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 چکیده

در جامعة شهری نقش بسیار مهمی در ساختارهای فضایی، فرهنگی، گردشگری شهری 

ها، عالئم ماندگار، ازجمله ساختارهای فضایی کند. نمادها، الماناجتماعی، اقتصادی ایفا می

هستند، که در قالب بناها و معابر عمومی، جایگاهی خا  در گردشگری و جذب گردشگر دارند. 

تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل از لحاظ حاضر، بررسی  هدف پژوهش

نظر هدف ژوهش توصیفی ـ تحلیلی و ازساختاری و کارکردی و نهادی است. روش تحقیق پ

برج آزادی و ایفل، و نهادی  کارکردیـ  های مربوط به ابعاد ساختاریکاربردی است. ابتدا داده

بر توسعة گردشگری برج آزادی،  ی مربوط به عوامل مؤثرهاطریق آمار سازمانی، و سپس دادهاز

دست آمد. برای تحلیل نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی به 30بین  نامهپرسشتوزیع  طریقاز

کّمی  آمار تطبیقی و مقایسة T-testهای پژوهش، از سه روش تحلیل عاملی اکتشافی،  داده

نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر اهمیت بُعد  آزادی و ایفل استفاده شد. هایبرج گردشگری

نتیجة  عنوان یکی از عوامل مهم در توسعة گردشگری برج آزادی است؛ ونهادی به ـ مدیریتی

دهندة این است که تأثیر هر یک از ابعاد و عوامل، بر توسعة گردشگری نشان  Tحاصل از آزمون 

ـ  مدیریتی، سیاسی، کالبدی، فرهنگی ـ یترتیب عوامل نهادبرج آزادی، متفاوت است و به

نظر خبرگان صاحب امر بیشترین اهمیت را در توسعة گردشگری برج آزادی اجتماعی، اقتصادی از

آزادی و ایفل نمایانگر  هایبرج کّمی گردشگری آمار تطبیقی دارند. همچنین، نتایج مقایسة

توجه آن برای شگر و درآمد قابلمیلیون گردایفل در جذب ساالنه نزدیک به هفتموفقیت برج 

کشور فرانسه است. بازار هدف گردشگران برج آزادی، در قیاس با برج ایفل، تنوعی اندك دارد که 

 ریزی و بازاریابی این جاذبه دارد.نشان از ضعف برنامه

 لرج ایفبگردشگری، توسعة گردشگری، ابعاد توسعه، برج آزادی،  های کلیدی:واژه 
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 مقدمه

نحوی که اکثر کشورها آن را در ای دارد؛ بهگردشگری در مقیاس جهانی جایگاه ویژه امروزه

(. 1390اند )موحد و همکاران، های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود گنجانیدهریزیبرنامه

اند و غالباً شامل گسترة وسیعی از که شهرها مرکز تجمع و تراکم قدرت سیاسی و اقتصادیازآنجا

، 1980شوند، در دهة وجوش شهری میها و جنبی تاریخی و فرهنگی، خرید، رستورانهاجاذبه

دستورکار مطالعاتی قرار گرفت. درواقع، در این دهه بود که اهمیت  در مفهوم گردشگری شهری

 :jafari, 2000شدن شهرها به مقاصد مهم گردشگری، آشکار شد )گردشگری شهری، با تبدیل

نظران، گردشگری شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی (. به عقیدة صاحب616

تواند در ابعاد مختلف نقش بسیار مؤثری وجود آورده است که این فرصت، میبرای مادرشهرها به

 در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

ه های چشمگیری صورت گرفته کتر کردن مراکز شهری، کوششمنظور جذابامروزه به 

 (.1-2: 1389سبب تغیرات فضایی گسترده در شهرها شده است )فرجی راد و سید نصیری، 

هرکدام از شهرهای جهان، فرم و کالبد و کارکرد خا  خود را دارند. در هر شهر فاکتورهای 

 میاندراینشود. بیشتر گردشگر در شهر میارد که سبب جذب و ماندگاری هرچهمتفاوتی وجود د

توجه در تقویت گردشگری شهری قابلدرنقش جاذبة گردشگری، های شهری، لنمادها و سمب

سطح  در هنری اتمسفری و زیبا فضایی هاالمان و نمادها (. درواقع،strange, 2002: 387است )

 به و کندمی خارج حالت یکنواخت و تکراری از را شهرها مختلف هایقسمت که هستند شهرها

نمادها از دیرباز شناسنامة . (44: 1385بخشد )پاکشاد، می خاصی ویژگی و هویت شهر از بخش هر

ساختند؛ و بنابر سابقه و فرهنگ شهرها، اند که شهری را از شهر دیگر متمایز میشهرها بوده

گرفتند. برای گردشگران، شهرها با نمادهایشان از یکدیگر متمایز های گوناگونی به خود میشکل

 شوند.می

کند؛ موفقیت هر جاذبة گردشگری، در هر مقصد، عوامل گوناگونی ایفای نقش میدر راستای 

ای از امکانات، مجموعهتوان این عوامل را در سه دستة ساختاری )بندی کلی میکه در یک دسته

تسهیالت و قوانین، عناصر خدماتی مانند تسهیالت اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، 

نسبتی که بخش عرضه یا مقصد در سیستم گردشگری و در کارکردی ) (،ونقلحمل فروش و

(، نهادی یا سازمانی کندهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... دریافت میزمینه

 بندی کرد. ها و متولیان امر( دسته)سازمان

گر را از میلیون گردشی شهر پاریس، ساالنه بالغ بر هفتهای اصلبرج ایفل، یکی از جاذبه

لحاظ نهادی، کارکردی، کند. این امر نشان از آن دارد که این جاذبه بهسراسر جهان جذب می

