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 :چكیده

های توسعه در حاشیه  ريزی امروزه با توجه به اين موضوع که در اکثر کشورهای در حال توسعه، روستاها در برنامه

، داشتن های شغلي کمبود منابع درآمدی و فرصتاند و با توجه به اين موضوع که اکثر اين روستاها به دلیل  قرار گرفته

های روستا به شهر و خالي شدن  مهاجرتي و متخصص به دلیل اقتصاد ضعیف و شكننده، نداشتن نیروی انساني کاف

حل بسیار  عنوان راه تواند به اند. در اين میان گردشگری روستايي مي و ... دچار رکود اقتصادی گرديده روستاها از سكنه

اين موضوعات و با توجه به  مناسب و کارا برای ايجاد شرايط اقتصادی مناسب در روستا و رونق دوباره روستاها گردد.

حل نهايي مشكالت مناطق روستايي  توان به اين نتیجه دست يافت که توسعه گردشگری روستايي راه شرايط گفته شده مي

ترين اين شرايط  ترين و اصلي است، اما برای رسیدن به اين اهداف وجود شرايط و امكاناتي ضروری است يكي ار مهم

دارد، يكي از مباحثي است  نو عمومي مديريت انداز چشم در که ريشه خوب اييحكمروباشد. در واقع  حكمروايي خوب مي

 کن  و مشارکت و با  باشد ساز تغییرات مهم مي که نق  بسیار مهمي در پیشرفت و توسعه کشورها ايفا کرده و زمینه

اقتصادی را فراهم آورد.  تواند زمینه رشد مي بخ  خصوصي و حكومت مدني،  جامعه جمله از اصلي بازيگران میان متقابل

های  توان گفت که توسعه گردشگری در همه مناطق از جمله مناطق مستعد روستايي در گرو بهبود شاخص بنابراين مي

ها به معنای واقعي خود  پذيری، کارايي و اثربخشي و ...( و تحقق اين شاخص حكمروايي )عدالت و برابری، مسئولیت

 ارزيابي اثرات حكمروايي بر توسعه گردشگری روستاييبا توجه به اين به اين موارد، تحقیق حاضر با هدف  باشد. مي

 581نفر به دست آمده که از اين تعداد،  811انجام شده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  شهرستان نیر

پرسشنامه در روستاهای فاقدگردشگر )رضاقلي  581 گردشگر )کورعباسلو و سقزچي( و پرسشنامه در روستاهای دارای

دست آمده از آزمون آماری  های به بالغ( به عنوان گروه شاهد توزيع شده است. برای تجزيه و تحلیل داده قشالقي و شیرين

T افزار  مستقل در محیط نرمSPSS20 چنین با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ پايايي استفاده گرديده است. هم 

های حكمروايي و  گر وجود ارتباط بین شاخص مستقل نشان Tمحاسبه شده است. نتايج تحلیل آزمون  388/1پرسشنامه 

چنین  تايید شده است. هم 111/1داری  باشد. به طوری که فرضیات تحقیق با سطح معني توسعه گردشگری روستايي مي

های حكمروايي در وضعیت  گردشگر از نظر شاخص ارایگر اين موضوع است که اگرچه روستاهای د نتايج تحقیق نشان

پذيری،  اما در خود روستاهای گردشگری نیز برخي از متغیرها )مسئولیتبهتری نسبت به روستاهای فاقدگردشگر قرار دارد 

د توان گفت که بهبو باشد. بنابراين مي محوری، عدالت و برابری و کارايي و اثربخشي( در وضعیت نامناسب مي قانون

 تواند سبب توسعه مناطق روستايي در همه ابعاد به ويژه اقتصاد و گردشگری روستايي گردد. های حكمروايي مي شاخص

 

 مستقل، شهرستان نیر Tآزمون های حكمروايي، گردشگری روستايي، توسعه اقتصادی،  شاخص: هاواژه کلید
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 !Errorگردشگر یدارا یروستاها در یمحور اجماع یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ يفراوان عيتوز( 51-4) جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorفاقدگردشگر یروستاها در یمحور اجماع یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ يفراوان عيتوز( 56-4) جدول

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkگردشگر یدارا یروستاها در مشارکت یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ يفراوان عيتوز( 57-4) جدول

not defined. 
 Error! Bookmarkفاقدگردشگر یروستاها در مشارکت یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ يفراوان عيتوز( 52-4) جدول

not defined. 
 !Errorگردشگر یدارا یروستاها در یبرابر و عدالت یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ يفراوان عيتوز( 53-4) جدول

Bookmark not defined. 
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 !Errorفاقدگردشگر یروستاها در یبرابر و عدالت یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ يفراوان عيتوز( 81-4) جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorگردشگر یدارا یروستاها در ياثربخش و ييکارا یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ يفراوان عيتوز( 85-4) جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorفاقدگردشگر یروستاها در ياثربخش و ييکارا یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ يفراوان عيتوز( 88-4) جدول

Bookmark not defined. 
وفاقدگردشگر گردشگر یدارا یدرروستاهاييحكمروایها شاخص تیدرموردوضع مستقلTآزمون جينتا(89-4)جدول
 ...................................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 
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 اشکالفهرست 

 صفحه                                                         عنوان

 

 Error! Bookmark not ... ييحكمروا در يمحل دولت و يمدن جامعه ،يخصوص بخ  نیب رابطه( 5-8) شكل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......................... ييحكمروا گانه 9 یها بخ  نق   و ارتباط(  8-8) شكل

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یگردشگر توسعه و ييحكمروا رابطه( 9-8) شكل

 .Error! Bookmark not defined .............................. «طرح یاجرا روش» قیتحق يمفهوم مدل( 5-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ........  ييروستا یگردشگر توسعه در ييحكمروا یها شاخص( 8-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. رین شهرستان ييایجغراف تیموقع( 9-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ...............................................  مطالعه مورد یروستاها تیموقع( 4-9) شكل

 Error! Bookmark not ........ييحكمروا یها شاخص نظر از مطالعه مورد یروستاها یبند تياولو( 5-4) شكل

defined. 
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 ها نمودارفهرست 

 صفحه                                                        عنوان

 

 .Error! Bookmark not defined .......................................  رین شهرستان تیجمع عيتوز نمودار( 5-9) نمودار

