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مخاطبان گزارش 
    معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
    وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

    فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسالمی

پیام های کلیدی گزارش
    اهمیت انکارناپذیر صنعت گردشگری برای جوامع 

    لزوم برقراری ارتباط بین سازمان های دولتی و مردم بومی در صنعت گردشگری

    لزوم رونق گرفتن و بهبود عملکرد تعاونی های گردشگری

گزینه های سیاستی موجود
1.   ایجــاد فضاهــای فیزیکــی و آنالین برای تعاونی های گردشــگری کــه بتوانند در آن ها 

محصوالت و خدمات خود را به صورت متمرکز به مخاطب ارائه کنند.

2.  ایجاد تســهیالت مالی و قانونی برای تعاونی ها در جهت کمک به ارائه تبلیغات خود در 

خارج از کشور و جذب گردشگر

3.   برگزاری کارگاه ها، کنفرانس ها، همایش ها، فســتیوال ها و نمایشــگاه های تخصصی در 

زمینه تعاونی گردشگری با هدف آشناسازی افراد بالقوه برای ورود به حوزه تعاونی گردشگری و 

نیز ارتقای سطح تجربی و علمی فعالین حوزه

4.   برون ســپاری مدیریت و برنامه ریزی برای تســهیالت و زیرســاخت های گردشگری به 

تعاونی های گردشگری محلی

          خالصه اجرایی   
هرســاله خیل عظیمی از گردشگران به سراسر دنیا سفر می کنند و به تبع آن میلیون ها فرصت 
شغلی ایجاد شده و ســرمایه گذاری های متفاوتی در حوزه اقتصاد ملی و محلی انجام می شود. 
اما چنین توســعه ای در حوزه گردشگری بدون تردید تاثیرات بی بازگشتی بر جامعه داشته است. 
سازمان های جهانی برنامه های بسیاری برای حل این مشکالت اجرا کرده اند اما نمی توان انکار 
کرد که برای رســیدن به نتیجه ای قابل قبول، جوامع نیاز به حمایت زیرســاخت های قدرتمندی 

دارند که به صنعت گردشگری و سازمان های محلی در رسیدگی به مشکالت یاری رساند. 
ناتوانی ســازمان ها و شــرکت های خصوصی و دولتی در پاســخگویی کامل به نیازهای این 
صنعت به عنوان بخشــی تاثیرگــذار بر اقتصاد و فرهنگ یک جامعه، نقــش تعاونی ها به عنوان 
یکی از این زیرســاخت ها را در این زمینه پررنگ تــر می کند. این تعاونی ها می توانند با برقراری 
ارتباط بین دولت، دســت اندرکاران و مردم و با اجرای برنامه هــا و فعالیت هایی که منافع هردو 
طرف را تامین می کنند، به توســعه ملی، اقتصادی و اجتماعی کمک نمایند. توسعه تعاونی های 
گردشگری در کنار کمک به صنعت گردشگری همچنین موجب ایجاد فرصت های شغلی برای 

مردم یک منطقه خواهند شد )محمد و حمزه، 2013(. 
اما نمی توان انکار کرد که این تعاونی ها اگرچه چند ســالی است که در ایران تشکیل شده اند 
اما هنــوز به حداکثر کارایی خود نرســیده اند. فرزین )1384( در مقاله خود به بررســی نقاط 
قوت و ضعف تعاونی های گردشــگری در ایران می پردازد. یافته های پژوهش او از جمله نشــان 
دهنده پایین بودن متوســط اشتغال در آن ها، ســهم پایین تعاونی های گردشگری در استان های 
کمتر توســعه یافته، فصلی بودن فعالیت های گردشــگری و عدم حضور تعاونی های گردشگری 
خارجی در ایران اســت. فرزین همچنین به کمبود ســرمایه و عدم حمایت وزارت تعاون، عدم 
وجود رابطه بین نهادها و ســازمان های بین المللی گردشگری و تعاونی در جهان و منطقه و نیز 
عدم جهت دهی صحیح مردم برای فعالیت در عرصه های مختلف صنعت گردشــگری از طرف 
وزارت تعاون و ســایر ارگان های مربوطه و همچنین از کمبود نیروی انســانی آموزش دیده و در 

