
 
 1395 زمستان، 1، شمارة 3دورة  ،یشهر یگردشگر

 93-108. ص

 

 عوامل و یشهر یگردشگر یهالمانا ینهاد و یکارکرد ،یساختار عوامل یقیتطب ةمطالع

 (فلیا و یآزاد یهابرج :یمورد مطالعة) هاآن توسعة بر مؤثر
 

 نشگاه گیالناد اریدانش -نژادیحاج یعل

 بلوچستان و ستانیس دانشگاه ،سمیتور یزیربرنامه و ایجغراف ارشد کارشناس -یعبد ناصر

 و بلوچستان ستانیس دانشگاه ،یطیمح یزیربرنامه و ایجغراف ةدانشکد اریاستاد -داریپا ابوذر

 

 21/12/1395 :مقاله رشیپذ  21/07/1395 :مقاله افتیدر

 

 دهیچک
 اوقات گذران یبرا خاص یفضاها اختصاص براساس یشهر جوامع در یگردشگر صنعت

 و یاجتماع ،یفرهنگ ،ییفضا یساختارها در یمهم اریبس نقش ،مختلف یازهاین و فراغت

 یمتماد انیسال یط که هستند هاالمان و نمادها ،خاص یفضاها نیا از یبخش .دارد یاقتصاد

 نیا ةجمل از یآزاد برج و فلیا برج .اندآمده وجودبه یعموم معابر و هاادمانی ،بناها قالب در

 و است یکاربرد هدف نظر از و یلیتحل -یفیتوص تیماه نظر از حاضر پژوهش .هستند هاالمان

 ابتدا .است شده انجام فلیا برج و یآزاد برج یو نهاد یکارکرد ،یساختار ةسیمقا هدف با

 یسازمان آمار قیطر از فلیا و یآزاد برج ینهاد و یکارکرد -یساختار ابعاد به مربوط یهاداده

 از ،یآزاد برج یگردشگر ةتوسع بر مؤثر عوامل به مربوط یهاداده سپس و استخراج شدند

 و ییاجرا خبرگان از نفر 30 نیب پرسشنامه. آمد دستبه ساختهمحقق ةنامپرسش قیطر

 ،یاکتشاف یعامل لیتحل روش از استفاده با هاداده .شد یگردآور اطالعات و عیتوز یدانشگاه

 لیتحل فلیا و یآزاد یهابرج یگردشگر یمک آمار یقیتطب ةسیمقا نیچنهم و رادار روش

 آن ینگهدار ةساالن یهانهیهز و اندک اریبس یآزاد برج گردشگران تعداد ،جینتا مطابق .ندشد

 با سهیمقا در یآزاد برج یکارکرد و ینهاد -یساختار تیوضع .است آن ییدرآمدزا از شیب

 ،ینهاد ییایپو نبود رادار روش جینتا براساس و ستین مطلوب یگردشگر ةنیزم در فلیا برج

 بر مؤثر عوامل لیتحل .است یآزاد برج یگردشگر شرفتیپ یالگو نبودنمطلوب یاصل عامل

 تحقق بر اثرگذار عامل نیترمهم ،ینهاد عامل دهدیم نشان زین یآزاد برج یگردشگر توسعة

 .است یآزاد برج یگردشگر داریپا توسعة

 

 .نهاد ،کارکرد و ساختار ،فلیا برج ،یآزاد برج ،یشهر یگردشگر یهاالمان :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 نیهمچن و انیماجراجو و جاسوسان ییاستثنا یهافرس ،یرسانامیپ ،ارتیز امور به منحصر گذشته در که یگردشگر

 و یاجتماع ،یارتباط ةبرجست عوامل از یکی و یاقتصاد مؤثر و مهم مسائل از یکی ةمثاببه امروزه ،بود علم طالبان

 توجه ،جوامع بر رگذاریتأث یصنعت ةمثاببه یگردشگر ،درواقع .است یبررس و توجه درخور یجهان سطح در یفرهنگ

 یشهر یگردشگر مفهوم .(1: 1388 ،گرانید و نژادیحاج) است هدرک جلب خود به را زانیربرنامه و گذاراناستیس

 شهرها شدنلیتبد با یشهر یگردشگر تیاهم ،دهه نیا در .شد مطرح 1980 ةده در یمطالعات کار دستور عنوانبه

 ،یشهر مراکز دنکرترجذاب منظوربه ر،یاخ یهاسال در .(Jafari, 2000: 616) شد آشکار یگردشگر مهم مقاصد نوانعبه

 و رادیفرج) است شده شهرها در گسترده ییفضا راتییتغ سبب که رفتهیپذ صورت یریچشمگ اریبس یهاشتال

 یفاکتورها ،شهر هر در .دندار را خود خاص کارکرد و کالبد ،فرم ،جهان یشهرها از کیهر .(2 -1 :1389 ،یرینصدیس

 یهاسمبل و نمادها نقش ،انیم نیا در .شودیم انگردشگر شتریب چههر یماندگار و جذب سبب که دارد وجود یمتفاوت

 از .است نشانه ای سمبل یامعنبه نماد .(Strange, 2002: 387) است توجهانیشا یشهر یگردشگر تیتقو در یشهر

 یگوناگون یهاشکل ،شهر فرهنگ و سابقه بر بنا و ساختندیم زیمتما گرید یشهر از را یشهر ،شهرها ةشناسنام ربازید

 یتداع شهر مردم یبرا را مشترک یاخاطره که است ییفضا ای عنصر ،یشهر نماد ،یشهر پژوهشگران نظر از .فتنداییم

 که یگردشگر .شوندیم زیمتما گریکدی از شانینمادها با شهرها ،گردشگران یبرا .(39 :1388 ،یاصفهان یحسن) کند

 دیبازد سیپار از بار نیچندم یبرا اگر یحت ؛ندیبب را (سیپار شهر نماد) فلیا برج که دارد لیتما ،شودیم سیپار وارد

 یگردشگر پررقابت بازار در هرحال،به .شودیشناخته م (تهران شهر نماد) یآزاد برج با که هاستسال هم تهران .کندیم

 .دیآیم حساببه گردشگر جذب در یموفق عامل شهرها در ینمادساز ،امروز جهان در

 هنر و فرهنگ وزارت ،تهران شهر المان و یگردشگر یهاجاذبه نیترمهم از یکی عنوانبه ،یآزاد برج یمتول نیاول

 و فرهنگ وزارت به زین آن یسرپرست و داد نام رییتغ یآزاد برج به امهریآر ادیشه برج یاسالم انقالب از بعد اما ،بود سابق

 کاسته برج نیا یهایکاربر تنوع از زمان مروربه ،گرفت شیپ در وزارتخانه نیا که یکردیرو با .شد سپرده یاسالم ارشاد

 خود کار به یهنر -یفرهنگ ةمجموع کی عنوانبه برج نیا ،آن از پس .داد دست از را خود یکارکرد تنوع کمکم و شد

 سپرده یرودک یفرهنگ ادیبن به برج نیا یسرپرست 1382 سال در نکهیا تا ؛شد ترکمرنگ آن یگردشگر بعد و داد ادامه

 -یفرهنگ یهاتیفعال سمتبه یآزاد برج یبرا یبرا هااستیس یتمام ،است انینما ادیبن نیا نام از کهطورهمان و شد

 سالن ،موزه مانند برج درون یگردشگر یهاتیقابل از یحت ،مردم از یاریبس که یحد تا شد محدود یادب و یهنر

 برج متعدد یهایکاربر از جیتدربه ،یخیتار ندیافر کی در گفت توانیم ن،یبنابرا ؛هستند اطالعیب ...و یشناسرانیا

 .شودیم شناخته یادب و یهنر -یفرهنگ یمکان عنوانبه عمدتاً عموم ذهن در امروزه و شده کاسته

 معروف معمار توسط 1889 سال مارس 21 در فلیا برج ساخت .رودیم شماربه یمل نماد فلیا برج زین فرانسه در

 یکی متوجه یشهر مقامات ،مختلف یهاهدور یط .دیرس انیپا به ماه دو و سال دو گذشت از بعد 1فلیا گوستاو یفرانسو

 و حیصح تیریمد با و شدند سیپار شهر یگردشگر یاصل ةجاذب و نماد به شدنلیتبد یعنی برج نیا مهم یکارکردها از