 .Error! Bookmark not defined ....................... مطالعه مورد یروستاها يسن یها گروه عيتوز( 8-9) نمودار

 .Error! Bookmark not defined ........................................... نمونه حجم تیجنس عيتوز نمودار( 5-4) نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................. نمونه حجم تاهل تیوضع عيتوز نمودار( 8-4) نمودار

 .Error! Bookmark not defined ........................................نمونه حجم يسن گروه عيتوز نمودار( 9-4) نمودار

 .Error! Bookmark not defined ............................. نمونه حجم التیتحص زانیم عيتوز نمودار( 4-4) نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................نمونه حجم يشغل تیوضع عيتوز نمودار( 1-4) نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................. نمونه حجم انهیماه درآمد عيتوز نمودار( 6-4) نمودار
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 لهأمس نو بیا مقدمه -5-5

 پیشنهاد با 5321دهه  اواخر از که دارد نو عمومي مديريت انداز چشم در ريشه خوب حكمروايي

است.  شده وارد توسعه ادبیات در المللي بین نهادهای ساير و ملل سازمان بشر اسكان مرکز و بانک جهاني

 و حكومت مدني، ی جامعه جمله از اصلي بازيگران میان متقابل کن  و مشارکت جديد اين رويكرد در

عرصه  تقويت و غیررسمي نهادهای گیرد. مشارکت مي قرار توجه مديريت مناطق مورد در بخ  خصوصي

توسعه صنعت  و گوناگون منافع بین اجماع و سازگاری موجب تواند مي امور روستاها اداره در عمومي

 بر توسعه جديد های پارادايم رو اين شود. از پايدار مي توسعه نهايت گردشگری در مناطق روستايي و در

 تاکید ها آن بین موثر و مستمر اجتماعي و تعامل بازيگران و گران کن  اکثريت مشارکت و همكاری لزوم

 و شود گرفته بهره جانبه ای همه توسعه برای ها توانمندی و ها ظرفیت تمامي از طريق اين از تا کند مي

 بین اجماع با تنها .(8: 5938شوند )پورمیرغفاری،  بسیج توسعه اهداف تحقق جهت در نیروها تمامي

 به را در مناطق روستايي زندگي کیفیت و شرايط توان مي که است گوناگون منافع و ها نظرات، ديدگاه

 و اجتماعي تغییرات چنین هم .داد بهبود همه سو با پیشرفت شهرها برای برابر و هم و عادالنه صورت

 ازپی  بی  پايین باال به از ريزی برنامه و متمرکز مديريت های سیستم ناکارآمدی تا شده موجب سیاسي

 و تمرکزگرا و قوانین ساختارها از کاستن ضمن که است آن خوب حكمروايي الزمه تحقق .شود نمايان

 مختلف های تا گروه شود فراهم نیز الزم فرهنگي و اجتماعي سیاسي، بسترهای و شرايط اقتدارگرايانه،

 پايین به از باال و تمرکزگرا های ريزی برنامه باشند. استمرار داشته ای سازنده و مثبت تعامل بتواند اجتماعي

 هرچه و شود مدني مي جامعه کارآمدی و قدرت تضعیف و مردم مسئولیتي بي و تفاوتي بي احساس موجب

 مشارکتي های مديريت سیستم سازی پیاده برای الزم شرايط باشد، تر غیرمنسجم و تر ضعیف مدني جامعه

 سابقه طوالني وجود با ايران (. در55: 5925پور، )برکبود  خواهد دشوارتر باال به پايین از ريزی برنامه و
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 ضعف دچار عمومي عرصه کالن، مديريت در مسئوالن نوع نگرش و پايین به باال و متمرکز ريزی برنامه

 و است بوده مشورتي يا و صوری صورت به و محدود موارد مشارکت مردم در علت همین است. به شده

 کاه  موجب امر اين .اند داشته عهده بر عمومي در عرصه  را ها برنامه اجرای و گیری تصمیم مديران

 شود.  در مردم مي مسئولیت و تعلق احساس

 تحوالت با تاکنون دور های گذشته از سرزمین مديريتي سطوح ديگر مانند ايران مديريت روستايي در

 است. بوده رو روبه ای عديده مشكالت و ساختاری های چال  مديريت، شیوه سازماني، ساختاری، تغییرات

 اعمال سنتي و قبلي ساختارهای دوره، هر در زماني مقتضیات و شرايط تغییر به توجه با سو،  يک از

 جديد مديريت ساختار سو، ديگر از و کند حل را مشكالت اند نتوانسته روستايي در مناطق مديريت

 به پايین از ريزی برنامه امور در مردم مشارکت بر مبتني که بعد به 5371از دهه  ويژه به روستايي

 بتواند تا نشده نهادينه کامل طور به دولت گسترده مداخله و نشدن بومي متعدد ازجمله داليل به باالست،

 مطرح از پس واقع، در (.81: 5923همكاران، و افتخاری(سازد  برطرف امروزی را روستاهای مشكالت

 الگو اين از امروزه توسعه يافته، کشورهای اکثر که (جهان در خوب اداره نظام يا خوب حكمروايي شدن

 در کلي بازنگری است الزم )هستند آن اجرايي ابزارهای فاقد توسعه درحال کشورهای و کنند مي استفاده

 مشاهده از پس که گیرد، زيرا صورت توسعه حال در کشورهای روستاهای در مديريتي و حكومتي شیوه

 به يابي دست برای رسید که نتیجه اين به توان مي متمرکز، مديريتي های شیوه از ناشي عديده مشكالت

 .است مدني جوامع نیازمند ايجاد امر اين و کرد مسأله درگیر را مردم خود بايد محلي، و ای منطقه توسعه

 و زاده اسماعیل(مردم است  میان حايل نهادهای مدني( وجود جوامع (جوامع اين ويژگي ترين اصلي

چنین با توجه با اين امر که صنعت گردشگری يكي از منابع مهم درآمد کشورها  همو (. 87: 5924صرافي،

ترين عوامل رشد و توسعه  از مهم باشد و اين صنعت با جذب سرمايه و گردشگر از نقاط مختلف جهان مي

تواند با استفاده از اين  يک منطقه است، هر منطقه ای که دارای استعدادهای جذب توريست است مي

