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ندا زرندیان1، محمدرضا فرزین2 ،علی اصغرشالبافیان3، اکبر پورفرج4، سیدمجتبی محمودزاده5 

Nedazarandian@gmail.com 1. دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی )نویسندۀ مسئول(؛
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6.. این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده مسئول است.

چکیده 
ــای  ــان در حوزه ه ــی  محقق ــای ذهن ــی از دغدغه ه ـ خصوص ــارکت عمومی  مش
ــت  ــو، محدودی ــک س ــت. از ی ــوده اس ــگری ب ــت گردش ــه صنع ــف ازجمل مختل
ــه نیــروی انســانی  ــع، کمبــود ســرمایه، نبــود تخصــص، نبــود دسترســی ب مناب
ــده  ــبب ش ــی س ــای عموم ــن نیازه ــا در تأمی ــه دولت ه ــر، وظیف ــوی دیگ و از س
اســت تــا دولت هــا بخــش خصوصــی را شــریکی قابل تأمــل بداننــد. آنچــه 
مســلم اســت، شــناخت ابعــاد مختلــف ایــن شــراکت میــان دو بخــش خصوصــی 
و دولتــی احتمــال موفقیــت آن هــا در هر صنعتــی ازجملــه گردشــگری را افزایش 
خواهــد داد. از ایــن منظــر، هــدف از پژوهــش حاضــر طراحــی چارچوبــی بــرای 
ـ خصوصــی در گردشــگری بنابــر یافته هــای مطالعات پیشــین  مشــارکت عمومی 
اســت. بهتریــن روش بــرای یک پارچه ســازی تفاســیر یافته هــای پیشــین روش 
ــه  ــره گرفت ــش گام به ــری ش ــا پیگی ــور ب ــن از روش مزب ــت. بنابرای ــب اس فراترکی
ــه  ــده در زمین ــات انجام ش ــش مطالع ــن پژوه ــاری ای ــه آم ــت. جامع ــده اس ش
ــای  ــن پایگاه ه ــت وجو در برتری ــا جس ــه ب ــوده ک ــی ب ـ خصوص ــارکت عمومی  مش
ــس از  ــت. پ ــده اس ــایی ش ــترس شناس ــه در دس ــط، 244 مقال ــی مرتب اطالعات
آن، مقــاالت بــر اســاس عنــوان و چکیــده و محتــوا غربــال شــده اند. در نهایــت، 
متــن مقاله هــای منتخــب )41 مقالــه(، بــا اســتفاده از نســخه 10 نرم افــزار مکــس 
ــوان  ــج می ت ــر نتای ــت. بناب ــده اس ــذاری ش ــل و کدگ ــودا )MAXQDA(، تحلی کی
ــب دو  ــگری را در قال ــی در گردش ـ خصوص ــارکت عمومی  ــر مش ــر ب ــل مؤث عوام
مقولــه اصلــی عوامــل درونــی و عوامــل بیرونــی مدنظــر قــرار داد. عوامــل درونــی 
ـ خصوصــی ارتباط مســتقیم دارنــد و دربردارنــده مفاهیمی  بــا مشــارکت عمومی 
همچــون محتــوای مشــارکت، ذی نفعــان، اهــداف، وظایــف و منافــع طرفین اند. 
ــد و در کنتــرل ایــن شــکل از مشــارکت  عوامــل بیرونــی دخالــت مســتقیم ندارن
ــی،  ـ فرهنگ ــی، اجتماعی  ـ اطالعات ــل فّناورانه  ــی عوام ــل بیرون ــتند. عوام نیس
دربــر  را  ـ دولتی  سیاســی  و  محیطــی  ـ اقتصــادی،  مالی  ـ حقوقــی،  قانونی 

می گیرنــد.6
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واژه های کلیدی:
 مشــارکت عمومی ـ خصوصــی، 

ــگری، فراترکیب  گردش

مقدمه
ســازمان جهانــی جهانگــردی )2015( گردشــگری را 
صنعتــی می دانــد کــه مشــارکت ذی نفعــان در آن بــه 
اشــکال گوناگونــی صــورت می پذیــرد. تنــوع اشــکال 

همــکاری در گردشــگری ناشــی از اهمیــت ایــن موضــوع 
ــکاری در آن از  ــه هم ــت ک ــور اس ــت مزب ــت صنع و ماهی
الزامــات به شــمار مــی رود. اهمیــت ایــن موضــوع از 
ــال  ــرکت های فع ــادی از ش ــد زی ــه درص ــت ک ــا اس آنج
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ــا  ــط ب ــک و متوس ــات کوچ ــگری، مؤسس ــه گردش در عرص
توانایی هــای ســازمانی و منابــع محدودنــد کــه حیــات 
ایــن ســازمان ها را بــه چالشــی مهــم تبدیــل کــرده اســت 
در  فعــال  ســازمان های  ازایــن رو   .)Gusory etal., 2015(

حمایــت  و  منابــع  از  بهره منــدی  بــدون  گردشــگری، 
ــه  ــادر ب ــکاری، ق ــف هم ــکال مختل ــب اش ــر در قال یکدیگ
و  تغییــر  درحــال  به ســرعت  جهــان  در  حیــات  ادامــه 
ــن،  ــود. عالوه برای ــد ب ــی نخواهن ــارت جهان ــده تج پیچی

چندبخشــی بــودن و پراکندگــی جغرافیایــی ســازمان های 
ــرای  ــاعد ب ــتری مس ــه بس ــگری، آن را ب ــال در گردش فع
از  متشــکل  بســتری  می کنــد؛  تبدیــل  همــکاری 
 Scott et( ســازمان ها، بخش هــا و فعالیت هــای گوناگــون
al., 2008(. در ایــن میــان، اشــکال همــکاری و مشــارکت 

در گردشــگری را کــه ناشــی از ویژگی هــای ذاتــی آن اســت 
در چهــار گــروه اصلــی، مطابــق شــکل 1، دســته بندی 

:)Austin, 2010( می شــود 

)Austin, 2010( شکل 1: اشکال همکاری در گردشگری                                                      

مشــارکت  گردشــگری،  در  همــکاری  اشــکال  از  یکــی 
تعریفــی  در  اســت.  دولتــی  و  خصوصــی  بخــش  بیــن 
عــام، منظــور از مشــارکت عمومی ـ خصوصــی شــکلی 
نهادهــای  بــا  دولتــی  ســازمان های  بیــن  همــکاری  از 
تأمیــن  تضمیــن  آن  از  هــدف  کــه  اســت  خصوصــی 
نگــه داری  و  مدیریــت  بازســازی،  ســاخت،  ســرمایه، 
 Rajko( اســت  خدمــات  فراهم ســازی  یــا  دارایی هــا  از 
et al., 2008(. ایــن شــکل از مشــارکت هــم در تأمیــن 

زیرســاخت هایی نظیــر پــل و جــاده مؤثــر اســت و هــم در 
زمینــه تأمیــن دارایی هــای اجتماعــی نظیــر بیمارســتان 
و زنــدان ایفــای نقــش کنــد )OECD, 2006(. در ایــن میان، 
ــف  ــی مختل ــته های عموم ــا خواس ــو ب ــک س ــا از ی دولت ه
جامعــه و از ســوی دیگــر بــا محدودیــت منابــع و تخصــص 
همچــون  ابــزاری  به کارگیــری  بنابرایــن،  مواجه انــد. 
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی خألهــای اشاره شــده را پــر 
می کنــد. در صنعــت گردشــگری نیــز ایــن ســازوکار بــرای 
تأمیــن زیرســاخت های گردشــگری نظیــر ســاخت جــاده 

ــطحی  ــا در س ــت؛ ام ــر اس ــز مؤث ــرودگاه نی ــدازی ف و راه ان
ــی  ــی و خصوص ــای دولت ــن بخش ه ــکاری بی ــر، هم فرات
ــی  ــازمان جهان ــه س ــه گفت ــا ب ــگری را، بن ــوزه گردش در ح
جهانگــردی1 )2001(، می شــود در راســتای چهــار مقولــه 
بهبــود مدیریــت مقصــد، بهبــود جذابیــت مقصــد، بهبــود 
اثربخشــی بازاریابــی و بهبــود بهــره وری مقصــد دانســت. 
لــزوم شــکل گیری  نیــز  ایــران  گردشــگری  در صنعــت 
ــود  ــه کمب ــه این ک ــت. چ ــهود اس ــارکتی مش ــن مش چنی
انســانی  نیــروی  و  مهــارت  تخصــص،  مالــی،  منابــع 
دولــت در رســیدگی بــه حوزه هــا و مشــکالت متعــدد 
گردشــگری آشــکار اســت. عالوه برایــن، هــم در بعــد 
سیاســت گذاری و هــم در بعــد عملیاتــی، افزایــش توجــه 
بــه نقــش بخــش خصوصــی به چشــم می خــورد؛ چنانکــه 
در اصــل 44 قانــون اساســی آشــکارا بــر دخالــت دادن 
اســت. در  تأکیــد شــده  بخــش خصوصــی در صنایــع 
حوزه هــای خاصــی از صنعــت گردشــگری ماننــد احیــای 
1 WTO
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بناهــای تاریخــی و بهره بــرداری از  آن هــا نیــز می شــود 
ــارم  ــه چه ــون برنام ــاده 114 قان ــون م ــواردی همچ ــه م ب
توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره کــرد. 
در ســطح اجرایــی نیــز، رجــوع بــه کتــاب پروژه هــای 
ــده  ــی )منتشرش ــی و دولت ــش خصوص ــن بخ ــارکت بی مش
ذیــل  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  پرتــال  توســط 
بــر توجــه  بودجــه در ســال 1398(  و  برنامــه  ســازمان 
معرفــی  چنانکــه  می گــذارد؛  صحــه  موضــوع  ایــن  بــه 
بــا  مرتبــط  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری  طرح هــای 
ــود  ــامل می ش ــا را ش ــن پروژه ه ــی از ای ــگری بخش گردش
)ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، 1398(. امــا موفقیــت 
ــی  ــناخت کاف ــدون ش ــلمًا ب ــارکت ها مس ــه مش در این گون
از ابعــاد مختلــف آن امکان پذیــر 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 نهایتــًا عملکــرد هرچــه 

اثربخش تــر یــاری خواهــد رســاند.

