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بررسی تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل
علی حاجینژاد 1،ناصر عبدی 2،ابوذر
تاریخ دریافت1395/10/02 :

پایدار3

تاریخ پذیرش1395/12/20 :

چکیده
گردشگری شهری در جامعة شهری نقش بسیار مهمی در ساختارهای فضایی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ایفا میکند .نمادها ،المانها ،عالئم ماندگار ،ازجمله ساختارهای فضایی
هستند ،که در قالب بناها و معابر عمومی ،جایگاهی خا در گردشگری و جذب گردشگر دارند.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل از لحاظ
ساختاری و کارکردی و نهادی است .روش تحقیق پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و ازنظر هدف
کاربردی است .ابتدا دادههای مربوط به ابعاد ساختاری ـ کارکردی و نهادی برج آزادی و ایفل،
ازطریق آمار سازمانی ،و سپس دادههای مربوط به عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی،
ازطریق توزیع پرسشنامه بین  30نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی بهدست آمد .برای تحلیل
دادههای پژوهش ،از سه روش تحلیل عاملی اکتشافی T-test ،و مقایسة تطبیقی آمار کمّی
گردشگری برجهای آزادی و ایفل استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر اهمیت بُعد
مدیریتی ـ نهادی بهعنوان یکی از عوامل مهم در توسعة گردشگری برج آزادی است؛ و نتیجة
حاصل از آزمون  Tنشاندهندة این است که تأثیر هر یک از ابعاد و عوامل ،بر توسعة گردشگری
برج آزادی ،متفاوت است و بهترتیب عوامل نهادی ـ مدیریتی ،سیاسی ،کالبدی ،فرهنگی ـ
اجتماعی ،اقتصادی ازنظر خبرگان صاحب امر بیشترین اهمیت را در توسعة گردشگری برج آزادی
دارند .همچنین ،نتایج مقایسة تطبیقی آمار کمّی گردشگری برجهای آزادی و ایفل نمایانگر
موفقیت برج ایفل در جذب ساالنه نزدیک به هفتمیلیون گردشگر و درآمد قابلتوجه آن برای
کشور فرانسه است .بازار هدف گردشگران برج آزادی ،در قیاس با برج ایفل ،تنوعی اندك دارد که
نشان از ضعف برنامهریزی و بازاریابی این جاذبه دارد.
واژههای کلیدی :گردشگری ،توسعة گردشگری ،ابعاد توسعه ،برج آزادی ،برج ایفل

 .1دانشیار دانشگاه گیالن
 .2نویسندة مسئول :کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی توریسم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان (ایمیل:
)naserabdi1989@gmail.com

