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Extended Abstract 

Introduction 

The formation of participation in tourism is inevitable both under the influence of external 

factors and due to the internal nature of this industry. Extremely changing conditions resulting 

from technological change and increasing advances in knowledge have created a competitive 

atmosphere for the industry in which individual firms have no place. Hence, the partnership 

between tourism companies has become obvious. In addition, the fragmentation and small scale 

of industry actors has intensified the need to enter into partnerships. But there are different types 

of participation which public-private participation is one of the most prominent. Therefore, 

several studies have been conducted in this regard, the aggregation and selection of which in the 

form of a systematic review study could lead to the expansion of knowledge in this area and 

receive some operational points. The goal pursued in this study. 

 

Methodology 

The present study is a descriptive-fundamental study that has used systematic review to survey 

previous studies. In order to pursue this important, five key steps were considered such as 

determining the search strategy and the criteria for selecting articles, reviewing the search 

output, extracting the data and evaluating the quality. In the search strategy determination step, 

the searched keywords, searched databases and search time were explained. In the search 

criteria step, the authors have set the boundaries for articles to enter the systematic review 

process. In the search output step, the screening method and selection of articles from the 233 

found sources, were determined. In the data extraction step, 40 selected articles were analyzed 

based on the indicators of research situation, scope of participation, type of research based on 

purpose, data collection method, collection tools, time, research community and sampling 

method. In addition, the factors affecting public-private participation in tourism were also 

examined from the perspective of these studies. Quality Assessment, as a final step, shows how 

resources are assessed based on the Critical Appraisal Skills Programme (CASP). 

 

Results and discussion 

Most of the studies in terms of research location are related to Italy (13%). The field related to 

the restoration, protection and exploitation of heritage and historical monuments (30%) has a 

special place in relation to the field of public-private partnerships in tourism and has been the 
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focus of many studies in this field. Descriptive research (92.5%) with the method of collecting 

qualitative data (60%), using secondary data / documents (50%) and case studies (80%) have 

received more attention. Stakeholders (37.5%) constitute the dominant statistical population of 

these research papers. This seems obvious, given that research papers have examined the 

experiences of public-private partnerships on a case-by-case basis. Because researchers have 

sought to survey the people involved - especially the public and private sides - who have been 

involved in these experiences in some way. Targeted / available sampling (75%) has a special 

place. Regarding the factors affecting participation, most of the frequency is related to the target 

factor of participation (82.5%). 

 

Conclusion 

In addition to the structural aspects that were considered in the review of selected articles, the 

identification of the effective factors on public-private partnerships in tourism was another 

aspect that researchers have addressed. In this regard, several factors such as the content of the 

partnership, stakeholders, objectives of the partnership, duties of the partnership sides, interests 

of the partnership parties, technological-information factors, socio-cultural factors, legal factors, 

financial-economic factors, geographical-environmental factors and political-governmental 

factors, were identified as the effective factors on public-private participation. Content of 

participation is a factor that must be considered during the public-private partnership process. 

Stakeholders (35%) refer to natural and legal persons who are somehow involved in the process 

of public-private participation in tourism or are affected by this phenomenon. Goals (82.5%) are 

considered as the motivation for the formation of partnership between the public-private sector. 

Information-technological factors emphasize technological advances and the awareness of such 

partnerships. Socio-cultural factors focus on the acceptance of public-private partnerships in 

tourism by the host community. Legal factors highlight the effective legal frameworks in this 

area. Financial-economic factors consider the economic situation of countries as an effective 

factor in public-private participation in tourism. Environmental-geographical factors are 

important from the perspective of the seasonality of the tourism industry, and political-

governmental factors consider the aspect of government support for public-private partnerships 

in the tourism industry. Among them, the purpose of participation - as a motivation for the 

formation of partnership between the public-private sector in tourism - has had the most 

repetition in selected studies. Stakeholders were identified as the second most effective and 

repetitive factor in multiple sources. 
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 ی در گردشگریخصوص ـ مند ابعاد مطالعات مشارکت عمومیمرور نظام
 

 یرانایی، تهران، المه طباطبادانشگاه ع ،اقتصاد اریدانش -محمدرضا فرزین 

 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران - 1اصغر شالبافیانعلی

 طباطبایی، تهران، ایران شگاه عالمهدان ،یبازرگان تیریمد اریاستاد -سید مجتبی محمودزاده 

 ایرانهران، تیی، دانشگاه عالمه طباطباشناسی، باستان اریدانش -اکبر پورفرج 

 ، ایراندانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران -ندا زرندیان 

 
 06/02/1400تاریخ پذیرش:                                                 02/11/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 یومعم یازهایمین نر تأد یبخش دولت ییعدم توانا لیمختلف به دل عیدر صنا یخصوص -یمشارکت عموم دهیپد

از  یرود. امـا در برخـار مـیمتفاوت به شم عیبح  در صناقابل یمحدود آن به منابع مختلف، موضوع یو دسترس
باشـد. چـرا کـه الزمـه می خـوردارتـری برویژه گاهیمراتب از جاموضوع به نیا ،یازجمله گردشگرخدماتی  عیصنا
 -یو خصوصـ یولتـداز هـر دو بخـش  نفعـانیه و تعـدد ذگسسـتازهم تیـبـا ماه -یصنعت گردشـگر تیموفق
 -یمشـارکت عمـوم نـهیدر زم یجهت، مطالعـات متعـددباشـد. بـدیندسـت میهایی ازاینگیری مشـارکتشکل
ه و را مـرور کـرد نیشیمند مطالعات پای نظامشیوه باکه  یوجود، هنوز خأل پژوهششده است. بااینانجام یخصوص

ردازد، بپـ یخصوصـ -یمـومععوامل مؤثر بـر مشـارکت  نهیخصوص در زممطالعات به نیبه احصار ابعاد مختلف ا
ازآنتخـاب قـرار داد. پس ،پـژوهش یمهم را در کانون هدف اصـل نیاضر، احجهت، مطالعه شود. ازایناحساس می

ژوهش، پ تیهای موقعمقاله منتخب بر اساس شاخص 40شده، تعیین شیو از پ قیمقاالت بر اساس سازوکاری دق
وش رو  قیـتحق زمـان، جامعـه ،یداده، ابزار گـردآور یگردآور وهیبر اساس هدف، ش قیمشارکت، نوع تحق طهیح

. خروجـی گری قرار گرفتنـدمورد غربال ی،در گردشگر یخصوص -یعوامل مؤثر بر مشارکت عمومو  گیرینمونه
صوصـی در گردشـگری یـاری خ -پژوهش، ما را در شناخت الگوی پژوهشی رایج در مطالعات مشـارکت عمـومی

گونه مطالعات در داخل کشور قرار گیرد و از سـوی تواند مبنایی برای انجام اینسو میرساند. الگویی که از یکمی
تی نیز، توجه بـه های پژوهشی در این زمینه منجر گردد. در زمینه عملیادیگر، با تغییر در الگوی مزبور، به خالقیت

و گـروه فعـالین بخـش از سـوی هـر د -دشـگریخصوصی در گر -ب  با مشارکت عمومیشده مرتابعاد شناسایی
ها در صـنعت گردشـگری کشـور را گونه مشـارکتتواند موفقیت هرچه بیشتر اینمی -عمومی و بخش خصوصی

 تضمین نماید.

