سبب شده تا موسیقی و سازهای مختلف و متنوعی و تفاوت زبان

 .شوددیده مییقی محوریت موس با و جذاب تمتفاو هایمراسم این تنوع در توسعه یابد. ایران

ه تبدیل شدن ب"که همان  مدل ی محوریبه مقولهشدن  وابلیت تبدیل اشاره شده،شرایط عّلی 

دخیل هستند که به سه در این امر  یگرشرایط مداخله ،البته .است را دارد "ی فرهنگیجاذبه

 .(2شکل) شوندتقسیم می دسته

طور کلی پایین بودن سطح اطالعات مردم در ی اول شامل عدم آگاهی و شناخت یا بهدسته

زمینه موسیقی مقامی است. آشنایی بیشتر مردم با موسیقی مقامی به عنوان یکی از زیرمجموعه

های فرهنگ ایرانی مستلزم معرفی این نوع از موسیقی در والب برنامه های رادیویی و تلویزیونی، 

کتاب های درسی، برپایی چشنواره های فرهنگی و هنری است. مانع دوم مربوط به مشکالت 

زیرساختی است. موسیقی مقامی معموال در نواحی روستایی و دورافتاده کشور رونق دارد که از 

مناسب و امکانات الزم برخوردار نیستند. مراکز شهری نزدیک به این مناطق نیز با  دسترسی

و مراسم موسیقی روبرو  های مناسب اجرای برنامهکمبود اماکن اوامتی استاندارد، رستوران و سالن

هستند. از مهمترین عوامل حاکمیتی مشخص نبودن سازمان یا نهاد مسئول مرتبط با موسیقی 

ر به اتخاذ تصمیمات موازی و در برخی موارد متعارض است. لغو پی در پی کنسرت است که منج

های دولتی بود یارانه، نعدم پخش موسیقی از صدا و سیما، عدم نشان دادن سازهاهای موسیقی، 

ش از جمله موارد مرتبط با موانع عدم آموزرمندان موسیقی مقامی و برای پرورش و معرفی هن

موانع موجود بر سر راه توسعه موسیقی مقامی به عنوان زیرمجموعه ای از  حاکمیتی می باشند.

به فراموشی سپرده شدن جنبه هایی از فرهنگ عامه  فرهنگ ایرانی می تواند پیامد هایی مانند

 .آوردبوجود ، از میان رفتن تنوع فرهنگی و تاثیر پذیری بیشتر از فرهنگ های وویتر را کشور
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 )منبع: نگارندگان( مدل نهایی پژوهش (:2)شکل 

 

 

 

 

 

 

 توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایرانمدل  :۲شکل 

تواند مدیریت ی راهکارهای مناسب میریزی، مدیریت صحیح و ارائهبا برنامه موجود موانع

فراهم کردن شرایط  ،ی گردشگریاز بهترین راهکارهای تبدیل موسیقی مقامی به جاذبهشود. 

 در کشور و معرفیعه گردشگری برای توسو تبلیغات است. سب جهت اشاعه موسیقی مقامی امن

 جذبای با هدف های رسانهالمللی نیاز به تخصیص کمپینبه عنوان یک مقصد بینآن 

راهکارهای توسعه از جمله  (.2008: 20۱4، 2و دنییت ۱بازدیدکنندگان خارجی است )تیموتی

احیای  ای برایوسیلهتوانند میرویدادها است.  "ی موسیقیرویدادهابرپایی " ،گردشگری موسیقی

در مقصدهای کوچک معموال نقش مهمی در توسعه  اهداف باشند و درکنار دیگراوتصاد محلی 

 

1- Timothy 
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به  تواناز دیگر راهبردها می (.۱،2002:۱کنند )جنسکوی اوتصادی بازی میگردشگری و توسعه

ی اشاعه"، "یتشابهات فرهنگ یواسطهزبان بههمهای مشترک با کشورهای برگزاری جشنواره"

تنوع و شاد ی تورهای مارائه" و "یموسیقی مقامی در اماکن عموم موسیقی خیابانی و یا اجرای

  .اشاره کرد "یی موسیقی مقامبرپایه

گردشگری  همراه دارد.به راپیامدهایی مانند دیگر انواع گردشگری قی گردشگری موسی

بسیار عالی برای ایجاد محصوالت جدید گردشگری در یک منطقه است )گنزالس  یبعمنموسیقی 

 ،کارآفرینی می توان به یگردشگرپیامدهای مثبت  از جمله (.۵۵: 200۹، 2رورته و میرالبل

های مختلف، ایجاد احترام به ملل و وومیت جامعه، درآمد رفتن باال ملی، غرور افزایش آموزش،

های فرهنگی هنری در کشور اشاره همبستگی و پویایی در جامعه و اهمیت پیدا کردن المان

در همین حال، گردشگری طیف وسیعی از فواید اجتماعی و مزایایی برای جامعه محلی به  .نمود

ها، سالمت و رشد فضاهای ابخانهبهبود وضع آموزش و پرورش، کت ،آورد برای مثالارمغان می

 (.26: 20۱4 فو،اجتماعی )کروگر و تراندا

ا ام ،باشدداشتهتواند مینیز ی منفپیامدهای ی گردشگرع انوار دیگد ماننی موسیقی دشگرگر

ت از بین رفتن اصال" منفی ثراته اجملز ا. را به حداول رساند هاان آنتویمح صحیت مدیریا ب

 الشعاع ورار گرفتنتحت "و تجاری شدن این هنر  به دلیل "رها و فولکلوسنتموسیقی مقامی، 

ی آن ممکن است سبب درنتیجهکه  است "ی میزبانعدم احترام به جامعه"یا  "ههای جامعنُرم

ی میزبان به جامعه "شآموز" با شناخت پیامدهای منفی والبته . شوددر جامعه بازخورد منفی 

پیشرو، رونده و در حال و ماهیتی  است هنر ایرانی پویا. کرد پیشگیری نتوان از آو مهمان می

در سطح  مردم دررابطه با آناهی آگموسیقی و افزایش ا معرفی و آموزش صحیح ب. داردرشد 

یح ریزی صحبا مدیریت و برنامه و اصالت این هنر جلوگیری کرد تحلیل رفتناز توان جامعه می

تداوم گردشگری موسیقی  را بهبود بخشید.گردشگری موسیقی وضعیت در چهارچوب ووانین 

 ممکن باید از تجاری شدن آن جلوگیری کرد.  حدمبتنی بر حفظ اصالت آن است پس تا 

 منابع

 نظریه مبنایی، اصول روش تحقیق کیفی:  .(۱۳8۷) تیولن، جیوربکو  ملس، آنراستاس
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  :تهران .دیمحم وکیب همرجت .هاها و شیوهرویه

 فرهنگی.

 

1- Janeczko 

2- González-Reverté, Miralbell 
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