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مشــارکت عمومی ـ خصوصــی،
گردشــگری ،فراترکیب

چکیده

مشــارکت عمومی ـ خصوصــی از دغدغههــای ذهنــیمحققــان در حوزههــای
مختلــف ازجملــه صنعــت گردشــگری بــوده اســت .از یــک ســو ،محدودیــت
منابــع ،کمبــود ســرمایه ،نبــود تخصــص ،نبــود دسترســی بــه نیــروی انســانی
و از ســوی دیگــر ،وظیفــه دولتهــا در تأمیــن نیازهــای عمومــی ســبب شــده
اســت تــا دولتهــا بخــش خصوصــی را شــریکی قابلتأمــل بداننــد .آنچــه
مســلم اســت ،شــناخت ابعــاد مختلــف ایــن شــراکت میــان دو بخــش خصوصــی
و دولتــی احتمــال موفقیــت آنهــا در هر صنعتــی ازجملــه گردشــگری را افزایش
خواهــد داد .از ایــن منظــر ،هــدف از پژوهــش حاضــر طراحــی چارچوبــی بــرای
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری بنابــر یافتههــای مطالعات پیشــین
اســت .بهتریــن روش بــرای یکپارچهســازی تفاســیر یافتههــای پیشــین روش
فراترکیــب اســت .بنابرایــن از روش مزبــور بــا پیگیــری شــش گام بهــره گرفتــه
شــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش مطالعــات انجامشــده در زمینــه
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی بــوده کــه بــا جس ـتوجو در برتریــن پایگاههــای
اطالعاتــی مرتبــط 244 ،مقالــه در دســترس شناســایی شــده اســت .پــس از
آن ،مقــاالت بــر اســاس عنــوان و چکیــده و محتــوا غربــال شــدهاند .در نهایــت،
متــن مقالههــای منتخــب ( 41مقالــه) ،بــا اســتفاده از نســخه  10نرمافــزار مکــس
کیــودا ( ،)MAXQDAتحلیــل و کدگــذاری شــده اســت .بنابــر نتایــج میتــوان
عوامــل مؤثــر بــر مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری را در قالــب دو
مقولــه اصلــی عوامــل درونــی و عوامــل بیرونــی مدنظــر قــرار داد .عوامــل درونــی
بــا مشــارکت عمومی ـ خصوصــی ارتباط مســتقیم دارنــد و دربردارنــده مفاهیمی
همچــون محتــوای مشــارکت ،ذینفعــان ،اهــداف ،وظایــف و منافــع طرفیناند.
عوامــل بیرونــی دخالــت مســتقیم ندارنــد و در کنتــرل ایــن شــکل از مشــارکت
نیســتند .عوامــل بیرونــی عوامــل ف ّناورانه ـ اطالعاتــی ،اجتماعی ـ فرهنگــی،
قانونی ـ حقوقــی ،مالی ـ اقتصــادی ،محیطــی و سیاســی ـ دولتی را دربــر
میگیرنــد6.

مقدمه

ســازمان جهانــی جهانگــردی ( )2015گردشــگری را
صنعتــی میدانــد کــه مشــارکت ذینفعــان در آن بــه
اشــکال گوناگونــی صــورت میپذیــرد .تنــوع اشــکال

همــکاری در گردشــگری ناشــی از اهمیــت ایــن موضــوع
و ماهیــت صنعــت مزبــور اســت کــه همــکاری در آن از
الزامــات بهشــمار مــیرود .اهمیــت ایــن موضــوع از
آنجــا اســت کــه درصــد زیــادی از شــرکتهای فعــال

 .1دانشجوی دکتری گردشگری ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)؛ Nedazarandian@gmail.com

 .2دکتری اقتصاد ،دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 .3دکتری مدیریت بازرگانی ،استادیار دانشکدۀ گردشگری دانشگاه سمنان

 .4دکتری باستانشناسی ،دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی

 .5دکتری مدیریت بازرگانی ،استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 ..6این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده مسئول است.
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در عرصــه گردشــگری ،مؤسســات کوچــک و متوســط بــا
تواناییهــای ســازمانی و منابــع محدودنــد کــه حیــات
ایــن ســازمانها را بــه چالشــی مهــم تبدیــل کــرده اســت
( .)Gusory etal., 2015ازایــنرو ســازمانهای فعــال در
گردشــگری ،بــدون بهرهمنــدی از منابــع و حمایــت
یکدیگــر در قالــب اشــکال مختلــف همــکاری ،قــادر بــه
ادامــه حیــات در جهــان بهســرعت درحــال تغییــر و
پیچیــده تجــارت جهانــی نخواهنــد بــود .عالوهبرایــن،

چندبخشــی بــودن و پراکندگــی جغرافیایــی ســازمانهای
فعــال در گردشــگری ،آن را بــه بســتری مســاعد بــرای
همــکاری تبدیــل میکنــد؛ بســتری متشــکل از
ســازمانها ،بخشهــا و فعالیتهــای گوناگــون (Scott et
 .)al., 2008در ایــن میــان ،اشــکال همــکاری و مشــارکت
در گردشــگری را کــه ناشــی از ویژگیهــای ذاتــی آن اســت
در چهــار گــروه اصلــی ،مطابــق شــکل  ،1دســتهبندی
میشــود (:)Austin, 2010
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شکل  :1اشکال همکاری در گردشگری ()Austin, 2010

یکــی از اشــکال همــکاری در گردشــگری ،مشــارکت
بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی اســت .در تعریفــی
عــام ،منظــور از مشــارکت عمومی ـ خصوصــی شــکلی
از همــکاری بیــن ســازمانهای دولتــی بــا نهادهــای
خصوصــی اســت کــه هــدف از آن تضمیــن تأمیــن
ســرمایه ،ســاخت ،بازســازی ،مدیریــت و نگــهداری
از داراییهــا یــا فراهمســازی خدمــات اســت (Rajko
 .)et al., 2008ایــن شــکل از مشــارکت هــم در تأمیــن
زیرســاختهایی نظیــر پــل و جــاده مؤثــر اســت و هــم در
زمینــه تأمیــن داراییهــای اجتماعــی نظیــر بیمارســتان
و زنــدان ایفــای نقــش کنــد ( .)OECD, 2006در ایــن میان،
دولتهــا از یــک ســو بــا خواســتههای عمومــی مختلــف
جامعــه و از ســوی دیگــر بــا محدودیــت منابــع و تخصــص
مواجهانــد .بنابرایــن ،بهکارگیــری ابــزاری همچــون
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی خألهــای اشارهشــده را پــر
میکنــد .در صنعــت گردشــگری نیــز ایــن ســازوکار بــرای
تأمیــن زیرســاختهای گردشــگری نظیــر ســاخت جــاده

و راهانــدازی فــرودگاه نیــز مؤثــر اســت؛ امــا در ســطحی
فراتــر ،همــکاری بیــن بخشهــای دولتــی و خصوصــی
در حــوزه گردشــگری را ،بنــا بــه گفتــه ســازمان جهانــی
جهانگــردی ،)2001( 1میشــود در راســتای چهــار مقولــه
بهبــود مدیریــت مقصــد ،بهبــود جذابیــت مقصــد ،بهبــود
اثربخشــی بازاریابــی و بهبــود بهــرهوری مقصــد دانســت.
در صنعــت گردشــگری ایــران نیــز لــزوم شــکلگیری
چنیــن مشــارکتی مشــهود اســت .چــه اینکــه کمبــود
منابــع مالــی ،تخصــص ،مهــارت و نیــروی انســانی
دولــت در رســیدگی بــه حوزههــا و مشــکالت متعــدد
گردشــگری آشــکار اســت .عالوهبرایــن ،هــم در بعــد
سیاس ـتگذاری و هــم در بعــد عملیاتــی ،افزایــش توجــه
بــه نقــش بخــش خصوصــی بهچشــم میخــورد؛ چنانکــه
در اصــل  44قانــون اساســی آشــکارا بــر دخالــتدادن
بخــش خصوصــی در صنایــع تأکیــد شــده اســت .در
حوزههــای خاصــی از صنعــت گردشــگری ماننــد احیــای
1 WTO

طراحیچارچوبمشارکتعمومی ـ خصوصی
در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

(.)Grigorescu, 2008

.)2006

بعضــیمحققــان در تعریــف مشــارکت عمومی ـ خصوصی،
بهجــای برجستهســازی یــک ویژگــی ،بــه مجموعــهای
از ویژگیهــا اشــاره کردهانــد .بــرای مثــال ،مینــی
( )2011بــر هفــت عنصــر کلیــدی بــرای تعریــف مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی تأکیــد قــرار میکنــد:
قرارداد باید وجود داشته باشد (نوشتاری یا کالمی).
بایــد هــدف مشــترک یــا منافــع دوطرفــه پیگیــری شــود
(شــامل منافــع فــردی طرفیــن)
دســتکم بایــد دو مؤسســه (نهــاد) وجــود داشــته باشــد
کــه یکــی خصوصــی و دیگــری دولتــی باشــد.
هزینه مبادله باید درنظر گرفته شود.
1. culture of engagement
2. Haque
3. organisational identity
4. Klijn and Teisman
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مروری بر ادبیات موضوع
مشارکت عمومی ـ خصوصی
بــرای ورود بــه هــر موضوعــی یکــی از ابتداییتریــن
مــواردی کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد بیــان تعریفــی اولیــه
از موضــوع موردبررســی اســت .از ایــن جهــت و بــا توجــه
بــه موضــوع پیشــنهادی مطالعــه حاضــر ،در ایــن بخــش
مفهــوم مشــارکت عمومی ـ خصوصــی مــرور خواهــد
شــد .میتــوان مشــارکت عمومی ـ خصوصــی را عبارتــی
دانســت کــه از ترکیــب ســه واژه تشــکیل شــده اســت کــه
هریــک بــار معنایــی خاصــی را دارنــد :مشــارکت ،عمومــی
و خصوصــی .تعریــف هریــک از ایــن واژههــا در ادامــه
آمــده اســت:
●مشــارکت :در عمــل از ســوی دو یــا تعــداد بیشــتری از
شــرکا بــرای انجــام یــک فعالیــت یــا رســیدن بــه هدفــی،
حقیقتــی ،نهــادی یــا تجارتــی شــکل میگیــرد .در
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی ،عناصــر اصلــی بــه دو
بخــش تعلــق دارنــد کــه هدفشــان تأمیــن منافــع عمومــی
اســت.
ً
●عمومــی :احتمــاال نهــادی /دارایــی اســت کــه بــه جامعــه
یــا اجتمــاع ملــی /منطق ـهای /محلــی تعلــق دارد و طبــق
قوانیــن و مقــررات و توســط مقامــات مرکــزی یــا محلــی
اداره میشــود.
●خصوصــی :مربــوط بــه مالکیــت فــردی ،عمــل آزادانــه،
اقتصــاد بــازار و کنتــرل توســط عرضــه و تقاضــا اســت
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بناهــای تاریخــی و بهرهبــرداری ازآنهــا نیــز میشــود
بــه مــواردی همچــون مــاده  114قانــون برنامــه چهــارم
توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره کــرد.
در ســطح اجرایــی نیــز ،رجــوع بــه کتــاب پروژههــای
مشــارکت بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی (منتشرشــده
توســط پرتــال مشــارکت عمومی ـ خصوصــی ذیــل
ســازمان برنامــه و بودجــه در ســال  )1398بــر توجــه
بــه ایــن موضــوع صحــه میگــذارد؛ چنانکــه معرفــی
طرحهــای ســرمایهگذاری در بخشهــای مرتبــط بــا
گردشــگری بخشــی از ایــن پروژههــا را شــامل میشــود
(ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور .)1398 ،امــا موفقیــت
در اینگونــه مشــارکتها مســلم ًا بــدون شــناخت کافــی
از ابعــاد مختلــف آن امکانپذیــر نخواهــد بــود .از ایــن
منظــر ،مــروری بــر مطالعــات پیشــین مرتبــط بــا مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری مــا را در شناســایی
چارچــوب حاکــم بــر ایــن پدیــده و نهایتـ ًا عملکــرد هرچــه
اثربخشتــر یــاری خواهــد رســاند.