المللی( داشته زمینة جذب گردشگران بینطور خا  دررشد )بهثبت و روبهساختاری تحوالتی م

د، متأسفانه شویاست. در مقابل، برج آزادی که به نماد یا المان شهر تهران و کشور ایران شناخته م
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گونه که درخور این شاهکار عنوان یک المان شهری و یک جاذبة گردشگری، آندر طول زمان، به

 توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار نگرفته است. ـ اسالمی است، مورد معماری ایرانی

 به آنچه ذکر شد، سؤاالت پیش روی پژوهش حاضر بدین شرح است:باتوجه

هایی نهادی و کارکردی برج آزادی و برج ایفل با یکدیگر چه تفاوت ـ ساختار مدیریتی  -1

 دارند؟

 ؟روند تحوالت ساختاری کارکردی این دو جاذبه چگونه بوده است  -2

 ترین فاکتور اثربخش در توسعة پایدار گردشگری برج آزادی کدام است؟ مهم -3

درواقع، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسة تطبیقی سه عامل کارکردی، ساختاری، نهادی  

 این دو المان و جاذبة گردشگری است.
 

  ادبیات نظری و پیشینة موضوع

در ادامه، ابتدا چند مورد از تحقیقات مرتبط پیشین و سپس مبانی نظری موضوع بررسی 

 شود.می

هایی عنوان جاذبهیی مانند برج ایفل و آزادی، بهبرخالف اهمیت و توان بالقوة نمادها

شماری در مورد نقش های انگشتساخت، در افزایش رشد گردشگری، مطالعات و پژوهشانسان

ها صورت گرفته است. همچنین، ها در موفقیت آنو نحوة سازماندهی و مدیریت بهینة این المان

های شهری یا کشوری و رکردگرایی الماندر مورد مطالعات تطبیقی نهادگرایی، ساختاری، کا

ها از بعد گردشگری نیز، پژوهش منسجمی به نگارش درنیامده است. در اینجا به برخی مقایسة آن

 شود: های مرتبط با موضوع اشاره میمطالعات و پژوهش

نماد شهری تهران )برج آزادی(  بررسی»ای با عنوان ( در مقاله1390احمد آیباغی اصفهانی )

بخشی به شهر، پرداخته است و در طول منظر هویتبه بررسی نقش نمادها، از ،«منظر هویتزا

کار به این نکته اشاره دارد که هویت شهری وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده و موجب حس 

به تجزیه و تحلیل شود. وی باتوجهها در توسعة شهر میتعلق مکانی شهروندان و مشارکت آن

رسد که برج آزادی و محوطة اطراف آن، تا حد زیادی، شده به این نتیجه میگردآوریهای داده

را، درحکم یک اسالمی بوده و مردم آن ـ های هویتی معماری ایرانیهماهنگ و سازگار با شاخصه

بررسی تطبیقی جایگاه آثار »( در پژوهشی با عنوان 1391اند. جلیلیان)نماد شهری، پذیرفته

پردازد به این موضوع می ، «مثابة نمادهای ماندگار شهریدهة چهل تهران، به معماری شاخص

ترین مباحث مطرح در حیطة های شهری، یکی از مهمکه امروزه بحث نمادسازی و طراحی یادمان

شهر، موزة این دوره مانند برج آزادی، تئاترشهرسازی است؛ با بررسی تطبیقی بناهای شاخص 

ها در حافظة جمعی ش نمادین این بناها در ایجاد هویت شهری و جایگاه آنهنرهای معاصر، به نق

مردم تهران پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که خلق چنین بناهایی 

زند و باعث رونق گردشگری شهری و توسعة اقتصادی گذشتة تاریخی را با نگاه مدرن پیوند می

کنند که توجه به (، ضمن انجام پژوهشی کیفی، بیان می1392) شود. بهرامیان و عبدالهیمی
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تواند، ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش ها و مبلمان شهری میالمان

تبع آن توسعة گردشگری شهری جذابیت و زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران و به

های شهری در تأثیر نمادها و نشانه»عنوان هشی با(، در پژو1393داشته باشد. سرور و همکاران )

ای شهری را در جذب هتحلیلی، نقش نمادها و المانـ  ، با رویکردی توصیفی«توسعة گردشگری

ها و جذب گردشگر و گردشگر بررسی کردند و پی بردند که بین نوع کاربری اراضی اطراف المان

ها و توسعة رسانی نمادها و المانهای اطالعاتی در اطالعهمچنین بین استفاده از فنّاوری

 گردشگری شهری ارتباط معناداری وجود دارد. 

( اشاره کرد. وی در پژوهشی، 2000توان به پژوهش پالزا )های خارجی، میز پژوهشا

را  1، موزة گاگنهایم«ساخت فرهنگی در جذب گردشگرانهای انسانارزیابی تأثیر جاذبه»عنوان با

دهد. اطالعات ساخت، در شهر بیلبائوی اسپانیا، مورد بررسی قرار میای انسانعنوان جاذبهبه

آوری نامه، جمعطریق پرسشکرد گردشگران ورودی، ازشامل تعداد و مدت اقامت و هزینهپژوهش 

های رسد که این موزه نیز مانند بسیاری از جاذبهو تحلیل شده است. وی به این نتیجه می

ساخت دیگر مثل برج ایفل، مجسمة آزادی و... المان و سمبلی شهری است که باعث جذب انسان

گردشگری، فرهنگ و »عنوان پژوهشی با( 2012)شود. گمیتی ن به اسپانیا میبیشتر گردشگرا

صورت انجام داده که در آن، به« ریزی گردشگری رومرقابت شهری، رویکرد انتقادی به برنامه

موردی، با رویکردی انتقادی، برنامة گردشگری شهر روم در ایتالیا را بررسی کرده است. وی در 

ها، هایی را در شکل معماری، ساختمانها و المانکند که امروزه شهرها سمبلاین پژوهش بیان می

کردن اند؛ و سعی در متفاوتکارگرفتهها و رویدادهای فرهنگی خا  بههای موضوعی، موزهپارك