مروری بر ادبیات موضوع
مشارکت عمومی ـ خصوصی

ابتدایی تریــن  از  یکــی  موضوعــی  هــر  بــه  ورود  بــرای 
مــواردی کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد بیــان تعریفــی اولیــه 
ــا توجــه  از موضــوع موردبررســی اســت. از ایــن جهــت و ب
ــش  ــن بخ ــر، در ای ــه حاض ــنهادی مطالع ــوع پیش ــه موض ب
خواهــد  مــرور  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  مفهــوم 
ــی  ــی را عبارت ــارکت عمومی ـ خصوص ــوان مش ــد. می ت ش
دانســت کــه از ترکیــب ســه واژه تشــکیل شــده اســت کــه 
هریــک بــار معنایــی خاصــی را دارنــد: مشــارکت، عمومــی 
و خصوصــی. تعریــف هریــک از ایــن واژه هــا در ادامــه 

ــت: ــده اس آم
ــتری از  ــداد بیش ــا تع ــوی دو ی ــل از س ــارکت: در عم ●مش
شــرکا بــرای انجــام یــک فعالیــت یــا رســیدن بــه هدفــی، 
در  می گیــرد.  شــکل  تجارتــی  یــا  نهــادی  حقیقتــی، 
دو  بــه  اصلــی  عناصــر  عمومی ـ خصوصــی،  مشــارکت 
بخــش تعلــق دارنــد کــه هدفشــان تأمیــن منافــع عمومــی 

ــت. اس
●عمومــی: احتمــااًل نهــادی/ دارایــی اســت کــه بــه جامعــه 
یــا اجتمــاع ملــی/ منطقــه ای/ محلــی تعلــق دارد و طبــق 
ــی  ــا محل ــزی ی ــات مرک ــط مقام ــررات و توس ــن و مق قوانی

می شــود. اداره 
●خصوصــی: مربــوط بــه مالکیــت فــردی، عمــل آزادانــه، 
اقتصــاد بــازار و کنتــرل توســط عرضــه و تقاضــا اســت 

.)Grigorescu, 2008(

امــا ورای ایــن دیــدگاه تجزیه محــور بــه مفهــوم مشــارکت 
ایــن  از  متعــددی  کلــی  تعاریــف  عمومی ـ خصوصــی، 
ــف )2013(  پدیــده در جهــان عرضــه شــده اســت. موراوِی
ــی  ــر یک ــف ب ــن تعاری ــک از ای ــه هری ــت ک ــر اس ــن نظ ــر ای ب
ــی  ــارکت عمومی ـ خصوص ــا مش ــط ب ــای مرتب از ویژگی ه
بــر   )2004( ِســدجاری  مثــال،  بــرای  دارنــد.  تأکیــد 
هم بســتگی بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی به منزلــه 
ــی  ــکاری را نوع ــد. وی هم ــز می کن ــدی تمرک ــی کلی ویژگ
پدیــده فرهنگــی می دانــد و از آن بــا عنــوان »فرهنــگ 
ــوف  ــد )Sedjari, 2004:303(. برینکره ــاد می کن ــل«1 ی تعام
ــودن(،  ــه ب ــل )دوطرف ــر تقاب ــز ب ــوف )2004( نی و برینکره
به منزلــه ویژگــی اصلــی مشــارکت عمومی ـ خصوصی اشــاره 
کرده انــد. بوواریــد )2004( مشــارکت عمومی ـ خصوصــی را 
ــاک2 )2004(  ــد. ه ــف می کن ــرارداد تعری ــر از ق ــدی فرات تعه
دو ویژگــی اصلــی تقابــل و هویــت ســازمانی3 را بــرای 
ــت.  ــده اس ــور ش ــی متص ــارکت های عمومی ـ خصوص مش
ــریک  ــر ش ــه ه ــت ک ــن اس ــازمانی ای ــت س ــود از هوی مقص
)خصوصــی/ دولتــی( هویــت، باورهــا و ارزش هــای خــود را 
دارد. اندرســن )2004( بــر ایــن نظــر اســت کــه مشــارکت 
مذاکــره  و  تعامــل  فراینــد مســتمر  عمومی ـ خصوصــی 

ــت. اس
ــی  ــارکت عمومی ـ خصوص ــمن4 )2003( مش ــن و تیس کِلی
دولتــی  و  خصوصــی  بخــش  بیــن  رســمی  قــرارداد  را 
ریســک،  محصــول،  مســئولیت  آن  در  کــه  می داننــد 
هزینه هــا و منافــع بیــن طرفیــن تقســیم می شــود. برخــی 
ویژگی هــای  از  شــماری  درنظرگیــری  عالوه بــر  نیــز، 
مشــارکت  بــودن  پروژه محــور  بــر  اشاره شــده، 
 Renda & Schrefler,( دارنــد  اشــاره  عمومی ـ خصوصــی 

.)2006

بعضــی  محققــان در تعریــف مشــارکت عمومی ـ خصوصی، 
به جــای برجسته ســازی یــک ویژگــی، بــه مجموعــه ای 
مینــی  مثــال،  بــرای  کرده انــد.  اشــاره  ویژگی هــا  از 
)2011( بــر هفــت عنصــر کلیــدی بــرای تعریــف مشــارکت 

عمومی ـ خصوصــی تأکیــد قــرار می کنــد: 
قرارداد باید وجود داشته باشد )نوشتاری یا کالمی(.

ــود  ــری ش ــه پیگی ــع دوطرف ــا مناف ــترک ی ــدف مش ــد ه بای
ــن( ــردی طرفی ــع ف ــامل مناف )ش

ــد  ــته باش ــود داش ــاد( وج ــه )نه ــد دو مؤسس ــت کم بای دس
ــد. ــی باش ــری دولت ــی و دیگ ــی خصوص ــه یک ک

هزینه مبادله باید درنظر گرفته شود.

1. culture of engagement
2. Haque
3. organisational identity
4. Klijn and Teisman
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زمان مشخص برای قرارداد باید درنظر گرفته شود.
ــه  ــی عرض ــش دولت ــوی بخ ــی از س ــی عموم ــد فعالیت بای

ــود. ش
تخصیــص ریســک واضــح و/ یــا انتقــال ریســک بایــد 

.)Minnie, 2011:58( پذیــرد  صــورت 
موراوِیف و کاکابادس )2012(، در بررسـی دیگری، عناصر 
ـ خصوصی درنظر  کلیدی ذیل را در تعریف مشارکت عمومی 

گرفته اند:
موافقــت نماینــده دولــت و شــریک خصوصــی بایــد در 

ــد. ــزام آور باش ــی ال ــرارداد قانون ــب ق قال
قرارداد باید بلندمدت باشد.

خدمــات  معمــواًل  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت 
زیرســاختی را فراهــم می کنــد یــا ممکــن اســت دیگــر 

خدمــات را مبتنــی بــر مســئولیت بخــش عمومــی عرضــه 
ــد. کن

ســوی  از  را  خدمــات  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت 
می کنــد. عرضــه  دولــت  نماینــده 

معمــواًل  عمومی ـ خصوصــی،  مشــارکت  چارچــوب  در 
دارایــی فیزیکــی ســاخته یــا بازســازی می شــود.

در برخــی مــوارد دولــت می توانــد یــک دارایــی را بــه 
بخــش خصوصــی واگــذار کنــد و بعدًا مســئولیت نگــه داری 

ــرد. ــده گی آن را برعه
دارایــی  اســاس  بــر  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت   
ــده  ــا واگذارش ــی ی ــش خصوص ــوی بخ ــده از س ساخته ش
بــدان از ســوی بخــش دولتــی بــه ارائــه خدمــات بــه 

می پــردازد. مشــتریان 

جدول 1: برخی از تعاریف مشارکت عمومی ـ خصوصی

تعریفسالنویسنده/ نویسندگان

 کمیسیون ملی مشارکت
عمومی ـ خصوصی1

2017

مشــارکت عمومــی خصوصــی توافقــی قــراردادی بیــن نماینــده دولــت )فدرالــی، ایالتــی یــا محلــی( 
ــش  ــر بخ ــای ه ــا و دارایی ه ــرارداد، مهارت ه ــن ق ــق ای ــت. از طری ــی اس ــش خصوص ــازمان بخ و س
بــرای ارائــه خدمــت یــا امکاتــات بــرای عمــوم بــه اشــتراک گذاشــته می شــود. عالوه بــر اشــتراک در 
منابــع، هــر بخــش در ریســک ها و منافعــی بالقــوه در ارائــه خدمــات و امکانــات نیــز شــریک اســت.

2008گریگورسکو
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی شــیوه ای بــرای معرفــی مدیریــت بخــش خصوصــی در حــوزه خدمــات 
عمومــی اســت، بــا پیوندهــای قــراردادی بلندمــدت بیــن یــک مجــری خصوصــی و یــک نهــاد دولتــی.

2008راجکو و همکاران
شــکلی از همــکاری بیــن ســازمان های بخــش دولتــی و مؤسســات خصوصــی کــه هدفــش تضمیــن 
ــات  ــازی خدم ــا فراهم س ــا ی ــداری دارایی ه ــا نگ ه ــت ی ــازی، مدیری ــاخت، بازس ــی، س ــن مال تأمی

اســت.

2008راجکو
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 می دهــد.

2002وب و پوله
مشــارکت بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی بــا هــدف طراحــی، برنامه ریــزی، ســرمایه گذاری، 
ــی  ــش عموم ــط بخ ــنتی توس ــورت س ــته به ص ــه در گذش ــت؛ ک ــی اس ــا اداره پروژه های ــاخت و/ ی س

انجــام می شــده اســت.

1396 سازمان برنامه و بودجه

ــوی  ــی از س ــش خصوص ــو و بخ ــک س ــی از ی ــاد دولت ــا نه ــت ی ــان دول ــه ای می ــاد موافقت نام انعق
خدمــات  یــا  دارایی هــا  از  بهره بــرداری  و  مالــی  تأمیــن  ســاخت،  طراحــی،  به منظــور  دیگــر، 
ــت  ــک های فعالی ــه ریس ــی ک ــی، به صورت ــش خصوص ــت بخ ــا مدیری ــرمایه گذاری و ی ــا س ــی ب عموم
ــش  ــه بخ ــی ب ــای مال ــود و پرداخت ه ــیم ش ــی تقس ــی و عموم ــش خصوص ــان بخ ــفاف می ــور ش به ط
خصوصــی در طــول زمــان بهره بــرداری از پــروژه از طریــق عوایــد پــروژه یــا توســط بخــش عمومــی 

ــرد. ــام گی ــروژه انج ــات پ ــده خدم مصرف کنن

 1.. National Council for PPPs
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در  اصلــی  رویکــرد  چهــار  می تــوان  مجمــوع،  در 
تعریــف مشــارکت عمومی ـ خصوصــی درنظــر  ارائــه 

گرفــت:
قــراردادی  مشــارکتی  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت 
امکاناتــی  آن  در  کــه  بلندمدتــی  قــراردادی  اســت؛ 
ــات  ــود و خدم ــم می ش ــی فراه ــش خصوص ــط بخ توس
امکانــات  از  اســتفاده  بــا  دولــت  نمایندگــی  بــه 

می شــود. عرضــه  فراهم شــده 
کــه  اســت  پــروژه ای  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت 
ارتیــاط  و  دارنــد  تعامــل  یکدیگــر  بــا  شــرکا  آن  در 

اســت. آن  ویژگــی  مهم تریــن  شــرکا  میــان 
کــه  اســت  پــروژه ای  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت 
خصوصــی  بخــش  دو  هــر  مشــترک  پاســخ گویی  بــه 
و  هزینه هــا  ریســک،  محصــول،  دربــاره  دولتــی  و 

دارد. نیــاز  منافــع 
رســمی  مشــارکتی  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت 
ــی  ــرمایه گذاران خصوص ــت و س ــه در آن دول ــت ک اس
 Mouraviev,( مالکیت انــد  دارای  مشــترک  به صــورت 

.)2013

ــارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری مش
عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  ریشــه  بتــوان  شــاید 
جســت وجو   1 ذی نفعــان نظریــه  در  را  گردشــگری  در 
 2 فریمــن نخســتین بار  را  ذی نفعــان  نظریــه  کــرد. 
ــراکت ها  ــاختار و اداره ش ــت س ــح و هدای ــرای توضی ب
 Academy for Mountain( در علــم مدیریــت مطرح کرد
Environics, 1995(. پــس از آن، ایــن نظریــه در علــوم 

ــر  ــن ام ــد. ای ــرح ش ــگری مط ــه گردش ــف ازجمل مختل
صنعــت  در  مطالعــات  از  بســیاری  کــه  شــد  موجــب 
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــایی ذی نفع ــه شناس ــگری ب گردش
1996( دو گــروه  بپردازنــد. بــرای مثــال، رابســون )
از ذی نفعــان در بازاریابــی گردشــگری را شناســایی 
شــامل  تورگــردان  ذی نفعــان  اول،  اســت:  کــرده  
محلــی،  هیئت هــای  فشــار،  گروه هــای  کارکنــان، 
آژانس هــای  نهایــی،  مصرف کننــدگان  هتــل داران، 
گردشــگری،  محلــی  ســازمان های  مســافرتی، 
ســازمان های دولــت محلــی، مؤسســات رســانه ای، 
جاذبه هــای  و  حمل ونقــل  خدمــات  عرضه کننــدگان 
ملــی و محلــی؛ دوم، بازاریابــان گردشــگری دولــت 
1 Stakholder Theory
2 Freeman