امــا ورای ایــن دیــدگاه تجزیهمحــور بــه مفهــوم مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی ،تعاریــف کلــی متعــددی از ایــن
پدیــده در جهــان عرضــه شــده اســت .موراو ِیــف ()2013
بــر ایــن نظــر اســت کــه هریــک از ایــن تعاریــف بــر یکــی
از ویژگیهــای مرتبــط بــا مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
تأکیــد دارنــد .بــرای مثــالِ ،ســدجاری ( )2004بــر
همبســتگی بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی بهمنزلــه
ویژگــی کلیــدی تمرکــز میکنــد .وی همــکاری را نوعــی
پدیــده فرهنگــی میدانــد و از آن بــا عنــوان «فرهنــگ
تعامــل» 1یــاد میکنــد ( .)Sedjari, 2004:303برینکرهــوف
و برینکرهــوف ( )2004نیــز بــر تقابــل (دوطرفــه بــودن)،
بهمنزلــه ویژگــی اصلــی مشــارکت عمومی ـ خصوصی اشــاره
کردهانــد .بوواریــد ( )2004مشــارکت عمومی ـ خصوصــی را
تعهــدی فراتــر از قــرارداد تعریــف میکنــد .هــاک)2004( 2
دو ویژگــی اصلــی تقابــل و هویــت ســازمانی 3را بــرای
مشــارکتهای عمومی ـ خصوصــی متصــور شــده اســت.
مقصــود از هویــت ســازمانی ایــن اســت کــه هــر شــریک
(خصوصــی /دولتــی) هویــت ،باورهــا و ارزشهــای خــود را
دارد .اندرســن ( )2004بــر ایــن نظــر اســت کــه مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی فراینــد مســتمر تعامــل و مذاکــره
اســت.
ک ِلیــن و تیســمن )2003( 4مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
را قــرارداد رســمی بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی
میداننــد کــه در آن مســئولیت محصــول ،ریســک،
هزینههــا و منافــع بیــن طرفیــن تقســیم میشــود .برخــی
نیــز ،عالوهبــر درنظرگیــری شــماری از ویژگیهــای
اشارهشــده ،بــر پروژهمحــور بــودن مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی اشــاره دارنــد (Renda & Schrefler,
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زمان مشخص برای قرارداد باید درنظر گرفته شود.
بایــد فعالیتــی عمومــی از ســوی بخــش دولتــی عرضــه
شــود.
تخصیــص ریســک واضــح و /یــا انتقــال ریســک بایــد
صــورت پذیــرد (.)Minnie, 2011:58
موراویِف و کاکابادس ( ،)2012در بررسـی دیگری ،عناصر
کلیدی ذیل را در تعریف مشارکت عمومی ـ خصوصی درنظر
گرفتهاند:
موافقــت نماینــده دولــت و شــریک خصوصــی بایــد در
قالــب قــرارداد قانونــی الــزامآور باشــد.
قرارداد باید بلندمدت باشد.
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی معمــو ً
ال خدمــات
زیرســاختی را فراهــم میکنــد یــا ممکــن اســت دیگــر

خدمــات را مبتنــی بــر مســئولیت بخــش عمومــی عرضــه
کنــد.
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی خدمــات را از ســوی
نماینــده دولــت عرضــه میکنــد.
در چارچــوب مشــارکت عمومی ـ خصوصــی ،معمــوالً
دارایــی فیزیکــی ســاخته یــا بازســازی میشــود.
در برخــی مــوارد دولــت میتوانــد یــک دارایــی را بــه
بخــش خصوصــی واگــذار کنــد و بعد ًا مســئولیت نگـهداری
آن را برعهــده گیــرد.
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی بــر اســاس دارایــی
ساختهشــده از ســوی بخــش خصوصــی یــا واگذارشــده
بــدان از ســوی بخــش دولتــی بــه ارائــه خدمــات بــه
مشــتریان میپــردازد.

جدول  :1برخی از تعاریف مشارکت عمومی ـ خصوصی
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

نویسنده /نویسندگان

کمیسیون ملی مشارکت
عمومی ـ خصوصی1
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مشــارکت عمومــی خصوصــی توافقــی قــراردادی بیــن نماینــده دولــت (فدرالــی ،ایالتــی یــا محلــی)
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و ســازمان بخــش خصوصــی اســت .از طریــق ایــن قــرارداد ،مهارتهــا و داراییهــای هــر بخــش
بــرای ارائــه خدمــت یــا امکاتــات بــرای عمــوم بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .عالوهبــر اشــتراک در

منابــع ،هــر بخــش در ریس ـکها و منافعــی بالقــوه در ارائــه خدمــات و امکانــات نیــز شــریک اســت.
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مشــارکت عمومی ـ خصوصــی شــیوهای بــرای معرفــی مدیریــت بخــش خصوصــی در حــوزه خدمــات
عمومــی اســت ،بــا پیوندهــای قــراردادی بلندمــدت بیــن یــک مجــری خصوصــی و یــک نهــاد دولتــی.

شــکلی از همــکاری بیــن ســازمانهای بخــش دولتــی و مؤسســات خصوصــی کــه هدفــش تضمیــن

تأمیــن مالــی ،ســاخت ،بازســازی ،مدیریــت یــا نگهــداری داراییهــا یــا فراهمســازی خدمــات
اســت.

مشــارکت عمومی ـ خصوصــی اصطالحــی اســت کــه طیفــی از ترتیبــات مختلــف موجــود بیــن دولــت
و دیگــر مؤسســات در بخــش دولتــی بــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی خصوصــی را نشــان میدهــد.

مشــارکت بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی بــا هــدف طراحــی ،برنامهریــزی ،ســرمایهگذاری،
ســاخت و /یــا اداره پروژههایــی اســت؛ کــه در گذشــته بهصــورت ســنتی توســط بخــش عمومــی
انجــام میشــده اســت.

انعقــاد موافقتنامــهای میــان دولــت یــا نهــاد دولتــی از یــک ســو و بخــش خصوصــی از ســوی

دیگــر ،بهمنظــور طراحــی ،ســاخت ،تأمیــن مالــی و بهرهبــرداری از داراییهــا یــا خدمــات

عمومــی بــا ســرمایهگذاری و یــا مدیریــت بخــش خصوصــی ،بهصورتــی کــه ریســکهای فعالیــت

بهطــور شــفاف میــان بخــش خصوصــی و عمومــی تقســیم شــود و پرداختهــای مالــی بــه بخــش

خصوصــی در طــول زمــان بهرهبــرداری از پــروژه از طریــق عوایــد پــروژه یــا توســط بخــش عمومــی

مصرفکننــده خدمــات پــروژه انجــام گیــرد.

1.. National Council for PPPs

طراحیچارچوبمشارکتعمومی ـ خصوصی
در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

1 Stakholder Theory
2 Freeman

3 legitimate stakeholders
4 Relevant stakeholders

.)2013
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در مجمــوع ،میتــوان چهــار رویکــرد اصلــی در
ارائــه تعریــف مشــارکت عمومی ـ خصوصــی درنظــر
گرفــت:
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی مشــارکتی قــراردادی
اســت؛ قــراردادی بلندمدتــی کــه در آن امکاناتــی
توســط بخــش خصوصــی فراهــم میشــود و خدمــات
بــه نمایندگــی دولــت بــا اســتفاده از امکانــات
فراهمشــده عرضــه میشــود.
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی پــروژ های اســت کــه
در آن شــرکا بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد و ارتیــاط
میــان شــرکا مهمتریــن ویژگــی آن اســت.
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی پــروژ های اســت کــه
بــه پاســخگویی مشــترک هــر دو بخــش خصوصــی
و دولتــی دربــاره محصــول ،ریســک ،هزینههــا و
منافــع نیــاز دارد.
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی مشــارکتی رســمی
اســت کــه در آن دولــت و ســرمایهگذاران خصوصــی
بهصــورت مشــترک دارای مالکیتانــد (Mouraviev,
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مشــارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری
شــاید بتــوان ریشــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
در گردشــگری را در نظریــه ذ ینفعــان  1جســتوجو
کــرد .نظریــه ذ ینفعــان را نخســتینبار فریمــن 2
بــرای توضیــح و هدایــت ســاختار و اداره شــراکتها
در علــم مدیریــت مطرح کرد (Academy for Mountain
 . )Environics, 1995پــس از آن ،ایــن نظریــه در علــوم
مختلــف ازجملــه گردشــگری مطــرح شــد .ایــن امــر
موجــب شــد کــه بســیاری از مطالعــات در صنعــت
گردشــگری بــه شناســایی ذ ینفعــان در ایــن حــوزه
بپردازنــد .بــرای مثــال ،رابســون ( )1996دو گــروه
از ذ ینفعــان در بازاریابــی گردشــگری را شناســایی
کــرد ه اســت :اول ،ذ ینفعــان تورگــردان شــامل
کارکنــان ،گرو ههــای فشــار ،هیئتهــای محلــی،
هتــلداران ،مصر فکننــدگان نهایــی ،آژانسهــای
مســافرتی ،ســازما نهای محلــی گردشــگری،
ســازما نهای دولــت محلــی ،مؤسســات رســانهای،
عرضهکننــدگان خدمــات حملونقــل و جاذبههــای
ملــی و محلــی؛ دوم ،بازاریابــان گردشــگری دولــت

