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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 politicalgovernmental 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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چکیده
پدیده مشارکت عمومی -خصوصی در صنایع مختلف به دلیل عدم توانایی بخش دولتی در تأمین نیازهای عمومی
و دسترسی محدود آن به منابع مختلف ،موضوعی قابلبح در صنایع متفاوت به شمار مـیرود .امـا در برخـی از
صنایع خدماتی ازجمله گردشگری ،این موضوع بهمراتب از جایگاه ویژهتـری برخـوردار میباشـد .چـرا کـه الزمـه
موفقیت صنعت گردشـگری -بـا ماهیـت ازهمگسسـته و تعـدد ذینفعـان از هـر دو بخـش دولتـی و خصوصـی-
شکلگیری مشـارکتهایی ازایندسـت میباشـد .بـدینجهت ،مطالعـات متعـددی در زمینـه مشـارکت عمـومی-
خصوصی انجامشده است .بااینوجود ،هنوز خأل پژوهشی که با شیوهای نظاممند مطالعات پیشین را مـرور کـرده و
به احصار ابعاد مختلف این مطالعات بهخصوص در زمینه عوامل مؤثر بـر مشـارکت عمـومی -خصوصـی بپـردازد،
احساس میشود .ازاینجهت ،مطالعه حاضر ،این مهم را در کانون هدف اصـلی پـژوهش ،قـرار داد .پسازآنتخـاب
مقاالت بر اساس سازوکاری دقیق و از پیش تعیینشده 40 ،مقاله منتخب بر اساس شاخصهای موقعیت پژوهش،
حیطه مشارکت ،نوع تحقیق بر اساس هدف ،شیوه گردآوری داده ،ابزار گـردآوری ،زمـان ،جامعـه تحقیـق و روش
نمونهگیری و عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری ،مورد غربالگری قرار گرفتنـد .خروجـی
پژوهش ،ما را در شناخت الگوی پژوهشی رایج در مطالعات مشـارکت عمـومی -خصوصـی در گردشـگری یـاری
میرساند .الگویی که از یکسو میتواند مبنایی برای انجام اینگونه مطالعات در داخل کشور قرار گیرد و از سـوی
دیگر ،با تغییر در الگوی مزبور ،به خالقیتهای پژوهشی در این زمینه منجر گردد .در زمینه عملیاتی نیز ،توجه بـه
ابعاد شناساییشده مرتب با مشارکت عمومی -خصوصی در گردشـگری -از سـوی هـر دو گـروه فعـالین بخـش
عمومی و بخش خصوصی -میتواند موفقیت هرچه بیشتر اینگونه مشـارکتها در صـنعت گردشـگری کشـور را
تضمین نماید.
واژگان کلیدی :گردشگری ،مشارکت عمومی -خصوصی ،مرور نظاممند ،عوامل مؤثر.
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مقدمه
تحوالت بیرونی و ماهیت درونی ازجمله عواملی است که سـازمانهای فعـال در گردشـگری را نـاگریز از ورود بـه حـوزه
مشارکت می سازد .تغییرات تکنولوژیکی ،رشد فزاینده دانش ،تغییـر سـلیقه مشـتریان و غیـره ،همگـی ازجملـه تحـوالت
محیطی است که صنایع مختلف را تحت تأثیر قرار میدهند .در این میان ،صنعت گردشگری نیز مستثنی نبوده و مقصدها
و سازمانهای گردشگری قادر نیستند تا خود را از فشـارها و تحـوالت محـی بیرونـی مصـون نگـه دارنـد (ابراهیمـی و
سخندان .)31 :1396،ازاینرو ،چنان چه ویت و موتینهو( )19951اشاره میکنند مشارکت ،کلید اصـلی حیـات سـازمانهای
کوچک فعال در گردشگری است .چرا که سازمانهای فعال در گردشگری ،بدون بهرهمندی از منابع و حمایت یکدیگر در
قالب اشکال مختلف همکاری قادر به ادامه حیات در دنیای بهسرعت در حال تغییر و پیچیده تجارت جهانی نخواهند بـود.
گردشگری تجارتی پیچیده و متشکل از سازمانها مختلف بوده و از مـاهیتی ازهمگسـیخته برخـوردار اسـت (عزیزپـور و
فتحیزاده48 :1396،؛  )Gursoy,2015:6که آن را به بستری مناسب برای همکاری تبدیل میکنـد .بنـابراین ،از هـر دو
جنبه پاسخگویی به تحوالت بیرونی و ویژگیهای درونی ،صنایع فعال در گردشگری به سمت مشارکت هرچـه بیشـتر ،در
حال پیشروی میباشد .به عقیده آستین( )20102این مشارکتها در صنعت گردشگری را میتوان در چهار دسته مشـارکت
بین بخش خصوصی و دولتی ،مشارکت میان بخشهـای مشـابه صـنعت (نظیـر هتلهـای زنجیـرهای) ،مشـارکت بـین
بخشهای مختلف صنعت (ادغام عمودی) و همکاری بین صنایع مختلف در گردشگری ،جای داد .در این میـان ،یکـی از
موضوعات موردتوجه در سالهای اخیر مشارکت از نوع مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری بوده است .ازاینجهت،
مطالعات متعددی در زمینه مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری انجامشده است اما به نظر کمتـر بـه انجـام مـرور
سیستماتیک در این خصوص توجه شده است .در ادامه به برخی از این مطالعات بهعنوان شاهد مثال اشـاره خواهـد شـد.
اِکپنیانگ و اِم مام( )20153در پژوهشی تحت عنوان"مشارکت عمومی -خصوصی و توسعه گردشـگری در منطقـه دلتـای
نیجریه" ،به مجموعهای از عوامل مؤثر بر مشارکت در نیجریه میپردازند .این عوامل شامل عوامل مـرتب بـا بازارهـای
مالی ،عوامل مرتب با دولت و سیاستهای حاکم ،عوامل فساد ،عوامل اقتصادی و اجتماعی و عوامل محیطی میباشـند.
فرانکو و استوااو( )20104در پژوهشی تحت عنوان "نقش مشارکتهای عمومی خصوصـی در توسـعه محلـی :بـک مـدل
مفهومی پیشنهادی" ،به ترکیب جنبههای مختلف و عناصر دخیل در مشارکت عمومی -خصوصی بر اساس مبانی نظری
موجود پرداختهاند .بر این اساس ،منابع و جاذبههای موجود ،ذینفعان دخیل ،هدف از مشارکت و عوامل مؤثر بـر موفقیـت
مشارکت ،ازجمله ابعاد مؤثر بر مشارکت عمومی -خصوصی به شـمار میرونـد .میسـتیلیس و دنیـل( )20145در اثـر خـود
بهصورت خاص بر چالشهایی که مشـارکت عمـومی -خصوصـی در زمینـه سیسـتمهای بازاریـابی مقاصـد گردشـگری