ــا  ــه ای ت ــای حرف ــی را از ارگان ه ــه گروه های ــی ک محل
ازجملــه  می گیــرد،  دربــر  محلــی  هنــری  خدمــات 
کارگــران  ارشــد،  مدیــران  اجرایــی،  مدیــران 
بازدیدکننــدگان  شــورایاران،  کمیته هــا،  محلــی، 
مراکــز  کارکنــان  محلــی،  کســب وکارهای  غیرمقیــم، 
دولــت  و  هیئت هــا  گردشــگران،  اطالع رســانی 
ارگان هــای  و  بازررســی  )کمیتــه  ملــی  مرکــزی 
گــروه  دو  نیــز   )1995 ( ِگتــز  و  جمــال  قانونگــذار(. 
ذی نفعــان  کرده انــد:  شناســایی  را  ذی نفعــان  از 
را  رونــد  در  مداخلــه  ظرفیــت  و  حــق  کــه   3 مشــروع
کــه تحت تأثیــر ســایر   4 دارنــد، و ذی نفعــان مرتبــط
بــرای  دخالــت  حــق  و  می گیرنــد  قــرار  ذی نفعــان 
و  مهــارت  بایــد  امــا  دارنــد،  را  تأثیــرات  تعدیــل 
باشــند. در  بــرای مداخلــه داشــته  را  کافــی  منافــع 
در  معمــول  ابــزاری  ذی نفعــان  نظریــه  روی،  هــر 
بهبــود  بــرای  کــه  اســت  گردشــگری  برنامه ریــزی 
در  درگیــر  اساســی  بخش هــای  میــان  همــکاری 
 Franco( ــود ــه می ش ــه کار گرفت ــزی ب ــد برنامه ری فراین
Estevao, 2010 &(. در ایــن میــان، ، شــاید بتــوان در 

ــگری را در  ــان گردش ــر، ذینفع ــیع ت ــدی وس ــته بن دس
ــه  ــا آنچ ــای داد. ام ــی ج ــی و خصوص ــش عموم دو بخ
بخش هــای  میــان  مشــارکت  اســت،  اهمیــت  حائــز 
موتینهــو  و  ویــت  چنان کــه  اســت؛  مختلــف 
اصلــی  عامــل  مشــارکت  می کننــد،  اشــاره   )1995 (
گردشــگری  در  فعــال  کوچــک  ســازمان های  حیــات 
در  مقصــد  یــک  موفقیــت  بــرای  به خصــوص  اســت. 
بخــش  بیــن  باکیفیــت مشــارکت  محصــوالت  عرضــه 
می کنــد  ایفــا  اساســی  نقشــی  دولتــی  و  خصوصــی 
)Buhallis, 2000(. از ایــن منظــر، بــا توجــه بــه این کــه 

ــدد در دو  ــان متع ــگری از ذی نفع ــو، گردش ــک س از ی
و  بخــش عمومــی و خصوصــی تشــکیل شــده اســت 
ــان  ــن ذی نفع ــان ای ــارکت در می ــر، مش ــویی دیگ از س
ضــروری  گردشــگری  صنعــت  در  موفقیــت  بــرای 
اســت، مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری 

می شــود. برشــمرده  اهمیــت  حائــز  موضوعــی 
بــا توجــه بــه جایــگاه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی 
در گردشــگری، مطالعــات متعــددی در ایــن زمینــه 
ــا در  ــی از آن ه ــه برخ ــه خالص ــت ک ــه اس ــورت گرفت ص

2 مشــاهده می شــود. جــدول 
3 legitimate stakeholders
4 Relevant  stakeholders
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جدول 2: نمونه ای از مطالعات مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری

محتواسالنام نویسنده/ نویسندگان

 Arbulu,  Lozano, and
Rey-Maquieira2016

در ایــن پژوهــش به صــورت توصیفــی و مــروری در مطالعــه مــوردی درخصــوص مالــورکا، بــه 
زباله هــای  بــا مشــاکت عمومی ـ خصوصــی در زمینــه سیســتم مدیریــت  چالش هــای مرتبــط 
جامــد شــهری در ایــن مقصــد بالــغ پرداختــه شــده اســت. بــر ایــن اســاس، دسترســی بــه فّنــاوری بــا 
توجــه بــه محدودیــت زمیــن در ایــن جزیــره، توجــه بــه اعمــال تعرفه هــای زیســت محیطی، توجــه 
ــه  ــزان زبال ــش می ــن افزای ــی و همچنی ــی و خصوص ــش دولت ــر دو بخ ــرای ه ــوق های الزم ب ــه مش ب
ــه  ــت ک ــائلی اس ــه مس ــگری ازجمل ــودن گردش ــه فصلی ب ــه ب ــا توج ــان ب ــی از زم ــای خاص در برهه ه

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــش مدنظ ــن پژوه ــی در ای ــوان خروج به عن

Ekpenyoung, Mmom2015

ــت  ــی و صنع ــارکت عمومی ـ خصوص ــان مش ــاط می ــروری ارتب ــورت م ــدا به ص ــش ابت ــن پژوه در ای
گردشــگری بررســی شــده اســت. ســپس، بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین، ابعــاد کالن مؤثــر بــر ایــن 
دســته از مشــارکت ها در منطقــه دلتــای نیجریــه2 عوامــل مؤثــر بــر پدیــده نوظهــور مشــارکت بخــش 

دولتــی- خصوصــی در ایــن منطقــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

Darcy & Wearing2009

 The North Head( در ایــن مقالــه، پژوهشــگران بــه مطالعــه مــوردی فعالیــت یــک شــرکت خصوصــی
ــئوالن  ــای مس ــرور گویه ه ــا م ــد و ب ــیدنی می پردازن ــی در س ــا پارک ــاط ب Quarantine Station( در ارتب
ایــن شــرکت، تجربــه بخــش خصوصــی را در مشــارکت بــا دولــت اســترالیا در زمینــه میــراث فرهنگــی 

ــد. ــان می کنن ــی بی ــای مل در پارک ه

Mistilis & Daniele2005

ایــن مقالــه نگاهــی مــروری- توصیفــی بــه موضوعــات چالش برانگیــز و همچنیــن نقــاط قــوت 
ــی دارد.  ــد الکترونیک ــی مقص ــتم های بازاریاب ــه سیس ــی در زمین ــی- خصوص ــش دولت ــارکت بخ مش
ــه  ــه سیســتم، پاســخ گویی ب ــه ورود ب در نهایــت چالش هــا در موضوعــات ســاختار ســازمانی، مرحل
ــره ارزش  ــتفاده از زنجی ــن اس ــتانداردها و همچنی ــت و اس ــات، موقعی ــره ارزش اطالع ــازار، زنجی ب
ــاط  ــرد. نق ــرار می گی ــاره ق ــورد اش ــک م ــب وکارهای کوچ ــع کس ــت مناف ــی در جه ــی عموم بازاریاب
قــوت راهبــردی مشــارکت بخــش دولتــی- خصوصــی در زمینــه سیســتم های بازارایــی مقصــد 
ــه  ــخ گویی ب ــوالت، پاس ــترده محص ــگاه داده گس ــا، پای ــتراک مهارت ه ــا اش ــاط ب ــک در ارتب الکترونی
تغییــرات بــازار، زنجیــره ارزش ارتباطــات، موقعیــت و اســتانداردها و همچنیــن توزیــع گســترده تر 

ــرد. ــرار می گی ــد ق ــورد تأکی م

 Haq, Medhekar, and
Bretherton2009

در ایــن مقالــه، بــا تأکیــد بــر رشــد روزافــزون گردشــگری معنــوی، به صــورت توصیفــی و مــروری، بــر 
نقــش مؤثــر شــکل گیری مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در بازاریابــی ایــن نــوع از گردشــگری تأکیــد 
ــه  ــمگیری ب ــورت چش ــی به ص ــارکت عمومی ـ خصوص ــگران، مش ــن پژوهش ــر ای ــت. از نظ ــده اس ش

ــی خدمــات گردشــگری معنــوی کمــک می کنــد. بهبــود عناصــر هشــت گانه آمیختــه بازاریاب

Wong, Lacy & Jiang2012

ــی در زمینــه انطبــاق بــا تغییــرات  در ایــن پژوهــش موضــوع مشــارکت بخــش دولتــی- خصوص
ــت و  ــوردی اس ــوع م ــه از ن ــن مطالع ــت. ای ــده اس ــی ش ــوس آرام بررس ــوب اقیان ــی در جن آب وهوای
ــا ذی نفعــان بــه چگونگــی بهبــود  ــا اســتفاده از مصاحبــه عمیــق ب ــا تمرکــز بــر منطقــه ســاموآ3 و ب ب

ــردازد. ــور می پ ــه مزب ــارکت در منطق ــیله مش ــوا به وس ــرات آب وه ــا تغیی ــاق ب انطب

Peric2009

در ایــن مقالــه ابتــدا ســاختار قانونــی و همچنیــن شــاخص های هریــک از بخش هــای 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، درحالی کــه بخــش خصوصــی منافــع خــود را در میــان دنبــال می کنــد. ازایــن رو 
بهتریــن شــکل مشــارکت بــرای بخــش گردشــگری در کشــور کرواتــی BOT یــا همــان ســاخت، اداره 

و انتقــال اســت.
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محتواسالنام نویسنده/ نویسندگان

Teker & Teker2012

بیــن  در مشــارکت  ریســک  انتقــال  و همچنیــن  در هزینه هــا  بــر صرفه جویــی  مقالــه  ایــن  در 
بخش هــای دولتــی- خصوصــی، تأکیــد شــده اســت. از ایــن منظــر، ابتــدا میــزان ریســک و منافــع در 
اشــکال گوناگــون مشــارکت عمومــی- خصوصــی بررســی می شــود. پــس از آن، بــا توجــه بــه چرخــه 
ــا  حیــات مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری، مدلــی خــاص در ایــن زمینــه و در ارتبــاط ب

ــود. ــی می ش ــگری طراح ــت گردش صنع

 Weiermair , Peters &
Frehse2008

در ایــن پژوهــش، بــا مــروری بــر مطالعــات پیشــین و همچنیــن تبییــن شــرایط دو مــورد مطالعــه از 
مشــارکت های عمومــی- دولتــی در گردشــگری کشــور اتریــش، بــه مجموعــه ای از عوامــل مؤثــر بــر 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــگری پرداخت ــه گردش ــارکت ها در زمین ــه از مش ــت این گون موفقی
ــازار، قــرارداد متعــادل میــان شــرکا و همچنیــن درنظرگیــری ســایر  ــر ب شــرایط خارجــی، رقابــت ب
ذی نفعــان و جامعــه بــر موفقیــت مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری تأثیــر خواهــد 

ــت. گذاش

 Heeley2011

ــه عنــوان فعــال و  ــاه به صــورت توصیفــی نگاشــته شــده اســت و نظــرات نویســنده ب ــه کوت ایــن مقال
ــی  مــدرس گردشــگری در زمینــه نقــش مشــارکت بخش هــای خصوصــی- دولتــی در حــوزه بازاریاب
ــر کشــورهای اروپــای  مقاصــد شــهری را نشــان می دهــد. بایــد اشــاره داشــت کــه تمرکــز مطالــب ب

شــرقی اســت.

Gerbaux & Marcel-
poil2006

ــن  ــارکت بی ــکالت مش ــتانی،4 مش ــای کوهس ــدادی از اقامتگاه ه ــه تع ــه ب ــا توج ــش، ب ــن پژوه در ای
بخــش دولتــی و خصوصــی در ایــن دســته از اقامتگاه هــای5 گردشــگری بررســی می شــود. بــر ایــن 
اســاس، مشــروعیت سیاســی بــرای مقامــات محلــی، نبــود تخصــص، محدودیــت دفاتــر توریســتی، 
روابــط نامتقــارن بیــن نقش آفرینــان بخــش خصوصی ـ دولتــی، ظهــور تقاضــای شــهروندان محلــی 

بــرای مشــارکت در بحث هــای محلــی، از جملــه مســائل مطــرح در ایــن زمینــه اســت.