محلــی کــه گرو ههایــی را از ارگا نهــای حرفــهای تــا
خدمــات هنــری محلــی دربــر میگیــرد ،ازجملــه
مدیــران اجرایــی ،مدیــران ارشــد ،کارگــران
محلــی ،کمیتههــا ،شــورایاران ،بازدیدکننــدگان
غیرمقیــم ،کســبوکارهای محلــی ،کارکنــان مراکــز
اطال عرســانی گردشــگران ،هیئتهــا و دولــت
مرکــزی ملــی (کمیتــه بازررســی و ارگا نهــای
قانونگــذار) .جمــال و ِگتــز ( )1995نیــز دو گــروه
از ذ ینفعــان را شناســایی کرد هانــد :ذ ینفعــان
مشــروع  3کــه حــق و ظرفیــت مداخلــه در رونــد را
دارنــد ،و ذ ینفعــان مرتبــط  4کــه تحتتأثیــر ســایر
ذ ینفعــان قــرار میگیرنــد و حــق دخالــت بــرای
تعدیــل تأثیــرات را دارنــد ،امــا بایــد مهــارت و
منافــع کافــی را بــرای مداخلــه داشــته باشــند .در
هــر روی ،نظریــه ذ ینفعــان ابــزاری معمــول در
برنامهریــزی گردشــگری اســت کــه بــرای بهبــود
همــکاری میــان بخشهــای اساســی درگیــر در
فراینــد برنامهریــزی بــهکار گرفتــه میشــود ( Franco
 . )& Estevao, 2010در ایــن میــان ، ،شــاید بتــوان در
دســته بنــدی وســیع تــر ،ذینفعــان گردشــگری را در
دو بخــش عمومــی و خصوصــی جــای داد .امــا آنچــه
حائــز اهمیــت اســت ،مشــارکت میــان بخشهــای
مختلــف اســت؛ چنا نکــه ویــت و موتینهــو
( )1995اشــاره میکننــد ،مشــارکت عامــل اصلــی
حیــات ســازما نهای کوچــک فعــال در گردشــگری
اســت .بهخصــوص بــرای موفقیــت یــک مقصــد در
عرضــه محصــوالت باکیفیــت مشــارکت بیــن بخــش
خصوصــی و دولتــی نقشــی اساســی ایفــا میکنــد
( . )Buhallis, 2000از ایــن منظــر ،بــا توجــه بــه اینکــه
از یــک ســو ،گردشــگری از ذ ینفعــان متعــدد در دو
بخــش عمومــی و خصوصــی تشــکیل شــده اســت و
از ســویی دیگــر ،مشــارکت در میــان ایــن ذ ینفعــان
بــرای موفقیــت در صنعــت گردشــگری ضــروری
اســت ،مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری
موضوعــی حائــز اهمیــت برشــمرده میشــود.
بــا توجــه بــه جایــگاه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
در گردشــگری ،مطالعــات متعــددی در ایــن زمینــه
صــورت گرفتــه اســت کــه خالصــه برخــی از آ نهــا در
جــدول  2مشــاهده میشــود.
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سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

Arbulu, Lozano, and
Rey-Maquieira

2016

در ایــن پژوهــش بهصــورت توصیفــی و مــروری در مطالعــه مــوردی درخصــوص مالــورکا ،بــه
چالشهــای مرتبــط بــا مشــاکت عمومی ـ خصوصــی در زمینــه سیســتم مدیریــت زبالههــای
جامــد شــهری در ایــن مقصــد بالــغ پرداختــه شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،دسترســی بــه ف ّنــاوری بــا
توجــه بــه محدودیــت زمیــن در ایــن جزیــره ،توجــه بــه اعمــال تعرفههــای زیس ـتمحیطی ،توجــه
بــه مشــوقهای الزم بــرای هــر دو بخــش دولتــی و خصوصــی و همچنیــن افزایــش میــزان زبالــه
در برهههــای خاصــی از زمــان بــا توجــه بــه فصلیبــودن گردشــگری ازجملــه مســائلی اســت کــه
بهعنــوان خروجــی در ایــن پژوهــش مدنظــر قــرار میگیــرد.

Ekpenyoung, Mmom

2015

در ایــن پژوهــش ابتــدا بهصــورت مــروری ارتبــاط میــان مشــارکت عمومی ـ خصوصــی و صنعــت
گردشــگری بررســی شــده اســت .ســپس ،بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین ،ابعــاد کالن مؤثــر بــر ایــن
دســته از مشــارکتها در منطقــه دلتــای نیجریــه 2عوامــل مؤثــر بــر پدیــده نوظهــور مشــارکت بخــش
دولتــی -خصوصــی در ایــن منطقــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

Darcy & Wearing

2009

در ایــن مقالــه ،پژوهشــگران بــه مطالعــه مــوردی فعالیــت یــک شــرکت خصوصــی (The North Head
 )Quarantine Stationدر ارتبــاط بــا پارکــی در ســیدنی میپردازنــد و بــا مــرور گویههــای مســئوالن
ایــن شــرکت ،تجربــه بخــش خصوصــی را در مشــارکت بــا دولــت اســترالیا در زمینــه میــراث فرهنگــی
در پارکهــای ملــی بیــان میکننــد.

Mistilis & Daniele

2005

ایــن مقالــه نگاهــی مــروری -توصیفــی بــه موضوعــات چالشبرانگیــز و همچنیــن نقــاط قــوت
مشــارکت بخــش دولتــی -خصوصــی در زمینــه سیســتمهای بازاریابــی مقصــد الکترونیکــی دارد.
در نهایــت چالشهــا در موضوعــات ســاختار ســازمانی ،مرحلــه ورود بــه سیســتم ،پاس ـخگویی بــه
بــازار ،زنجیــره ارزش اطالعــات ،موقعیــت و اســتانداردها و همچنیــن اســتفاده از زنجیــره ارزش
بازاریابــی عمومــی در جهــت منافــع کســبوکارهای کوچــک مــورد اشــاره قــرار میگیــرد .نقــاط
قــوت راهبــردی مشــارکت بخــش دولتــی -خصوصــی در زمینــه سیســتمهای بازارایــی مقصــد
الکترونیــک در ارتبــاط بــا اشــتراک مهارتهــا ،پایــگاه داده گســترده محصــوالت ،پاســخگویی بــه
تغییــرات بــازار ،زنجیــره ارزش ارتباطــات ،موقعیــت و اســتانداردها و همچنیــن توزیــع گســتردهتر
مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد.

Haq, Medhekar, and
Bretherton

2009

در ایــن مقالــه ،بــا تأکیــد بــر رشــد روزافــزون گردشــگری معنــوی ،بهصــورت توصیفــی و مــروری ،بــر
نقــش مؤثــر شــکلگیری مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در بازاریابــی ایــن نــوع از گردشــگری تأکیــد
شــده اســت .از نظــر ایــن پژوهشــگران ،مشــارکت عمومی ـ خصوصــی بهصــورت چشــمگیری بــه
بهبــود عناصــر هش ـتگانه آمیختــه بازاریابــی خدمــات گردشــگری معنــوی کمــک میکنــد.

Wong, Lacy & Jiang

2012

در ایــن پژوهــش موضــوع مشــارکت بخــش دولتــی -خصوصــی در زمینــه انطبــاق بــا تغییــرات
آبوهوایــی در جنــوب اقیانــوس آرام بررســی شــده اســت .ایــن مطالعــه از نــوع مــوردی اســت و
بــا تمرکــز بــر منطقــه ســاموآ 3و بــا اســتفاده از مصاحبــه عمیــق بــا ذینفعــان بــه چگونگــی بهبــود
انطبــاق بــا تغییــرات آبوهــوا بهوســیله مشــارکت در منطقــه مزبــور میپــردازد.

Peric

2009

در ایــن مقالــه ابتــدا ســاختار قانونــی و همچنیــن شــاخصهای هریــک از بخشهــای دولتــی
و خصوصــی در ارتبــاط بــا مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در صنعــت گردشــگری کشــور کرواتــی
بررســی شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،بخــش دولتــی از مشــارکت در ایــن زمینــه در پــی تأمیــن رفــاه
اجتماعــی اســت ،درحالیکــه بخــش خصوصــی منافــع خــود را در میــان دنبــال میکنــد .ازای ـنرو
بهتریــن شــکل مشــارکت بــرای بخــش گردشــگری در کشــور کرواتــی  BOTیــا همــان ســاخت ،اداره
و انتقــال اســت.

طراحیچارچوبمشارکتعمومی ـ خصوصی
در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین
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Heeley

2011

ایــن مقالــه کوتــاه بهصــورت توصیفــی نگاشــته شــده اســت و نظــرات نویســنده بــه عنــوان فعــال و
مــدرس گردشــگری در زمینــه نقــش مشــارکت بخشهــای خصوصــی -دولتــی در حــوزه بازاریابــی
مقاصــد شــهری را نشــان میدهــد .بایــد اشــاره داشــت کــه تمرکــز مطالــب بــر کشــورهای اروپــای
شــرقی اســت.