گر اهمیت باالی اين صنعت در  استعدادها منبع درآمد بلند مدتي برای خود ايجاد کند. اين مساله نشان

مي باشد )به ازای يک واحد سرمايه  7به5اثر سطح جهان است چرا اين که گردشگری دارای ضريب تك
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 دارد اهمیت اجتماعي کشورها -اقتصادی توسعه در ای اندازه به گردشگری صنعت واحد سود(.7گذاری 

 شهرها ساکنان گراي  (، امروزه511:5922اند )محسني نهاده نام نامرئي صادرات را آن اقتصاددانان که

 مشكالت و ها چال  از گريز برای شهرها ساکنان و يافته یریچشمگ افزاي  روستاها در گردشگری برای

 روستايي گردشگران ها آن به که گردشگران اين .کنند مي سفر روستاها به فراغت اوقات صرف و شهری

 گردشگران توجه وجود کنند. با مي استفاده روستا فرهنگي های جاذبه و طبیعي محیط از شود، مي گفته

 متعددی مسائل با روستايي گردشگری توسعه و روستايي توسعه های برنامه اجرای روستاها، به شهری

 نبوده و آمیز موفقیت روستايي توسعه زمینه در گذشته راهبردهای که رسد مي نظر به چنین است. رو روبه

 و است )افتخاری گرفته قرار ريزان برنامه توجه مورد روستايي توسعة ، اخیر های سال در

 بر عالوه بنیادی، و عوامل زيرساختي که زماني روستاها، به گردشگری (. جريان95:5921مهدوی،

 به جريان گردشگری رو اين از. است همراه تقويت و تداوم با شود فراهم انساني و طبیعي های جاذبه

 سرمايهو  دولتي بخ  پشتیباني ، محلي افراد مشارکت به گردشگری توسعة و گردشگری زيرساختارهای

 مديريت مشارکت و گردشگری صنعت در(. 73-75: 8116است )ويكنز وابسته خصوصي های گذاری

 ناکارآمدی باعث ها آن از يكي نبود و ستنده يكديگر مكمل و حضور افراد محلي خصوصي و دولتي بخ 

 و مشارکت افراد محلي )مردم روستا( هر خصوصي بخ  و دولتي بخ  بايد لذا شود، يم ديگری وجود

 ايجاد با دولتي بخ  .باشیم صنعت اين ييشكوفا و رشد دهشا تا بگیرند قرار خود جايگاه در يک

 بخ  وظايف ترين مهم از يكي .باشد داشتهگردشگری  توسعه در را اساسي نق  تواند يم ها زيرساخت

(. دولت با 55: 5931)اژدری،  باشد يم صنعت اين در کلي ایه سیاست تعیین و کالن مديريت دولتي،

شود،  گردشگری  ساخت زير تقويت مشارکت در صنعت گردشگری )به ويژه گردشگری روستايي( موجب

 وضع تواند با و ... مي سیاسي، فرهنگي مالي، حمايت از اعم گردشگری بخ  از حمايت زمینه چنین در هم

 برای راهبردی سیاست و استراتژيک برنامه در زمینه گردشگری، ابهام بدون ساده، بیني، پی  قابل قوانین

نمايد  ايجاد يكپارچه های سازمان از وسیعي شبكه و نمايد اتخاذ مرتبط های فعالیت سازمان

 پويايي و تحرک ايجاد بر مبتني بخ  9مشارکت اين  اصلي در (. رويكرد85: 8113)الغفاری
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از  بسیاری در که ای گونه به است؛ روستايیان خود گذاری سرمايه ويژه به بخ  خصوصي گذاری سرمايه

دولتي شده و سبب رونق گردشگری روستای خود  بخ  جايگزين بتوانند روستايیان خود حتي موارد،

برای حضور و مشارکت فعاالنه بخ  خصوصي و مردم محلي )روستا(  (. بنابراين،11: 5927گردند )طالب،

 نسبي های مزيت بر عالوه روستايي گردشگری .شود فراهم الزم الزم توسط دولتبايد انگیزه و تسهیالت 

 برای اشتغال ايجاد روستايي، مهاجرت جريان از جلوگیری چون، مهمي اقتصادی آثار تواند گردشگری، مي

 های درآمد سطوح باالبردن اقتصادی، بخ  های ديگر کنار در روستايي تنوع اقتصاد کار، مازاد نیروی

و  شهرستان نیر. کند کمک دستي صنايع و کشاورزی برای محصوالت تقاضا و ايجاد روستايي خانوارهای

 از غرب ايران در غرب استان اردبیل و در مسیر جاده ترانزيتي و بین المللي شمالواقع آن روستاهای 

 اندازهای چشم نظر از مستعد وهای فراوان از لحاظ گردشگری و جذب توريست  دارای پتانسیل مناطق

گیری را در  چشم تاثیراتتواند  مي گردشگر جذب يعني استعداد، اين .است محیطي های توان و طبیعي

 ينسبچنین تاثیر  باشند داشته و هم توسعه شهر، حتي استان و درآمد مردم که عمدتا کشاورز و فقیر مي

اين شهرستان علي رغم داشتن کند،  ها ايفا و روستاهای اطراف آن و کاربری آن شهر کالبد و شكل دررا 

های  جاذبهچنین وجود  های ملي ثبت شده و هم روستای نمونه گردشگری و جاذبه 51تعداد باالی 

تفرجگاه ، تفرجگاه نمونه گردشگری بوالغالر چون  ني، آثار باستاني و تاريخي همهای گرم معد طبیعي، آب

گرم  ه آبچشم، «گرم چشمه آب»كده توريستي سبالن ده، «گردن کلفت»دره بويني يوغون،آشاغي شام 

پل عشاير، رودخانه و آبشار مربوط به يیالق ای، دژ و غار گلستان  دهكده صخرهسیزگول،   ديبايستي سو و 

و ... که  سرای شاه عباس کاروان، بقعه کورائیممربوط به دوره صفويیان،  «پل قرمز»تاريخي قرمزی گورپي

ها که  روستاهای شهرستان نیر واقع شده و مديريت صحیح و بابرنامه اين جاذبه ها در اکثر اين جاذبه

چون بلندمدت بودن زمان بازگشت  ، به دلیل مشكالت مديريتي همتواند سبب توسعه اين مناطق شود مي

