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چ یک ده

گردشگري شهري ترکیب پیچیدهاي از فعالیتهاي مختلف است که از به هم پیوستن ویژگیهاي محیطی و میزان توانمندي و

یگیرد .در این میان حضور جاذبههاي گردشگري يكي از مهمترين
کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات شکل م 
دال لي مسافرت مردم به يك مقصد خاص است .چرا که جاذبههاي گردشگري به عنوان عامل كشش ،با توجههه بههه ويژگ گگيها اي
تها يي كه دارند ،ميتوانند گردشگران را از نقاط و سرزمينهاي دور به سمت خود جذب كنند .لذا این مقال رد ه
خاص و جذابي 
نظر دارد به شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در گردشگری برجهای شهری بپردازد بنابراین از نظر هدف ،این پژوهش کاربردی و به
ت،
روش توصیفی انجام شده .جهت گردآوری دادهها ،از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده استتت .اب اعالطا یروآدرگ راز تتت تتت
پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت بوده است .جامعه آماری پژوهش 511 ،نفر از مسافران شهر تهران که از نقاط متفاوت کشور

آمده بودهاند .دادههای به دست آمده در محیط نرم افزاری  spssبا استفاده از آم و یطابنتسا را

مزآ لدم وووو ووووونها ای ناپارامتری و ک

پارامتریک ،مورد تجزیه و تحلیل واقع شدهاند .نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که رابطه معنیدار بین جاذبههای گردشگری
برج میالد و ایجاد تمایل برای مسافران داخلی جهت دیدار از این برج وجود دارد .البته تبلیغات و اطالع رسانی ،هزینههای بازدید و
استفاده از محیط تفریحی و مسافت و دسترسی ،از جمله عوامل موثر بر گردشگری برجهای شهری هستند  نایم نیا رد هک از رظن     
گردشگران ،عامل هزینه بیشترین تاثیر را دارد .درآمد افراد نیز از جمله عواملی است که ب و هنیزه ر رثوم دالیم جرب یرگشدرگ      
است.

واژگان کلیدی :گردشگری شهری ،گردشگری تهران ،برج میالد

 -1زهرا کاتب ازگمی (نویسنده مسئول) Zahra. kateb@yahoo. com
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری در دنیا ،از منابع مهم درآم  روشک ره ید و رد 

لاح نیع

وع زا ا تالدابت رد رثوم لم        

فرهنگی در جهان است .این صنعت به عنوان گست در ه هت اهج یتامدخ تعنص نیر نننن ننننن ،دارای جایگ و تسا هژیو ها
پتانسیل و تحرک باالیی در ایجاد تغییرات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و محیطی دارد .این تا جایی است که بس یرای
یداننددد.
از نویسندگان و پژوهشگران ،گردشگری را نوعی فرصت منحصر به فرد اقتصادی در مقیاس محلی و ملی می ی
سرآمد انواع گردشگریها و پر مشتریترین آنها گردشگری شهری است ،به گونهای که ب گیاج هب هجوت ا ا هژیو ه      
شهر ،در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت ،شهر پایه و اساس توسعه گردشگری به شمار میآید (عظیم و ی
همکاران.) 76 :19 13 ،
گردشگري شهري ،به عنوان يكي از اشكال گردشگري ،چه براي شهروندان يك شهر و چه كساني كه از ديگر نقاط به
شهرها ميآيند ،از دهه  1960ميالدي مورد توجه گردشگران قرار گرفته است (رهنم یا ی و  هم اراک ننن .)38 :09 13 ،در
واقع شهرها به سبب استقرار جاذبههای متن عو

وارف و ا اشدبلاک رد ن ننن نننن ،عموم هم دصاقم ا م رد ی

شدرگ بذج گر      

تهای مختل زا هک تسا ف هب نتسویپ مه       
محسوب میشوند .در واقع گردشگری شهری ،ترکیبی پیچیده از فعالی 
یش ششود
یها و کشش شهر در جذب بازدیدکنن لصاح تامدخ هئارا و ناگد      می ی
ویژگیهای محیطی و میزان توانمند 
(موحد.) 86 31 ،
يترديد اين شهرس زا ييي
در این بین تهران واجد نمونههاي قابل توجهي از عناصر جذاب شهرسازي و معماري است ،ب 
و معماري ميتواند تأثيرگذار بر گسترش و توسعه گردشگري در اين کالنشهر باشد .برج آزادی و میالد در کالن ش ره
تهران ،به عنوان دو نماد با دارا بودن کاربریهای گوناگون ،از جمله گردشگری ،جاذب ببههاای ش بوسحم نارهت ره    
میشوند و جنبه توریستی و یادمانی به شهر میدهند و میتوانند عاملی برای ج بذ