 یس شدنساخته یبرا یمشوق ،فلیا برج است ذکر انیشا .پرداختند برج نیا یگردشگر کارکرد ةتوسع به ،درست کردیرو

 SETE یکمپان زین اکنون و بود فرانسه معدن و یبازرگان وزارت ،برج نیا یمتول نیاول .شد جهان سراسر در مشابه اثر

 یهاجاذبه از یکی عنوانبه فلیا برج .( Press & Information Office, Embassy of France, 2005) است آن یمتول

 فلیا برج دهدیم نشان امر نیا .کندیم جذب جهان سراسر از را گردشگر ونیلیم هفت بربالغ ساالنه ،سیپار یاصل

                                                                                                                                               
1. Gustave Eiffel 



  95 ...و  یشهر یگردشگر یهاالمان یو نهاد یکارکرد ،یعوامل ساختار یقیتطب مطالعة

 است داشته (یالمللنیب گردشگران جذب ةنیزم در خاص طوربه) رشدروبه و مثبت یتحوالت ،یکارکرد و یتیریمد لحاظبه

 نیا حاضر پژوهش سؤال ،شد گفته مقدمه در آنچه به توجه با .دارد یشتریب یکارکرد تنوع یآزاد برج با سهیمقا در و

 تحوالت روند و دارند ییهاتفاوت چه گریکدی با فلیا برج و یآزاد برج یکارکرد و ینهاد -یتیریمد ساختار که است

 .است بوده چگونه جاذبه دو نیا یکارکرد یساختار

 :برشمرد گونهنیا را حاضر پژوهش یاصل اهداف توانیم شدهگفته مطالب به توجه با

 ؛یآزاد و فلیا برج دو در یگردشگر یکنون تیوضع یقیتطب یبررس -

 ؛فلیا برج با سهیمقا در یآزاد برج یکارکرد -یساختار تحوالت روند یقیتطب یبررس -

 ؛یگردشگر ةنیزم در یآزاد برج بودنموفقنا ای تیموفق بر مؤثر عوامل یبررس -

 .یآزاد برج یگردشگر ةتوسع یبرا سازگار و مطلوب ییالگو نیتدو یراستا در ینهاد یتیریمد یراهکارها ةارائ -

 

 یظرن یمبان

 رشد شیافزا در ساختانسان ییهاجاذبه عنوانبه یآزاد و فلیا برج مانند یینمادها ةبالقو توان و تیاهم برخالف

 فتهرگ صورت هاآن ةنیبه تیریمد و یسازمانده ةنحو و نقش درمورد یشمارانگشت یهاپژوهش و مطالعات ،یگردشگر

 بعد از هاآن ةسیمقا و یکشور ای یشهر یهاالمان ییکارکردگرا و یساختار ،یینهادگرا یقیتطب مطالعات مورددر .است

 یهاپژوهش و مطالعات از یعضب به نجایا رد حال،هربه .است نشده انجام یمنسجم و متعدد یهاپژوهش زین یگردشگر

 منظر از (یآزاد )برج تهران یشهر نماد یبررس» در (1390) یاصفهان یباغیآ احمد .شودیم اشاره موضوع با مرتبط

 وجه ،یشهر تیهو که کرد اشاره نکته نیا به و پرداخت شهر به یبخشتیهو منظر از نمادها نقش یبررس به «تیهو

 به و شودیم شهر ةتوسع در هاآن مشارکت و شهروندان یمکان تعلق حس موجب که است گرید شهر از شهر کی زیتما

 یمعمار یتیهو یهاشاخص با سازگار و هماهنگ یادیز حد تا ،آن اطراف ةمحوط و یآزاد برج که دیرس جهینت نیا

 یقیتطب یبررس» در (1391) انیلیجل .است شده رفتهیپذ مردم یسو از یشهر نماد کی عنوانبه و است یاسالم -یرانیا

 بحث امروزه که پرداخت موضوع نیا به «یشهر ماندگار ینمادها ةمثاببه تهران 40 ةده شاخص یمعمار آثار گاهیجا

 یبررس با یو .رودیم شماربه یشهرساز ةطیح در مباحث نیترمهم از یکی ،یشهر یهاادمانی یطراح و ینمادساز

 جادیا در بناها نیا نینماد نقش به ،معاصر یهنرها ةموز و شهر تئاتر ،یآزاد برج مانند دوره نیا شاخص یبناها یقیتطب

 را یخیتار ةگذشت ،ییبناها نیچن خلق ،جینتا مطابق .تپرداخ تهران مردم یجمع ةحافظ در هاآن گاهیجا و یشهر تیهو

 در (1392) یعبداله و انیبهرام .شودیم یاقتصاد ةتوسع و یشهر یگردشگر رونق موجب و زندیم وندیپ مدرن نگاه با

 در یمهم نقش، یشهر یزندگ تیفیک بهبود ضمن ،یشهر مبلمان و هاالمان به توجه که کردند انیب یفیک یامقاله

 یبررس در .دردا یشهر یگردشگر ةتوسع آن تبعبه و گردشگران یبرا یشهر تیامن و تیفعال زمان، تیجذاب شیافزا

 نمادها نقش ،رفتیپذ صورت (1393) گرانید و سرور توسط که «یگردشگر ةتوسع در یشهر یهانشانه و نمادها ریتأث»

 که شد مشخص و شد یبررس یعلم یفضا کی در یلیتحل -یفیتوص یکردیرو با ،رردشگگ جذب در یشهر یهاالمان و

 یرساناطالع در اطالعات یهایفناور از استفاده نیهمچن و گردشگر جذب و هاالمان اطراف یاراض یاربرک نوع نیب

 یهاجاذبه ریتأث یابیارز» در (2000) پالزا .دارد وجود یمعنادار ارتباط ،یشهر یگردشگر ةتوسع و هاالمان و نمادها

 ایاسپان لبائویب شهر در ساختانسان یاجاذبه عنوانبه را 1میگاگنها ةموز «گردشگران جذب در یفرهنگ ساختانسان

 و یآورجمع پرسشنامه قیطر از یورود گردشگران کردنهیهز و اقامت مدت ،تعداد شامل پژوهش اطالعات .دکر یبررس
                                                                                                                                               
1. Guggenheim 
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 ،فلیا برج مانند گرید ساختانسان یهاجاذبه از یاریبس مانند زین موزه نیا که دیرس جهینت نیا به یو .شد لیتحل

در  (2012) گمیتی .شودیم ایاسپان به گردشگران شتریب جذب سبب یشهر سمبل و المان کی عنوانبه ...و یآزاد ةمجسم

 جهینت نیبه ا «روم یگردشگر یزیربرنامه به یانتقاد کردیرو ،یشهر رقابت و فرهنگ ،یگردشگر» یانتقاد ةمطالع

 یدادهایرو و هاموزه ای یموضوع یهاپارک ،هاساختمان ،یمعمار یهاالمان و هاسمبل به ،شهرها در امروزه که دیرس

 موجب امر نیا کهمتفاوت باشد  شهر آن یگردشگر که است نیتالش بر ا ،گرید عبارتبه .شودیم توجه خاص یفرهنگ

 و موجود مدارک و اسناد یبررس با ،پژوهش نیا در یو .شودیم شهر ةوجه و یگردشگر یهاانیجر و فرهنگ یارتقا

 اختالف جادیا سبب روم شهر ةشدانتخاب یگردشگر ةتوسع مدل که دیرس جهینت نیا به روم یکنون ةتوسع مدل از یناش

 .شود دنظریتجد مدل نیا در که است الزم و شودیم رتیمغا و

 

 یگردشگر کارکرد و ساختار

 ةطریس و سوکی از یتیریمد دیجد یکارکردها و یفناور یهاینوآور چارچوب در ،کمیوستیب قرن در یگردشگر

 تحوالت سبب ،گرید یسو از یاسیس یمرزها شدنکمرنگ و یجهان اقتصاد یریگشکل با همراه یدارهیسرما ةجانبهمه

 ةمنطق ای شهر کی یگردشگر کارکرد .(Emekli & Baykal, 2011: 185) شودیم ییایجغراف یفضاها در یاریبس

 ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف یهانهیزم در و یگردشگر ستمیس در (مقصد) عرضه بخش که است ینسبت ،یگردشگر