 

 عوامل مؤثر.مند، خصوصی، مرور نظام -: گردشگری، مشارکت عمومیواژگان کلیدی
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 مقدمه
های فعـال در گردشـگری را نـاگریز از ورود بـه حـوزه ت بیرونی و ماهیت درونی ازجمله عواملی است که سـازمانتحوال

سازد. تغییرات تکنولوژیکی، رشد فزاینده دانش، تغییـر سـلیقه مشـتریان و غیـره، همگـی ازجملـه تحـوالت مشارکت می
مقصدها ن میان، صنعت گردشگری نیز مستثنی نبوده و دهند. در ایمحیطی است که صنایع مختلف را تحت تأثیر قرار می

)ابراهیمـی و  مصـون نگـه دارنـد یرونـیب  یتا خود را از فشـارها و تحـوالت محـ ستندیقادر ن یهای گردشگرو سازمان
های سـازمان اتیـح یاصـل دیکل ،کنند مشارکت( اشاره می1995)1نهویو موت تیچنان چه ورو، (. ازاین31: 1396سخندان،

در  گریکدی تیمندی از منابع و حمابدون بهره ،یهای فعال در گردشگراست. چرا که سازمان یک فعال در گردشگرکوچ
 نخواهند بـود. یتجارت جهان دهیچیو پ رییسرعت در حال تغبه یایدر دن اتیقادر به ادامه ح یقالب اشکال مختلف همکار

گسـیخته برخـوردار اسـت )عزیزپـور و بوده و از مـاهیتی ازهممختلف  هاگردشگری تجارتی پیچیده و متشکل از سازمان
کنـد. بنـابراین، از هـر دو ( که آن را به بستری مناسب برای همکاری تبدیل میGursoy,2015:6؛ 48: 1396زاده،فتحی

در های درونی، صنایع فعال در گردشگری به سمت مشارکت هرچـه بیشـتر، گویی به تحوالت بیرونی و ویژگیجنبه پاسخ
مشـارکت  دستهتوان در چهار ها در صنعت گردشگری را می( این مشارکت2010)2یده آستینعقباشد. به حال پیشروی می

ای(، مشـارکت بـین هـای زنجیـرههـای مشـابه صـنعت )نظیـر هتلبین بخش خصوصی و دولتی، مشارکت میان بخش
ر گردشگری، جای داد. در این میـان، یکـی از های مختلف صنعت )ادغام عمودی( و همکاری بین صنایع مختلف دبخش

جهت، خصوصی در گردشگری بوده است. ازاین -های اخیر مشارکت از نوع مشارکت عمومیموضوعات موردتوجه در سال
شده است اما به نظر کمتـر بـه انجـام مـرور خصوصی در گردشگری انجام -مطالعات متعددی در زمینه مشارکت عمومی

 عنوان شاهد مثال اشـاره خواهـد شـد.صوص توجه شده است. در ادامه به برخی از این مطالعات بهسیستماتیک در این خ

 یدر منطقـه دلتـا یو توسعه گردشـگر یخصوص -یمشارکت عموم"تحت عنوان ی( در پژوهش2015)3و اِم مام انگیاِکپن
 یوامل شامل عوامل مـرتب  بـا بازارهـاع نیپردازند. ایم هیجریای از عوامل مؤثر بر مشارکت در نبه مجموعه ،"هیجرین
 .باشـندیم یطیو عوامل مح یو اجتماع یهای حاکم، عوامل فساد، عوامل اقتصادعوامل مرتب  با دولت و سیاست ،یمال

: بـک مـدل یدر توسـعه محلـ یخصوصـ یعموم یهانقش مشارکت"تحت عنوان  ی( در پژوهش2010)4فرانکو و استوااو
 ینظر یبر اساس مبان یخصوص -یدر مشارکت عموم لیهای مختلف و عناصر دخجنبه بی، به ترک"یشنهادیپ یمفهوم
 تیـهدف از مشارکت و عوامل مؤثر بـر موفق ل،یدخ نفعانیهای موجود، ذاساس، منابع و جاذبه نیبر ااند. پرداختهموجود 

( در اثـر خـود 2014)5لیـو دن سیلیسـتیم .رونـدیبه شـمار م یخصوص -یمشارکت، ازجمله ابعاد مؤثر بر مشارکت عموم
 یمقاصـد گردشـگر یابیـهای بازارسیسـتم نـهیدر زم یخصوصـ -یهایی که مشـارکت عمـومصورت خاص بر چالشبه
 تیریمناسـب و مـد یشامل سـاختار درونـ یساختار سازمان ج،یکنند. بر اساس نتایها مواجه گردند تأکید متوانند با آنمی

ارزش شامل  رهیبازار، زنج راتییبه تغ ییمقصد، پاسخگو یابیبازار ستمیدر س یصمناسب؛ مرحله درگیر سازی بخش خصو
کوچـک،  یهـای خصوصـدولـت بـه سـمت بخش یسوق دادن منافع از سو نیو استانداردها و همچن تیاطالعات، موقع

 همکـاران و6یسـا .ونـدریمقصـد بـه شـمار م یابیهای بازاردر سیستم یخصوص -یازجمله موارد مؤثر بر مشارکت عموم
 یدر گردشـگر یخصوصـ -یعمـوم یهامشـارکت یداریو پا جادیهای مؤثر بر اچالش"تحت عنوان یقی( در تحق2015)
 8منظور، در ابتـدا  نیبودند، بد یدر گردشگر یخصوص -یمشارکت عموم نهیها در زمچالش یی، به دنبال شناسا"مباوهیز

عـدم اقـدام  ت،یمشـارکت/حما یکمبود چارچوب قانون نان،یاطم عدم سکیمشوق، ر ددسته چالش شامل نبود اعتماد، نبو
در هرکجا که الزم است و  یاز بخش خصوص تیحما یبرا لیحمایت و اقدام دولت، عدم تمابالقوه، عدم یخصوص کیشر
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از " ( در پژوهش خود تحت عنـوان2009) و همکاران1لسونیو موجود استخراج شد. اتیبه مشارکت از ادب لیتما نیهمچن
 یوحش والـز جنـوبو خـدمات حیـات یهـادر پارك یگردشـگر یخصوص -یمستأجران تا شرکا: کاوش مشارکت عموم