 اقامتي، های های گردشگری مناطق روستايي، نارسائي گذاران از پتانسیل سرمايه، عدم شناخت سرمايه

رفاهي، عدم پرداخت تسهیالت مالي با نرخ مناسب به بخ  خصوصي، نق   و بهداشتي امكانات کمبود

گری دولت در صنعت گردشگری( و عدم آشنايي کافي و توجیه  ناکارآمد دولت در گردشگری )نق  متولي
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مناسب اهالي روستاها از ضرورت و مزايای گردشگری و ... و عدم حكمروايي مطلوب و مديريت صحیح 

در اين تحقیق محقق سعي بر  باشد. توسعه و وجود مشكالت زياد، در حالت ايستا و بدون اثر بخشي مي

های حكمروايي و توسعه گردشگری در روستاهای شهرستان نیر و به ويژه  اين دارد تا رابطه بین شاخص

تاهای گردشگری و ها را در گروه روس روستاهای مورد مطالعه مورد بررسي قرار داده و تاثیر اين شاخص

های حكمروايي  منظر شاخص گروه از 8فاقدگردشگری مورد بررسي قرار دهد و به مقايسه بین اين 

های حكمروايي بر توسعه گردشگری در  شناسايي میزان ثاثیر شاخصبپردازد. از اهداف اين تحقیق 

توسعه گردشگری های حكمروايي و  شناسايي روابط موجود میان شاخص، روستاهای مورد مطالعه

های  باشد اين است که آيا بین شاخص باشد و سوالي که در اين ارتباط مطرح مي و ... مي روستايي

داری وجود دارد؟ و در آخر رسیدن به يک نتیجه  حكمروايي و توسعه گردشگری روستايي ارتباط معني

 باشد. مورد نظر محقق مي

 تحقیقاهمیت ضرورت و  -5-2

آن جهت که رسیدن  کند و از که حكمروايي در توسعه گردشگری روستايي ايفا ميبا توجه به تاثیری 

های حكمروايي و تالش  به توسعه باالخص توسعه گردشگری و توسعه روستايي نیازمند توجه به شاخص

شود.  باشد ضرورت توجه جدی به مساله حكمروايي نمايان مي ها مي برای اجرای درست اين شاخص

ها و مديريت مناسب منابع و امكانات به داليلي چون مشكل  که موفقیت برنامه به اين چنین با توجه هم

ريزی متمرکز )باال به پايین( و عدم توجه جدی و کارشناسي نشده به  ريزی در ايران و برنامه نظام برنامه

حكمروايي و  ريزی، تهیه و اجرا با ناکامي همراه بوده است، توجه به مساله نق  مردم در روند برنامه

 در شد گفته تر پی  که گونه همان طرفي های اقتصادی امری اجتناب ناپذير است. از تقويت بخ 

 روستايي، مديريت کارايي افزاي  ضرورت داليلي ازجمله به مطلوب حكمروايي موضوع اخیر، های سال

 برای روستايي مديريت سنتي های مدل مديريت روستايي، ناتواني خوداتكايي و خودکفايي اصل به اعتقاد

 امكان افزاي  و محلي سطوح در مديريت ظرفیت به توسعه مناطق روستايي، افزاي  گويي پاسخ

مطلوب  حكمروايي تأثیر محلي، مسئوالن و مقامات به واگذاری قدرت سمت به حرکت محلي، های نظارت
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های اقتصادی از جمله  فعالیتبخشي به  تنوع گذاری، بهبود سرمايه چون هايي شاخص بهبود روستايي بر

مديريت مناطق  در محلي نهادهای و مدني جامعه های انجمن به توجه نابرابری، و صنعت گردشگری، فقر

 .است گرفته گذران قرار سیاست و محققان توجه کانون روستايي در

ه ريزی و توسع باتوجه به مسائل ذکر شده، اهمیت اثرات حكمروايي مطلوب در فرايند برنامه

به ويژه در شهرستان نیر که در قسمت بیان مساله به مشكالت اين شهرستان اشاره شده،  گردشگری

های حكمروايي در جهت  گردد و بررسي شاخص آشكار شده و ضرورت توجه با اين موضوع روشن مي

 مناطق دارای پتانسیل شهرستان نیر به ويژه روستاهای اينبهبود مديريت محلي و توسعه گردشگری 

در اين  طالعه جهت نیل به اهداف مورد نظرآوری اطالع دقیق از موضوع مورد م دست و به شهرستان

 رسد. به نظر مي و اجتناب ناپذير  ضروری امری  شهرستان

 پیشینه تحقیق -5-9

است.  مطالعه مكمل و مددکار موضوع، بررسي در از آن حاصل اطالعات و مطالعه سوابق و ادبیات

افزوده  موضوع زمینه در وی اطالعات بر و کند مي پیدا زيادتری اشراف موضوع به نسبت محقق عالوه به

را  مسئله به نگرش فضای ببیند، را مسئله بازتری ديد با وی که گردد مي باعث آگاهي اين .شود مي

صورت  تكرار و کاری دوباره طرفي از .کند پیدا بیشتری تسلط مسئله بر نتیجه در و نمايد، تر روشن

 با توجه را ها آن معلولي و علت روابط و کند شناسايي بهتر را مطالعه در نظر مورد متغیرهای و گیرد نمي

 (.517: 5923نیا، حافظ (نمايد تبیین نظری های قالب در گذشته تجارب به

در خصوص موضوعي که صرفا اثرات حكمروايي مطلوب را در زمینه توسعه گردشگری روستايي مورد 

مطالعه قرار داده باشد تحقیقاتي صورت نگرفته است، اما تحقیقاتي در پیرامون موضوع پژوه  انجام 

 يافته است که به شرح زير است:

ای  عنوان رساله« تحلیل حكمروايي خوب در پايداری روستاها )مورد: روستاهای استان مازندران(»

 روستای 50 درپايداری روستايي واييحكمر ( در آن به بررسي وضعیت5931) آملي عظیمياست که 

 است سوال اين به پاسخگويي پردازد و در پي مي مازندران و چالوس دراستان بهشهر، آمل های شهرستان
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 بومي روستايي )الگوی خوب حكمروايي رهیافت بر مبتني روستايي مديريت نوين مناسب و مدل که الگو