 Wilson, Nielsen &
Buultjens2009

ــی  ــش خصوص ــه بخ ــز ب ــی وال ــه جنوب ــای منطق ــی از پارک ه ــاره برخ ــت اج ــش کیفی ــن پژوه در ای
برســی می شــود. بدیــن منظــور، مصاحبه هــای عمیقــی بــا چهــارده ذی نفــع کلیــدی صــورت 
پذیرفــت. بــر اســاس یافته هــا بایــد بــه رابطــه مشــارکت بخــش دولتــی و خصوصــی در ایــن زمینــه 

ــاره. ــد اج ــک فراین ــه ی ــت، ن ــه داش ــدت توج ــه ای بلندم ــون رابط همچ

روش شناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف از نــوع بنیــادی، از 
ــر  ــی و از نظ ــوع توصیف ــا از ن ــردآوری داده ه ــوه گ ــر نح نظ
روش شناســی از نــوع کیفــی اســت کــه بــا روش فراترکیــب 
ــه  ــت ک ــی اس ــب روش ــت. روش فراترکی ــده اس ــام ش انج
بــا ادغــام تفســیر نتایــج مطالعــات پیشــین نتیجــه ای 
ــود دارد  ــات وج ــن مطالع ــه در ای ــوع آنچ ــر از مجم بزرگ ت
 Sandelowski & Barroso, 2007;( می دهــد  به دســت 
 .)Finlayson, & Dixon, 2008; Chenail, & Weiss, 2007

یک پارچه ســازی  بــرای  فراترکیــب  روش  عبارتــی،  بــه 
جامــع  یافته هــای  ایجــاد  به منظــور  مطالعــه  چندیــن 
 736  .)2006  ,Zimmer( می پذیــرد  صــورت  تفســیری  و 
در پژوهــش حاضــر نیــز، بــا توجــه بــه این کــه در پــی 
دریافــت چارچوبــی متشــکل از ابعــاد مرتبــط بــا مشــارکت 
تجمیــع  هســتیم،  گردشــگری  در  عمومی ـ خصوصــی 
تفاســیر به دســت آمده از نتایــج مطالعــات پیشــین بــه 
مــا در ایــن مســیر کمــک خواهــد کــرد. به منظــور اجــرای 

ایــن روش شــش گام برداشــته شــد: 1( تدویــن مشــکل و 
ــق، 3(  ــات تحقی ــع ادبی ــی جام ــق، 2( بررس ــؤال تحقی س
ارزیابــی کیفیــت مقــاالت و انتخــاب مقــاالت مناســب، 4( 
ــه  ــنتز، 5( ارائ ــح متاس ــری روش صحی ــاب و به کارگی انتخ

یافته هــای متاســنتز و 6( تأمــل در فراینــد. 
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر تمامــی مقــاالت مرتبــط 
بــا مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در زمینــه گردشــگری 
چهــار  بــه  مزبــور  مقــاالت  گــردآوری  به منظــور  بــود. 
پایــگاه داده اســکوپوس،1 ســاینس دایرکــت،2 ســیج،3 
ــوگل اســکالر  ــوگل و گ ــت وجوی گ ــور جس ــی4 و دو موت وایل
)جســت وجوی دوبــاره بــرای اطمینــان( از ابتــدای بهمــن 
1398 تــا پایــان اردیبهشــت 1399 مراجعــه شــد. دو واژه 
به صــورت   »Public-private partnership« و   »Tourism«

شــد.  جســت وجو  مزبــور  پایگاه هــای  در  هم زمــان، 
1. Scopus
2. Science Direct
3. SAGE
4. Wiley Online Library
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ــا حــذف تکرارهــا  ــه )ب ــه یافتــن 244 مقال جســت وجوها ب
و عناویــن کتاب هــا( منتــج شــد. غربالگــری مقــاالت 
محتــوا  و  چکیــده  عنــوان،  اســاس  بــر  به دســت آمده 
انجــام شــد. بــر ایــن اســاس، از مجمــوع 244 مقالــه 

ــاد  ــا ابع ــتقیم ب ــاط مس ــه در ارتب ــت آمده، 41 مقال به دس
در  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  بــا  مرتبــط  مختلــف 

ــت. ــوده اس ــگری ب گردش

شکل 2: تعداد مقاالت به دست آمده به تفکیک پایگاه داده و حذف تکرارها و عناوین کتاب ها 

شکل 3: فرایند غربال گری مقاالت

به منزلــه  منتخــب  مقــاالت  متــن  میــان،  ایــن  در 
بایــد  کــه  به شــمار می رونــد  داده هــای گردآوری شــده 
تجزیــه و تحلیــل شــوند. بدیــن منظــور، اســتفاده از 

ــت.  ــمار می رف ــب ترین روش به ش ــذاری مناس روش کدگ
بــا نرم افــزار مکس کیــو دی ای 10 و در ســه  کدگــذاری 

ــد.  ــام ش ــه انج ــوم و مقول ــد، مفه ــطح ک س



طراحی چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی
 در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

259زرندیان  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ة ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 تاب

م ،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

جدول 3: مشخصات مقاالت منتخب

 شماره
عنوانسالنویسنده/ نویسندگانمقاله

1
S. Al-Hathloul 

M. Aslam Mughal
2001Makkah: Developing the Center of Islam District

2
Italo Arbulú 

Javier Lozano Javier
 Rey-Maquieira

2015
The challenges of municipal solid waste management systems 

provided by public-private partnerships in mature tourist 
destinations: The case of Mallor

3
Nunzia Carbonara, Nicola 

Costantino, Roberta Pellegrino
2014

Concession period for PPPs: A win–win model for a fair 
risk sharing

4Samantha Chaperon 2017

Tourism industry responses to public-private  
partnership arrangements for destination  

management organisations in small island  
economies: a case study of Jersey, Channel Island

5
Carlos Oliveira Cruz, 

 Joaquim Miranda Sarmento
2017

Airport privatization with public finances under stress: An analysis 
of government and investor›s motivations

6
Assunta Di Va, Lourdes Trujil, 

Francesca Med
2011An analysis of the efficiency of italian cruise termina

7
Warwick Frost & Jennifer 

Laing
2018

Public–private partnerships for nature-based tourist attractions: the 
failure of Seal Rocks

8John Heeley2011
Public: private partnership and best practice in urban destination 

marketi

9Wendell Lawther2004
PUBLIC OUTREACH FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

The Case of Advanced Traveler Information Syste

10
Arnab Majumdar, Washington 

Ochieng
2003

Part Privatization of United Kingdom’s Part Privatization of United 
Kingdom’s Airspace: National Air Traffic Services’ Experience One 

Year On

11
Judias Peter Sai, Noel Muzondo 

 & Edmond Marunda
2017

Challenges Affecting Establishment and Sustainability of Tourism  
Public Private Partnerships in Zimbab

12
Dan Su Æ Geoffrey Wall Æ 

Paul F. J. Eagl
2007

Emerging Governance Approaches for Tourism in the Protected 
Areas of Chi

13

Natalia Alexandrovna Zaitseva ; 
Anna Anatolyevna Larionova ; 
Lyudmila Valerievna Semenova;; 
 Aleksey Sergeevich Jidkov ; 
Elena Valerievna Dashkova

2017
Realization of projects of public-private partnership in tourism and 

services in the Russian Federation

14
Nuno Proença, Maria João 

Revez
2017

Possible routes for Conservation and Restoration in the risk 
management of Built Heritage: public-private partnerships within 

R&D projec

15Boniotti2019
THE BENEFICIAL ROLE OF SURVEYS IN THE INVESTMENT 

ANALYSIS  FOR PUBLIC BUILT CULTURAL HERITAGE 
CONCESSIO

16Yawei Zhao2015
‘China’s leading historical and cultural city’: Branding Dali City 

through public–private partnerships in Bai architecture revitalizati

17
claudia Ventura, Giuseppina 
Cassalia, Lucia Della Spina2016

New models of Public- private Partnership in Cultural heritage 
sector: Sponsorship between models and traps
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 شماره
عنوانسالنویسنده/ نویسندگانمقاله

18
Monika Aggarwal*, Paramita 

Suklabaidy
2017

Role of Public Sector and Public Private Partnership in Heritage 
Management: A  

Comparative Study of Safdarjung Tomb and Humayun To

19

Daniela Angelina JELINČIĆ 
Sanja TIŠMA 

Matea SENKIĆ 
Domagoj DOD

2017Public-Private Partnership in Cultural Heritage Sect

20

M K Kamarudin, 
 Z Yahya, 
 R Harun 

and A Jaapar

2014
The needs of having a paradigm shift from public sector to private 

sector on funding digitizing management work of historical buildings 
in Malays

21
Paola Dubini,  

  Ludovica Leone  
 & Laura Forti 

2015Role Distribution in PublicPrivate Partnerships

22Jacky K.H. CHUNG  2012Adaptive Reuse of Historic Buildings through PPP:  A Case Study of 
Old Tai-O Police Station in 

23Esther Cheung1 and Albert P. 
C. Chan22013Revitalizing Historic Buildings through a Partnership Scheme: 

Innovative Form of Social Public–Private Partnership

24Esther Cheung Albert P.C. Chan2012Revitalising Historic Buildings through Partnership Scheme: A case 
study of the Mei Ho House in Hong Ko

25Timur Absalyamov2015Tatarstan model of public-private partnership in the field of cultural  
heritage preservatio

26Emma P.Y. Wong, 
 Terry de Lacy, Min Jiang2012Climate change adaptation in tourism in the South Pacific — 

Potential contribution of public–private partnershi

27Klaus Weierma  Mike Peters 
Joerg Freh2008SUCCESS FACTORS FOR PUBLIC PRIVATE 

PARTNERSHIP:CASES IN ALPINE TOURISM DEVELOPME

28Suat TEKER1 
 & Dilek TEK2012Tourism Projects Financing: A Public-Private-Partnership Mode

29
Farooq Haq1, 

 Anita Medhekar 
 and Phil Bretherton3

2009
PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP APPROACH FOR 

APPLYING THE  TOURISM MARKETING MIX TO SPIRITUAL 
TOURISM

30Gerbaux Françoise, Marcelpoil 
Emmanuelle.2006Governance of mountain resorts in France : the nature of the 

publicprivate partnersh

31Simon Darcy  
 & Stephen Wearing2014

Public–private partnerships and contested cultural heritage tourism 
in national parks: a case study of the stakeholder views of the North 

Head Quarantine Station )Sydney, Australia(

32
Italo Arbulú, 

 Javier Lozano, 
 Javier Rey-Maquieira

2016
The challenges of municipal solid waste management systems 

provided by public-private partnerships in mature tourist 
destinations: The case of Mallor

33

Erica Wilson , 
 Noah Nielsen  

 & Jeremy Buultje2009

From lessees to partners: exploring tourism public–private 
partnerships within the New South Wales national 

parks and wildlife servi

34Ria Soemitro2016Failure Factors of Public-Private Partnership at Tourism Port 
Development of Tanahampo in Bali

35Marko Perić 2009
CRITERIA FOR SETTING UP THE PUBLIC-PRIVATE  

PARTNERSHIP IN CROATIAN TOURISM AND SELECTION OF  
OPTIMAL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MOD

36David N. Nguyen, Fumihiko 
Imamura, Kanako Iuchi2017Public-private collaboration for disaster risk management: A case 

study of hotels in Matsushima, Jap
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 شماره
عنوانسالنویسنده/ نویسندگانمقاله

37Nina Mistilis  
 & Roberto Daniele2014

Challenges for Competitive Strategy in Public and 
Private Sector Partnerships in Electronic National 

Tourist Destination Marketing Syste

38Dace Kaufmane, Aija Eglite2016private and public sector cooperation in tourism

39

Suharman Hamzah 
Sakti A. Adisasmita ,* 

Tri Harianto , 
M. Saleh Pallu ,

2014Private involvement in sustainable management of Indonesian port:  
Need and strategy with PPP schem