 .3استادیار دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
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مقدمه
امروزه گردشگری در مقیاس جهانی جایگاه ویژهای دارد؛ بهنحوی که اکثر کشورها آن را در
برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود گنجانیدهاند (موحد و همکاران.)1390 ،
ازآنجاکه شهرها مرکز تجمع و تراکم قدرت سیاسی و اقتصادیاند و غالباً شامل گسترة وسیعی از
جاذبههای تاریخی و فرهنگی ،خرید ،رستورانها و جنبوجوش شهری میشوند ،در دهة ،1980
مفهوم گردشگری شهری در دستورکار مطالعاتی قرار گرفت .درواقع ،در این دهه بود که اهمیت
گردشگری شهری ،با تبدیلشدن شهرها به مقاصد مهم گردشگری ،آشکار شد ( jafari, 2000:
 .)616به عقیدة صاحب نظران ،گردشگری شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
برای مادرشهرها بهوجود آورده است که این فرصت ،میتواند در ابعاد مختلف نقش بسیار مؤثری
در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.
امروزه بهمنظور جذابتر کردن مراکز شهری ،کوششهای چشمگیری صورت گرفته که
سبب تغیرات فضایی گسترده در شهرها شده است (فرجی راد و سید نصیری.)1-2 :1389 ،
هرکدام از شهرهای جهان ،فرم و کالبد و کارکرد خا خود را دارند .در هر شهر فاکتورهای
متفاوتی وجود دارد که سبب جذب و ماندگاری هرچهبیشتر گردشگر در شهر میشود .دراینمیان
نمادها و سمبلهای شهری ،درنقش جاذبة گردشگری ،در تقویت گردشگری شهری قابلتوجه
است ( .)strange, 2002: 387درواقع ،نمادها و المانها فضایی زیبا و اتمسفری هنری در سطح
شهرها هستند که قسمتهای مختلف شهرها را از حالت یکنواخت و تکراری خارج میکند و به
هر بخش از شهر هویت و ویژگی خاصی میبخشد (پاکشاد .)44 :1385 ،نمادها از دیرباز شناسنامة
شهرها بودهاند که شهری را از شهر دیگر متمایز میساختند؛ و بنابر سابقه و فرهنگ شهرها،
شکلهای گوناگونی به خود میگرفتند .برای گردشگران ،شهرها با نمادهایشان از یکدیگر متمایز
میشوند.
در راستای موفقیت هر جاذبة گردشگری ،در هر مقصد ،عوامل گوناگونی ایفای نقش میکند؛
که در یک دستهبندی کلی میتوان این عوامل را در سه دستة ساختاری (مجموعهای از امکانات،
تسهیالت و قوانین ،عناصر خدماتی مانند تسهیالت اقامتی ،پذیرایی ،دفاتر خدمات مسافرتی،
فروش و حملونقل) ،کارکردی ( نسبتی که بخش عرضه یا مقصد در سیستم گردشگری و در
زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و ...دریافت میکند) ،نهادی یا سازمانی
(سازمانها و متولیان امر) دستهبندی کرد.
برج ایفل ،یکی از جاذبههای اصلی شهر پاریس ،ساالنه بالغ بر هفتمیلیون گردشگر را از
سراسر جهان جذب میکند .این امر نشان از آن دارد که این جاذبه بهلحاظ نهادی ،کارکردی،
ساختاری تحوالتی مثبت و روبهرشد (بهطور خا درزمینة جذب گردشگران بینالمللی) داشته
است .در مقابل ،برج آزادی که به نماد یا المان شهر تهران و کشور ایران شناخته میشود ،متأسفانه
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در طول زمان ،بهعنوان یک المان شهری و یک جاذبة گردشگری ،آنگونه که درخور این شاهکار
معماری ایرانی ـ اسالمی است ،موردتوجه گردشگران داخلی و خارجی قرار نگرفته است.
باتوجهبه آنچه ذکر شد ،سؤاالت پیش روی پژوهش حاضر بدین شرح است:
 -1ساختار مدیریتی ـ نهادی و کارکردی برج آزادی و برج ایفل با یکدیگر چه تفاوتهایی
دارند؟
 -2روند تحوالت ساختاری کارکردی این دو جاذبه چگونه بوده است؟
 -3مهمترین فاکتور اثربخش در توسعة پایدار گردشگری برج آزادی کدام است؟
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
میشود.
برخالف اهمیت و توان بالقوة نمادهایی مانند برج ایفل و آزادی ،بهعنوان جاذبههایی
انسانساخت ،در افزایش رشد گردشگری ،مطالعات و پژوهشهای انگشتشماری در مورد نقش
و نحوة سازماندهی و مدیریت بهینة این المانها در موفقیت آنها صورت گرفته است .همچنین،
در مورد مطالعات تطبیقی نهادگرایی ،ساختاری ،کارکردگرایی المانهای شهری یا کشوری و
مقایسة آنها از بعد گردشگری نیز ،پژوهش منسجمی به نگارش درنیامده است .در اینجا به برخی
مطالعات و پژوهشهای مرتبط با موضوع اشاره میشود:
احمد آیباغی اصفهانی ( )1390در مقالهای با عنوان «بررسی نماد شهری تهران (برج آزادی)
ازمنظر هویت» ،به بررسی نقش نمادها ،ازمنظر هویتبخشی به شهر ،پرداخته است و در طول
کار به این نکته اشاره دارد که هویت شهری وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده و موجب حس
تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آنها در توسعة شهر میشود .وی باتوجهبه تجزیه و تحلیل
دادههای گردآوریشده به این نتیجه میرسد که برج آزادی و محوطة اطراف آن ،تا حد زیادی،
هماهنگ و سازگار با شاخصههای هویتی معماری ایرانی ـ اسالمی بوده و مردم آنرا ،درحکم یک
نماد شهری ،پذیرفتهاند .جلیلیان( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی جایگاه آثار
معماری شاخص دهة چهل تهران ،بهمثابة نمادهای ماندگار شهری» ،به این موضوع میپردازد
که امروزه بحث نمادسازی و طراحی یادمانهای شهری ،یکی از مهمترین مباحث مطرح در حیطة
شهرسازی است؛ با بررسی تطبیقی بناهای شاخص این دوره مانند برج آزادی ،تئاترشهر ،موزة
هنرهای معاصر ،به نقش نمادین این بناها در ایجاد هویت شهری و جایگاه آنها در حافظة جمعی
مردم تهران پرداخته است .نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که خلق چنین بناهایی
گذشتة تاریخی را با نگاه مدرن پیوند می زند و باعث رونق گردشگری شهری و توسعة اقتصادی
میشود .بهرامیان و عبدالهی ( ،)1392ضمن انجام پژوهشی کیفی ،بیان میکنند که توجه به
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المانها و مبلمان شهری می تواند ،ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری ،نقش مهمی در افزایش
جذابیت و زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران و بهتبع آن توسعة گردشگری شهری
داشته باشد .سرور و همکاران ( ،)1393در پژوهشی باعنوان «تأثیر نمادها و نشانههای شهری در
توسعة گردشگری» ،با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی ،نقش نمادها و المانهای شهری را در جذب
گردشگر بررسی کردند و پی بردند که بین نوع کاربری اراضی اطراف المانها و جذب گردشگر و
همچنین بین استفاده از فنّاوریهای اطالعاتی در اطالعرسانی نمادها و المانها و توسعة
گردشگری شهری ارتباط معناداری وجود دارد.
از پژوهشهای خارجی ،میتوان به پژوهش پالزا ( )2000اشاره کرد .وی در پژوهشی،
باعنوان «ارزیابی تأثیر جاذبههای انسانساخت فرهنگی در جذب گردشگران» ،موزة گاگنهایم1را
بهعنوان جاذبهای انسانساخت ،در شهر بیلبائوی اسپانیا ،مورد بررسی قرار میدهد .اطالعات
پژوهش شامل تعداد و مدت اقامت و هزینهکرد گردشگران ورودی ،ازطریق پرسشنامه ،جمعآوری
و تحلیل شده است .وی به این نتیجه میرسد که این موزه نیز مانند بسیاری از جاذبههای
انسان ساخت دیگر مثل برج ایفل ،مجسمة آزادی و ...المان و سمبلی شهری است که باعث جذب
بیشتر گردشگران به اسپانیا میشود .گمیتی ( )2012پژوهشی باعنوان «گردشگری ،فرهنگ و
رقابت شهری ،رویکرد انتقادی به برنامهریزی گردشگری روم» انجام داده که در آن ،بهصورت
موردی ،با رویکردی انتقادی ،برنامة گردشگری شهر روم در ایتالیا را بررسی کرده است .وی در
این پژوهش بیان میکند که امروزه شهرها سمبلها و المانهایی را در شکل معماری ،ساختمانها،
پاركهای موضوعی ،موزهها و رویدادهای فرهنگی خا بهکارگرفتهاند؛ و سعی در متفاوتکردن
گردشگری آن شهر داشتهاند که این امر باعث ارتقاء فرهنگ و جریانهای گردشگری و وجهة
خود شهر میشود .وی از انجام این پژوهش ،با بررسی اسناد و مدارك موجود ناشی از مدل توسعة
کنونی روم ،به این نتیجه میرسد که مدل توسعة گردشگری انتخابشدة شهر روم باعث ایجاد
تناقضها و مغایرتهایی میشود و الزم است که در این مدل تجدید نظر شود.
همانگونه که از بررسی پژوهشهای پیشین مشخص است ،انجام پژوهش حاضر به دو علت
ضرورت مییابد.؛ در وهلة نخست ،علیرغم اهمیت برج آزادی ،یکی از مهمترین جاذبههای شهر
تهران ،تا به حال پژوهشی که به بررسی علل عدم موفقیت آن در جذب گردشگر (بهصورت
تطبیقی با نمونهای موفق مانند برج ایفل) بپردازد ،انجام نشده است و همچنین جای خالی
پژوهشی که به صورت جامع هر سه فاکتور کارکردی و نهادی و ساختاری گردشگری برج آزادی
را بررسی کند نیز احساس میشود.

