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چکیده
هدف :هدف اصلی این تحقیق ،یافتن زمینهها و پیشبینی میزان سرمایهگذاری در بخش زیرساختها و اماکن مورد نیاز توسعة توریسم روستایی دراستان
تهران توسط سه بخش دولت ،ساکنان روستایی و بخش خصوصی است.
روش :این پژوهش براساس روش پژوهش اسنادی و پیمایشی ،با استفاده از پرسشنامه و همچنین ،مصاحبة چهرهبهچهره انجام شده است .جامعة آماری
این پژوهش شامل سه گروه زیر است :گروه مسؤوالن که متشکّل از تعداد  119نفر از مسؤوالن دولتی ستادی ،شهرستانی و محلّی مرتبط با مقولة توسععة
روستایی هستند .گروه مردم محلّی یا ساکنان روستایی شامل  122نفر از ساکنان روستایی استان تهران که دارای سکونت دائم و یا موقّت در روستا هستند
و گروه دارندگان مشاغل خصوصی متشکّل از  183نفر که در این گروه تعدادی از اعضای سازمانهای غیردولتی نیز مشارکت داشتهاند.
یافتهها :در مناطق روستایی استان وضعیت زیرساختهایی همچون جادّه ،برق و گاز مناسب بوده؛ ولعی تععداد هتعل ،مهمانسعرا ،کمعو و بازارچعههای
روستایی نامناسب است .به اعتقاد مسؤوالن دولتی ،دولت باید در زمینههایی همچون جادّهسازی ،مرمّت آثار تاریخی ،خدمات بهداشتی ،گاز و برقرسانی و
توسعة مراکز بهداشتی سرمایهگذاری کند .ساکنان محلّی معتقدند که آنهعا بایعد در زمینعههایی همچعون مهمانسعرا ،کمعو ،و بازارچعههای روسعتایی
سرمایهگذاری کنند و به اعتقاد بخش خصوصی ،سرمایهگذاری آنها باید در زمینة هتلسازی ،مهمانسرا ،کمو و بازارچههای روستایی و مراکعز خعدمات
فنّی و نیازهای توریستها باشد .طی سالهای  1384-1393در استان تهران ،میزان سرمایهگذاری در ازای هر توریست 7.77 ،دالر بوده اسعت .براسعاس
سرمایهگذاریهای پیشبینیشده به ازای  5درصد افزایش سرمایهگذاری سالیانه توسّط این سه گروه ،میتوان به افزایش اشتغال سالیانة  11213شغل در
مناطق روستایی استان دست یافت.
محدودیتها و راهبردها :ازمهمترین محدودیتهای این تحقیق ،نبودن سابقة مطالعاتی در زمینة سرمایهگذاری در بخش توریسم روستایی در کشورمان
و همچنین ،فقدان آمار و اطّالعات مورد نیاز در این زمینه بوده است.
توسعط
راهکارهای عملی :برنامهریزیهای کالن در زمینة سرمایهگذاری در بخش توریسم روستایی ،جلب مشارکت سرمایهگذاری مردمی و خصوصعی ّ
دولت و حمایتهای تسهیالتی و غیرنقدی دولت از این سرمایهگذاران.
اصالت و روش :نوآوری این مقاله در ارتباط با سوقدادن سرمایهگذاریهای روستایی در زمینة توسعة روستایی و نه در جهت عمران روسعتایی میباشعد.
همچنین ،چشمانداز مستندی را نسبت به توسعة توریسم روستایی و در نهایت ،توسعة روستایی ترسیم میکند.
کلیدواژهها :توسعة روستایی ،توریسم روستایی ،سرمایهگذاری توریسم روستایی ،زیرساختهای توریسم روستایی ،تهران.
ارجاع :عظیمی ،ف .و آوتسیان ،س .)1395( .روند ،زمینهها و میزان سرمایهگذاری مورد انتظار در راستای زیرساختها و اماکن مورد
نیاز توسعة گردشگری روستایی توسّط گروههای مرتبط در استان تهران .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.197-214 ،)3(5 ،
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 .1مقدّمه
 .1 .1طرح مسأله
برنامععههای توسعععة روسععتایی بععه عنععوان بخشهععایی از
برنامههای اقتصادی و توسعة ملّی در کشورهای مختلف و برای
رسعیدن بعه یع توسعععة پایعدار و همهجانبعه در نظعر گرفتععه
میشود .در برنامهریزی و اجرای این برنامعهها ،دولتهعا نقعش
کلیدی را بازی میکنند .بدون ش  ،با کم و مشارکت مردم
محلّی و بخش خصوصی ،موفّقیت این برنامهها تضمین شعده و
از ضمانت اجرای باالتری برخوردار خواهند شد.
ایران دهمین کشور جهان از نظعر دارابعودن پتانسعیلهای
توریستی محسوب میشود (قاضی)1393 ،؛ ولی از نظر تععداد
توریست ،در رتبة  48جهان قرار دارد (نعمتی زرگران.)1394 ،
استان تهران بعه عنعوان پرجمعیعتترین اسعتان کشعور دارای
موقعیت بسیار مناسعبی در زمینعة توسععة توریسعم روسعتایی
است .نیاز مبرم این جمعیت به داشتن اوقعات فراغعت سعالم و
استفاده از هوای پاک و دورشدن از انواع آلودگیهای محیطعی
و غیععره ،زمین عة بسععیار مسععاعدی را جهععت توسعععة توریسععم
روستایی فراهم کرده است؛ ولی متأسّفانه ،نبودن زیرسعاختها
و امکانات توریستی الزم و کافی در مناطق روسعتایی اسعتان و
همینطور عدم وجود برنامههای مناسب جهعت سعرمایهگذاری
در ایععن بخععش ،مععانت توسعععة مناسععب در ایععن بخععش شعده و
توریسم روستایی در این استان تنها به صورت خودجوش و در
منعاطقی کععه دارای آب و هععوای کوهسععتانی هسععتند ،صععورت
میپذیرد ،در حالی که پتانسیلهای غنی آب و هوایی ،تاریخی،
فرهنگععی ،کشععاورزی و صععنایت دسععتی در اسععتان میتوانععد
زمینهساز توسعة اشکال مختلفی از توریسم روستایی در استان
باشد.
همانگونععه کععه شکععر شععد ،دولتهععا نقععش اساسععی را در
برنامععهریزی ،مععدیریت و اجععرای پرو ههععای توسعععهای ایفععا
میکنند؛ امّا بدون همراهی مردم محلّی و بخعش خصوصعی در
مراحل فوق در بسیاری از موارد برنامهها و پرو ههای توسعهای
ناموفق بوده و ناقص ماندهاند .همراهی بخش خصوصی و معردم
محلّی با دولت در اجرای پرو هها ،بهخصعو در شعرایطی کعه
خود آنها نیز در ارتباط با پرو ة سرمایهگذاری کننعد ،موجعب
باالرفتن ضریب موفّقیعت آن پعرو ه بعه میعزان قابعل تعوجهی
خواهد بود.
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با درنظرگرفتن هدف اصلی تحقیعق کعه یعافتن زمینعهها و
پیشبینی میزان سرمایهگذاری در بخش زیرساختها و امعاکن
مورد نیاز توسعة توریسم روستایی در استان تهران توسّط سعه
بخش دولت ،ساکنان روستایی و بخش خصوصی اسعت ،سععی
شده است .ضعمن برّرسعی وضععیت زیعر سعاختها ی توسععة
توریسععم روسععتایی در اسععتان تهععران بععه جمععتآوری نظععرات
گروههای دستاندر کار توسعة روستایی در رابطه با زمینعههای
سععرمایهگذاری مععورد نیععاز زیرسععاختهای توریسععم روسععتایی
پرداخته و به پیشبینی سهم هری از گروههعا در ایعن زمینعه
بپردازیم .بیش حمایت دولت و تشویق سرمایهگذاری توسّط
بخش خصوصی و مردم محلّی در این زمینه موجعب مشعارکت
بیشتر و مؤثّرتر این گروهها خواهد شد.
 .1 .2پیشینۀ نظری تحقیق
امععروزه ،اثععرات مثبععت اقتصععادی گردشععگری روسععتایی
درمنععاطق روسععتایی توسّ عط تمععامی دسععتاندرکاران توسعععة
روسععتایی پذیرفتععه شععده اسععت .بععا توجّ عه بععه انععواع مختلععف
گردشگری روستایی و با توجّه به پتانسعیلهای توریسعتی هعر
منطقه ،میتوان به بهبود و یا ایجعاد نعوع مناسعب گردشعگری
روستایی در هر منطقه اقدام کرد.
احمدی شعاپورآبادی و رضعوانی ( )2013در مطالععهای در
استان قم اظهار میکنند کعه گردشعگری میتوانعد بعه عنعوان
زمینهای بسیار مناسب جهت توسعة روستایی محسوب شعده و
در مناطق روستایی باعث ایجاد و احیای فعّالیتهای اقتصادی،
کسب درآمد بیشتعر و همچنعین ،پایعداری محعیط زیسعت و
پایداری اقتصادی در منطقه شود.
ویلسون ،پسنمایر و وان )2001( 14در پژوهشی بعا عنعوان
عوامل موفّقیت توسععة توریسعم روسعتایی میگوینعد ،توسععة
گردشگری در موارد خعا (بعه عنعوان مثعال منعاطق وسعیت
تفریحی) با هزینههای باال همراه است ،در حالی که گردشگری
روستایی را میتعوان بعا سعرمایهگذاریهای کوچع در بخعش
آموزشی و حمایت مالی محدود توسعه داد .توسعة گردشعگری
روسععتایی نیععاز بععه هزینععههای کمتععری نسععبت بععه سععایر
استراتژیهای توسعة اقتصادی دارد؛ عالوه بر ایعن ،گردشعگری
روستایی پایگاهی برای حضور کسبوکارکوچ بعوده و هعمراه
با فعّالیتهعای روسعتایی؛ ماننعد کشعاورزی موجبعات تشعویق
فعّالیت و کسب درآمد را بعرای خانوادههعای روسعتایی فعراهم
میکند.
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فرقاندوسععت و هاشععمی ( )1388در پژوهشععی بععا عنععوان
«بررسی موانت توسعة سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت
جهانگردی ایران» به این نتیجه رسیدهاند کعه سعرمایهگذاری
در صنعت گردشگری به دلیل پتانسیل باالی اقلیمی کشعور ،از
گزینههای مناسبی اسعت کعه نیازمنعد توسععة زیرسعاختهای
اقتصادی ،فراهمکردن شرایط اجتماعی مناسب و بهبود روابعط
سیاسی با سایر کشعورها اسعت .نعوری و زنعد ( )2013نیعز در
پژوهشی در استان کرمانشاه کمبعود هتعل ،کمعو روسعتایی و
کمبود سرمایهگذاری بخعش خصوصعی را از عوامعل بازدارنعدة
توسعة توریسم روستایی دانستهاند.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
این تحقیق در استان تهران صعورت گرفتعه اسعت .اسعتان
تهران با مساحتی حعدود  13692کیلعومتر مربعت و جمعیتعی
حدود  12/18میلیعون نفعر از شعمال بعه اسعتان مازنعدران ،از
جنوب به استان قم و مرکزی ،از شرق بعه اسعتان سعمنان و از
غرب به استان البعرز محعدود میشعود .ایعن اسعتان دارای 14
شهرستان و  1050روستا میباشعد .در ایعن پعژوهش ،هعر 14
شهرستان استان مورد بررسی قرار گرفتهاند.