های گردشگری و وجهة اند که این امر باعث ارتقاء فرهنگ و جریانگردشگری آن شهر داشته

ناشی از مدل توسعة  از انجام این پژوهش، با بررسی اسناد و مدارك موجود شود. ویخود شهر می

شدة شهر روم باعث ایجاد رسد که مدل توسعة گردشگری انتخابکنونی روم، به این نتیجه می

 شود و الزم است که در این مدل تجدید نظر شود.هایی میها و مغایرتتناقض

های پیشین مشخص است، انجام پژوهش حاضر به دو علت گونه که از بررسی پژوهشهمان

های شهر ترین جاذبهرغم اهمیت برج آزادی، یکی از مهمیابد.؛ در وهلة نخست، علیضرورت می

صورت تهران، تا به حال پژوهشی که به بررسی علل عدم موفقیت آن در جذب گردشگر )به

موفق مانند برج ایفل( بپردازد، انجام نشده است و همچنین جای خالی ای تطبیقی با نمونه

صورت جامع هر سه فاکتور کارکردی و نهادی و ساختاری گردشگری برج آزادی پژوهشی که به

 شود.نیز احساس می کندبررسی را 
 

 

  ساختار و کارکرد گردشگری

                                                           
1. Guggenheim 
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های فنّاوری و کارکردهای جدید یویکم، در چارچوب نوآورگردشگری، در قرن بیست

 گیری اقتصاد جهانی و کمرنگداری همراه با شکلجانبة سرمایهسو، و سیطرة همه مدیریتی از یک

شود شدن مرزهای سیاسی از سوی دیگر، سبب تحوالت بسیاری در فضاهای جغرافیایی می

(Emekli and Baykal,2011: 18 کارکرد گردشگری یک شهر یا منطقة .) گردشگری نسبتی است

های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، )مقصد( در سیستم گردشگری و در زمینه که بخش عرضه

به توسعة پایدار ارزیابی  یابیدستفایدة آن برای  /کند که باید هزینهمی محیطی و... دریافتزیست

تسهیالت و قوانین، ای از امکانات، ساختار گردشگری نیز مجموعه (.Law,2002:73-75شود )

همراه است که به ونقل، فروش و...(عناصر خدماتی )اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، حمل

دهد و نیازهای عنوان عوامل عرضه، سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل میها، بهجاذبه

ختار گردشگری های سا(. البته ویژگی268: 1382سازد )گی،گردشگران را در مقصد برآورده می

خود، از یک طرف متأثر از اهمیت، اعتبار، ماهیت، تنوع، نقش، کارکرد )مذهبی، نوبةهر مکان، به

های اجتماعی و های مکانی خود و از طرف دیگر متأثر از ویژگیجاذبه فرهنگی، تجاری و...(

 (.Honey,2008:552فرهنگی و اقتصادی ساکنان محلی و گردشگران است )
 

  نهادی گردشگری ـ دیریتیساختار م

و نقشی که این سازمان در توسعة  «سازمان گردشگری»سازماندهی گردشگری در قالب 

اساس قرار گیرد. بر موردتوجهترین موضوعاتی است که باید گردشگری کشورها دارد یکی از مهم

اند که ساختاری را برگزیدهگرفته، اغلب کشورهای موفق در حوزة گردشگری، های صورتبررسی

خصوصی واگذار شده های خصوصی و نیمهاز نقش اجرایی دولت عبورکرده و این نقش به بخش

گذاری خود است؛ بدنة دولت کوچک شده و دولت به وظایف نظارتی و هماهنگی و سیاست

ر اجرای ها، دفاتر خدمات گردشگری، نقش بارزی د(. در این سیستمEpler,2002:12پردازد )می

برد و ترین نقش دولت، در حوزة اجرا، به مقولة پیشهای گردشگری در مقصد دارند و مهمبرنامه

شود. بررسی ساختار گردشگری ایران نشان های بازاریابی و تبلیغات خالصه میترویج برنامه

دولت دهد که، برخالف کشورهای مذکور، بدنة نهادهای گردشگری کشور بسیار وسیع بوده و می

کند. در ایران، تنه برعهده گرفته و اجرا میهای بخش دولتی و حتی خصوصی را یکتمامی نقش

از مطالعه و پژوهش گرفته تا اجرا، نظارت و کنترل برعهدة دولت و بخش دولتی است و بخش 

طورکلی، کند و کماکان به حمایت مادر دولتی خود وابسته است. بهخصوصی کمتر مداخله می

رین مشکل ساختار گردشگری کشور و ناکارآمدی آن در تحقق اهداف مشکل نهادی و تمهم

 (.1383پور سوته،هماهنگی است )قلی

 
 

 های شهری در توسعة گردشگری نقش نمادها، یادبودها و المان
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 شربتیان،)است  شهری فضاهای گردشگران توجهمورد گردشگری فضاهای از یکی امروزه،

 طول در کهاست  ماندگاری عالئم و هاالمان نمادها، خا ، فضاهای اینازجملة (. 179: 1390

: 1391 اکبری،آمده است )علی وجودبه عمومی معابر و هایادمان بناها، قالب در متمادی سالیان

 جذب در موفقی عامل شهرها در نمادسازی جهان، در گردشگری رقابت بازار در (. امروزه،86

 تقویت را شهری هایسمبل و نمادها نقش بارزترین توانمی و آیدمی حساببه گردشگر

 شهرهای در گردشگری هایجاذبه ترینمهم و ترینبزرگ از یکی. دانست شهری گردشگری

هر  گفت که توانمی نوعی، به. هاستآن مذهبی و مّلی باستانی و نمادهای و بناها دنیا معروف

چشم  به مهم شهرهای تمام در موضوع این و شده شناخته خاصی نماد با دنیا در مهم شهر

 از برای دیدار و ریزیبرنامه را خود هایسفر آثار، این محبوبیت براساس گردشگران، و خوردمی