انـد امـا محـدوده خـاص پرداخته کیـبا اجـاره و در  اسیدر ق یخصوص -یمشارکت عموم ینقد و بررسگرچه به "دیجد
 نیاند. بر امعطوف کرده یدر گردشگر یخصوص -یمشارکت عموم تیکار خود را به عوامل مؤثر بر موفق جیاز نتا یخشب

تواند عوامل مؤثر می شانیتعهد بلندمدت ا ن،یها و عالوه بر اآن ییها و توانامهارت ،یخصوص کیهای شراساس، ویژگی
( در پـژوهش خـود تحـت 2016) 2تیـو اِگل کـامفمنرود.  ماربه ش یدر گردشگر یخصوص -یمشارکت عموم تیبر موفق

 ،ییروستا یموضوع مشارکت در سه نوع گردشگر یبررس یدر پ "یدر گردشگر یو دولت یخصوصبخش  یعنوان همکار
 جیقرار دارد اما نتا ی، در سطح باالتریادشدهموردبررسی محققان  یاگرچه موضوع ،انیم نیدوچرخه و سالمت بودند. در ا

 حیود هدف و منافع مشترك، درك صحبه وج ازین رینظ یخصوص -یاز عوامل مؤثر بر مشارکت عموم یبه برخ شانیاثر ا
( در اثر خـود تحـت 2009) 3کیپر .اشاره داشته است -تموفقی عوامل عنوانبه –تبادل اطالعات  نیاز مشارکت و همچن

 -یو انتخـاب مـدل مشـارکت عمـوم یکرواسـ یدر گردشـگر یخصوصـ یاندازی مشارکت عمومراه یارهایمع"عنوان 
انتخاب مـدل مناسـب  یبرا یو بخش دولت یرا از منظر بخش خصوص یهایخصآن است که شا یدر پ "نهیبه یخصوص

 گـاهیمنافع در جا یو برای بخش دولت یتأمین رفاه عموم یبخش دولت یشود که برایاشاره م ج،یمشارکت برگزیند. در نتا
در  یخصوصـ -یعمـومعوامل شکست مشارکت "تحت عنوان  ی( در پژوهش2016) 4انایو ادن ترویسواِم ای قرار دارد.ویژه

در رابطـه بـا  یخصوصـ -یعلـل دوشکسـت در مشـارکت عمـوم یبه بررس "یتاهامپو در بال یتوسعه فرودگاه گردشگر
بـه  یعالقـه بخـش خصوصـ معـد شـامل – هیـعوامل مرتب  با ته قیتحق نیا جینتا پردازند. بر اساسمی یفرودگاه بال

 -ومیعوامل مرتب  با جنبـه کنسرسـ ،یهای قانونتب  با جنبهعوامل مر ن،یزم تیمشارکت و عدم وضوح در خصوص مالک
های و عوامـل مـرتب  بـا جنبـه BOT و تنها تأکید بر مـدل یخصوص -یاز اشکال مختلف مشارکت عموم یعدم آگاه
که در رابطـه بـا مشـارکت  ی( در پژوهش2014و همکارانش ) 5همزه .اندشکست تأثیرگذار بوده نیبر ا یو فرهنگ یاجتماع
 ییرا شناسـا تیـها و عوامـل موفقای از مشکالت، ریسکاند. مجموعهانجام داده یدر فرودگاه اندونز یخصوص -یومعم

کمبـود  ت،یریکنتـرل و مـد نـهیدر زم یآگـاه ،یخصوصـ -یدر مشـارکت عمـوم یکردند. مشکالت شامل تجربه ناکاف
 یهاشامل ریسک یعموم یهاباشند. ریسکیم یهای اضافهای مسئول، هزینهسازمان نیارتباط ب ،یهای قانونچارچوب

 تیـحما ریـنظ یموارد تیگردند. عوامل موفقرا شامل می رهیو غ یطیمح سکیبازار، ر ،ییاجرا ،یساختار ،یمال ،یاسیس
تجربـه  ،یمـدت، بهبـود مسـتمر، منـابع کـافارتباط مؤثر، تعهـد طوالنی ،یکاف یارشد، اعتماد دوطرفه، هماهنگ تیریمد

صورت سیستماتیک در زمینه رسد، انجام مرور مطالعات پیشین بهدرمجموع به نظر می گرفتند.یرا در برم رهیغ مشارکت و
حوزه  نیمند در امرور نظام کیجهت، انجام بدین خصوصی در گردشگری، کمتر موردتوجه بوده است. -مشارکت عمومی

 جیرا یدر سرتاسر جهان را روشن کرده و الگو یخصوص -یشده در خصوص مشارکت عمومانجام قاتیتواند ابعاد تحقمی
 دردر داخل کشور و  یمطالعات پژوهش یالگو از دو منظر برا نیبه ا لین تی. اهمدیرا استخراج نما نهیزم نیدر ا یمطالعات

دوم،  انجام مطالعات در داخـل کشـور بهـره بـرد و یبرا یادشده یتوان از الگوبح  است. نخست، میحوزه مدنظر، قابل
با  ،یاتیاز منظر عمل ن،ییافت. عالوه بر احوزه دست نیدر ا یهای پژوهشاز ابعاد آن به خالقیت یدر برخ رییتوان با تغمی

تـوان می -شـده اسـتها پرداختهبه آن نیشیهای پکه در پژوهش- یخصوص -یابعاد مرتب  با مشارکت عموم ییشناسا
مهـم، در  نیـنمود. توجه به ا ییدر نظر داشت، شناسا نهیزم نیکنندگان در اارکتمش یاز سو شتریب دیرا که با یهایجنبه
 کننده خواهد بود.کشور، کمک یدر گردشگر یخصوص -یعموم یهامشارکت شتریب تیموفق یراستا

 

                                                           

1 . Wilson 

2 . Kaufmane & Eglite 

3 . Perić 

4 . Soemitro & Adnyana 

5 . Hamzah 
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 مبانی نظری
ه در ابتـدا در ای کـوجو کرد. نظریهتوان جست، می1خصوصی در گردشگری را در نظریه ذینفعان -یشه مشارکت عمومیر

اند تـا بـه سطحی کالن مطرح و در ادامه به صنایع مختلفی ازجمله گردشگری نیز کشـیده شـد. محققـان سـعی داشـته
بـه همـراه  یدولـت محلـ مثال در یکی از این مطالعات با تأکید بر اینکهعنوانبندی ذینفعان گردشگری، بپردازند. بهدسته
 ریوکاری را نظهای کسببخش ،هاانجمن دارند، یمنابع در گردشگر صیبر تخص یمیتأثیر مستق یهای دولتسازمان ریسا

