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چکـیده
زنجيره ارزش صنایع دستی ،یک سيستم اقتصادي شامل مجموعهاي از فعالين و فعاليتهاي تجاري است که کسب وکار
آنها در امتداد یکدیگر ،موجب تکامل و تجارت محصول ،از توليد کنندگان ابتدایی به مصرفکنندگان نهایی میشود و
براي هر یک از فعاالن شبکه ،ارزش اقتصادي خلق میکند .از طرفی ،صنعت گردشگري نيز به عنوان نزدیکترین صنعت
به صنایعدستی است که میتواند در جهت ایجاد و گسترش بازار صنایعدستی ،نقش حياتی ایفا کند .زیرا که خرید سوغات
از مهمترین و محبوبترین فعاليتهاي گردشگران محسوب میشود و حدود  %00کل زمان سفر ،صرف خریدکردن شده و
از طرف دیگر ،سوغات به شکل صنایعدستی ،بسيار مورد عالقه گردشگران ،به خصوص گردشگران با سطح درآمد باال
است .هدف این پژوهش ایجاد موقعيتها و فرصتهایی براي مردم محلی و قادر ساختن آنها به مشارکت در بخش
گردشگري و کمک به توليد کنندگان محلی در فراهم آوردن کاالها و خدمات الزم و کاهش مقادیر واردات آن محصوالت
میباشد .این تحقيق کاربردي ،ساختار زنجيره ارزش صنایع دستی را در روستاي متکازین با روش اسنادي و ميدانی در
سال  0011تحليل نموده است .پردازش و تحليل اطالعات با استفاده از نرمافزارهاي  SPSS V.23و Smart PLS
 V.3صورت گرفت .این مطالعه مجموعاً در  0بخش کلی؛  -0تهيه پرسشنامه تعيين زنجيره ارزش صنایع دستی بر
گردشگري روستایی -5 .تکميل پرسشنامه توسط خبرگان (اساتيد ،کارشناسان سازمان هاي مرتبط ،صنعتگران) -0 .تحليل
و آناليز داده ها و  -0شناسایی موثرترین عوامل بر توسعه گردشگري روستایی؛ انجام شد .فرضيه تأثير زنجيره ارزش
صنایع دستی در توسعه گردشگري روستایی با ضریب رگرسيون  14701تائيد گردید .نتایج نشان میدهد دو فعال این
زنجيره یعنی توليد کننده و تسهيلگر دولتی باالترین تاثير مستقيم و مثبت را در توسعه گردشگري روستایی داشته و دو
فعاليت تامين مواد اوليه و تکميل (بسته بندي) اثرات منفی و معکوس بر توسعه اقتصاد گردشگري داشته است .طبق نتایج،
ضریب تاثير دو سطح فعالين عمده فروش و خرده فروش مقدار اندک و کم ارزشی بوده که در واقعيت نيز حضور فيزیکی
بازرگانان و فروشگاههاي فيزیکی و مجازي ،بازارچههاي دائمی و محلی و شبکههاي توزیع و پخش در منطقه کمرنگ
میباشند و فروش این محصوالت محدود به نمایشگاههاي فصلی و سفارشات جزئی بوده است و لزوم بهرهگيري از
فناوريهاي نوین و تجارت الکترونيک جهت توسعه بازار مشهود و ضروري است.
واژگـان کلـیدی :زنجيره ارزش ،صنایعدستی ،گردشگري ،توریست ،مناطق روستایی ،مازندران
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یکی از بخش هاي مهم کارآفرینی که کشور ما براي توسعه آن پتانسيل بالقوه اي دارد ،صنایع دستی است که می تواند تاثير
عمده اي بر اقتصاد ملی از طریق کسب درآمد ارز خارجی ،ایجاد اشتغال و رشد اقتصادي پایدار داشته باشد .صنایع دستی به
مجموعه اي از هنر -صنعت ها اطالق می شود که به طور عمده با استفاده از مواد اوليه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی
توليد به کمک دست و ابزار دستی ساخته می شود که در هر واحد آن ذوق هنري و خالقيت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی
یافته و همين عامل ،وجه تمایز اصلی اینگونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشينی و کارخانه اي است .دایره المعارف بریتانيکا
صنایع دستی را به طور خالصه و ضمنی اینگونه تعریف می کند" :به آن گروه از صنایع گفته می شود که مهارت ،ذوق و بينش
انسان در توليد آن نقش اساسی دارد" ).(Yavari and NoorMah, 2005
صنایع دستی کشور ایران ،به لحاظ تنوع ،در رأس همه کشورهاي جهان قرار دارد ) .(Yavari, 2011ازاینرو ،اغلب
کشورهاي در حال توسعه و همچنين توسعه یافته به این بخش به عنوان یکی از بخش هاي مهم اقتصادي و فرهنگی ،توجه ویژه
اي دارند ) .(Dahdahjani, 2019صنایع دستی بازگوکننده خصوصيات تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی یک منطقه است و میتواند
در شناساندن هنر اصيل و بومی و فرهنگ ،تاثير بسزایی داشته باشد )(Yavari, 2011؛ و نيز مزیتی ارزشمند و کارآمد در مبارزه
با معضالت اجتماعی و دستيابی به توسعه اقتصادي است؛ بهویژه در شرایطی که بيش از گذشته باال بردن سطح اشتغال ،ازدیاد
درآمد سرانه ،ارتقاي سطح توليد ملی و توسعه صادرات از نيازهاي ملموس کشور است؛ بنابراین میتواند براي کشور ،نویددهنده
کاهش بيکاري ،جلوگيري از مهاجرت به شهرها ،ایجاد و افزایش درآمد و بهبود وضعيت زندگی مردم باشد ).(Hemmati, 2014