نتیجه ضعف ایده های خالق و کارآفرین سخن می گوید.
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مفهوم مقصد گردشگری به فضایی اطالق می شود که به خاطر وجود مجموعه ای از جاذبه ها 
و زیرساخت های گردشگری در آن، تبدیل به کانون اصلی گردشگری شده است. مدیریت چنین 
فضاهایی پیچیده بوده و باعث ایجاد ســواالتی می شــود همچون یک مقصد گردشگری به چه 
تعداد جاذبه احتیاج دارد، یا هر جاذبه تا چه اندازه گنجایش پذیرش گردشــگران را در آن واحد 
دارد؟ با توجه به اهمیت این مقاصد گردشــگری، نیاز اســت که گروه های متنوعی از آژ انس ها، 
ســازمان ها یا نمایندگان مستقل در بستر آن ها و تحت قوانینی خاص با هم ارتباط متقابل برقرار 
کنند، اهداف مشــترکی تعریف کرده و از راهی تعاونانه برای دســتیابی به آن ها تالش کنند. در 
چنین حالتی اگرچه هر عضو تعاونی تجارب خاص خود را خواهد داشت اما ارزش های تعریف 
شــده برای همه یکســان خواهد بود و چنین ارزش های مشترکی موجب دســتیابی به تجارب 
رضایت بخش برای همه از جمله گردشــگران و دیگر ذی نفعان خواهند شد. تعاونی هایی که در 
این زمینه فعالیت می کنند موجب یکپارچه شــدن جنبه هــای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی یک 
مقصد شــده و به طرز موثرتری به انتظارات گردشگران پاسخ خواهند داد)وایدیناتان و اسکات1 
، 2012(. به اعتقاد ســایتو و روحانن2  )2017( هیچ ســازمانی نمی توانــد به تنهایی و بدون 
مشارکت و همکاری دیگر سازمان ها، موجب توسعه یک مقصد گردشگری شود. در واقع ایجاد 
و توســعه تعاونی ها و روابط مشارکتی بین ســرمایه گذاران، پیش نیازی برای توسعه گردشگری 

پایدار است.
تحت تاثیر رقابت های شــدید، نوســان های زیاد، تغییرات سریع و مشــتری های روزبه روز 
قدرتمندتر، بحث تعاونی بین ســازما ن های گردشــگری، خصوصا در شرایط دنیای امروز بیش 
از هر زمان دیگری ضروری می نماید. به اعتقاد جیســوس و فرانکو3  )2016( اگر سازمان های 
مختلــف در کنار هم برای جلب رضایت مشــتری کار نکنند، نمی تواننــد تغییر خاصی ایجاد 
کنند. اعمال تعاونی ها را باید به عنوان بازی ای برد-برد در نظر گرفت زیرا سازمانی که انتظارات 

مشتریانش را برآورده می کند، برای سرمایه گذارانش نیز تولید ثروت می کند.

مقاصدگردشگریوتعاونیهامقاصدگردشگریوتعاونیها

1 - Vaidyanathan & Scott
2 -  Saito & Ruhanen
3 - Jesus & Franco

اصول تعاونی های گردشگری

احترام به حقوق کارگران   .1
ــوالت و  ــتفاده از محص ــق اس ی ــه از طر ــی جامع ــاد فرهنگ ــازی ابع ــگ س پررن  .2

گردشــگری حــوزه  تعاونی هــای  خدمــات 
ــتانه و  ــی دوس ــاد محیط ــنل و ایج ــط پرس ــتر در رواب ــروعیت بیش ــش مش افزای  .3