 جهان، در معروف شهری نمادهای از. (yuill, 2003: 10-12نند )کمی سفر مناطق این به آثار این

 :کرد اشاره های زیربه نمونه توانمی است، کرده دگرگون را شهرها این گردشگری صنعت که

 حاضر،درحال و است؛ پاریس شهر نماد و شده واقع سن رود کنار در که ایفل برج( الف

 رود؛می شماربه پاریس گردشگری اصلی جاذبة سه از یکی ورسای، کاخ و لوور موزة درکنار

 یونان؛  آتن شهر در پارتنون معبد( ب

  است؛ گرفته قرار برزیل ریودوژانیروی شهر در که مسیح آزادی مجسمة( ج

  ؛است شده ساخته باستان مصریان توسط که ثالثه اهرام تاریخی مجموعة( د

 است؛ ایتالیا برای نمادی پیزا، شهر نماد برعالوه که، ایتالیا در پیزا کج برج( ه

 نماد ها بهدارد و طی قرن قرار نیویورك،در  هودسون، رود دهانة در که آزادی مجسمة (و

 ؛ است شده تبدیل نیویورك شهر

تنوع  فرهنگی، غنای ساله، هزاران تمدن و تاریخ با نیز، ما کشور در نمادسازی روند البته

 واسطةبه ایران، شهرهای از برخی کهطوریبه دارد؛ کهن ایپیشینه طبیعی هایگونه و اقلیم

 سفر به آثار، این واسطةبه خارجی و داخلی گردشگران و دارد جهانی شهرت تاریخی، ابنیة برخی

 در دارد، وجود ما کشور در که ایتاریخی آثار از جدای اما. دهندمی قرار خود برنامة در را ایران

 از استفاده با درصددند، مسئوالن و شده هاالمان و نمادها خلق به خاصی توجه اخیر، هایدهه

 مردم به ممکن، شکل بهترین به هنر، زبان با را منطقه هر هایویژگی هنری، مختلف هایرشته

 :پردازیممی هاآن از تعدادی معرفی به اجمالی صورتبه که کنند؛ معرفی

 معماری هایطاق تلفیق آن شاخصة که است شهری هاینشانه و نماد از اینمونه آزادی برجـ 

 مخابراتی برج همچنین،؛ است معماری لحاظبه زیبا نمادی به آن تبدیل و اسالم ازبعد و قبل

 تهران شهری نمادهایاز  آزادی برج کنار در که ایران، برج بلندترین تهران، میالد چندمنظورة

 شود؛می محسوب

 سمبل و شودمی محسوب مشهد شهر نماد که( ع) رضاامام الحجج،ثامن مطهر، حرم ـ

  هست؛ نیز ایران مذهبی
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 تاریخی مجموعة در که اصفهان، شهر مرکزی میدان ،(امام میدان) جهاننقش میدان ـ

 ؛دارد قرار جهاننقش

  آید؛می حساببه یزد شهر نماد که انبارمسجد، آب تکیه، بازار، شامل امیرچخماق مجموعة ـ

 نیز و شیراز شهر برای نمادی فرهنگ است و و ادبیات سمبل که سعدیه و حافظیه بناهای ـ

  آید.می شماربه ایران
 

  شناسی پژوهشروش

لحاظ ماهیت، کاربردی است که در تحلیلی و به ـ شناسی، توصیفیلحاظ روشنوع تحقیق، به

شود. گردآوری اطالعات، عمدتاً ها، استفاده میآوری و تحلیل دادهمنظور جمعآن از روش کمی، به

ای، بررسی اسناد و مدارك و تحقیقات )خارجی و داخلی( در ابعاد گوناگون برمبنای روش کتابخانه

های اند از: گردآوری آمار سازمانی از سازمانها عبارتهای گردآوری دادهمسئله استوار است. روش

نامه. پرسش ها از طریق ابزارهای آماری، مصاحبه با مسئوالن و گردآوری دادهگردشگری و پایگاه

ری قرار گرفت و پس از اعمال شده دراختیار پنج کارشناس حوزة گردشگنامة طراحیپرسش

تغییرات پیشنهادی روایی آن موردتأیید قرار گرفت )منظور از روایی این است که مقیاس و 

مطالعه را محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار گردآوری اطالعات دقیقاً متغیرها و موضوع مورد

نامه نیز، ضریب آلفا کرونباخ )در محیط بسنجد(؛ و درنهایت، برای اطمینان از پایایی پرسش

محاسبه شد )منظور از پایایی این است که، اگر  862/0( در سطح اطمینان SPSS.16افزار نرم

ان گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه و در زمیک وسیلة اندازه

گردد(. طبق قاعدة تجربی، این یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل 

حساب آورد )خانلری و باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به 7/0عدد باید بیشتر از 

کل (. در این پژوهش، بنابه اقتضا و حساسیت موضوع، جامعة آماری موردنظر متش1393همکاران،

نظران دانشگاهی و اجرایی صنعت گردشگری است. برای تعیین تعداد نمونة از خبرگان و صاحب

نفر از فعاالن حوزة گردشگری، برای  30برفی استفاده شد و درنهایت به آماری، از روش گلوله

شده های تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوریها، مراجعه شد. همچنین روشنامهتکمیل پرسش

 tو آزمون  1های تحلیل عاملی اکتشافیهای کّمی ازجمله تکینکها و مدلند از: تکنیکاعبارت

 ( همچنین مقایسة تطبیقی آمار دو برج آزادی و ایفل.SPSS.16)در محیط ای نمونهتک

 

  

                                                           
Exploratory Factor Analysis (EFA)  
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 هاتجزیه و تحلیل داده