گردش ارگ ننن داخل للی و خ را جججی

ك كش دي ههاش
جها ييي سررر بههه فلك ك
باشند .تهران تا دو سده پيش به چنارهای افراشتهاش شناخته ميشد و امروزه باا برج ج
خودنما يي ميكند (فرجی راد و سید نصیری .) :1388 37 ،در این راستا پژوهش حاضر درصدد است که عوام رثوم ل   
بر گردشگری برجهای شهری را مورد ارزیابی و شناسایی قرار دهد.
مبانی نظری
گردشگری یکی از بزرگترین فعالیتهای جهان است که موجبات سرگرمی و تفریح گردشگران را فراهم میس دزا و
خود به منابع خاصی جهت توسعه و رونق نیاز دارد (پاپلی ی دز ی ی
ی  .)3: 138 5در واقع ب یتیلاعف ناونع ه    
ی و س یاق ی ی
ت .این
بزرگ ،پدیدهای است که از تحرک باالیی در تغییرات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و محیط سا رادروخرب ی تت ت تتت
شده و خ صا
پدیده عامل تغییردهنده فضا در مکانهاا و زماانهاای ش  هتخان ش ش

ی،
ت (فرج ریصن دیس و دار ی ییی ییی
سا تت تت

 .)9 31:138البته گردشگري در قالب الگوهاي فضایی به وجود میآید و یکی از این الگوها ،گردشگري ش ره ييي است ت
ت
یگیرد (Shapira,
که دستهاي از فعالیتهاي اقتصادي با نتایج اجتماعی ،اقتصادي و محیطی در شهرهاي ویژه را در بر م 

) .2001: 43این نوع گردشگری در کشورهاي پیشرفته ،پر درآمدترین نوع گردشگري است و در زمینههااي مختلففف

ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری981 ...

ی .) 144:1391 ،به
اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،اکولوژیکی و غیره تأثیرات انکارناپذیري دارد (اعتمادی نیا و مص حل ی ی
گونهای که تغییرات فضایی چشمگیری را در این کشورها ایجاد کرده (کازس و پوتییه ،) 15:1382 ،و همچنین سبب ب
ب
تغییرات فضایی گسترده در شهرهاي بزرگ شده است .از سوي دیگر ویژگی شهرها باعث شده است کههه گردش ارگ ننن
تها ييي
ب پیچیدههاي از فعالیت ت
شهري متفاوتتر از سایر گروههاي گردشگري باشند .چرا که گردشگري ش ره ييي ترکیب ب
مختلف است که از به هم پیوستن ویژگیهاي محیطی و میزان توانمندي و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه
خدمات شکل میگیرد (موحد ،) 34:1386 ،و در چارچوب الگوی فضایی خود ،گونههای متفاوتی دارد ک ناینب رب ه    
ت .نق رد نارگشدرگ رظندم طا
جاذبههای موجود در شهر ،رویدادها و انگیزههای گردشگری است سا راو تت تت

هب رفس

   

شهرها ،تماشای جاذبههای تاریخی ،بناها و پارکهای بازسازی شده و چش ممم ان زا هتفرگ لکش یاهزاد ساهرهش تتت ت تتتت
ت
ك مقصددد
( .)Aitchison, 2002به عبارتی حضور جاذبههاي گردشگري يكي از مهمترين داليل مسافرت م در ممم بههه يك ك

يهاي خاص و جذابيتها يي كه دارند ،مي-
خاص است .جاذبههاي گردشگري به عنوان عامل كشش ،با توجه به ويژگ 

نهاي دور به سمت خود جذب كنند و هر قدر جاذبههاي گردشگري متنوعتررر و
توانند گردشگران را از نقاط و سرزمي 
منحصر به فردتر و جذابتر باشند از قدرت كشش ب رتالا ييي برخ ادو ررر خواهنددد بود د و در نتيجههه ح زو ةة ن وف ذذ بس اي ررر
وسيعتري خواهند داشت (رهنمایی و همکاران.) 85 :09 13 ،
البته هر میزان که استفاده گردشگران از فضاها ،امکانات ،خدمات ،تسهیالت و جاذبههای شهری بیشتر باشددد ،فض و ا
ساختار اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شهر ،بیشتر به سمت گردشگری تمایل دارد (موحد.) 86 31 ،
با علم به اين نكته كه هر گاه منابع گردشگري (طبيعي ،فرهنگي -اجتماعي و ديگر منابع) با امكانات گردشگري همراه
شوند به جاذبه تبديل ميگردند (ضرغام .)51 : 81 31 ،جاذبههاي گردشگري شهري را ميتوان به شيوووههااي مختلف ف
ف
تقس مي بندي كرد .گان معتقد است كه تمام عناصر و اجزاي نظام گردشگري به دو گروه عرضه و تقاضا تقس مي ميشوند.
ت كههه از جاذب ببههاا ،تس اليه تتت و خ امد تتت
ن محل ييي است ت
تقاضا شامل بازارهاي بینالمللي و بازارهاي داخلي و س ينكا ن ن
تهاا ،تأسيسا تتت اق تما ييي و ديگررر امكانا تتت و خ امد تتت
گردشگري استفاده مينمايند و عرضه ،شامل جاذبههاا ،فعال ييي 
گردشگري ميشود (.)Gun, 2002: 15
یش ششوند.
در این میان نواحی شهری با داشتن جاذبههای تاریخی و فرهنگی غالبا مقاصد گردشگری مهمی محسوب می ی
نهای تئاتر ،استادیومهای ورزشی ،پارک-
شهرها معموال جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها ،بناهای یاد بود ،سال 
ها ،شهربازی ،مرکز خرید ،مناطقی با معماری تاریخی و مکانهایی مربوط به ح رفا ای مهم ثداو ا اد ار روهشم د را     
هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب م 
یکند (  .)Timothy, 1995: 63به نظر ميرسد که جاذب هدش هتخاس ه    
در مناطق شهري مقولهاي است كه ميتواند بر ارزش و جذابيت شهرها افزوده و بر روی گردشگري شهر تأثير مناسبي
ی ،اجتم یعا
بر جاي گذارد (تقوایی و همکاران .) 3:1390 ،با توجه به اهمیت توسعه گردشگری در رون داصتقا ق یی یی