ب تــر  مطلو

•ILO, ILO AND COOPERATIVES, COOP NEWS, NO. 2013 ,3. 
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بهره گیری از تعاونی ها باعث کاهش هزینه ها در بازار شــده و اتخاذ اســتراتژی های مشترک 
کارایی را بیشــتر می کند. همچنین این امکان وجود دارد کــه تعاونی ها منابع، مهارت و دانش، 
ریسک ها، مسئولیت ها و دستآوردها را با هم به اشتراک گذارند و از سوی دیگر به تجربه دیگران 
نیز دسترسی داشته باشند. در حوزه گردشگری، وجود تعاونی ها باعث بهبود کیفیت محصوالت 
گردشگری شده، پایداری را در مقاصد گردشگری افزایش داده و این مقاصد را رقابتی تر می کنند 
)جیســوس و فرانکــو، 2016؛ زاچ و رچرال4 ، 2011(. جیســوس و فرانکو )2016( همچنین 
معتقدند که تعاونی بین شــرکت های گردشــگری باعث افزایش رضایت گردشگر شده و تاثیر 
مثبتی بر توســعه منطقه ای می گذارد. این توســعه هم در حوزه رشد اقتصادی رخ می دهد و هم 
مزایــای فرهنگی را برای جامعه محلی به ارمغان می آورد. البته نباید فراموش کرد که این مزایای 
برگرفته شده از تعاونی های گردشگری، فورا قابل مشاهده نبوده و برای ظهور نیاز به زمان دارند.
در کنــار این مزایا برخی از مقاالت به ســختی های ایجاد تعاونی ها نیز اشــاره می کنند. این 
مشــکالت غالبا مربوط به بحث قدرت بین ذی نفعان اســت که خود منجر به بروز مشــکالت 
دیگری می شــود؛ ســالیق مختلف و گاه متضاد، ضعف در رهبری مناســب و راه های متفاوت 
برقراری ارتباط )ســایتو و روحانن، 2017(. موفقیت بلندمدت چنین روابطی در کسب وکارها 
بستگی به توانایی اعضا در برقراری ارتباط موثر و همکاری دارد. با وجود چنین مشکالتی، اگرچه 
توســعه استراتژی های مذاکره بین اعضا حیاتی اســت اما نقش دولت و سازمان های دولتی نیز 
برای تشویق همکاری و نظارت بر اعضای شبکه بسیار تعیین کننده خواهد بود )زفیروپولوس5  و 
همکاران، 2015(. عوامل مهم دیگر عبارت اند از اینکه همه اعضا اهداف شبکه تعاونی را درک 
کنند، اعضا توقعات به جا از یکدیگر داشته باشند، حجم سرمایه و سرمایه گذاری دانش بنیان در 

تعاونی ها قابل قبول بوده و نیز هزینه مشارکت و تعاون به درستی برآورد شود.

4 - Zach & Racherla
5 - Zafiropoulos

SENINTER تعاونی گردشگری

یکــی از تعاونــی هــای بدیــع در حــوزه گردشــگری پایــدار تعاونــی SENINTER اســت 
ــپانیا  ــک و اس ــا، بلژی ــلوانی، ایتالی ــورهای اس ــن کش ــترک بی ــروژه ای مش ــوان پ ــه عن ــه ب ک
ــه همــراه  ــی ب ــروژه پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــای ایتالیای ــن پ یــف شــده اســت. در ای تعر
یبایی هــای فرهنگــی و طبیعــی منطقــه خــود را بــه  نوه هایشــان بــه عنــوان میزبــان، ز
ــه  ــان ب ــا آن ــی را ب ــای متفاوت ــارب و فرهنگ ه ــد و تج ــان می دهن ــگران نش ــان گردش مهمان
اشــتراک می گذارنــد. هــدف مشــخص ایــن تعاونــی توانمندســازی بیــن نســلی و ایجــاد 
یــت ایــن تعاونــی تنهــا یــک  پیوندهــا و ارتباطــات اجتماعــی بیــن کشــورها اســت. مامور
ــواره آن را  ــر، هم ــل جوان ت ــه نس ــت ک ــمندی اس ــراث ارزش ــق می ــه خال ــت بلک ــفر نیس س
بــه یــاد خواهــد آورد. ایجــاد ارتبــاط قــوی بیــن نســلی نیــز یکــی از ابداعــات ایــن تعاونــی 