 روستاهای در معنادار رابطه علیرغم وجود که دهد مي نشان از حاصله کدام است. نتايج در ايران شده(

 برخوردار مناسبي وضعیت از مورد مطالعه روستاهای در اکثر و پايداری روستايي حكمروايي نمونه، سطح

 بازار کنشگران )دولت، بین يا همزيستي تعادل وجود ازعدم ساختاری روستا برآمده چنین نظام نبوده و هم

 و نیز شود مي توجه مكانیكي رهیافت گرا به انسان رهیافت بر جای تاکید به و مدني( بوده وجامعه

 است. نموده عمل مشارکتي ريزی جای برنامه به کارشناسانه ريزی برنامه

رويكرد حكمروايي  با سنندج شهر شهری مديريت شناسي آسیب» نامه  ن ( در پايا5934) شريفي

 به اقدام شهر، اين در شهری خوب حكمروايي الگوی کارگیریبه  سنندج شهر نیاز به بردن با پي« خوب

 اين در تحقیق است. روش نموده سنندج شهر در شهری خوب های حكمروايي شاخص وضعیت بررسي

 آنوا استیودنت، تي کرنباخ، های آلفای آزمون از ها داده تحلیل باشد و برای  مي تحلیلي -توصیفي پژوه 

(ANOVA) و توکي (TOKEY) ضعیف وضعیت بیانگر اين پژوه  نتايج .است شده استفاده 

 باشد. مي سنندج شهر در شهری خوب حكمروايي های شاخص

نق  حكمروايي خوب روستايي در توسعه کالبدی )مطالعه موردی: دهستان بهمئي سرحدی »

 روستايي خوب حكمروايي ( در آن به بررسي وضعیت5939) اسفرمای است که  نامه ن ، عنوان پايا(«غربي

 دهد مي نشان حاصله پردازد. نتايج مي غربي سرحدی بهمئي دهستان روستای 56در  کالبدی در توسعه

کالبدی  توسعه و روستايي خوب حكمروايي سطح نمونه، روستاهای در معنادار رابطه وجود به توجه با که

 در دهد مي نشان نتايج اين بر هنبوده است، عالو برخوردار مناسبي وضعیت از مطالعه مورد روستاهای در

خصوصي(  بخ  مدني، جامعه دولت،(روستايي  جامعه کنشگران بین عدم تعادل روستايي مديريت نظام

 دارد. ارجحیت مشارکتي ريزی بر برنامه عقاليي ريزی برنامه و دارد وجود

 و خوب حكمروايي رهیافت رابطه تبیین»( در مقاله خود تحت عنوان 5931) افتخاری و همكاران

کنند که حكمروايي  اين موضوع را مطرح مي« روستايي در مناطق روستايي استان مازندران پايدار توسعه

ريزی و مديريت منابع در قلمرو سرزمین برای دستیابي به توسعه پايدار  خوب رهیافتي تطبیقي در برنامه
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اين سوال هستند که: آيا با تحقق رهیافت گويي به  آيد. آنان در اين تحقیق در پي پاسخ به شمار مي

شود؟ و در پايان اين تحقیق با  حكمروايي خوب در مناطق روستايي، توسعه پايدار روستايي محقق مي

 پردازند. بندی موضوع خود مي ارائه پیشنهاداتي چون تغییر ديدگاه توسعه و... ، به جمع

محلي؛ مطالعه موردی: شهرستان  ایه حكومت در روستايي حكمروايي بر موثر عوامل تبیین»

 بر موثر ( در آن به بررسي عوامل5931) دربان آستانه و رضوانيای است که  ،عنوان مقاله«قزوين

اند که  روستايي با استفاده از رويكرد پیمايشي و اسنادی اقدام کرده و به اين نتیجه رسیده حكمروايي

ترين عوامل  تحصیالت، سبک مديريت و... ، از مهم ها، جمعیت روستا، رضايت شغلي، سطح درجه دهیاری

 باشد. موثر در حكمروايي روستايي مي

ای است  عنوان مقاله« برگزيده کشورهای اجتماعي -اقتصادی توسعه های شاخص با حكمراني رابطه»

های حكمراني و برخي  به بررسي و تحلیل آماری شاخص ( در آن5935آبادی و پورجوان ) شاهکه 

کشور منتخب تحقیق فوق  91در   8116-5336های  ی اجتماعي و اقتصادی توسعه در بین سالمتغیرها

 های حكمراني )شفافیت، باشد که بهبود شاخص گر اين امر مي پرداخته است. نتايج مطالعه فوق نشان

آمد های توسعه مانند در داری بر ارتقای شاخص گويي و ...( در کشورهای مورد بررسي اثرات معني پاسخ

 سرانه، امید به زندگي، نرخ بیكاری و ... و در کل افزاي  رفاه اجتماعي داشته است.

بررسي نق  مديريت در توسعه پايدار  »( در مقاله خود تحت عنوان 5939) کاظمیه و همكاران

 ايجاد موازنه و تعادل میان نیازهای جوامع محليپردازد که  به بیان اين موضوع مي« گردشگری روستايي

روستايي، گردشگران و اهداف صنعت گردشگری نیازمند مديريت هماهنگ، مدبرانه و کارآمد، 

دلیل فقدان ه ب، و با اشاره به اين نكته که گذاری، تدوين قوانین و رهنمودهای کاربردی دارد سیاست

 در زمینه مستعد های موجود در نواحي ريزی اصولي و ضعف و سردرگمي مديريت، از فرصت برنامه

به بیان اهمیت موضوع  درستي استفاده نشده است هگردشگری و تجديد حیات اقتصادی و اجتماعي آن، ب

 پردازد. مي
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ای  عنوان مقاله« حكمروايي محلي يک مدلي از مديريت پايدار منابع روستايي برای جهان سوم»

ي و نوين در خصوص ای از رويكردهای سنت در آن معتقد به بررسي پاره (8111)5ديود بارکیناست که 

های کالن  آمیز بخ  های تبعیض توسعه روستايي و علل و داليل اصلي فقر روستايي نظیر سیاست

های دسترسي نامناسب و غیرعادالنه مالكیت زمین و ... پرداخته است. نتايج تحقیق به  اقتصادی، سیستم