و

فرهنگی شهرها و ایجاد رقابت بین شهرها در جذب گردشگر و تثبیت جایگاهشان به عنوان شهرهای توریستی ،این
موضوع مورد توجه بسیاری از برنامهریزان و محققان قرار گرفته است ( .) Albalate and Bel,2010:425جاذبههاای
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ی ،)9 30:138 ،و ش اب اهره   
شهری نقشی مهمی در پیدایش گردشگری شهری ایفا مینمایند (فرجی راد و سید نص ری ی ی
ارائه امکانات خدماتی مانند امکانات پذیرایی و فراغتی ،زمین و تفرشیپ ه

یآورنددد
ف ار یرگشدرگ هعسوت را م مه یییییی یییییی

( .)Timothy, 2005:10در اصل مقاصد گردشگری شامل مکانهایی است که به علت وصخ نتشاد  ص ای ت صاخ     
ی،
ی ،می گنهرف ثار یی یی
خود از سایر مناطق متمایز میگردند (رفیعیان .) 54 : 83 31 ،این خصوصیات شامل س گدنز کب یی یی
ی ،محص و یتسد عیانص و تالو
فعالیتهای فرهنگی ،چشماندازهای طبیعی ،پوشش گیاهی ،جانوران ،آث ناتساب را یی یی
یشود (ناظم.) 24 : 83 31 ،
ساختمانهای مدرن و برجها م 
شهرهای بزرگ دنیا هر کدام نمادی شاخص دارند که به نوعی سمبل ش بوسحم ره   

یش ششود .این نمادها ش لما
می ی

س،
مجسمهها ،برجها و ...که به شهر شخصیت و هویت میبخشند ،میباشد مانند برج ایفل به عنوان نماد شهررر پ یرا س س
ی.) :1388 37 ،
مجسمه آزادی نماد شهر نیویورک ،برج پیزا در ایتالیا و برج دو قل لام رد و زز زززی (فرج ریصن دیس و ی ییی ییی
ت،
بنابراین امروزه شهرهای بزرگ ،محلی برای استقرار و تأسیس هتلها ،فروشگاههاای مجل  ترهش یاراد ل و هبا تت ت تتت
جه یا
فروشگاههای جذاب و دلفریب ،یادمانها و بناهای تاریخی ،نمادها (برجها) و ساختمانهای مدرن و بویژه برج ج
مرتفع که در جهان پذیرای گردشگرانی هستند که مایل به قرارگیری در ارت عاف و دایز

 رظانم هراظن اطر الاب زا فا     

میباشند ،هستند (دیناری .) 61:1384 ،ساخت برجها در جهان سابقهای راد ینالوط دد .ب اس تخاس ا ززز ززززههاای بس رای
بزرگ و عجیبی چون اهرام ثالثه به دست صم هنعارف رو ررر رررر در ا هرد فارط نی لاس لیاوا رد ل    

 0 270قب الیم زا ل دد ددد،

جاذبههای جدیدی برای نخستین بار در فعالیت گردشگری به وجود آمد (حیدری چیانه .)41: 87 31 ،زیگ زین تارو   
یک برج هرمی شکل با طبقات متعدد که نمونه معماری مقدس در بسیاری از شهرهای بین النهرین است ،که ی زا یک
ل ،یعنی
نمونههای مشهور و کهن آن در اور ،حدود  00 22سال پیش از میالد ساخته شد ،و مشهورترین آنها در بابل ل

ت (هاللل ،) 45 1 : 80 31 ،از جمله
ت طبقههه داشت ت
ش از م الی دد) کههه هفت ت
برج توراتی بابل بود (سده هفتم – شش ممم پیش ش
جاذبههای گردشگری این شهرها محسوب میشوند .با توجه ب رد یشهوژپ هکنیا ه