ساختار و کارکرد گردشگری
1. Guggenheim
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گردشگری ،در قرن بیستویکم ،در چارچوب نوآوریهای فنّاوری و کارکردهای جدید
مدیریتی از یک سو ،و سیطرة همهجانبة سرمایهداری همراه با شکلگیری اقتصاد جهانی و کمرنگ
شدن مرزهای سیاسی از سوی دیگر ،سبب تحوالت بسیاری در فضاهای جغرافیایی میشود
( .)Emekli and Baykal,2011: 18کارکرد گردشگری یک شهر یا منطقة گردشگری نسبتی است
که بخش عرضه (مقصد) در سیستم گردشگری و در زمینههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و ...دریافت میکند که باید هزینه /فایدة آن برای دستیابی به توسعة پایدار ارزیابی
شود ( .)Law,2002:73-75ساختار گردشگری نیز مجموعهای از امکانات ،تسهیالت و قوانین،
عناصر خدماتی (اقامتی ،پذیرایی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،حملونقل ،فروش و )...است که بههمراه
جاذبهها ،بهعنوان عوامل عرضه ،سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل میدهد و نیازهای
گردشگران را در مقصد برآورده میسازد (گی .)268 :1382،البته ویژگیهای ساختار گردشگری
هر مکان ،بهنوبة خود ،از یک طرف متأثر از اهمیت ،اعتبار ،ماهیت ،تنوع ،نقش ،کارکرد (مذهبی،
فرهنگی ،تجاری و )...جاذبههای مکانی خود و از طرف دیگر متأثر از ویژگیهای اجتماعی و
فرهنگی و اقتصادی ساکنان محلی و گردشگران است (.)Honey,2008:552
ساختار مدیریتی ـ نهادی گردشگری
سازماندهی گردشگری در قالب «سازمان گردشگری» و نقشی که این سازمان در توسعة
گردشگری کشورها دارد یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد .براساس
بررسیهای صورتگرفته ،اغلب کشورهای موفق در حوزة گردشگری ،ساختاری را برگزیدهاند که
از نقش اجرایی دولت عبورکرده و این نقش به بخشهای خصوصی و نیمهخصوصی واگذار شده
است؛ بدنة دولت کوچک شده و دولت به وظایف نظارتی و هماهنگی و سیاستگذاری خود
میپردازد ( .)Epler,2002:12در این سیستمها ،دفاتر خدمات گردشگری ،نقش بارزی در اجرای
برنامههای گردشگری در مقصد دارند و مهمترین نقش دولت ،در حوزة اجرا ،به مقولة پیشبرد و
ترویج برنامههای بازاریابی و تبلیغات خالصه می شود .بررسی ساختار گردشگری ایران نشان
میدهد که ،برخالف کشورهای مذکور ،بدنة نهادهای گردشگری کشور بسیار وسیع بوده و دولت
تمامی نقشهای بخش دولتی و حتی خصوصی را یکتنه برعهده گرفته و اجرا میکند .در ایران،
از مطالعه و پژوهش گرفته تا اجرا ،نظارت و کنترل برعهدة دولت و بخش دولتی است و بخش
خصوصی کمتر مداخله میکند و کماکان به حمایت مادر دولتی خود وابسته است .بهطورکلی،
مهمت رین مشکل ساختار گردشگری کشور و ناکارآمدی آن در تحقق اهداف مشکل نهادی و
هماهنگی است (قلیپور سوته.)1383،