 .2. 2روش تحقیق
این پژوهش براساس روش پژوهش اسنادی و پیمایشی ،بعا
استفاده از پرسشنامه و همچنین ،مصاحبة چهرهبهچهره انجام
شده است.
در ایععن تحقیععق براسععاس دادههععای جمتآوریشععده
(براساس پرسعشنامههای تنظیمشعده بعر مبنعای انعدازهگیری
لیکععرت )10بععرای تجزیععهوتحلیل دادههععا ،از آمععار توصععیفی و
استنباطی استفاده شد که در بخش آمار توصیفی از آمارههعای
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار اسعتنباطی از
آزمون مقایسة میانگینها (کولمعوگروو اسعمیرنوو )z 9اسعتفاده
شد.
جامعة آماری این پژوهش شامل سه گروه زیر است:
 .1گروه مردم محلّی یا ساکنان روستایی کعه شعامل
 122نفر از ساکنان روستایی استان تهران هستند کعه
دارای سکونت دائم و یا موقّت در روستا میباشند و بعه
طععور تصععادفی ،در سععطا اسععتان انتخععاب شععدند (20
روستای دارای پتانسیل گردشگری).
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 .2گروه مسؤوالن که متشعکّل از تععداد  119نفعر از
مسؤوالن دولتی ستادی ،شهرستانی و محلّعی هسعتند
که ارتباط کاری آنها به طور مستقیم با مقولة توسععة
روستایی میباشد.
 .3گروه دارندگان مشاغل خصوصی متشعکّل از 183
نفر که در این گعروه تععدادی از اعضعای سعازمانهای
غیردولتی نیز مشارکت داشتهاند و به طعور تصعادفی از
بین صاحبان مشاغل خصوصی و اعضعای سعازمانهای
غیردولتی انتخاب شدند.
در مورد ترکیب انتخاب جامعة آماری شایان شکر است کعه
حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به دست آمد.
جهت تعیین حجم نمونه ی مطالعة مقعدّماتی بعا توزیعت
پرسشنامه بین  20نفر از دو گعروه معردم محلّعی و دارنعدگان
مشاغل خصوصی انجام شد و با برآورد واریانس نمونة اولیعه در
سطا اطمینان  95درصد ،حجعم نمونعه از طریعق فرمعول ()1
محاسبه شد:
()1

این حجم برای گروه معردم محلّعی برابعر  88نفعر و بعرای
دارندگان مشاغل خصوصی 82تعیین شد.
در گروه مسؤوالن حجم کلّ نمونه مشخص بعود .بنعابراین،
تعداد نمونه از جدول مورگان به دست آمد.
تعداد کل=  180نفر حجم نمونه=  123نفر
جهت اطمینان بیشتر برای دستیابی به پرسعشنامههای
معتبر و قابل بررسی ،در هر گروه تعداد  200پرسشنامه توزیت
شد که در گروه مردم محلّی  122و در گروه بخعش خصوصعی
 183و در گروه مسؤوالن نیز  119پرسشنامة قابل بررسی بعه
دست آمد.

 .3 .2معرّفی شاخصها و متغیّرها
در ایععن تحقیععق ،در کععل 16 ،شععاخص توسعععة توریسععم
روستایی مورد برّرسی قرار گرفتنعد (بوربعو754 . ،2013 ،1؛
کععاتوال27 . ،2010 ،7؛ بانعع جهععانی )2016 ،کععه ایععن
شععاخصها عبارتانععد از -1 :جادهسععازی  -2هتلسععازی -3
مهمانسرای روستایی  -4اقامتگاه موقّت روسعتایی  -5مراکعز
امرار معاش و فنّی (مراکزی مانند بقّعالی ،سعوپر معواد غعذایی،
مکانیکی و غیره)  -6مراکز بهداشت و سالمت  -7دسترسی بعه
بان و ایجاد آن  -8سرویس بهداشعتی عمعومی  -9برقکشعی
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 -10لولهکشععی گععاز  -11تلفععن  -12تلویزیععون  -13اینترنععت
 -14بازارچههای محلّی  -15مرمّت و بازسازی آثعار تعاریخی
فرهنگععی  -16س عرمایهگذاری در توسعععة توریسععم در برّرسععی
وضعیت مناطق روسعتایی در اسعتان تهعران براسعاس ارزیعابی
زیرساختها و مکانهای مورد نیاز گردشگری در هر شهرستان
از استان تهران 14 ،شاخص اوّل مورد بررسی قعرار گرفعت .در
برّرسی نظرات مسؤوالن دولتی ،مردم محلّی و بخش خصوصعی
و همینطور در مورد پیشبینی زمینههای سعرمایهگذاری ایعن
سه گروه در زیرساختها و مکانهعای معورد نیعاز گردشعگری
روستایی  15شاخص اوّل و در برآورد سرمایهگذاری در توسعة
گردشگری روستایی توسّط دولت ،ساکنان منعاطق روسعتایی و
بخش خصوصی در اسعتان تهعران طعی سعالهای  1384العی
 1393هر  16شاخص را مورد برّرسی قرار دادیم.
به دلیل نا مشخص بودن نرخ تورم در سالهای آتی تمعامی
سرمایه گذاری ها را بر حسب دالر محاسبه نمودیم.