-Law, 2002: 73) شود یابیارز داریپا ةتوسع به یابیدست یبرا آن ةدیفا -نهیهز دیبا که کندیم افتیدر ...و یطیمحستیز

 خدمات اتردف ،ییرایپذ ،یاقامت) یخدمات عناصر ،نیقوان و التیتسه ،امکانات از یامجموعه زین یگردشگر ساختار .(75

 عوامل عنوانبه هاجاذبه همراه به که است ...و یگردشگر یهاسازمان و هاشرکت ،ونقلحمل (...و فروش ،یمسافرت

 :1382 ،یگ) سازدیم برآورده مقصد در را گردشگران یازهاین و دهدیم لیتشک را مکان کی یگردشگر ستمیس ،عرضه

 و نقش ،تنوع ،تیماه ،تباراع ،تیاهم از متأثر سوکی از خود ةنوببه ،مکان هر یگردشگر ساختار یهایژگیو البته .(268

 و یفرهنگ ،یاجتماع یهایژگیو از متأثر ،گرید یسو از و خود یمکان یهاجاذبه (...و یتجار ،یفرهنگ ،یمذهب) کارکرد

 مشاهده یگردشگر ساختار رب مؤثر عوامل ،1 شکل در (.Honey, 2008: 552) است گردشگران و ناساکن یاقتصاد

 :شودیم
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 یگردشگر ینهاد -یتیریمد ساختار

 از یکی ،دارد شورهاک یگردشگر ةتوسع در سازمان نیا هک ینقش و «یگردشگر سازمان» قالب در یگردشگر یدهسازمان

 ،یگردشگر ةحوز در موفق یشورهاک اغلب ،هایبررس مطابق .شود توجهبه آن  دیبا هک است یموضوعات نیترمهم

 واگذار یخصوصمهین و یخصوص یهابخش به را نقش نیا و کرده عبور دولت ییاجرا نقش از هک انددهیبرگز را یساختار

 ,Epler) پردازدیم خود یگذاراستیس و یهماهنگ ،ینظارت فیوظا به دولت و شده کوچک دولت ةبدن .است ساخته

 نیبه ا مربوط یهابرنامه یاجرا در یبارز نقش ،یگردشگر مقاصد در یگردشگر دفاتر ،هاستمیس نیا در .(12 :2002

 غاتیتبل و یابیبازار یهابرنامه قالب در شورک جیترو و شبردیپ ةمقول به ،اجرا ةحوز در دولت نقش نیترمهم و دارندحوزه 

 یگردشگر ینهادها ةبدن ،ورکمذ یشورهاک برخالف دهدیم نشان زین رانیا یگردشگر ساختار یبررس .شودیم خالصه

 از ،رانیا در .دنکیم اجرا ییتنهابه را یخصوص یحت و یدولت بخش یهانقش یتمام دولت و است بزرگ اریبس شورک

 نیدر ا مترک یخصوص بخش کهیطوربه. دارد برعهده یدولت بخش و دولت را نترلک و نظارت ،اجرا تا پژوهش و مطالعه

 ساختار در لکمش نیترمهم ،یطورکلبه .است وابسته خود یدولت مادر تیحما به انکماک و دنکیم مداخله حوزه

 .(1383 ،سوته پوریقل) است یهماهنگ و ینهاد لکمش ،اهداف تحقق در آن ییاراکنا و شورک یگردشگر

 

 یگردشگر ةتوسع در یشهر یهاالمان و ادبودهای ،نمادها نقش

 .(179 :1390، انیشربت) است یشهر یفضا کنند،یبه آن توجه م گردشگران هک یگردشگر یفضاها از یکی امروزه

، بناها قالب در یمتماد انیسال یط هک هستند یماندگار عالئم و هاالمان، نمادها، خاص یفضاها نیا عناصر از یگروه

 ینمادساز، جهان در یگردشگر رقابت بازار در امروزه .(86 :1391 ،یاکبریعل) اندآمده وجودبه یعموم معابر و هاادمانی

 در را یشهر یهاسمبل و نمادها نقش نیبارزتر توانیم و دیآیم حساببه گردشگر جذب در یموفق عامل شهرها در

 بناها، ایدن معروف یشهرها در یگردشگر یهاجاذبه نیترمهم و نیتربزرگ از یبخش .دانست یشهر یگردشگر تیتقو

 و شده شناخته یخاص نماد با ،ایدن مهم شهر هر هک گفت توانیم ینوعبه .هاستآن یمذهب و یمل، یباستان ینمادها و

 یسفرها یبرا، آثار نیا تیمحبوب براساس گردشگران کهیطوربه ؛خوردیم مچش به مهم یشهرها یتمام در موضوع نیا

 ینمادها انیم از .(Yuill, 2003: 10-12) کنندیم سفر مناطق نیا به آثار نیا از دارید منظوربه و کنندیم یزیربرنامه خود

 :ردک اشاره ریز یهانمونه به توانیم -اندکرده دگرگون را شهرها نیا یگردشگر صنعت هک -جهان در معروف یشهر

 و لوور ةموز نارک در ،حاضر حالدر و است سیپار شهر نماد برج، نیا. است شده واقع سن رود نارک در هک فلیا برج (الف

 ةمجسم (پ ؛ونانی آتن شهر در پارتنون معبد (ب ؛رودیم شماربه سیپار یگردشگر یاصل ةجاذب سه از یکی، یورسا اخک

 انیمصر دستبه هک ثالثه اهرام یخیتار ةمجموع (ت ؛است گرفته قرار لیبرز رویودوژانیر شهر در هک حیمس یآزاد

 یآزاد ةمجسم (ج و ستایتالیا یبرا ینماد، زایپ شهر نماد برعالوه هک ایتالیا در زایپ جک برج (ث است؛ شده ساخته باستان

 .است شده لیتبد کوریوین شهر نماد به گذشته یهاقرن از و دارد قرار کوریوین در هودسون رود ةدهان در هک

 ،یعیطب یهاگونه و میاقل تنوع، یفرهنگ یغنا، سالههزاران تمدن و خیتار با زین ما شورک در ینمادساز روند البته

 و دندار یجهان شهرت یخیتار یبناها خاطربه ،رانیا یشهرها از یعضب کهیطوربه ؛است هنک یانهیشیپ یدارا

 برعالوه اما ،دهندیم قرار خود یسفرها ةبرنام در را رانیا در حضور، آثار نیا وجود لیدلبه یخارج و یداخل گردشگران

 از استفاده با درصددند مسئوالن و شده هاالمان و نمادها خلق به یخاص توجه ریاخ یهادهه در، ما شورک یخیتار آثار

 هک نندک یمعرف مردم به نکمم لکش نیبهتر به هنر زبان از استفاده با را منطقه هر یهایژگیو، یهنر مختلف یهارشته

 هک است یشهر یهانشانه و نماد از یانمونه، یآزاد برج (الف :میپردازیم هاآن از یتعداد یمعرف به یاجمال صورتبه
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 یمخابرات برج نیهمچن .ستبایز ینماد به آن لیتبد و اسالم از بعد و قبل یمعمار یهاطاق قیتلف، آن شاخص یمعمار

 حرم (ب ؛دشویم محسوب تهران یشهر نماد ،یآزاد برج نارک در هک است رانیا برج نیبلندتر، تهران الدیم ةچندمنظور

 دانیم (پ ؛دوشیم محسوب زین رانیا یمذهب سمبل و است مشهد شهر نماد هک (ع) رضا امام الحججثامن مطهر

 مجموعه (ت ؛دارد قرار جهاننقش یخیتار ةمجموع در هک اصفهان شهر یزکمر دانیم، (امام دانیم) جهاننقش

 سمبل هک هیسعد و هیحافظ یبناها (ث ؛دیآیم حساببه زدی شهر نماد هک انبارآب و مسجد، هیکت، بازار شامل چخماقریام

 .دنیآیم شماربه رانیا زین و رازیش شهر یبرا ینماد و فرهنگ و اتیادب

 

 پژوهش روش

 منظوربه یکم روش از ،آن در که است یکاربرد ،هدف لحاظبه و یلیتحل -یفیتوص ،تیاز نظر ماه پژوهش نیا

 و بر یاکتابخانه روش هب ،قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبان اطالعات یگردآور .شودیم استفاده هاداده لیتحل و یآورجمع