هـای )گروه میهای مقـ. سـازمانیای گردشـگرو مقامـات منطقـه دکنندگانیو بازد ونیدفتر کنوانس ،یمانند اتاق بازرگان
عنوان ذینفعـان به ژهیهای عالقه وهها( و گرومدیره مدرسه، بیمارستانمثال، هیئتعنوان)به یهای اجتماعسازمان ،جامعه(

 نفعـانیفهرسـتی از ذ(. برخـی دیگـر از محققـان Bramwell & Sharman,1999:198اند )این صنعت برشمرده شـده
ــگر ــگران، زنج یگردش ــامل گردش ــش ــب رهی ــکس ــر می ،یوکارهای مل ــانش را در نظ ــت و کارکن ــا، دول ــد رقب  گیرن

(1999:4Sautter & Leisen,) .کننـد؛ اول، (، دو گروه از ذینفعان در بازاریابی گردشگری را شناسایی می1996)2رابسون
هـای کنندگان نهـایی، آژانسهای محلـی، هتـل داران، مصـرفهای فشار، هیئتذینفعان تورگردان شامل کارکنان، گروه

ونقـل و حملکنندگان ای، عرضـههای دولت محلـی، مؤسسـات رسـانههای محلی گردشگری، سازمانمسافرتی، سازمان
ای تا خدمات هنـری های حرفههایی را از ارگانهای ملی و محلی؛ دوم، بازاریابان گردشگری دولت محلی که گروهجاذبه

ها، بازدیدکننـدگان یتـهکم ها، شـورایاران،گیرد ازجمله مدیران اجرایی، میران ارشد، کارگران محلی، کمیتهیبرم محلی در
ها و دولت مرکزی ملی )کمیته بازرسی و رسانی گردشگران، هیئتکارکنان، مراکز اطالع وکارهای محلی،غیر مقیم، کسب

که حـق و ظرفیـت  4کنند؛ ذینفعان مشروع( دو گروه از ذینفعان را شناسایی می1995) 3گذار(. جمال و گتزهای قانونارگان
گیرنـد و حـق دخالـت بـرای تعـدیل ینفعان قرار میکه تحت تأثیر سایر ذ 5باشند، ذینفعان مرتب مداخله در روند را دارا می

اثرات را دارند اما باید برای مداخله مهارت و منافع کافی را داشته باشند. در هر روی نظریـه ذینفعـان، ابـزاری معمـول در 
فتـه ریزی به کـار گرهای اساسی درگیر در فرآیند برنامهریزی گردشگری است که برای بهبود همکاری میان بخشبرنامه
هـای تـر ارائـه شـد، شـاید بتـوان گروه(. در این میان، با توجه به آنچه پیشFranco & Estevao,2009:605شود )می
بین حائز اهمیت است، مشـارکت میـان ای از این شرکا را در دو بخش عمومی و خصوصی، جای داد. اما آنچه دراینعمده
( مشارکت بین بخش خصوصی و دولتـی نقـش اساسـی در 2000) 6ستیبوهالهای مختلف است چنان چه به عقیده بخش

سو، گردشگری از ذینفعان متعدد در دو ارائه محصوالت با کیفیت در یک مقصد دارد. از این منظر، با توجه به اینکه از یک
بخش عمومی و خصوصی تشکیل شد است و از سویی دیگر، مشارکت در میان این ذینفعـان بـرای موفقیـت در صـنعت 

 توان یک موضوع حائز اهمیت برشمرد.خصوصی در گردشگری را می -شگری ضروری است، مشارکت عمومیگرد
 

                                                           
1 . Stakholder Theory 

2 . Robson 

3 . Jamal & Getz 
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 (Kim et al,2005:21)منبع :  ،آمیزموفقیت یخصوص -یدر مشارکت عموم لیدخ نفعانی. ذ1 شماره شکل

 

 پژوهش روش
پیشین بهـره گرفتـه  منظور بررسی مطالعاتمند، بهاربردی است که از مرور نظامک -پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی

دهنـد. در دتوجه قـرار میرا مور یروشن پژوهش یک سؤالکه  یجامع بر متون یعبارت است از مرور مند،نظاممرور  است.
 نیو همچن لعات مرتب نقادانه همه مطا یابیانتخاب و ارزش ،ییشناسا یو شفاف برا سیستماتیک روش کینوع مرور،  نیا

هـت و بـا (. از جShannon,2002:4) گیـردهای حاصل از مطالعات موجود مورداستفاده قـرار میداده لیو تحلآوری جمع
گام  5مند در پژوهش حاضر و با پیگیری های برجسته این شیوه از مرور مطالعات پیشین، روش مرور نظامتوجه به ویژگی

 کلیدی، مورداستفاده قرار گرفت:
وجوی اولیـه در شده است. بدین منظور جست، استفاده1راهبرد پژوهش حاضر از روش پریزماراهبرد جستجو: در تعیین  (1

تـا  1398مـاه بهمن در طی Wiley Online Liberallyو  Scopus،Science Direct ،SAGEچهار پایگاه داده 
ر و گوگل نیـز وجوی گول اسکال، صورت گرفت. جهت تکمیل کار محققین به دو موتور جست1399 بهشتیارد انیپا

 شده، انجام شد.وجو در منابع بر اساس کلید واژگان از پیش تعییناند. جستمراجعه داشته

آمده و دسـتاالت بهمعیارهای انتخاب مقاالت: با توجه به هدف از پژوهش، تعریف برخی از معیارها جهت بررسی مقـ (2
وع مطالعات و نتباط با حیطه موضوعی مقاالت، در ار رسید. معیارهای مزبورحذف موارد غیر مرتب ، الزامی به نظر می

 روش مطالعات تعریف گردیدند.
 

 مند. معیارهای داخل و خارج شدن مقاالت در روند مرور نظام1جدول شماره 

 معیار عدم پذیرش معیار پذیرش معیار

- حیطه موضوعی  -مطالعات مرتب  با عوامـل محـی  کـالن مـؤثر بـر مشـارکت عمـومی 
 خصوصی

-  ها/ اهدافعات مرتب  باانگیزهمطال 
-  خصوصی –مطالعات مرتب  با اشکال مشارکت عمومی 
-  با منافع هر بخش مرتب  مطالعات 
-  مطالعات مرتب  با وظایف هر بخش 
-  گیری مشارکتمطالعات مرتب  با مراحل شکل 
-  صوصیخ -مطالعات مرتب  با ذینفعان مشارکت عمومی 

- خصوصـی  -مشارکت عمـومی مطالعات 
 گردشگری خارج از حوزه

- ــا   ــرتب  ب ــات م ــی از مطالع ــرات ناش اث
 صوصیخ -کارگیری مشارکت عمومیبه

 

ها، مطالـب نامهها، اسناد، اخبار، پایانگزارش شده در مجالت معتبر، مقاالت همایشیهای چاپمقاله نوع مطالعه
 هاها، کتابسایت