میتوانند با آنها مواجه گردند تأکید میکنند .بر اساس نتایج ،ساختار سازمانی شامل سـاختار درونـی مناسـب و مـدیریت
مناسب؛ مرحله درگیر سازی بخش خصوصی در سیستم بازاریابی مقصد ،پاسخگویی به تغییرات بازار ،زنجیره ارزش شامل
اطالعات ،موقعیت و استانداردها و همچنین سوق دادن منافع از سوی دولـت بـه سـمت بخشهـای خصوصـی کوچـک،
ازجمله موارد مؤثر بر مشارکت عمومی -خصوصی در سیستمهای بازاریابی مقصـد بـه شـمار میرونـد .سـای6و همکـاران
( )2015در تحقیقی تحت عنوان"چالشهای مؤثر بر ایجاد و پایداری مشـارکتهای عمـومی -خصوصـی در گردشـگری
زیمباوه" ،به دنبال شناسایی چالشها در زمینه مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری بودند ،بدین منظور ،در ابتـدا 8
دسته چالش شامل نبود اعتماد ،نبود مشوق ،ریسک عدم اطمینان ،کمبود چارچوب قانونی مشـارکت/حمایت ،عـدم اقـدام
شریک خصوصی بالقوه ،عدمحمایت و اقدام دولت ،عدم تمایل برای حمایت از بخش خصوصی در هرکجا که الزم است و
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همچنین تمایل به مشارکت از ادبیات موجود استخراج شد .ویلسون1و همکاران ( )2009در پژوهش خود تحت عنـوان "از
مستأجران تا شرکا :کاوش مشارکت عمومی -خصوصی گردشـگری در پاركهـای و خـدمات حیـاتوحش والـز جنـوبی
جدید" گرچه بهنقد و بررسی مشارکت عمومی -خصوصی در قیاس با اجـاره و در یـک محـدوده خـاص پرداختهانـد امـا
بخشی از نتایج کار خود را به عوامل مؤثر بر موفقیت مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری معطوف کردهاند .بر این
اساس ،ویژگیهای شریک خصوصی ،مهارتها و توانایی آنها و عالوه بر این ،تعهد بلندمدت ایشان میتواند عوامل مؤثر
بر موفقیت مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری به شمار رود .کـامفمن و اِگلیـت )2016(2در پـژوهش خـود تحـت
عنوان همکاری بخش خصوصی و دولتی در گردشگری" در پی بررسی موضوع مشارکت در سه نوع گردشگری روستایی،
دوچرخه و سالمت بودند .در این میان ،اگرچه موضوعی موردبررسی محققان یادشده ،در سطح باالتری قرار دارد اما نتایج
اثر ایشان به برخی از عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی -خصوصی نظیر نیاز به وجود هدف و منافع مشترك ،درك صحیح
از مشارکت و همچنین تبادل اطالعات – بهعنوان عوامل موفقیت -اشاره داشته است .پریک )2009(3در اثر خـود تحـت
عنوان "معیارهای راهاندازی مشارکت عمومی خصوصـی در گردشـگری کرواسـی و انتخـاب مـدل مشـارکت عمـومی-
خصوصی بهینه" در پی آن است که شاخصهایی را از منظر بخش خصوصی و بخش دولتی برای انتخاب مـدل مناسـب
مشارکت برگزیند .در نتایج ،اشاره میشود که برای بخش دولتی تأمین رفاه عمومی و برای بخش دولتی منافع در جایگـاه
ویژهای قرار دارد .سواِمیترو و ادنیانا )2016(4در پژوهشی تحت عنوان "عوامل شکست مشارکت عمـومی -خصوصـی در
توسعه فرودگاه گردشگری تاهامپو در بالی" به بررسی علـل دوشکسـت در مشـارکت عمـومی -خصوصـی در رابطـه بـا
فرودگاه بالی میپردازند .بر اساس نتایج این تحقیق عوامل مرتب با تهیـه – شـامل عـدم عالقـه بخـش خصوصـی بـه
مشارکت و عدم وضوح در خصوص مالکیت زمین ،عوامل مرتب با جنبههای قانونی ،عوامل مرتب با جنبـه کنسرسـیوم-
عدم آگاهی از اشکال مختلف مشارکت عمومی -خصوصی و تنها تأکید بر مـدل  BOTو عوامـل مـرتب بـا جنبـههای
اجتماعی و فرهنگی بر این شکست تأثیرگذار بودهاند .همزه5و همکارانش ( )2014در پژوهشی که در رابطـه بـا مشـارکت
عمومی -خصوصی در فرودگاه اندونزی انجام دادهاند .مجموعهای از مشکالت ،ریسکها و عوامـل موفقیـت را شناسـایی
کردند .مشکالت شامل تجربه ناکافی در مشـارکت عمـومی -خصوصـی ،آگـاهی در زمینـه کنتـرل و مـدیریت ،کمبـود
چارچوبهای قانونی ،ارتباط بین سازمانهای مسئول ،هزینههای اضافی میباشند .ریسکهای عمومی شامل ریسکهای
سیاسی ،مالی ،ساختاری ،اجرایی ،بازار ،ریسک محیطی و غیره را شامل میگردند .عوامل موفقیت مواردی نظیـر حمایـت
مدیریت ارشد ،اعتماد دوطرفه ،هماهنگی کافی ،ارتباط مؤثر ،تعهـد طوالنیمـدت ،بهبـود مسـتمر ،منـابع کـافی ،تجربـه
مشارکت و غیره را در برمیگرفتند .درمجموع به نظر میرسد ،انجام مرور مطالعات پیشین بهصورت سیستماتیک در زمینه
مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری ،کمتر موردتوجه بوده است .بدینجهت ،انجام یک مرور نظاممند در این حوزه
میتواند ابعاد تحقیقات انجامشده در خصوص مشارکت عمومی -خصوصی در سرتاسر جهان را روشن کرده و الگوی رایج
مطالعاتی در این زمینه را استخراج نماید .اهمیت نیل به این الگو از دو منظر برای مطالعات پژوهشی در داخل کشور و در
حوزه مدنظر ،قابلبح است .نخست ،میتوان از الگوی یادشده برای انجام مطالعات در داخـل کشـور بهـره بـرد و دوم،
میتوان با تغییر در برخی از ابعاد آن به خالقیتهای پژوهشی در این حوزه دستیافت .عالوه بر این ،از منظر عملیاتی ،با
شناسایی ابعاد مرتب با مشارکت عمومی -خصوصی -که در پژوهشهای پیشین به آنها پرداختهشـده اسـت -میتـوان
جنبههایی را که باید بیشتر از سوی مشارکتکنندگان در این زمینه در نظر داشت ،شناسایی نمود .توجه به ایـن مهـم ،در
راستای موفقیت بیشتر مشارکتهای عمومی -خصوصی در گردشگری کشور ،کمککننده خواهد بود.