 .3مبانی نظری
گردشگری روستایی ی فعّالیت پیچیده چند وجهی است
که فقط مبتنی بر گردشگری کشاورزی نبوده و شعامل گعذران
اوقععات فراغععت مبتنععی بععر کشععاورزی  ،طبیعععت گععردی و
اکوتوریسم ،4پیاده روی ،کوهنوردی و سوار کاری ،ماجراجویی،
ورزش و گردشگری سالمت ،شکار و ماهیگیری ،سفر آموزشی،
هنععر و گردشععگری میععراگ فرهنگععی ،و در برخععی منععاطق
گردشععگری قععومی مععی شععود ( ا.ای.سععی.دی  .)1994 12بععه
اعتقاد گنون 5توریسم روستایی ی فرم ساده تعری از توسععه
توریسم پایدار و چند جانبه در مناطق روستایی است و طیفعی
از خدمات ،فعّالیتها و امکانات را ارائه میدهد کعه ایعن معوارد
توسّط کشاورزان و مردم روستایی بعرای جعذب توریسعتها در
منطقة خود و به منظور کسب درآمد بیشتعر فعراهم میشعود
(گنون.)55 . ،1994 ،5
گردشگری در توسعة مناطق روستایی نقش بهسزایی دارد
که میتوان آنها را به صورت زیر خالصه کرد:
احیا و سازماندهی مجدّد فعّالیتهعای اقتصعادی محلّعی و
بهبود کیفیت زندگی ،ارائة درآمد اضافی هعمراه بعا بخشهعای
کشاورزی و صنعتی و خدمات ،ایجاد امکان تعامالت اجتمعاعی
جدید ،تولید فرصتها برای ارزیابی مجدّد از میراگ فرهنگعی و
نمادهععای آن ،منععابت طبیعععی و هویععت مکانهععای روسععتایی،
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کم های اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی ،باالبردن ارزش
اقتصادی کیفیت غذایی محصوالت (هال و پیج.)2002 ،6
باتلر وکالرک 3بر این باورند که گردشگری روستایی لزومعأ
ی راه حلّ جادویی در مناطق روسعتایی نیسعت؛ امّعا حعدّاقل
میتواند موجب ایجاد و توزیت درآمعد در منعاطق روسعتایی بعا
شرایط اقتصادی ضعیف شود (هال و پیج.)2002 ،6
در سالهای اخیر ،گردشگری ،به عنوان ی صنعت بعدون
دود و ی منبت غنی از درآمد در تجارت جهعان مطعر شعده
است .گردشگری نقش مهمّی در تولید ناخعالص داخلعی ایفعا
میکند .توسعة صنعت گردشگری باعث رفاه و کاهش فقر شده
و همچنین ،تأثیر زیادی بر افزایش درآمد ،کاهش بیکاری و در
نتیجه ،افزایش رفاه اجتماعی دارد.
اهمّیت اقتصادی گردشگری در راستای ی هدف ،معمعوالً
ناشناخته بوده و به نحو مطلوبی ،فراتر از بخشهای حملونقعل
و نیععز بهداشععت و سععالمت اسععت ( توریسععم اکونععومیکس،13
.)2012
بععه اعتقععاد سععقایی ( )1392گردشععگری یعع فعّالیععت
اقتصادی وابسته به فرآیند سرمایه و اقتصاد بازار است و نقعش
سرمایهگذاری در توسعة گردشگری ی نقش حیاتی ،اصعلی و
بنیادی است .به همین دلیل ،توسعة گردشگری وابستگی کامل
به سرمایهگذاریهای داخلعی و خعارجی در هعر کشعور دارد و
بدون این سرمایهگذاریها ،حتّی شکلگیری جریان گردشگری
با تأثیرگذاری اقتصادی غیرممکن است.
سعقایی ( )1392همچنعین ،بیعان میکنعد کعه محاسعبات
انجامشده نشان دادهاند که ضعریب فزاینعدة تولیعد در صعنعت
جهانگردی ایران معادل  1/6است کعه ایعن رقعم بعه آن معنعا
توسعط جهعانگردان در ایعران،
است که اگر ی واحعد پعولی ّ
هزینه و وارد چرخة اقتصادی کشور شود ،باعث ایجاد تولیعدی
به میزان  6/1واحد پولی در بخشهای مختلف اقتصادی که به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند ،خواهعد
شد .مقایسة این اثر با ضریب فزایندة سایر بخشهای اقتصادی
نشان میدهد کعه صعنعت گردشگعری ایعران پعس از صعنایت
غذایی (با ضریب  )16/2و ساختمان (با ضریب  )72/1در رتبعة
سعوّم در بعین تمعام بخشهعای اقتصعاد ایعران قعرار دارد کعه
نشاندهندة قابلیت باالی صعنعت یادشعده بعرای ایجعاد رونعق
اقتصادی در کشور است.
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اگر صنعت گردشگری را از بعد اشتغالزایی برّرسی کنیم،
در سال  1393تعداد  276845000شغل در جهان وابسته بعه
توریسم بوده که تقریبأ  9/4در صعد از کعلّ اشعتغال جهعان را
شععامل میشععود (دبلیععو .تععی .تععی .سععی .)2015 ،16در جهععان
امروز،گردشگری نقش بسیار مهمّی را در اقتصاد جهانی ،بهویژه
در ایجاد شغل بعازی میکنعد .در سعالهای اخیعر بسعیاری از
کشورهای درحالتوسعه و کشورهای با منابت ا قتصادی پعایین
به این مهم دست پیدا کرده و به درآمعد قابعل تعوجّهی دسعت
یافتهاند .بدون ش آنهعا برنامعهریزیها و منعابت گردشعگری
مورد نیاز خود را بهبود دادهانعد کعه ایعن خعود موجعب ایجعاد
فرصتهای شغلی مناسب در این زمینه شده و بعا رسعیدن بعه
وضعیت بهتر اشتغال میتوانند به موقعیعت اقتصعادی بهتعر در
کشور خود دست یابند.
مشارکت جوامت محلّی در توسععة توریسعم روسعتایی نیعز
جایگاه ویژة خود را دارد .مشارکت جامعه به عنوان ی طیف
وسععیعی از فرآینععدهایی محسععوب میشععود کععه از طریععق آن،
جوامت محلّی درگیر شده و نقش مهمّی در مسائلی که آنها را
تحت تأثیر قرار میدهعد ،بعازی میکننعد (کلعی. ،2001 ،8
 .)77بان جهانی ،عدم مشارکت جامعه را به عنوان ی عامعل
بازدارنععده در بسععیاری از تالشهععای توسعععهای در کشععورهای
درحالتوسعه به رسمیت شناخته است (ورلد بان .)1993 ،15
در توسعة صنعت گردشگری ،بسیاری مشارکت اجتمعاعی
را به عنوان ی روش برای توزیت منعافت بیطرفانعه حاصعل از
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توسعة صنعت گردشگری در میان همة اعضای جوامعت محلّعی
میدانند (بوزلول.)48 . ،1994 ،2
مشارکت جامععه میتوانعد یع عامعل مهعم بعرای ایجعاد
ظرفیت در جامعه برای توسعة گردشگری باشد .بدون مشارکت
جامعه ،نه توسعهای وجود خواهد داشت و نه برنامعهای .از ایعن
رو ،عدم مشارکت جامعه در تصمیمسازیهای توسعة گردشگری
میتواند باععث نارسعایی در توسععة جامععه شعود (میرانعدا ،11
.)110 . ،2007