40Mário Franco   
Cristina Estevão2010The role of tourism public-private partnerships in regional 

development: a conceptual model propos

41Otu Ekpenyong 
      Prince C. Mmom2015Public-Private Partnership and Tourism Development  

in the Niger Delta Regio

یافته های پژوهش
بــر اســاس کدگــذاری متــن مقــاالت منتخــب، مجموعه ای 
ــان،  ــن می ــدند. در ای ــایی ش ــم شناس ــا و مفاهی از مقوله ه
دو مقولــه اصلــی اثرگــذار بــر مشــارکت عمومی ـ خصوصــی 
در گردشــگری وجــود دارنــد: عوامــل درونــی و عوامــل 

بیرونــی.
عوامل درونی

مشــارکت  بــا  کــه  اســت  عواملــی  از  مجموعــه ای 
عوامــل  دارد.  مســتقیم  ارتبــاط  عمومی ـ خصوصــی 
مشــارکت،  محتــوای  همچــون  مفاهیمــی  درونــی 
ذی نفعــان، اهــداف، وظایــف هریــک از طرفیــن و منافــع 

می شــود. شــامل  را  طرفیــن  از  هریــک 
مفهوم محتوای مشارکت

مفهــوم محتــوای مشــارکت بــه ابعادی اشــاره دارد کــه باید 
ــی  ــارکت عمومی ـ خصوص ــک مش ــکل گیری ی ــی ش در ط
در گردشــگری مــورد توجــه قــرار گیــرد. َاشــکال مشــارکت 
عمومی ـ خصوصــی، ابعــاد مرتبــط بــا شــرکا و ویژگی هــای 
ــی از  ــی و دولت ــش خصوص ــن دو بخ ــرارداد بی ــق و ق تواف
مــواردی اســت کــه در مطالعــات پیشــین بــه آن هــا اشــاره 
شــده اســت. ابعــاد مرتبــط بــا شــرکا شــامل مــواردی 
همچــون درنظرگیــری منافــع طرفیــن، اعتمــاد میــان 
و  یکدیگــر  از  ادراک شــرکا  برابــری طرفیــن،  طرفیــن، 
همچنیــن میــزان تجربــه هریــک از طرفیــن می شــود. 
ــون  ــواردی همچ ــه م ــرارداد ب ــق و ق ــای تواف ــا ویژگی ه ام
ــمی،  ــرارداد رس ــود ق ــراکت، وج ــده از ش ــدف تعریف ش ه
زمــان قــرارداد و انعطاف پذیــری در توافــق بــاز می گــردد.

ذی نفعان
ذی نفعــان مفهــوم دوم در ذیــل عوامــل درونــی اســت. 
ــت  ــان و اهمی ــگاه ذی نفع ــه جای ــط ب ــع، فق ــی از مناب برخ

عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  در  آنــان  بــه  توجــه 
امــا  داشــته اند.  تأکیــد  کلــی  حالــت  در  گردشــگری 
برخــی دیگــر انــواع خاصــی از ذی نفعــان در مشــارکت 
شناســایی  را  گردشــگری  در  عمومی ـ خصوصــی 
غیردولتــی،  بخــش  قانونگــذاری،  متولیــان  کرده انــد. 
محلــی،  دولتــی  ســازمان های  دولتــی،  بخــش 
ــی  ــه محل ــگاه ها، جامع ــگری، دانش ــب وکارهای گردش کس
و گردشــگران از جملــه ذی نفعــان کلیــدی در مشــارکت 

گردشــگری اند.  در  عمومی ـ خصوصــی 
اهداف

از  شــیوه  ایــن  بــه  ورود  انگیــزه  به منزلــه  اهــداف، 
ــه  ــرح در زمین ــائل مط ــن مس ــی از مهم تری ــارکت، یک مش
مــی رود.  به شــمار  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت 
ازایــن رو، منابــع متعــددی بــه موضــوع هــدف از مشــارکت 
ــدف  ــوان ه ــی می ت ــته بندی کل ــته اند. در دس ــاره داش اش
کدهایــی  ذیــل  در  را  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  از 
همچــون اهــداف پایــداری و اجتماعی، اهــداف راهبردی، 
اهــداف تأمیــن بودجــه و ســرمایه، تأمیــن منابــع انســانی، 
ــط  ــداف مرتب ــاوری، اه ــق و فّن ــاخت، تحقی ــن زیرس تأمی
کــرد.  فــروش دســته بندی  و  بازاریابــی  و  بــا محصــول 
اهــداف پایــداری و اجتماعــی مربــوط بــه انگیزه هایــی 
ــود  ــا بهب ــد ی ــعه پایدارن ــا توس ــاط ب ــا در ارتب ــه ی ــت ک اس
ــداف  ــته اند. اه ــر داش ــان را مدنظ ــه میزب ــت جامع وضعی
از طریــق  قابل احصــا  بلندمــدت  منافــع  بــه  راهبــردی 
مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری توجــه دارد؛ 
ــه  ــاد صرف ــری، ایج ــش رقابت پذی ــون افزای ــی همچ منافع
ــه مقیــاس، ایجــاد ســینرژی و تســهیم ریســک. تأمیــن  ب
دولت هــا  از  بســیاری  دغدغــه  کــه  ســرمایه  و  بودجــه 
به شــمار  گردشــگری  توســعه ای  برنامه هــای  در 
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ــارکت  ــق مش ــه از طری ــت ک ــر اس ــدف دیگ ــی رود ه م
دسترســی  می شــود.  بــرآورده  عمومی ـ خصوصــی 
زمینــه  در  متخصــص  و  کافــی  انســانی  نیــروی  بــه 
شــکل گیری  انگیزه هــای  جملــه  از  نیــز  گردشــگری 
مــی رود.  به شــمار  مشــارکت ها  از  دســته  ایــن 
زیرســاخت های  جملــه  از  زیرســاخت ها  تأمیــن 
همچنیــن  و  جــاده  همچــون  قابل اســتفاده ای 
همچــون  گردشــگری  خــاص  زیرســاخت های 
مشــارکت  سیاســت  اتخــاذ  بــا  می تــوان  را  هتل هــا 
ــاوری  ــق و فّن ــرد. تحقی ــن ک ــی تأمی عمومی ـ خصوص
ــروز  ــدرن ام ــان م ــه در جه ــت ک ــری اس ــرک دیگ مح
ایــن  در  روزافــزون  پیشــروی های  بــه  توجــه  بــا  و 
بــرای  انگیــزه  به عنــوان  مختلــف  منابــع  در  زمینــه 
در  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت های  شــکل گیری 
برخــی  قــرار گرفتــه اســت. در  گردشــگری مدنظــر 

یــا  تنوع بخشــی  همچــون  مــواردی  بــه  منابــع  از 
بــرای  عاملــی  به منزلــه  محصــول  کیفیــت  بهبــود 
در  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت های  شــکل گیری 

اســت. تأکیــد شــده  نیــز  گردشــگری 
ــع هریک از طرفین وظایف و مناف

ــی  ــه بحث های ــز از جمل ــن نی ــک از طرفی ــف هری وظای
ــا مشــارکت  اســت کــه در مطالعــات پیشــین مرتبــط ب
شــده  مطــرح  گردشــگری  در  عمومی ـ خصوصــی 
ایــن  می رســد  به نظــر  میــان،  ایــن  در  اســت. 
قــرار  مدنظــر  را  گــروه  ســه  وظایــف  مطالعــات 
وظایــف  غیردولتــی،  بخــش  وظایــف  داده انــد؛ 
ایــن  دولتــی.  بخــش  وظایــف  و  خصوصــی  بخــش 
ــک از  ــع هری ــا مناف ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــی اس درحال
ــروه بخــش خصوصــی  ــع دو گ ــه مناف طرفیــن، فقــط ب

و بخــش دولتــی توجــه شــده اســت.

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

)نمونه کد )شماره مقاله- عنوان کد کدهامفهوممقوله

 عوامل
درونی

 محتوای
مشارکت

اشکال مشارکت
موارد مرتبط با شرکا 

ویژگی توافق

شناخته شده ترین شکل روابط قراردادی بین بخش های خصوصی و دولتی که این 
اهداف را محقق می سازد مدل BOT )Build- Operate- Transfer( است )مقاله 6۰- شکل 

مشارکت(.
وجود اعتماد دوطرفه عنصری کلیدی در هر شکلی از مشارکت است که فقط در 
طی زمان و از طریق ارتباط مداوم شکل می گیرد )مقاله ۷4- موارد مرتبط با شرکا(.

ـ خصوصی  تجربه شراکت از عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های مشارکت عمومی 
به شمار می رود )مقاله 56- موارد مرتبط با شرکا(.

یک قرارداد متعادل برای اجرا باید درنظر گرفته شود: همان طور که اشاره شد، 
معیارهای اجرا، سازوکارهای کنترل، مسئولیت ها و سناریوهای مشکالت باید در 

توافق رسمی مشخص شوند )مقاله 6۸- ویژگی توافق(.

ذی نفعان

ذی نفعان  متولی قانونگذاری 
ذی نفعان بخش غیردولتی 

ذی نفعان بخش دولتی 
سازمان های دولتی محلی 
کسب وکارهای گردشگری 
دانشگاه ها  جامعه محلی 

گردشگران

در برخی موارد، همین طور که تجربه این مطالعه نشان می دهد، توجه به جلب 
حمایت از قانونگذار یا ذی نفعان دیگر است )مقاله ۳۱- متولی قانونگذاری(.

بخش غیردولتی نظیر سازمان های مردم نهاد و انجمن های صنعت گردشگری 
بخش   -5۷ )مقاله  دارند  نقش  زمگال  منطقه  گردشگری  مشارکت  سیستم  در 

عیردولتی(.
از طریق مشارکت ها- دولت، مسئوالن محلی و کسب وکارهای  در گردشگری- 
گردشگری می توانند در ایجاد چالش و حتی مهم تر در مدیریت گردشگری به 
شیوه ای پایدار مؤثر باشند )مقاله 6۰- کد بخش دولتی- کسب وکار ها و سازمان های 

دولت محلی(.
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)نمونه کد )شماره مقاله- عنوان کد کدهامفهوممقوله

 عوامل
درونی

اهداف

 اهداف پایداری و اجتماعی
 اهداف راهبردی

 تأمین بودجه و سرمایه
 تأمین منابع انسانی

 تأمین زیرساخت
  تحقیق و فّناوری

 در ارتباط با محصول
بازاریابی و فروش

توسعه پایدار گردشگری در سطح محلی و جهانی نیازمند مشارکت و همکاری 
بیشتر از آن چیزی است که تاکنون انجام شده است )مقاله 6۲- اهداف پایداری(.

ـ خصوصی منجر به این می شود که سازمان به لحاظ تجاری  یک مشارکت عمومی 
بهتر و با متخصصان مناسب تری اداره شود )مقاله ۹- اهداف راهبردی(.