 هاداده یگردآور یهاروش .است استوار مسئله مختلف ابعاد در (یداخل و یخارج) قاتیتحق و مدارک و اسناد یبررس

 با مصاحبه ،یدانیم مشاهدات ،یآمار یهاگاهیپا و یگردشگر یهاسازمان از یسازمان آمار یگردآور :از اندعبارت

 اعمال از پس و گرفت قرار یگردشگر ةحوز کارشناسان از تن پنج اریاخت در پرسشنامه .پرسشنامه از استفاده و مسئوالن

 ابزار در مندرج سؤاالت ای ابزار یمحتوا و اسیمق که است نیا ییروا از منظور) شد دییتأ آن ییروا ،یشنهادیپ راتییتغ

 زین پرسشنامه ییایپا از نانیاطم یبرا ،تیدرنها و (بسنجد را مطالعه مورد موضوع و رهایمتغ قاًیدق ،اطالعات یگردآور

 و دقت ای ییایپا از منظور) شد محاسبه 862/0 نانیاطم سطح در (SPSS.16 افزارنرم طیمح در) کرونباخ یآلفا بیضر

 مشابه طیشرا در است، شده ساخته یصفت و ریمتغ سنجش یبرا که یریگاندازه ةلیوس کی اگر که است نیا یریاعتمادپذ

 7/0 از شتریب دیبا اعداد نیا ،یتجرب ةقاعد بقاطم .(شود حاصل آن از یمشابه جینتا ،رود کاربه گرید مکان ای زمان در و

 لیدلبه و کار یاقتضا به ،پژوهش نیا در .(1393 ،گرانید و یخانلر) آورد حساببه ییایپا یدارا را اسیمق بتوان تا دنباش

 یگردشگر صنعت ییاجرا و یدانشگاه نظرانصاحب و خبرگان از متشکل نظر مورد یآمار ةجامع ،موضوع تیحساس

 ةحوز نفعاال از نفر یس تعداد به ،تیدرنها و شد استفاده یبرفگلوله روش از ،یآمار ةنمون تعداد نییتع یبرا .است

 و هاکیتکن :از اندعبارت اطالعات لیتحل و هیتجز یهاروش نیهمچن .شد مراجعه هاپرسشنامه لیتکم یبرا یگردشگر

 نیهمچن و Excel طیمح در رادار ،SPSS طیمح در (EFA) یاکتشاف یعامل لیتحل یهانکیتک جمله از یکم یهامدل

 .برج دو آمار یقیتطب ةسیمقا

 

 مطالعه مورد ةمحدود

 یرانیا معماران نیب یطراح ةمسابق کی ،رانیا تختیپا در یمل ینماد ساخت یبرا کشور ازین به توجه با 1345 سال در

 یهنرها ةدانشکد از یتازگبه که -امانت نیحس نام به ساله 24 یجوان طرح ،موجود یهاطرح انیم از که شد برگزار

 ةمجموع ساختمان اتیعمل شروع .(97: 1388 ،شهام و دادفر) شد انتخاب -بود شده لیالتحصفارغ تهران دانشگاه یبایز

 1348 سال لیاوا -است بوده امروز به تا باستان از رانیا یمعمار و تمدن و فرهنگ از ینماد که -یآزاد برج و دانیم

 1350 مهرماه 24 در ،پروژه نیا اندرکاراندست پشتکار و یروزشبانه تالش ماه یس گذشت از بعد آن اتمام و یدیخورش

 یغرب یورود در ،مترمربع 65000 حدود وسعت نیهمچن و متر 450×550 یهارقط با یآزاد بزرگ دانیم .بود یدیخورش

 .است یاسالم -یرانیا لیاص یمعمار از برگرفته ،برج مانند زین دانیم یفضا یطراح .است گرفته قرار تهران شهر

 نماآب و آب نقش و یرانیا باغ یمعمار از الهام با ،دانیم اطراف یهایدرختکار و یشرق -یغرب یهاحوضچه و نماهاآب
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 اهلللطف خیش مسجد گنبد یداخل طرح از برگرفته ،شدهیکارچمن یفضاها یزنبورالنه طرح .است شده یطراح هاآن در

 رتأثم ینحوبه آن اطراف در گرفتهشکل عناصر و مرکزگرا صورتبه دانیم ةمجموع در برج یریقرارگ فرم .است اصفهان

 .(www.azaditower.com) دارد نهیقر فرم بنا یداخل یفضاها یتمام مانند زین دانیم پالن .اندافتهی تقارن تیمرکز نیا از

 به گردشگران جذب در یریگچشم سهم ،جهان یگردشگر یهاجاذبه نیمشهورتر از یکی عنوانبه زین فلیا برج

eskow,N ) است بوده 1نیکوشل سیمور آن طراح و شده گرفته فلیا گوستاو ،آن سازنده نام از ،برج نیا نام .دارد فرانسه

 شگاهینما یبرا او .داشت مهارت اریبس یفلز یهاپل ساخت در که بود ساختمان و راه یفرانسو مهندس یو .(2006

 .کرد احداث را فلیا برج، شدیم برگزار فرانسه انقالب سالگرد نیکصدمی مناسبت به که سیپار 1889 سال یالمللنیب

 و آهن قطعه 18،038 از آن، ساخت یبرا و دیرس اتمام به 1889 مارس 31 در وشد  آغاز 1887 سال از ،جاذبه نیا یبنا

 یمکان به بنا نیا امروزه اما کردند، انتقاد برج نیا ساخت یبرا فلیا از هایفرانسو ،آغاز در .شد استفاده چیپ ونیلیم 2/5

 شدنمنسوخ و دهیبرچ یسوبه 1909 سال تا برج نیا .(Paris, 2010) است شده لیتبد کشور نیا یبرا پردرآمد و یدنید

 ینگهدار آن از گرفتند میتصم و بردند یپ برج مختلف یکارکردها و هاتیقابل به شهر مقامات نکهیا تا ،رفتیم شیپ

 یکارکردها فلیا ،زمان گذشت با .بود یتلگراف ویراد ستگاهیا عنوانبه ،شگاهینما ییبرپا از بعد برج نیا کارکرد نیاول .کنند

 مقامات ،دوران نیا یط .افتی ...و یهواشناس گاهیپا ،یعلم یهاشگاهیآزما ،یمل یهاجشن یبرگزار مکان مانند یگرید

 با و شدند سیپار شهر یگردشگر یاصل ةجاذب و نماد به شدنلیتبد یعنی برج نیا مهم یکارکردها از یکی متوجه یشهر

 .(Ayser, 2004) پرداختند برج نیا یگردشگر کارکرد ةتوسع به ،گرفتند شیپ در که یدرست کردیرو و حیصح تیریمد

 ،برج مختلف یهاقسمت در زین نفر 500 حدود و است دهیرس سال در نفر ونیلیم 7 به حاضر حالدر برج گردشگران تعداد

 اثر یس شدنساخته یبرا یمشوق فلیا برج است ذکر انیشا .ندکاربهمشغول ...و حفاظت ،آسانسور ،رستوران جمله از

 بر یمتر 24 یونیزیتلو آنتن گرفتننظردر بدون) فلیا برج یبلند .(www.eiffeltower.com) شد جهان سراسر در مشابه

 ةطبق یهاپله البته که دارد وجود برج نقطه نیباالتر تا پله 1665 .است تن هزار 7 آن یبیتقر وزن و متر 300 (آن فراز

 البته) گرید سمت در و سن ةرودخان ،برج نیا سمت کی .است بسته دکنندگانیبازد یرو به ،برج ةنقط نیباالتر به دوم

 بناپارت ناپلئون قبر و دارد نام «دیولنیا» که شودیم دهید رنگنیزر و شکلیگنبد شیوبکم یبنا دو (دورتر یکم

 سیپار ةکنندرهیخ مناظر دنید یبرا را دکنندگانیبازد آسانسورها و رفت باال پله با توانیم را دوم و اول طبقات .آنجاست

 .برندیم باال

 

 هاافتهی و بحث

 2یاکتشاف یعامل لیتحل

 کردنخالصه ،آن یاصل هدف که رهیمتغچند یآمار یهاروش از یبرخ یبرا است یعموم ینام ،یاکتشاف یعامل لیتحل

 قالب در را هاآن ،تیدرنها و پردازدیم رهایمتغ از یادیز تعداد یدرون یهمبستگ یبررس به ،روش نیا .هاستداده