اســت.
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مزایا:
تعاونی های گردشــگری غالبا ویژگی های مفیدی دارند: این نوع تعاونی ها می توانند ســطح 
دانش اعضای خود را ارتقا دهند؛ دانشــی که در خارج از بســتر تعاونی به دشــواری به دست 
آید. همچنین فعالیت در بســتر تعاونی گردشــگری با ایجاد شــبکه هایی بین افراد و تعاونی ها 
باعث دسترســی بیشــتر آن ها به بازار و دیگر اعضای تعاونی ها گشــته، فروش را افزایش داده و 
کسب وکارشــان را رونق می بخشد. این دانِش بیشتر، شــبکه های ارتباطی فراگیرتر و کسب وکار 
پررونق تر بدون شک مزایای جانبی بیشتری برای اعضای تعاونی ها خواهد داشت از جمله ایجاد 
امکان خلــق محصوالت و خدمات متنوع تر برای گردشــگران. همچنین افراد فعال در صنعت 
گردشــگری با فعالیت در بستر این تعاونی ها، آموزش های بیشــتری خواهند دید و در معرض 
گفت وگوهای سودمندتر قرار می گیرند و درنهایت بیشتر شناخته شده، هزینه هایشان کاهش یافته 
و در بسیاری موارد مکمل هم خواهند بود. اگرچه این مزایا می تواند در بستر انواع تعاونی شکل 

بگیرد، حضور کمرنگ تعاونی ها در صنعت گردشگری نیازمند توجه ویژه است.     

معایب:
در کنار مزایای عنوان شــده در باال، تعاونی های گردشــگری معایبی نیز دارند. تضاد و عدم 
هم خوانی منافع فردی، سیاست ها و برنامه های کاری شخصی و نیز  کمبود اطالع از مسئولیت ها 
و گاه عدم اطالع از قوانین در بســیاری موارد موجب بروز مشکالتی در این تعاونی ها می گردد. 
همچنین وجود تناقض بین برنامه های مطرح شــده و ســاختارهای پیچیده سازمانی در بخش 
عمومی و یا ســاختارهای بوروکراتیک و پردردسر موجود غالبا منجر به عدم فعالیت می شود. از 
ســوی دیگر کمبود آموزش های کافی و مناسب افراد و سازمان ها برای تعاونی ها، کمرنگ بودن 
منش و آموزش مشــارکتی و عدم توجه دقیق به اهداف تعریف شده برای تعاونی ها باعث ایجاد 
اختالل می گردد. همچنین وجود زبان های مختلف در بین تعاونی ها، وجود حس منفی رقابت 
و کمبود گفت وگوهای سازنده هم خود موجب بروز مشکل شده و هم مانع حل شدن مشکالت 
دیگر می گردد. بسیاری از این موارد را می توان تحت تاثیر مدیریت و آموزش ناکافی افراد دانست 
که در نتیجه آن وقتی یک عامل شکســت بخورد، کل سیستم شکست می خورد. نکته اینجاست 
که گاهی نیاز اســت که کار کردن با یکدیگر فقط امکان پذیر شــود نه اینکه حتما ساده باشد. و 
این امر نیازمند وجود اســتراتژی های مناســب و منابع بیشتر اســت که بسیاری از تعاونی های 

گردشگری موجود از این موضوع رنج می برند. 
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بازتعریف اهداف تعاونی ها 
به اعتقاد نگارنده، مهم ترین مســئله تعاونی های گردشــگری بازتعریف اهدافی است که به 
صورت مکتوب و شــفاهی برای این تعاونی ها تعریف شــده اســت. طبق بررسی های فرزین 
)1386( گســتره فعالیت تعاونی های گردشــگری نسبتا کم می باشــد و داده های آماری نشان 
می دهد بیشــتر فعالیت های تعاونی های گردشــگری موجود حول برگزاری تور و ارائه خدمات 
مســافرتی، مهمانپذیری و پذیرایــی و همچنین ارائه خدمات به زائرین اســت. به منظور بهبود 

فعالیت این تعاونی ها، پیشنهادهای سیاستی زیر پیشنهاد می گردد:

   