سازمان با مشارکت می تواند از تجارب دیگران استفاده کند و بهترین راهبردهای 
رابیج برای توسعه و مدیریت کانال های کشتی های کروز گردشگری به کار گیرد 

)مقاله ۱۲- اهداف راهبردی(.
ـ خصوصی انتخاب بخش خصوصی بود که به  یکی از اهداف مشارکت عمومی 
بازار سرمایه برای بودجه ریزی در برنامه سیستم حمل ونقل هوایی ملی دسترسی 

داشته باشد )مقاله ۳5- تأمین بودجه و سرمایه(.
ـ خصوصی این فرصت را فراهم می کرد که به جای نیروی انسانی  مشارکت عمومی 
با مهارت عمومی از متخصصان حرفه ای و باتجربه بهره مند شود )مقاله ۹- تأمین 

نیروی انسانی(.
ـ خصوصی  اگرچه دولت زیمباوه پروژه های زیرساختی را به واسطه مشارکت عمومی 
راه اندازی کرده است، این مشارکت ها به بستر خدمات نیز امکان تسری دارد )مقاله 

4۲- تأمین زیرساخت(.
کازان،  معماری  و  مهندسی  دانشگاه  از  ـ خصوصی  عمومی  مشارکت  اعضای 
معماران و مرمت گران، استادان و فارغ التحصیالنی بودند که یک فعالیت تحقیق 

و توسعه گسترده را راه اندازی کردند )مقاله ۷- تحقیق و توسعه(.
قادر  را  آن ها  ـ خصوصی  عمومی  مشارکت  که  دریافته اند  دولت ها  از  بسیاری 
می سازد که به تولید محصوالت بپردازند- اگر با شریک بخش خصوصی کار کنند 

)مقاله 4۲- در ارتباط با محصول(.
گردشگری  مقاصد  برندسازی  و  بسته بندی  برای  ـ خصوصی  عمومی  مشارکت 
معنوی و تورهای مربوط به آن مثل سفرهای به مقصد مکه به کار گرفته می شود 

)مقاله 66- بازاریابی و فروش(

 وظایف
 هریک از
طرفین

 وظایف بخش غیردولتی
وظایف بخش خصوصی

وظایف بخش دولتی

بخش غیردولتی نقش هماهنگی در بهبود تخصصی سازی و خالقیت کاالها و در 
نتیجه توسعه شبکه ها و ایجاد همکاری میان شرکا در آن ها را برعهده دارد )مقاله 

57، وظایف بخش غیردولتی(
بخش خصوصی منابع مالی، توانایی های فنی و کارآفرینی را برای عرضه خدمات 

عمومی تأمین می کند )مقاله 63، وظایف بخش خصوصی(.
از دولت انتظار می رود در جایی که امکان انتفاع بخش خصوصی وجود دارد محیط 

کسب وکار را آماده سازد )مقاله 42، وظایف بخش دولتی(.

 منافع هر
 یک از

طرفین

 منافع بخش دولتی
منافع بخش خصوصی

شایستگی های  بر  تا  می دهد  اجازه  دولت ها  به  عمومی ـ خصوصی  مشارکت 
کلیدی خود متمرکز شوند و حاکمیت خود را محدود کنند )مقاله 73، منافع بخش 

دولتی(.
بخش خصوصی برای انگیزه تأمین منافع خود و بخش دولتی به دلیل بهبود رفاه 
اجتماعی وارد مشارکت می شوند )مقاله 22، منافع بخش خصوصی، منافع بخش 

دولتی(.
 مشارکت در گردشگری به عنوان یک رابطه کاری طوالنی مدت به افزایش حجم 
کسب وکار بخش خصوصی و به کارگیری منابع دولتی آن کمک می کند )مقاله 60، 

منافع بخش خصوصی(.



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

ن 
ستا

 تاب
م ،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

طراحی چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی
 در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

زرندیان  و  همکاران 264

جدول 5: تکرار کدهای عوامل درونی در مقاالت منتخب

شماره مقاله         
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041مفهوم- کد

محتوای 
مشارکت- اشکال 

مشارکت
***********

محتوای 
مشارکت- موارد 

مرتبط با شرکا
******

محتوای 
مشارکت- ویژگی 

توافق
*****

ذی نفعان- 
******ذی نفعان

ذی نفعان- متولی 
*قانونگذاری

ذی نفعان- 
ذی نفعان بخش 

غیردولتی
***

ذی نفعان- 
ذی نفعان بخش 

دولتی
******

ذی نفعان- 
سازمان های 
*******دولتی محلی 

ذی نفعان- 
کسب وکارهای 

****گردشگری 

ذی نفعان- 
*دانشگاه ها 

ذی نفعان- جامعه 
*محلی

ذی نفعان- 
**گردشگران

اهداف- اهداف 
پایداری و 
اجتماعی

********

اهداف- اهداف 
*******************راهبردی

اهداف- تأمین 
***********بودجه و سرمایه

اهداف- تأمین 
******منابع انسانی

اهداف- تأمین 
***************زیرساخت

اهداف- تحقیق و 
*****فّناوری  

اهداف- در 
***ارتباط با محصول

اهداف- بازاریابی 
*********و فروش
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وظایف- وظایف 
*بخش غیردولتی

وظایف- وظایف 
*******بخش خصوصی

وظایف- وظایف 
***********بخش دولتی

منافع- منافع 
**********بخش دولتی

منافع- منافع 
***بخش خصوصی

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

عوامل فّناورانه ـ اطالعاتی
بحــث  قابــل  منظــر  دو  از  فّناورانه ـ اطالعاتــی  عوامــل 
را  مشــارکت  کــه  فّناورانــه  پیشــرفت های  اول،  اســت. 
بــه امــری اجتناب ناپذیــر تبدیــل ســاخته اســت. دوم، 
عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  دربــاره  آگاهی نداشــتن 
ــا  ــد ی ــرد کارآم ــن راهب ــن ای ــه نپذیرفت ــت ب ــن اس ــه ممک ک

افزایــش ریســک به کارگیــری آن منجــر شــود.

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
ــی  ــورِد نگران ــه م ــی س ــل اجتماعی ـ فرهنگ ــوم عوام مفه
جامعــه دربــاره محیط زیســت، ثبــات اجتماعــی بــرای 
را  محلــی  جامعــه  مشــارکت  میــزان  و  ســرمایه گذاری 
دربــر می گیــرد. نگرانــی جامعــه دربــاره محیط زیســت 
ــا  ــط ب ــارکت مرتب ــکال مش ــعه اش ــذار در توس ــی اثرگ عامل
ــه  ــرا توج ــت؛ زی ــگری اس ــه گردش ــت در زمین محیط زیس
ــوقی  ــت مش ــه محیط زیس ــی ب ــه محل ــیت جامع و حساس
ــط  ــای مرتب ــی در پروژه ه ــش خصوص ــارکت بخ ــرای مش ب
بــا حفاظــت از محیط زیســت به شــمار مــی رود. ثبــات 
اجتماعــی بــرای ســرمایه گذاری از کدهــای قابل تأملــی 
ــت  ــادی نیس ــات اقتص ــا ثب ــد تنه ــان می ده ــه نش ــت ک اس
ســرمایه گذاری  بــرای  خصوصــی  بخــش  محــرک  کــه 

به شــمار مــی رود، بلکــه وجــود شــرایط پایــدار اجتماعــی 
میــزان  دیگــر،  موضــوع  اســت.  اهمیــت  حائــز  نیــز 
مشــارکت جامعــه محلــی در توســعه گردشــگری اســت 
کــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در ایــن زمینــه را تحــت 
ــعه  ــی در توس ــردم محل ــت م ــد. دخال ــرار می ده ــر ق تأثی
ایــن دســته از مشــارکت ها در  گردشــگری شــکل گیری 

حــوزه گردشــگری را تقویــت می کنــد.

عوامل قانونی ـ حقوقی
قوانیــن مؤثــر در  قانونی ـ حقوقــی دربردارنــده  عوامــل 
ســطوح کالن نظیــر قوانیــن مرتبــط بــا تجــارت اســت 
ــا«  ــایر حوزه ه ــر س ــر ب ــن مؤث ــد »قوانی ــوان ک ــت عن ــه تح ک
مســتقیم  قوانیــن  عالوه بر ایــن،  شــده اند.  شناســایی 
مرتبــط بــا گردشــگری و قوانیــن مرتبــط بــا مشــارکت نیــز 
از عوامــل حقوقــی مؤثــر بــر مشــارکت عمومی ـ خصوصــی 
ــز اهمیــت  ــد. موضــوع حائ در گردشــگری به شــمار می رون
مالکیــت  قانونی ـ حقوقــی،  عوامــل  درخصــوص  دیگــر 
ــارکت  ــاره مش ــین درب ــات پیش ــه در مطالع ــت ک ــن اس زمی
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 
ــرمایه گذاری،  ــرای س ــازار ب ــل ب ــا، تمای ــایر بخش ه در س
بــازار،  رقابتی بــودن  بــازار،  روابــط  توســعه یافتگی 
بــرای ســرمایه گذاری، درک بخــش  ثبــات  و  اطمینــان 
ــعه یافتگی  ــزان توس ــگری، می ــگاه گردش ــی از جای خصوص
ــادی و  ــعه یافتگی اقتص ــزان توس ــگری، می ــت گردش صنع
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میــزان مشــارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشــور اشــاره 
می شــود. ورود گردشــگران بی شــمار بــه یــک منطقــه 
ــن رو،  ــاز دارد. ازای ــتر نی ــاخت های بیش ــعه زیرس ــه توس ب
ــارکت  ــکل گیری مش ــال ش ــگران احتم ــماری گردش پرش
تأمیــن زیرســاخت های  عمومی ـ خصوصــی در جهــت 
ــا ســایر  ــور را افزایــش می دهــد. رقابــت گردشــگری ب مزب
صنایــع و بــر ســر منابــع محــدود نیــز محرکــی بــرای ورود 
ــرای  ــگری، ب ــی در گردش ــارکت عمومی ـ خصوص ــه مش ب
مــی رود.  به شــمار  مزبــور،  محدودیت هــای  بــر  غلبــه 
ســایر  موفقیت آمیــز  مشــارکت های  عالوه برایــن، 
حوزه هــا انگیــزه ای بــرای ورود فعــاالن گردشــگری بــه 
ــرد.  ــد ک ــاد خواه ــی ایج ــارکت های عمومی ـ خصوص مش
توســعه یافتگی اقتصــاد هــر کشــور و صنعــت گردشــگری، 
ــتر  ــت بیش ــارکت و دخال ــه مش ــت ک ــی اس ــدام عامل ــر ک ه

بخــش خصوصــی را می طلبــد.

عوامل محیطی
مشــارکت  بــر  کــه  مهمــی  محیطــی  عوامــل 
عمومی ـ خصوصــی مؤثرنــد شــامل مــواردی همچــون 
کمبــود زمیــن، فصلی بــودن صنعــت گردشــگری، وســعت 
جغرافیایــی، تغییــرات آب وهوایــی، بالیــای طبیعــی و 
تخریــب محیط زیســت اســت. کمبــود زمیــن یکــی از 
دغدغه هــای بخــش خصوصــی بــرای ورودی بــه مشــارکت 
عمومی ـ خصوصــی در حــوزه گردشــگری اســت. وســعت 

جغرافیایــی انــدک نیــز از عواملــی اســت کــه، بنــا بــه 
کاهــش دسترســی  بــه  توجــه  بــا  پیشــین،  مطالعــات 
در  عمومی ـ خصوصــی  موفقیــت  میــزان  فضــا،  بــه 
ــرات  ــد. تغیی ــرار می ده ــی ق ــر منف ــت تأثی ــه را تح منطق
آب وهوایــی، مقابلــه بــا بالیــا یــا رفــع آثــار تخریبــی 
ــرای  ــه ای ب ــدام حیط ــر ک ــت، ه ــر محیط زیس ــده ب وارد آم
ورود و مشــارکت بخــش خصوصــی در گردشــگری فراهــم 

مــی آورد. 

عوامل سیاسی ـ دولتی
مــوارد  نیــز  سیاســی ـ دولتی  عوامــل  درخصــوص 
ــا  ــت ب ــل دول ــاط و تعام ــت. ارتب ــث اس ــددی قابل بح متع
بخــش خصوصــی، حمایــت دولــت بــرای ســرمایه گذاری، 
امنیــت سیاســی، تمایــل دولــت بــرای مشــارکت، تنظیــم 
خصوصــی،  یخــش  نظــر  بــا  انطبــاق  در  سیاســت ها 
ســطوح  میــان  هماهنگــی  دولتــی،  دیوان ســاالری 
مختلــف دولتــی، ایجــاد محیــط پایــدار بــرای مشــارکت، 
مشــارکت،  بــرای  دولــت  راهبــردی  دیــدگاه  وجــود 
درنظرگیــری چالش هــای محیطــی مشــارکت از ســوی 
ــود،  ــاری موج ــع تج ــم، موان ــی حاک ــم سیاس ــت، رژی دول
ســخت گیری 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 به شــمار می رونــد.
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جدول 6: مفاهیم، کدها و منابع متعلق به مقوله عوامل بیرونی

)نمونه کد )شماره مقاله- عنوان کدکدها و منابع مربوطمفهوممقوله

 عوامل
بیرونی

پیشرفت فّناورانه عوامل فّناورانه ـ اطالعاتی
ناآگاهی درباره مشارکت عمومی ـ خصوصی 

ســطوح باالتــر ریســک نــه فقــط در ارتبــاط بــا پیچیدگــی پــروژه بلکــه به علــت ناآگاهــی و 
نپذیرفتــن خدمــات و محصوالتــی اســت کــه به واســطه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی ایجــاد 

عمومی ـ خصوصــی(. مشــارکت  دربــاره  ناآگاهــی   ،31 )مقالــه  می شــوند 
تغییــر در محیــط کســب وکار و ظهــور فّناوری هــای پیشــرفته اتخــاذ راهبــردی رقابتــی ]و اســتفاده 
ــه  ــازد )مقال ــی می س ــد الزام ــت مقص ــتم های مدیری ــی[ را در سیس ــارکت عمومی ـ خصوص از مش

58، پیشــرفت فّنــاوری(.