نقش نمادها ،یادبودها و المانهای شهری در توسعة گردشگری
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امروزه ،یکی از فضاهای گردشگری موردتوجه گردشگران فضاهای شهری است (شربتیان،
 .)179 :1390ازجملة این فضاهای خا  ،نمادها ،المانها و عالئم ماندگاری است که در طول
سالیان متمادی در قالب بناها ،یادمانها و معابر عمومی بهوجود آمده است (علیاکبری:1391 ،
 .)86امروزه ،در بازار رقابت گردشگری در جهان ،نمادسازی در شهرها عامل موفقی در جذب
گردشگر بهحساب میآید و میتوان بارزترین نقش نمادها و سمبلهای شهری را تقویت
گردشگری شهری دانست .یکی از بزرگترین و مهمترین جاذبههای گردشگری در شهرهای
معروف دنیا بناها و نمادهای باستانی و ملّی و مذهبی آنهاست .به نوعی ،میتوان گفت که هر
شهر مهم در دنیا با نماد خاصی شناخته شده و این موضوع در تمام شهرهای مهم به چشم
میخورد و گردشگران ،براساس محبوبیت این آثار ،سفرهای خود را برنامهریزی و برای دیدار از
این آثار به این مناطق سفر میکنند ( .)yuill, 2003: 10-12از نمادهای شهری معروف در جهان،
که صنعت گردشگری این شهرها را دگرگون کرده است ،میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:
الف) برج ایفل که در کنار رود سن واقع شده و نماد شهر پاریس است؛ و درحالحاضر،
درکنار موزة لوور و کاخ ورسای ،یکی از سه جاذبة اصلی گردشگری پاریس بهشمار میرود؛
ب) معبد پارتنون در شهر آتن یونان؛
ج) مجسمة آزادی مسیح که در شهر ریودوژانیروی برزیل قرار گرفته است؛
د) مجموعة تاریخی اهرام ثالثه که توسط مصریان باستان ساخته شده است؛
ه) برج کج پیزا در ایتالیا که ،عالوهبر نماد شهر پیزا ،نمادی برای ایتالیا است؛
و) مجسمة آزادی که در دهانة رود هودسون ،در نیویورك ،قرار دارد و طی قرنها به نماد
شهر نیویورك تبدیل شده است؛
البته روند نمادسازی در کشور ما نیز ،با تاریخ و تمدن هزاران ساله ،غنای فرهنگی ،تنوع
اقلیم و گونههای طبیعی پیشینهای کهن دارد؛ بهطوریکه برخی از شهرهای ایران ،بهواسطة
برخی ابنیة تاریخی ،شهرت جهانی دارد و گردشگران داخلی و خارجی بهواسطة این آثار ،سفر به
ایران را در برنامة خود قرار میدهند .اما جدای از آثار تاریخیای که در کشور ما وجود دارد ،در
دهههای اخیر ،توجه خاصی به خلق نمادها و المانها شده و مسئوالن درصددند ،با استفاده از
رشتههای مختلف هنری ،ویژگیهای هر منطقه را با زبان هنر ،به بهترین شکل ممکن ،به مردم
معرفی کنند؛ که بهصورت اجمالی به معرفی تعدادی از آنها میپردازیم:
ـ برج آزادی نمونهای از نماد و نشانههای شهری است که شاخصة آن تلفیق طاقهای معماری
قبل و بعداز اسالم و تبدیل آن به نمادی زیبا بهلحاظ معماری است؛ همچنین ،برج مخابراتی
چندمنظورة میالد تهران ،بلندترین برج ایران ،که در کنار برج آزادی از نمادهای شهری تهران
محسوب میشود؛
ـ حرم مطهر ،ثامنالحجج ،امامرضا (ع) که نماد شهر مشهد محسوب میشود و سمبل
مذهبی ایران نیز هست؛
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ـ میدان نقشجهان (میدان امام) ،میدان مرکزی شهر اصفهان ،که در مجموعة تاریخی
نقشجهان قرار دارد؛
ـ مجموعة امیرچخماق شامل بازار ،تکیه ،مسجد ،آبانبار که نماد شهر یزد بهحساب میآید؛
ـ بناهای حافظیه و سعدیه که سمبل ادبیات و فرهنگ است و نمادی برای شهر شیراز و نیز
ایران بهشمار میآید.
روششناسی پژوهش
نوع تحقیق ،بهلحاظ روششناسی ،توصیفی ـ تحلیلی و بهلحاظ ماهیت ،کاربردی است که در
آن از روش کمی ،بهمنظور جمعآوری و تحلیل دادهها ،استفاده میشود .گردآوری اطالعات ،عمدتاً
برمبنای روش کتابخانهای ،بررسی اسناد و مدارك و تحقیقات (خارجی و داخلی) در ابعاد گوناگون
مسئله استوار است .روشهای گردآوری دادهها عبارتاند از :گردآوری آمار سازمانی از سازمانهای
گردشگری و پایگاههای آماری ،مصاحبه با مسئوالن و گردآوری دادهها از طریق ابزار پرسشنامه.
پرسشنامة طراحیشده دراختیار پنج کارشناس حوزة گردشگری قرار گرفت و پس از اعمال
تغییرات پیشنهادی روایی آن موردتأیید قرار گرفت (منظور از روایی این است که مقیاس و
محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار گردآوری اطالعات دقیق ًا متغیرها و موضوع موردمطالعه را
بسنجد)؛ و درنهایت ،برای اطمینان از پایایی پرسشنامه نیز ،ضریب آلفا کرونباخ (در محیط
نرمافزار  )SPSS.16در سطح اطمینان  0/862محاسبه شد (منظور از پایایی این است که ،اگر
یک وسیلة اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه و در زمان
یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ،نتایج مشابهی از آن حاصل گردد) .طبق قاعدة تجربی ،این
عدد باید بیشتر از  0/7باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی بهحساب آورد (خانلری و
همکاران .)1393،در این پژوهش ،بنابه اقتضا و حساسیت موضوع ،جامعة آماری موردنظر متشکل
از خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و اجرایی صنعت گردشگری است .برای تعیین تعداد نمونة
آماری ،از روش گلولهبرفی استفاده شد و درنهایت به  30نفر از فعاالن حوزة گردشگری ،برای
تکمیل پرسشنامهها ،مراجعه شد .همچنین روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوریشده
عبارتاند از :تکنیکها و مدلهای کمّی ازجمله تکینکهای تحلیل عاملی اکتشافی1و آزمون t
تکنمونهای (در محیط  )SPSS.16همچنین مقایسة تطبیقی آمار دو برج آزادی و ایفل.