Gerbaux & Marcelpoil

2006

در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه تعــدادی از اقامتگاههــای کوهســتانی 4،مشــکالت مشــارکت بیــن
بخــش دولتــی و خصوصــی در ایــن دســته از اقامتگاههــای 5گردشــگری بررســی میشــود .بــر ایــن
اســاس ،مشــروعیت سیاســی بــرای مقامــات محلــی ،نبــود تخصــص ،محدودیــت دفاتــر توریســتی،
روابــط نامتقــارن بیــن نقشآفرینــان بخــش خصوصی ـ دولتــی ،ظهــور تقاضــای شــهروندان محلــی
بــرای مشــارکت در بحثهــای محلــی ،از جملــه مســائل مطــرح در ایــن زمینــه اســت.

& Wilson, Nielsen
Buultjens

2009

در ایــن پژوهــش کیفیــت اجــاره برخــی از پارکهــای منطقــه جنوبــی والــز بــه بخــش خصوصــی
برســی میشــود .بدیــن منظــور ،مصاحبههــای عمیقــی بــا چهــارده ذینفــع کلیــدی صــورت
پذیرفــت .بــر اســاس یافتههــا بایــد بــه رابطــه مشــارکت بخــش دولتــی و خصوصــی در ایــن زمینــه
همچــون رابطــهای بلندمــدت توجــه داشــت ،نــه یــک فراینــد اجــاره.

روش شناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف از نــوع بنیــادی ،از
نظــر نحــوه گــردآوری دادههــا از نــوع توصیفــی و از نظــر
روششناســی از نــوع کیفــی اســت کــه بــا روش فراترکیــب
انجــام شــده اســت .روش فراترکیــب روشــی اســت کــه
بــا ادغــام تفســیر نتایــج مطالعــات پیشــین نتیجــهای
بزرگتــر از مجمــوع آنچــه در ایــن مطالعــات وجــود دارد
بهدســت میدهــد (;Sandelowski & Barroso, 2007
.)Finlayson, & Dixon, 2008; Chenail, & Weiss, 2007

بــه عبارتــی ،روش فراترکیــب بــرای یکپارچهســازی
چندیــن مطالعــه بهمنظــور ایجــاد یافتههــای جامــع
و تفســیری صــورت میپذیــرد (736 .)2006 ,Zimmer
در پژوهــش حاضــر نیــز ،بــا توجــه بــه اینکــه در پــی
دریافــت چارچوبــی متشــکل از ابعــاد مرتبــط بــا مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری هســتیم ،تجمیــع
تفاســیر بهدســتآمده از نتایــج مطالعــات پیشــین بــه
مــا در ایــن مســیر کمــک خواهــد کــرد .بهمنظــور اجــرای

ایــن روش شــش گام برداشــته شــد )1 :تدویــن مشــکل و
ســؤال تحقیــق )2 ،بررســی جامــع ادبیــات تحقیــق)3 ،
ارزیابــی کیفیــت مقــاالت و انتخــاب مقــاالت مناســب)4 ،
انتخــاب و بهکارگیــری روش صحیــح متاســنتز )5 ،ارائــه
یافتههــای متاســنتز و  )6تأمــل در فراینــد.
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر تمامــی مقــاالت مرتبــط
بــا مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در زمینــه گردشــگری
بــود .بهمنظــور گــردآوری مقــاالت مزبــور بــه چهــار
پایــگاه داده اســکوپوس 1،ســاینس دایرکــت 2،ســیج3،
وایلــی 4و دو موتــور جس ـتوجوی گــوگل و گــوگل اســکالر
(جسـتوجوی دوبــاره بــرای اطمینــان) از ابتــدای بهمــن
 1398تــا پایــان اردیبهشــت  1399مراجعــه شــد .دو واژه
« »Tourismو « »Public-private partnershipبهصــورت
همزمــان ،در پایگاههــای مزبــور جســتوجو شــد.
1. Scopus
2. Science Direct
3. SAGE
4. Wiley Online Library
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& Weiermair , Peters
Frehse

2008

در ایــن پژوهــش ،بــا مــروری بــر مطالعــات پیشــین و همچنیــن تبییــن شــرایط دو مــورد مطالعــه از
مشــارکتهای عمومــی -دولتــی در گردشــگری کشــور اتریــش ،بــه مجموع ـهای از عوامــل مؤثــر بــر
موفقیــت اینگونــه از مشــارکتها در زمینــه گردشــگری پرداختــه شــده اســت .بــر ایــن اســاس،
شــرایط خارجــی ،رقابــت بــر بــازار ،قــرارداد متعــادل میــان شــرکا و همچنیــن درنظرگیــری ســایر
ذینفعــان و جامعــه بــر موفقیــت مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری تأثیــر خواهــد
گذاشــت.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

Teker & Teker

2012

در ایــن مقالــه بــر صرفهجویــی در هزینههــا و همچنیــن انتقــال ریســک در مشــارکت بیــن
بخشهــای دولتــی -خصوصــی ،تأکیــد شــده اســت .از ایــن منظــر ،ابتــدا میــزان ریســک و منافــع در
اشــکال گوناگــون مشــارکت عمومــی -خصوصــی بررســی میشــود .پــس از آن ،بــا توجــه بــه چرخــه
حیــات مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری ،مدلــی خــاص در ایــن زمینــه و در ارتبــاط بــا
صنعــت گردشــگری طراحــی میشــود.
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جس ـتوجوها بــه یافتــن  244مقالــه (بــا حــذف تکرارهــا
و عناویــن کتابهــا) منتــج شــد .غربالگــری مقــاالت
بهدســتآمده بــر اســاس عنــوان ،چکیــده و محتــوا
انجــام شــد .بــر ایــن اســاس ،از مجمــوع  244مقالــه

بهدســتآمده 41 ،مقالــه در ارتبــاط مســتقیم بــا ابعــاد
مختلــف مرتبــط بــا مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در
گردشــگری بــوده اســت.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شکل  :2تعداد مقاالت بهدستآمده به تفکیک پایگاه داده و حذف تکرارها و عناوین کتابها

شکل  :3فرایند غربالگری مقاالت

در ایــن میــان ،متــن مقــاالت منتخــب بهمنزلــه
دادههــای گردآوریشــده بهشــمار میرونــد کــه بایــد
تجزیــه و تحلیــل شــوند .بدیــن منظــور ،اســتفاده از

روش کدگــذاری مناســبترین روش بهشــمار میرفــت.
کدگــذاری بــا نرمافــزار مکسکیــودیای  10و در ســه
ســطح کــد ،مفهــوم و مقولــه انجــام شــد.
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عوامل درونی

مجموعــهای از عواملــی اســت کــه بــا مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی ارتبــاط مســتقیم دارد .عوامــل
درونــی مفاهیمــی همچــون محتــوای مشــارکت،
ذینفعــان ،اهــداف ،وظایــف هریــک از طرفیــن و منافــع
هریــک از طرفیــن را شــامل میشــود.
مفهوم محتوای مشارکت

مفهــوم محتــوای مشــارکت بــه ابعادی اشــاره دارد کــه باید
در طــی شــکلگیری یــک مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
در گردشــگری مــورد توجــه قــرار گیــردَ .اشــکال مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی ،ابعــاد مرتبــط بــا شــرکا و ویژگیهــای
توافــق و قــرارداد بیــن دو بخــش خصوصــی و دولتــی از
مــواردی اســت کــه در مطالعــات پیشــین بــه آنهــا اشــاره
شــده اســت .ابعــاد مرتبــط بــا شــرکا شــامل مــواردی
همچــون درنظرگیــری منافــع طرفیــن ،اعتمــاد میــان
طرفیــن ،برابــری طرفیــن ،ادراک شــرکا از یکدیگــر و
همچنیــن میــزان تجربــه هریــک از طرفیــن میشــود.
امــا ویژگیهــای توافــق و قــرارداد بــه مــواردی همچــون
هــدف تعریفشــده از شــراکت ،وجــود قــرارداد رســمی،
زمــان قــرارداد و انعطافپذیــری در توافــق بــاز میگــردد.
ذینفعان

ذینفعــان مفهــوم دوم در ذیــل عوامــل درونــی اســت.
برخــی از منابــع ،فقــط بــه جایــگاه ذینفعــان و اهمیــت

اهداف

اهــداف ،بهمنزلــه انگیــزه ورود بــه ایــن شــیوه از
مشــارکت ،یکــی از مهمتریــن مســائل مطــرح در زمینــه
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی بهشــمار مــیرود.
ازایـنرو ،منابــع متعــددی بــه موضــوع هــدف از مشــارکت
اشــاره داشــتهاند .در دســتهبندی کلــی میتــوان هــدف
از مشــارکت عمومی ـ خصوصــی را در ذیــل کدهایــی
همچــون اهــداف پایــداری و اجتماعی ،اهــداف راهبردی،
اهــداف تأمیــن بودجــه و ســرمایه ،تأمیــن منابــع انســانی،
تأمیــن زیرســاخت ،تحقیــق و ف ّنــاوری ،اهــداف مرتبــط
بــا محصــول و بازاریابــی و فــروش دســتهبندی کــرد.
اهــداف پایــداری و اجتماعــی مربــوط بــه انگیزههایــی
اســت کــه یــا در ارتبــاط بــا توســعه پایدارنــد یــا بهبــود
وضعیــت جامعــه میزبــان را مدنظــر داشــتهاند .اهــداف
راهبــردی بــه منافــع بلندمــدت قابلاحصــا از طریــق
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری توجــه دارد؛
منافعــی همچــون افزایــش رقابتپذیــری ،ایجــاد صرفــه
بــه مقیــاس ،ایجــاد ســینرژی و تســهیم ریســک .تأمیــن
بودجــه و ســرمایه کــه دغدغــه بســیاری از دولتهــا
در برنامههــای توســعهای گردشــگری بهشــمار

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

یافتههای پژوهش
بــر اســاس کدگــذاری متــن مقــاالت منتخــب ،مجموعهای
از مقولههــا و مفاهیــم شناســایی شــدند .در ایــن میــان،
دو مقولــه اصلــی اثرگــذار بــر مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
در گردشــگری وجــود دارنــد :عوامــل درونــی و عوامــل
بیرونــی.