1. Wilson
2. Kaufmane & Eglite
3. Perić
4. Soemitro & Adnyana
5. Hamzah
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مبانی نظری
ریشه مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری را در نظریه ذینفعان 1،میتوان جستوجو کرد .نظریهای کـه در ابتـدا در
سطحی کالن مطرح و در ادامه به صنایع مختلفی ازجمله گردشگری نیز کشـیده شـد .محققـان سـعی داشـتهاند تـا بـه
دستهبندی ذینفعان گردشگری ،بپردازند .بهعنوانمثال در یکی از این مطالعات با تأکید بر اینکه دولـت محلـی بـه همـراه
سایر سازمانهای دولتی تأثیر مستقیمی بر تخصیص منابع در گردشگری دارند ،انجمنها ،بخشهای کسبوکاری را نظیر
مانند اتاق بازرگانی ،دفتر کنوانسیون و بازدیدکنندگان و مقامـات منطقـهای گردشـگری .سـازمانهای مقـیم (گروههـای
جامعه) ،سازمانهای اجتماعی (بهعنوانمثال ،هیئتمدیره مدرسه ،بیمارستانها) و گروههای عالقه ویژه بهعنوان ذینفعـان
این صنعت برشمرده شـدهاند ( .)Bramwell & Sharman,1999:198برخـی دیگـر از محققـان فهرسـتی از ذینفعـان
گردشــگری شــامل گردشــگران ،زنجیــره کســبوکارهای ملــی ،رقبــا ،دولــت و کارکنــانش را در نظــر میگیرنــد
( .)Sautter & Leisen,1999:4رابسون( ،)19962دو گروه از ذینفعان در بازاریابی گردشگری را شناسایی میکننـد؛ اول،
ذینفعان تورگردان شامل کارکنان ،گروههای فشار ،هیئتهای محلـی ،هتـل داران ،مصـرفکنندگان نهـایی ،آژانسهـای
مسافرتی ،سازمانهای محلی گردشگری ،سازمانهای دولت محلـی ،مؤسسـات رسـانهای ،عرضـهکنندگان حملونقـل و
جاذبههای ملی و محلی؛ دوم ،بازاریابان گردشگری دولت محلی که گروههایی را از ارگانهای حرفهای تا خدمات هنـری
محلی در برمیگیرد ازجمله مدیران اجرایی ،میران ارشد ،کارگران محلی ،کمیتهها ،شـورایاران ،کمیتـهها ،بازدیدکننـدگان
غیر مقیم ،کسبوکارهای محلی ،کارکنان ،مراکز اطالعرسانی گردشگران ،هیئتها و دولت مرکزی ملی (کمیته بازرسی و
ارگانهای قانونگذار) .جمال و گتز )1995(3دو گروه از ذینفعان را شناسایی میکنند؛ ذینفعان مشروع4که حـق و ظرفیـت
مداخله در روند را دارا میباشند ،ذینفعان مرتب 5که تحت تأثیر سایر ذینفعان قرار میگیرنـد و حـق دخالـت بـرای تعـدیل
اثرات را دارند اما باید برای مداخله مهارت و منافع کافی را داشته باشند .در هر روی نظریـه ذینفعـان ،ابـزاری معمـول در
برنامهریزی گردشگری است که برای بهبود همکاری میان بخشهای اساسی درگیر در فرآیند برنامهریزی به کـار گرفتـه
میشود ( .)Franco & Estevao,2009:605در این میان ،با توجه به آنچه پیشتـر ارائـه شـد ،شـاید بتـوان گروههـای
عمدهای از این شرکا را در دو بخش عمومی و خصوصی ،جای داد .اما آنچه دراینبین حائز اهمیت است ،مشـارکت میـان
بخشهای مختلف است چنان چه به عقیده بوهالیست )2000(6مشارکت بین بخش خصوصی و دولتـی نقـش اساسـی در
ارائه محصوالت با کیفیت در یک مقصد دارد .از این منظر ،با توجه به اینکه از یکسو ،گردشگری از ذینفعان متعدد در دو
بخش عمومی و خصوصی تشکیل شد است و از سویی دیگر ،مشارکت در میان این ذینفعـان بـرای موفقیـت در صـنعت
گردشگری ضروری است ،مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری را میتوان یک موضوع حائز اهمیت برشمرد.

