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Extended Abstract 

Introduction 

Handicrafts value chain is an economic system that includes a set of actors and commercial 

activities whose business along each other leads to the evolution and trade of the product, from the 

primary producers to the final consumers, and for each of the actors in the network, economic 

value. creates On the other hand, the tourism industry is also the closest industry to handicrafts, 

which can play a vital role in creating and expanding the handicrafts market. Because buying 

souvenirs is one of the most important and popular activities of tourists, and about 33% of the total 

travel time is spent on shopping, and on the other hand, souvenirs in the form of handicrafts are 

very popular among tourists, especially tourists with high income levels. Therefore, the purpose of 

this research is to create situations and opportunities for local people and enable them to participate 

in the tourism sector and help local producers in providing the necessary goods and services and 

reducing the import of those products. 

 

Methodology 

This applied research has analyzed the value chain structure of handicrafts in Metkazin village with 

documentary and field methods in 2019. Data processing and analysis were done using SPSS V.23 

and Smart PLS V.3 software.  

Results and Discussion 

This study is divided into 4 general sections; 

 1- Preparing a questionnaire to determine the value chain of handicrafts on rural tourism.  

2- Completing the questionnaire by experts (professors, experts from related organizations, 

craftsmen). 

 3- Data analysis  

4- Identification of the most effective factors on the development of rural tourism; Done.Findings: 

The hypothesis of the effect of handicrafts value chain on the development of rural tourism was 

confirmed with a regression coefficient of 0.749. The results show that the two actors of this chain, 

namely the producer and the government facilitator, had the highest direct and positive impact on 

the development of rural tourism, and the two activities of supplying raw materials and finishing 

(packaging) had negative and inverse effects on the development of the tourism economy. 

 

Conclusion 
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According to the results, the influence coefficient of the two levels of wholesalers and retailers is 

small and insignificant, and in reality, the physical presence of merchants and physical and virtual 

stores, permanent and local markets, and distribution networks in the region are weak and the sale 

of these Products have been limited to seasonal exhibitions and partial orders, and the need to use 

new technologies and e-commerce for market development is obvious and necessary. 
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 چکیده
هـای تجـاری اسـت کـه     ای از فعالین و فعالیتزنجیره ارزش صنایع دستی، ین سیستم اقتصادی شامل مجموعه

کنندگان ها در امتداد یكدیگر، موجب تكامل و تجارت محصول، از تولید کنندگان ابتدایی به مصر کسب وکار آن
کند. از طرفی، صنعت گردشگری نیز بـه  ای هر ین از فعاالن شبكه، ارزش اقتصادی خلق میشود و برنهایی می

دسـتی، نقـش   تواند در جهت ایجاد و گسترش بـازار صـنایع  دستی است که میعنوان نزدیكترین صنعت به صنایع
شـود لـذا،   مـی  های گردشـگران محسـوب  حیاتی ایفا کند. زیرا که خرید سوغات از مهمترین و محبوبترین فعالیت

ها بـه مشـارکت در بخـش    هایی برای مردم محلی و قادر ساختن آنها و فرصتهد  این پژوهش ایجاد موقعیت
گردشگری و کمن به تولید کنندگان محلی در فراهم آوردن کاالها و خـدمات الزم و کـاهش مقـادیر واردات آن    

نایع دسـتی را در روسـتای متكـازین بـا روش     باشد.این تحقیق کاربردی، ساختار زنجیره ارزش صـ محصوالت می
 SPSSهای افزارنرمتحلیل نموده است. پردازش و تحلیل اطالعات با استفاده از  1399اسنادی و میدانی در سال 

V.23  وSmart PLS V.3 تهیه پرسشنامه تعیـین   -1بخش کلی؛  4گرفت. این مطالعه مجموعاً در  صورت
تكمیل پرسشـنامه توسـ  خبرگـان )اسـاتید، کارشناسـان       -2شگری روستایی. زنجیره ارزش صنایع دستی بر گرد
شناسایی موثرترین عوامل بر توسعه گردشگری  -4تحلیل و آنالیز داده ها و  -3سازمان های مرتب ، صنعتگران(. 

 زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی بـا ضـریب رگرسـیون    ریتأثفرضیه روستایی؛ انجام شد.
دو فعال این زنجیره یعنی تولید کننده و تسـهیلگر دولتـی بـاالترین تـاثیر      دهدیمنتایج نشان گردید.  دیتائ 0.749

مستقیم و مثبت را در توسعه گردشگری روستایی داشته و دو فعالیت تامین مواد اولیه و تكمیل )بسته بندی( اثرات 
طبق نتایج، ضریب تاثیر دو سطح فعالین عمده فروش و منفی و معكوس بر توسعه اقتصاد گردشگری داشته است. 

های فیزیكـی و  خرده فروش مقدار اندك و کم ارزشی بوده که در واقعیت نیز حضور فیزیكی بازرگانان و فروشگاه
باشـند و فـروش ایـن    های توزیـع و پخـش در منطقـه کمرنـگ مـی     های دائمی و محلی و شبكهمجازی، بازارچه

های نـوین و  گیری از فناوریهای فصلی و سفارشات جزئی بوده است و لزوم بهرهایشگاهمحصوالت محدود به نم
 تجارت الكترونین جهت توسعه بازار مشهود و ضروری است. 
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 مقدمه
 (Yavarای دارد، صنایع دستی استا برای توسعه آن پتانسیل بالقوههای مهم کارآفرینی که کشور میكی از بخش

( مزیتی ارزشمند و کارآمدآن در مبارزه با معضالت اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی است؛ 2011:84

(Hemmati, 2014:102) . 