 تحلیل عاملی اکتشافی

های آماری چندمتغیره که هدف روشتحلیل عاملی اکتشافی نامی عمومی است برای برخی از 

هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها کردن دادهاصلی آن خالصه

کند بندی و تبیین میهای عمومی محدودی دستهها را در قالب عاملپردازد و درنهایت آنمی

از تحلیل عاملی ارائه شده ، نتایج حاصل 1(. در جدول 234: 1391شالی،پور و صفری)حبیب

برای  1ها، و از روش واریماکسهای اصلی برای استخراج عاملاست؛ در این تحلیل، از روش مؤلفه

های مهم و لدست آمدن عامها و بهها استفاده شده است. پس از استخراج عامللچرخش عام

ها لای برای تفسیر عامگانههای چندرسد. روشبارهای عاملی، نوبت به تعیین معنای فاکتورها می

ها لتوان به تفسیر عاموجود دارد. در روش اول، از طریق محاسبة امتیازهای عاملی متغیرها، می

دهد. در روش پرداخت؛ زیرا امتیاز عاملی متغیرها پیوند بین محتوای متغیرها و عوامل را نشان می

یک امتیاز باالیی گیرند کدامرار میتوان بررسی کرد متغیرهایی که تحت یک عامل قدوم، می

 .دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحقیق( هایمنبع: یافته)و بار عاملی هر یک از متغیرها  عناصر استخراج شدهماتریس : 1جدول 

                                                           
1. Varimax  
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 متغیرها
 فاکتورها

A B C 

 .062 216 .913 های فرهنگیتوجه مسئوالن به توسعة گردشگری برج در کنار فعالیت -

 .68 .226 .911 پذیرمدیریت تخصصی و انتصاب مدیران مسئولیت -

 .74 .210. .910 اصالحات نهادی )توجه به ابعاد گردشگری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در قوانین و مقررات( -

درزمینة های متولی بخش توسعة گردشگری کشور، گیری نهادها و سازمانهمگرایی و انسجام در تصمیم -

 توسعة گردشگری برج آزادی

908. 190. 069. 

 .147 .016 905. ثبات مدیریتی -

 .117 .043 .902 ربط برجها و نهادهای ذیهماهنگی دستگاه -

 .114 .122 .920 های کشور از توسعة گردشگری برج آزادی در قالب برگزاری تورهای گردشگریحمایت مسئوالن سازمان -

 .043 .173 .899 جوار و برقراری امنیت در کشورهای منطقهکشورهای همثبات سیاسی  -

 .067 .239 .816 های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهانبهبود روابط ایران با قطب -

 .022 .271 .742 وجهة سیاسی و اعتبار برج آزادی برای سفیران کشورهای خارجی -

 .020 -.016 732. های غربی علیه ایرانحذف تبلیغات رسانه -

 .086 .053 729. زمینة گردشگریهای واقعی برج آزادی درمورد پتانسیلبهبود نگرش مسئوالن سیاسی کشور در -

 .071 .946 -.043 اسالمیـ  فرد ایرانیمعماری منحصربه -

 .087 .935 .011 فرد ظاهریانداز زیبا و منحصربهکیفیت منظر مناسب و وجود چشم -

 .0115 .939 .088 های روگذر، و...ویژه پارکینگ، پلونقل بهامکانات حملبهبود  -

 .079 .667 .431 تاریخی برج آزادی ـ پیشینه و هویت فرهنگی -

 .017 .735 .482 تاریخی برج آزادی ـ بخشی به فضاهای فرهنگیتنوع -

 .166 .718 .430 و...(ها، سالن همایش، کالس درس آموزشی )کارگاه ـ امکانات علمی -

 .169 .654 .636 ظرفیت و امکانات برج آزادی برای اجرای موسیقی، تئاتر، فیلم -

 .879 -.127 .445 گسترش فرهنگ سفر و گردشگری و استفاده از تور در جامعة ایرانی -

 .762 .012 .526 مردم نظرریزی برای افزایش آگاهی مردم دربارة برج آزادی و بهبود وجهة این برج دربرنامه -

 .839 -.030 .644 ها در توسعة برجریزی برای افزایش تعلق مردم به برج آزادی و جلب مشارکت آنبرنامه -

 .749 .018 .534 های اقتصادی و درآمدزای گردشگریطراحی و اجرای طرح -

 .728 .113 .452 گذاری دولتی در زمینة ارتقای گردشگری برج آزادیافزایش سرمایه -

 .497 .169 -.343 گذاری در گردشگری برججذب بخش خصوصی و تعاون برای سرمایه -

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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 گردشگری برج آزادیاستخراج سه عامل اصلی مؤثر بر توسعة  :2جدول
 Cعامل 

ـ  )عامل اقتصادی

 اجتماعی(

 Bعامل 

 کالبدی(ـ  )عامل زیرساختی

 Aعامل 

 سیاسی(ـ  )بعد نهادی

 

گســـترش فرهنگ ســـفر و  -

ــتفاده از تور  ــگری و اس گردش

 در جامعة ایرانی

ریزی برای افزایش برنــامــه -

برج  مورد  مردم در هی  آگــا

آزادی و بهبود وجهة این برج 

 درنظر مردم

ریزی برای افزایش برنــامــه -

ــه برج آزادی و  تعلق مردم ب

کت آن لب مشــــار ها در ج

 توسعة برج

های طراحی و اجرای طرح -

ــدزای  ــتصــــادی و درآم اق

 گردشگری 

ـــرمـایـه - گـذاری افزایش س

تقــای  ینــة ار م تی درز ل دو

 گردشگری برج آزادی

 

صربه -  ـ فرد ایرانیمعماری منح

 اسالمی

منظر مناســب و وجود کیفیت  -

ــم ــربهچش فرد انداز زیبا و منحص

 ظاهری

ونقــل بهبود امکــانــات حمــل -

های روگذر، ویژه پارکینگ، پلبه

 و... 