)Exploratory Factor Analysis (EFA
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تجزیه و تحلیل دادهها
تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیل عاملی اکتشافی نامی عمومی است برای برخی از روشهای آماری چندمتغیره که هدف
اصلی آن خالصهکردن دادههاست .این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها
میپردازد و درنهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دستهبندی و تبیین میکند
(حبیبپور و صفریشالی .)234 :1391،در جدول  ،1نتایج حاصل از تحلیل عاملی ارائه شده
است؛ در این تحلیل ،از روش مؤلفههای اصلی برای استخراج عاملها ،و از روش واریماکس1برای
چرخش عاملها استفاده شده است .پس از استخراج عاملها و بهدست آمدن عاملهای مهم و
بارهای عاملی ،نوبت به تعیین معنای فاکتورها میرسد .روشهای چندگانهای برای تفسیر عاملها
وجود دارد .در روش اول ،از طریق محاسبة امتیازهای عاملی متغیرها ،میتوان به تفسیر عاملها
پرداخت؛ زیرا امتیاز عاملی متغیرها پیوند بین محتوای متغیرها و عوامل را نشان میدهد .در روش
دوم ،میتوان بررسی کرد متغیرهایی که تحت یک عامل قرار میگیرند کدامیک امتیاز باالیی
دارند.

جدول  :1ماتریس عناصر استخراج شده و بار عاملی هر یک از متغیرها (منبع :یافتههای تحقیق)

1
. Varimax
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فاکتورها

C

B

A

.062
.68
.74
.069

216
.226
.210.
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.913
.911
.910
.908

.147

.016

.117
.114
.043
.067
.022
.020

.043
.122
.173
.239
.271
-.016

905.
.902
.920
.899
.816
.742
732.

متغیرها
 توجه مسئوالن به توسعة گردشگری برج در کنار فعالیتهای فرهنگی مدیریت تخصصی و انتصاب مدیران مسئولیتپذیر اصالحات نهادی (توجه به ابعاد گردشگری ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی در قوانین و مقررات) همگرایی و انسجام در تصمیمگیری نهادها و سازمانهای متولی بخش توسعة گردشگری کشور ،درزمینةتوسعة گردشگری برج آزادی
 ثبات مدیریتی هماهنگی دستگاهها و نهادهای ذیربط برج حمایت مسئوالن سازمانهای کشور از توسعة گردشگری برج آزادی در قالب برگزاری تورهای گردشگری ثبات سیاسی کشورهای همجوار و برقراری امنیت در کشورهای منطقه بهبود روابط ایران با قطبهای بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان وجهة سیاسی و اعتبار برج آزادی برای سفیران کشورهای خارجی -حذف تبلیغات رسانههای غربی علیه ایران

 - 729. .053 .086بهبود نگرش مسئوالن سیاسی کشور درمورد پتانسیلهای واقعی برج آزادی درزمینة گردشگری
 - -.043 .946 .071معماری منحصربهفرد ایرانی ـ اسالمی
 - .011 .935 .087کیفیت منظر مناسب و وجود چشمانداز زیبا و منحصربهفرد ظاهری
 - .088 .939 .0115بهبود امکانات حملونقل بهویژه پارکینگ ،پلهای روگذر ،و...
 - .431 .667 .079پیشینه و هویت فرهنگی ـ تاریخی برج آزادی
 - .482 .735 .017تنوعبخشی به فضاهای فرهنگی ـ تاریخی برج آزادی
 - .430 .718 .166امکانات علمی ـ آموزشی (کارگاهها ،سالن همایش ،کالس درس و)...
 - .636 .654 .169ظرفیت و امکانات برج آزادی برای اجرای موسیقی ،تئاتر ،فیلم
 - .445 -.127 .879گسترش فرهنگ سفر و گردشگری و استفاده از تور در جامعة ایرانی
 - .526 .012 .762برنامه ریزی برای افزایش آگاهی مردم دربارة برج آزادی و بهبود وجهة این برج درنظر مردم
 - .644 -.030 .839برنامهریزی برای افزایش تعلق مردم به برج آزادی و جلب مشارکت آنها در توسعة برج
 - .534 .018 .749طراحی و اجرای طرحهای اقتصادی و درآمدزای گردشگری
 - .452 .113 .728افزایش سرمایهگذاری دولتی در زمینة ارتقای گردشگری برج آزادی
 - -.343 .169 .497جذب بخش خصوصی و تعاون برای سرمایهگذاری در گردشگری برج
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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جدول :2استخراج سه عامل اصلی مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی
عامل C
(عامل اقتصادی ـ
اجتماعی)
 گســـترش فرهنگ ســـفر وگردشــگری و اســتفاده از تور
در جامعة ایرانی
 برنــامــهریزی برای افزایشآگــا هی مردم در مورد برج
آزادی و بهبود وجهة این برج
درنظر مردم
 برنــامــهریزی برای افزایشتعلق مردم بــه برج آزادی و
ج لب مشــــار کت آن ها در
توسعة برج
 طراحی و اجرای طرح هایاقــتصــــادی و درآمــدزای
گردشگری
 افزایش ســـرمـایـهگـذاریدو ل تی درز م ینــة ار تقــای
گردشگری برج آزادی

عامل A

عامل B
(عامل زیرساختی ـ کالبدی)

 معماری منح صربهفرد ایرانی ـاسالمی
 کیفیت منظر مناســب و وجودچشــمانداز زیبا و منحصــربهفرد
ظاهری
 بهبود امکــانــات حمــلونقــلبهویژه پارکینگ ،پل های روگذر،
و...
 پیشـــی نه و هو یت فرهنگی ـتاریخی برج آزادی
 تنوعبخشـــی به فضــــا هایفرهنگی ــــ تاریخی برج آزادی،
امکانات علمی ــــــ آموزشـــی
(کارگاهها ،سالن همایش ،کالس
درس و)...
 ظرف یت و ام کا نات برج آزادیبرای اجرای موسیقی ،تئاتر ،فیلم