دروم عوضوم هنیمز م هعلاط        

صورت نگرفته در راستای پیشینه پژوهش به مطالعاتی چند در زمینه گردشگری شهر تهران اشاره میشود.
فرجی راد و سید نصیری ( ) 88 31در مقالهای تحت عنوان جغرافياي گردشگري تهران و نقش شهرس زا ييي و معم را ييي
ن شناس يا ييي عناصررر م رثؤ
در توسعه آن ،به تحليل نقش جغرافيا در شكلدهي شهرسازي و معماري اين شهر و همچنين ن
شهرسازي و معماري در گردشگري آن پرداختهاند.
رهنمایی و همکاران نیز (  )09 13در مطالعهای تحت عنوان گردشگری فرهنگ هقطنم رد ی   

 12ته هجیتن نیا هب نار     

تهاي قديمي ومحلههاي تاريخي آن ،در حاشيه قرار
دست یافتند که گردشگري فرهنگي تهران به دليل افت منزلت باف 
گرفته و گردشگران رغبت چنداني به بازديد از اين منطقه قديمي نشان نميدهند.
موقعیت جغرافیایی و گردشگری برج میالد
مجموعه یادمان در زمینی به مساحت تقریبی  51هکتار بر روی تپههای کوی نصر در میان ش لامش یهارگرزب هکب    
ت ،از ش گرزب هب قر ر ارمچ ها نننن ننننن ،از جن هب بو   
غرب تهران واقع شده است .این مجموعه از شمال به بزرگراه همت ت

ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری191 ...

بزرگراه حکیم و از غرب به بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری منتهی شده است .مجموعه یادمان مجموعه چند عمل یدرک
شها ،خدمات گردشگری و تفریحی
در حوزههای مخابراتی ،مراکز تجاری ،رستورانها ،خدمات پذیرایی ،مرکز همای 
است .مطالعات اولیه این برج در سال « 1372که مطالعات شناخت» نام گرفت با مش کرش راهچ تکرا ت ش زاغآ  ددددد دددددد
(شکوه میالد .) 16 : 87 31 ،شرکت برج میالد آسمان ،سیاستها و راهکارهای ویژهای برای جذب توریست مبتنی بر
کاربریهای خاص و منحصر به فرد برج در نظر گرفته است که در جذب توریست داخلی و خ دهاوخ رثوم یجرا    
یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بود .از جاذبههای این برج م 
ی-
 -1نمایش :آثار نفیس هنری تاریخی و صنایع دستی در گالریهای واقع در برج (جهت ا گنهرف یفرعم  س مال یییی یییی
ایرانی و قدمت تاریخی ایران به گردشگران داخلی و خارجی).
 -2تماشای شهر تهران بر بلندای برج میالد در سکوی دید بسته و باز در ارتفاع  261تا  0 28متر.
 -3بهرهمندی از خدمات پذیرایی و صرف غذا در رستوران گردان در ارتفاع  66 2متری و گردش  360درجهای (این
رستوران در طی یک ساعت به همراه تماشای پردههای شاهنامه که بر روی دیوارهای آن نصب شده است).
 -4وجود تریا در راس برج ( 66 2متری).
 -5رستوران ویژه در ارتفاع  292متری با طراحی چشم گیر بدنه و مبلم زا ینابزیم تهج نا

یصخش

ته مهم یا
تت تت تتتت

داخلی و خارجی.
 -6گنبد آسمان در ارتفاع  302متری ،به عنوان مکانی برای موزه ،نجوم و رصد آسمان.
 -7احداث فضای س وتسر نینچمه و جرب نوماریپ رد زب ر ااااا اااااانهاای محیط ا روظنم هب ی ر تشیب تامدخ هئا

رررررر ررررررر به

بازدیدکنندگان (.)www. tehran. ir
برج میالد با ارتفاع  435متر یکی از بلندترین برج تلویزیونی و مخابراتی دنیا در نوع خود محسوب میشود .ک یربرا
گ ،بهینه
ی س می رزب نارهت حطس رد گگگگ گگگگ
این برج در زمینههای گردشگری و توریستی ،تسهیل و گسترش ارتباطات بی ی
تهای تلویزی اتیجید نو لل للل ،هواشناس کیفارت لرتنک و ی    
سازی و گسترش پوشش رادیو و تلویزیون ،ایجاد زیرساخ 
م
یباشد (.)www. tehran. Ir
جدول  :1جایگاه برج میالد در مقایسه با ده برج مرتفع جهان
ارتفاع به متر

نام برج

شهر

ك شو ر

دب ی

امارات متحده عربی
جمهوري خلق چين
کانادا

برج خلیفه

828

برج گوانزو و سيجسين

605

گوانزو

553 /3

تورنتو

برج سی ان
برج اوستانکینو

540

م سکو

روسیه

برج اورینتال پرل

467

شانگهای

جمهوری خلق چین

برج پتروناس

452

کواالالمپور

ما ل زی

برج میالد

435

تهران

ایران

برج کواالمپور

124

کواالالمپور

ما ل زی

برج تیانجین

415

تیانجین

جمهوری خلق چین

برج مرکزی

405

پکن

http://fa. wikipedia. org/wiki

جمهوری خلق چین
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شکل  :1محدوده مورد مطالعه،
منبع :نگارندگان