 های تحقیق آزمایشیروش های کیفی، کمی و آمیختهروش روش مطالعه

 های دیگرزبان انگلیسی زبان تحقیقات

وجوهای بیشـتر در دو منبع، استخراج شـد. جسـت 233وجو: درمجموع از چهار پایگاه داده موردبررسی خروجی جست (3
                                                           
1 . PRISMA 
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منبـع  261مورد دیگـر بـه فرآینـد تحقیـق اضـافه نمـود. از مجمـوع  28وجوهای گوگل اسکالر و گول، موتور جست
اب بوده که با توجه به معیارهای تحقیق از فرآیند پژوهش، حذف گردیدنـد. عـالوه بـر مورد فصل کت 4آمده، دستبه

شدند. علت تکرار مقاالت، به مورد از مقاالت تکراری بوده که باید از میان منابع موردبررسی، کنار گذاشته می 14این، 
منظور انجـام مقالـه بـه 244، درمجمـوع های اطالعاتی متفاوت بود. با حذف تکرارهـادلیل تکرار این اسناد در پایگاه

مقاله مورداشاره بر اساس مرتب  بودن عنوان، چکیده و محتوا با هدف تحقیـق و  244های بیشتر، حاصل آمد. بررسی
به ترتیب، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این میان، در مرحله ارزیابی محتوای مقاالت، عالوه بر توجه به مرتب  بودن با 

کـه در ادامـه بـدان خـواهیم  –نیز  1یاتیح یابیارز یهابرنامه مهارتژوهش، کیفیت مقاالت بر اساس ابزار موضوع پ
مقالـه از نظـر محققـین دارای قابلیـت بررسـی در ایـن پـژوهش،  40پرداخت نیز موردبررسی قرار گرفت. در نهایت، 

 تشخیص داده شدند.
 

 . مقاالت منتخب2جدول شماره 

 سال نویسنده کد مقاله لسا نویسنده کد مقاله

1 Al-Hathloul & Mughal 2001 21 Dubini et al. 2015 

2 Arbulú et al. 2015 22 Jacky & Chung 2012 

3 Carbonara et al 2014 23  Cheung & Chan 2013 

4 Chaperon 2017 24  Cheung & Chan 2012 

5 Cruz & Sarmento 2017 25 Absalyamov 2015 

6 Di Vaio et al 2011 26 Wong et al 2012 

7 Frost & Laing 2018 27 Weierma et al 2008 

8 Heeley 2011 28 Teker & Tek 2012 

9 Lawther 2004 29 Haq et al 2009 

10 Majumdar & Ochieng 2003 30 Françoise & Emmanuelle 2006 

11 Sai et al 2017 31 Darcy & Wearing 2014 

12 Su et al 2007 32 Wilson et al 2009 

13 Zaitseva et al 2017 33 Soemitrio et al 2016 

14 Proença & Revez 2017 34 Perić 2009 

15 Boniotti 2019 35 Nguyen et al 2017 

16 Zhao 2015 36 Mistilis & Daniele 2014 

17 Ventura et al 2016 37 Kaufmane  & Eglite 2016 

18  Aggarwal & Suklabaidy 2017 38 Hamzah et al 2014 

19 Jelincic et al 2017 39 Franco & Estevão 2010 

20 Kamarudin et al 2014 40 Ekpenyong & Mmom 2015 

 

شده، درج گردید. جـدول ها: اطالعات مقاالت نهایی موردبررسی، در یک جدول استاندارد از پیش تعییناستخراج داده (4
ارد مزبور اطالعاتی ازجمله کد مقاله، عنوان، سال، نام نویسـنده/ نویسـندگان، فصـلنامه منتشـرکننده، موقعیـت استاند

پژوهش، حیطه مورد مشارکت، نوع تحقیق بر اساس هدف )اکتشافی/ توصیفی/ تبیینی(، نوع تحقیق بر اسـاس شـیوه 
وجو در اسـناد(، نـوع مصاحبه/ پرسشنامه/ جسـت گردآوری داده )کمی/کیفی/ ترکیبی(، ابزار گردآوری داده )مشاهده/

گیری و عوامـل مـؤثر بـر مشـارکت تحقیق بر اساس زمان )مقطعی/ طولی/ مـوردی(، جامعـه تحقیـق، روش نمونـه
صـورت منظور تحلیل نتایج حاصل از مرور سیستماتیک، هر سـتون بهشد. بهشده در هر تحقیق را شامل میشناسایی

 دید.جداگانه تبیین خواهد گر

تر اشاره شد، در مرحله انتخاب مقاالت بر اساس محتوا، عالوه بر توجه به مـرتب  گونه که پیش: همانتیفیک یابیارز (5

                                                           
1 . CASP 



 105                                   العات مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری             مند ابعاد مطفرزین و همکاران / مرور نظام

و اجـازه  -منظور بررسی کیفیت مقاالتهای ارزیابی حیاتی، بهبودن متن مقاله با هدف پژوهش حاضر، از ابزار مهارت
اسـتفاده شـد. ایـن ابـزار، از ده شـاخص  -ردپذیرش به فرآینـد تحقیـقورود به مقاالت تنها دارای حداقل کیفیت مو

)باالترین کیفیت در شـاخص  5ترین کیفیت در شاخص مدنظر( تا )پایین 1شده است که باید به هر شاخص از تشکیل
 50برابـر بـا  -دکه نشان از برخورداری از باالترین میزان کیفیت دار-مدنظر(، امتیاز داد. حداکثر امتیاز برای هر مقاله 

های ارزیـابی در ارتبـاط بـا باشـد. شـاخصمی 30باشد. حداقل امتیاز برای ورود مقاالت به فرآیند تحلیل، برابر با می
آوری گیری مناسـب، روش جمـعمشخص بودن هدف تحقیق، داشتن منطق روشی، طرح تحقیق مناسب، روش نمونه

ها و ارزش ها، بیان واضـح یافتـهوتحلیل دادهاخالقی، دقت تجزیهپذیری، رعایت مالحظات های مناسب، انعکاسداده
 تحقیق، بوده است.