های توسعه گردشگری مناطقی است که صنایع دهد که ناآشنایی گردشگران با صنایع دستی از چالشها نشان میپژوهش

ان عنوصنعت گردشگری به(Bendixen et al., 2004; John 2014:76).  دستی و هنری چشمگیری دارد

کند؛  یاتی ایفاحی، نقش ر جهت ایجاد و گسترش بازار صنایع دستتواند دترین صنعت به صنایع دستی است که مینزدین

کل زمان  درصد 33 شود و حدودهای گردشگران محسوب میترین فعالیتترین و محبوبزیرا که خرید سوغات از مهم

وص صخران، بهگردشگ شود و از طر  دیگر، سوغات به شكل صنایع دستی، بسیار مورد عالقهسفر، صر  خرید کردن می

ری نیازمند توسعه گردشگری در هر کشو (Roostika et al., 2015:36). گردشگران با سطح درآمد باال است

ر مبحث توسعه گردشگری ویژه د(. این امر بهHasanNejad and Hakim Dust, 2014:23گذاری است )سرمایه

درآمد با قشر کم . اگرچه ارتباط گردشگری طرفدار(Mousavi et al, 2019:89)است  مناطق روستایی حائز اهمیت

آورد، اما هنوز هم در بسیاری از کشورهای درآمد فراهم میهای خوبی را برای مردم کمتولید صنایع دستی محلی، موقعیت

وضوح قابل ا نیز بهمکشور  باشند که این موضوع دردر حال توسعه، بازارهای صنایع دستی مملو از محصوالت وارداتی می

 مشاهده است.

رو، میزبان تعداد زیادی از های شمالی کشور است که دارای مواهب الهی بسیار است. از اینمازندران یكی از استان

های صنایع دستی در طبیعت، دردسترس صنعتگران و حال، مواد اولیه بسیاری از رشتهگردشگران و مسافران بوده و در عین

 ,Ebrahimi Dehkordi, 2019; Taherpourmansour and Salehi:125هنرمندان قرار دارد )

سال  6000قدمتی حدود که وستاهای ییالقی در شمال ایران( منطقه مورد مطالعه روستای متكازین )یكی از ر(.2020

دستی این روستا، نوعی نساجی سنتی به نام گلیمچه متكازین و نیز چوتاشی است  دارد. میراث هنری و صنایع

(Metkazin Village, 2021: 206) .ساختار زنجیره ارزش صنایع دستی  -1اصلی پژوهش این است که  سؤال

فرضیه اصلی در این تحقیق  ؟زنجیره ارزش صنایع دستی چه تأثیری بر گردشگری روستایی داشته است -2 ؟چگونه است

ژوهش . بنابراین، هد  این پتأثیر داشته است یزنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای ؛از عبارت است

ها به مشارکت در بخش هایی برای مردم محلی و قادر ساختن آنها و فرصتشناسی و شناسایی و ایجاد موقعیتآسیب

گردشگری و کمن به تولیدکنندگان محلی در فراهم آوردن کاالها و خدمات الزم و کاهش مقادیر واردات آن محصوالت 

 باشد.می

که به جایگاه صنایع دستی درجذب گردشگری پرداختند این نتایج حاصل  (1392همكاران ) از تحقیق فاطمه مرشدی زاده و

آموزش صحیح ،رفع مشكالت سرمایه ای وسیاست های حمایتی وتشویقی  در گردید که استراتژی توسعه این صنعت را،

ی وسید علی اصغر ازنتایج پژوهش سمیرا احمد وسیاست بهبود وارتقاء وتوسعه توریسم وتبلیغات مناسب می توان برشمرد.

( این مورد حاصل شده است که توسعه صنایع دستی وصنعت گردشگری درروستاهای بخش کجور می تواند 1393موسوی )

اسداله دیوساالر  تاثیرات مثبت اقتصادی را برای این روستاها به همراه داشته وباعث افزایش اشتغال روستائیان گردد.

 ،نواحی روستایی شهرستان بهشهر بردرآمدزایی ید که اقتصاد گردشگری در( به این نتیجه درپِوهش خود رس1395)

اثرگذار بوده است .همچنین رشد گسترش صنایع دسیتی نقش موثری  محلی، –اشتغالزایی توسعه صنایع دستی بومی 
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ی صنایع دستی بین روستاها کیاسر بیشترین تاثیر پذیری از رشد اقتصاد در دراقتصاد گردشگری روستایی برجای نهاده و

( نشان داده است که گردشگری روستایی 1388نتایج تحقیق میرزایی ) درجذب گردشگری را به خود اختصاص داده است.

منطقه اورامانات را به ویزه دربهار فراهم ساخته وشاغالن دیگر بخش های اقتصادی وبه ویزه  زمینه اشتغال فصلی در

( دریافته اند که گردشگری درتوسعه صنایع دستی 1389مصدق ) یرکتولی وم کشاورزی را به سوی خود جذب کرده است.

( این بوده است 1390)از نتیجه مطالعه منوچهری  دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان نقش نسبتا زیادی داشته است.

( 1397رنام وهمكاران )زینب ف جذب توریسم وکارآفرینی وجود دارد. . و که رابطه ای مستقیم بین صنایع دستی روستاها

مهمترین شاخص های درگردشگری صنایع دستی را به ترتیب وام وتاخیر دربازپرداخت آن برگزاری نمایشگاه های بین 

 المللی وکارآفرینی دانست.