1. Stakholder Theory
2. Robson
3. Jamal & Getz
4. legitimate stakeholders
5. Relevant stakeholders
6. Buhallis
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شکل شماره  .1ذینفعان دخیل در مشارکت عمومی -خصوصی موفقیتآمیز ،منبع ) Kim et al,2005:21( :

روش پژوهش
پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی -کاربردی است که از مرور نظاممند ،بهمنظور بررسی مطالعات پیشین بهـره گرفتـه
است .مرور نظاممند ،عبارت است از مروری جامع بر متونی که یک سؤال روشن پژوهشی را موردتوجه قـرار میدهنـد .در
این نوع مرور ،یک روش سیستماتیک و شفاف برای شناسایی ،انتخاب و ارزشیابی نقادانه همه مطالعات مرتب و همچنین
جمعآوری و تحلیل دادههای حاصل از مطالعات موجود مورداستفاده قـرار میگیـرد ( .)Shannon,2002:4از جهـت و بـا
توجه به ویژگیهای برجسته این شیوه از مرور مطالعات پیشین ،روش مرور نظاممند در پژوهش حاضر و با پیگیری  5گام
کلیدی ،مورداستفاده قرار گرفت:
 )1راهبرد جستجو :در تعیین راهبرد پژوهش حاضر از روش پریزما 1،استفادهشده است .بدین منظور جستوجوی اولیـه در
چهار پایگاه داده  SAGE ،Science Direct،Scopusو  Wiley Online Liberallyدر طی بهمنمـاه  1398تـا
پایان اردیبهشت  ،1399صورت گرفت .جهت تکمیل کار محققین به دو موتور جستوجوی گول اسکالر و گوگل نیـز
مراجعه داشتهاند .جستوجو در منابع بر اساس کلید واژگان از پیش تعیینشده ،انجام شد.
 )2معیارهای انتخاب مقاالت :با توجه به هدف از پژوهش ،تعریف برخی از معیارها جهت بررسی مقـاالت بهدسـتآمده و
حذف موارد غیر مرتب  ،الزامی به نظر میرسید .معیارهای مزبور در ارتباط با حیطه موضوعی مقاالت ،نوع مطالعات و
روش مطالعات تعریف گردیدند.
معیار
حیطه موضوعی

نوع مطالعه
روش مطالعه
زبان تحقیقات

جدول شماره  .1معیارهای داخل و خارج شدن مقاالت در روند مرور نظاممند
معیار عدم پذیرش
معیار پذیرش
عمـومی -خصوصـی
مطالعات مشارکت
محـی کـالن مـؤثر بـر مشـارکت عمـومی-
مطالعات مرتب با عوامـل -
خارج از حوزه گردشگری
خصوصی
اثــرات ناشــی از
مطالعــات مــرتب بــا -
مطالعات مرتب باانگیزهها- /اهداف
بهکارگیری مشارکت عمومی -خصوصی
مشارکت عمومی– خصوصی
مطالعات مرتب با اشکال -
مطالعات مرتب با منافع هر -بخش
مطالعات مرتب با وظایف هر -بخش
شکلگیری مشارکت
مطالعات مرتب با مراحل -
مشارکت عمومی -خصوصی
مطالعات مرتب با ذینفعان -
گزارشها ،اسناد ،اخبار ،پایاننامهها ،مطالـب
مقالههای چاپشده در مجالت معتبر ،مقاالت همایشی
سایتها ،کتابها
روشهای تحقیق آزمایشی
روشهای کیفی ،کمی و آمیخته
زبانهای دیگر
انگلیسی

 )3خروجی جستوجو :درمجموع از چهار پایگاه داده موردبررسی  233منبع ،استخراج شـد .جسـتوجوهای بیشـتر در دو
1. PRISMA
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موتور جستوجوهای گوگل اسکالر و گول 28 ،مورد دیگـر بـه فرآینـد تحقیـق اضـافه نمـود .از مجمـوع  261منبـع
بهدستآمده 4 ،مورد فصل کت اب بوده که با توجه به معیارهای تحقیق از فرآیند پژوهش ،حذف گردیدنـد .عـالوه بـر
این 14 ،مورد از مقاالت تکراری بوده که باید از میان منابع موردبررسی ،کنار گذاشته میشدند .علت تکرار مقاالت ،به
دلیل تکرار این اسناد در پایگاههای اطالعاتی متفاوت بود .با حذف تکرارهـا ،درمجمـوع  244مقالـه بـهمنظور انجـام
بررسیهای بیشتر ،حاصل آمد 244 .مقاله مورداشاره بر اساس مرتب بودن عنوان ،چکیده و محتوا با هدف تحقیـق و
به ترتیب ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این میان ،در مرحله ارزیابی محتوای مقاالت ،عالوه بر توجه به مرتب بودن با
موضوع پژوهش ،کیفیت مقاالت بر اساس ابزار برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی1نیز – کـه در ادامـه بـدان خـواهیم
پرداخت نیز موردبررسی قرار گرفت .در نهایت 40 ،مقالـه از نظـر محققـین دارای قابلیـت بررسـی در ایـن پـژوهش،
تشخیص داده شدند.
کد مقاله
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جدول شماره  .2مقاالت منتخب
نویسنده
کد مقاله
سال
نویسنده
Dubini et al.
2001 Al-Hathloul & Mughal
21
Jacky & Chung
2015 Arbulú et al.
22
Cheung & Chan
2014 Carbonara et al
23
Cheung & Chan
2017 Chaperon
24
Absalyamov
2017 Cruz & Sarmento
25
Wong et al
2011 Di Vaio et al
26
Weierma et al
2018 Frost & Laing
27
Teker & Tek
2011 Heeley
28
Haq et al
2004 Lawther
29
Françoise & Emmanuelle
2003 Majumdar & Ochieng
30
Darcy & Wearing
2017 Sai et al
31
Wilson et al
2007 Su et al
32
Soemitrio et al
2017 Zaitseva et al
33
Perić
2017 Proença & Revez
34
Nguyen et al
2019 Boniotti
35
Mistilis & Daniele
2015 Zhao
36
Kaufmane & Eglite
2016 Ventura et al
37
Hamzah et al
2017 Aggarwal & Suklabaidy
38
Franco & Estevão
2017 Jelincic et al
39
Ekpenyong & Mmom
2014 Kamarudin et al
40