توجــه بــه آنــان در مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
گردشــگری در حالــت کلــی تأکیــد داشــتهاند .امــا
برخــی دیگــر انــواع خاصــی از ذینفعــان در مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری را شناســایی
کردهانــد .متولیــان قانونگــذاری ،بخــش غیردولتــی،
بخــش دولتــی ،ســازمانهای دولتــی محلــی،
کســبوکارهای گردشــگری ،دانشــگاهها ،جامعــه محلــی
و گردشــگران از جملــه ذینفعــان کلیــدی در مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در گردشــگریاند.
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مــیرود هــدف دیگــر اســت کــه از طریــق مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی بــرآورده میشــود .دسترســی
بــه نیــروی انســانی کافــی و متخصــص در زمینــه
گردشــگری نیــز از جملــه انگیز ههــای شــکلگیری
ایــن دســته از مشــارکتها بهشــمار مــیرود.
تأمیــن زیرســاختها از جملــه زیرســاختهای
قابلاســتفاد های همچــون جــاده و همچنیــن
زیرســاختهای خــاص گردشــگری همچــون
هتلهــا را میتــوان بــا اتخــاذ سیاســت مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی تأمیــن کــرد .تحقیــق و ف ّنــاوری
محــرک دیگــری اســت کــه در جهــان مــدرن امــروز
و بــا توجــه بــه پیشــرو یهای روزافــزون در ایــن
زمینــه در منابــع مختلــف بهعنــوان انگیــزه بــرای
شــکلگیری مشــارکتهای عمومی ـ خصوصــی در
گردشــگری مدنظــر قــرار گرفتــه اســت .در برخــی

از منابــع بــه مــواردی همچــون تنو عبخشــی یــا
بهبــود کیفیــت محصــول بهمنزلــه عاملــی بــرای
شــکلگیری مشــارکتهای عمومی ـ خصوصــی در
گردشــگری نیــز تأکیــد شــده اســت.
وظایف و منافــع هریک از طرفین

وظایــف هریــک از طرفیــن نیــز از جملــه بحثهایــی
اســت کــه در مطالعــات پیشــین مرتبــط بــا مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری مطــرح شــده
اســت .در ایــن میــان ،بهنظــر میرســد ایــن
مطالعــات وظایــف ســه گــروه را مدنظــر قــرار
داد هانــد؛ وظایــف بخــش غیردولتــی ،وظایــف
بخــش خصوصــی و وظایــف بخــش دولتــی .ایــن
درحالــی اســت کــه در ارتبــاط بــا منافــع هریــک از
طرفیــن ،فقــط بــه منافــع دو گــروه بخــش خصوصــی
و بخــش دولتــی توجــه شــده اســت.

جدول  :4مفاهیم ،کدها و منابع متعلق به مقوله عوامل درونی
مقوله

مفهوم

کدها

محتوای
مشارکت

اشکالمشارکت
موارد مرتبط با شرکا
ویژگیتوافق

)نمونه کد (شماره مقاله -عنوان کد
شناختهشدهترین شکل روابط قراردادی بین بخشهای خصوصی و دولتی که این

اهداف را محقق میسازد مدل  )BOT (Build- Operate- Transferاست (مقاله  -۶۰شکل

مشارکت).

وجود اعتماد دوطرفه عنصری کلیدی در هر شکلی از مشارکت است که فقط در
طی زمان و از طریق ارتباط مداوم شکل میگیرد (مقاله  -۷۴موارد مرتبط با شرکا).

تجربه شراکت از عوامل حیاتی موفقیت در پروژههای مشارکت عمومی ـ خصوصی
بهشمار میرود (مقاله -۵۶موارد مرتبط با شرکا).

یک قرارداد متعادل برای اجرا باید درنظر گرفته شود :همانطور که اشاره شد،

معیارهای اجرا ،سازوکارهای کنترل ،مسئولیتها و سناریوهای مشکالت باید در
توافق رسمی مشخص شوند (مقاله -۶۸ویژگی توافق).

عوامل
درونی

ذینفعان

ذینفعان متولیقانونگذاری
ذینفعانبخشغیردولتی
ذینفعانبخشدولتی
سازمانهایدولتیمحلی
کسبوکارهایگردشگری
دانشگاهها جامعهمحلی
گردشگران

در برخی موارد ،همینطور که تجربه این مطالعه نشان میدهد ،توجه به جلب
حمایت از قانونگذار یا ذینفعان دیگر است (مقاله -۳۱متولی قانونگذاری).
بخش غیردولتی نظیر سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای صنعت گردشگری
در سیستم مشارکت گردشگری منطقه زمگال نقش دارند (مقاله  -۵۷بخش
عیردولتی).
در گردشگری -از طریق مشارکتها -دولت ،مسئوالن محلی و کسبوکارهای
گردشگری میتوانند در ایجاد چالش و حتی مهمتر در مدیریت گردشگری به
شیوهای پایدار مؤثر باشند (مقاله -۶۰کد بخش دولتی -کسبوکارها و سازمانهای
دولتمحلی).

طراحیچارچوبمشارکتعمومی ـ خصوصی
در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

مقوله

عوامل
درونی

وظایف
هریک از
طرفین

وظایف بخش غیردولتی
وظایف بخش خصوصی
وظایف بخش دولتی

منافع هر
یک از
طرفین

منافع بخش دولتی
منافع بخش خصوصی

توسعه پایدار گردشگری در سطح محلی و جهانی نیازمند مشارکت و همکاری
بیشتر از آن چیزی است که تاکنون انجام شده است (مقاله  -۶۲اهداف پایداری).
یک مشارکت عمومی ـ خصوصی منجر به این میشود که سازمان بهلحاظ تجاری
بهتر و با متخصصان مناسبتری اداره شود (مقاله -۹اهداف راهبردی).
سازمان با مشارکت میتواند از تجارب دیگران استفاده کند و بهترین راهبردهای
رابیج برای توسعه و مدیریت کانالهای کشتیهای کروز گردشگری بهکار گیرد
(مقاله -۱۲اهداف راهبردی).
یکی از اهداف مشارکت عمومی ـ خصوصی انتخاب بخش خصوصی بود که به
بازار سرمایه برای بودجهریزی در برنامه سیستم حملونقل هوایی ملی دسترسی
داشته باشد (مقاله -۳۵تأمین بودجه و سرمایه).
مشارکت عمومی ـ خصوصی این فرصت را فراهم میکرد که به جای نیروی انسانی
با مهارت عمومی از متخصصان حرفهای و باتجربه بهره مند شود (مقاله  -۹تأمین
نیرویانسانی).
اگرچهدولتزیمباوهپروژههایزیرساختیرابهواسطهمشارکتعمومی ـ خصوصی
راهاندازی کرده است ،این مشارکتها به بستر خدمات نیز امکان تسری دارد (مقاله
-۴۲تأمینزیرساخت).
اعضای مشارکت عمومی ـ خصوصی از دانشگاه مهندسی و معماری کازان،
معماران و مرمتگران ،استادان و فارغالتحصیالنی بودند که یک فعالیت تحقیق
و توسعه گسترده را راهاندازی کردند (مقاله -۷تحقیق و توسعه).
بسیاری از دولتها دریافتهاند که مشارکت عمومی ـ خصوصی آنها را قادر
میسازد که به تولید محصوالت بپردازند -اگر با شریک بخش خصوصی کار کنند
(مقاله -۴۲در ارتباط با محصول).
مشارکت عمومی ـ خصوصی برای بستهبندی و برندسازی مقاصد گردشگری
معنوی و تورهای مربوط به آن مثل سفرهای به مقصد مکه بهکار گرفته میشود
(مقاله -۶۶بازاریابی و فروش)

بخش غیردولتی نقش هماهنگی در بهبود تخصصیسازی و خالقیت کاالها و در
نتیجه توسعه شبکهها و ایجاد همکاری میان شرکا در آنها را برعهده دارد (مقاله
 ،57وظایف بخش غیردولتی)
بخش خصوصی منابع مالی ،تواناییهای فنی و کارآفرینی را برای عرضه خدمات
عمومی تأمین میکند (مقاله ،63وظایف بخش خصوصی).
از دولت انتظار میرود در جایی که امکان انتفاع بخش خصوصی وجود دارد محیط
کسبوکار را آماده سازد (مقاله ،42وظایف بخش دولتی).

مشارکت عمومی ـ خصوصی به دولتها اجازه میدهد تا بر شایستگیهای
کلیدی خود متمرکز شوند و حاکمیت خود را محدود کنند (مقاله ،73منافع بخش
دولتی).
بخش خصوصی برای انگیزه تأمین منافع خود و بخش دولتی به دلیل بهبود رفاه
اجتماعی وارد مشارکت میشوند (مقاله ،22منافع بخش خصوصی ،منافع بخش
دولتی).
مشارکت در گردشگری بهعنوان یک رابطه کاری طوالنیمدت به افزایش حجم
کسبوکار بخش خصوصی و بهکارگیری منابع دولتی آن کمک میکند (مقاله ،60
منافع بخش خصوصی).

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اهداف

اهداف پایداری و اجتماعی
اهداف راهبردی
تأمین بودجه و سرمایه
تأمین منابع انسانی
تأمین زیرساخت
تحقیق و ف ّناوری
در ارتباط با محصول
بازاریابی و فروش
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شماره مقاله
مفهوم -کد

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

محتوای
مشارکت -اشکال
مشارکت

*

محتوای
مشارکت -موارد
مرتبط با شرکا

* *

*

محتوای
مشارکت -ویژگی
توافق

*

*

*

*

*

*
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*
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*

*

*

*

*

*

*

*
*
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ذینفعان بخش
غیردولتی

*

*

ذینفعان-
ذینفعان بخش
دولتی

*

ذینفعان-
سازمانهای
دولتی محلی
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کسبوکارهای
گردشگری

*

*

*

*

* * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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دانشگاهها
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ذینفعان -جامعه
محلی

*

ذینفعان-
گردشگران

*

اهداف -اهداف
پایداری و
اجتماعی

*

اهداف -اهداف
راهبردی
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*

اهداف -تأمین
زیرساخت

*

*

اهداف -در
ارتباط با محصول
اهداف -بازاریابی
و فروش

*

*

*

*
*

*

*
*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

اهداف -تحقیق و
ف ّناوری

*

* *

*

*

*

* *

*

*

*

* * *

*
*

*

* *
* *

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

* *

* *

*

*

*

265

طراحیچارچوبمشارکتعمومی ـ خصوصی
در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