(بعد نهادی ـ سیاسی)

 توجه مســـئوالن به توســـعة گردشـــگری برج در کنارفعالیتهای فرهنگی
 مدیریت تخصصی و انتصاب مدیران مسئولیتپذیر اصــالحات نهادی (توجه به ابعاد گردشــگری ،فرهنگی،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی در قوانین و مقررات)
 همگرایی و انســـجــام در تصـــمیمگیری نهــادهــا وســـازمانهای متولی بخش توســـعة گردشـــگری کشـــور
درزمینة توسعة گردشگری برج آزادی
 ثبات مدیریتی هماهنگی دستگاهها و نهادهای ذیربط برج حمایت م سئوالن سازمانهای مختلف ک شور از تو سعةگردشـــگری برج آزادی در قــالــب برگزاری تورهــای
گردشگری.
 ثبات سـیاسـی کشـورهای همجوار و برقراری امنیت درکشورهای منطقه
 بهبود روابط ایران با قطبهای بزرگ اقتصادی و سیاسیجهان
 وجهة ســـیاســـی و اعتبار برج آزادی برای ســـفیرانکشورهای خارجی
 حذف تبلیغات رسانههای غربی علیه ایران بهبود نگرش مســـئوالن ســـیاســـی کشـــور در موردپتانسیلهای واقعی برج آزادی

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج حاصل از تکنیک تحلیل عاملی کلیة عوامل مؤثر در توسعة گردشگری برج آزادی را
به سه دستة نهادی ـ سیاسی ،زیرساختی ـ کالبدی ،اقتصادی ـ اجتماعی دستهبندی کرده است؛
که توجه مسئوالن به توسعة گردشگری برج درکنار فعالیتهای فرهنگی ،مدیریت تخصصی،
انتصاب مدیران مسئولیتپذیر ،اصالحات نهادی از اولویت باالتری نسبتبه سایر عوامل نهادی ـ
سیاسی (عامل  )Aبرخوردار است .از میان عوامل گروه ( Bزیرساختی ـ کالبدی) ،معماری
منحصربهفرد ایرانی ـ اسالمی ،کیفیت منظر و درنهایت بهبود امکانات حملونقل مهمتر از سایر
عوامل هستند .گسترش فرهنگ سفر و گردشگری ،برنامهریزی برای افزایش آگاهی مردم درمورد
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برج آزادی و برنامهریزی برای افزایش تعلق مردم و جلب مشارکت آنها در توسعة برج نیز سه
مورد نخست در عامل ( Cاقتصادی ـ اجتماعی) هستند .همانطورکه مالحظه میشود ،نتایج
حاصل از این تحلیل نیز بیانگر اهمیت بُعد مدیریتی ـ نهادی در توسعة گردشگری برج آزادی
است.
آزمون  Tتکنمونهای
آزمون میانگین یک جامعه برمبنای توزیع  Tآزمونی پارامتری است و در آن به این موضوع
پرداخته می شود که میانگین یک جامعه به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر و یا کمتر است.
از این آزمون ،ازآنجاکه با یک متغیر سروکار دارد ،در فرضیههای توصیفی استفاده میشود .مطابق
جدول  3نتیجة حاصل از آزمون  Tبیانگر این است که تأثیر هر یک از ابعاد و عوامل بر توسعة
گردشگری برج آزادی متفاوت است .همانطورکه مالحظه میشود ،بهترتیب عوامل نهادی ـ
مدیریتی ،سیاسی ،کالبدی ،فرهنگی ـ اجتماعی ،اقتصادی ،ازنظر خبرگان صاحبامر ،بیشترین
اهمیت را در توسعة گردشگری برج آزادی دارد.
جدول :3نقش هر یک از عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی (حد مبنا)4 :
محاسبهشده

حد مبنا

معناداری

ثبات مدیریت

6/3

3/2

0/000

مدیریت تخصصی و انتصاب مدیران مسئولیتپذیر

5/8

1/8

0/000

هماهنگی دستگاهها و نهادهای ذیربط برج

6/4

2/4

0/000

عوامل داخلی

عوامل نهادی ـ مدیریتی

6/8

2/8

0/000

اصالحات نهادی (توجه به ابعاد گردشگری ،فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی در قوانین و مقررات)

6/5

2/5

0/000

توجه مسئوالن به توسعة گردشگری برج در کنار
فعالیتهای فرهنگی

3/6

2/3

0/000

عوامل سیاسی

5/9

1/9

0/000

ثبات سیاسی کشورهای همجوار و برقراری امنیت در
کشورهای منطقه

5/7

1/7

0/000

بهبود روابط کشور ایران با قطبهای بزرگ اقتصادی و
سیاسی جهان

6/2

2/2

0/000

وجهة سیاسی و اعتبار برج آزادی برای سفیران
کشورهای خارجی

5/8

1/8

0/000

6

2

0/000

حذف تبلیغات رسانههای غربی علیه ایران
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6/1

حمایت مسئوالن سازمانهای مختلف کشور ،از توسعة
گردشگری برج آزادی ،در قالب برگزاری تورهای
گردشگری

6/ 3

همگرایی و انسجام در تصمیمگیری نهادها و
سازمان های متولی بخش توسعة گردشگری کشور
درزمینة توسعة گردشگری برج آزادی

میانگین

مقدار

اختالف با

سطح
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بهبود نگرش مسئوالن سیاسی کشور درمورد
پتانسیلهای واقعی برج آزادی درزمینة گردشگری

بهبود امکانات حملونقل بهویژه پارکینگ ،پلهای
روگذر ،و...