 

 مبانی نظری 

ای موعهگردد که اوالً؛ مجصورت ین سیستم اقتصادی تعریف میزنجیره ارزش صنایع دستی توس  مرکز تجارت جهانی به

کننده های تجاری مرتب  با ین محصول خاص از مرحله تولید اولیه، تغییر و بازاریابی تا فروش نهایی به مصر از فعالیت

ریزی این سیستم اقتصادی بر پایه استراتژی منطقه برنامهها در وکار آن ای از مؤسسات که کسباست و ثانیاً؛ مجموعه

رود. شمار میشود که نقطه اشتراك این زنجیره ارزش بهو شبكه فروش آن دنبال می شده و اصول مشترکی توس  مجریان

موازات خلق ارزش اقتصادی برای مؤسسات فعال در شبكه  گذاری این زنجیره، خلق ارزش فرهنگی برای مشتری بههد 

نهایی محصوالت ضربدر از قیمت فروش  عبارت ه،ایجاد شده در ین زنجیر اقتصادی کل ارزشتولید تا فروش است. 

-ارزش یا برای فراهم هها در زنجیرارزش، برای گرداننده هسطح از زنجیر هر باشد. معموالً درمقادیر فروخته شده می

 ,Low, 2000; Norman and Ramirez) شودمی یجادا اقتصادی ارزش ه،آورندگان خدمات خارج از زنجیر

1993:78). 

عریف و ترسیم ت( 1شكل)توس  سازمان تجارت جهانی در  صنایع دستیوکارهای مكمل سطوح مختلف و زنجیره کسب

 .(The International Trade center, 2010:180)شده است 

 

 
 زنجیره ارزش صنایع دستی. 1شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان(
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داران و مشارکت سهام که بسترآورد وجود میهای را بهای تجاری جامع و گستردهمدل ریزی این سیستم اقتصادیبرنامه

و ی صنایع دستی تولید و فراهم آوردن کاالها یهایفای نقش مردم محلی و بومی و شمول مردم محلی بیشتر در زنجیر

های متنوع و برای فعالیتسازی ظرفیتضمن مچنین این برنامه هدهد. را افزایش می گردشگریهای مربوط به بخش

و ارتباطات افقی و عمودی اثربخشی ایجاد نموده  و بازرگانان و فعاالن غیربومی مردم بومیبرای وار، مكمل و زنجیره

. این ارتباطات افقی در سطوح مختلف، فضای فعالیت مكمل برای تعداد زیادی از سازدتسهیل می ها رادسترسی به بازار

ش داده و با کاهش کیفیت، تنوع، که خأل هر ین، بازدهی کل زنجیره را کاهطوریآورد، بهوجود میوکارها را بهکسب

طور مثال، ارتباطات افقی در سطح اول زنجیره کاربرد و حجم فروش ارزش افزوده کمتری برای شبكه ایجاد خواهد نمود. به

کنندگان عبارت است از؛ تحقیقات بازار، پژوهش هنر و نقوش بومی، طراحی صنعتی محصول، تأمین ارزش شامل تأمین

های صنایع دستی از که در کشور ما، بیشتر رشتهسازی مواد اولیه، رنگرزی و... . در حالیری و آمادهمواد اولیه، فرآو

وکارها در سطوح مختلف، به مراتب بهره هستند. تأثیر ارتباطات عمودی کسبوکارهای مكمل، بیافزایی این کسبهم

فروشی و بندی، عمدهیه، تجهیز و تولید، تكمیل و بستههای تأمین مواد اولاهمیت بیشتری داشته و خأل هر ین از فعالیت

های مكمل در فروشی، حلقه ارتباط شبكه را با مشتری، دچار اختالل یا قطع خواهد نمود. عملكرد فعالین و فعالیتخرده

 ,The International Trade center)شرح داده شده است  (1جدول)سطوح مختلف زنجیره ارزش در 

2010:155) . 

 

 های مکمل در سطوح مختل  زنجیره ارزش صنایع دستی. عملکرد فعالین و فعالیت1جدول 

 عملکرد ها و فعالینفعالیت 

 فردهمواد اولیه محلی و منحصرب تأمین مواد اولیه

 و تجهیزاتنولوژی كبندی مواد اولیه و تدرجه

 فردهنقوش بومی منحصرب

 بر اساس تحقیقات بازار طراحی نوین

 سازی محصوالتکاربردی

 سازی مواد اولیهفرآوری، رنگرزی و... آماده

 دسترسی مناسب به مواد اولیه تولیدکننده

 فرهنگ غنی و تنوع در تولید

 بستر قوی و صنعتگران ماهر و با انگیزه

 یای از تولید سنتطیف گسترده

 های حاصل از دانش بومیمهارت

 های مناسب تولیدهزینه

 بهرهدسترسی مناسب به اعتبارات و تسهیالت کم

 انرژی و... ؛های جانبی کارگاهبرآورد مناسب و تقلیل هزینه

 دستمزد مناسب و رقابتی

 فینیشینگ و اصالح و تكمیل محصول کنندهتکمیل

 بندی مناسب و مرغوببسته

 با الصاق شناسنامه اثر محصولنگی فرهارزش  ءارتقا

 بندیقیمت مناسب بسته



 159                                                      ...........                                             صنایع ارزش زنجیره جایگاهشعبانی و همکاران / 

 