سال
2015
2012
2013
2012
2015
2012
2008
2012
2009
2006
2014
2009
2016
2009
2017
2014
2016
2014
2010
2015

 )4استخراج دادهها :اطالعات مقاالت نهایی موردبررسی ،در یک جدول استاندارد از پیش تعیینشده ،درج گردید .جـدول
استاند ارد مزبور اطالعاتی ازجمله کد مقاله ،عنوان ،سال ،نام نویسـنده /نویسـندگان ،فصـلنامه منتشـرکننده ،موقعیـت
پژوهش ،حیطه مورد مشارکت ،نوع تحقیق بر اساس هدف (اکتشافی /توصیفی /تبیینی) ،نوع تحقیق بر اسـاس شـیوه
گردآوری داده (کمی/کیفی /ترکیبی) ،ابزار گردآوری داده (مشاهده /مصاحبه /پرسشنامه /جسـتوجو در اسـناد) ،نـوع
تحقیق بر اساس زمان (مقطعی /طولی /مـوردی) ،جامعـه تحقیـق ،روش نمونـهگیری و عوامـل مـؤثر بـر مشـارکت
شناساییشده در هر تحقیق را شامل میشد .بهمنظور تحلیل نتایج حاصل از مرور سیستماتیک ،هر سـتون بهصـورت
جداگانه تبیین خواهد گردید.
 )5ارزیابی کیفیت :همانگونه که پیش تر اشاره شد ،در مرحله انتخاب مقاالت بر اساس محتوا ،عالوه بر توجه به مـرتب
1. CASP
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بودن متن مقاله با هدف پژوهش حاضر ،از ابزار مهارتهای ارزیابی حیاتی ،بهمنظور بررسی کیفیت مقاالت -و اجـازه
ورود به مقاالت تنها دارای حداقل کیفیت موردپذیرش به فرآینـد تحقیـق -اسـتفاده شـد .ایـن ابـزار ،از ده شـاخص
تشکیلشده است که باید به هر شاخص از ( 1پایینترین کیفیت در شاخص مدنظر) تا ( 5باالترین کیفیت در شـاخص
مدنظر) ،امتیاز داد .حداکثر امتیاز برای هر مقاله -که نشان از برخورداری از باالترین میزان کیفیت دارد -برابـر بـا 50
میباشد .حداقل امتیاز برای ورود مقاالت به فرآیند تحلیل ،برابر با  30میباشـد .شـاخصهای ارزیـابی در ارتبـاط بـا
مشخص بودن هدف تحقیق ،داشتن منطق روشی ،طرح تحقیق مناسب ،روش نمونهگیری مناسـب ،روش جمـعآوری
دادههای مناسب ،انعکاسپذیری ،رعایت مالحظات اخالقی ،دقت تجزیهوتحلیل دادهها ،بیان واضـح یافتـهها و ارزش
تحقیق ،بوده است.
بحث و یافتهها
با تحلیل هر یک از ستونهای جدول استاندارد شماره  ،4میتوان مجموعه از شاخصهای موردبررسی در مقاالت منتخب
را تبیین نمود:
موقعیت پژوهشها؛ یکی از موارد بررسیشده در ارتباط با مقاالت منتخب ،محل انجام پژوهش بوده است .بیشترین میزان
مطالعات موردبررسی در کشور ایتالیا ( 13درصد) ،انجامشده است .پسازآن ،مطالعات در کشورهای اسـترالیا ( 8درصـد) و
هنگکنگ ( 8درصد) ،متمرکز میباشند .در این میان ،برخی پژوهشها معطوف به کشور خاصـی نمیباشـند و بهصـورت
کلی به موضوع مشارکت عمومی -خصوصی در صنعت گردشگری پرداختهاند .این در حالی است کـه برخـی از مطالعـات
بهصورت همزمان مطالعه در چند موقعیت متفاوت را در نظر گرفتهانـد .بـهعنوانمثال جلینسـیک1و همکـارانش (،)2017
بهصورت همزمان پروژههایی از مشارکت عمومی -خصوصی در کرواسی ،لهستان ،اسلواکی و اسلوونی را بررسی کردهاند.

شکل شماره  .2موقعیت انجام پژوهشها

حیطه مورد مشارکت؛ بر اساس این شاخص ،حیطه مشارکت بین دو بخش دولتی و خصوصی در گردشـگری کـه مـدنظر
مطالعه موردبررسی بوده است ،مشخص میگردد .باید توجه داشت که ممکن اسـت دو حیطـه بهصـورت همزمـان بـرای
مشارکت مطرحشده باشد .بهعنوانمثال ژائو )2015(2در مطالعه خود بهصورت همزمان دو موضوع برند سـازی و حفاظـت
از میراث را به عنوان محوریت مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی ،در نظر گرفته است .ازاینجهت ،برخـی از حیطـهها
در مطالعات مختلف تکرار شده است .در این میان ،بیشترین محوریت موردمطالعه در خصوص احیا ،حفاظت و بهرهبرداری
از میراث و بناهای تاریخی ( 30درصد) بوده است .پسازآن مشارکت عمومی -خصوصی در زمینه بازاریابی و برند سـازی،
مشارکت در مناطق حفاظتشده /پارك ملی و همچنین مباحـ کلـی در مشـارکت عمـومی -خصوصـی در گردشـگری
(هرکدام  7درصد) ،موردتوجه مطالعات واقعشده است.
1. Jelincic
2. Zhao
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شکل شماره  .3حیطه مشارکت مطالعات