یت فرهنگی - نه و هو ـــی  ـ پیش

 تاریخی برج آزادی

های تنوع - به فضــــا ـــی  بخش

ـــ  فرهنگی تاریخی برج آزادی، ـ

ـــی  ــــــ امکانات علمی آموزش

سالن همایش)کارگاه ، کالس ها، 

 درس و...(

نات برج آزادی  - کا یت و ام ظرف

 برای اجرای موسیقی، تئاتر، فیلم

 

ـــگری برج در کنار  - ـــعة گردش ـــئوالن به توس توجه مس

 های فرهنگیفعالیت

 پذیرمدیریت تخصصی و انتصاب مدیران مسئولیت -

ــگری، فرهنگی،  - ــالحات نهادی )توجه به ابعاد گردش اص

 ر قوانین و مقررات(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی د

ـــمیمهم - ـــجــام در تص گیری نهــادهــا و گرایی و انس

های متولی بخش توســـعة گردشـــگری کشـــور ســـازمان

 درزمینة توسعة گردشگری برج آزادی

 ثبات مدیریتی -

 ربط برج ها و نهادهای ذیهماهنگی دستگاه -

سازمان - سئوالن  سعة حمایت م شور از تو های مختلف ک

ـــگری برج آزادی  تورهــای گردش ــالــب برگزاری  در ق

 گردشگری.

جوار و برقراری امنیت در ثبات سـیاسـی کشـورهای هم -

 کشورهای منطقه

های بزرگ اقتصادی و سیاسی بهبود روابط ایران با قطب -

 جهان

ـــفیران  - بار برج آزادی برای س ـــی و اعت ـــیاس وجهة س

 کشورهای خارجی 

 های غربی علیه ایرانحذف تبلیغات رسانه -
ـــور در مورد  - ـــی کش ـــیاس ـــئوالن س بهبود نگرش مس

 های واقعی برج آزادیپتانسیل

 های تحقیقمنبع: یافته

 

نتایج حاصل از تکنیک تحلیل عاملی کلیة عوامل مؤثر در توسعة گردشگری برج آزادی را 

بندی کرده است؛ اجتماعی دسته ـ کالبدی، اقتصادیـ  سیاسی، زیرساختی ـ به سه دستة نهادی

 های فرهنگی، مدیریت تخصصی،توجه مسئوالن به توسعة گردشگری برج درکنار فعالیتکه 

 ـ به سایر عوامل نهادیاصالحات نهادی از اولویت باالتری نسبتپذیر، انتصاب مدیران مسئولیت

معماری کالبدی(، ـ  )زیرساختی B( برخوردار است. از میان عوامل گروه Aسیاسی )عامل 

تر از سایر ونقل مهمکیفیت منظر و درنهایت بهبود امکانات حملاسالمی،  ـ فرد ایرانیمنحصربه

مورد ریزی برای افزایش آگاهی مردم درگسترش فرهنگ سفر و گردشگری، برنامهعوامل هستند. 
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ها در توسعة برج نیز سه ریزی برای افزایش تعلق مردم و جلب مشارکت آنبرج آزادی و برنامه

شود، نتایج طورکه مالحظه میاجتماعی( هستند. همانـ  )اقتصادی Cمورد نخست در عامل 

نهادی در توسعة گردشگری برج آزادی  ـ گر اهمیت بُعد مدیریتیحاصل از این تحلیل نیز بیان

 است.
 

 اینمونهتک Tآزمون 

آزمونی پارامتری است و در آن به این موضوع  T جامعه برمبنای توزیع یک میانگین آزمون

شود که میانگین یک جامعه به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر و یا کمتر است. پرداخته می

. مطابق شودتفاده میهای توصیفی اساز این آزمون، ازآنجاکه با یک متغیر سروکار دارد، در فرضیه

بیانگر این است که تأثیر هر یک از ابعاد و عوامل بر توسعة  Tنتیجة حاصل از آزمون  3جدول 

 ـ ترتیب عوامل نهادیشود، بهطورکه مالحظه میگردشگری برج آزادی متفاوت است. همان

امر، بیشترین صاحبنظر خبرگان اجتماعی، اقتصادی، از ـ مدیریتی، سیاسی، کالبدی، فرهنگی

 اهمیت را در توسعة گردشگری برج آزادی دارد.

 

 (4: نقش هر یک از عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی )حد مبنا :3جدول

ی
اد

نه
ل 

وام
ع

 
 ـ 

ی
یت

یر
مد

 

 عوامل داخلی
مقدار 

 شدهمحاسبه

اختالف با 

 حد مبنا

سطح 

ن معناداری
گی

یان
م

 

 000/0 2/3 3/6 ثبات مدیریت

3/6
 

 000/0 8/1 8/5 پذیرمدیریت تخصصی و انتصاب مدیران مسئولیت

 000/0 4/2 4/6 ربط برجها و نهادهای ذیهماهنگی دستگاه

گیری نهادها و گرایی و انسجام در تصمیمهم

های متولی بخش توسعة گردشگری کشور سازمان

 گردشگری برج آزادیدرزمینة توسعة 

8/6 8/2 000/0 

اصالحات نهادی )توجه به ابعاد گردشگری، فرهنگی، 

 اقتصادی، اجتماعی،  سیاسی در قوانین و مقررات(
5/6 5/2 000/0 

توجه مسئوالن به توسعة گردشگری برج در کنار 

 های فرهنگیفعالیت
6/3 3/2 000/0 

از توسعة  های مختلف کشور،حمایت مسئوالن سازمان

گردشگری برج آزادی، در قالب برگزاری تورهای 

 گردشگری

9/5 9/1 000/0 

ی
اس

سی
ل 

وام
ع

 