5/5

1/5

0/000

پیشینه و هویت فرهنگی ـ تاریخی برج آزادی

5/8

1/8

0/000

تنوع بخشی به فضاهای فرهنگی ـ تاریخی برج آزادی

4/9

0/9

0/001

امکانات علمی ـ آموزشی (کارگاهها ،سالن همایش،
کالس درس و)...

4/8

0/8

0/002

ظرفیت و امکانات برج آزادی برای اجرای موسیقی،
تئاتر ،فیلم

4/5

0/5

0,024

گسترش فرهنگ سفر و گردشگری و استفاده از تور در
جامعة ایرانی

4/4

0/4

0/000

برنامهریزی برای افزایش آگاهی مردم درمورد برج
آزادی و بهبود وجهة این برج درنظر مردم

4/6

0/6

0/006

برنامه ریزی برای افزایش تعلق مردم به برج آزادی و
جلب مشارکت آنها در توسعه برج

5/2

1/2

0/000

طراحی و اجرای طرحهای اقتصادی و درآمدزای
گردشگری

5/7

1/7

0/000

افزایش سرمایهگذاری دولتی درزمینة ارتقای
گردشگری برج آزادی

3/1

-0/9

0/001

جذب بخش خصوصی و تعاون برای سرمایهگذاری در
گردشگری برج

4/7

0/7

0/000

عوامل کالبدی

5/3

کیفیت منظر مناسب و وجود چشمانداز زیبا و
منحصربهفرد ظاهری

4/5

1/4

0/000

معماری منحصربهفرد ایرانی ـ اسالمی

فرهنگی-اجتماعی

4/ 7

6

2

0/000

اقتصادی

4/ 5

6/9

2/9

0/000

منبع :یافتههای تحقیق

مقایسة تطبیقی اطالعات کمّی دو برج آزادی و ایفل
مقایسة تعداد گردشگران برجهای آزادی و ایفل

در نمودارهای  1و  ،2بهترتیب تعداد گردشگران برجهای ایفل و آزادی به نمایش گذاشته
شده است .همانطورکه مالحظه میشود ،تعداد گردشگران برج ایفل رقمی بسیار باال و تا حدودی
ثابت (نزدیک به هفت میلیون نفر در سال) است؛ این تعداد برای برج آزادی بسیار پائین و رقمی
حدود هفتادهزار نفر است .این نمودارها همچنین نشان میدهد که متأسفانه آمار تعداد گردشگران
برج آزادی موجود نبوده و یا درصورت وجود ،حتی با پیگیریهای مکرر محقق ،دراختیار قرار داده
نشده است .درحالیکه آمار تعداد گردشگران برج ایفل از سالهای اولیة افتتاح آن ،بهصورت
رسمی و آشکار ،بر روی سایت اینترنتی قابل رؤیت است.
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نمودار :1تعداد گردشگران برج ایفل()2003-2012
7,200,000

6983000
6822000 6827000
6612000

7,000,000
6719000

6,600,000

6429000

6,400,000

6230000

6,180,000

5865000

6,200,000
6,000,000
5,800,000
5,600,000
5,400,000
5,200,000

2012

2011

2010

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2003

سال

نمودار:2تعداد گردشگران برج آزادی()1392-1391

73201

1392

سال

تعداد گردشگران

72105

73400
73200
73000
72800
72600
72400
72200
72000
71800
71600
71400

1391

مقایسة درآمد گردشگری برجهای آزادی و ایفل
درآمد حاصل از ورود گردشگران به برج ایفل در سال  ،2012پس از کسر کلیة هزینهها،
حدود شصتمیلیون یورو بوده است (سایت رسمی برج ایفل )2013،که این رقم ،باتوجهبه تعداد
گردشگران برج ،دورازانتظار نیست .درآمد گردشگری و فعالیتهای فرهنگی برج آزادی در سال
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تعداد گردشگران

6503000

6,800,000
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 ،1391پس از کسر هزینة سالیانة دومیلیارد و 160میلیون تومان432 ،میلیون و 630هزار تومان
است که این نشاندهندة فزونی هزینهها بر درآمدها و ضرر مالی برج آزادی است.
مقایسة ملیّت گردشگران برجهای آزادی و ایفل
نمودار  3مبدأ گردشگران برج ایفل را نشان می دهد .شهرت جهانی برج ایفل از یک سو و
برنامهریزی و بازاریابی مناسب متصدیان این برج از سوی دیگر موجب جذب گردشگران از سراسر
دنیا به این جاذبه شده است .در مقایسه با این آمار ،متأسفانه از مبدأ گردشگران برج آزادی
اطالعات چندانی در دست نیست و اطالعات به این آمار خالصه میشود که گردشگران برج آزادی
از کشورهای همسایه یعنی آذربایجان و ترکیه و همچنین از کشورهای جنوبشرق آسیا هستند.
نمودار :3ملیت گردشگران برج ایفل در سال ( 2012منبع :سایت رسمی برج ایفل)
)2013