 

 هابحث و یافته

های موردبررسی در مقاالت منتخب توان مجموعه از شاخص، می4 های جدول استاندارد شمارهبا تحلیل هر یک از ستون
 را تبیین نمود:

رتباط با مقاالت منتخب، محل انجام پژوهش بوده است. بیشترین میزان شده در ایکی از موارد بررسیها؛ موقعیت پژوهش
درصـد( و  8ازآن، مطالعات در کشورهای اسـترالیا )شده است. پسدرصد(، انجام 13) مطالعات موردبررسی در کشور ایتالیا

صـورت باشـند و بهها معطوف به کشور خاصـی نمیباشند. در این میان، برخی پژوهشدرصد(، متمرکز می 8) کنگهنگ
اند. این در حالی است کـه برخـی از مطالعـات خصوصی در صنعت گردشگری پرداخته -کلی به موضوع مشارکت عمومی

(، 2017و همکـارانش ) 1مثال جلینسـیکعنوانانـد. بـهزمان مطالعه در چند موقعیت متفاوت را در نظر گرفتهصورت همبه
 اند.ی را بررسی کردهو اسلوون ی، لهستان، اسلواکیکرواسخصوصی در  -عمومی هایی از مشارکتزمان پروژهصورت همبه
 

 
 ها. موقعیت انجام پژوهش2شکل شماره 

 

بر اساس این شاخص، حیطه مشارکت بین دو بخش دولتی و خصوصی در گردشـگری کـه مـدنظر حیطه مورد مشارکت؛ 
زمـان بـرای صـورت همگردد. باید توجه داشت که ممکن اسـت دو حیطـه بهمشخص میمطالعه موردبررسی بوده است، 

زمان دو موضوع برند سـازی و حفاظـت صورت هم( در مطالعه خود به2015) 2مثال ژائوعنوانشده باشد. بهمشارکت مطرح
ها جهت، برخـی از حیطـهنعنوان محوریت مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی، در نظر گرفته است. ازایاز میراث را به

 برداریبهره و حفاظت در مطالعات مختلف تکرار شده است. در این میان، بیشترین محوریت موردمطالعه در خصوص احیا،
خصوصی در زمینه بازاریابی و برند سـازی،  -ازآن مشارکت عمومیدرصد( بوده است. پس 30تاریخی ) بناهای و میراث از

خصوصـی در گردشـگری  -ده/ پارك ملی و همچنین مباحـ  کلـی در مشـارکت عمـومیشمشارکت در مناطق حفاظت
 شده است.درصد(، موردتوجه مطالعات واقع 7)هرکدام 

                                                           
1 . Jelincic 
2 . Zhao 
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 . حیطه مشارکت مطالعات3شکل شماره 

 

ای از مقـاالت بخـش عمـدهشـده، های انجام(؛ بر اساس بررسـینوع تحقیق بر اساس هدف )اکتشافی/ توصیفی/ تبیینی
شـده، های بررسیمورد از پژوهش 3درصد( و تنها  5/92باشند )های توصیفی میموردبررسی از نظر هدف، از نوع پژوهش

 روند.ازجمله مقاالت تبیینی به شمار می
هـای کیفـی های منتخب از نـوع پژوهشبیشتر پژوهشنوع تحقیق بر اساس شیوه گردآوری داده )کمی/کیفی/ ترکیبی(؛ 

گردنـد. منتخب را شـامل می درصد(، بیشترین تعداد از مقاالت 5/12های ترکیبی )ازآن پژوهشباشد. پسدرصد( می 60)
 اند.مورد(، بر اساس شیوه گردآوری داده نامشخص بوده 7در این میان، برخی مطالعات )

صـورت هـای موردبررسـی بهز پژوهشادر برخی ؛ وجو در اسناد(ابزار گردآوری داده )مشاهده/ مصاحبه/ پرسشنامه/ جست
 50های ثانویه/ اسناد )ها، استفاده از دادهشده بود. در این میان، بیشتر پژوهشزمان از چند ابزار گردآوری داده، استفادههم

 5/32ه )احبازآن، ابـزار مصـانـد. پـسصورت بخش اصلی یا مکمل فرآیند گردآوری داده، موردتوجه قرار دادهدرصد( را به
 باشد.زار پرکاربرد در مطالعات موردبررسی، مطرح میعنوان دومین ابدرصد( به

ار گرفـت، وردتوجه قریکی از موارد دیگری که در بررسی مطالعات منوع تحقیق بر اساس زمان )مقطعی/ طولی/ موردی(؛ 
درصد(. این امر بدیهی اسـت؛ چـرا کـه  80)شده بودند صورت موردی انجامالعات بهها بود. بیشتر مطزمان انجام پژوهش

ردی خـاص در خصوصـی در مـو -های موردبررسی غالباً پروژه محـور بـوده و تجربـه مشـارکت عمـومیتمرکز پژوهش
جهت، شـده باشـند. بـدینها ممکن است در طولی از زمان انجاماند. البته برخی از این پژوهشگردشگری را مدنظر داشته
شـده انجام یصورت مقطعمطالعه به کیتنها  دارد. پوشانی و تکرار وجودموردی و طولی بودن، همبین دو شاخص مطالعه 

 اند.ای نداشتهزمان انجام مطالعه، اشارهصراحت در خصوص مدتدرصد(، به 20در این میان، بخشی از مطالعات ) است.
ای متفاوت استفاده گردد، در یک پژوهش بعضاً دهق از منابع داکه ممکن است در یک تحقیازآنجاییجامعه آماری تحقیق؛ 

عنوان جامعه آماری بیشـترین درصد( به 50های ثانویه )شده است. در این میان، اسناد/ دادهبه چندین جامعه تحقیق اشاره
بـاً درصد( کـه غال 5/37ی در گردشگری )خصوص -مومیهای مشارکت عازآن، ذینفعان طرحاند. پسمیزان اشاره را داشته

باشـند. در ایـن گرفتند، باالترین جوامع آماری موردتوجـه میهای عمومی و خصوصی را در برمیکنندگان بخشمشارکت
 اند.ای نداشتهاری، اشارهصورت مشخص به جامعه آممطالعه به 8میان، 

سـترس بـوده اسـت. در ددر  -گیری هدفمندشده، نمونهگیری در مطالعات بررسیبیشترین شیوه نمونهگیری؛ روش نمونه
ا توجـه بـه ب -گیری تصادفی استفاده کرده است و یک مورد تمامی جامعه آماریاین میان، یک مورد از مطالعات از نمونه

 اند.ای نداشتهگیری خود، اشارهمورد از مطالعات به شیوه نمونه 8ی قرار داده است. را موردبررس -محدود بودن آن
 -عنوان عوامل مؤثر بـر مشـارکت عمـومیعوامل متعددی بهخصوصی در گردشگری؛  -میعوامل مؤثر بر مشارکت عمو

گروه عوامل مرتب  بـا  11توان در شده است. این عوامل را میشده، اشارهمنبع بررسی 40خصوصی در گردشگری توس  
 -ل تکنولـوژیکیمحتوی مشارکت، ذینفعان، اهداف مشارکت، وظایف طرفین مشارکت، منـافع طـرفین مشـارکت، عوامـ

محیطـی و  -اقتصـادی، عوامـل جغرافیـایی -حقوقی، عوامل مالی -فرهنگی، عوامل قانونی -اطالعاتی، عوامل اجتماعی
 دولتی جای داد. -عوامل سیاسی
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دشـگری نظیـر شـکل خصوصـی در گر -مقصود از محتوی مشارکت، عواملی است که در طی فرآیند مشـارکت عمـومی
سـته از عوامـل اشـاره ددرصـد از مطالعـات بـه ایـن  45باید مدنظر قرار گیرد. در این میان، مشارکت و محتوی قرار داد 