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4ارزیابی وضعیت مناطق روستایی از نظر زیرسااخت
ها و مکانهای مورد نیاز گردشگری روستایی در هر یک
از شهرستانهای استان تهران
در این بخعش وضععیت جادههعا ،هتلهعا ،مهمانسعراهای
روستایی ،اقامتگاههای موقّت روستایی ،مراکز امعرار مععاش و
خدمات فنّی ،مراکز بهداشعت و خعدمات بهداشعتی و درمعانی،
بان ها ،سرویسهای بهداشتی عمعومی ،بعرق ،لولهکشعی گعاز،
خطوط تلفن ،شبکة تلویزیون ،اینترنعت و بازارچعههای محلّعی
روستایی مورد مطالعه قرار گرفتنعد و نتیجعة ارزیعابی نیعز بعه
صورت زیر گزارش شد.
بسیارخوب =  +++ارزیابی بیش از  75است .خعوب = ++
ارزیابی بین  50تعا  %75اسعت .رضعایتبخش =  +ارزیعابی
بین  25تا  %50است .بد =  -ارزیابی کمتر از  25است.

جدول  -1وضعیت مناطق روستایی در استان تهران براساس ارزیابی زیرساختها و مکانهای مورد نیاز گردشگری در هر شهرستان
از استان تهران ()1393
مأخذ :دانشنامة آزاد گردشگری و ایرانشناسی1394 ،؛ شبکة روستایی ایران1394 ،؛ سایت هتلداری ایران1394 ،
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همانطور که نتایج نشان میدهد ،وضععیت جادههعا ،بعرق،
لولهکشی گاز و تلویزیون ،در بسعیاری از منعاطق روسعتایی در
استان تهران بسیار خوب اسعت و مشعخّص اسعت کعه در ایعن
زمینهها سرمایهگذاری قابل توجّهی صورت گرفته است.
مراکععز بهداشععت و سععالمت در منععاطق روسععتایی ری و
بهارستان عالی و در دیگر شهرسعتانها خعوب و رضعایتبخش
اسععت .مراکععز امععرار معععاش و خععدمات فنّعی در تمععام منععاطق
روستایی در سطا خوب و یا رضعایتبخش اسعت و در دماونعد
خوب نیست و باید در تمام شهرستانها بهبود یابد .خطّ تلفعن
در تمام روستاها موجود بوده و در ی وضععیت تقریبعاً خعوب
است.
وضعیت اینترنت در کلّیة منعاطق روسعتایی اسعتان تهعران
چندان رضایتبخش نیست.
وضعیت هتلها ،مهمانسعراهای روسعتایی ،اقامتگاههعای
موقّت روستایی ،بان ها ،بازارچههای روسعتایی و سعرویسهای
بهداشععتی عمععومی بععد هسععتند ،فقععط وضعععیت هتلهععا در
شهرستان تهران بسیار خوب اسعت و بهجزشعمیران ،در دیگعر
شهرسععتانهای اسععتان هتععل ،مهمانسععرا و اقامتگععاه موقّ عت
روستایی و اردوگاه وجود ندارد.

 .2 .4سرمایهگذاری در عوامل زیرساختی و اماکن ماورد
نیاز توسعۀ گردشگری روستایی
بدون ش  ،سرمایهگذاری بر روی عوامعل زیرسعاختی الزم
برای توسعة روستایی بسعیار مهعم اسعت .اگرچعه ایعن عوامعل
همگی برای توسعة روستایی بسیار مهم هستند؛ ولی برخعی از
آنها اختصا ً برای توریسم روسعتایی دارای اهمّیعت ویعژهای
هسعتند؛ بعه عنععوان مثعال ،هتلهععا ،اینترنعت ،مهمانسععراهای
روستایی ،اقامتگاههای موقّت روستایی ،بازارچههای روسعتایی
و سرویسهای بهداشتی عمومی از مواردی هسعتند کعه بعرای
گردشگری روستایی در مناطق روستایی دارای اهمّیعت بسعیار
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باالیی هستند .در این میان ،گروههای سرمایهگذاری نیز بسیار
مهم بوده و این واقعیت که این گروهها بر این بعاور باشعند کعه
آنها باید در چه زمینههایی سعرمایهگذاری کننعد نیعز بسعیار
مهم است .به همین دلیل ،نگارنده سه گروه را تعیعین کعرده و
نظر آنها را در زمینة سرمایهگذاری مخعتصّ آن گعروه ،معورد
مطالعه قرار داده است .این سه گروه عبارتاند از:
 مسؤوالن دولتی دخیل در توسعة روستایی
 ساکنان روستایی استان تهران

 دارندگان مشاغل تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی
و همچنین ،تععدادی از اعضعای سعازمانهای غیردولتعی (در
این مقاله ما این گروه را بخش خصوصی مینامیم).

 .3 .4بررسی نظرات مسؤوالن دولتی در مورد زمینههای
ساارمایهگذاری دولتاای در رابطااه بااا زیرساااختها و
مکانهای مورد نیاز گردشگری روستایی
در این بخش ،در مورد سرمایهگذاری دولتی در زمینة 15
عامل زیرسعاختی و مکانهعای الزم بعرای توسععة گردشعگری
روستایی از مسؤوالن دولتعی کعه در توسععة روسعتایی درگیعر
هستند ،پرسش شده است .با توجّه بعه جعدول ( )2و براسعاس
عدد  zو میانگینها ،آنها بر این باورند که دولعت بایعد در 10
مورد زیر براساس اولویت ،سرمایهگذاری کند:
ساختوساز جاده ،مرمّت و بازسازی آثار تاریخی -فرهنگی،
بهبععود خععدمات بهداشععتی و درمععانی ،آمادهسععازی زمین عههای
دسترسی به اینترنعت ،دسترسعی بعه سیسعتم بعانکی ،تحویعل
خطععوط تلفععن ،زمینهسععازی دسترسععی بععه شععبکة تلویزیععون،
گازرسانی ،توسعة سرویسهای بهداشتی عمعومی و برقرسعانی
به روستاها .باالتربودن میعانگین از  2/5در ایعن عوامعل ،نشعان
میدهد که همة آنها در شعرایط و یعا محعدودة معورد توافعق
مسؤوالن قرار دارند.