نوع تحقیق بر اساس هدف (اکتشافی /توصیفی /تبیینی)؛ بر اساس بررسـیهای انجامشـده ،بخـش عمـدهای از مقـاالت
موردبررسی از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای توصیفی میباشند ( 92/5درصد) و تنها  3مورد از پژوهشهای بررسیشـده،
ازجمله مقاالت تبیینی به شمار میروند.
نوع تحقیق بر اساس شیوه گردآوری داده (کمی/کیفی /ترکیبی)؛ بیشتر پژوهشهای منتخب از نـوع پژوهشهـای کیفـی
( 60درصد) میباشد .پسازآن پژوهشهای ترکیبی ( 12/5درصد) ،بیشترین تعداد از مقاالت منتخب را شـامل میگردنـد.
در این میان ،برخی مطالعات ( 7مورد) ،بر اساس شیوه گردآوری داده نامشخص بودهاند.
ابزار گردآوری داده (مشاهده /مصاحبه /پرسشنامه /جستوجو در اسناد)؛ در برخی از پژوهشهـای موردبررسـی بهصـورت
همزمان از چند ابزار گردآوری داده ،استفادهشده بود .در این میان ،بیشتر پژوهشها ،استفاده از دادههای ثانویه /اسناد (50
درصد) را بهصورت بخش اصلی یا مکمل فرآیند گردآوری داده ،موردتوجه قرار دادهانـد .پـسازآن ،ابـزار مصـاحبه (32/5
درصد) بهعنوان دومین ابزار پرکاربرد در مطالعات موردبررسی ،مطرح میباشد.
نوع تحقیق بر اساس زمان (مقطعی /طولی /موردی)؛ یکی از موارد دیگری که در بررسی مطالعات موردتوجه قرار گرفـت،
زمان انجام پژوهشها بود .بیشتر مطالعات بهصورت موردی انجامشده بودند ( 80درصد) .این امر بدیهی اسـت؛ چـرا کـه
تمرکز پژوهشهای موردبررسی غالباً پروژه محـور بـوده و تجربـه مشـارکت عمـومی -خصوصـی در مـوردی خـاص در
گردشگری را مدنظر داشتهاند .البته برخی از این پژوهشها ممکن است در طولی از زمان انجامشـده باشـند .بـدینجهت،
بین دو شاخص مطالعه موردی و طولی بودن ،همپوشانی و تکرار وجود دارد .تنها یک مطالعه بهصورت مقطعی انجامشـده
است .در این میان ،بخشی از مطالعات ( 20درصد) ،بهصراحت در خصوص مدتزمان انجام مطالعه ،اشارهای نداشتهاند.
جامعه آماری تحقیق؛ ازآنجاییکه ممکن است در یک تحقیق از منابع دادهای متفاوت استفاده گردد ،در یک پژوهش بعضاً
به چندین جامعه تحقیق اشارهشده است .در این میان ،اسناد /دادههای ثانویه ( 50درصد) بهعنوان جامعه آماری بیشـترین
میزان اشاره را داشتهاند .پسازآن ،ذینفعان طرحهای مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری ( 37/5درصد) کـه غالبـاً
مشارکتکنندگان بخشهای عمومی و خصوصی را در برمیگرفتند ،باالترین جوامع آماری موردتوجـه میباشـند .در ایـن
میان 8 ،مطالعه بهصورت مشخص به جامعه آماری ،اشارهای نداشتهاند.
روش نمونهگیری؛ بیشترین شیوه نمونهگیری در مطالعات بررسیشده ،نمونهگیری هدفمند -در دسـترس بـوده اسـت .در
این میان ،یک مورد از مطالعات از نمونهگیری تصادفی استفاده کرده است و یک مورد تمامی جامعه آماری -با توجـه بـه
محدود بودن آن -را موردبررسی قرار داده است 8 .مورد از مطالعات به شیوه نمونهگیری خود ،اشارهای نداشتهاند.
عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری؛ عوامل متعددی بهعنوان عوامل مؤثر بـر مشـارکت عمـومی-
خصوصی در گردشگری توس  40منبع بررسیشده ،اشارهشده است .این عوامل را میتوان در  11گروه عوامل مرتب بـا
محتوی مشارکت ،ذینفعان ،اهداف مشارکت ،وظایف طرفین مشارکت ،منـافع طـرفین مشـارکت ،عوامـل تکنولـوژیکی-
اطالعاتی ،عوامل اجتماعی -فرهنگی ،عوامل قانونی -حقوقی ،عوامل مالی -اقتصـادی ،عوامـل جغرافیـایی -محیطـی و
عوامل سیاسی -دولتی جای داد.
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مقصود از محتوی مشارکت ،عواملی است که در طی فرآیند مشـارکت عمـومی -خصوصـی در گردشـگری نظیـر شـکل
مشارکت و محتوی قرار داد باید مدنظر قرار گیرد .در این میان 45 ،درصـد از مطالعـات بـه ایـن دسـته از عوامـل اشـاره
داشتهاند.
ذینفعان ( 35درصد) ،اشاره به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد کـه بـهنوعی در فرآینـد مشـارکت عمـومی -خصوصـی در
گردشگری درگیر شده و یا تحت تأثیر این پدیـده قـرار میگیرنـد؛ ایـن اشـخاص میتواننـد مـواردی همچـون متولیـان
قانونگذاری ،بخش غیردولتی ،بخش دولتی ،سازمانهای دولتی محلی ،کسـبوکارهای گردشـگری ،دانشـگاهها ،جامعـه
محلی و گردشگران را در برگیرند.
اهداف ( 82/5درصد) بهعنوان انگیزه شکلگیری مشارکت بین بخش دولتی -خصوصی در گردشگری ،بیشترین تکرار در
مطالعات منتخب را داشته است .وظایف و منافع هریک از دو بخش عمومی و خصوصـی (بـه ترتیـب  32/5درصـد و 25
درصد) نیز ازجمله عوامل مؤثر بر مشارکت در بخش گردشگری است که توس مطالعات منتخـب مورداشـاره قرارگرفتـه
است.
اما ابعاد کالنتر نیز در این خصوص نیز مدنظر قرارگرفته است .بهعنوانمثال عوامل اطالعاتی -تکنولـوژیکی ( 5درصـد)
در این رابطه قابلطرح است .این عامل به پیشرفتهای تکنولوژی بهعنوان متغیری محرك در شکلگیری مشارکتها در
گردشگری و لزوم آگاهی از جایگاه مشارکتهای عمومی -خصوصی در گردشگری بهعنوان عاملی مؤثر ،اشاره دارد.
عوامل اجتماعی-فرهنگی ( 7/5درصد) از دیگر عوامل محی کالن بر شکلگیری مشارکتهای عمومی -خصوصـی در
گردشگری است .این عامل به ازآنجهت حائز اهمیت است که میتواند محرك سوق دادن مردم محلی بهعنوان یکـی از
ذینفعان به سمت این دسته از مشارکتها – یا حتیاالمکان پذیرش آنها -گردد.
عوامل قانونی -حقوقی ( 22/5درصد) نیز ازجمله عوامل دیگر مورداشاره توس مطالعات است که باید مدنظر قـرار گیـرد.
این عوامل از یک سو ،در ارتباط با چارچوب حقوقی مختص مشارکت میان بخش عمومی و بخـش خصوصـی موردتوجـه
است و از سوی دیگر ،در ارتباط با قوانین حاکم بر صنایع مختلف ازجمله صنعت گردشگری در هر کشور میباشد.
عوامل مالی -اقتصادی ( 27/5درصد) ،به مفهوم وضعیت اقتصادی حاکم بر یک کشور و همچنین وضعیت توسعهیافتگی
بازار آن ،ازجمله عوامل دیگری است که بر مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری ،مؤثر تشخیص دادهشده است.
عوامل محیطی -جغرافیایی ( 17/5درصد) به مواردی ازجمله موقعیت جغرافیایی پروژه مشارکت مورد پیگیـری و عوامـل
کالنتری همچون تغییرات آب و هوایی و فصلی بودن گردشگری اشاره دارد.
عوامل سیاسی -دولتی ( 20درصد) بهجایگاه حائز اهمیت دولت بـهعنوان حـامی بخـش خصوصـی و تـأثیر سیاسـتهای
اتخاذشده از سمت وی بر شکلگیری مشارکتهای عمومی -خصوصی ،تأکید دارد .در این میان ،ممکن است چند عامـل
بهصورت همزمان در یک مطالعه ،شناساییشده باشد.
جدول شماره  .3مطالعات بر اساس شاخصها و زیر شاخصهای تحلیل
تعداد
زیر شاخص
شاخص
37
توصیفی
3
تبیینی
نوع تحقیق بر اساس هدف
0
اکتشافی
7
اشاره نشده
4
کمی
نوع تحقیق بر اساس شیوه گردآوری داده
24
کیفی
5
ترکیبی
8
اشاره نشده
13
مصاحبه
نوع تحقیق بر اساس ابزار گردآوری داده
3
پرسشنامه
4
مشاهده /مشاهده مشارکتی