زنجيره ارزش صنایع دستی توسط مرکز تجارت جهانی به صورت یک سيستم اقتصادي تعریف می گردد که اوال مجموعه اي
از فعاليت هاي تجاري مرتبط با یک محصول خاص از مرحله توليد اوليه ،تغيير و بازاریابی تا فروش نهایی به مصرف کننده است و
ثانيا مجموعه اي از موسسات که کسب وکار آنها در این سيستم به صورت مجموعهاي از معامالت تجاري است که طی آن،
محصول از توليدکنندگان ابتدایی به مصرفکنندگان نهایی میرسد .در این فرآیند ،فعاليتهاي مکمل به صورت زنجيرهاي متوالی
از موسسات تأمينکننده ،توليدکننده ،پردازشگر ،و توزیعکننده و بازرگان با خلق ارزش براي محصول ،موجب تکامل صنایع دستی از
مرحله مواد اوليه به مرحله فروش میشود و در هر مرحله براي تعدادي از فعالين و کسب وکارها ارزش اقتصادي ایجاد می کند
).(Low, 2000; Normann and Ramirez, 1993
بسياري از مدیر ان می پندارند ویژگی هاي ارائه شده به مشتري است که در کارزار رقابتی بازار ،پيروزي را به ارمغان میآورد.
غافل از اینکه ،درميانه بازار ،این برندهاي تجاري هستند که هماورد میطلبند ،نه محصول و خدمات .صنایعدستی نيز براي موفقيت
در بازار نيازمند نوعی برندسازي است تا از طریق ایجاد راهبردهاي رقابتی ،جایگاه اقتصادي صنایعدستی را ارتقاء دهد .پژوهشها
نشان میدهد که ناآشنایی گردشگران با صنایعدستی از چالشهاي توسعه گردشگري مناطقی است که صنایعدستی و هنري
چشمگيري دارد ) .(Bendixen et al., 2004; John, 2014صنعت گردشگري به عنوان نزدیکترین صنعت به صنایع دستی
است که می تواند در جهت ایجاد و گسترش بازار صنایع دستی ،نقش حياتی ایفا کند .زیرا که خرید سوغات از مهمترین و
محبوبترین فعاليت هاي گردشگران محسوب می شود و حدود  %00کل زمان سفر ،صرف خرید کردن می شود و از طرف دیگر،
سوغات به شکل صنایع دستی ،بسيار مورد عالقه گردشگران ،به خصوص گردشگران با سطح درآمد باال است (Roostika et
).al., 2015
امروزه صنعت گردشگري به عنوان صنعتی پویا ،داراي ویژگی هاي بارز و منحصر به فرد ،بخش مهمی از فعاليت هاي
اقتصادي و توليدي کشورهاي توسعه یافته را به خود اختصاص داده است ) .(Commission, 2007امروزه این صنعت جزء سه
صنعت بزرگ دنيا است و درآمد حاصل از آن ،مبالغ هنگفتی نصيب کشورها میکند و به همين دليل امروزه این صنعت ،مورد توجه
مدیران دولتی و نيز بخش هاي خصوصی است .صنعت گردشگري عالوه بر ایجاد اشتغال و کسب درآمد ،داراي تاثيرات مهم
اجتماعی ،فرهنگی و زیست محيطی است ) .(Rahmatnia et al., 2013با گسترش گردشگري روستایی ،میتوان تمام امکانات
رفاهی اعم از آب ،برق ،گاز ،تلفن ،تفرجگاه ها ،امکانات آموزشی و نيز ایجاد راه هاي ارتباطی و رفت وآمدي در آن روستا و
روستاهاي مجاور را گسترش داد و از محروميت روستاها کاست ) .(Mahdian Brujeni and Ahmadvand, 2012بنابراین
با توجه به موارد فوق و نيز تحقق عدالت فضایی ،1کشورهاي پيشرو در صنعت گردشگري اقدام به سرمایهگذاري در این حوزه
نموده و گوي سبقت را از هم میربایند ).(Deller, 2010
توسعه گردشگري در هر کشوري نيازمند سرمایهگذاري است و بدون سرمایهگذاري در طرح هاي زیربنایی و روبنایی ،نمیتوان
انتظار توسعه گردشگري را داشت .براي تحقق این مهم ،امروزه بسياري از کشورهاي جهان ،اقدام به شناخت و اولویتبندي
نيازهاي گردشگري خود نموده و متناسب با این نيازها و همچنين خواستهاي گردشگران ،سرمایهگذاري میکنند
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) .(HasanNejad and HakimDust, 2014این امر به ویژه در مبحث توسعه گردشگري مناطق روستایی حائز اهميت است؛
به طوریکه بين کميت و کيفيت زیرساخت ها و ميزان گردشگران وارد شده به یک منطقه ،ارتباط قوي وجود دارد و صرف وجود
جاذبههاي گردشگري براي ورود گردشگران به یک منطقه ،کافی نيست ).(Mousavi et al., 2019
بنابر آمار بانکجهانی ،در سال  ،5111تعداد گردشگران در سرتاسر جهان بالغ بر  710ميليون نفر بوده و از این جریان
گردشگري ،مبلغی حدود  072ميليارد دالر به طور مستقيم وارد چرخه اقتصاد جهان شده است .برخی منابع ،درآمد گردشگري را در
سال هاي  5101و  5151به ترتيب  0221و  5111ميليارد دالر برآورد کردهاند ) .(Rezaei et al., 2018bهمچنين سازمان
جهانی گردشگري تعداد گردشگران بين المللی در سال  5151را  0/6ميليارد نفر و درآمد حاصل از آن را بيش از  5تریليون دالر در
سراسر جهان محاسبه کرده است ) .(Ghadiri Masoum et al., 2016در این ميان ایران از لحاظ دارا بودن ابنيه و آثار