سال پنجم
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جدول  -2نظر مسؤوالن دولتی در مورد زمینههای سرمایهگذاری دولتی در زیرساختها و مکانهای مورد نیاز گردشگری روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
فراسنجه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Z
کولموگروو
اسمیرنوو

سطا معنیداری
(دو دنباله)

راهسازی

119

4/0084

./73063

4/396

0/000

هتلسازی
ایجاد مهمانسراهای روستایی
ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی
ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنّی
مرمّت و بازسازی آثار تاریخی فرهنگی
بهبود خدمات بهداشتی و درمانی
زمینهسازی دسترسی به سیستم بانکی
ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی
برقرسانی روستایی
گازرسانی
تحویل خطوط تلفن
زمینهسازی دسترسی به شبکة تلویزیون
زمینهسازی دسترسی به اینترنت
ایجاد بازارچههای روستایی محلّی

119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
118

2/6218
2/3950
2/2101
2/3866
4/5882
4/4538
4/5378
4/2185
4/2605
4/4622
4/5042
4/5210
4/2353
4/3136

1/33399
1/04329
./90079
0/96647
0/57360
0/79987
0/51733
0/73829
0/90631
0/64820
0/62265
0/64897
0/57793
0/72441

2/664
2/755
2/793
2/841
4/205
3/994
3/932
3/268
3/120
3/465
3/819
3/814
3/970
2/830

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

 .4. 4برّرساای نظاارات ساااکنان روسااتایی در مااورد
زمینههای سرمایهگذاری آنها در زیرساختها و امااکن
مورد نیاز گردشگری روستایی
در ایععن بخععش از سععاکنان منععاطق روسععتایی در مععورد
سرمایهگذاری در زمینة 15عامل زیرساختی و اماکن مورد نیاز
برای توسعة گردشگری روستایی پرسش شد .همعان طعور کعه

در جدول ( )3مشاهده میشود و براساس عدد  zو میانگینها،
آنها معتقدند که ساکنان روستایی باید در پنج مورد با اولویت
زیر سرمایهگذاری کنند :استقرار اقامتگاههای موقّت روستایی،
ایجععاد بازارچععههای محلّ عی روسععتایی ،ایجععاد مهمانسععراهای
روستایی ،گازرسانی و مراکز امرار معاش و خدمات فنّی.

جدول  -3نظر ساکنان روستایی در مورد زمینههای سرمایهگذاری آنها در زیرساختها و اماکن مورد نیاز گردشگری روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
فراسنجه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Z
کولموگروو
اسمیرنوو

سطا معنی
داری ( دو دنباله)

راهسازی

122

2/5656

1/02035

3/772

0/000

هتلسازی

122

2/3525

0/85205

4/850

0/000

ایجاد مهمانسراهای روستایی

122

4/4836

0/64582

3/634

0/000

ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی

122

4/0164

0/97050

4/000

0/000

ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنی

120

4/2083

0/83913

3/399

0/000

مر ّمت و بازسازی آثار تاریخی فرهنگی

119

2/1849

0/92027

3/481

0/000

بهبود خدمات بهداشتی و درمانی

122

2/3201

0/82559

3/897

0/000
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زمینهسازی دسترسی به سیستم بانکی
ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی

121
122

1/19745
0/82789

3/792
3/827

فراسنجه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Z
کولموگروو
اسمیرنوو

سطا معنی
داری ( دو دنباله)

برقرسانی روستایی

122

2/6393

0/96265

3/721

0/000

گاز رسانی
تحویل خطوط تلفن
زمینهسازی دسترسی به شبکة تلویزیون
زمینهسازی دسترسی به اینترنت
ایجاد بازارچههای روستایی محلّی

122
122
122
122
122

3/3770
2/5082
2/4590
2/3689
4/4262

0/98188
0/95559
0/86385
0/82523
0/77051

3/524
3/867
4/228
4/803
3/726

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

 .5 .4نظاار بخااخ خصوصاای در مااورد زمینااههای
سرمایهگذاری این بخخ در زیرساختها و اماکن ماورد
نیاز گردشگری روستایی
در این بخش 15 ،سؤال مورد نظر را از دارندگان مشعاغل
تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی و همچنین ،تععدادی از
اعضای سازمانهای غیردولتی پرسیده شعد .همعانطور کعه در
جدول ( )4مشخّص است و براساس عدد  zو میانگینها ،آنها

2/6860
2/3097

شمارۀ  / 3پیاپی 15
0/000
0/000

بیان کردهاند که میتوانند در هفت اولویت زیعر سعرمایهگذاری
کنند:
سععاخت هتععل ،ایجععاد مهمانسععراهای روسععتایی ،ایجععاد
اقامتگاههععای موقّععت روسععتایی ،ایجععاد بازارچععههای محلّععی
روستایی ،توسعة سرویسهای بهداشتی عمعومی ،مراکعز امعرار
معاش و خدمات فنّی و آمادهسعازی زمینعههای دسترسعی بعه
سیستم بانکی.

جدول  -4نظر بخخ خصوصی در مورد زمینههای سرمایهگذاری این بخخ در زیرساختها و اماکن مورد نیاز گردشگری روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
فراسنجه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Z
کولموگروو
اسمیرنوو

سطا معنیداری
(دو دنباله)

راهسازی

183

2/5082

1/06984

3/918

0/000

هتلسازی

183

4/6230

4/68394

5/078

0/000

ایجاد مهمانسراهای روستایی

183

4/3770

0/55040

3/794

0/000

ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی

183

4/3934

0/81876

3/713

0/000

ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنی

183

4/3852

0/66116

3/123

0/000

مرمّت و بازسازی آثار تاریخی فرهنگی

183

2/3197

0/82589

3/927

0/000

بهبود خدمات بهداشتی و درمانی

183

2/3770

0/89376

4/250

0/000

زمینهسازی دسترسی به سیستم بانکی

183

3/6033

0/95288

3/094

0/000

ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی

183

3/6721

1/03207

3/187

0/000

برقرسانی روستایی

183

2/4590

0/86365

4/228

0/000

گاز رسانی

183

2/5492

0/97152

3/994

0/000

تحویل خطوط تلفن

183

2/5082

1/06984

3/918

0/000

زمینهسازی دسترسی به شبکة تلویزیون

183

2/5082

0/95559

3/867

0/000

زمینهسازی دسترسی به اینترنت

183

2/4590

1/01352

4/102

0/000

ایجاد بازارچههای روستایی محلّی

183

4/4754

0/64556

3/494

0/000

سال پنجم
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توسعة گردشگری روستایی در مناطق روستایی و براساس آمار
و اطّالعات موجعود ،در معورد وضععیت سعرمایهگذاری در ایعن
زمینه در طول سالهای  1384-1393در استان تهران مطالعه
کرده و همچنین ،تعیین سهم سرمایهگذاری هعر گعروه در هعر
زمینه انجام شد .جدول ( )5وضعیت شکرشده را نشان میدهد.

 .6 .4وضااعیت ساارمایهگذاری در توسااعۀ گردشااگری
روستایی توسّط دولت ،ساکنان مناطق روستایی و بخخ
خصوصی در استان تهران در سالهای 1384-1393
براسععاس نظععر سععه گععروه یادشععده در مععورد زمینععههای
سرمایهگذاری آنها در زیرساختها و اماکن معورد نیعاز بعرای

جدول  -5سرمایهگذاری در توسعۀ گردشگری روستایی توسّط دولت ،ساکنان مناطق روستایی و بخخ خصوصی در استان تهران
1393-1384
مأخذ :مجلس شورای اسالمی1383 -1393 ،؛ کریمبیگی1393 ،؛ محمّدنژاد1394 ،
سهم ساختارهای
دولتی

سهم بخش
خصوصی

سهم مشارکت
مردمی

سهم هر گروه در سرمایهگذاری
زمینة سرمایهگذاری
راه سازی

% 98.4

% 1.6

برق رسانی روستایی

 % 100تقریبأ

_
تنها برای حق
اشتراک

گازرسانی روستایی

% 5.2

_

% 94.8

$ m.199.45

مراکز خدمات بهداشتی و درمانی

% 100

_

_

آمار در دسترس نیست

آمادهسازی زمینههای دسترسی به کانالهای تلویزیون

% 100

_

_

آمار در دسترس نیست

هتلسازی

% 1.8

% 98.2

_

$ m.600

مرمّت و بازسازی آثار تاریخی فرهنگی

% 100

_

_

$ m.1.68

سرمایهگذاری در توسعة توریسم

% 100

_

_

$ m.2.48

ایجاد بازارچههای روستایی محلّی و فصلی

% 80

%5

% 15

$ m.0.1

آمادهسازی زمینه های دسترسی به اینترنت

% 100

_

_

$ m.0.05

ایجاد مهمان سراهای روستایی

_

_

_

_

ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی

_

_

_

_

ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنّی

_

_

_

_

ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی

ناچیز

ناچیز

ناچیز

ناچیز

دسترسی به سیستم بانکی

ناچبز

ناچبز

ناچبز

ناچبز

براسععاس جععدول ( ،)5در زمینعة ساختوسععاز جععاده ،بععرق
روسععتایی ،خععدمات بهداشععتی و درمععانی در سععطا روسععتا و
دسترسععی بععه شععبکههای تلویزیععون نزدیعع بععه  100از
سععرمایهگذاری توسّ عط دولععت انجععام شععده اسععت .در زمین عة
لولهکشی گاز در مناطق روسعتایی ،دولعت اوّلعین سعرمایهگذار
است؛ امّا پس از شروع عملیعات ،مشعارکت معردم در پرداخعت
هزینه ،قابل توجه است.