 های عادالنه تجارتشیوه فروشیعمده

 گذاری پلكانی شبكهقیمت

 المللیبندی افزایش تقاضا در بازارهای ملی و بیندرجه

 ها در شبكه توزیعچتر قوی سازمان

 توزیع و بازاریابی مناسب

 برندسازی و تبلیغات

 االگذاری بحجم سرمایه

 رواب  عمومی باال خرده فروشی

 افزایش جذابیت محصول با ارائه توضیحات و اقالم تبلیغاتی

 های مشتریفروش و مشوق ءهای ارتقاروش

 های تكنولوژی اطالعاتگیری از فرصتبهره

 دریافت بازخورد مشتری و انعكاس به تولید

 قیمت رقابتی

 گارانتی و ضمانت کیفیت

 یافتهدراك مشتریان در کشورهای توسعهافزایش ا کنندهمصرف

 انتشار اطالعات هنری و تخصصی محصوالت

 مریكا و اروپاآبازارهای نوظهور در 

 افزایش جریان گردشگری و توسعه بازار

 افزایش درخواست کاال

 (2018، سازمان تجارت جهانی)منبع: 
 

 

شود گران دولتی و پشتیبان فراهم مید، توس  تسهیلکنوکارهای مكمل را هموار و تسریع میفضایی که فعالیت این کسب

-توانند این فضای کسبها میهای دولتی، با ابزار حقوقی و قوانین و سیاستکه پشتیبان با دانش و سرمایه خود و سازمان

 The:(165درج گردیده است  2گر دولتی در جدول وکار را توسعه و بهبود بخشند. وظایف و عملكرد تسهیل

International Trade center, 2010 .) 

 

 عملکرد تسهیلگری دولت به عنوان عامل خارجی مو ر بر زنجیره ارزش صنایع دستی. 2جدول 

 عملكرد ها و فعالینفعالیت

 یخیتار راثیو حفظ م تیحما یدولت گرلیتسه

 صنعت یكپارچه و ساختار منسجم تولید مدیریت

 توانمندسازی زنان، جوانان، معلوالن

 های مقدماتی و تخصصی رایگانآموزش

 هاها، قیمتفرصت اطالعات کافی از روند صادرات،

 گذاری آسان دریافت اعتبارات مالی برای سطوح مختلف افراد زنجیره ارزشسیاست

 نهای نویهای نو و فناوریحمایت از طرح

 بازارهای جدید و تسهیل صادراتتحقیقات حمایت از 

 های کاربردی در طراحی و ساخت تجهیزات تولیدحمایت از نوآوری

 (سازمان تجارت جهانی)منبع: 
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راحی و ، فعالیت طت که در اولین سطح شبكهگر دولتی، حمایت از تحقیقات بازار استرین وظایف تسهیلیكی از برجسته

الشعاع حتنجیره را تزکند و نقش کلیدی در کل زنجیره ایفا نموده و بازدهی فعالیت کل را مشخص می تأمین مواد اولیه

قه مشتری، تواند ذائقه مشتری را شناسایی و برنامه تولید را مشخص و طراحی طبق ذائدهد. تحقیقات بازار میقرار می

 بازارهای جدید را توسعه دهد.

 تربس از تمایزبكر که م و دهزن روستایی جوامع یا فولكلور در عامیانه فرهنگ ین ایی راگردشگری روست پیشرو، دانشمندان

اند شده کشیده ویرتص است، به شهری، حفظ شده و با تداوم در طول زمان و مكان شكل گرفته مناطق همگون فرهنگی

(Redfield, 1941:94)از آنجا که صنعت گردشگری بر پایه اقتصاد تجربه شكل گرفته است، تجارب بازدید . 

م روستا بن زندگی و بوس با آنها عاطفی موجب درگیری با روستائیان ارتباط همچنین و هاسایت گردشگران روستایی از

این روستا  منحصر به نر کهگردیده و گردشگر در این همزیستی نوع خاصی از ارتباط انسان با محی  طبیعی و تاریخی و ه

 را ذشتهمعماری گ با دموجو بومی هایخانه بین هایدارند شباهت تمایل کند. بازدیدکنندگاناست را کشف و درك می

ك کنند در نداز روستاادر چشم گذشته بكر عنوان نمادهایفرهنگ آنها را به و طبیعت بین کنند و هماهنگی ارزیابی

(Urry & Larsen, 2011:140). 

شود محسوب می ردشگریاقتصاد و اشتغال در گ خش مهم ازتولید صنایع دستی ین بعالوه بر صادرات محتوای فرهنگی، 

مناطق  رانصنعتگکنند و برای میوکار خانوادگی درآمد کسب صورت کسببهکشاورزان از طریق تولید صنایع دستی  و

 انندی کشورها مبرخباشند. در اندك می های شغلی کم وشهری تولید صنایع دستی ین گزینه در شرایطی است که موقعیت

 انیئروستابقیه آمد جمعیت بیشتر از در درصد 60استادکاران صنایع دستی بطور متوس   درآمد ویتنام، گزارش شده است که

های زیادی قعیتردشگری موباشند، بخش گالمللی زیادی میدرکشورهایی که دارای بازدیدکنندگان بینعالوه بهباشد. می

 تظارات وانأمین برای تحال صنعتگران خالق . در عینهم می آورنددر فروش صنایع دستی فرا صنعتگرانرا برای 

رای ی بیشتری بهاان گزینههای خود تنوع بخشیده و به مشتریبه نمونه ،های جدیدطرحآزمایش ، با مشتریانهای خواسته

 بنابراین ت.ا الزم اسهها و تقاضانوآوری برای برانگیختن نیاز و. گردشگری با صنایع دیگر تفاوت ندارد دهندانتخاب می