شماره مقاله
مفهوم -کد

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

وظایف -وظایف
بخش خصوصی

*

وظایف -وظایف
بخش دولتی
منافع -منافع
بخش دولتی

* *
* *

*

*

*

منافع -منافع
بخش خصوصی

*

*
* *

*
*

عوامل فنّاورانه ـ اطالعاتی

عوامــل ف ّناورانه ـ اطالعاتــی از دو منظــر قابــل بحــث
اســت .اول ،پیشــرفتهای ف ّناورانــه کــه مشــارکت را
بــه امــری اجتنابناپذیــر تبدیــل ســاخته اســت .دوم،
آگاهینداشــتن دربــاره مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
کــه ممکــن اســت بــه نپذیرفتــن ایــن راهبــرد کارآمــد یــا
افزایــش ریســک بهکارگیــری آن منجــر شــود.
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی

ِ
مــورد نگرانــی
مفهــوم عوامــل اجتماعی ـ فرهنگــی ســه
جامعــه دربــاره محیطزیســت ،ثبــات اجتماعــی بــرای
ســرمایهگذاری و میــزان مشــارکت جامعــه محلــی را
دربــر میگیــرد .نگرانــی جامعــه دربــاره محیطزیســت
عاملــی اثرگــذار در توســعه اشــکال مشــارکت مرتبــط بــا
محیطزیســت در زمینــه گردشــگری اســت؛ زیــرا توجــه
و حساســیت جامعــه محلــی بــه محیطزیســت مشــوقی
بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی در پروژههــای مرتبــط
بــا حفاظــت از محیطزیســت بهشــمار مــیرود .ثبــات
اجتماعــی بــرای ســرمایهگذاری از کدهــای قابلتأملــی
اســت کــه نشــان میدهــد تنهــا ثبــات اقتصــادی نیســت
کــه محــرک بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری

* *

*

* * *

*

*

*

*

*
*

بهشــمار م ـیرود ،بلکــه وجــود شــرایط پایــدار اجتماعــی
نیــز حائــز اهمیــت اســت .موضــوع دیگــر ،میــزان
مشــارکت جامعــه محلــی در توســعه گردشــگری اســت
کــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در ایــن زمینــه را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .دخالــت مــردم محلــی در توســعه
گردشــگری شــکلگیری ایــن دســته از مشــارکتها در
حــوزه گردشــگری را تقویــت میکنــد.
عوامل قانونی ـ حقوقی

عوامــل قانونی ـ حقوقــی دربردارنــده قوانیــن مؤثــر در
ســطوح کالن نظیــر قوانیــن مرتبــط بــا تجــارت اســت
کــه تحــت عنــوان کــد «قوانیــن مؤثــر بــر ســایر حوزههــا»
شناســایی شــدهاند .عالوهبرایــن ،قوانیــن مســتقیم
مرتبــط بــا گردشــگری و قوانیــن مرتبــط بــا مشــارکت نیــز
از عوامــل حقوقــی مؤثــر بــر مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
در گردشــگری بهشــمار میرونــد .موضــوع حائــز اهمیــت
دیگــر درخصــوص عوامــل قانونی ـ حقوقــی ،مالکیــت
زمیــن اســت کــه در مطالعــات پیشــین دربــاره مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری اشــاره شــده اســت.
عوامل مالی ـ اقتصادی

درخصــوص عوامــل مالی ـ اقتصــادی بــه مــوارد متعــددی
همچــون حجــم ورود گردشــگران بــه منطقــه ،کمبــود
منابــع مالــی ،وضعیــت نیــروی انســانی ،رقابت گردشــگری
بــا ســایر صنایــع ،موفقیــت مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
در ســایر بخشهــا ،تمایــل بــازار بــرای ســرمایهگذاری،
توســعهیافتگی روابــط بــازار ،رقابتیبــودن بــازار،
اطمینــان و ثبــات بــرای ســرمایهگذاری ،درک بخــش
خصوصــی از جایــگاه گردشــگری ،میــزان توســعهیافتگی
صنعــت گردشــگری ،میــزان توســعهیافتگی اقتصــادی و

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

عوامل بیرونی
عوامــل بیرونــی ،عواملــی هســتند کــه هرچنــد بر مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری مؤثرنــد ،دخالــت
مســتقیم ندارنــد و در کنتــرل ایــن شــکل از مشــارکت
نیســتند .عوامــل بیرونــی شــامل عواملــی همچــون
ف ّناورانه ـ اطالعاتــی ،عوامــل اجتماعی ـ فرهنگــی،
عوامــل قانونی ـ حقوقــی ،عوامــل مالی ـ اقتصــادی،
عوامــل محیطــی و عوامــل سیاســی ـ دولتی میشــوند.

*

*

*

*

*

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

وظایف -وظایف
بخش غیردولتی

*
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سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

میــزان مشــارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشــور اشــاره
میشــود .ورود گردشــگران بیشــمار بــه یــک منطقــه
بــه توســعه زیرســاختهای بیشــتر نیــاز دارد .ازای ـنرو،
پرشــماری گردشــگران احتمــال شــکلگیری مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در جهــت تأمیــن زیرســاختهای
مزبــور را افزایــش میدهــد .رقابــت گردشــگری بــا ســایر
صنایــع و بــر ســر منابــع محــدود نیــز محرکــی بــرای ورود
بــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری ،بــرای
غلبــه بــر محدودیتهــای مزبــور ،بهشــمار مــیرود.
عالوهبرایــن ،مشــارکتهای موفقیتآمیــز ســایر
حوزههــا انگیــزهای بــرای ورود فعــاالن گردشــگری بــه
مشــارکتهای عمومی ـ خصوصــی ایجــاد خواهــد کــرد.
توســعهیافتگی اقتصــاد هــر کشــور و صنعــت گردشــگری،
هــر کــدام عاملــی اســت کــه مشــارکت و دخالــت بیشــتر
بخــش خصوصــی را میطلبــد.
عوامل محیطی

عوامــل محیطــی مهمــی کــه بــر مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی مؤثرنــد شــامل مــواردی همچــون
کمبــود زمیــن ،فصلیبــودن صنعــت گردشــگری ،وســعت
جغرافیایــی ،تغییــرات آبوهوایــی ،بالیــای طبیعــی و
تخریــب محیطزیســت اســت .کمبــود زمیــن یکــی از
دغدغههــای بخــش خصوصــی بــرای ورودی بــه مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در حــوزه گردشــگری اســت .وســعت

جغرافیایــی انــدک نیــز از عواملــی اســت کــه ،بنــا بــه
مطالعــات پیشــین ،بــا توجــه بــه کاهــش دسترســی
بــه فضــا ،میــزان موفقیــت عمومی ـ خصوصــی در
منطقــه را تحــت تأثیــر منفــی قــرار میدهــد .تغییــرات
آبوهوایــی ،مقابلــه بــا بالیــا یــا رفــع آثــار تخریبــی
واردآمــده بــر محیطزیســت ،هــر کــدام حیط ـهای بــرای
ورود و مشــارکت بخــش خصوصــی در گردشــگری فراهــم
مــیآورد.
عوامل سیاسی ـ دولتی

درخصــوص عوامــل سیاســی ـ دولتی نیــز مــوارد
متعــددی قابلبحــث اســت .ارتبــاط و تعامــل دولــت بــا
بخــش خصوصــی ،حمایــت دولــت بــرای ســرمایهگذاری،
امنیــت سیاســی ،تمایــل دولــت بــرای مشــارکت ،تنظیــم
سیاســتها در انطبــاق بــا نظــر یخــش خصوصــی،
دیوانســاالری دولتــی ،هماهنگــی میــان ســطوح
مختلــف دولتــی ،ایجــاد محیــط پایــدار بــرای مشــارکت،
وجــود دیــدگاه راهبــردی دولــت بــرای مشــارکت،
درنظرگیــری چالشهــای محیطــی مشــارکت از ســوی
دولــت ،رژیــم سیاســی حاکــم ،موانــع تجــاری موجــود،
ســختگیری قانونــی ،میــزان مداخلــه دولــت ،میــزان
جریــان آزاد اقتصــادی ،وابســتگی بــه منافــع نفتــی،
ضعــف حاکمیــت داخلــی و ناتوانــی دولــت در تأمیــن
بودجــه ،از جملــه ایــن مــوارد بهشــمار میرونــد.

طراحیچارچوبمشارکتعمومی ـ خصوصی
در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین
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ســطوح باالتــر ریســک نــه فقــط در ارتبــاط بــا پیچیدگــی پــروژه بلکــه بهعلــت ناآگاهــی و
نپذیرفتــن خدمــات و محصوالتــی اســت کــه بهواســطه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی ایجــاد
میشــوند (مقالــه  ،31ناآگاهــی دربــاره مشــارکت عمومی ـ خصوصــی).
پیشرفت ف ّناورانه
عوامل ف ّناورانه ـ اطالعاتی
ناآگاهی درباره مشارکت عمومی ـ خصوصی تغییــر در محیــط کسـبوکار و ظهــور ف ّناوریهــای پیشــرفته اتخــاذ راهبــردی رقابتــی [و اســتفاده
از مشــارکت عمومی ـ خصوصــی] را در سیســتمهای مدیریــت مقصــد الزامــی میســازد (مقالــه
 ،58پیشــرفت ف ّنــاوری).
نگرانی جامعه درباره محیطزیست
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ثبات اجتماعی برای سرمایهگذاری
میزان مشارکت جامعه محلی

دغدغههــای جامعــه و گروههــای حامــی محیطزیســت [پیــش از تشــکیل مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در زمینــه حفاظــت از محیطزیســت] نادیــده گرفتــه میشــد (مقالــه ،19
نگرانــی جامعــه دربــاره محیطزیســت)

عوامل مالی -اقتصادی

حجم گردشگران ورودی به منطقه
کمبود منابع مالی
وضعیت نیروی انسانی
رقابت گردشگری با سایر صنایع
موفقیت مشارکت عمومی ـ خصوصی در
سایر بخشها
تمایل بازار برای سرمایهگذاری
توسعهیافتگی روابط بازار
رقابتیبودن بازار
اطمینان و ثبات برای سرمایهگذاری
درک بخش خصوصی از جایگاه گردشگری
میزان توسعهیافتگی صنعت گردشگری
میزان توسعهیافتگی اقتصادی
میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد
کشور