 نتایج ،1 جدول در .(234 :1391 ،یشال یصفر و پوربیحب) کندیم نییتب و یبنددسته یمحدود یعموم یهاعامل

 روش از و هاعامل استخراج برای اصلی یهامؤلفه روش از ،تحلیل این در .است شده ارائه پژوهش این در عاملی تحلیل

 بارهای و مهم هایعامل آمدندستبه و هاعامل استخراج از پس .است شده استفاده هاعامل چرخش برای 3واریماکس

                                                                                                                                               
1. Morris Michelin 

2. Exploratory Factor Analysis (EFA) 

3. Rotated Component Matrix 
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 از ،اول روش در .دارد وجود هاعامل تفسیر برای ایچندگانه هایروش .رسدمی فاکتورها معنای تعیین به نوبت ،عاملی

 محتوای بین پیوند متغیرها عاملی امتیاز زیرا ؛پرداخت هاعامل تفسیر به توانمی متغیرها عاملی امتیازهای ةمحاسب طریق

 قرار عامل یک در که متغیرهاییاز  یککدام که کرد بررسی توانیم دوم روش در .دهدمی نشان را عوامل و متغیرها

 هر از ،پژوهش این در .شودیم پرداخته عامل هر تفسیر به ،متغیرها این محتوای براساس و دارند باالیی امتیاز ،گیرندیم

 به ،دوم روش از استفاده با و شوندمی استخراج گانهسه فاکتورهای ،اول روش از استفاده با .است شده استفاده روش دو

 .شودیم پرداخته فاکتورها بیشتر توضیح و تفسیر

 
  یرهامتغ از یکهر عاملی بار و شدهاستخراج عناصر ماتریس .1 جدول

 

  

 متغیرها
 فاکتورها

A B C 

 062/0 216/0 913/0 یفرهنگ یهاتیفعال کنار در برج یگردشگر توسعة به مسئوالن توجه -

ریپذتیمسئول رانیمد انتصاب و یتخصص تیریمد -  911/0 226/0 068/0 

 074/0 210/0 910/0 (نیقوان در یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یگردشگر ابعاد به )توجه ینهاد اصالحات -

 نةیزم در ،کشور یگردشگر توسعة بخش یمتول یهاسازمان و نهادها یریگمیتصم در انسجام و ییهمگرا -
 یآزاد برج یردشگرگ توسعة

908/0 190/0 069/0 

 147/0 016/0 905/0 یتیریمد ثبات -

 117/0 043/0 902/0  ربطیذ ینهادها و هادستگاه یهماهنگ -

 114/0 122/0 920/0 تور یبرگزار قالب در یآزاد برج یگردشگر توسعة از کشور مختلف یهاسازمان نمسئوال تیحما -

 043/0 173/0 899/0 منطقه یکشورها در تیامن یبرقرار و جوارهم یکشورها یاسیس ثبات -

 067/0 239/0 816/0 جهان یاسیس و یاقتصاد بزرگ یهاقطب با رانیا کشور روابط بهبود -

 022/0 271/0 742/0 یخارج یکشورها رانیسف یبرا یآزاد برج اعتبار و یاسیس وجهة -

 020/0 -016/0 732/0 رانیا هیعل یغرب یهارسانه غاتیتبل حذف -

 086/0 053/0 729/0 یگردشگر ةنیزم در یآزاد برج یواقع یهالیپتانس مورددر کشور یاسیس مسئوالن نگرش بهبود -

 071/0 946/0 -043/0 یاسالم -یرانیا فردمنحصربه یمعمار -

 087/0 935/0 011/0  فردمنحصربه و بایز اندازچشم وجود و همنظر تیفیک -

 0115/0 939/0 088/0 ...و روگذر یهاپل ،نگیپارک ژهیوبه ونقلحمل امکانات بهبود -

 079/0 667/0 431/0 یآزاد برج یخیتار -یفرهنگ تیهو و نهیشیپ -

 017/0 735/0 482/0 یآزاد برج یخیتار -یفرهنگ یفضاها به یبخشتنوع -

 166/0 718/0 430/0 (...و درس کالس ،شیهما سالن ،هاکارگاه) یآموزش -یعلم امکانات -

 -169/0 654/0 626/0 لمیف و تئاتر ،یقیموس یاجرا یبرا یآزاد برج امکانات و تیظرف -

 879/0 -127/0 445/0 یرانیا ةجامع در تور از استفاده و یگردشگر و سفر فرهنگ گسترش -

 762/0 012/0 526/0 مردم نظر در برج نیا ةوجه بهبود و یآزاد برج مورددر مردم یآگاه شیافزا یبرا یزیربرنامه -

 839/0 -030/0 446/0 برج ةتوسع در هاآن مشارکت جلب و یآزاد برج به مردم تعلق شیافزا یبرا یزیربرنامه -

 749/0 018/0 534/0 یگردشگر یدرآمدزا و یاقتصاد یهاطرح یاجرا و یطراح -

 728/0 113/0 524/0 یآزاد برج یگردشگر یارتقا ةنیزم در یدولت یگذارهیسرما شیافزا -

 497/0 169/0 -343/0 برج یگردشگر در یگذارهیسرما یبرا تعاون و یخصوص بخش جذب -
 

 نگارندگان: منبع
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  یآزاد برج یگردشگر ةتوسع بر مؤثر یاصل عامل سه استخراج. 2 جدول

 A عامل

 (یاسیس -ینهاد بعد)

 B عامل

 (کالبدی -زیرساختی)

 C عامل

 (اجتماعی -اقتصادی عامل)

 یگردشگگر ةتوسع به مسئوالن توجه -
 یفرهنگ یهاتیفعال کنار در برج

 رانیمگد انتصاب و یتخصص تیریمد -
 ریپذتیمسئول

 ابعگگاد بگگه توجگگه) ینهگگاد اصگگالحات -
 ،یاقتصگگاد ،یفرهنگگگ ،یگردشگگگر

 (نیقوان در یاسیس و یاجتماع
 یریگمیو انسگجام در تصگم ییهمگرا -

بخگش  یمتگول یهانهادها و سگازمان
 نگةیزم در ،کشگور یگردشگگر ةتوسع
 یآزاد برج یگردشگر ةتوسع

 یتیریمد ثبات -
 ینهادهگگگا و هادسگگگتگاه یهمگگگاهنگ -

  ربطیذ
 مختلف یهاسازمان مسئوالن تیحما -

 یآزاد برج یگردشگر ةتوسع از کشور
  تور یبرگزار قالب در

 و همجگوار یکشگورها یاسگیس ثبات -
 منطقه یکشورها در تیامن یبرقرار

 بگزرگ یهاقطب با رانیا روابط بهبود -
 جهان یاسیس و یاقتصاد

 یآزاد بگگرج اعتبگگار و یاسگگیس وجهگگة -
 یخارج یکشورها رانیسف یبرا

 هیگعل یغربگ یهارسانه غاتیتبل حذف -
 رانیا

 کشگور یاسیس نمسئوال نگرش بهبود -
 یآزاد برج یواقع یهالیپتانس درمورد

 یاسالم -یرانیا فردمنحصربه یمعمار -
 و بگگگایز اندازچشگگگم وجگگگود و همنظگگگر تیگگگفیک -

 فردمنحصربه
 ،نگگگیپارک ژهیوبگگه ونقگگلحمل امکانگگات بهبگگود -

  ...و روگذر یهاپل
 یآزاد برج یخیتار -یفرهنگ تیهو و نهیشیپ -
 بگرج یخیتگار -یفرهنگگ یفضاها به یبخشتنوع -

 یآزاد
 سگگالن ،هگگاکارگاه) یآموزشگگ -یعلمگگ امکانگگات -

 (...و درس کالس ،شیهما
 یاجگگرا یبگگرا یآزاد بگگرج امکانگگات و تیگگظرف -

 لمیف و تئاتر ،یقیموس

 یگردشگگر و سفر فرهنگ گسترش -
 یرانیا جامعة در تور از استفاده و

 یآگگگاه شیافگگزا یبگگرا یزیربرنامگگه -
 بهبگگود و یآزاد بگگرج درمگگورد مگگردم
 مردم نظر در برج نیا وجهة