درصد
92/5
7/5
0
17/5
10
60
12/5
20
32/5
7/5
10
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شاخص

نوع تحقیق بر اساس زمان

جامعه تحقیق

روش نمونهگیری

عوامل مؤثر

زیر شاخص
جستوجو در اسناد /داده ثانویه
اشاره نشده
موردی
طولی
مقطعی
اشاره نشده
اسناد/دادههای ثانویه
ذینفعان طرح
خبرگان گردشگری
گردشگران
اشاره نشده
هدفمند
تمامی جامعه آماری
تصادفی
محتوای مشارکت
ذینفعان
اهداف مشارکت
وظایف بخش دولتی /خصوصی
منافع بخش دولتی/خصوص
عوامل تکنولوژیکی -اطالعاتی
عوامل اجتماعی -فرهنگی
عوامل قانونی -حقوقی
عوامل مالی -اقتصادی
عوامل جغرافیایی -محیطی
عوامل سیاسی -دولتی

تعداد
20
8
32
3
1
8
20
15
2
1
8
30
1
1
18
14
33
13
10
2
3
9
11
7
8

درصد
50
20
80
7/5
2/5
20
50
37/5
5
2/5
20
75
2/5
2/5
45
35
82/5
32/5
25
5
7/5
22/5
27/5
17/5
20