تاریخی جزء  1کشور نخست دنيا و از لحاظ جاذبه هاي اکوتوریستی در ميان  01کشور برتر دنيا قرار دارد .این در حالی است که
باید متناسب با این قابليت ها از درآمد  011ميليارد دالري توریسم بهره ببرد و سهم آن حداقل  %2این ميزان درآمد باشد .اما درآمد
ایران نه تنها این ميزان نيست ،بلکه درآمد سرانه ایران بسيار پایين تر و کمتر از  %1/12سهم توزیع است و در ميان کشورهاي دنيا،
در رتبه  15قرار دارد ).(Rezaei et al., 2018a
البته گفتنی است محيط رقابتی صنعت ،بنگاه هاي فعال در زمينه گردشگري را وامیدارد که به دنبال روش هایی جدید براي
بهبود مزایاي رقابتی خود باشند .مدیریت زنجيره تأمين گردشگري اثربخش ،یکی از راهبردهایی است که بنگاه هاي فعال در زمينه
گردشگري براي افزایش مزیت رقابتی خود از آن بهره می برند ) .(Zhang et al., 2009زنجيره تأمين ،شبکه اي از زیرساخت
هاست و وظایفی از جمله خرید مو اد اوليه و فرآوري و تبدیل آن ها به محصوالتی واسطه اي و نهایی و درنهایت توزیع مواد یا
محصوالت نهایی بين مشتریان دارد؛ بنابراین این زنجيره ،هم در سازمان هاي توليدي موجود است و هم در سازمان هاي خدماتی؛
براین اساس با توجه به پيچيدگی و حساس بودن فرایند این زنجيره ،مدیریت در زنجيره تأمين بسيار حساس است و تمامی فعاليت
هاي زنجيره تأمين را هماهنگ می کند ).(Ziaee et al., 2017
بهطورکلی زنجيرۀ تأمين گردشگري ،شبکهاي از سازمانهاي فعال در زمينۀ گردشگري تعریف میشود که دامنهاي از
فعاليت هاي مختلف ،از پشتيبانی کاالها /خدمات مختلف گردشگري (همچون خدمات هوایی و اقامت) تا توزیع و بازاریابی محصول
نهایی مربوط به گردشگري در یک مقصد خاص را انجام میدهند و شامل دامنهاي گسترده از مشارکتکنندگان در هر دو بخش
خصوصی و دولتی است ) .(Zhang et al., 2009به بيان دیگر ،زنجيرۀ تأمين گردشگري ،شامل تأمينکنندگان همۀ کاالها و
خدماتی است که در زمينۀ تحویل محصوالت مربوط به گردشگري به گردشگران فعاليت میکنند؛ بنابراین تعامالت (همکاري و
رقابت) ميان بنگاه ها در یک زنجيره تأمين گردشگري و بين چندین زنجيره تأمين گردشگري ،حاکی از آن است که سازمان هاي
فعال در زمينه گردشگري ،دیگر نهادهایی مستقل نيستند ،بلکه بخشی از یک زنجيره تأميناند ).(Yang et al., 2009
مرکز تجارت جهانی یک برنامۀ کاهش فقر هدایت شده توسط صادرات را در سال  5115بهعنوان ابزار و وسيلهاي براي
رسيدن به اهداف توسعه هزاره آغاز نموده است ،که بهطور خاص در راستاي کاهش فقر و گرسنگی تا سال  5102خواهد بود .هدف
این برنامه کمک به توليد کنندگان کم درآمد در کشورهاي درحال توسعه براي دسترسی به بازارهاي تجاري و شرکت کردن در
تجارت جهانی و بدین ترتيب بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعی درآمد خود ،علیالخصوص از طریق نقش داشتن در زنجيرۀ تامين
صادرات می باشد 55 .پروژه در  51کشور و در سه زمينه و بخش اصلی (کشاورزي ،صنایع دستی ومنسوجات ،گردشگري) انجام
شده است .اخيراً این طرح در برزیل ،کلمبيا ،موزامبيک ،فيليپين و سنگال اجرا شده است .برنامه این طرح براي مردم کم درآمد،
بهرهگيري از گردشگري از طریق توليد و فروش صنایع دستی است که یکی از زنجيرههاي اصلی در گردشگري میباشد .در
حقيقت ،توليد صنایع دستی و فروش آن به گردشگران یکی از منابع اصلی درآمد بخش گردشگري در کشورهاي درحال توسعه و
صدور فرهنگ بومی آن می باشد ).(The International Trade center, 2010
مازندران یکی از استان هاي شمالی کشور است که یکی از مواهب الهی آن ،پوشش گياهی متنوع شامل گياهان ساحلی،
جلگهاي ،جنگلی ،کوهستانی است .از اینرو ،ميزبان تعداد زیادي از گردشگران و مسافران بوده و در عين حال ،مواد اوليه بسياري از
رشتههاي صنایع دستی در طبيعت ،دردسترس صنعتگران وهنرمندان قرار دارد و به همين دليل ،صاحب طيف متنوعی از
صنایعدستی میباشد ) .(Ebrahimi Dehkordi, 2019; Taherpourmansour and Salehi, 2020اگرچه ارتباط
گردشگري طرفدار قشر کمدرآمد با توليد صنایعدستی محلی ،موقعيتهاي خوبی را براي مردم کمدرآمد فراهم میآورد ،اما هنوز
هم در بسياري از کشورهاي درحال توسعه ،بازارهاي صنایعدستی مملو از محصوالت وارداتی میباشند که بهخاطر تنوع کم ،کيفيت
ونوآوري محدود ،محصوالتشان براي توریستها نااميدکننده میباشند .این موضوع در کشور ما نيز بهوضوح قابل مشاهده است و
صنایع دستی ایران با وجود پشتوانه فرهنگی دیرینه و اصالت و هویت و تنوع خود ،منزلت و جایگاه خود را از دست داده و بازارهاي
خود را به محصوالت وارداتی سپرده و در برخی موارد در حال فراموشی است .بنابراین ،هدف این پژوهش ایجاد موقعيتها و