کلّ سرمایهگذاری
$ m.85
آمار در دسترس نیست

در زمینة هتلها ،نقش بخش خصوصی بسیار مهم اسعت و
مشابه دیگر کشعورها در جهعان هتلهعایی سعاخته شعده کعه
مدیریت آنها توسّط بخش خصوصی صعورت میگیعرد .دولعت
کععلّ هزینععة مرمّععت و بازسععازی آثععار تععاریخی وفرهنگععی را
میپردازد.
در زمینععة سععرمایهگذاری در توسعععة گردشععگری تنهععا
سععرمایهگذار دولععت اسععت و سععرمایهگذاری مععردم و بخععش
خصوصی در این زمینه قابل چشمپوشعی اسعت .در راهانعدازی
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میانگین سرمایهگذاری سالیانه (0/20 m.$ )1399-1395

بازارچعععههای محلّعععی و فصعععلی روسعععتایی ،عمعععدة سعععهم
سععرمایهگذاری متعلّععق بععه دولععت اسععت و در نهایععت ،کععلّ
سرمایهگذاری در آمادهسازی زمینههای دسترسی بعه اینترنعت
در مناطق روستایی توسّط دولت انجام شده است.

میانگین سرمایهگذاری سالیانه (1.03 . $ )1393-1384
میانگین سرمایهگذاری سالیانه (1/213 m.$ )1399-1395

 .7 .4سرمایهگذاری مورد انتظار در توسعۀ گردشاگری

دسترسی به اینترنت

روستایی در استان تهران تا سال 1399

میععانگین سععرمایهگذاری بععرای  100روسععتا در سععال :1395
0/034 m.$
میانگین سرمایهگذاری سالیانه (0/056 m. $ )1399-1395

در این بخش ،میزان سرمایهگذاری برای توسعة گردشگری
روسععتایی در زمینععههای زیرسععاختها و امععاکن مععورد نیععاز
گردشگری روستایی پیشبینی شده است .از آنجعا کعه نقعش
دولت ،مردم محلّی و بخعش خصوصعی در توسععة روسعتایی و
همچنین ،در توسعة گردشگری روستایی بسیار مهم اسعت ،در
این پژوهش ،سهم هر ی از آنهعا از سعرمایهگذاری براسعاس
نظرات خود آنهعا کعه در جعداول ( ،3 ،2و  )4بیعان کردهانعد،
پیشبینیشده است.
براساس ،جداول ( 7 ،6و  )8سهم سرمایهگذاری هر گعروه
را در یعع دورة پنجسععاله ( )1395 -1399پیشبینععی شععده
است؛ امّا پیشبینی رشد صددرصدی در ی دورة بیستسعاله
بوده است .به همین دلیل ،رشد پنجدرصدی سعرمایهگذاری را
در هععر سععال در نظععر گرفتععه و در مععواردی همچععون تعععداد
مهمانسعععراهای روسعععتایی ،مراکعععز بهداشعععتی و درمعععانی و
سرویسهای بهداشتی عمومی ،میعزان رشعد و افعزایش تععداد
براساس وضت موجود و نظر کارشناسان مربوطه مدّ نظعر قعرار
داده شده است.
الف -سرمایهگذاری دولتی مورد انتظار در توسعۀ گردشگری
روستایی

در این بخش ،پیشبینی سهم دولت در زمینههای مختلف
سرمایهگذاری (طبق نظر مسؤوالن دولتی) به شر زیعر انجعام
شده است:
راهسازی

میانگین سرمایهگذاری سالیانه (8.5 m.$ )1384 -1393
میانگین سرمایهگذاری سالیانه (9/876 m.$ )1399-1395
ساختوساز هتل

میانگین سرمایهگذاری سالیانه (1.08 m.$ )1393-1384
میانگین سرمایهگذاری سعالیانه (1/266 m.$ )1399-1395
مرمّت و بازسازی آثار تاریخی -فرهنگی

میانگین سرمایهگذاری سالیانه (0 /168 m.$ )1393-1384

گاز رسانی

متوسّط سرمایهگذاری سالیانه 1395-1399
ایجاد مراکز خدمات بهداشتی و درمانی

 5مورد در سال 0/056 m. $ 1395
ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی

 5مورد در سال 0/11 m. $ 1395
آمادهسازی دسترسی به سیستم بانکی

 3مورد در سال 0/11 m. $ 1395

سال پنجم
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جدول  -6سرمایهگذاری دولتی مورد انتظار در توسعۀ زیرساختها و اماکن مورد نیاز گردشگری روستایی در استان تهران تا سال
1399
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
سال

1395
m$

2017
m$

2018
m$

2019
m$

1399
m$

راهسازی

8/93

9/38

9/85

10/35

10/87

هتلسازی

1/14

1/20

1/26

1/33

1/40

ایجاد مهمانسراهای روستایی

_

_

_

_

_

ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی

_

_

_

_

_

ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنی

زمینههای سرمایهگذاری

مرمّت و بازسازی آثار تاریخی فرهنگی

_
0/177

_
0/19

_
0/20

_
0/21

_
0/22

بهبود خدمات بهداشتی و درمانی

0/5

0/53

0/56

0/59

0/62

زمینهسازی دسترسی به سیستم بانکی

0/1

0/11

0/12

0/13

0/14

ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی

0/09

0/1

0/11

0/12

0/13

برقرسانی روستایی

ناچیز

ناچیز

ناچیز

ناچیز

ناچیز

گاز رسانی

1/08

1/134

1/19

1/3

1/36

تحویل خطوط تلفن

ناچیز

ناچیز

ناچیز

ناچیز

ناچیز

زمینهسازی دسترسی به شبکة تلویزیون

ناچیز

ناچیز

ناچیز

ناچیز

ناچیز

زمینهسازی دسترسی به اینترنت

0/034

0/047

0/057

0/067

0/077

ایجاد بازارچههای روستایی محلّی

_

_

_

_

_

ب -سرمایهگذاری مورد انتظار مارد روساتایی در توساعۀ

متوسّط سرمایهگذاری سالیانه ()1399-1395

گردشگری روستایی

ایجاد مهمانسراهای روستایی

در این بخش ،مشارکت سرمایهگذاری معردم روسعتایی را
در زمینههای مورد نظر خودشان؛ از قبیل ایجاد مهمانسراهای
روستایی ،اقامتگاههای موقّت روستایی ،مراکز امعرار مععاش و
خدمات فنّی ،دسترسی به شبکة گاز و بازارهای محلّی و فصلی
روستایی به شر زیر انجام شد:
لولهکشی گاز
میانگین سرمایهگذاری سالیانه ()1393-1384
میانگین سرمایهگذاری سالیانه ()1399-1395

 5مورد در سال 0/56 m. 1395
ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنّی
 5مورد در سال 0/11 m. $ 1395
ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی
 25مورد در سال 0/19 m. $ 1395
ایجاد بازارچههای روستایی محلّی