ی ،دوم دنلب جرب نی    
ی -تلوزی نو ی ی
با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )1برج میالد با دارا بودن ک تارباخم درکرا یی یی
يباشد و همچنین با داشتن ک و یحیرفت درکرا
خاورمیانه بعد از برج خلیفه و هفتمین برج بلند دنیا م 

ن یتسیروت یز     

يتواند خود عاملی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برای انجام فعالیتهای مهم مانند همایشها ،برگ یراز
م
نها و مسابقات فرهنگی و ورزشی داخلی و خارجی و ...باشد.
جش 
اثرات اقتصادی برج میالد بر شهر تهران
شهاا ،فض یاها
شهااي مختل اليم جرب ريظن يف دددد ددددد ،س امه نلا ييييي 
نالمللي تهران ،با دارا بودن بخ خخ 
مركز ارتباطات بي 
گردشگری ،فضاهای نمایشگاهی و جشنوارهها ،هتل پنج ستاره ،سایت ورزش ،مركز تجاري و مراكز اداري به عن ناو
يك منبع درآمد پايدار براي شهر تهران محسوب ميشود .طبق برآورد كارشناسان اقتصادي ،بازگشت سرمايه س تخا
برج در عرض حداكثر پنج سال صورت ميگ  تاطابترا زكرم نآ زا سپ و دري ت دراو ناره

م يهد دوس ييييييييييييييييي شودد.

درآمدهاي اين مركز از محل جذب گردشگر ،اجاره فضاهاي مخابراتي -تلويزيوني ،اجاره مرا راجت زك ييييي  ،برگ يراز
همايشها حاصل ميشود .گفتني است در كنار كساني كه به طور مستق مي در بخشهاي مختلف اين مركز مشغول به
كار ميشوند .تعداد بسيار زيادي از افراد نيز به صورت يغ ر مستق مي در فعاليتهاي پيراموني كه با تكميل اين مركز به
وجود ميآيند ،مشغول به كار خواهند شد (.)omrani. tehran. ir

ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری391 ...

شکل  :2مدل مفهومی اثرات اقتصادی -گردشگری برج میالد.

منبع :نگارندگان

روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و با توجه به روش از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد .برای تدوین تحقی مادقا ق   
به جمعآوری اطالعات به دو روش میدانی و اسنادی گردید .اطالعات مربوط به مبانی نظری به صورت اسنادی تهیه شد.
داده و اطالعات میدانی نیز از طریق پرسشنامه جمعآوری شده و سپس در مح رن طی مم ممماف یراز

 spssب رامآ زا هدافتسا ا    

استنباطی و مدل آزمونهای همبستگي پیرسون و  Tتک نمونهای مورد تجزیه و تحلیل واق دش ع هه هههانددد .در ای شهوژپ ن   
یباشند .این عوامل شامل تبلیغات و ا عالط
متغیر مستقل ،عواملی هستند که بر گردشگری برجهای شهری موثر م 

ی،
ناسر یی یی

هزینههای بازدید و استفاده از محیط تفریحی ،مسافت و دسترسی ،و نگرش و تمایل افراد نسبت به بازدید از جاذب ببههاای
برج میالد تهران ،میباشد .جامعه آماری مورد مطالعه نیز  15 1نفر از گردشگران برج میالد در شهر تهران میباشد .جهت
آزمون برازش دادهها و تعیین میزان پایائی و روائی آنها و ابزارهای اندازهگیری از روش آماره آلفای کرونباخ استفاده شد
که میزان آن  0/97به دست آمد و روایی پرسشنامه به وسیله صاحب نظران در زمینه موضوع مورد مطالعه تایید گردید به
عبارتی از روش اعتبار محتوا و قضاوت داوران و متخصصین استفاده شد.

یافتههای پژوهش
یافتههای میدانی نشان میدهد که از کل جامعه نمونه این پژوهش  15 1نفر ( 31 /6درص  نز د ووو  66 /7درص )درم د   
ی 37 /6 ،درصددد دارای ش ازآ لغ دد ،و بقی دارفا ه     43 /6درصد در
است .به لحاظ شغلی  18 /8درصد دارای شغل دولتی ی
مشاغل دیگری همانند خانه دار ،دانشجو ،محصل و ...مشغول میباشند ،و بیشترشان  37 /2درص تالیصحت یاراد د   
متوسطه هستند .میانگین درآمد پاسخگویان  750000هزار تومان در ماه برآورد شده است (جدول .)2
جدول  :2خصوصیات فردی گردشگران
مولفه

گویه

درصد

جنس

زن

6/ 31

وضعیت شغلی

سطح سواد

مرد

7/ 66

دولتی

8/ 18

آزاد

6/ 37

سایر مشاغل

6/ 43

ابتدایی

8/ 6

راهنمایی
متو س ط ه

4/ 31
37 /2

فوق دیپلم

میانگین درآمد ماهانه

8/ 12

لیسانس

62/ 9

باالتر از لیسانس

6

 750000تومان

منبع :یافتههای تحقیق

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 4931
 491فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