1

فرصتهایی براي مردم محلی و قادر ساختن آنها به مشارکت در بخش گردشگري و کمک به توليد کنندگان محلی در فراهم
آوردن کاالها و خدمات الزم و کاهش مقادیر واردات آن محصوالت میباشد.

-2مبانی نظری
فرضیه اصلی در این تحقیق عبارت است از :زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای متکازین استان مازندران نقشش
داشته است .سطوح مختلف و زنجیره کسب وکارهای مکمل صنایعدستی توسط سازمان تجارت جهانی در ششکل  1تعریشف وترسشی
شده است ).(The International Trade center, 2010
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شکل  :1زنجیره ارزش صنایع دستی

این سيستم اقتصادي بر پایه استراتژي منطقه برنامهریزي شده و اصول مشترکی توسط مجریان و شبکه فروش آن دنبال
میشود که نقطه اشتراک این زنجيره ارزش بهشمار میرود .هدفگذاري این زنجيره ،خلق ارزش فرهنگی براي مشتري به موازات
خلق ارزش اقتصادي براي موسسات فعال در شبکه توليد تا فروش است .کل ارزش اقتصادي ایجاد شده در یک زنجيره ،عبارت از
قيمت فروش نهایی محصوالت ضربدر مقادیر فروخته شده میباشد .معموالً در هر سطح از زنجيرۀ ارزش ،براي گردانندهها در
زنجيرۀ ارزش یا براي فراهم آورندگان خدمات خارج از زنجيره ،ارزش اقتصادي ایجاد میشود .این ارزش برآیند هزینهها و منافع
است و شامل دستمزدها ،افت قيمت ،دیگر موارد می باشد ).(Low, 2000; Normann and Ramirez, 1993
برنامهریزي این سيستم اقتصادي مدلهاي تجاري جامع و گستردهاي را بهوجود میآورد که بستر مشارکت سهامداران و ایفاي
نقش مردم محلی و بومی ،و شمول مردم محلی بيشتر در زنجيرۀ توليد و فراهم آوردن کاالهاي صنایعدستی و بخشهاي مربوط به
گردشگري را افزایش میدهد .همچنين این برنامه ضمن ظرفيتسازي براي فعاليتهاي متنوع و مکمل و زنجيرهوار ،براي مردم
بومی و بازرگانان و فعاالن غيربومی ارتباطات افقی و عمودي اثربخشی ایجاد نموده و دسترسی به بازارها را تسهيل میسازد .این
ارتباطات افقی در سطوح مختلف ،فضاي فعاليت مکمل براي تعداد زیادي از کسب وکارها را به وجود میآورد ،بهطوریکه خال هر
یک ،بازدهی کل زنجيره را کاهش د اده و با کاهش کيفيت ،تنوع ،کاربرد و حجم فروش ارزش افزوده کمتري براي شبکه ایجاد
خواهد نمود .بهطور مثال ،ارتباطات افقی در سطح اول زنجيره ارزش شامل تأمينکنندگان عبارت است از :تحقيقات بازار ،پژوهش
هنر و نقوش بومی ،طراحی صنعتی محصول ،تأمين مواد اوليه ،فرآوري و آمادهسازي مواد اوليه ،رنگرزي و . ...در حاليکه در کشور
ما ،بيشتر رشتههاي صنایعدستی از همافزایی این کسب وکارهاي مکمل ،بیبهره هستند .تاثير ارتباطات عمودي کسب وکارها در
سطوح مختلف ،به مراتب اهميت بيشتري داشته و خأل هر یک از فعاليتهاي تأمين مواد اوليه ،تجهيز وتوليد ،تکميل وبسته بندي،
عمدهفروشی و خرده فروشی ،حلقه ارتباط شبکه را با مشتري ،دچار اختالل یا قطع خواهد نمود .عملکرد فعالين و فعاليتهاي مکمل
در سطوح مختلف زنجيره ارزش در جدول  0شرح داده شده است ).(The International Trade center, 2010

جدول  :1عملکرد فعالین و فعالیت های مکمل در سطوح مختلف زنجیره ارزش صنایع دستی
فعاليت ها و فعالين

عملکرد
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مواد اوليه محلی و منحصربفرد
درجه بندي مواد اوليه و تلنولوژي و تجهيزات
نقوش بومی منحصربفرد
تامين مواد اوليه
طراحی نوین بر اساس تحقيقات بازار
کاربردي سازي محصوالت
فرآوري ،رنگرزي و ...آماده سازي مواد اوليه
دسترسی مناسب به مواد اوليه
فرهنگ غنی و تنوع در توليد
بستر قوي و صنعتگران ماهر و با انگيزه
طيف گسترده اي از توليد سنتی
مهارتهاي حاصل از دانش بومی
توليد کننده
هزینه هاي مناسب توليد
دسترسی مناسب به اعتبارات و تسهيالت کم بهره
برآورد مناسب و تقليل هزینه هاي جانبی کارگاه  :انرژي و...
دستمزد مناسب و رقابتی
فينيشينگ و اصالح و تکميل محصول
بسته بندي مناسب و مرغوب
تکميل کننده
ارتقائ ارزش فرهنگی محصول با الصاق شناسنامه اثر
قيمت مناسب بسته بندي
شيوه هاي عادالنه تجارت
قيمت گذاري پلکانی شبکه
درجه بندي افزایش تقاضا در بازارهاي ملی و بين المللی
چتر قوي سازمانها در شبکه توزیع
عمده فروشی
توزیع و بازاریابی مناسب
برندسازي و تبليغات
حجم سرمایه گذاري باال
روابط عمومی باال
افزایش جذابيت محصول با ارائه توضيحات و اقالم تبليغاتی
روشهاي ارتقائ فروش و مشوقهاي مشتري
بهره گيري از فرصتهاي تکنولوژي اطالعات
خرده فروشی
دریافت بازخورد مشتري و انعکاس به توليد
قيمت رقابتی
گارانتی و ضمانت کيفيت
افزایش ادراک مشتریان در کشورهاي توسعه یافته
انتشار اطالعات هنري و تخصصی محصوالت
بازارهاي نوظهور در امریکا و اروپا
مصرف کننده
افزایش جریان گردشگري و توسعه بازار
افزایش درخواست کاال
منبع :سازمان تجارت جهانی

فضایی که فعاليت این کسب وکارهاي مکمل را هموار و تسریع میکند ،توسط تسهيلگران دولتی و پشتيبان فراهم میشود که
پشتيبان با دانش و سرمایه خود و سازمانهاي دولتی ،با ابزار حقوقی و قوانين و سياستها میتوانند این فضاي کسب وکار را توسعه
و بهبود بخشند .وظایف وعملکرد تسهيلکرد دولتی در جدول  5درج گردیده است (The International Trade center,
).2010
جدول  :2عملکرد تسهیلگری دولت به عنوان عامل خارجی موثر بر زنجیره ارزش صنایع دستی
حمایت و حفظ ميراث تاریخی
مدیریت صنعت یکپارچه و ساختار منسجم توليد
توانمند سازي زنان ،جوانان ،معلوالن
تسهيلگر دولتی
آموزشهاي مقدماتی و تخصصی رایگان
اطالعات کافی از روند صادرات،فرصتها ،قيمتها