18/9 m. $
25/284 m. $

 25مورد در سال 0/19 m. $ 1395
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جدول  -7سرمایهگذاری مورد انتظار ساکنان روستایی در توسعۀ زیرساختها و اماکن مورد نیاز گردشگری روستایی در استان تهران
تا سال 1399
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
سال

1395
m$

2017
m$

2018
m$

2019
m$

1399
m$

راهسازی

-

-

-

-

-

هتلسازی
ایجاد مهمانسراهای روستایی

0/5

0/53

0/56

0/59

0/62

ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی

0/17

0/18

0/19

0/20

0/21

ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنّی

0/09

0/1

0/11

0/12

0/13

زمینههای سرمایهگذاری

مرمّت و بازسازی آثار تاریخی– فرهنگی

-

-

-

-

-

ایجاد مراکز خدمات بهداشتی و درمانی

-

-

-

-

-

آمادهسازی زمینههای دسترسی به سیستم بانکی

-

-

-

-

-

ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی

-

-

-

-

-

برق رسانی روستایی

20/7

22/78

25/06

27/56

30/32

گازرسانی
تحویل خطوط تلفن

-

-

-

-

-

آماده سازی زمینههای دسترسی به کانالهای تلویزیون

فقط حق
اشتراک

فقط حق
اشتراک

فقط حق
اشتراک

فقط حق
اشتراک

فقط حق
اشتراک

ایجاد بازارچههای روستایی محلّی

0/17

0/18

0/19

0/20

0/21

آماده سازی زمینه های دسترسی به اینترنت

ج -سرمایهگذاری مورد انتظار بخاخ خصوصای در توساعۀ

 5مورد در سال 0/56 m. $ 1395

توریسم روستایی

ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنّی

در این بخش ،مشارکت سرمایهگذاری بخش خصوصعی در
زمینههای مورد توافق خودشان؛ از قبیل سعاخت هتعل ،ایجعاد
مهمانسراهای روستایی ،اقامتگاه های موقّت روستایی ،مراکز
امععرار معععاش و خععدمات فنّعی ،دسترسععی بععه شععبکة بععانکی و
بازارهای محلّی و فصلی روستایی به شر زیر انجام شد:

 5مورد در سال 0/11 m. $ 1395
ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی

 25مورد در سال 0/19 m. $ 1395
ایجاد بازارچههای روستایی محلّی

 25مورد در سال 0/19 m. $ 1395

ساختوساز هتل

ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی

میانگین سرمایهگذاری سالیانه (58.92 m.$ = )1393-1384
میانگین سرمایهگذاری سالیانه (68/356 m. = )1399-1395
متوسّط سرمایهگذاری سالیانه 1395-1399

 5مورد در سال 0/11 m. $ 1395

ایجاد مهمانسراهای روستایی

آمادهسازی دسترسی به سیستم بانکی

 3مورد در سال 0/11 m. $ 1395

سال پنجم
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جدول  -8سرمایهگذاری مورد انتظار بخخ خصوصی در توسعۀ زیرساختها و اماکن مورد نیاز گردشگری روستایی در استان تهران
تا سال 1399
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
سال
زمینههای سرمایهگذاری
راه سازی
هتل سازی
ایجاد مهمانسراهای روستایی
ایجاد اقامتگاههای موقّت روستایی
ایجاد مراکز امرار معاش و خدمات فنّی
مرمّت و بازسازی آثار تاریخی فرهنگی
بهبود خدمات بهداشتی و درمانی
آماده سازی زمینه های دسترسی به سیستم بانکی
ایجاد سرویس های بهداشتی عمومی
برقرسانی روستایی
گاز رسانی
تحویل خطوط تلفن
آمادهسازی زمینههای دسترسی به کانالهای تلویزیون
آمادهسازی زمینههای دسترسی به اینترنت
ایجاد بازارچههای روستایی محلّی

1395
m$
61/87
0/5
0/17
0/09
0/1
0/09
0/17

 .8 .4پیخبینی اثرات اقتصادی سرمایهگذاری در توسعۀ
زیرساختها و اماکن مورد نیاز گردشگری روساتایی در
استان تهران
سععرمایهگذاری در زمین عة عوامععل مععرتبط بععا گردشععگری
روستایی در ورود گردشگر به مناطق روسعتایی معؤثّر بعوده و
تعداد گردشگر را افزایش خواهد داد و افزایش تعداد توریسعت
در منطقه ،عوامل اقتصادی منطقعه را بهبعود خواهعد بخشعید.
بدون شع  ،یکعی از مهمتعرین عوامعل اقتصعادی در منطقعه،
اشتغال است .ورودی گردشگر به ی منطقه میتواند موجعب
رشد سطا درآمد و اشتغال شود.
براسععاس جععدول ( )5میععانگین سععرمایهگذاری کشععور در
توسعة گردشگری روستایی طی سالهای  1384-1394در هر
سال برابر  88/9میلیعون دالر بعوده اسعت .اگعر سعرمایهگذاری
مستقیم در گردشگری استان تهران را طعی سعالهای -1394
 1384از جملععه :هتلهععا ،مرمّ عت و بازسععازی آثععار تععاریخی -
فرهنگی ،سعرمایهگذاری در توسععة صعنعت گردشعگری ،ارائعة

2017
m$
64/94
0/53
0/18
0/1
0/11
0/1
0/18

2018
m$
68/19
0/56
0/19
0/11
0/12
0/11
0/19

2019
m$
71/60
0/59
0/20
0/12
0/13
0/12
0/20

1399
m$
75/18
0/62
0/21
0/13
0/14
0/13
0/21

خدمات گردشگری ،بازارهای فصلی روستائیان محاسعبه شعود،
متوسّط سرمایهگذاری سالیانه برابر  60/43 m. $خواهد بود.
میانگین تعداد ورودی گردشگر در استان تهران در سعال
(طععی سععالهای  7775240 )2009-2013نفععر بععوده اسععت
(عظیمی .)2015 ،میزان سرمایهگذاری به ازای هعر گردشگعر
برابر است با:
60/43 m$ ÷ 7775240 = 7/77 $
براسععاس پیشبینیهععای سععرمایهگذاری تععا سععال ،1399
براساس جدول ( )8مجموع سرمایهگذاری مسعتقیم در زمینعة
گردشگری استان تهران ،طی سالهای  1395 1399برابرm$
 360/157خواهد بود.
 میانگین سرمایهگذاری مستقیم گردشگری در هعر سعالبرابر  72/0314 m$یا  72031400دالر خواهد شد.
در نتیجعععععععه72031400 $ ÷ 7/77 $ = 9270450 ،
ورودی گردشگر در هر سعال ،میتوانعد برابعر  9270450نفعر
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شعععود و افعععزایش تععععداد گردشگعععران در ازای افعععزایش
سرمایهگذاری در هر سال برابر خواهد بود با:
نفر 9270450 -7775240 =1495210
اگر میزان متوسّط هزینهکرد هر گردشگر در منطقه برابعر
 50دالر محاسبه شود (عظیمی ،)2015 ،افزایش درآمد مناطق
روستایی برابر خواهد بود با:
1495210 × 50 = 74/76 m$
هزینة ایجاد ی شغل کشاورزی و یعا خعدماتی در ایعران
نزدی به  6667دالر است (قاسمی .)1391 ،در نتیجه ،امکعان
افزایش اشتغال به میزان سالیانه  11213شغل در استان ایجاد
خواهد شد.