 مردم تعلق شیافزا یبرا یزیربرنامه -
 هاآن مشارکت جلب و یآزاد برج به
 برج توسعة در

 یاقتصگاد یهاطرح یاجرا و یطراح -
 یگردشگر یدرآمدزا و

 در یدولتگگ یگذارهیسگگرما شیافگگزا -
 یآزاد برج یگردشگر یارتقا نةیزم

 نگارندگان: منبع

 

 ،یاسیس -ینهاد ةدست سه به یآزاد برج یگردشگر ةتوسع رب مؤثر عوامل یتمام ،یعامل لیتحل کیتکن در

 یگردشگر ةتوسع به نمسئوال توجه در آن، که است شده یبنددسته یاجتماع -یاقتصاد و یکالبد -یرساختیز

 از ،ینهاد اصالحات و ریپذتیمسئول رانیمد انتصاب و یتخصص تیریمد ،یفرهنگ یهاتیفعال کنار در برج

-یرساختی)ز B گروه عوامل انیم از .است برخوردار (A عامل) یاسیس -ینهاد عوامل ریسا از باالتر یتیاولو

 از ترمهم ونقلحمل امکانات بهبود ،تیدرنها و همنظر تیفیک ،یاسالم -یرانیا فردمنحصربه یمعمار ،(یکالبد

 برج مورددر مردم یآگاه شیافزا یبرا یزیربرنامه ،یگردشگر و سفر فرهنگ گسترش .هستند عوامل ریسا

 در نخست مورد سه زین برج ةتوسع در هاآن مشارکت جلب و آن به مردم تعلق شیافزا یبرا یزیربرنامه ،یآزاد

 عدب تیاهم گرانیب زین لیتحل نیا جینتا ،دشویم مالحظه کهطورهمان .ندهست (یاجتماع -ی)اقتصاد C عامل

 .است یآزاد برج یگردشگر ةتوسع در مهم عوامل از یکی عنوانبه ینهاد -یتیریمد
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 1رادار کیتکن

 یهالیپتانس مورددر کشور یاسیس مسئوالن نگرش بهبود ،بیترتبه ،شودیم مشاهده 3 شماره شکل در کهطورهمان

 ةتوسع بخش یمتول یهاسازمان و نهادها یریگمیتصم در انسجام و ییهمگرا و (l) یگردشگر ةنیزم در یآزاد برج یواقع

 عوامل و دارند یبرج آزاد یگردشگر ةرا بر توسع ریتأث نیشتریب (d) برج یگردشگر ةتوسع نةیزم در کشور یگردشگر

 استفاده و یگردشگر و سفر فرهنگ گسترش و (x) یآزاد برج یگردشگر یارتقا ةنیزم در یدولت یگذارهیسرما شیافزا

 .هستند یآزاد برج یگردشگر ةتوسع رب ریتأث نیکمتر یدارا (t) یرانیا ةجامع در تور از

 
  یآزاد برج یگردشگر ةتوسع بر مؤثر عوامل یگذارکد .3 جدول

مل
وا

ع
 

اد
نه

 -ی
تیریمد

ی
 

 یاختصار عالمت یآزاد برج یگردشگر ةتوسع بر مؤثر عوامل

 A تیریمد ثبات

ریپذتیمسئول رانیمد انتصاب و یتخصص تیریمد  B 

 C برج ربطیذ ینهادها و هادستگاه یهماهنگ

 در کشور یگردشگر ةتوسع بخش یمتول یهاسازمان و نهادها یریگمیتصم در انسجام و ییهمگرا
 یآزاد برج یگردشگر ةتوسع نةیزم

D 

 E (نیقوان در یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یگردشگر ابعاد به توجه) ینهاد اصالحات

 F یفرهنگ یهاتیفعال کنار در برج یگردشگر ةتوسع به مسئوالن توجه

 G تور یبرگزار قالب در یآزاد برج یگردشگر ةتوسع از کشور مختلف یهاسازمان مسئوالن تیحما

مل
وا

ع
 

یس
س

ا
ی

 

 H منطقه یکشورها در تیامن یبرقرار و جوارهم یکشورها یاسیس ثبات

 I جهان یاسیس و یاقتصاد بزرگ یهاقطب با رانیا کشور روابط بهبود

 J یخارج یکشورها رانیسف یبرا یآزاد برج اعتبار و یاسیس ةوجه

 K رانیا هیعل یغرب یهارسانه غاتیتبل حذف

 L یگردشگر ةنیزم در یآزاد برج یواقع یهالیپتانس مورددر کشور یاسیس مسئوالن نگرش بهبود

مل
وا

ع
 

بد
کال

ی
 

 M یاسالم -یرانیا فردبهمنحصر یمعمار

 N یظاهر فردمنحصربه و بایز اندازچشم وجود و همنظر تیفیک

 O ...و روگذر یهاپل ،نگیپارک ژهیوبه ونقلحمل امکانات بهبود

 P یآزاد برج یخیتار -یفرهنگ تیهو و نهیشیپ

 Q یآزاد برج یخیتار -یفرهنگ یفضاها به یبخشتنوع

 R (...و درس کالس ،شیهما سالن ،هاکارگاه) یآموزش -یعلم امکانات

 S لمیف و تئاتر ،یقیموس یاجرا یبرا یآزاد برج امکانات و تیظرف

نگ
ره

ف
 -ی

اع
تم

اج
ی

 

 T یرانیا ةجامع در تور از استفاده و یگردشگر و سفر فرهنگ گسترش

 U مردم نظر در برج نیا ةوجه بهبود و یآزاد برج مورددر مردم یآگاه شیافزا یبرا یزیربرنامه

 V برج ةتوسع در هاآن مشارکت جلب و یآزاد برج به مردم تعلق شیافزا یبرا یزیربرنامه

اد
ص

اقت
ی

 

 W یگردشگر ییدرآمدزا و یاقتصاد یهاطرح یاجرا و یطراح

 X یآزاد برج یگردشگر یارتقا ةنیزم در یدولت یگذارهیسرما شیافزا

 Y برج یگردشگر در یگذارهیسرما یبرا تعاون و یخصوص بخش جذب

 نگارندگان: منبع

  

                                                                                                                                               
1. Radar Technique  
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 رادار کیبا استفاده از تکن یبرج آزاد یگردشگر ةتوسع بر موثر عوامل از کیهر یرگذاریتاث ازیامت شینما. 1 شکل

 نگارندگانمنبع: 

 

 و یفرهنگ ،یکالبد ،یاسیس ،یتیریمد -ینهاد عوامل یتمام انیم از که شد مشخص رادار کیتکن یریکارگبه با

 ،یگردشگر ةنیزم در یآزاد برج یواقع یهالیپتانس مورددر کشور یاسیس مسئوالن نگرش بهبود عامل 3 ،یاقتصاد

 ةتوسع ةنیزم در کشور یگردشگر ةتوسع بخش یمتول یهاسازمان و نهادها یریگمیتصم در انسجام و ییهمگرا

 سه از ،اساسنیابر .هستند یآزاد برج یگردشگر ةتوسع در ریتأث نیشتریب یدارا ،ینهاد اصالحات و برج یگردشگر

 رونق منظوربه را بعد نیا به توجه ضرورت امر نیا که است یتیریمد -ینهاد بعد به مربوط آن فاکتور دو ،مذکور فاکتور

 .دهدیم نشان برج یگردشگر

 

 فلیا و یآزاد برج دو یکم اطالعات یقیتطب ةسیمقا

 فلیا و یآزاد یهابرج گردشگران تعداد ةسیمقا

 ،شودیم مالحظه کهطورهمان .شودیم مشاهده یآزاد و فلیا یهابرج گردشگران تعداد بیترتبه 2 و 1 ینمودارها در

 برج یبرا تعداد نیا است؛ (سال در نفر ونیلیم 7 به کینزد) ثابت یحدود تا و باال اریبس یرقم فلیا برج گردشگران تعداد

 تعداد از یقیدق آمار متأسفانه که دهندیم نشان نیچنهم نمودارها نیا .است نفر هزار 70 حدود و نییپا اریبس یآزاد

 .است نشده داده قرار اریاخت در ،انمحقق مکرر یهایریگیپ با یحت ،وجود صورتدر ای ارددن وجود یآزاد برج گردشگران

 ینترنتیا تیسا یرو آشکار و یرسم صورتبه ،آن افتتاح ةیاول یهاسال از فلیا برج گردشگران تعداد آمار کهیدرحال