ی و کاربرد ا اهمیتبسیار ب نیز طراحی محصوالت آتی فروش وپربرای تشخیص و شناسایی محصوالت  مشتریان خوردباز

های طرح توانندمی محصوالت وارداتی،سازی شبیهضمن حفظ هویت و نقوش محصوالت خود، بدون . تولیدکنندگان است

در  صورت تولید محتوا و محصول فرهنگیها بهصول خود خلق کنند و عملكرد آنیا کاربردهای جدید برای مح روزآمد

 .(Low, 2000; Norman & Ramirez, 1993:187)شود گردشگری روستایی مصر  می

 سال و از است یافتهتوسعه کشورهای در ویژهبه جهان، مناطق از در بسیاری رشد حال در صنعت ین روستایی گردشگری

 :Jamal and Robinson, 2009)  است رشد یافته توجهی قابل طوربه عرضه تقاضا و حیث دو از هر 1970

 در تنوع ایجاد و گردشگری هایگردشگری و هم شاخه کلی نمایانگر گسترش هم روستایی، گردشگری شد. ر(131

 و نیز فراغت، اوقات گرایش جامعه به و زندگی سبن ظهور با دو که هر( Woods, 2004:65است ) گردشگری تجارب

 ,Walmsley:201دارد ) نزدین ارتباط و بازآفرینی روستا توسعه برای استراتژی ین عنوانبه گردشگری بسیج با

 ایمزای از است که تعدادی فرضیه روستایی این گردشگری از کلی حمایت عرضه گردشگری، پایه این (. از دیدگاه2003

 است داده تحقیقات نشان حال، این(. با Roberts & Hall, 2001:55 (کندمی فراهم روستایی مناطق برای را بالقوه

 روستاها یهمه .نیست روستایی مشكالت برای درمانی ،گردشگری دارد، موارد برخی در که مثبتی تأثیرات رغمعلی که،
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 احیای نتوانسته محرك اقتصادی برای اغلب گردشگری توسعه مشابه، طورنیستند؛ به گردشگری مناسب توسعه برای

 .(Walmsley, 2003:212)روستا باشد  شده بینیاقتصاد پیش

 

 
 پژوه  مدل مفهومی .2شکل

 

 روش پژوه 
میدانی صورت گرفته است، اطالعات مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی  -مطالعه حاضر از نوع کاربردی و با روش اسنادی

 «تعیین جایگاه عناصر صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی»آوری گردیده است. فرضیه اصلی مطالعه با هد  جمع

 1399میزان تأمین انتظارات گردشگران از خرید آن، برآورد گشته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد، در سال  است تا

میدانی  -صورت اسنادیمیدانی بوده و اطالعات پژوهش به -انجام شد. این تحقیق از لحاظ هد  کاربردی و روش اسنادی

هایی بوده که آوری آن پرسشنامهفی اطالعات میدانی و ابزارجمعهای کیها کیفی و منبع دادهآوری شده است. نوع دادهجمع

های با عنوان عملكرد فعالین و فعالیت 1های زنجیره ارزش مرکز تجارت جهانی تنظیم شده است و در جدول طبق شاخص

 SPSSای افزارههای کیفی از طریق نرممكمل درسطوح مختلف زنجیره ارزش درج شده است. نهایتاً با پردازش داده

V.23  وSmart PLS V.3  تحلیل اثرات زنجیره ارزش صنایع دستی برگردشگری روستایی باروش استنباط استقرایی

بایست توس  کارشناسان خبره که با گردشگری روستایی آشنایی از آنجایی که پرسشنامه مربوطه می صورت گرفته است.

گیری غیراحتمالی گلوله برفی از طریق انتخاب گروهی از صنعتگران شد جامعه آماری با روش نمونهکافی دارند تكمیل می

های مرتب  با موضوع پژوهش مانند اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کارشناسان خبره دستگاه

شده است. های دیگر کارشناسان از طریق گروه اول و به همین ترتیب انتخاب مازندران خصوصا شرق استان و معرفی گروه

های پرسش اند.نفر از کارشناسان و صنعتگران و اساتید گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی بوده 232 جامعه آماری

ن و.... از فروشاگران؛ عمدهکنندگان؛ تولیدکنندگان؛ تسهیلهای مصر مربوط به زنجیره ارزش صنایع دستی در شاخص

 شناخت دارند؟ صنایع دستی روستای متكازینقدر نسبت به هالمللی چای و بینمشتریان منطقه خبرگان انجام شد شامل،

تبلیغاتی و  یهاابزار رواب  عمومی مناسب و مشوقاز به مشتریان تا چه اندازه  صنایع دستی روستای متكازینبرای معرفی 

سازی صنایع دستی تجاریهای قیمت پلكانی شبكه فروش و شیوه برداری شده است؟توضیحات و شناسنامه محصول بهره

قدر ارزش محصول نزد مشتری را چهبندی باکیفیت و قیمت مناسب بسته روستای متكازین تا چه میزان عادالنه است؟

 افزار مورد نظر تحلیل و آنالیز گردید.ارتقاء داده است؟ و... که پس از آن با نرم
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وکارهای مكمل آن را بررسی های اقتصادی و کسب، حلقهتحقیق حاضر با تحلیل ساختار زنجیره ارزش صنایع دستی 

تهیه پرسشنامه تعیین زنجیره ارزش صنایع دستی بر  -1نموده است؛ مطالعه حاضر از مراحل زیر تشكیل شده است؛ 