آلمان
%6

روسیه
برزیل
%3
%6
سایر کشورها
%38

انگلیس
%7
آمریکا
%8
اسپانیا
%8

فرانسه
%10

ایتالیا
%8

کانادا
%3

نتیجهگیری
امروزه ،یکی از فضاهای گردشگری موردتوجه گردشگران فضاهای شهری است .به عقیدة
صاحبنظران ،گردشگری شهری فرصت بزرگ فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی برای مادرشهرها
بهوجود میآورد که این فرصت نقش بسیار مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ،در ابعاد
گوناگون ،ایفا میکند (شربتیان .)179 :1390 ،یکی از همین فضاهای خا  ،نمادها و المانها و
عالئم ماندگاری هستند که در طول سالیان متمادی در قالب بناها ،یادمانها ،معابر عمومی بهوجود
آمدهاند (علیاکبری .)86 :1391 ،نماد (المان) بهمعنی سمبل یا نشانه است .نمادها براساس
پیشینه و سابقة شهرها اشکال گوناگونی به خود میگیرند .امروزه در بازار رقابت گردشگری در
جهان ،نمادسازی در شهرها عامل موفقی در جذب گردشگر بهحساب میآید و میتوان بارزترین
نقش نمادها و سمبلهای شهری را تقویت گردشگری شهری دانست .دو جاذبة موردمطالعه در
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پژوهش حاضر ،که هر دو المان شناختهشده هستند ،برجهای آزادی و ایفل میباشد .هدف اصلی
این پژوهش بررسی تطبیقی وضعیت گردشگری این دو جاذبه ازلحاظ ابعاد ساختاری ،کارکردی،
نهادی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت یا ناکامی برج آزادی درزمینة گردشگری است .نتایج
حاصل از انجام تکنیکهای نامبرده و تحلیل این نتایج بیانگر این مطلب است که تعداد گردشگران
برج آزادی رقمی بسیار پایین و هزینههای نگهداری آن ،در طول سال ،بیشتر از درآمدزایی است.
این در حالی است که برج ایفل ،با جذب ساالنه نزدیک به هفتمیلیون گردشگر 1،درآمد هنگفتی
برای کشور فرانسه دارد .بازار هدف گردشگران برج آزادی ،در قیاس با برج ایفل ،تنوع اندکی دارد
و شامل گردشگرانی از کشورهای همسایه است که نشان از ضعف بازاریابی این جاذبه دارد.
براساس نتایج آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی و  Tتکنمونهای ،علت اصلی ناکامی در توسعة
گردشگری برج آزادی ،بعد نهادی ـ مدیریتی است؛ بنابراین ،نیاز به اصالحات نهادی شدیداً
احساس میشود؛ چراکه بنیاد رودکی ،که هم اکنون تولیت برج را بر عهده دارد ،نهادی با
رویکردهای فرهنگی ـ هنری است و جذب گردشگران در اولویتهای این سازمان جایی ندارد و
این امر بر ساختار و کارکرد برج آزادی تأثیر چشمگیری گذاشته است .این درحالی است که برج
آزادی ،شاهکار معماری اصیل ایرانی ـ اسالمی ،به محافظت و پشتیبانی نیاز دارد و از همه مهمتر
نیازمند سیاستگذاریهایی ،در راستای جذب گردشگر ،از جانب سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری و سازمانهای مردمنهاد است .بهطورکلی ،مهمترین مشکل ساختار
گردشگری کشور و اثربخشنبودن آن در تحقق اهداف ،مشکل نهادی و هماهنگی است .در مورد
برج ایفل ،می توان گفت که تصدی تخصصی ،ثبات مدیریتی ،ساختار سازمانی سادة برج ،باعث
موفقیت چشم گیر برج ایفل بوده است؛ و نبودن این وضعیت در برج آزادی ،سبب موفق نبودن
آن شده است .باتوجهبه مرسوم بودن مقایسة نتایج پژوهش با مطالعات پیشین ،در بخش
نتیجهگیری ،همان گونه که از بخش پیشینة تحقیق نمایان است تاکنون پژوهشی در مقایسة دو
نماد گردشگری (ایفل و آزادی) از ابعاد ساختاری و کارکردی و نهادی انجام نشده است؛ لذا
مقایسة مستقیمی بین نتایج نمیتوان انجام داد .ازجمله مشکالت برج آزادی میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
ـ بیثباتی شدید مدیریتی؛
ـ مدیریت غیرتخصصی و ناکارآمد در مدیریت گردشگری؛
ـ موازیکاری و عدم هماهنگی دستگاهها و نهادهای ذیربط برج؛
ـ تبلیغات و اطالعرسانی ضعیف درمورد قابلیتهای برج و جذب گردشگران؛
ـ نیروی انسانی ناکارآمد و با سوادی غیرمرتبط با بخش گردشگری؛

 .1باتوچهبه تعداد گردشگران فرانسه ،این رقم برای بازدید از برج ایفل میتواند افزایش پیدا کند ،لیکن متصدیان گردشگری
برج ،برایرعایت ظرفیت تحمل آن ،از پذیرش حدود بیش از 7میلیون گردشگر در سال خودداری میکنند.
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ارائة پیشنهادها
با عنایت به مطالب ارائه شده و نتایج متخذه ،برای بهبود وضعیت گردشگری برج آزادی
پیشنهادهای به شرح زیر بیان میشود:
ـ ثبات مدیریتی برج آزادی؛
 انتخاب بازارهای هدف مناسب با استفاده از برنامههای کارشناسیشدة بازاریابی برایمعرفی برج آزادی به گردشگران بالقوة بینالمللی و جذب آنها؛
ـ سادهسازی و کاهش پیچیدگی ساختار سازمانی برج آزادی که منجربه سهولت هماهنگی
بخشهای مختلف در این زمینه میشود؛
ـ تمرکز بیشتر سیاستهای مدیریت برج ،درراستای رونق گردشگری برج آزادی درحکم
نمادی ملّی ،و توسعة امکانات و تسهیالت گردشگری آن در جذب بیشتر گردشگران؛
ـ توسعة خدمات حملونقل برای تسهیل دسترسی گردشگران به این جاذبه؛
ـ توجه بیشتر به وضعیت امنیتی و بهبود شرایط اجتماعی مناطق مجاور برج آزادی
(با درنظرگرفتن این برج به عنوان یک نماد ملّی ،شرایط اجتماعی و امنیتی آن منطقه تأثیر
بسزایی بر دیدگاه گردشگران خواهد داشت)؛
ـ تبلیغات و اطالعرسانی در مورد قابلیتهای گردشگری برج در سطح ملّی و بینالمللی.
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