در ارتباط با مناطق سکونت گردشگران ،از کل جامعه نمون هعلاطم دروم ه      37 /8درص تسا زا نارفاسم زا د ااا اااانهاای
شمالی کشور 11 /2 ،درصد از استانهای جنوب کشوررر 12 /8 ،درص تسا زا د اا ااانهاای وشک برغ رر ررر 10 /3 ،درصد از
يباشند (جدول.)3
استانهای شرق کشور و  62/3درصد نیز از مناطق مرکزی کشور م 
جدول :3مناطق سکونت گردشگران
منطقه سکونت

درصد

شمال کشور

37 /8

جنوب کشور

11 /2

غرب کشور

12 /8

شرق کشور

10 /3

مناطق مرکزی کشور

62/ 3

منبع :یافتههای تحقیق

از کل جامعه مورد مطالعه 51 ،درصد برای تفریح و سیاحت 27 ،درصد جهت تحصیل 18 ،درصد برای انجام کارهای
درمانی و پزشکی و  40درصد جهت کار و تجارت به تهران مسافرت کردهاند (جدول .)4
جدول :4نظر پاسخگویان در ارتباط با انگیزه مسافرت به شهر تهران
انگیزه مسافرت به شهر تهران

درصد

تفریح و سیاحت

51

ت ح صی ل

27

پزشکی و درمانی

18

کار و تجارت

40

منبع :یافتههای تحقیق

بررسی نگرش و تمایل جامعه مورد مطالعه در ارتباط با جاذبههای گردشگری برج میالد
یباشید؟
آیا مایل به بازدید از برج میالد م 
در پاسخ به این سوال 1 ،درصد بدون پاسخ 6 ،درصد افراد به گزینه خیلی کم 5 ،درصد گزینه کم 6 ،درصد گزینه تا
حدودی 02 ،درصد گزینه زیاد و  60درصد پاسخگویان به گزینه خیلی زیاد پاسخ دادهاند( ،نمودار  )1و می هب نیگنا   
دست آمده  4/5است (جدول .)5

نمودار  :1وضعیت میزان تمایل مسافران برای بازدید از برج میالد
منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس بررسی نگرش و تمایل جامعه مورد مطالعه نسبت به جاذبههای گردشگری برج میالد نتایج زیر حاصل شد:
برای دیدن آثار نفیس هنری تاریخی و صنایع دستی در گالریهای واقع در برج میالد میانگین ( ،)2/3تماش رهش یا   
تهران بر بلندای برج میالد در سکوی دید بسته و باز در ارتفاع  261تا  0 28متر میانگین ( ،)3/2بهرهمن تامدخ زا ید   

ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری591 ...

پذیرایی و صرف غذا در رستوران گردان در ارتفاع  66 2متری و گردش  360درجهای میانگین ( ،)3/8استفاده از تریا
ن
در راس برج ( 66 2متری) میانگین ( ،)3استفاده از رستوران ویژه در ارتفاع  292متری با طراحی چشم گیررر می یگنا ن ن
( )3/3و دیدن موزه ،نجوم و رصد آسمان میانگین ( )2/4به دست آمده است .که بیشترین مرب رهب هب طو ه هه ههههمن زا ید
رستوران گردان ( )x=3/8و کمترین مربوط به موزه ،نجوم و رصد آسمان ( )x=2/4است جدول ()5
جدول :5بررسی نگرش و تمایل جامعه مورد مطالعه نسبت به جاذبههای گردشگری برج میالد
گویه

بی پاسخ

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

يباشید؟
آیا مایل به بازدید از برج میالد م 

2

8

6

7

62

68

4/ 3

17

21

11

2/ 3

27

34

36

3/ 2

12

53

33

3/ 8

31

45

37

3

آیا مایل به دیدن آثار نفیس هنری تاریخی و صنایع دستی در گالریهای واقع در برج هستید؟

1

آیا مایل به تماشای شهر تهران بر بلندای برج میالد در سکوی دید بسته و باز در ارتفاع  261تاا 0 28

1

8

یو
آیا مایل به بهرهمندی از خدمات پذیرایی و صرف غذا در رستوران گردان در ارت عاف  66 2متری ی

3

1

آیا مایل به استفاده از تریا در راس برج ( 66 2متری) هستید؟

0

0

آیا مایل به استفاده از رستوران ویژه در ارتفاع  292متری با طراحی چشم گیر هستید؟

0

آیا مایل به دیدن موزه ،نجوم و رصد آسمان.