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
نگرانی جامعه درباره محیط زیست 

ثبات اجتماعی برای سرمایه گذاری 
میزان مشارکت جامعه محلی

مشــارکت  تشــکیل  از  ]پیــش  محیط زیســت  حامــی  گروه هــای  و  جامعــه  دغدغه هــای 
عمومی ـ خصوصــی در زمینــه حفاظــت از محیط زیســت[ نادیــده گرفتــه می شــد )مقالــه 19، 

محیط زیســت( دربــاره  جامعــه  نگرانــی 

عوامل قانونی ـ حقوقی

قوانین مرتبط با گردشگری 
قوانین مرتبط با مشارکت 
قوانین مؤثر سایر حوزه ها 

وضعیت مالکیت زمین 

ایجــاد مشــارکت های  بــرای هدایــت  قانونــی  کــه هیــچ چارچــوب  را  فــرض  ایــن  محققــان 
عمومی ـ خصوصــی در زیمبــاوه وجــود نــدارد براســاس آرای افــرادی از بخــش خصوصــی و 
ــر  ــس، به نظ ــد. برعک ــد رد می کنن ــده بودن ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون ــش به عن ــه در پژوه ــی ک دولت
ــه 42،  ــت )مقال ــوردار اس ــروری برخ ــی ض ــوب قانون ــوص از چارچ ــن خص ــاوه در ای ــد زیمب می رس

ــارکت(. ــا مش ــط ب ــن مرتب قوانی
ــده  ــام ش ــرات انج ــل تغیی ــا حداق ــخت گیرانه ای و ب ــن س ــت قوانی ــت تح ــت و مرم ــای حفاظ کاره
اســت کــه ایــن از ویژگی هــای ســایت تاریخــی موردبررســی اســت )مقالــه 77، قوانیــن مرتبــط بــا 

گردشــگری(.
ــه 68،  ــرار دارد )مقال ــی ق ــن دولت ــر قوانی ــت تأثی ــدت تح ــه به ش ــت ک ــی اس ــگری از صنایع گردش

ــگری(. ــا گردش ــط ب ــن مرتب قوانی
چارچوب هــای حقوقــی کــه مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری را تعریــف می کننــد 
ــی  ــارکت عمومی ـ خصوص ــای مش ــه مدل ه ــان داده ک ــی نش ــه عمل ــت و تجرب ــدود اس ــیار مح بس

ــا مشــارکت(. ــه 60، قوانیــن مرتبــط ب در ایــن کشــور بســیار انــدک اســت )مقال

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 بخش ها 

تمایل بازار برای سرمایه گذاری 
توسعه یافتگی روابط بازار 

رقابتی بودن بازار 
اطمینان و ثبات برای سرمایه گذاری 

درک بخش خصوصی از جایگاه گردشگری 
میزان توسعه یافتگی صنعت گردشگری 

میزان توسعه یافتگی اقتصادی 
میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد 

کشور 

ــهرهای  ــی از ش ــه یک ــری ب ــک ماهیگی ــده کوچ ــک دهک ــریع از ی ــول س ــال تح ــگ درح هنگ کن
ــهر  ــن ش ــراث در ای ــمگیر، می ــادی چش ــکوفایی اقتص ــن ش ــا ای ــت. ب ــیا اس ــر در آس ــاری برت تج
توســعه یافتگی  میــزان   ،71 )مقالــه  اســت  شــده  گرفتــه  نادیــده  شــایان توجهی  به صــورت 

اقتصــادی(.
ــذاری  ــه قیمت گ ــت ب ــاز اس ــف ب ــدگان مختل ــرای ورود تأمین کنن ــه ب ــی ک ــای رقابت ــک فض ــط ی فق
ــاخت  ــاًل س ــاخت ها- مث ــن زیرس ــه در تأمی ــت ک ــی اس ــن درحال ــود؛ ای ــر می ش ــازار منج ــوع ب از ن
ــا وضعیتــی انحصــاری مواجه ایــم. در ایــن حالــت فراخــوان مناقصه هــای بین المللــی  جاده هــا- ب

ــازار(. ــودن ب ــه 68، رقابتی ب ــود )مقال ــد ب ــده خواه کمک کنن
رقابــت هم زمــان بیــن مقاصــد گردشــگری درحــال افزایــش اســت و مشــارکت عمومی ـ خصوصــی 
ــد  ــرای مقاص ــی ب ــردی رقابت ــر راهب ــن ام ــد؛ ای ــویق می کن ــد را تش ــت مقاص ــتم مدیری در سیس

ــازار(. ــودن ب ــه 58، رقابتی ب ــی رود )مقال ــمار م به ش
ــش  ــارکت بخ ــرخ مش ــت. ن ــده اس ــی مان ــعه نیافته باق ــبتًا توس ــوز نس ــه هن ــی نیجری ــش مال بخ
خصوصــی در نیجریــه فقــط 12 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت )مقالــه 54، میــزان 

توســعه یافتگی اقتصــادی، میــزان مشــارکت بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور(.

عوامل محیطی

 کمبود زمین
 فصلی بودن

 وسعت جغرافیایی
 تغییرات آب وهوایی

 بالیای طبیعی
 تخریب محیط زیست

مشــارکت  بــرای  را  مشــکالتی  زمیــن  کمبــود  و  فصلی بــودن  همچــون  ویژگی هایــی 
ــه  ــه مقصــد گردشــگری به وجــود آورده اســت )مقال عمومی ـ خصوصــی در سیســتم بازیافــت زبال

زمیــن(. کمبــود  فصلی بــودن،   ،4
ــه آن  ــر ب ــه کمت ــی ک ــارکت عمومی ـ خصوص ــری مش ــت به کارگی ــر در موفقی ــع دیگ ــی از موان یک

ــن(. ــود زمی ــه 9، کمب ــت )مقال ــره اس ــن در جزی ــود زمی ــوع کمب ــت موض ــده اس ــه ش پرداخت
راســتای  در  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  به کارگیــری  چگونگــی  دربــاره  پژوهــش  ایــن 
خنثی ســازی آثــار ناشــی از تغییــرات آب وهوایــی بــر گردشــگری منطقــه اســت )مقالــه 69، 

آب وهوایــی(. تغییــرات 
تأثیــر اقتصــادی فصلی بــودن گردشــگری در مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در ارتبــاط بــا اســتفاده 
ــا در طــی  ــودن گردشــگری موجــب شــده اســت ت بهینــه از ظرفیــت زیرســاخت ها اســت. فصلی ب
فــرود فصــل بــا مــازاد ظرفیــت و در طــی فــراز فصــل بــا کمبــود ظرفیــت مواجــه باشــیم )مقالــه 4، 

فصلی بــودن(.

عوامل سیاسی ـ دولتی

 ارتباط و تعامل دولت با بخش خصوصی
 حمایت دولت برای سرمایه گذاری

 امنیت سیاسی
 تمایل دولت برای مشارکت

 تنظیم سیاست ها در انطباق با نظر یخش
 خصوصی

 دیوانن ساالری دولتی
 هماهنگی میان سطوح مختلف دولتی

 ایجاد محیط پایدار برای مشارکت
وجود دیدگاه راهبردی دولت برای مشارکت

 درنظرگیری چالش های محیطی مشارکت
 از سوی دولت

 رژیم سیاسی حاکم
 موانع تجاری موجود

 سخت گیری 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 
ــی  ــارکت عمومی ـ خصوص ــت گذاری مش ــی در سیاس ــش خصوص ــای بخ ــال دیدگاه ه ــت ایدئ حال

را لحــاظ کنــد )مقالــه 42، تنظیــم سیاســت ها در انطبــاق بــا نظــر یخــش خصوصــی(.
ــر  ــرات ب ــن تأثی ــته و ای ــی گذاش ــت هوای ــایان توجه در صنع ــری ش ــپتامبر تأثی ــازده س ــه ی حمل
ــت(. ــه 35، امنی ــت )مقال ــی اس ــل بررس ــه قاب ــش جنب ــا در ش ــه م ــی موردمطالع ــارکت هوای مش

ــای  ــی از حوزه ه ــوان یک ــی را می ت ــارکت عمومی ـ خصوص ــب وکارها در مش ــت و کس ــل دول تعام
قابل توجــه بــرای تشــدید توســعه گردشــگری درنظــر گرفــت )مقالــه 53، ارتبــاط و تعامــل دولــت 

بــا بخــش خصوصــی(.
بــرای موفقیــت اجــرای مشــارکت عمومی ـ خصوصــی بــه دیدگاهــی راهبــردی از ســوی مســئوالن 
ــدار  ــط پای ــه 63، ایجــاد محی ــود دارد )مقال ــدار و واضــح وج دولتــی در راســتای محیــط کالن پای

بــرای مشــارکت(.
بــرای اطمینــان از کارایــی و اثربحشــی مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در گردشــگری، دولــت 
بایــد چالش هــای حیاتــی موجــودی را کــه مــردم منطقــه دلتــای نایجــر در محیطشــان بــا آن هــا 
مواجه انــد در نظــر بگیــرد )مقالــه 54، درنظرگیــری چالش هــای محیطــی مشــارکت توســط 

ــت(. دول
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جدول 7: تکرار کدهای عوامل بیرونی در مقاالت منتخب

         شماره مقاله
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041مفهوم- کد

 عوامل
 فّناورانه ـ اطالعاتی -

پیشرفت فّناورانه
*

 عوامل
 فّناورانه ـ اطالعاتی -

 ناآگاهی درباره مشارکت
عمومی ـ خصوصی

*

 عوامل
 اجتماعی ـ فرهنگی -
 نگرانی جامعه درباره

محیط زیست

*

 عوامل
 اجتماعی ـ فرهنگی -
 ثبات اجتماعی برای

 سرمایه گذاری
*

 عوامل
 اجتماعی ـ فرهنگی -

میزان مشارکت
جامعه محلی 

*

 عوامل قانونی ـ حقوقی
 -قوانین مرتبط با

گردشگری
**

 عوامل قانونی ـ حقوقی
 -قوانین مرتبط با

مشارکت
***

 عوامل قانونی ـ حقوقی
 -قوانین مؤثر سایر

حوزه ها
**

 عوامل قانونی ـ حقوقی
-وضعیت مالکیت زمین

**

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 -حجم گردشگران
ورودی به منطقه

*
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         شماره مقاله
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041مفهوم- کد

 عوامل مالی ـ اقتصادی
-کمبود منابع مالی

*

 عوامل مالی ـ اقتصادی
-وضعیت نیروی انسانی

**

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 -رقابت گردشگری با

سایر صنایع
*

 عوامل مالی- اقتصادی
 – موفقیت مشارکت

 عمومی ـ خصوصی در
سایر بخش ها

*

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 -تمایل بازار برای

سرمایه گذاری
*

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 -توسعه یافتگی روابط

بازار
*

 عوامل مالی ـ اقتصادی
**-رقابتی بودن بازار

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 - اطمینان و ثبات برای

سرمایه گذاری
**

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 -درک بخش خصوصی
از جایگاه گردشگری