جوار و برقراری امنیت در ثبات سیاسی کشورهای هم

 کشورهای منطقه
7/5 7/1 000/0 

1/6
 

های بزرگ اقتصادی و بهبود روابط کشور ایران با قطب

 سیاسی جهان
2/6 2/2 000/0 

وجهة سیاسی و اعتبار برج آزادی برای سفیران 

 کشورهای خارجی
8/5 8/1 000/0 

 000/0 2 6 های غربی علیه ایرانحذف تبلیغات رسانه
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مورد بهبود نگرش مسئوالن سیاسی کشور در

 گردشگری ةزمینهای واقعی برج آزادی درپتانسیل
9/6 9/2 000/0 

ی
بد

کال
ل 

وام
ع

 

 000/0 2 6 اسالمیـ  فرد ایرانیمعماری منحصربه
3/5

 

انداز زیبا و کیفیت منظر مناسب و وجود چشم

 فرد ظاهریمنحصربه
5/4 4/1 000/0 

های ویژه پارکینگ، پلونقل بهبهبود امکانات حمل

 روگذر، و...
5/5 5/1 000/0 

 000/0 8/1 8/5 تاریخی برج آزادی ـ پیشینه و هویت فرهنگی

 001/0 9/0 9/4 برج آزادی تاریخی ـ تنوع بخشی به فضاهای فرهنگی

ها، سالن همایش، آموزشی )کارگاه ـ امکانات علمی

 کالس درس و...(
8/4 8/0 002/0 

ظرفیت و امکانات برج آزادی برای اجرای موسیقی، 

 تئاتر، فیلم
5/4 5/0 0,024 

ی
نگ

ره
ف

-
ی

اع
تم

اج
 

گسترش فرهنگ سفر و گردشگری و استفاده از تور در 

 جامعة ایرانی
4/4 4/0 000/0 

7/4
 

مورد برج ریزی برای افزایش آگاهی مردم دربرنامه

 نظر مردمآزادی و بهبود وجهة این برج در
6/4 6/0 006/0 

ریزی برای افزایش تعلق مردم به برج آزادی و برنامه

 ها در توسعه برججلب مشارکت آن
2/5 2/1 000/0 

ی
اد

ص
قت

ا
 

اقتصادی و درآمدزای های طراحی و اجرای طرح

 گردشگری
7/5 7/1 000/0 

5/4
 

گذاری دولتی درزمینة ارتقای افزایش سرمایه

 گردشگری برج آزادی
1/3 9/0- 001/0 

گذاری در جذب بخش خصوصی و تعاون برای سرمایه

 گردشگری برج
7/4 7/0 000/0 

 قیتحق یهاافتهی: منبع        
 

 کّمی دو برج آزادی و ایفلمقایسة تطبیقی اطالعات 

 های آزادی و ایفلمقایسة تعداد گردشگران برج
 شتهگذاهای ایفل و آزادی به نمایش ترتیب تعداد گردشگران برج، به2و  1در نمودارهای 

شود، تعداد گردشگران برج ایفل رقمی بسیار باال و تا حدودی طورکه مالحظه میشده است. همان

میلیون نفر در سال( است؛ این تعداد برای برج آزادی بسیار پائین و رقمی هفتثابت )نزدیک به 

تعداد گردشگران دهد که متأسفانه آمار چنین نشان میهزار نفر است. این نمودارها همهفتادحدود 

اختیار قرار داده های مکرر محقق، درصورت وجود، حتی با پیگیریبرج آزادی موجود نبوده و یا در

صورت های اولیة افتتاح آن، بهکه آمار تعداد گردشگران برج ایفل از سالنشده است. درحالی

 رسمی و آشکار، بر روی سایت اینترنتی قابل رؤیت است. 
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 های آزادی و ایفلمقایسة درآمد گردشگری برج

ها، ، پس از کسر کلیة هزینه2012درآمد حاصل از ورود گردشگران به برج ایفل در سال 

به تعداد ( که این رقم، باتوجه2013میلیون یورو بوده است )سایت رسمی برج ایفل،شصت حدود

های فرهنگی برج آزادی در سال درآمد گردشگری و فعالیت. انتظار نیستازگردشگران برج، دور
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هزار تومان 630میلیون و 432میلیون تومان، 160میلیارد و دو، پس از کسر هزینة سالیانة 1391

 ها بر درآمدها و ضرر مالی برج آزادی است.دهندة فزونی هزینهاست که این نشان
 

 یفلهای آزادی و امقایسة ملّیت گردشگران برج

دهد. شهرت جهانی برج ایفل از یک سو و مبدأ گردشگران برج ایفل را نشان می 3نمودار 

ریزی و بازاریابی مناسب متصدیان این برج از سوی دیگر موجب جذب گردشگران از سراسر برنامه

متأسفانه از مبدأ گردشگران برج آزادی ، دنیا به این جاذبه شده است. در مقایسه با این آمار

شود که گردشگران برج آزادی اطالعات به این آمار خالصه میدست نیست و  اطالعات چندانی در

 شرق آسیا هستند.از کشورهای همسایه یعنی آذربایجان و ترکیه و همچنین از کشورهای جنوب

 

 گیرینتیجه

 عقیدة به. است شهری فضاهای گردشگران موردتوجه گردشگری فضاهای از یکی امروزه،

 مادرشهرها برای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، بزرگ فرصت شهری گردشگری نظران،صاحب

 ابعاد در شهروندان، زندگی کیفیت ارتقای در مؤثری بسیار نقش فرصت این که آوردمی وجودبه

 و هاالمان نمادها و خا ، فضاهای همین از یکی(. 179: 1390 شربتیان،) کندمی ایفا گوناگون،

 وجودبه عمومی معابر ها،یادمان بناها، قالب در متمادی سالیان طول در که هستند ماندگاری عالئم

اساس معنی سمبل یا نشانه است. نمادها برنماد )المان( به. (86: 1391 اکبری،اند )علیآمده

 در ردشگریگ رقابت بازار در گیرند. امروزهپیشینه و سابقة شهرها اشکال گوناگونی به خود می