هنگکنــگ درحــال تحــول ســریع از یــک دهکــده کوچــک ماهیگیــری بــه یکــی از شــهرهای
تجــاری برتــر در آســیا اســت .بــا ایــن شــکوفایی اقتصــادی چشــمگیر ،میــراث در ایــن شــهر
بهصــورت شــایانتوجهی نادیــده گرفتــه شــده اســت (مقالــه  ،71میــزان توســعهیافتگی
اقتصــادی).
فقــط یــک فضــای رقابتــی کــه بــرای ورود تأمینکننــدگان مختلــف بــاز اســت بــه قیمتگــذاری
از نــوع بــازار منجــر میشــود؛ ایــن درحالــی اســت کــه در تأمیــن زیرســاختها -مثــ ً
ا ســاخت
جادههــا -بــا وضعیتــی انحصــاری مواجهایــم .در ایــن حالــت فراخــوان مناقصههــای بینالمللــی
کمککننــده خواهــد بــود (مقالــه  ،68رقابتیبــودن بــازار).
رقابــت همزمــان بیــن مقاصــد گردشــگری درحــال افزایــش اســت و مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
در سیســتم مدیریــت مقاصــد را تشــویق میکنــد؛ ایــن امــر راهبــردی رقابتــی بــرای مقاصــد
بهشــمار مــیرود (مقالــه  ،58رقابتیبــودن بــازار).
بخــش مالــی نیجریــه هنــوز نســبت ًا توســعهنیافته باقــی مانــده اســت .نــرخ مشــارکت بخــش
خصوصــی در نیجریــه فقــط  12درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت (مقالــه  ،54میــزان
توســعهیافتگی اقتصــادی ،میــزان مشــارکت بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور).

کمبود زمین
فصلیبودن
وسعت جغرافیایی
تغییرات آبوهوایی
بالیای طبیعی
تخریب محیطزیست

ویژگیهایــی همچــون فصلیبــودن و کمبــود زمیــن مشــکالتی را بــرای مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در سیســتم بازیافــت زبالــه مقصــد گردشــگری بهوجــود آورده اســت (مقالــه
 ،4فصلیبــودن ،کمبــود زمیــن).
یکــی از موانــع دیگــر در موفقیــت بهکارگیــری مشــارکت عمومی ـ خصوصــی کــه کمتــر بــه آن
پرداختــه شــده اســت موضــوع کمبــود زمیــن در جزیــره اســت (مقالــه  ،9کمبــود زمیــن).
ایــن پژوهــش دربــاره چگونگــی بهکارگیــری مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در راســتای
خنثیســازی آثــار ناشــی از تغییــرات آبوهوایــی بــر گردشــگری منطقــه اســت (مقالــه ،69
تغییــرات آبوهوایــی).
تأثیــر اقتصــادی فصلیبــودن گردشــگری در مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در ارتبــاط بــا اســتفاده
بهینــه از ظرفیــت زیرســاختها اســت .فصلیبــودن گردشــگری موجــب شــده اســت تــا در طــی
فــرود فصــل بــا مــازاد ظرفیــت و در طــی فــراز فصــل بــا کمبــود ظرفیــت مواجــه باشــیم (مقالــه ،4
فصلیبــودن).

عوامل
بیرونی

عوامل محیطی

عوامل سیاسی ـ دولتی

ارتباط و تعامل دولت با بخش خصوصی
حمایت دولت برای سرمایهگذاری
امنیت سیاسی
تمایل دولت برای مشارکت
تنظیم سیاستها در انطباق با نظر یخش
خصوصی
دیواننساالری دولتی
هماهنگی میان سطوح مختلف دولتی
ایجاد محیط پایدار برای مشارکت
وجود دیدگاه راهبردی دولت برای مشارکت
درنظرگیری چالشهای محیطی مشارکت
از سوی دولت
رژیم سیاسی حاکم
موانع تجاری موجود
سختگیری قانونی
میزان مداخله دولت
میزان جریان آزاد اقتصادی
وابستگی به منافع نفتی
ضعف حاکمیت داخلی
ناتوانایی دولت در تأمین بودجه

بــرای موفقیــت در زمینــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی ،دولــت بایــد نیازهــا را درنظــر بگیــرد و در
حالــت ایدئــال دیدگاههــای بخــش خصوصــی در سیاســتگذاری مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
را لحــاظ کنــد (مقالــه  ،42تنظیــم سیاسـتها در انطبــاق بــا نظــر یخــش خصوصــی).
حملــه یــازده ســپتامبر تأثیــری شــایانتوجه در صنعــت هوایــی گذاشــته و ایــن تأثیــرات بــر
مشــارکت هوایــی موردمطالعــه مــا در شــش جنبــه قابــل بررســی اســت (مقالــه  ،35امنیــت).
تعامــل دولــت و کســبوکارها در مشــارکت عمومی ـ خصوصــی را میتــوان یکــی از حوزههــای
قابلتوجــه بــرای تشــدید توســعه گردشــگری درنظــر گرفــت (مقالــه  ،53ارتبــاط و تعامــل دولــت
بــا بخــش خصوصــی).
بــرای موفقیــت اجــرای مشــارکت عمومی ـ خصوصــی بــه دیدگاهــی راهبــردی از ســوی مســئوالن
دولتــی در راســتای محیــط کالن پایــدار و واضــح وجــود دارد (مقالــه  ،63ایجــاد محیــط پایــدار
بــرای مشــارکت).
بــرای اطمینــان از کارایــی و اثربحشــی مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری ،دولــت
بایــد چالشهــای حیاتــی موجــودی را کــه مــردم منطقــه دلتــای نایجــر در محیطشــان بــا آنهــا
مواجهانــد در نظــر بگیــرد (مقالــه  ،54درنظرگیــری چالشهــای محیطــی مشــارکت توســط
دولــت).
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عوامل قانونی ـ حقوقی

قوانین مرتبط با گردشگری
قوانین مرتبط با مشارکت
قوانین مؤثر سایر حوزهها
وضعیت مالکیت زمین

محققــان ایــن فــرض را کــه هیــچ چارچــوب قانونــی بــرای هدایــت ایجــاد مشــارکتهای
عمومی ـ خصوصــی در زیمبــاوه وجــود نــدارد براســاس آرای افــرادی از بخــش خصوصــی و
دولتــی کــه در پژوهــش بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــده بودنــد رد میکننــد .برعکــس ،بهنظــر
میرســد زیمبــاوه در ایــن خصــوص از چارچــوب قانونــی ضــروری برخــوردار اســت (مقالــه ،42
قوانیــن مرتبــط بــا مشــارکت).
کارهــای حفاظــت و مرمــت تحــت قوانیــن ســختگیرانهای و بــا حداقــل تغییــرات انجــام شــده
اســت کــه ایــن از ویژگیهــای ســایت تاریخــی موردبررســی اســت (مقالــه  ،77قوانیــن مرتبــط بــا
گردشــگری).
گردشــگری از صنایعــی اســت کــه بهشــدت تحــت تأثیــر قوانیــن دولتــی قــرار دارد (مقالــه ،68
قوانیــن مرتبــط بــا گردشــگری).
چارچوبهــای حقوقــی کــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری را تعریــف میکننــد
بســیار محــدود اســت و تجربــه عملــی نشــان داده کــه مدلهــای مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
در ایــن کشــور بســیار انــدک اســت (مقالــه  ،60قوانیــن مرتبــط بــا مشــارکت).

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مقوله
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کدها و منابع مربوط

)نمونه کد (شماره مقاله -عنوان کد
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شماره مقاله
مفهوم -کد

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

عوامل

*

ف ّناورانه ـ اطالعاتی -
پیشرفت ف ّناورانه

عوامل

ف ّناورانه ـ اطالعاتی -

*

ناآگاهی درباره مشارکت
عمومی ـ خصوصی

عوامل
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اجتماعی ـ فرهنگی -

*

نگرانی جامعه درباره
محیطزیست
عوامل

اجتماعی ـ فرهنگی -

*

ثبات اجتماعی برای
سرمایهگذاری

عوامل

اجتماعی ـ فرهنگی -

*

میزان مشارکت
جامعه محلی

عوامل قانونی ـ حقوقی

*

قوانین مرتبط باگردشگری

عوامل قانونی ـ حقوقی

*

قوانین مرتبط بامشارکت

عوامل قانونی ـ حقوقی
-قوانین مؤثر سایر

*

*

حوزهها

عوامل قانونی ـ حقوقی

*

*

وضعیت مالکیت زمینعوامل مالی ـ اقتصادی
حجم گردشگرانورودی به منطقه

*

*

*

*
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عوامل مالی ـ اقتصادی

*

-کمبود منابع مالی

عوامل مالی ـ اقتصادی

*

وضعیت نیروی انسانیعوامل مالی ـ اقتصادی
رقابت گردشگری باسایر صنایع

*

*

عوامل مالی -اقتصادی
– موفقیت مشارکت
عمومی ـ خصوصی در
سایر بخشها

*

عوامل مالی ـ اقتصادی
تمایل بازار برایسرمایهگذاری

*

*

عوامل مالی ـ اقتصادی
-رقابتیبودن بازار

*

عوامل مالی ـ اقتصادی
 اطمینان و ثبات برایسرمایهگذاری

*

*

*

عوامل مالی ـ اقتصادی
درک بخش خصوصیاز جایگاه گردشگری

*

عوامل مالی ـ اقتصادی
میزان توسعهیافتگیصنعت گردشگری

*

عوامل مالی ـ اقتصادی
میزان توسعهیافتگیاقتصادی

*

*

عوامل مالی ـ اقتصادی
میزان مشارکت بخشخصوصی در اقتصاد
کشور

عوامل
محیطی ـ فصلیبودن
عوامل محیطی -وسعت
جغرافیایی

*
*
*

*
* *

عوامل محیطی
تغییرات آبوهواییعوامل محیطی -بالیای
طبیعی
عوامل محیطی -تخریب
محیطزیست
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عوامل مالی ـ اقتصادی
توسعهیافتگی روابطبازار

عوامل محیطی ـ کمبود
زمین
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شماره مقاله
مفهوم -کد

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

*
*

*
*
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شماره مقاله
مفهوم -کد

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

عوامل سیاسی ـ دولتی
ارتباط و تعامل دولتبا بخش خصوصی
عوامل سیاسی ـ دولتی
حمایت دولت برایسرمایهگذاری