تعاونی گردشگری زنان مایایی در مکزیک

ــه عســل  ــر پای ــی اســت کــه محصــوالت ب ــان مایای ــی زن ــی MUCH KAAB تعاون تعاون
تولیــد می کننــد و همزمــان از نــوع خاصــی از زنبورهــای عســل نیــز مراقبــت و نگــه داری 
ــت  ــدی دس ــی جدی ــتی طبیع ــی بهداش ــوالت آرایش ــه محص ــی ب ــن تعاون ــد. ای می نماین
ــوغاتی و  ــای س ــا، مغازه ه ــرای هتل ه ــاری ب ــور انحص ــه ط ــا را ب ــه آنه ــرده ک ــدا ک پی
فروشــگاه های دیگــر تولیــد می کننــد. ایــن تعاونــی از گــروه کوچکــی از زنبــورداران 
ــرده و  ــق ک ــد خل ــک برن ــود ی ــرای خ ــان ب ــن زن ــد. ای ــروع ش ــتا ش ــک روس ــی در ی محل
یبایــی تولیــد می کنند.ایــن تعاونــی اگرچــه کار خــود را از گروهــی  محصــوالت مراقبــت ز
بســیار کوچــک شــروع کــرد امــا  حــاال بســیار گســترش پیــدا کــرده اســت. ایــن تعاونــی که 
بــه دلیــل همــکاری بــا هتل هــا و مراکــز فــروش ســوغاتی جــزء تعاونی هــای گردشــگری 

ــت: ــرده اس ــف ک ی ــود تعر ــرای خ ــداف را ب ــن اه ــد، ای ــاب می آی ــه حس ب

بــرای اعضــای تعاونــی و  اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  افزایــش مزایــای      
؛ ن یشــا ه ها د نوا خا

    ایجــاد انگیــزه بــرای نگــه داری از زنبــور ملیپونا)زنبــور خــاص ایــن منطقــه( و حفــظ 
ســنت فرهنگــی زنبــورداری مایایــی؛

    رونق بخشی به گردشگری روستایی منطقه؛

    ایجــاد مدلــی بــرای دیگــر جوامــع در ارتبــاط بــا زنبــورداری و توســعه کســب و کار بــه 
طــور همزمــان.
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کمک به تعاونی هایی که در حوزه ســاخت، مدیریــت و بازاریابی بهینه محصوالت و   .1
خدمات گردشگری فعالیت می کنند. این کمک می تواند در زمینه ارائه تسهیالت مالی و قانونی، 
فراهم ســازی بسترهایی برای ارائه آسان محصوالت و خدماتشان و آموزش های تجربی و عملی 

باشد.  
بستر سازی برای راه اندازی سیستم های حمل و نقل متمایز برای جابجایی گردشگران   .2
که از جمله آن می توان به این موارد اشــاره کرد: تهیه وســایل نقلیه خاص همچون اتوبوس های 
گردشگری، فراهم سازی قطارهای تفریحی درون محوطه های گردشگری و نیز ایجاد پلتفرم های 
آنالین تاکســی های گردشــگری که قابلیت رزرو کردن از قبل را دارنــد. و مهم تر از همه این ها 

تعیین نرخ های دقیق و قابل پیگیری برای سیستم حمل ونقل موجود.
راه اندازی و افزایش امکانات خاص برای خرید گردشگران مثل فروشگاه های معاف از   .3
مالیات که تعاونی ها بتوانند به طور متمرکز محصوالت و خدمات خود را مستقیما به گردشگران 

ارائه دهند. 
ایجاد تســهیالت برای برگزاری کارگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها در جهت تشــویق   .4
متقاضیــان برای ورود به حوزه تعاونی گردشــگری، ارتقای دانش و تجربــه فعالین این حوزه و 
نیز آشناســازی عموم مردم که به صورت بالقوه پتانسیل فعالیت در این حوزه را دارند. همچنین 
برگزاری جلســات بارش فکری برای شناســایی مشــکالت و راه حل های این حوزه در بازه های 

زمانی مشخص نیاز مبرم این حوزه است. 
ســرمایه گذاری در حوزه های خاص مثل گردشگری غذا، فستیوال ها و نمایشگاه های   .5

محلی که می تواند به افزایش رفت وآمد گردشگران کمک نماید.  
اســتفاده از تعاونی هایی برای برگزاری دائمی برنامه های ســرگرمی و فرهنگی در کنار   .6
بازدید از جاذبه های گردشــگری که از یک ســو به بهبود صنعت گردشــگری و از سوی دیگر به 

ارتقای فرهنگ جامعه کمک می کند. 
ایجاد تسهیالت برای ارائه تبلیغات تعاونی ها در خارج از کشور برای جذب گردشگر   .7
و نیــز حمایت از فعالیت هــای کارآفرینانه در حوزه گردشــگری که می تواند به قوی تر شــدن 

تعاونی های این حوزه کمک نماید.
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