 اند.داشته
خصوصـی در  -نوعی در فرآینـد مشـارکت عمـومیدرصد(، اشاره به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد کـه بـه 35ذینفعان )

 انیـمتول تواننـد مـواردی همچـونمی گیرنـد؛ ایـن اشـخاصگردشگری درگیر شده و یا تحت تأثیر این پدیـده قـرار می
ها، جامعـه دانشـگاه ،یوکارهای گردشـگرکسـب ،یمحل یهای دولتسازمان ،یبخش دولت ،یدولتریبخش غ ،یگذارقانون
 را در برگیرند. و گردشگران یمحل

رار در صوصی در گردشگری، بیشترین تکخ -گیری مشارکت بین بخش دولتیعنوان انگیزه شکلدرصد( به 5/82اهداف )
 25درصـد و  5/32مطالعات منتخب را داشته است. وظایف و منافع هریک از دو بخش عمومی و خصوصـی )بـه ترتیـب 

رفتـه اره قرارگدرصد( نیز ازجمله عوامل مؤثر بر مشارکت در بخش گردشگری است که توس  مطالعات منتخـب مورداشـ
 است.

درصـد(  5)تکنولـوژیکی  -مثال عوامل اطالعاتیعنوانه است. بهرفتتر نیز در این خصوص نیز مدنظر قرارگاما ابعاد کالن
ها در گیری مشارکتعنوان متغیری محرك در شکلهای تکنولوژی بهطرح است. این عامل به پیشرفتدر این رابطه قابل

 ه دارد.رعنوان عاملی مؤثر، اشاصوصی در گردشگری بهخ -های عمومیگردشگری و لزوم آگاهی از جایگاه مشارکت
خصوصـی در  -های عمومیگیری مشارکتر عوامل محی  کالن بر شکلدرصد( از دیگ 5/7فرهنگی )-عوامل اجتماعی 

عنوان یکـی از تواند محرك سوق دادن مردم محلی بهجهت حائز اهمیت است که میگردشگری است. این عامل به ازآن
 گردد. -هاان پذیرش آناالمکیا حتی –ها ذینفعان به سمت این دسته از مشارکت

دیگر مورداشاره توس  مطالعات است که باید مدنظر قـرار گیـرد.  لدرصد( نیز ازجمله عوام 5/22حقوقی ) -عوامل قانونی
سو، در ارتباط با چارچوب حقوقی مختص مشارکت میان بخش عمومی و بخـش خصوصـی موردتوجـه این عوامل از یک

 باشد.شور میکانین حاکم بر صنایع مختلف ازجمله صنعت گردشگری در هر است و از سوی دیگر، در ارتباط با قو
یافتگی چنین وضعیت توسعهدرصد(، به مفهوم وضعیت اقتصادی حاکم بر یک کشور و هم 5/27ی )اقتصاد -یعوامل مال 

 است. شدهدشگری، مؤثر تشخیص دادهخصوصی در گر -بازار آن، ازجمله عوامل دیگری است که بر مشارکت عمومی
و عوامـل  درصد( به مواردی ازجمله موقعیت جغرافیایی پروژه مشارکت مورد پیگیـری 5/17جغرافیایی ) -عوامل محیطی

 و هوایی و فصلی بودن گردشگری اشاره دارد. تری همچون تغییرات آبکالن
های أثیر سیاسـتعنوان حـامی بخـش خصوصـی و تـهمیت دولت بـهاجایگاه حائز درصد( به 20ولتی )د -عوامل سیاسی

د دارد. در این میان، ممکن است چند عامـل خصوصی، تأکی -های عمومیگیری مشارکتاتخاذشده از سمت وی بر شکل
 شده باشد.زمان در یک مطالعه، شناساییصورت همبه

 

 های تحلیلها و زیر شاخص. مطالعات بر اساس شاخص3 جدول شماره

 درصد تعداد زیر شاخص شاخص

 ق بر اساس هدفنوع تحقی

 5/92 37 توصیفی

 5/7 3 تبیینی

 0 0 اکتشافی

 نوع تحقیق بر اساس شیوه گردآوری داده

 5/17 7 اشاره نشده

 10 4 کمی

 60 24 کیفی

 5/12 5 ترکیبی

 ابزار گردآوری داده نوع تحقیق بر اساس

 20 8 اشاره نشده

 5/32 13 مصاحبه

 5/7 3 پرسشنامه

 10 4 ه مشارکتیمشاهده/ مشاهد
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 درصد تعداد زیر شاخص شاخص

 50 20 وجو در اسناد/ داده ثانویهجست

 زمان نوع تحقیق بر اساس

 20 8 اشاره نشده

 80 32 موردی

 5/7 3 طولی

 5/2 1 مقطعی

 جامعه تحقیق

 20 8 اشاره نشده

 50 20 های ثانویهاسناد/داده

 5/37 15 ذینفعان طرح

 5 2 خبرگان گردشگری

 5/2 1 گردشگران

 گیریش نمونهرو

 20 8 اشاره نشده

 75 30 هدفمند

 5/2 1 تمامی جامعه آماری

 5/2 1 تصادفی

 عوامل مؤثر

 45 18 محتوای مشارکت

 35 14 ذینفعان

 5/82 33 اهداف مشارکت

 5/32 13 وظایف بخش دولتی/ خصوصی

 25 10 منافع بخش دولتی/خصوص

 5 2 طالعاتیا -عوامل تکنولوژیکی

 5/7 3 رهنگیف -مل اجتماعیعوا

 5/22 9 قوقیح -عوامل قانونی

 5/27 11 اقتصادی -عوامل مالی

 5/17 7 حیطیم -عوامل جغرافیایی

 20 8 ولتید -عوامل سیاسی

 

 گیرینتیجه
ه ها با اسـتفادکه در آن یشده است اما مواردانجام یدر گردشگر یخصوص -یمشارکت عموم نهیدر زم یمطالعات متعدد

منظـر، پـژوهش حاضـر  نیـرسـد. از امحدود به نظر می ز،ین ردیموردبررسی قرار گ نیشیمند مطالعات پنظام یاز چارچوب
بـه  -غیرمستقیم ای ممستقی صورتبه –نوعی بود که به یدر خصوص مطالعات کیستماتیانجام مرور س یدر راستا یتالش

های حاصـل از پـژوهش حاضـر، هـم از یافته .اندوجه داشتهت ،یدر گردشگر یخصوص -یعوامل مؤثر در مشارکت عموم
خصوصی در گردشگری حائز اهمیت است و هم از منظر کمک بـه  -المللی در زمینه مشارکت عمومیمنظر مطالعات بین