*
*

عوامل سیاسی ـ دولتی
-امنیت سیاسی

*

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
تمایل دولت برایمشارکت

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
تنظیم سیاستها درانطباق با نظر یخش
خصوصی

*
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عوامل سیاسی ـ دولتی
-بوروکراسی دولتی

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
-بوروکراسی دولتی

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
هماهنگی میان سطوحمختلف دولتی

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
ایجاد محیط پایداربرای مشارکت

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
وجود دیدگاه راهبردیدولت برای مشارکت

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
 درنظرگیریچالشهای محیطی
مشارکت توسط دولت

*

*

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
-رژیم سیاسی حاکم

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
-موانع تجاری موجود

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
–سختگیری قانونی

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
-میزان مداخله دولت

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
میزان جریان آزاداقتصادی

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
وابستگی به منافعنفتی

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
-ضعف حاکمیت داخلی

*

عوامل سیاسی ـ دولتی
ناتوانی دولت در تأمینبودجه

*

طراحیچارچوبمشارکتعمومی ـ خصوصی
در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین
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بحث و نتیجهگیری
تغییــرات ســریع و پیچیدگیهــای جهــان مــدرن بقــای
صنایــع را منــوط بــه مشــارکت بخشهــای مختلــف
ســاخته اســت .در ایــن میــان ،در صنایعــی همچــون
گردشــگری کــه خــود از بخشهــا و ذینفعــان منفــک و
متعــدد تشــکیل شــده و ارتبــاط میــان آنهــا از ضروریــات
بهشــمار مــیرود ،اهمیــت چنیــن موضوعــی دوچنــدان
خواهــد بــود .یکــی از اشــکال مشــارکت ،مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی اســت .مســلم ًا موفقیــت در ایــن
نــوع از مشــارکت ،همچــون دیگــر اشــکال ،ناگزیــر از
شناســایی ابعــاد مختلــف مؤثــر بــر آن اســت .ازایــنرو
هــدف از پژوهــش حاضــر طراحــی چارچــوب مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در حــوزه گردشــگری بــوده اســت.
بهتریــن روش بــرای تبییــن ابعــاد ایــن چارچــوب مــرور
و تجمیــع تفاســیر یافتههــای مطالعــات پیشــین بــود.
بدیــن منظــور ،بــه فراترکیــب خروجیهــای مرتبطتریــن
مطالعــات مزبــور پرداختــه شــد .اگرچــه مطالعــات
متعــددی در زمینــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در
گردشــگری در موضوعاتــی نظیــر چالشهــا و ریسـکهای
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی (& Arbulu et al., Lozano,
Rey-Maquieira, 2016؛Mistilis & Daniele, 2005; ;2006

 ،)Teker & Teker, 2012دیــدگاه بخــش خصوصــی دربــاره
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی (،)Darcy & Wearing, 2009
نقــاط قــوت و منافــع مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
( ،)Mistilis & Daniele, 2005; Teker & Teker, 2012نقــش
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در بازاریابــی (& Mistilis

 ،)Daniele, 2005; Heeley, 2011; Haq et al., 2009نقــش
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در کنتــرل تأثیــرات
آبوهوایــی بــر گردشــگری ( ،)Wong et al., 2012نقــش
مشــارکت در تأمیــن اقامتگاههــای گردشــگری (Gerbaux
 )& Marcelpoil, 2006; Wilson et al., 2009و عوامــل قانونــی
مؤثــر بــر مشــارکت عمومی ـ خصوصــی ( )Peric, 2009در
گردشــگری انجــام شــده اســت و حتــی برخــی از مطالعــات
بــه شناســایی ابعــاد مؤثــر بــر مشــارکت عمومی ـ خصوصی
در منطقــهای خــاص در زمینــه گردشــگری نیــز
پرداختهانــد (Ekpenyong & Mmom, 2015; Weiermair
 ،)et al., 2008همچنــان بهنظــر میرســد خــأ وجــود
مطالع ـهای جامــع کــه تمامــی ابعــاد مرتبــط بــا مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری و در ســطحی کالن را
بررســی کنــد احســاس میشــود.
براســاس یافتــه هــا ،دو مقولــه اصلــی شناســایی شــدند:
عوامــل درونــی و عوامــل بیرونــی .عوامــل درونــی
مفاهیمــی همچــون محتــوای مشــارکت ،ذینفعــان،
اهــداف ،وظایــف هــر بخــش و منافــع هــر بخــش را دربــر
میگیــرد .محتــوای مشــارکت بــه ابعــادی کــه بایــد در
طــی شــکلگیری مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در
گردشــگری مدنظــر قرار داد اشــاره دارد .جایــگاه و اهمیت
توجــه بــه ذینفعــان در مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
گردشــگری و انــواع خاصــی از ذینفعــان در مشــارکت
عمومی ـ خصوصــی ،از جملــه مــواردی اســت کــه در منابع
در ارتبــاط بــا ذینفعان،مطــرح شــده اســت .اهــداف،
بهمنزلــه انگیــزه ورود بــه مشــارکت ،یکــی از مهمتریــن
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مســائل مطــرح در زمینــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
بهشــمار مـیرود .ازایـنرو ،منابــع متعــددی بــه موضــوع
هــدف از مشــارکت اشــاره داشــتهاند .وظایــف در
ســه گــروه وظایــف بخــش غیردولتــی ،وظایــف بخــش
خصوصــی و وظایــف بخــش دولتــی ،و منافــع در دو
گــروه بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی عوامــل درونــی
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری شناســایی
شــدند.
عوامـل بیرونـی دربردارنـده عوامـل ف ّناورانه ـ اطالعاتـی،
اجتماعی ـ فرهنگـی ،قانونی ـ حقوقـی ،مالی ـ اقتصـادی،
محیطـی و سیاسـی ـ دولتی اسـت .پیشـرفتهای
ف ّناورانـه و آگاهـی از اهمیـت مشـارکت عمومی ـ خصوصی
در گردشـگری از مـوارد قابلاحصـا از مطالعـات در
ارتبـاط بـا عوامـل ف ّناورانه ـ اطالعاتـی بـود .عوامـل
اجتماعی ـ فرهنگی سـه جنبـه مؤثر نگرانی جامعـه درباره
محیطزیسـت ،ثبـات اجتماعـی بـرای سـرمایهگذاری
و میـزان مشـارکت جامعـه محلـی را دربـر میگیـرد.
قوانیـن مؤثـر بـر تجـارت ،قوانیـن مؤثـر بـر گردشـگری و
قوانیـن مؤثـر بـر مشـارکت عمومی ـ خصوصـی همگـی از
ابعـاد قانونیانـد کـه بـر مشـارکت عمومی ـ خصوصـی در
گردشـگری تأثیـر میگذارنـد .حجـم ورود گردشـگران بـه
منطقـه ،کمبـود منابـع مالـی ،وضعیـت نیـروی انسـانی،
رقابـت گردشـگری بـا سـایر صنایـع ،موفقیـت مشـارکت
عمومی ـ خصوصـی در سـایر بخشهـا ،تمایـل بـازار بـرای
سـرمایهگذاری ،توسـعهیافتگی روابـط بـازار ،رقابتیبودن
بـازار ،اطمینـان و ثبات بـرای سـرمایهگذاری ،درک بخش
خصوصـی از جایـگاه گردشـگری ،میـزان توسـعهیافتگی
صنعـت گردشـگری ،میـزان توسـعهیافتگی اقتصـادی
و میـزان مشـارکت بخـش خصوصـی در اقتصـاد کشـور
همگـی از عوامـل مالی ـ اقتصـادی مؤثـر بـر مشـارکت
عمومی ـ خصوصـی در گردشـگری محسـوب میشـوند.
محیـط و بسـتر شـکلگیری ایـن دسـته از مشـارکتها نیـز
مسـلم ًا بیتأثیـر نخواهـد بـود؛ در ایـن میـان ،توجـه بـه
فصلیبـودن گردشـگری و کمبـود زمیـن بـرای فعالیـت از
موضوعـات حائـز اهمیـت بهشـمار مـیرود .درنظرگیـری
عوامـل سیاسـی و جایـگاه حمایتـی دولـت در شـکلگیری
و تـداوم حیـات مشـارکت بخش خصوصـی در فعالیتهای
گردشـگری نیـز از دیگـر عوامـل شـایانتوجه در ایـن
زمینهانـد.
تقابـل میـان دو مقولـه عوامـل درونـی و عوامـل بیرونـی
نشـان میدهـد کـه همزمـان بـر پدیـده مشـارکت
عمومی ـ خصوصـی در گردشـگری و بسـتر مؤثر بـر آن باید
توجـه داشـت .بـه عبارتـی ،توجـه صـرف بـه ابعـاد خـرد
مرتبـط بـا موضـوع مشـارکت عمومی ـ خصوصـی و غفلـت

از ابعـاد کالن آن احتمـال موفقیت در اینگونهمشـارکتها
را کاهـش خواهـد داد .عالوهبرایـن ،هریـک از ابعـاد خرد و
کالن شناساییشـده در ایـن پژوهـش ،خـود از مؤلفههـای
متعددی تشـکیل شده اسـت که میشـود آنها را بهعنوان
موضوعـی حائـز اهمیـت بـرای انجـام انـواع پژوهشهـای
کمـی و کیفـی بعـدی مـورد توجـه قـرار دارد.
ّ
بهعنـوان ُبعـد کاربـردی خروجـی بهدسـتآمده از
ایـن مطالعـه ،بایـد توجـه داشـت کـه بسـیاری از مـوارد
اشارهشـده در متـن حاضـر – بهعنـوان دسـتاورد مختصـر
و مفیـد پژوهشهـای پیشـین  -بـرای نمونههـای داخلـی
کشـور مـا در زمینـه مشـارکت عمومی ـ خصوصـی نیـز
صادق اسـت .بـرای مثال ،اهمیت بحـث مالکیت زمین در
مشـارکتهای عمومی ـ خصوصـی گردشـگری یـا حمایـت
و توجـه بخـش دولتـی بـرای تشـویق بخـش خصوصـی بـه
سـرمایهگذاری در طرحهـای گردشـگری از جملـه ایـن
مصادیـق بهشـمار میرونـد.
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