سعه در جهت توسعه پايدار نظران تو وگوی فعال میان متخصصان، دانشمندان و صاحب تاکید بر گفت

چنین مديريت منابع طبیعي  دهي استفاده از منابه طبیعي و هم روستايي از طريق چگونگي سامان

 .روستايي از طريق حكمروايي محلي يا مديريت اداره مردمي است

هايي  به سوی عدم تمرکز دموکراتیک: رهیافت»( در مقاله خود تحت عنوان 8117)8جانسون و مینز

های محلي  پردازند: تاکید برتشكیل دولت ، به اين موضوعات مي«پیشرفت و ارتقای حكمراني خوببرای 

با قدرت باال، موفقیت مديران محلي نسبت به مديران مرکزی در ارائه خدمات، موفقیت باالی دولت 

اين نتیجه  ها به واحدهای محلي و ... و در آخر به مرکزی در حل مشكالت با انتقال و واگذاری مسئولیت

 رسند که عدم تمرکز دموکراتیک راه حل مشكالت جوامع است. مي

ای است  عنوان مقاله« (GISتغییر پارادايم حكمروايي روستايي برای توسعه پايدار )موقعیت و نق  »

باشد که حكمروايي خوب روستايي بايد بتواند  در آن معتقد به اين امر مي (8112)9سوسان فنگ کامکه 

رسد که  بندی بازار را برای تولیدکنندگان و ... ارائه دهد و به اين نتیجه مي ز قبیل اطالعات زمانخدماتي ا

 باشد. ها، توانمندسازی اجتماعي فقرا و ... مي يكي از وظايف حكومت

حكمروايي به عنوان کاتالیزوری برای »های خود با عنوان  ( در يافته8155) همكارانو  4پور علي

اند که تقابل دولت با بخ  خصوصي زمینه افزاي  ثروت  به اين نتیجه رسیده «پايدار توسعه گردشگری

سازد. بنابراين همكاری و مشارکت  ملي و انباشت سرمايه را از طريق بهبود صنعت گردشگری فراهم مي

                                                
1. David Bakin 

2. Johnson & Minis 

3. Susan Pheng kam 

4. Alipour 
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موثر دولت و بخ  خصوصي اگر برمبنای چارچوب و اصول نظامند قرار گیرد زمینه توسعه گردشگری و 

 تبع آن توسعه منطقه را در پي خواهد داشت. به

خوب و توسعه صنعت گردشگری  مرواييحك»در مقاله خود تحت عنوان  (8159) و همكاران 5هابنر

های  به اين نتیجه رسیدند که بین حكمروايي خوب و تنوع بخشي به فعالیت«  در مناطق حفاظت شده

اين تحقیق نشان دهنده رابطه گردشگری و توسعه افتصادی از جمله صنعت گردشگری رابطه وجود دارد. 

گیری پايین به باال و مشارکت  گذاری غیرمتمرکز و فرايند تصمیم آن، با وجود بازار محور، سیاست

 باشد. برای توسعه منطقه مي )عمومي و خصوصي(سهامداران 

 که  ای است الهعنوان مق« تاثیر گردشگری پايدار و حكمراني خوب بر حفظ تنوع زيستي در مالزی»

ضلع  9اند که گردشگری تابعي از همكاری و تعامل  به اين نتیجه رسیده ( در آن8154)و همكاران8دين

دولت، بخ  خصوصي و عملكرد مردم است. به نظر وی گردشگری پايدار يک منبع کلیدی از درآمد  و 

حفاظت از تنوع زيستي برای اشتغال برای جوامع محلي بئده که به نوبه خود محرک و مشوق قوی 

 باشد. مي

 سواالت تحقیق -5-4

 داری وجود دارد؟ پذيری و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني . آيا بین مسئولیت5

 داری وجود دارد؟ محوری و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني . آيا بین قانون8

 رد؟داری وجود دا گويي و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني . آيا بین پاسخ9

 داری وجود دارد؟ محوری )توافق جمعي( و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني . آيا بین اجماع4

 داری وجود دارد؟ رابطه معنيصنعت گردشگری توسعه . آيا بین مشارکت مردم و 1

 داری وجود دارد؟ . آيا بین عدالت و برابری و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني6

 داری وجود دارد؟ اثربخشي و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني. آيا بین کارايي و 7

                                                
1. Hübner 

2. Din 
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 داری وجود دارد؟ رابطه معني صنعت گردشگری. آيا بین اصالحات سیاسي و اداری و توسعه 2

 داری وجود دارد؟ گذاری بخ  خصوصي و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني . آيا بین سرمايه3

داری وجود  ستايي و توسعه صنعت گردشگری رابطه معنيهای تولید رو . آيا بین تشكیل تعاوني51

 دارد؟

 تحقیق فرضیات -5-1

 داری وجود دارد. پذيری و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني رسد بین مسئولیت . به نظر مي5

 داری وجود دارد. محوری و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني رسد بین قانون . به نظر مي8

 داری وجود دارد. گويي و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني پاسخ رسد بین . به نظر مي9

داری  محوری )توافق جمعي( و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني رسد بین اجماع . به نظر مي4

 وجود دارد.

 .داری وجود دارد رابطه معنيتوسعه صنعت گردشگری مشارکت مردم و رسد  . به نظر مي1

 داری وجود دارد. و برابری و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني رسد بین عدالت . به نظر مي6

 داری وجود دارد. رسد بین کارايي و اثربخشي و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني . به نظر مي7

داری وجود  رابطه معني صنعت گردشگریو توسعه رسد بین اصالحات سیاسي و اداری  . به نظر مي2

 .دارد

داری  گذاری بخ  خصوصي و توسعه صنعت گردشگری رابطه معني سرمايهرسد بین  . به نظر مي3

 وجود دارد.