 .5بحث و نتیجهگیری
گردشگری روستایی یکعی از راههعای رسعیدن بعه توسععة
روستایی است و بدون ش  ،سرمایهگذاری در این زمینه باعث
بهبععود وضعععیت آن و در نتیجععه ،موجععب رسععیدن بععه توسعععة
روستایی خواهد شد.
بررسیهای انجامشده در طول ایعن پعژوهش حعاکی از آن
اسععت کععه در سععالهای اخیععر در اسععتان تهععران ،در زمینععة
زیرسععاختها در منععاطق روسععتایی سععرمایهگذاریهای قابععل
توجّهی انجام شده است .زیرساختهایی از قبیعل جعاده ،بعرق،
لولهکشی گعاز ،مراکعز بهداشعتی ،تلفعن و شعبکة تلویزیعون از
وضعیت مناسبی برخوردار هسعتند؛ ولعی مراکعز اختصاصعی و
مععورد نیععاز توریسععم روسععتایی؛ همچععون هتععل ،مهمانسععرا،
اردوگاههععای روسععتایی ،بازارچععههای روسععتایی ،اینترنععت و
سرویسهای بهداشتی عمومی وضعیت مناسبی ندارند.
به نظر میرسد کعه ایعن سعرمایهگذاریهای انجامشعده تعا
کنون تنها به منظور رفعاه سعاکنان بعوده و عمعدتأ بعه عمعران
روستایی منجر شده است .در این زمینه بایعد بعه تفعاوت بعین
توسعة روستایی و عمران روستایی توجّه داشت .چنانچه بتوان
زمینههایی از توسععه در منعاطق روسعتایی را بهبعود بخشعید؛
مانند اقتصاد ،اشتغال ،رفاه روسعتایی و توانمندسعازی و غیعره،
آنگععاه میتععوان گفععت کععه در زمین عة توسعععة روسععتایی گععام
برداشتهایم .بدون ش  ،مشارکت مردم و بخعش خصوصعی نعه
تنها در زمینة سرمایهگذاری در برنامههای گردشگری روستایی
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مورد نیاز است؛ بلکه در مراحل مختلف این برنامعهها همچعون
برنامهریزی ،اجرا ،ارزیابی و نظارت مورد نیاز خواهد بود.
از آنجا که مردم محلّی و بخش خصوصی نقش مهمّعی در
اجرای برنامعههای روسعتایی ایفعا میکننعد ،دولعت در اجعرای
برنامههای توسعة روستایی به کم آنها نیاز دارد و اگر بتواند
از کم آنها به نحو احسن استفاده کند ،اجرای این برنامعهها
از ضریب موفّقیت باالیی برخوردار خواهد شد.
براساس یافتههای تحقیق ،مردم محلّی و بخعش خصوصعی
هر دو تمایل خود را نسبت به سرمایهگذاری در زمینة توریسم
روستایی اعالم کرده و زمینعههای سعرمایهگذاری خعود را نیعز
مشخّص کردهاند .حمایتهعای دولتعی میتوانعد ععاملی بعرای
جلب مشارکتهای مردمی و بخعش خصوصعی باشعد .در ایعن
پژوهش ،به منظعور دسعتیابی بعه یع رشعد صددرصعدی در
توسعة گردشگری روستایی ،ی چشمانداز بیستساله در نظعر
گرفته شده و رشد پنجدرصدی سالیانه را مدّ نظر قرار دادهایعم؛
ولی ممکن است در صورت عملکرد منطقعی و مناسعب دولعت
این رشد با مشارکت مردم محلّعی و بخعش خصوصعی سعرعت
باالتری گرفته و بتوان بسیار زودتعر از زمعان معورد انتظعار بعه
هععدف رسععید .اگععر پیشبینیهععای سععرمایهگذاری در زمینععة
توریسم روستایی در استان تهران توسّط گروههای معورد نظعر
در این پژوهش به وقوع بپیوندد ،سالیانه امکان ایجعاد 11213
شغل در مناطق روستایی استان ایجاد خواهد شد و این تععداد
افزایش سالیانه اشتغال برای مناطق روستایی در استان تهعران
قابل توجّه خواهد بود و افزایش اشتغال نیز قطعاً موجب بهبعود
وضعیت اقتصادی منطقه ،بهبود معیشت خانوارهای روسعتایی،
کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها خواهد شد.
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Extended abstract
1. INTRODUCTION
Rural development programs are considered as
parts of national development and economical
programs in different countries to achieve a
sustainable and all-embracing development. The
collaboration of private sector and local
communities with government for implementing
the projects, especially when they, themselves, are
investing, increase the success rate of the
implementation of the project. According to the
main aim of the research which is to find the
groundwork and predicting
the amount of
investment required in the infrastructures and the
development of rural tourism sites in Tehran
province by government, rural and private sector,
we have tried to check the status of infrastructure
development of rural tourism in Tehran province
and to gather the opinion of the three groups
involved in rural development in conjunction with
the needed infrastructure investment in rural
tourism and also we determined the share of each
group’s investment.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
Many tourism experts believe that rural tourism is
a complex multi-faceted activity that is not just
farm-based tourism. Rural tourism is a mild form
of sustainable tourism development and multiactivity in rural region. The role of tourism in
developing rural regions has a magnificent
importance and can be summarized as follows:
Reviving and reorganizing local economic
activities and improving life quality, providing
extra income along with agricultural, industrial,
and service sectors, creating a possibility of
making new social interactions, opportunities for
re-evaluation of the heritage and its symbols,
natural resources, and rural place’s identity, social,
environmental and economical supports, raising
the economic value of nutritional quality. In
tourism development, many experts believe in the
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community participation as a method to
evenhandedly distribute the benefits of tourism
development among all members of local
communities.
Community participation can be an important
factor for building the community capacity in
tourism development. Without community
participation, there is neither development nor
program. Hence, lack of community participation
in decision for development can lead to a failure in
the community development.
3. METHYODOLOGY
This research was conducted based on
documentary research method and field research
based on questionnaire as well as face to face
interview. Descriptive and inferential statistics
were used for analyzing the data.
Frequency, mean, and standard deviation are the
measures used in descriptive statistics however
mean comparison tests are used in inferential
statistics.
The population of the survey consists of three
groups as follow: 1) Authorities including 119
government officials, provincial and local
authorities related to rural development. 2) Locals
or rural residents including 122 rural residents of
Tehran who have permanent or temporary
residence in the villages and the third group is 183
private business owners and a number of nongovernmental organizations' members.
4. DISCUSSION
Surveys conducted during this study suggest that in
recent years, in Tehran province, substantial
investments in infrastructure of rural areas have
been made, such as roads, electricity, plumbing,
gas, health centers, phone and TV networks that
are in good condition. However, essential sites for
rural tourism such as hotels, guesthouses, rural
camps, rural markets, the Internet and public health
services are not pleasing.
It seems that most of the investments in rural areas
of
Tehran province have been done for the welfare
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of rural residents and mainly led to the rural
construction, and not rural development. In this
case, the difference between rural construction and
rural development should be noted. If some aspects
of development such as economy, employment,
rural welfare and empowerment, and etc. improve,
then we can say that we have taken steps in the
field of rural development.
Without a doubt, the participation of public and private
sector not only in the field of rural tourism program is
needed, but at different stages of the program,
including planning, implementation, evaluation and
monitoring will be required. Since the local people and
the private sector will play an important role in the
implementation of rural programs, their assistance is
very valuable for government. If government uses
their assistance in a good way, the programs will be of
a high success rate.
5. CONCLUTION
Based on the findings, the locals and private
sector, both, have shown their interest to invest in
rural tourism and also have identified fields of their
investment. Government support can be a catalyst
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for community and private sector participation. In
order to achieve a hundred percent rural tourism
development, a twenty-year outlook which
introduces five percent growth per year, is
considered. Although with the proper function of
the government and good participation of people
and private sectors involved, this growth can get
faster which can hit the target much earlier than
expected.
If the hypothesis about investment in rural tourism
in the province of Tehran to be done by groups is
true, possibility of creating 11213 jobs annually
will be mentioned. This number of annual increase
in employment would be significant for rural areas
in Tehran province. Certainly, the rise in
employment will cause the improvement of
economic situation of the region, improving the
livelihoods of rural households, and rural to urban
migration will be reduced.
Key words: Rural development, rural tourism, rural
tourism investment, rural tourism infrastructure,
Tehran.
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