 .است تیرؤقابل
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 (2003 -2012) فلی. تعداد گردشگران برج ا1نمودار 

 

 
 (1392 -1391) ی. تعداد گردشگران برج آزاد2نمودار 

 

 فلیا و یآزاد یهابرج یگردشگر درآمد سةیمقا

 است بوده وروی ونیلیم 60 حدود هانهیهز ةهم کسر از پس 2012 سال در فلیا برج به گردشگران ورود از حاصل درآمد

(www.eiffeltower.com) و یگردشگر درآمد .ستین انتظار از دور ،برج گردشگران تعداد به توجه با رقم نیا که 

 و ونیلیم 432 ،تومان ونیلیم 160 و اردیلیم 2 ةانیسال ةنیهز کسر از پس 1391 سال در یآزاد برج یفرهنگ یهاتیفعال

 .ستدرآمدها بر هانهیهز یفزونبرج و  یمال ضرر ةدهندنشان نیا که است تومان هزار 630

 

 فلیا و یآزاد یهابرج گردشگران تیمل ةسیمقا

 مناسب یابیبازار و یزیربرنامه و سو کی از فلیا برج یجهان شهرت .دهدیم نشان را فلیا برج گردشگران مبدأ 3 نمودار

 ،آمار نیا با سهیمقا در .است شده جاذبه نیا به ایدن سراسر از گردشگران جذب موجب ،گرید یسو از برج نیا انیمتصد

 شودیم خالصه آمار نیا به اطالعات نیا و ستین دسترس در یچندان اطالعات یآزاد برج گردشگران مبدأ از متأسفانه
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 ،نیچ) ایآس شرق جنوب یکشورها از نیچنهم و هیترک ،جانیآذربا یعنی هیهمسا یکشورها از ،یآزاد برج گردشگران که

 .هستند (...و ژاپن

 

 
 2012در سال  فلیگردشگران برج ا تی. مل3نمودار 

 2013 فل،یبرج ا یرسم تیمنبع: سا

 

 یریگجهینت

 انیسال یط هک هستند یماندگار عالئم و هاالمان، نمادها، خاص یفضاها یشهر یگردشگر یهاجاذبه از یکی امروزه

 در مطالعه مورد ةجاذب دو .(86 :1391 ،یاکبریعل) اندآمده وجودبه یعموم معابر و هاادمانی، بناها قالب در یمتماد

 نیا یگردشگر تیوضع یقیتطب یبررس هدف به ،پژوهش نیا .ندسته فلیا و یآزاد ةشدشناخته یهابرج ،حاضر پژوهش

 ةنیزم در یآزاد برج بودنموفقنا ای تیموفق بر مؤثر عوامل نییتع ،ینهاد و یکارکرد ،یساختار ابعاد لحاظ از جاذبه دو

 ةسیمقا نیچنهم و رادار و یعامل لیتحل یهاکیتکن از استفاده با هاداده یگردآور جینتا .گرفت صورت یگردشگر

 نشان هاکیتکن نیا یراجا جینتا .شد لیتحل و هیتجز فلیا و یآزاد یهابرج یشگرگرد یکم اطالعات و آمار یقیتطب

 نیا .است آن ییدرآمدزا از شیببرج  نیا ةانیسال ینگهدار یهانهیهز و اندک اریبس یآزاد برج گردشگران تعداد دهدیم

 بازار .دارد فرانسه کشور یبرا یادیز درآمد ،گردشگر ونیلیم 7 به کینزد انهیسال جذب با فلیا برج که است یحال در

 .شودیم هیهمسا یکشورها از یگردشگران شامل و دارد یاندک تنوع فلیا برج با اسیق در یآزاد برج گردشگران هدف

 جذب یعنی آن کارکرد یراستا در ،فلیا برج ساختار .است جاذبه نیا یابیبازار و یزیربرنامه ضعف گرنشان امر نیا

 ...و حفاظت ،یگالر ،آسانسور ،رستوران جمله از مختلف یهابخش از متشکل ،هاآن حال رفاه منظوربه و گردشگران

 و یفرهنگ یکارکردها یراستا در و( یکالبد لحاظبه) فلیا برج از تریغن یساختار با ،یآزاد برج مقابل در .است

 نهیآ تاالر ،)موزه( کهن تاالر ،انینیشیپ گذرگاه ،یشناسرانیا سالن ،فاتیتشر سالن یهابخش از متشکل ،یگردشگر

 مطالب به توجه با .است کتابخانه و تئاتریآمف سالن ،یناورف راهرو ،نگارخانه ،اقوام راهرو ،هایدانستن سالن ،(ورامای)د

 یفلز برج بر ،شرینظیب و یاسالم یرانیا یمعمار با یآزاد برج ،یساختار لحاظبه که است واضح ،برج دو مورددر مذکور

 .دارد گردشگران یبرا یشتریب تیجذاب ،یگردشگر عدب از فلیا برج ساختار که است یحالدر نیا .دارد یبرتر فلیا

روسیه
3%

برزیل
6%

آلمان
6%

انگلیس
7%

آمریکا
8%

اسپانیا
ایتالیا8%

8%
فرانسه

10%

کانادا
2%

سایر کشورها
39%



 1395 زمستان، 1 شمارة، 3 دورة ،یشهر یگردشگر  106

 مندنظام نگرش انیم از آن یاصل کردیرو و است یالمللنیب و یداخل گردشگران جذب ،فلیا برج یاصل کارکرد امروزه

 یکارکرد ،افتتاح ةیاول یهاسال در فلیا برج کهیحالدر .است یاسیس دوم ةمرتب در و یاقتصاد نخست ةوهل در ،پارسونز

 که المان کی عنوانبه آن تیجذاب به شهر مقامات ،آن از پس هاسال و داشت (ینظام سپس و یخدمات) یگردشگرریغ

 .بود یشهر المان کی عنوانبه ابتدا همان از ،یآزاد برج کارکرد .بردند یپ ،دارد یگردشگر یدرآمدزا کارکرد و تیقابل

 دایپ یمتعدد یهایکاربر رفتهرفته متعددش، یهاتیقابل لیدلبه اما ،شد یمعرف تهران شهر نماد عنوانبه ابتدا در بنا نیا

 یکردیرو با .داد نام رییتغ یآزاد برج به امهریآر ادیشه برج ،یاسالم انقالب از پس .بود یگردشگر ،آن نیترمهم که کرد

 یکارکرد تنوع و شد کاسته برج نیا یهایکاربر تنوع از جیتدربه ،گرفت شیپ در یاسالم ارشاد و فرهنگ ةوزارتخان که

 آن یگردشگر عدب و داد ادامه خود کار به یهنر -یفرهنگ ةمجموع کی عنوانبه برج نیا ،آن از پس .داد دست از را خود

 -یفرهنگ یهاتیفعال به ،یآزاد برج یبرا شدهگرفتهنظردر یهااستیس یتمام 1382 سال از کهیطوربه ؛شد ترکمرنگ

 سالن ،موزه مانند برج درون یگردشگر یهاتیقابل از یحت مردم از یاریبس که یحد تا ،شد محدود یادب و یهنر

 و شده کاسته برج متعدد یهایکاربر از ،یخیتار ندیافر کی در گفت توانیم ن،یبنابرا اند؛اطالعیب ...و یشناسرانیا

 توانیم ،مذکور حاتیتوض به توجه با .شودیم شناخته یادب و یهنر -یفرهنگ یمکان عنوانبه ،عموم ذهن در امروزه

 ؛شد داده سوق (آن ساخت یاصل لیدل از ریغ یکارکرد) یگردشگر سمتبه ،زمان یط فلیا برج کارکرد که گرفت جهینت

 یهنر -یفرهنگ یهاتیفعال سمتبه و داد دست از را گردشگران جذب یعنی خود یاصل کارکرد ،یآزاد برج کهیدرحال

 .رفت شیپ

 سال در ،برج نیا یاصل مالک عنوانبه سیپار شهر یشورا .است دارسهام هفت ةبرعهد فلیا برج تیریمد ،تیدرنها

 یعموم -یخصوص شرکت کی که سپرد SETE 1 شرکت ای یکمپان به 2015 سال تا را آن تیتول یقرارداد یط 2005