3

18

47
9

خیلی زیاد

میانگین رتبهای

متر هستید.
13

گردش  360درجهای هستید.
2
24

22

0

4
53

7

48

11

83

41

3/ 3
2/ 44
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برای بررسی نگرش جامعه مورد مطالعه نسبت عوامل بیرونی موثر در میزان بازدید (یا گردش زا دالیم جرب زا )یرگ   
سه شاخص (تبلیغات و اطالع رسانی ،هزینههای بازدید و استفاده از محیط تفریحی و مس هدافتسا )یسرتسد و تفا    
ن (،)3/3
شد که نتایج زیر حاصل شده است :برای تاثیر تبلیغات و اطالع رسانی در میزان بازدید از برج میالد می یگنا ن ن
تاثیر هزینههای بازدید و استفاده از محیط تفریحی برج میانگین ( ،)X=4/1مسافت و دسترسی در بازدیددد از ب جر
میالد میانگین ( )3/9به دست آمده است ،که بیشترین میانگین مربوط به هزینه ) ) X=4/1و کمترین مربوط با اطالع
رسانی است ) )X=3/3جدول (.)6
جدول :6بررسی نگرش جامعه مورد مطالعه نسبت عوامل بیرونی موثر در میزان بازدید از برج میالد
گویه

بی پاسخ

چه میزان تبلیغات و اطالع رسانی در بازدید از برج میالد موثر است.

2

تا چه حد هزینههای بازدید و استفاده از محیط تفریحی برج را در است جرب زا نارگشدرگ لابق    

0

يدانید؟
آیا مسافت و دسترسی را در باز دید از برج میالد موثر م 

2

خیلی کم
18
0

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین رتبهای

6

7

26

02

3/ 3

17

63

4/ 1

51

3/ 9

21

41

يدانید؟
میالد موثر م 
58

33

5

3
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در ارتباط با رابطه بین جاذبههای گردشگری برج میالد و ایجاد تمایل مسافران داخلی ب زا دالیم جرب زا رادید یار

  

آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .که نشاندهنده رابطه معنیدار بین جاذبههای گردش و دالیم جرب یرگ
ایجاد تمایل برای مسافران داخلی جهت دیدار از برج میالد است ،ضریب همبستگی این دو متغییر  . 606است که با
درجه معناداری  sig= 000/0نشان میدهد رابطه بین دو متغیر مستقیم و معنیدار در سطح  % 99میباشد ،یعن جرب ی   
یشود جدول (.)7
میالد با داشتن چنین جاذبههایی موجب عالقمندی و تمایل مسافران را برای دیدن از برج م 
جدول :7رابطه بین جاذبههای گردشگری برج میالد با میزان تمایل بازدید مسافران داخلی از برج میالد با ظریب همبستگی پیرسون
تمایل بازدید از برج میالد

606
**000
15 1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

عنوان گویهها
جاذبههای گردشگری برج میالد

**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed
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در ارتباط با تعیین نقش عوامل بیرونی تاثیرگذار در میزان بازدید از برج میالد از آزمون  Tتک نمونهای استفاده ش هد
خهاا ( )9رقم
است ،یافتهها بیانگر آن است که میانگین محاسبه شده برای گویهها ( ،) 10 /90در مقایسه با میان ساپ ه خخ خخ
باالتری را نشان میدهد .همچنین سطح معنیداری به دست آمده برابر با (  )sig= 00/0میباشد ،و خطای محاسبه شده
یدار بودن یافتهها و توافق معنیدار بین نظرات جامعه پاسخگو میباشد .در مجموع
کمتر از a= 0/ 05است ،بیانگر معن 
یدهد که عوامل ذکر شده در میزان بازدید (کاهش یا افزایش) نقش بسزایی دارند جدول (.)8
نتیجه آزمون نشان م 
جدول :8نتیجه آزمون Tبرای تعیین تاثیر عوامل بیرونی تاثیر گذار در میزان بازدید از برج میالد
تعداد گويهها

تعداد نمونه

3

151

ميانگين
10 / 095

ميانه
9

انحراف معيار
3/ 10

خطاي استاندارد
0/ 2893

Tمقدار
3/7

سطح معناداري
00/0

l (2-tailed) **. Correlation is significant at the 0. 01 leve
منبع :یافتههای تحقیق

برای بررسی رابطه سطح درآمد گردشگران و میزان تمایل برای بازدید از ب نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا دالیم جر      
استفاده شده است که نشاندهنده رابطه معنیدار بین درآمد پاسخگویان و میزان تمایل آنها جهت دیدار از برج میالد
است ،ضریب همبستگی این دو متغییر 503 .است که با درجه معناداری  sig= 000/0نش نا م يييده ود نیب هطبار د

  

یدار در سطح  % 99میباشد .یعنی هر چه سطح درآمد مسافران بیشتر باشد به همان می هقالع ناز   
متغیر مستقیم و معن 
یدهند جدول (.)9
و تمایل بیشتری از خود جهت بازدید از برج میالد نشان م 
جدول :9رابطه بین درآمد و میزان بازدید مسافران از برج میالد از طریق آزمون همبستگی پیرسون
تمایل به بازدید از برج میالد
503 .
000** .
15 1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