 بارزترین توانمی و آیدمی حساببه گردشگر جذب در موفقی عامل شهرها در نمادسازی جهان،

مطالعه در . دو جاذبة مورددانست شهری گردشگری تقویت را شهری هایسمبل و نمادها نقش

روسیه
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(  ایفلبرجرسمیایتس: منبع)2012در سال ایفلبرجگردشگرانملیت: 3نمودار

2013)
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هدف اصلی  باشد.های آزادی و ایفل میشده هستند، برجپژوهش حاضر، که هر دو المان شناخته

لحاظ ابعاد ساختاری، کارکردی، این پژوهش بررسی تطبیقی وضعیت گردشگری این دو جاذبه از

نتایج زمینة گردشگری است. عوامل مؤثر بر موفقیت یا ناکامی برج آزادی درتعیین و  نهادی

برده و تحلیل این نتایج بیانگر این مطلب است که تعداد گردشگران های نامحاصل از انجام تکنیک

های نگهداری آن، در طول سال، بیشتر از درآمدزایی است. برج آزادی رقمی بسیار پایین و هزینه

درآمد هنگفتی ، 1میلیون گردشگرهفتاین در حالی است که برج ایفل، با جذب ساالنه نزدیک به 

تنوع اندکی دارد برای کشور فرانسه دارد. بازار هدف گردشگران برج آزادی، در قیاس با برج ایفل، 

 دارد.نشان از ضعف بازاریابی این جاذبه که  استو شامل گردشگرانی از کشورهای همسایه 

علت اصلی ناکامی در توسعة ای، نمونهتک Tهای تحلیل عاملی اکتشافی و اساس نتایج آزمونبر

مدیریتی است؛ بنابراین، نیاز به اصالحات نهادی شدیداً  ـ گردشگری برج آزادی، بعد نهادی

اکنون تولیت برج را بر عهده دارد، نهادی با که بنیاد رودکی، که همچرا شود؛احساس می

های این سازمان جایی ندارد و اولویتهنری است و جذب گردشگران در  ـ رویکردهای فرهنگی

گیری گذاشته است. این درحالی است که برج این امر بر ساختار و کارکرد برج آزادی تأثیر چشم

تر اسالمی، به محافظت و پشتیبانی نیاز دارد و از همه مهم ـ آزادی، شاهکار معماری اصیل ایرانی

شگر، از جانب سازمان میراث فرهنگی، هایی، در راستای جذب گردگذارینیازمند سیاست

 ساختار مشکل ترینمهم طورکلی،بهنهاد است. های مردمدستی و گردشگری و سازمانصنایع

در مورد  .است هماهنگی و نهادی مشکل اهداف، تحقق در آن نبودنو اثربخش کشور گردشگری

توان گفت که تصدی تخصصی، ثبات مدیریتی، ساختار سازمانی سادة برج، باعث برج ایفل، می

سبب موفق نبودن ، گیر برج ایفل بوده است؛ و نبودن این وضعیت در برج آزادیموفقیت چشم

به مرسوم بودن مقایسة نتایج پژوهش با مطالعات پیشین، در بخش آن شده است. باتوجه

گونه که از بخش پیشینة تحقیق نمایان است تاکنون پژوهشی در مقایسة دو گیری، همانتیجهن

نماد گردشگری )ایفل و آزادی( از ابعاد ساختاری و کارکردی و نهادی انجام نشده است؛ لذا 

توان به موارد توان انجام داد. ازجمله مشکالت برج آزادی میمقایسة مستقیمی بین نتایج نمی

 اشاره کرد:زیر 

 ثباتی شدید مدیریتی؛بی ـ

 مدیریت غیرتخصصی و ناکارآمد در مدیریت گردشگری؛ ـ

 ربط برج؛ها و نهادهای ذیکاری و عدم هماهنگی دستگاهموازی ـ

 های برج و جذب گردشگران؛مورد قابلیترسانی ضعیف درتبلیغات و اطالع ـ

 غیرمرتبط با بخش گردشگری؛ نیروی انسانی ناکارآمد و با سوادی ـ

  

                                                           
تواند افزایش پیدا کند، لیکن متصدیان گردشگری به تعداد گردشگران فرانسه، این رقم برای بازدید از برج ایفل میتوچهبا .1

 کنند.میلیون گردشگر در سال خودداری می7رعایت ظرفیت تحمل آن، از پذیرش حدود بیش از برایبرج، 
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 پیشنهادهاارائة 
شده و نتایج متخذه، برای بهبود وضعیت گردشگری برج آزادی عنایت به مطالب ارائه با

 شود:ی به شرح زیر بیان میپیشنهادها

 ثبات مدیریتی برج آزادی؛ ـ

بازاریابی برای شدة های کارشناسیانتخاب بازارهای هدف مناسب با استفاده از برنامه -

 ها؛المللی و جذب آنمعرفی برج آزادی به گردشگران بالقوة بین

سهولت هماهنگی  منجربهسازی و کاهش پیچیدگی ساختار سازمانی برج آزادی که ساده ـ

 شود؛های مختلف در این زمینه میبخش

 حکمدرراستای رونق گردشگری برج آزادی های مدیریت برج، درتمرکز بیشتر سیاست ـ

 نمادی مّلی، و توسعة امکانات و تسهیالت گردشگری آن در جذب بیشتر گردشگران؛

 ونقل برای تسهیل دسترسی گردشگران به این جاذبه؛توسعة خدمات حمل ـ

 توجه بیشتر به وضعیت امنیتی و بهبود شرایط اجتماعی مناطق مجاور برج آزادی  ـ

عنوان یک نماد مّلی، شرایط اجتماعی و امنیتی آن منطقه تأثیر نظرگرفتن این برج بهبا در)

 بسزایی بر دیدگاه گردشگران خواهد داشت(؛

 المللی.های گردشگری برج در سطح ملّی و بینرسانی در مورد قابلیتتبلیغات و اطالعـ 
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