5

سياست گذاري آسان دریافت اعتبارات مالی براي سطوح مختلف افراد زنجيره ارزش
حمایت از طرحهاي نو و فناوریهاي نوین
حمایت از تحقيقات بازارهاي جدید و تسهيل صادرات
حمایت از نوآوریهاي کاربردي در طراحی و ساخت تجهيزات توليد
منبع :سازمان تجارت جهانی
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یکی از برجستهترین وظایف تسهيلگر دولتی ،حمایت از تحقيقات بازار است که در اولين سطح شبکه ،فعاليت طراحی و تامين
مواد اوليه را مشخص می کند و نقش کليدي در کل زنجيره ایفا نموده و بازدهی فعاليت کل زنجيره را تحتالشعاع قرار میدهد.
تحقيقات بازار می تواند ذائقه مشتري را شناسایی و برنامه توليد را مشخص و طراحی طبق ذائقه مشتري ،بازارهاي جدید را توسعه
دهد .دانشمندان پيشرو گردشگري روستایی را یک فرهنگ عاميانه یا فولکلور در جوامع روستایی زنده و بکر که متمایز از بستر
فرهنگی همگون مناطق شهري ،حفظ شده و با تداوم در طول زمان ومکان شکل گرفته است ،به تصویر کشيده شدهاند
) . (Redfield, 1941از آنجا که صنعت گردشگري بر پایه اقتصاد تجربه شکل گرفته است ،تجارب بازدید گردشگران روستایی از
سایت ها و همچنين ارتباط با روستایيان موجب درگيري عاطفی آنها با سبک زندگی و بوم روستا گردیده و گردشگر در این
همزیستی نوع خاصی از ارتباط انسان با محيط طبيعی و تاریخی و هنر که منحصر به این روستا است را کشف و درک می کند.
بازدید کنندگان تمایل دارند شباهت هاي بين خانه هاي بومی موجود با معماري گذشته را ارزیابی کنند و هماهنگی بين طبيعت و
فرهنگ آنها را به عنوان نمادهاي بکر گذشته در چشم انداز روستا درک کنند ).(Urry and Larsen, 2011
گردشگري در طول قرن بيستم  ،توسط باستان شناسانی که ویرانه هاي ميراث فرهنگی را از طریق کاوش و بازسازي
شهرهاي باستانی معرفی کردند ،اختراع شد .همزمان ،آنها روایتی از فرهنگ باستانی را از طریق انتشار محصوالت دوگانه ویرانه
هاي باستانی و فرهنگ باستانی که گردشگري را به این منطقه جذب می کرد ،به دنيا آوردند .متعاقباً  ،طيف دیگري از بازیگران در
این توليد مشارکت داشتند :باستان شناسان در کاوش هاي خود فرهنگ باستانی را می خوانند و می نویسند و مرمت کردند،
راهنمایان تور  ،به نوبه خود  ،باستان شناسی را به صورت متن ،کتاب و نيز منطقه باستانی می خوانند  ،و متن آنها را می نویسند و
متون  ،یعنی فرهنگ باستانی را در تجربه تور خلق می کنند .گردشگر شانه به شانه راهنماي تور فرهنگ باستانی را همانطور که
بود می خواند و می نویسد .گردشگر  ،اگر غرق نشود ،قبالً با ،نشانههاي فرهنگ باستانی از طریق تبليغات و همراه با بسته هاي تور
با آن آشنا شده است .افق مطالعه ادبيات سفر و اوقات فراغت  ،توسط مروجين چند مليتی گسترده شده و گردشگري برپا شده است.
در مقصد ،راهنماي تور و گردشگر کتابهاي راهنما را می خوانند و همه به منظور درک فرهنگ باستانی است که توسط این ابزار در
اندازه واقعی خود ش بيه سازي شده و توسط فروشندگان نشان داده می شود .سپس نوبت پاسخ صنعتگران است و از آنجا که در
امضاي آنها سيگنال و متن فرهنگ باستانی است  ،اشکال و نقوش صنایع دستی از طریق امضاي آن چند برابر می تواند فرهنگ
بومی را به گردشگر نشان دهد ) ،(Castañeda, 1998براساس این تحليل ،دیدگاه مشترک فرهنگ باستانی بهطور مداوم و از
طریق اقدامات باستانشناسان ،مروجين ،گردشگران ،راهنمایان تور ،صنعتگران و فروشندگان توليدات صنایعدستی توليد میشود و
توسط جهانگردي مصرف میشود ).(Medina, 2003
عالوه بر صادرات محتواي فرهنگی ،توليد صنایعدستی یک بخش مهم از اقتصاد و اشتغال در گردشگري محسوب میشود و
کشاورزان از طریق توليد صنایعدستی به صورت کسب وکار خانوادگی درآمد کسب میکنند و براي صنعتگران مناطق شهري توليد
صنایعدستی یک گزینه در شرایطی است که موقعيتهاي شغلی کم واندک میباشند .در برخی کشورها مانند ویتنام ،گزارش شده
است که درآمد استادکاران صنایع دستی بطور متوسط  %61بيشتر از درآمد جمعيت بقيه روستایيان میباشد .بعالوه درکشورهایی که
داراي بازدیدکنندگان بين المللی زیادي میباشند ،بخش گردشگري موقعيتهاي زیادي را براي صنعتگران در فروش صنایع دستی
فراهم می آورند .در عين حال صنعتگران خالق براي تامين انتظارات و خواستههاي مشتریان ،با آزمایش طرحهاي جدید ،به نمونه
هاي خود تنوع بخشيده و به مشتریان گزینه هاي بيشتري براي انتخاب میدهند .گردشگري با صنایع دیگر تفاوت ندارد و نوآوري
براي برانگيختن نيازها و تقاضاها الزم است .بنابراین بازخورد مشتریان براي تشخيص و شناسایی محصوالت پرفروش و نيز
طراحی محصوالت آتی بسيار با اهميت و کاربردي است .توليدکنندگان ضمن حفظ هویت و نقوش محصوالت خود ،بدون شبيه
سازي محصوالت وارداتی ،میتوانند طرحهاي روزآمد یا کاربردهاي جدید براي محصول خود خلق کنند و عملکرد آنها بهصورت
توليد محتوا و محصول فرهنگی در گردشگري روستایی مصرف میشود ).(Low, 2000; Normann and Ramirez, 1993
گردشگري روستایی یک صنعت در حال رشد در بسياري از مناطق جهان ،بهویژه در کشورهاي توسعهیافته است و از سال
 0171از هر دو حيث تقاضا و عرضه بهطور قابل توجهی رشد یافته است ) .(Jamal and Robinson, 2009رشد گردشگري
روستایی ،هم نمایانگر گسترش کلی گردشگري و هم شاخههاي گردشگري و ایجاد تنوع در تجارب گردشگري است (Woods,
) ،2004که هر دو با ظهور سبک زندگی و گرایش جامعه به اوقات فراغت ،و نيز با بسيج گردشگري بهعنوان یک استراتژي براي
توسعه و بازآفرینی روستا ارتباط نزدیک دارد ) .(Walmsley, 2003از دیدگاه عرضه گردشگري ،پایه این حمایت کلی از