ش رح
درآمد

N

**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed
منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادات
ل بي ن ن
ن
يهاي موثر در توسعه شهري ،تبادل فرهنگ  ي ووو درك متقابل ل
امروزه گردشگري شهري به عنوان يكي از استراتژ 
ثهاي فرهنگي ،در بين كشورهاي دنيا از اهميت زيادي برخوردار
ملتها و عرصة نمايش هر چه احترام برانگيزتر ميرا 
است .در اين رابطه ،جاذبههاي شهري ،يكي از مؤلفههاي مهم و مؤثر در توسعه گردشگري شهري به شمار ميآيند .در
ت ش و هدوزفا اهره رب    
واقع جاذبههای ساخته شده در مناطق شهري مقولهاي هستند كه ميتوانند بر ارزش و ج يباذ ت ت
لهاي متعدد گردشگري ملي و
گردشگري شهر تأثير مناسبي بر جاي گذارند .کالنشهر تهران نیز واجد ظرفيت و پتانسي 
یتوان به جاذبه و گردشگری برج میالد اشاره کرد .برج میالد با دارا ب کراک ندو رد   
نالمللي است ،كه در این میان م 
بي 
مخابراتی -تلوزیونی ،تفریحی و توریستی میتواند خود عاملی برای جذب گردش و یلخاد نارگ

جنا و یجراخ ام     

فعالیتهای مهم مانند همایشها ،برگزاری جشنها و مسابقات فرهنگی و ورزشی داخلی و خ  یجرا ووو ...باشددد ،و از
این طریق موجب رونق بخشیدن به گردشگری شهر تهران شود .در این پژوهش به نقش جاذبههای گردشگری ب جر
میالد برای ایجاد تمایل به بازدید از برج میالد و همچنین به بررسی عوامل بیرونی و تاثیرگذار ب یرگشدرگ نازیم ر    

ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری791 ...

برج میالد در بین مسافران ورودی به شهر تهران پرداخته شده است .بر اساس نتایج این پژوهش مشخص گردید که
مسافران تمایل زیادی به دیدن جاذبههای گردشگری این برج دارند ،ام جو مغریلع ا و دنمقالع و لیامت نیا د

ی،
یییییی یییییی

عواملی نظیر هزینههای گردشگری برج ،میزان اطالعرسانی و تبلیغات ،مسافت و دسترسی به خدمات گردش رد یرگ
استقبال و بازدید از برج میالد بسیار موثرند .در ارتباط با میزان مسافت اکثر گردش یزکرم و لامش قطانم زا نارگ     
یکن لیامت و د   
کشور میباشند .البته عامل مهم دیگری که در این راستا می نییعت ار دالیم جرب یرگشدرگ ناز       می ی
یباشددد .اف رتالاب دمآرد حطس زا هک یدار ییییی ییییی
ی
گردشگران را تحت تاثیر قرار میدهددد ،می نارگشدرگ دمآرد ناز     می ی
جه افیا یرهش یا    
برخوردارند تمایل بیشتری برای بازدید از برج میالد دارند ،و نقش م رب یرگشدرگ رد یرترثو ججج ججج
میکنند .نتایج آزمون نیز بیانگر رابطه معنیدار بین درآمد پاسخگویان و میزان تمایل آنها جهت دیدار از ب دالیم جر   
است.
در مجموع هر جاذبه گردشگری در شهر با کلیه خدمات مربوط به آن ،زمانی میتواند نظر و تمایل اکث نارگشدرگ ر   
داخلی را جذب کند و منجر به توسعه شهری شود که متناسب با تواناییهای مالی تمامی اقشار جامع شاب ه دد ددد .چن نی
ن توس هع
یطلبد .چرا که ارتباط متق یب یلبا نن نن
امری مدیریت اصولی و برنامهریزی شده گردشگری برجهای شهری را م 
یهای اقتصادی افراد ،وجود دارد.
شهری ،رونق گردشگری برجهای شهری و توانمند 
یتوان داعبا هعسوت رد د    
بنابر نتایج پژوهش و اهمیتی که گردشگری شهری بخصوص گردشگری برجهای شهری می ی
گوناگون شهر داشته باشد ،راهکارهایی در راستای گسترش گردشگري در برج ميالد و افزایش تاثیر جاذبههاای این
یگردد:
برج در جذب گردشگر به تهران ،به شرح زیر ارائه م 
 -1افزايش سطح شناخت و آگاهی مردم ،بخصوص افراد ساکن در استاانهاا و شهرستاانهاای دیگررر (در رابط اب ه   
تهای برج ميالد) :همانند تبليغات از طريق رسانههای عمومی مثل تلويزيون؛
یها و قابلی 
ویژگ 
تهای گوناگون به ویژه در ایام تعطیل و خاص؛
-2کاهش قيمت بليط براي ديداركنندگان در غالب تخفیف به مناسب 
 -3افزايش ظرفیت نام نويسي افراد ساکن شهرستانها نسبت به مردم تهران ،با توجه به جمعيت كش زا رتمك هك رو   
يك سوم آنها در تهران ساكنند به حالت سه به يك؛
 -4ارائه تخ فيف ات ويژه براي گروههاي دانشجو يي و دانش آموزي و گروههای مختلف اجتم نامه یعا ن ایگنهرف د ننن نننن،
ورزشکاران و...؛
نهای برج بعنوان محل برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی کشور.
 -5استفاده از سال 
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