*

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 -میزان توسعه یافتگی

صنعت گردشگری
*

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 -میزان توسعه یافتگی

اقتصادی
**

 عوامل مالی ـ اقتصادی
 -میزان مشارکت بخش

 خصوصی در اقتصاد
کشور

*

 عوامل محیطی ـ کمبود
*زمین

 عوامل
 محیطی ـ فصلی بودن

*
*

 عوامل محیطی -وسعت
**جغرافیایی

 عوامل محیطی
*-تغییرات آب وهوایی

 عوامل محیطی -بالیای
**طبیعی

 عوامل محیطی -تخریب
*محیط زیست
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         شماره مقاله
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041مفهوم- کد

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -ارتباط و تعامل دولت

با بخش خصوصی
*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -حمایت دولت برای

سرمایه گذاری
*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
**-امنیت سیاسی

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -تمایل دولت برای

مشارکت
*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -تنظیم سیاست ها در
 انطباق با نظر یخش

خصوصی

*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
*-بوروکراسی دولتی

 عوامل سیاسی ـ دولتی
*-بوروکراسی دولتی

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -هماهنگی میان سطوح

مختلف دولتی
**

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -ایجاد محیط پایدار

برای مشارکت
*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -وجود دیدگاه راهبردی

دولت برای مشارکت
*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 - درنظرگیری

 چالش های محیطی
مشارکت توسط دولت

**

 عوامل سیاسی ـ دولتی
*-رژیم سیاسی حاکم

 عوامل سیاسی ـ دولتی
*-موانع تجاری موجود

 عوامل سیاسی ـ دولتی
–سخت گیری قانونی

*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
*-میزان مداخله دولت

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -میزان جریان آزاد

اقتصادی
*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -وابستگی به منافع

نفتی
*

 عوامل سیاسی ـ دولتی
*-ضعف حاکمیت داخلی

 عوامل سیاسی ـ دولتی
 -ناتوانی دولت در تأمین

بودجه
*
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بحث و نتیجه گیری
ــای  ــدرن بق ــان م ــای جه ــریع و پیچیدگی ه ــرات س تغیی
مختلــف  بخش هــای  مشــارکت  بــه  منــوط  را  صنایــع 
ســاخته اســت. در ایــن میــان، در صنایعــی همچــون 
ــک و  ــان منف ــا و ذی نفع ــود از بخش ه ــه خ ــگری ک گردش
متعــدد تشــکیل شــده و ارتبــاط میــان آن هــا از ضروریــات 
ــدان  ــی دوچن ــن موضوع ــت چنی ــی رود، اهمی ــمار م به ش
مشــارکت  مشــارکت،  اشــکال  از  یکــی  بــود.  خواهــد 
ایــن  در  موفقیــت  مســلمًا  اســت.  عمومی ـ خصوصــی 
از  ناگزیــر  اشــکال،  از مشــارکت، همچــون دیگــر  نــوع 
ــن رو  ــت. ازای ــر آن اس ــر ب ــف مؤث ــاد مختل ــایی ابع شناس
ــارکت  ــوب مش ــی چارچ ــر طراح ــش حاض ــدف از پژوه ه
عمومی ـ خصوصــی در حــوزه گردشــگری بــوده اســت. 
ــرور  ــوب م ــن چارچ ــاد ای ــن ابع ــرای تبیی ــن روش ب بهتری
و تجمیــع تفاســیر یافته هــای مطالعــات پیشــین بــود. 
ــه فراترکیــب خروجی هــای مرتبط تریــن  بدیــن منظــور، ب
مطالعــات  اگرچــه  شــد.  پرداختــه  مزبــور  مطالعــات 
در  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  زمینــه  در  متعــددی 
گردشــگری در موضوعاتــی نظیــر چالش هــا و ریســک های 
 Arbulu et al., Lozano, &( مشــارکت عمومی ـ خصوصــی
 Mistilis & Daniele, 2005; Rey-Maquieira, 2016؛2006; 

ــاره  ــی درب ــش خصوص ــدگاه بخ Teker & Teker, 2012(، دی

 ،)Darcy & Wearing, 2009( ــی ــارکت عمومی ـ خصوص مش
عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  منافــع  و  قــوت  نقــاط 
)Mistilis & Daniele, 2005; Teker & Teker, 2012(، نقــش 

 Mistilis &( بازاریابــی  مشــارکت عمومی ـ خصوصــی در 

نقــش   ،)Daniele, 2005; Heeley, 2011; Haq et al., 2009

تأثیــرات  کنتــرل  در  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت 
آب وهوایــی بــر گردشــگری )Wong et al., 2012(، نقــش 
 Gerbaux( ــگری ــای گردش ــن اقامتگاه ه ــارکت در تأمی مش
Marcelpoil, 2006; Wilson et al., 2009 &( و عوامــل قانونــی 

ــر مشــارکت عمومی ـ خصوصــی )Peric, 2009( در  مؤثــر ب
گردشــگری انجــام شــده اســت و حتــی برخــی از مطالعــات 
بــه شناســایی ابعــاد مؤثــر بــر مشــارکت عمومی ـ خصوصی 
نیــز  گردشــگری  زمینــه  در  خــاص  منطقــه ای  در 
 Ekpenyong & Mmom, 2015; Weiermair( پرداخته انــد 
وجــود  خــأل  می رســد  به نظــر  همچنــان   ،)et al., 2008

مطالعــه ای جامــع کــه تمامــی ابعــاد مرتبــط بــا مشــارکت 
ــطحی کالن را  ــگری و در س ــی در گردش عمومی ـ خصوص

بررســی کنــد احســاس می شــود.
ــه اصلــی شناســایی شــدند:  براســاس یافتــه هــا، دو مقول
درونــی  عوامــل  بیرونــی.  عوامــل  و  درونــی  عوامــل 
ذی نفعــان،  مشــارکت،  محتــوای  همچــون  مفاهیمــی 
ــر  اهــداف، وظایــف هــر بخــش و منافــع هــر بخــش را درب
می گیــرد. محتــوای مشــارکت بــه ابعــادی کــه بایــد در 
در  عمومی ـ خصوصــی  مشــارکت  شــکل گیری  طــی 
گردشــگری مدنظــر قرار داد اشــاره دارد. جایــگاه و اهمیت 
توجــه بــه ذی نفعــان در مشــارکت عمومی ـ خصوصــی 
گردشــگری و انــواع خاصــی از ذی نفعــان در مشــارکت 
عمومی ـ خصوصــی، از جملــه مــواردی اســت کــه در منابع 
در ارتبــاط بــا ذی نفعان،مطــرح شــده اســت. اهــداف، 
ــن  ــی از مهم تری ــارکت، یک ــه مش ــزه ورود ب ــه انگی به منزل

شکل 4: مقوله ها و مفاهیم شناسایی شده در ارتباط با مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری
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ــی  ــارکت عمومی ـ خصوص ــه مش ــرح در زمین ــائل مط مس
به شــمار مــی رود. ازایــن رو، منابــع متعــددی بــه موضــوع 
در  وظایــف  داشــته اند.  اشــاره  مشــارکت  از  هــدف 
ــش  ــف بخ ــی، وظای ــش غیردولت ــف بخ ــروه وظای ــه گ س
دو  در  منافــع  و  دولتــی،  بخــش  وظایــف  و  خصوصــی 
ــی  ــل درون ــی عوام ــش دولت ــی و بخ ــش خصوص ــروه بخ گ
ــایی  ــگری شناس ــی در گردش ــارکت عمومی ـ خصوص مش

ــدند.  ش
فّناورانه ـ اطالعاتـی،  عوامـل  دربردارنـده  بیرونـی  عوامـل 
اجتماعی ـ فرهنگـی، قانونی ـ حقوقـی، مالی ـ اقتصـادی، 
پیشـرفت های  اسـت.  سیاسـی ـ دولتی  و  محیطـی 
فّناورانـه و آگاهـی از اهمیـت مشـارکت عمومی ـ خصوصی 
در  مطالعـات  از  قابل احصـا  مـوارد  از  گردشـگری  در 
عوامـل  بـود.  فّناورانه ـ اطالعاتـی  عوامـل  بـا  ارتبـاط 
اجتماعی ـ فرهنگی سـه جنبـه مؤثر نگرانی جامعـه درباره 
سـرمایه گذاری  بـرای  اجتماعـی  ثبـات  محیط زیسـت، 
می گیـرد.  دربـر  را  محلـی  جامعـه  مشـارکت  میـزان  و 
قوانیـن مؤثـر بـر تجـارت، قوانیـن مؤثـر بـر گردشـگری و 
قوانیـن مؤثـر بـر مشـارکت عمومی ـ خصوصـی همگـی از 
در  عمومی ـ خصوصـی  مشـارکت  بـر  کـه  قانونی انـد  ابعـاد 
گردشـگری تأثیـر می گذارنـد. حجـم ورود گردشـگران بـه 
منطقـه، کمبـود منابـع مالـی، وضعیـت نیـروی انسـانی، 
بـا سـایر صنایـع، موفقیـت مشـارکت  گردشـگری  رقابـت 
عمومی ـ خصوصـی در سـایر بخش هـا، تمایـل بـازار بـرای 
سـرمایه گذاری، توسـعه یافتگی روابـط بـازار، رقابتی بودن 
بـازار، اطمینـان و ثبات بـرای سـرمایه گذاری، درک بخش 
توسـعه یافتگی  میـزان  از جایـگاه گردشـگری،  خصوصـی 
اقتصـادی  توسـعه یافتگی  میـزان  گردشـگری،  صنعـت 
کشـور  اقتصـاد  در  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  میـزان  و 
مشـارکت  بـر  مؤثـر  مالی ـ اقتصـادی  عوامـل  از  همگـی 
می شـوند.  محسـوب  گردشـگری  در  عمومی ـ خصوصـی 
محیـط و بسـتر شـکل گیری ایـن دسـته از مشـارکت ها نیـز 
بـه  ایـن میـان، توجـه  بـود؛ در  مسـلمًا بی تأثیـر نخواهـد 
فصلی بـودن گردشـگری و کمبـود زمیـن بـرای فعالیـت از 
موضوعـات حائـز اهمیـت به شـمار مـی رود. درنظرگیـری 
عوامـل سیاسـی و جایـگاه حمایتـی دولـت در شـکل گیری 
و تـداوم حیـات مشـارکت بخش خصوصـی در فعالیت های 
ایـن  در  شـایان توجه  عوامـل  دیگـر  از  نیـز  گردشـگری 

زمینه انـد.
بیرونـی  و عوامـل  تقابـل میـان دو مقولـه عوامـل درونـی 
مشـارکت  پدیـده  بـر  هم زمـان  کـه  می دهـد  نشـان 
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 این گونهمشـارکت ها 
را کاهـش خواهـد داد. عالوه برایـن، هریـک از ابعـاد خرد و 
کالن شناسایی شـده در ایـن پژوهـش، خـود از مؤلفه هـای 
متعددی تشـکیل شده اسـت که می شـود آن ها را به عنوان 
موضوعـی حائـز اهمیـت بـرای انجـام انـواع پژوهش هـای 

کّمـی و کیفـی بعـدی مـورد توجـه قـرار دارد.
از  به دسـت آمده  خروجـی  کاربـردی  ُبعـد  به عنـوان 
مـوارد  از  بسـیاری  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  مطالعـه،  ایـن 
اشاره شـده در متـن حاضـر – به عنـوان دسـتاورد مختصـر 
و مفیـد پژوهش هـای پیشـین - بـرای نمونه هـای داخلـی 
نیـز  عمومی ـ خصوصـی  مشـارکت  زمینـه  در  مـا  کشـور 
صادق اسـت. بـرای مثال، اهمیت بحـث مالکیت زمین در 
مشـارکت های عمومی ـ خصوصـی گردشـگری یـا حمایـت 
و توجـه بخـش دولتـی بـرای تشـویق بخـش خصوصـی بـه 
ایـن  جملـه  از  گردشـگری  طرح هـای  در  سـرمایه گذاری 

می رونـد. به شـمار  مصادیـق 
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