های تولید روستايي و توسعه صنعت گردشگری رابطه  رسد بین تشكیل تعاوني . به نظر مي51

 داری وجود دارد. معني
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 اهداف تحقیق -5-6

 هدف کلي)اصلي( تحقیق:

تحقیق: ارزيابي اثرات حكمروايي بر  اين اصلي هدف شده بیان فرضیات و مسأله طرح به توجه با

 برای اين تحقیق تدوين شده است. فرعي اهداف راستا باشد. در همین توسعه گردشگری روستايي مي

 اهداف جزئي)فرعي( تحقیق:

 های حكمروايي بر توسعه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه شناسايي میزان ثاثیر شاخص

 های حكمروايي و توسعه گردشگری روستايي شاخصشناسايي روابط موجود میان 

 سنج  میزان توسعه روستاهای مورد مطالعه از منظر گردشگری

 های حكمروايي در منطقه مورد مطالعه سنج  وضعیت شاخص

 های حكمروايي مقايسه روستاهای گردشگری از نظر وضعیت شاخص

 کاربردهای تحقیق -5-7

 باشد: های زير مي در حوزه حاضرعمده کاربردهای پژوه  

 . استانداری استان اردبیل5

 . بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان اردبیل8

 . فرمانداری شهرستان نیر9

 . بنیاد مسكن انقالب اسالمي شهرستان نیر4

 . دهیاری روستای مورد مطالعه1

آن بر توسعه اطالعات کامل و جامعي درباره مشكالت حكمروايي و تاثیرات  حاضر . پژوه  6

 کند. گردشگری روستايي بیان مي

تواند يک راه و مسیر روشن جهت رسیدن به توسعه پايدار از  . نتايج حاصله از اين پژوه  مي7

 گر باشد. طريق حكمروايي مطلوب را نشان
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های اين پژوه  در بررسي های  . استفاده و بهره مندی ساير پژوهشگران از ساختار کلي و يافته2

 با موضوع پژوه  فوق.مرتبط 

 جنبه جدیدو نوآوری تحقیق -5-8

با توجه به اين موضوع که تاکنون تحقیق کاملي در مورد ارزيابي اثرات حكمروايي در توسعه 

گردشگری روستايي صورت نگرفته است؛ لذا با توجه به اهمیت اين موضوع، تحقیق فوق برای اولین بار 

وع نموده است و نتايج حاصل از آن ضمن نوآوری در اين زمینه، اقدام به بررسي جامع و دقیق اين موض

گسترده از نتايج آن تواند به صورت  ريزان مي چنین مسئوالن و برنامه تواند بسیار کاربردی بوده و هم مي

 .استفاده کنند

 تحقیقموانع و مشکالت  -5-3

 روی تحقیق شامل موارد زير است: ترين موانع و مشكالت پی  مهم

 های کافي(؛ .محدوديت منابع و ماخذ در رابطه با موضوع )عدم وجود تحقیقات و پژوه 5

چنین عدم وجود آمار و ارقام مورد نیاز در رابطه با موضوع  .به روز نبودن آمار و ارقام موجود و هم8

 مورد مطالعه؛

 عه؛.محدوديت زماني برای انجام تحقیق با توجه به گسترده بودن موضوع مورد مطال9

.احتمال عدم همكاری موثر بعضي از نهادها در ارائه آمار دقیق. 4
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 فصل دوم:

 تحقیقمبانی نظری 
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 مقدمه -2-5

بانک  پیشنهاد با 1980 دهه اواخر از که دارد نو عمومي مديريت انداز چشم در ريشه حكمروايي

 است. در شده وارد توسعه ادبیات در المللي بین نهادهای ساير و ملل سازمان بشر اسكان مرکز و جهاني

بخ   و حكومت مدني، ی جامعه جمله از اصلي بازيگران میان متقابل کن  و مشارکت جديد اين رويكرد

 ی عمومي عرصه تقويت و رسمي غیر نهادهای گیرد. مشارکت مي قرار توجه مديريت مورد در خصوصي

 .شود پايدار مي ی توسعه نهايت در و گوناگون منافع بین اجماع و سازگاری موجب تواند مي امور ی هادار در

 طور به کند توانمندسازی ساکنان را فراهم مي و ها قابلیت شكوفايي موجبات خوب از آنجا که حكمروايي

 است، آن پي تحقق در حكمروايي الگوی که ای عمده است. هدف ارتباط در شهروندان رفاه با مستقیم

 ی و توسعه مناطق خود امور ی اداره در مردم نق  افزاي  و مديران و مردم میان ی فاصله کاه 

باشد که تحقق اين امر خود زمینه توسعه مناطق مستعد از نظر گردشگری را فراهم  مي ساالرانه مردم

گردد که اين  گردشگری ميی  های توسعه تر مردم منطقه در طرح نموده و سبب مشارکت هرچه بی 

 اين در رو اين امع روستايي را فراهم آورد. ازوتواند موجبات رشد و افزاي  سطح رفاه عمومي ج مساله مي

 بر شود و گرديده و سپس به بررسي گردشگری روستايي پرداخته مي بررسي حكمروايي مفهوم ابتدا فصل

 در توسعه گردشگری روستايي دارد روند يالگوی حكمرواي کارگیری به که اهمیتي و مبنای ضرورت

گردد و در نهايت به تبیین رابطه حكمروايي و توسعه صنعت گردشگری  تعیین مي حاضر تحقیق پژوهشي

 پرداخته خواهد شد.

 تاریخچه حکمروایی  -2-2

 های سال در مفهوم اين چه اگر که دهد مي حكمروايي نشان مفهوم نظری بررسي پیشینه

 شده مشتق Gouvernerفرانسوی اصطالح از که است قديمي ای واژه در حقیقت يافته، اما اخیراهمیت
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(. قدمت حكمروايي به تاريخ تمدن بشری بر مي گردد، واژه حكمروايي از لغت 539:5921است )قلیچي،

 گرفته شده و معنای آن هدايت و راهنمايي کردن يا چیزها را کنار هم Kybernetesو  Kybernanيوناني 

 نظام يک هدايت چگونگي را برای آن افالطون که ای (. واژه543:5921داشتن است )شريفیان ثاني،نگه 

 بر که شده است تبديل Gubernanceواژه  به وسطي قرون در يوناني واژه اين .است برده کار به حكومتي

 (.5939دارد )شیرازی و همكاران: داللت راهبری يا کردن حكمروايي راندن،

 محلي امور اداره و شناسي سیاسي جامعه متون میالدی وارد5321دهه  حكمروايي از اواخرمفهوم 

(. 98:5926داشت )اطهاری، جامعه و قدرت رابطه درباره يا محتوايي قديمي موضوع بر داللت و شد