تحلیل  -3های مرتب ، صنعتگران(، تكمیل پرسشنامه توس  خبرگان )اساتید، کارشناسان سازمان -2گردشگری روستایی، 

 Mousavi et al., 2019; Rezaei etشناسایی مؤثرترین عوامل بر توسعه گردشگری روستایی ) -4ها. آنالیز دادهو 

al., 2018b.) عه اقتصادی، منظور اطمینان از صحت پرسشنامه تأثیر زنجیره ارزش صنایع دستی بر توسنویسندگان به

منظور تعیین متخصص در حوزه مربوطه کردند و نیز به 5اقدام به اعتبارسازی این پرسشنامه از طریق کمن گرفتن از 

باشد. برای این منظور )تعیین  95/0تا  75/0پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند که مقدار مربوطه باید بین 

خبره به فاصله  20ها توس  خبرگان )اساتید، صنعتگران و کارشناسان مربوطه(، از یل پرسشنامهپایایی(، ابتدا و قبل از تكم

ها از مقاالت علمی و نیز مطالعات ماه استفاده شد که این خبرگان از مطالعه اصلی حذ  شدند. سؤاالت پرسشنامهین

 Smart PLS V.3)آزمون اسپیرمن( و  SPSS V.23های افزارنرمهای مطالعه با ای صورت گرفت. دادهکتابخانه

 .(Norusis, 1991)تحلیل گردید 

 

 محدودۀ مورد مطالعه

که موقعیت روستای  (3)شكلطبق  روستاهای ییالقی در شمال ایران(، منطقه مورد مطالعه روستای متكازین )یكی از

 36دقیقه  34رجه و عرض د 53دقیقه و  47متكازین در استان مازندران و شمال ایران نشان داده شده است که در طول 

البدی ک. ساختار ته استخزر و در منطقه کوهستانی شهرستان بهشهر در شرق مازندران قرار گرفدرجه، در جنوب دریای 

گی و وزشی، فرهنانبار و مدرسه طالب علوم دینی است و کارکرد روستا، آمصورت بیضوی با هسته مسجد، آبروستا به

روستا قرار دارد،  کیلومتری این 60صله وتو و کمربند بهشهر که در فاهشناسی در غار کشاورزی است. مطالعات باستان

های نساجی سنتی و صنایع دستی جهان ترین نشانهریسی کشف شده در این غارها، از کهنهای نخدهد که دوكنشان می

 تاشی است و سالیانسال دارد. میراث هنری و صنایع دستی این روستا، نساجی سنتی و چو 6000باشد که قدمتی حدود می

اجه شده است فراموشی مو ی اخیر، با رکود ول شده است؛ اما متأسفانه طی دو دهههای بعد، منتقلید و به نسلمتمادی، تو

(Metkazin Village, 2021:145). 
 

 
 ل ایرانموقعیت روستای متکازین دراستان مازندران و شما. 3 شکل
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 هابحث و یافته

 یافته های توصیفی

درصد  22درك کارشناسی و مدرصد خبرگان دارای  38درصد خبرگان مرد و بقیه زن بودند.  78از کل نمونه مورد بررسی ، 

 40تا  30د سابقه کاری بین درص 12سال داشتند و  20تا  10درصد خبرگان سابقه کاری بین  22دارای مدرك دکترا بودند. 

 سال داشتند. 70تا  60بین  ها دارای سنیدرصد آن 22سال داشتند و  60تا  50درصد خبرگان دارای سنی بین  28داشتند. 

 

 (n=232) مشخصات دموگرافیک خبرگان .3جدول 

 مقیاس مشخصات ردی 

 زن مرد جنسیت 1

78% 22% 

 سال 70تا  60 سال 60تا  50 سال 50تا  40 سال 40تا  30 سن 2

28% 22% 28% 22% 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دیپلم تحصیالت 3

11% 38% 27% 22% 

 - صنعتگر اساتید کارشناس اداری مرتب  شغل 4

45% 50% 5% 

 سال 40تا  30 سال 30تا  20 سال 20تا  10 سال 10تا  5 سابقه کار 5

22% 22% 44% 12% 

 )محاسبات نگارندگان(منبع: 

 

 ای استنباطییافته ه

پس از تأیید  از؛ زنجیره ارزش صنایع دستی بر گردشگری روستایی تأثیر داشته است.است فرضیه اصلی تحقیق عبارت 

، مقدار SPSS V.23ها در نرم افزار روایی پرسشنامه توس  متخصصین حوزه مربوطه، نتایج آزمون آلفا کرونباخ داده

های کیفی است، نشان نتایج آزمون اسپیرمن که مربوط به آنالیز داده دست آمد.ه)مقداری بسیار باال و مطلوب(، ب 944/0

دهد که متغیر مستقل )زنجیره ارزش صنایع دستی( بر متغیر وابسته )توسعه گردشگری روستایی( تأثیر داشته است. می

ها با نتایج تحلیل داده .(r= 0.749, sig< 0.01)دهد ، تأثیری نسبتاً قوی را نشان می749/0میزان این تأثیر با مقدار 

دهد، دو شان داده شده است. ضرایب رگرسیون نشان می( ن4جدول)و نیز  (4شكل )در  Smart PLS V.3نرم افزار 

، اثرات نامطلوب و منفی بر توسعه اقتصاد گردشگری «بندیتكمیل و بستهتأمین مواد اولیه و »حلقه این زنجیره یعنی 