مند به جریـان شناسـی پژوهشگران و فعاالن این حوزه در داخل کشور. در سطح جهانی، این مطالعه با انجام مروری نظام
شـده در هـای انجامگیریجهت رامـونیپرا هـایی تحلیلتـوان دیگر، میعبارتیاین دسته از مطالعات پرداختـه اسـت. بـه

 8) ایدرصد(، اسـترال 13) ایتالیا یکشورها -در کدام کشورها  نکهیا ،مثالعنواندست مورد تأمل قرار داد. بهازاین یمطالعات
 30) یخیتار یو بناها راثیبرداری از محفاظت و بهره ا،یاح -کدام موضوعات رامونیو پ -درصد( 8) کنگدرصد( و هنگ

تـوان بـر اما دستاوردهای مطالعه موجود بـرای داخـل کشـور را می .شده استانجام کیستماتیمطالعات مرور س -(درصد
توانـد الگـویی ش میاساس دو گروه مخاطب پژوهشگران این حوزه و فعالین آن، مورد بازخوانی قـرارداد. خروجـی پـژوه

خصوصی در گردشگری فـراهم آورد.  -مطالعاتی برای پژوهشگران در داخل کشور برای بررسی موضوع مشارکت عمومی
توانند به انجـام مطالعـاتی مخـتص جمهـوری اسـالمی سو، با تبعیت از الگوی موجود میپژوهشگران داخل کشور از یک

هایی در ایـن زمینـه بزننـد. های پژوهشی آن، دست به خالقیتبا تغییر در جنبه توانندایران، بپردازند و از سوی دیگر، می
 یفیهـای توصـاز نوع پژوهش نهیزم نیها در اپژوهش شتریب نکهیدر خصوص ا یاجمال یپژوهشگر با نگاه ،مثالعنوانبه
صـورت درصـد(، به 50اسـناد ) /هیـهـای ثانودرصد(، بـا اسـتفاده از داده 60) یفیداده ک یگردآور وهیدرصد(، با ش 5/92)
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درصـد(،  75گیری هدفمنـد )کارگیری نمونـهدرصد( و با بـه 5/37) نفعانیذ یدرصد(، با جامعه آمار 80) یمطالعات مورد
 کـردیرا به کار گرفتـه و بـا چـه رو یها و ابزارکه چه روش دینما یمطالعه خود طراح یبرا هیاول یتواند الگواند؛ میبوده

 تیـخالق د،یتوانند با خلق سازوکارهای جدمی یپژوهشگران داخل ن،یا کند. عالوه بر دایبستر پژوهش ورود پبه  یمطالعات
مثال، عنوانبـه دهنـد. شیرا افـزا یدر گردشـگر یخصوص -یموضوعات مشارکت عموم یبررس نهیخود در زم یپژوهش

 -هـای میـدانییا استفاده از داده -ت مورد محورجای انجام مطالعابه –های کمی، توجه به طراحی مدل استفاده از روش
هایی باشد که پژوهشگران کشور به آن توجه داشته و از تواند خالقیتمی -های ثانویه و اسنادجای توجه صرف به دادهبه

 توانـد بـه هـر دو گـروههـای ایـن مطالعـه میدر سطح عملیاتی نیز، خروجی هایی نوین را رقم بزنند.این طریق پژوهش
خصوصی در گردشـگری،  -های عمومیگذاران بخش عمومی و فعالین بخش خصوصی کشور در زمینه مشارکتسیاست

هایی باید از سوی هر دو گروه یادشده مدنظر قـرار گیـرد، خروجـی اصـلی کمک نماید. پاسخ به این پرسش که چه جنبه
مشـارکت،  یمحتـوت پیشـین توجـه بـه عـواملی نظیـر مند مطالعارود. مرور نظامآمده در این زمینه به شمار میدستبه
عوامـل  ،یاطالعـات -یکیمشـارکت، عوامـل تکنولـوژ نیمشارکت، منافع طـرف نیطرف فیاهداف مشارکت، وظا نفعان،یذ

 -یاسـیو عوامـل س یطـیمح -ییایـعوامـل جغراف ،یاقتصاد -یعوامل مال ،یحقوق -یعوامل قانون ،یفرهنگ -یاجتماع
 یسـازی مـواردتکرار و برجستهشمرد. اما ی، حائز اهمیت برمیدر گردشگر یخصوص -یعموم یاهمشارکت ی را دردولت

 5/27) یاقتصـاد -یدرصد( و عوامل مـال 5/32) یخصوص /یبخش دولت فیدرصد(، وظا 5/82همچون اهداف مشارکت )
در ن موضـوعات بـه ایـ -یو خصوصـ عمـومی از اعـم –کنندگان مشـارکت هـر چـه بیشـتر درصد(، نشانگر لزوم توجه

تـأملی ، موضـوع قابلزنندچه دست به مشارکت می یمشارکت برا نیطرف نکهیا باشد.می ی کشور،های گردشگرشراکت
توان با توجه به شرای  خاص کشور آن را در قالب تحقیقات بعـدی موردبررسـی قـرار داد. ادراك صـحیح از است که می

تواند موفقیت بیشتر آن را تضمین نماید. عالوه ردشگری کشور میخصوصی در گ -های عمومیانگیزش طرفین مشارکت
دست نیز عامل دیگری است که بـا توجـه بـه رهنمـود بر این، وضوح و تبیین وظایف طرفین قراردادهای مشارکتی ازاین

ر مطالعـات صـورت پررنـگ داقتصادی به -های مالیباشد. توجه به جنبهها مؤثر میمطالعات پیشین بر سرانجام مشارکت
 گـاهیها از جاگونـه از مشـارکتدر این -یبخـش خصوصـ یباألخص برا -یانتفاع مالگذشته به ما یادآور خواهد شد که 

از سـوی بخـش عمـومی در کشـور  یاقتصـاد -یمـال سازی صحیح در کشور به لحاظبستر . فلذا،ای برخوردار استویژه
در انتهـا،  امـا ها در صنعت گردشگری، به شـمار رود.از مشارکتگونه تواند مشوقی برای ورود بخش خصوصی به اینمی

را مطـرح نمـود.  یبه پژوهشگران حوزه گردشگر یدیو اما کل یکل یشنهادیتوان پمی ن،یشیعالوه بر موارد تأکید شده پ
هـر دو عرصـه  یرا برا یزمان چراغ راهتوانند همباشند که میاز آن دسته از مطالعات می کیستماتیهای مرور سپژوهش

سـازوکار مطالعـه در  نیـمنظر، لزوم توجه بـه ا نیفراهم آورند. از ا یهای مختلف صنعت گردشگرمطالعه و اجرا در حوزه
 .گرددمی شنهادیپ ،یگردشگر گریهای مختلف و متنوع دزمینه

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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