گردشگري روستایی این فرضيه است که تعدادي از مزایاي بالقوه را براي مناطق روستایی فراهم میکند (Roberts and Hall,

) .2001با این حال ،تحقيقات نشان داده است که ،علی رغم تأثيرات مثبتی که در برخی موارد دارد ،گردشگري ،درمانی براي
مشکالت روستایی نيست .همه روستاها براي توسعه گردشگري مناسب نيستند؛ بهطور مشابه ،توسعه گردشگري اغلب نتوانسته
محرک اقتصادي براي احياي اقتصاد پيشبينی شده روستا باشد ).(Walmsley, 2003
تجربه سازمان تجارت جهانی در کشورهاي مختلف نشان داده است که تکميل زنجيره ارزش صنایع دستی در روستاهاي
گردشگري بازارهاي صنایع دستی را توسعه داده و اهداف اقتصادي گردشگري را محقق نموده است بنابراین تحليل ساختار زنجيره
ارزش صنایع دستی بومی و تدوین استراتژي براي شبکه فعاالن شانس موفقيت و عمر مقاصد گردشگري روستایی را افزایش
خواهد داد.

-3مواد و روش ها
مطالعه حاضر با روش توصيفی -تحليلی ،از نوع کاربردي بوده که اطالعات مورد نياز ،به روش اسنادي و ميدانی جمعآوري
گردیده است .این مطالعه با هدف "تعيين نقش عناصر صنایعدستی در توسعه گردشگري روستایی است تا ميزان تأمين انتظارات
گردشگران از خرید آن ،برآورد گشته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد" در سال  0011انجام شد.

-4طراحی مطالعه

-5مکان مطالعه
منطقه مورد مطالعه روستاي متکازین (یکی از روستاهاي یيالقی در شمال ایران) است که در طول  07دقيقه و  20درجه و
عرض  00دقيقه  06درجه ،در جنوب دریاي خزر و در منطقه کوهستانی شهرستان بهشهر در شرق مازندران قرار گرفته است.
ساختار کالبدي روستا به صورت بيضوي با هسته مسجد ،آبانبار و مدرسه طالب علوم دینی است و کارکرد روستا ،آموزشی،
فرهنگی و کشاورزي است .مطالعات باستانشناسی در غار هوتو و کمربند بهشهر که در فاصله  61کيلومتري این روستا قرار دارد،
نشان میدهد که دوکهاي نخریسی کشف شده در این غارها ،از کهنترین نشانههاي نساجی سنتی و صنایعدستی جهان میباشد
که قدمتی حدود  6111سال دارد .ميراث هنري و صنایعدستی این روستا ،نساجی سنتی و چوتاشی است و ساليان متمادي ،توليد و
به نسلهاي بعد ،منتقل شده است؛ اما متأسفانه طی دو دهه اخير ،با رکود و فراموشی مواجه شده است (“Metkazin
).Village,” 2021
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تحقيق حاضر با تحليل ساختار زنجيره ارزش صنایعدستی ،حلقههاي اقتصادي و کسب وکارهاي مکمل آن را بررسی نموده
است؛ مطالعه حاضر از مراحل زیر تشکيل شده است؛  -0تهيه پرسشنامه تعيين زنجيره ارزش صنایع دستی بر گردشگري روستایی.
 -5تکميل پرسشنامه توسط خبرگان (اساتيد ،کارشناسان سازمان هاي مرتبط ،صنعتگران) -0 .تحليل و آناليز داده ها -0 .شناسایی
موثرترین عوامل بر توسعه گردشگري روستایی ).(Mousavi et al., 2019; Rezaei et al., 2018b

-6ابزار و روش مطالعه
ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامههایی بوده که به روش دلفی ،از طریق مصاحبه با کارشناسان و استخراج شاخصهاي مرتبط
تنظيم شده است .از آنجایيکه پرسشنامه مربوطه میبایست توسط کارشناسان خبره که با گردشگري روستایی آشنایی کافی دارند،
تکميل میشد ،لذا جامعه آماري با روش نمونهگيري غيراحتمالی گلولهبرفی ،از طریق انتخاب گروهی از صنعتگران ،اساتيد و
کارشناسان خبره دستگاههاي مرتبط با موضوع پژوهش (مانند سازمان ميراثفرهنگی ،گردشگري و صنایعدستی) و معرفی
گروههاي دیگر کارشناسان از طریق گروه اول و به همين ترتيب انتخابشده است .بنابراین جامعه آماري  505نفر از کارشناسان و
صنعتگران و اساتيد گردشگري ،ميراث فرهنگی و صنایع دستی بهدست آمد.

 -1-6روایی و پایایی پرسشنامه
نویسندگان به منظور اطمينان از صحت پرسشنامه تاثير زنجيره ارزش صنایع دستی بر توسعه اقتصادي ،اقدام به اعتبارسازي
این پرسشنامه از طریق کمک گرفتن از  2متخصص در حوزه مربوطه کردند و نيز به منظور تعيين پایایی آن ،از ضریب آلفاي
کرونباخ استفاده کردند که مقدار مربوطه باید بين  1/72تا  1/12باشد .براي این منظور (تعيين پایایی) ،ابتدا وقبل از تکميل
پرسشنامهها توسط خبرگان (اساتيد ،صنعتگران و کارشناسان مربوطه) ،از  51خبره به فاصله یک ماه استفاده شد که این خبرگان از
مطالعه اصلی حذف شدند .سواالت پرسشنامهها از مقاالت علمی و نيز مطالعات کتابخانهاي صورت گرفت.
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-2-6روایی و پایایی پرسشنامه
پس از تأیيد روایی پرسشنامه توسط متخصصين حوزه مربوطه ،نتایج آزمون آلفا کرونباخ دادههاي در نرم افزار SPSS
 ،V.23مقدار ( 14100مقداري بسيار باال و مطلوب) ،بهدست آمد.