 رود.شمار میکارهای محلی در این دو حوزه، ضعف بزرگی بهوداشته و فقدان کسب
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 های زنجیره ارزش صنایع دستی بر توسعه گردشگری روستاییمیزان تأ یر فعالیت. 4شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

با  ی آماری است کهتكنیك تحلیل مسیر بوده است. تحلیل مسیر Smart PLS V.3افزار آزمون مورد استفاده در نرم

ی پردازد. مدل علّها( میدهت )دااستفاده از معادالت رگرسیون خطی استاندارد به میزان انطباق ین مدل علّی نظری با واقعی

نظری و  اس چارچوببر اس هاست کهای از متغیرهای مستقل )علت( ومتغیر وابسته )معلول( و رواب  بین آننظری مجموعه

. در این دهدان میظری نشنار مسیر متغیرها را برحسب نظم و ترتیب و توالی علّی شود و نموداستدالل نظری ساخته می

خطی و  ل رگرسیونتحلی روش با طی سه مرحله؛ مرحله اول وارسی مفروضات با استفاده از آزمون همبستگی؛ مرحله دوم

 های خطینرگرسیو تمام که ضرایب رگرسیونشود. در صورتیگیری درباره برازندگی مدل بحث میمرحله سوم نتیجه

ای با ه در نمودار مسیر رابطهیا کمتر بود( و همبستگی متغیرهایی ک 5/0دار بود )سطح معناداری آنها مساوی مقتضی معنی

-دد ین نزدینعیین به عتضریب  های جمعیتی( انطباق دارد. هر چه مقدارهم ندارند صفر شد. نمودار مسیر با واقعیت )داده

مواد  عنی تأمینجیره یی این زندهد دو حلقهدگی مدل علّی نظری بیشتراست. ضرایب رگرسیون نشان میتر باشد برازن

وجود در ما واقعیت وضوع بمبندی( اثرات نامطلوب و منفی بر توسعه اقتصاد گردشگری دارد و این اولیه و تكمیل )بسته

داری نیون سطح معچد اما شمارحوزه ضعف بزرگی برمی وکارهای محلی را در این دومنطقه نیز تطبیق دارد و فقدان کسب

بندی قابل یل و بستهتكم -3لیه تأمین مواد او -2عمده فروشی  -1رابطه بین زنجیره ارزش صنایع دستی و سه فعالیت 

 گردد.باشد، بنابراین در برازش مدل این سه متغیر وابسته حذ  میقبول نمی

ان تر باشد، میز+( نزدین1ار دارند، هرچقدر به عدد )+( قر1( تا )-1سیون، در بازه بین )از آنجا که مقادیر عددی ضرایب رگر

طور که در معكوس دارد، همان و( تأثیر قوی -1تر شود، تأثیر کمتر است. )قدر به صفر نزدینتأثیر بیشتر است؛ و هرچه

گری دولت با تسهیل وبیشترین تأثیر  36/0نشان داده شده است، زنجیره تولیدکننده صنایع دستی با ضریب  4جدول 

وضیح داده شد، دو نیز ت 2ل طور که در شكدومین عامل مؤثر در زنجیره ارزش صنایع دستی است. همان 33/0ضریب 

 تند.ردشگری هسدارای اثرات منفی بر توسعه اقتصاد گ بندیتكمیل و بسته کننده مواد اولیه وتأمینعامل 
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 روستاییتوسعه گردشگری  ارزش صنایع دستی در های زنجیرهداری آ ار فعالیتسیون و سط  معنیضرایب رگر .4جدول 

 سطح معنی داری ضرایب رگرسیون نام متغیر

 032/0 120/0 کنندهمصر 

 01/0 297/0 فروشیخرده

 083/0 126/0 فروشی و پخشعمده

 0584/0 -040/0 بندیتكمیل و بسته

 00/0 360/0 تیدستولیدکننده صنایع 

 98/0 -001/0 کننده مواد اولیهتأمین

 00/0 330/0 گری دولتتسهیل

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

ه است. بارهای عاملی یا نشان داده شد( 5توسعه گردشگری روستایی در )شكل ساختار تأثیر زنجیره ارزش صنایع دستی در

صورت یر اینباشد، در غ 4/0از  دهای فعالین درج شده باید مقادیر بیشترها یا عملكرضرایبی که در کنار هر کدام از گویه

كوس را نشان تأثیر مع ر منفیتوان نتیجه گرفت آن عملكرد با بقیه ارتباط مناسبی ندارد و بهتر است حذ  شود. مقادیمی

 فرضیه است.  ت، گویا و مرتب  بادارند و سؤاال 4/0شده، تقریباً همه بار عاملی بیش از های درجدهد. از بین آمارهمی

 

 
 تحلیل ساختاری آ ار زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی. 5شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر دررابطه با جایگاه زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی بوده است که با توجه به اینكه 

های جغرافیایی، طیف متنوعی از دستی ایران، نماد فرهنگ اصیل ایران و هنر استادان آن است که با تغییر موقعیتصنایع

اند که با گذشت زمان و گرددو این محصوالت در گذشته جزء نیازهای اولیه زندگی انسانی بودهآن در ایران تولید می

اند و متاسفانه در امروز جای خود را به محصوالت صنعتی داده صنعتی شدن جوامع و برداشتن مرزها در دهكده جهانی،

تنها صنایع دستی ایران ریزی، عاملی شده است که نهگذاری و برنامهایران با وجود قدمت و تنوع صنایع دستی، عدم سیاست

صوالت و صنایع دستی چین المللی جایگاه واقعی خود را از دست بدهد، بلكه بازارهای داخلی نیز توس  محدر بازارهای بین

های ترین راهرو بازنگری و تحقیقات کلی صنایع دستی و تجزیه زنجیره ارزش، یكی از کوتاهو هند لبریز بگردد. از این
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تا بستر اطالعاتی الزم  ت های خریداران دارند، خواهد بود،ای که با خواسشناخت محصوالت تولیدی صنعتگران و فاصله

ن فراهم گشته و فاصله بین عرضه و تقاضای مشتری کاهش یافته و بازارهای داخلی و خارجی برای مدیران و فعاال

 محصوالت صنایع دستی توسعه یابد.   