مطرح شد که معتقد بودند  5321چنین مفهوم حكمروايي اولین بار توسط محققان شهری در دهه  هم

گذاری  قدرت حكومت محلي منتخب از طريق مشارکت روزافزون بخ  خصوصي در سیاستچگونه 

هايي مانند توسعه اقتصادی مورد مصالحه قرار  های غیر منتخب با مسئولیت حوزه انسژشهری و تاسیس آ

 .((Stoker,2000:21-25گیرد  مي

 اين نظری های ريشه .است مفهوم اين دهنده توسعه و حكمروايي واژه کننده ابداع جهاني، اما بانک

 موضوع ،61دهه در .گردد برمي اند داده انجام انگلستان در 1اللین مک مانند که افرادی کارهايي به موضوع

 مورد در که شد مأمور اسكفینگتن کمیسیون 71دهه آن در از پس و شد مطرح انگلستان در مشارکت

 که بود افرادی اولین جزء مک اللین زمان، همین در .کند فعالیت شهری، جوامع در مشارکت گسترش

 دهه يک از ، پس5321دهه  اواخر (. در5939کردند )شیرازی و همكاران: مطرح را Governanceمفهوم 

 رسید نتیجه به اين جهاني بانک آفريقايي، کشورهای از بسیاری در ساختاری اقتصادی تعديل سیاستهای

 عبارتي است. به ضعیف عملكردشان که است کشورهايي توسعه راهبرد در اساسي موضوع حكمروايي، که

 رابطه يا کشور اداره و مديريت شیوه – حكمروايي که ، دريافت5323سال مطالعات در بانک جهاني

، 5331دهه  طي در (.111:5921پور، است )برک توسعه محوری کنندگان موضوع حكومت با شهروندان

                                                
1. Mcloughlin 
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 و سیاسي علوم ، نظريه سیاسي حوزه در ويژه به اجتماعي، علوم محوری های واژه از يكي به حكمروايي

 (.1-4: 5928شد )جانستون، تبديل انساني جغرافیای

 مبانی پیدایش و شکل گیری رهیافت حکمروایی  -2-9

به -از هنگام ظهور علم توسعه در سال های پس از جنگ جهاني دوم،مديريت سیاست گذاری توسعه

 دوره متمايز قابل تفكیک است: 9به  -ويژه در بعد اقتصادی

 (5371بزرگ )پايان جنگ جهاني دوم تا سال های پاياني دهه  رويكرد دولت .5

 (5331تا اواخر دهه  5321کوچک )ابتدای دهه  رويكرد دولت .8

 تا امروز( 5331رويكرد حكمروايي خوب )اواخر دهه  .9

 (5371ی دهه بزرگ )پایان جنگ جهانی دوم تا سال های پایان رویکرد دولت -2-9-5

 از پس هم چنین و جنگ در اروپا ، طرح مارشال از های پس اين دوره مقارن با بازسازی ويراني

 و پردازان نظريه (، بیشتر89: 5929خیرخواهان، و بود )میدری 5383دهة  اقتصادی بزرگ بحران

ر عهده بگیرد. در داشتند تا کنترل امور را ب باور های دولتي( به دولتي بزرگ )بنگاه گذاران سیاست

کشورهای در حال توسعه نیز استدالل بر اين بود که چون بخ  خصوصي  توان و سرمايه الزم برای 

سال  از رهیافت های تعاوني منابع الزم را تجهیز کند. اين توسعه را ندارد، پس دولت از طريق شرکت

ها و  داشت، اما بنگاه ادامه 5371دهه  اواخر تا و شد دوم شروع جهاني جنگ از پس يعني ،5341

پذيری الزم را نداشته و در معرض فشارهای  های دولتي در عمل نشان دادند که کارايي و انعطاف شرکت

ده هستند. به همین داليل اين رويكرد رفته رفته رو به  زيان اسیاسي و تورم نیروی کار قرار داشته و اکثر

های غربي، به ويژه آمريكا  زمان تورم و بیكاری در اقتصاد افول گذاشت که نقطه اوج اين افول، وجود هم

 (.46:5939بود )عظیمي آملي و افتخاری،
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Abstract:  

Due to the fact that in most developing countries Have been marginalized rural development 

plan And The recession due to the fact that most of these villages due to lack of sources of 

income and employment opportunities A weak and fragile economy, lack of adequate and skilled 

manpower Due to rural-urban migration and villages emptied of inhabitants and etc. The rural 

tourism can be As a very convenient and efficient solution for creating good economic conditions 

in the village And the rebound villages. With regard to the issue and said conditions It can be 

concluded that the ultimate solution to the problems of rural tourism development in rural areas. 

But the conditions and resources necessary to achieve these objectives. One of the most important 

and most original condition is good governance. Indeed, good governance is rooted in the 

landscape of New Public Management One of the issues that played a crucial role in the country's 

progress And the underlying changes is important. And with the participation and interaction 

among the main players, including Civil society, government and the private sector Can provide 

economic growth. So It can be said that the development of tourism in all areas, including Prone 

rural areas depends on improved governance indicators (Justice and equality, accountability, 

efficiency and effectiveness and etc) And the realization of these factors is its true meaning. Due 

to this the This study aimed Evaluation the effects of Governance on the Development of rural 

tourism Nir County. Using Cochran formula A sample of 250 students obtained Of which 125 

questionnaires villages Tourism (Koorabaslo and Saqqezchi) And 125 questionnaires in villages 

without tourists (Rezagholi Geshlaghi and Shirin Belagh) It is distributed as a control group. To 

analyze the data used Independent T test The software environment SPSS20 . Also using 

Cronbach's alpha Reliability 0.922 It is calculated. The results of the Independent t-test Indicate 

the relationship between governance indicators and the development of rural tourism. So that the 

hypothesis with significance level 0.000 Confirmed. The results also reflect this theme Although 

the tourist villages of governance indicators are in a better position than the villages Non-tourist 

villages. But in tourism villages as well as some of the variables (Accountability, Axis Rule, 

justice, equality, efficiency and effectiveness) Is unsuitable. So we can say Improving governance 

indicators can the development of rural areas in all dimensions Especially the economy and rural 

tourism. 
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Nir County
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