نتیجهگیری
مطالعات متعددی در زمینه مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری انجامشده است اما مواردی که در آنها با اسـتفاده
از چارچوبی نظاممند مطالعات پیشین موردبررسی قرار گیرد نیز ،محدود به نظر میرسـد .از ایـن منظـر ،پـژوهش حاضـر
تالشی در راستای انجام مرور سیستماتیک در خصوص مطالعاتی بود که بهنوعی – بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم -بـه
عوامل مؤثر در مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری ،توجه داشتهاند .یافتههای حاصـل از پـژوهش حاضـر ،هـم از
منظر مطالعات بینالمللی در زمینه مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری حائز اهمیت است و هم از منظر کمک بـه
پژوهشگران و فعاالن این حوزه در داخل کشور .در سطح جهانی ،این مطالعه با انجام مروری نظاممند به جریـان شناسـی
این دسته از مطالعات پرداختـه اسـت .بـهعبارتیدیگر ،میتـوان تحلیلهـایی را پیرامـون جهتگیریهـای انجامشـده در
مطالعاتی ازایندست مورد تأمل قرار داد .بهعنوانمثال ،اینکه در کدام کشورها  -کشورهای ایتالیا ( 13درصد) ،اسـترالیا (8
درصد) و هنگکنگ ( 8درصد) -و پیرامون کدام موضوعات -احیا ،حفاظت و بهرهبرداری از میراث و بناهای تاریخی (30
درصد) -مطالعات مرور سیستماتیک انجامشده است .اما دستاوردهای مطالعه موجود بـرای داخـل کشـور را میتـوان بـر
اساس دو گروه مخاطب پژوهشگران این حوزه و فعالین آن ،مورد بازخوانی قـرارداد .خروجـی پـژوهش میتوانـد الگـویی
مطالعاتی برای پژوهشگران در داخل کشور برای بررسی موضوع مشارکت عمومی -خصوصی در گردشگری فـراهم آورد.
پژوهشگران داخل کشور از یکسو ،با تبعیت از الگوی موجود میتوانند به انجـام مطالعـاتی مخـتص جمهـوری اسـالمی
ایران ،بپردازند و از سوی دیگر ،میتوانند با تغییر در جنبههای پژوهشی آن ،دست به خالقیتهایی در ایـن زمینـه بزننـد.
بهعنوانمثال ،پژوهشگر با نگاهی اجمالی در خصوص اینکه بیشتر پژوهشها در این زمینه از نوع پژوهشهـای توصـیفی
( 92/5درصد) ،با شیوه گردآوری داده کیفی ( 60درصد) ،بـا اسـتفاده از دادههـای ثانویـه /اسـناد ( 50درصـد) ،بهصـورت
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مطالعات موردی ( 80درصد) ،با جامعه آماری ذینفعان ( 37/5درصد) و با بـهکارگیری نمونـهگیری هدفمنـد ( 75درصـد)،
بودهاند؛ میتواند الگوی اولیه برای مطالعه خود طراحی نماید که چه روشها و ابزاری را به کار گرفتـه و بـا چـه رویکـرد
مطالعاتی به بستر پژوهش ورود پیدا کند .عالوه بر این ،پژوهشگران داخلی میتوانند با خلق سازوکارهای جدید ،خالقیـت
پژوهشی خود در زمینه بررسی موضوعات مشارکت عمومی -خصوصی در گردشـگری را افـزایش دهنـد .بـهعنوانمثال،
استفاده از روشهای کمی ،توجه به طراحی مدل – بهجای انجام مطالعات مورد محور -یا استفاده از دادههـای میـدانی-
بهجای توجه صرف به دادههای ثانویه و اسناد -میتواند خالقیتهایی باشد که پژوهشگران کشور به آن توجه داشته و از
این طریق پژوهشهایی نوین را رقم بزنند .در سطح عملیاتی نیز ،خروجیهـای ایـن مطالعـه میتوانـد بـه هـر دو گـروه
سیاستگذاران بخش عمومی و فعالین بخش خصوصی کشور در زمینه مشارکتهای عمومی -خصوصی در گردشـگری،
کمک نماید .پاسخ به این پرسش که چه جنبههایی باید از سوی هر دو گروه یادشده مدنظر قـرار گیـرد ،خروجـی اصـلی
بهدستآمده در این زمینه به شمار میرود .مرور نظاممند مطالعات پیشـین توجـه بـه عـواملی نظیـر محتـوی مشـارکت،
ذینفعان ،اهداف مشارکت ،وظایف طرفین مشارکت ،منافع طـرفین مشـارکت ،عوامـل تکنولـوژیکی -اطالعـاتی ،عوامـل
اجتماعی -فرهنگی ،عوامل قانونی -حقوقی ،عوامل مالی -اقتصادی ،عوامـل جغرافیـایی -محیطـی و عوامـل سیاسـی-
دولتی را در مشارکتهای عمومی -خصوصی در گردشگری ،حائز اهمیت برمیشمرد .اما تکرار و برجستهسـازی مـواردی
همچون اهداف مشارکت ( 82/5درصد) ،وظایف بخش دولتی /خصوصی ( 32/5درصد) و عوامل مـالی -اقتصـادی (27/5
درصد) ،نشانگر لزوم توجه هـر چـه بیشـتر مشـارکتکنندگان – اعـم از عمـومی و خصوصـی -بـه ایـن موضـوعات در
شراکتهای گردشگری کشور ،میباشد .اینکه طرفین مشارکت برای چه دست به مشارکت میزنند ،موضـوع قابلتـأملی
است که می توان با توجه به شرای خاص کشور آن را در قالب تحقیقات بعـدی موردبررسـی قـرار داد .ادراك صـحیح از
انگیزش طرفین مشارکتهای عمومی -خصوصی در گردشگری کشور میتواند موفقیت بیشتر آن را تضمین نماید .عالوه
بر این ،وضوح و تبیین وظایف طرفین قراردادهای مشارکتی ازایندست نیز عامل دیگری است که بـا توجـه بـه رهنمـود
مطالعات پیشین بر سرانجام مشارکتها مؤثر میباشد .توجه به جنبههای مالی -اقتصادی بهصـورت پررنـگ در مطالعـات
گذشته به ما یادآور خواهد شد که انتفاع مالی -باألخص برای بخـش خصوصـی -در اینگونـه از مشـارکتها از جایگـاه
ویژهای برخوردار است .فلذا ،بسترسازی صحیح در کشور به لحاظ مـالی -اقتصـادی از سـوی بخـش عمـومی در کشـور
میتواند مشوقی برای ورود بخش خصوصی به اینگونه از مشارکتها در صنعت گردشگری ،به شـمار رود .امـا در انتهـا،
عالوه بر موارد تأکید شده پیشین ،میتوان پیشنهادی کلی و اما کلیدی به پژوهشگران حوزه گردشگری را مطـرح نمـود.
پژوهشهای مرور سیستماتیک از آن دسته از مطالعات میباشند که میتوانند همزمان چراغ راهی را برای هـر دو عرصـه
مطالعه و اجرا در حوزههای مختلف صنعت گردشگری فراهم آورند .از این منظر ،لزوم توجه بـه ایـن سـازوکار مطالعـه در
زمینههای مختلف و متنوع دیگر گردشگری ،پیشنهاد میگردد.
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بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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