ر دهای مختلف وکارها است که کسباز آنجا که زنجیره ارزش صنایع دستی ین سیستم اقتصادی از فعالین و فعالیت

عالین یا فکنند، لذا ضعف یا قوت در هر ین از سطوح فای نقش میصورت شبكه در آن ایجهات افقی و عمودی به

تایج این دهد. نمی ها، تأثیر مستقیم بر عملكرد کل زنجیره داشته و ارزش اقتصادی شبكه را کاهش یا افزایشفعالیت

-هکننده، عمدكمیلدکننده، تکننده مواد اولیه، تولیتأمین سطح عمودی فعالین شبكه شامل، 6از دهد که پژوهش نشان می

وستایی رگردشگری  ر توسعهدکننده، سطح دوم یعنی تولیدکننده این زنجیره باالترین تأثیر را فروش، مصر فروش، خرده

سال قرار  70تا  50 ه سنیداشته است. ذکر این نكته ضروری است، از آنجا که صنعتگران صنایع دستی این روستا در باز

ومی به نسل ین دانش بانتقال باشند، اما عدم اش و دانش بومی تولید صنایع دستی منطقه میدارند؛ اگرچه میراث دار نقو

 تواند به زودی کمیّت و کیفیّت تولید را کاهش دهد. جوان و مستعد می

ایی نقش شگری روستسعه گردگر دولتی نیز به همین میزان در توحال یكی از عوامل اثربخش خارجی به نام تسهیلدر عین

گذاری، حمایت، حفظ، مدیریت های دولتی مرتب  در سیاستگری سازمانبت و مؤثر داشته است. عملكرد تسهیلمث

ز این عملكردها اید. برخی یفا نماتواند نقش بسزایی در توسعه اها، رفع موانع و... مییكپارچه، توانمندسازی، ایجاد مشوق

د توانات بازار میود. تحقیقواقع ش اجرا شود اما در کل شبكه، مؤثر و مفیدتواند در ین سطح فعالیت مانند تحقیقات بازار می

رو د. از اینتوسعه ده ید راذائقه مشتری را شناسایی و برنامه تولید را مشخص و طراحی طبق ذائقه مشتری، بازارهای جد

 کنند. ر مییقات بازاتحق هی صر کشورهای پیشرو مانند چین برای توسعه بازارهای صادراتی خود ساالنه مبالغ قابل توج

بندی( اثرات نامطلوب کننده )بستهکننده مواد اولیه و تكمیلبراساس نتایج پژوهش دو سطح فعالین این زنجیره یعنی تأمین

شمار ر شبكه بهزرگی دوکارهای محلی در این دو حوزه ضعف بو منفی بر توسعه اقتصاد گردشگری داشته و فقدان کسب

وهش هنر و های تحقیقات بازار، پژکنندگان شامل؛ فعالیتتباطات افقی در سطح اول زنجیره ارزش یعنی تأمینرود. ارمی

باشد که در این .... میوسازی مواد اولیه، رنگرزی نقوش بومی، طراحی صنعتی محصول، تأمین مواد اولیه، فرآوری و آماده

 بهره هستند. کارهای مكمل بیوافزایی این کسبروستا محصوالت صنایع دستی از هم

اقعیت نیز ووده که در ارزشی بفروش مقدار اندك و کمفروش و خردهعالوه طبق نتایج، ضریب تأثیر دو سطح فعالین عمدهبه

های توزیع و پخش در های دائمی و محلی و شبكههای فیزیكی و مجازی، بازارچهحضور فیزیكی بازرگانان و فروشگاه

ست و لزوم های فصلی و سفارشات جزیی بوده اباشند و فروش این محصوالت محدود به نمایشگاهمنطقه کمرنگ می

 های نوین و تجارت الكترونین جهت توسعه بازار مشهود و ضروری است. گیری از فناوریبهره

رگونه هومی بوده و فرد، معادل کشف فرهنگ طبیعی و هویت بحصربههای تورها، خرید صنایع دستی منگرداننده طبق گفته

 دشگران ازمی گردهد . در روستای متكازین، گردش و سرگرمحدودیت در آن جذابیت تجارب گردشگری را کـاهش می

های باال و ن با قیمتخوبی توسعه نیافته است و گردشگراهای صنایع دستی، بهطریق خرید صنایع دستی و نیز تنوع مغازه

. الحظه نیستمرو حجم فروش و ارزش اقتصادی آن، برای شبكه فعالین قابل اینشوند. ازبازارهای کوچن مواجه می

ریزی برای رنامهن و ببنابراین تحلیل ساختار زنجیره ارزش صنایع دستی بومی و تدوین استراتژی برای شبكه فعاال

ریزی شده، تی برنامهبخشد و تنها گردشگری و صنایع دسوکارهای مكمل بومی، به فعالیت شبكه جهت می مشارکت کسب

 سازد.اهدا  توسعه را محقق می
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