 یباال تیفیک که است شده لیتشک ییشرکا از شرکت نیا .دهدیم ادامه خود تیفعال به شهر یشورا رنظ ریز و است

 یاصل هدف که داردیم انیب خود یاصل فاهدا حیتشر در ،یکمپان نیا .کنندیم نیتضم را فلیا برج یگردشگر خدمات

 یبرا ینشدنفراموش یاتجربه جادیا و ایدن گردشگران یبرا محبوب یگردشگر آثار از یکی به فلیا برج لیتبد ،آن

 از بعد اما ،بود سابق هنر و فرهنگ وزارت ،آن سیتأس از بعد یآزاد برج یمتول نیاول ،مقابل در .است دکنندگانیبازد

 لیتشک یط 1382 سال در برج نیا ،تیدرنها .شد سپرده یاسالم ارشاد و فرهنگ ةوزارتخان به یآزاد برج تیتول ،انقالب

 متأسفانه که برد یپ توانیم ،شد ذکر آنچهبه  توجه با .شد واگذار ادیبن نیا به و جدا متبوع وزارت از ،یرودک ادیبن

 زمان از کهیطوربه ست؛ین برخوردار ینهاد -یتیریمد ثبات از یآزاد برج ،شودیم دهید فلیا برج در آنچه خالفبر

 آن یاساس کردیرو که یرتخصصیغ ینهاد به آن تیتول ،حاضر حالدر و داشته یمختلف انیمتول تاکنون یبرداربهره

 .است شده یفرهنگ کردیرو تحقق یبرا ییهااستیس اتخاذ موجب امر نیا و است شده سپرده ،است یهنر -یفرهنگ

 یتخصص نهاد تیتول در ،یگردشگر یعنی آن کارکرد یراستا در اکنونهم و ددار یتیریمد ثبات فلیا برج ،مقابلدر

 .است گردشگر جذب آن، یاصل هدف که دارد قرار یگردشگر

 -ینهاد بعد ،یآزاد برج یگردشگر افتنینهتوسع یاصل علت یطورکلبه ،حاضر پژوهش یهاافتهی لیتحل اساسبر

 تیتول اکنونهم که -یرودک ادیبن چراکه ؛شودیم احساس تشدبه ینهاد اصالحات ضرورت ،نیبنابرا و است یتیریمد

 سازمان نیا یهاتیاولو در ،برج به گردشگران جذب و است یهنر -یفرهنگ یکردهایرو با ینهاد -دارد عهدهبر را برج

 یآزاد برج که است یحالدر نیا .است گذاشته یریگچشم ریتأث یآزاد برج کارکرد و ساختار یرو بر امر نیا و ندارد ییجا

 در ییهایگذاراستیس به ترمهم همه از و یبانیپشت و حفاظت به ،یاسالم -یرانیا لیاص یمعمار شاهکار عنوانبه

                                                                                                                                               
1. Société d’Exploitation de la Tour Eiffel 
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 .دارد ازین نهادمردم یهاسازمان و یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان جانب از ،گردشگر جذب یراستا

 نیا ودنب و فلیا برج ةساد یسازمان ساختار و یتیریمد ثبات ،یتخصص یمتصد که گفت توانیم فلیا برج مورددر

 .است شده یآزاد برج بودنموفقنا و فلیا برج در ریگچشم تیموفق سبب ،یآزاد برج مورددر تیوضع

 :شودیم ارائه ییشنهادهایپ یآزاد برج یگردشگر ةتوسع یبرا ،قیتحق نیا یهاافتهی به توجه با

  ؛یآزاد برج یتیریمد ثبات یبرا تالش -

 بگه یآزاد بگرج یمعرفگ یبگرا یابیگبازار ةشگدیکارشناس یهابرنامگه از اسگتفاده با هدف مناسب یبازارها انتخاب -

  ؛هاآن جذب و یالمللنیب بالقوة گردشگران

 ؛شودیم منجر مختلف یهابخش یهماهنگ سهولت به که یآزاد برج یسازمان ساختار یسازساده -

 ةتوسع و یمل نماد کی عنوانبه یآزاد برج یگردشگر رونق یراستا در برج تیریمد یهااستیس شتریب تمرکز -

  ؛گردشگران شتریب جذب یبرا انیگردشگر التیتسه و امکانات

 ؛جاذبه نیا به گردشگران یدسترس لیتسه منظوربه یآزاد برج به ونقلحمل خدمات ةتوسع -

 برج نیا نظرگرفتندر با رایز ؛یآزاد برج مجاور مناطق یاجتماع طیشرا بهبود و یتیامن تیوضع به شتریب توجه -

 ؛داشت خواهد گردشگران دگاهید بر ییبسزا ریتأث ،منطقه آن یتیامن و یاجتماع طیشرا ،یلم نماد عنوانبه

 .یالمللنیب و یلم سطح در برج یگردشگر یهاتیقابل مورددر یرساناطالع و غیتبل -

 

 منابع

 کنفرانس نیسوم ،یشهر تیهو منظر از (یآزاد برج) تهران یشهر نماد یبررس ،1390 ،دیمح ،یاصفهان یباغیآ .1

 .سنندج ،یشهر عمران یمل

 مقاالتمجموعه ،یشهر یگردشگر ةتوسع در یشهر یهاالمان نقش، 1392 ،یو محمد عبدالله دیسع ان،یبهرام .2

 .رازیش یشهردار، یشهر یباسازیز عناصر یمل شیهما

 ینمادها ةمثاببه ،تهران 40 ةده شاخص یمعمار آثار گاهیجا یقیتطب یبررس ،1391 ،یهدم ،انیلیجل .3

 .تهران ،رانیا معاصر یشهرساز و یمعمار سال صد یمل شیهما ،یشهر ماندگار

 دفتر انتشاراتدوم،  چاپ ،یاعراب محمد و انیپارس یعل ترجمه ،جامع اندازچشم در یجهانگرد ،1382 یگ ،یوا ،چاک .4

 .تهران ،یفرهنگ یهاپژوهش

 ییفضا -یکالبد ةتوسع بر یتجار یگردشگر راتیتأث ،1388 ،یاحمد یعل و یهدم ،یپورطاهر ،لیع ،نژادحاجی .5

 .46 -24 صص ،70 شماره ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش ،بانه شهر :یمورد ةمطالع ،یشهر مناطق

 ،هیلو انتشارات ،یشیمایپ قاتیتحق در SPSS کاربرد جامع یراهنما ،1391 ،یشال یصفر رضا و کرم ،پوربیحب .6

 .تهران

 .51 -39 صص، 28 ةشمار، رانایا ةماهنام ،یشهر ینمادها یگردشگر ،1388 ،حسنم، یاصفهان یحسن .7

 یابیبازار ةختیآم عناصر از دکنندگانیبازد یتمندیرضا یبررس ،1393 ،یعبد ناصر و اطمهف ،یباقر ،ریام ،یخانلر .8

 .59 -41 صص ،24 ةشمار ،ششم سال ،گرمسار دانشگاه یانسان یایجغراف یهاپژوهش ةفصلنام ،الدیم برج یگردشگر

 ةتوسع در یشهر یهانشانه و نمادها ریتأث یبررس ،1393 ،یاسالم ثمیم و حمدا ،اصل یکاشان ،یاده ،سرور .9

 .140 -118 صص ،11 ةشمار ،3 سال ،یگردشگر ةتوسع و یزیربرنامه ،ز(یتبر شهر :یمورد ةمطالع) یگردشگر

 نیا داریپا ةتوسع جهتدر ییارهاکراه ةارائ و رانیا در یشهر یگردشگر بر یتأمل، 1390محمود،  ان،یشربت .10

 .18 -1صص  ،دوم ةشمار، اول سال، فرهنگ( و )شهر فرهنگ و انسان یجیترو -یعلم ةنامژهیو ،یشهر صنعت
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 تهران. ،سمت ،رانیا یگردشگر یایجغراف ،1391 حسانا، یاکبریعل .11

 ،آن توسعة در یمعمار و یشهرساز نقش و تهران یگردشگر یایجغراف ،1389 ،یرینص ژاله و یلع ،رادیفرج .12

 .33 -19، صص 3شماره  ،دوم سال ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش

 ةنامانیپا، رانیا در (یادار یهامؤلفه) خوب یدارحکومت یهاشاخص سنجش ،1383 ،حمتر، سوته پوریقل .13
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