-7تجزیه -تحلیل دادهها
دادههاي مطالعه با نرمافزارهاي ( SPSS V.23آزمون اسپيرمن) و  Smart PLS V.3تحليل گردید (Norušis,

).1991
فرضیه اصلی تحقیق عبارتاستاز :زنجيره ارزش صنایع دستی بر گردشگري روستایی تأثير داشته است.

-1-7مشخصات دموگرافیک خبرگان
مشخصات دموگرافيک خبرگان در جدول  0نشان داده شده است %70 .خبرگان مرد و بقيه زن بودند %00 .خبرگان داراي
مدرک کارشناسی و  %55داراي مدرک دکتري بودند %55 .خبرگان سابقه کاري بين  01تا  51سال داشتند و  %05سابقه کاري بين
 01تا  01داشتند %50 .خبرگان داراي سنی بين  21تا  61سال داشتند و  %55آن ها داراي سنی بين  61تا  71سال داشتند.
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ردیف

مشخصات

0

جنسيت

5

سن

0

تحصيالت

0

شغل

2

سابقه کار

جدول  :3مشخصات دموگرافیک خبرگان ()n=232
مقياس
زن
مرد
%55
%70
 61تا  71سال
 21تا  61سال
 01تا  21سال
 01تا  01سال
%55
%50
%55
%50
دکتري
کارشناسی ارشد
کارشناسی
دیپلم
%55
%57
%00
%00
صنعتگر
اساتيد
کارشناس اداري مرتبط
%2
%21
%02
 01تا  01سال
 51تا  01سال
 01تا  51سال
 2تا  01سال
%05
%00
%55
%55

منبع :محاسبات پژوهشگر

-2-7نتایج آزمون اسپیرمن
نتایج آزمون اسپيرمن که مربوط به آناليز دادههاي کيفی است ،نشان میدهد که متغير مستقل (زنجيره ارزش صنایع دستی) بر
متغير وابسته (توسعه گردشگري روستایی) تاثير داشته است .ميزان این تاثير با مقدار  ،14701تاثيري نسبتاً قوي را نشان میدهد
).(r= 0.749, sig< 0.01
-3-7نتایج تحلیل نرم افزار Smart PLS V.3
نتایج تحليل داده ها با نرم افزار  Smart PLS V.3در شکل  5و نيز جدول  0نشان داده شده است .ضرایب رگرسيون
نشان میدهد ،دو حلقه این زنجيره یعنی "تامين مواد اوليه" ،و "تکميل وبسته بندي" ،اثرات نامطلوب و منفی بر توسعه اقتصاد
گردشگري داشته و فقدان کسب وکارهاي محلی در این دو حوزه ،ضعف بزرگی بهشمار میرود.

شکل  :2میزان تاثیر فعالیتهای زنجیره ارزش صنایع دستی بر توسعه گردشگری روستایی

8

از آنجا که مقادیر عددي ضرایب رگرسيون ،در بازه بين ( )0-تا ( )0+قرار دارند ،هرچقدر به عدد ( )0+نزدیکتر باشد ،ميزان
تاثير بيشتر است؛ و هرچقدر به صفر نزدیکتر شود ،تاثير کمتر است )0-( .تاثير قوي و معکوس دارد .همانطور که در جدول  0نشان
داده شده است ،زنجيره توليدکننده صنایعدستی با ضریب  1406بيشترین تاثير و تسهيلگري دولت با ضریب  1400دومين عامل موثر
در زنجيره ارزش صنایعدستی است .همانطور که در شکل  5نيز توضيح داده شد ،دو عامل "تامين کننده مواد اوليه" و "تکميل و
بسته بندي" داراي اثرات منفی بر توسعه اقتصاد گردشگري هستند.
جدول  :4ضرایب رگرسیون و سطح معنیداری آثار فعالیتهای زنحیرهارزش صنایعدستی در توسعه
گردشگریروستایی
ضرایب رگرسیون

سطح معنی داری

نام متغیر
مصرف کننده

12121

12112

خرده فروشی

12297

1211

عمده فروشی وپخش

12126

12181

تکمیل و بسته بندی

-12101

121580

تولید کننده صنایع دستی

12161

1211

تامین کننده مواد اولیه

-12111

1298

تسهیلگری دولت

12111

1211

منبع :محاسبات پژوهشگر

ساختار تاثير زنجيره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگري روستایی در شکل  0نشان داده شده است .بارهاي عاملی یا
ضرایبی که در کنار هر کدام از گویه ها یا عملکردهاي فعالين درج شده باید مقادیر بيشتر از  140باشد .در غير اینصورت می توان
نتيجه گرفت آن عملکرد با بقيه ارت باط مناسبی ندارد و بهتر است حذف شود .مقادیر منفی تاثير معکوس را نشان می دهد .از بين
آمارههاي درجشده ،تقریبا همه بارعاملی بيش از  140دارند و سواالت گویا و مرتبط با فرضيه است.
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-8ساختار تاثیر زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی

شکل :3 -تحلیل ساختاری آثار زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی

نتیجهگیری
صنایعدستی ایران ،نماد فرهنگ اصيل ایران و هنر استادان آنست که با تغيير موقعيتهاي جغرافيایی ،طيف متنوعی از آن در
ایران توليد میگردد .این محصوالت در گذشته جزء نيازهاي اوليه زندگی انسانی بودهاند که با گذشت زمان و صنعتی شدن جوامع و
برداشتن مرزها در دهکده جهانی ،امروز جاي خود را به محصوالت صنعتی دادهاند .در ایران با وجود قدمت و تنوع صنایع دستی،
عدم سياستگذاري و برنامه ریزي ،عاملی شده است که نه تنها صنایع دستی ایران در بازارهاي بين المللی جایگاه واقعی خود را از
9
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دست بدهد ،بلکه بازارهاي داخلی نيز تو سط محصوالت و صنایع دستی چين و هند لبریز بگردد .از این رو بازنگري و تحقيقات کلی
صنایع دستی و تجزیه زنجيره ارزش ،یکی از کوتاهترین راههاي شناخت محصوالت توليدي صنعتگران و فاصلهاي که با خواست
هاي خریداران دارند ،خواهد بود؛ تا بستر اطالعاتی الزم براي مدیران و فعاالن فراهم گشته و فاصله بين عرضه و تقاضاي مشتري
کاهش یافته و بازارهاي داخلی و خارجی محصوالت صنایع دستی توسعه یابد.
از آنجا که زنجيره ارزش صنایعدستی یک سيستم اقتصادي از فعالين و فعاليتها است که کسب وکارهاي مختلف در جهات
افقی و عمودي بصورت شبکه در آن ایفاي نقش میکنند ،لذا ضعف یا قوت در هر یک از سطوح فعالين یا فعاليتها ،تاثير مستقيم
بر عملکرد کل زنجيره داشته و ارزش اقتصادي شبکه را کاهش یا افزایش می دهد .نتایج این پژوهش نشان می دهد که از 6
سطح عمودي فعالين شبکه شامل  :تامين کننده مواد اوليه ،توليدکننده ،تکميلکننده ،عمده فروش ،خرده فروش ،مصرف کننده،
سطح دوم یعنی توليد کننده این زنجيره باالترین تاثير را در توسعه گردشگري روستایی داشته است .ذکر این نکته ضروري است ،از
آن جا که صنعتگران صنایع دستی این روستا در بازه سنی  21تا  71سال قرار دارند؛ اگرچه ميراث دار نقوش و دانش بومی توليد
صنایع دستی منطقه می باشند ،اما عدم انتقال این دانش بومی به نسل جوان و مستعد می تواند به زودي کميت و کيفيت توليد را
کاهش دهد.
در عين حال یکی از عوامل اثربخش خارجی به نام تسهيلگر دولتی نيز به همين ميزان در توسعه گردشگري روستایی نقش
مثبت و موثر داشته است .عملکرد تسهيلگري سازمانهاي دولتی مرتبط در سياستگذاري ،حمایت ،حفظ ،مدیریت یکپارچه،
توانمندسازي ،ایجاد مشوق ها ،رفع موانع و ...می تواند نقش بسزایی در توسعه ایفا نماید .برخی از این عملکردها مانند تحقيقات
بازار می تواند در یک سطح ف عاليت اجرا شود اما در کل شبکه موثر و مفيد واقع شود .تحقيقات بازار می تواند ذائقه مشتري را
شناسایی و برنامه توليد را مشخص و طراحی طبق ذائقه مشتري ،بازارهاي جدید را توسعه دهد .از این رو کشورهاي پيشرو مانند
چين براي توسعه بازارهاي صادراتی خود ساالنه مبالغ قابل توجهی صرف تحقيقات بازار میکنند.
براساس نتایج پژوهش دو سطح فعالين این زنجيره یعنی تأمينکننده مواد اوليه و تکميلکننده (بستهبندي) اثرات نامطلوب و
منفی بر توسعه اقتصاد گردشگري داشته و فقدان کسب وکارهاي محلی در این دو حوزه ضعف بزرگی در شبکه بهشمار میرود.
ارتباطات افقی در سطح اول زنجيره ارزش یعنی تأمينکنندگان شامل فعاليتهاي :تحقيقات بازار ،پژوهش هنر و نقوش بومی،
طراحی صنعتی محصول ،تامين مواد اوليه ،فرآوري و آمادهسازي مواد اوليه ،رنگرزي و ....میباشد که در این روستا محصوالت
صنایعدستی از همافزایی این کسب وکارهاي مکمل بیبهره هستند.
بعالوه طبق نتایج ،ضریب تاثير دو سطح فعالين عمده فروش و خرده فروش مقدار اندک و کم ارزشی بوده که در واقعيت نيز
حضور فيزیکی بازرگانان و فروشگاههاي فيزیکی و مجازي ،بازارچههاي دائمی و محلی و شبکههاي توزیع و پخش در منطقه
کمرنگ میباشند و فروش این محصوالت محدود به نمایشگاههاي فصلی و سفارشات جزئی بوده است و لزوم بهرهگيري از
فناوريهاي نوین و تجارت الکترونيک جهت توسعه بازار مشهود و ضروري است .طبق گفتۀ گردانندههاي تورها ،خرید صنایعدستی
منحصربه فرد ،معادل کشف فرهنگ طبيعی و هویت بومی بوده و هرگونه محدودیت در آن جذابيت تجارب گردشگري را کاهش
می دهد ) .(Low, 2000; Normann and Ramirez, 1993در روستاي متکازین ،گردش و سرگرمی گردشگران از طریق
خرید صنایع دستی ونيز تنوع مغازه هاي صنایعدستی ،بهخوبی توسعه نيافته است و گردشگران با قيمتهاي باال و بازارهاي کوچک
مواجه میشوند .ازاینرو حجم فروش و ارزش اقتصادي آن ،براي شبکه فعالين قابل مالحظه نيست .بنابراین تحليل ساختار زنجيره
ارزش صنایعدستی بومی و تدوین استراتژي براي شبکه فعاالن و برنامهریزي براي مشارکت کسب وکارهاي مکمل بومی ،به
فعاليت شبکه جهت میبخشد و تنها گردشگري و صنایعدستی برنامهریزي شده ،اهداف توسعه را محقق میسازد.
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Abstract
Handicraft value chain is an economic system consisting of a set of actors and business activities
whose business, along with each other, leads to the development and trade of the product, from
primary producers to final consumers, and for each network operator, economic value. Creates.
On the other hand, the tourism industry is the closest industry to handicrafts that can play a vital
role in creating and expanding the handicraft 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 with
tourists, especially high-income tourists. the purpose of this study is to create opportunities for
local people and enable them to participate in the tourism sector and help local producers to
provide the necessary goods and services and reduce the number of imports of those products.
This applied research has analyzed the value chain structure of handicrafts in Metkazin village
by documentary and field method in 2020. Data processing and analysis was performed using
SPSS V.23 and Smart PLS V.3 software. This study is divided into 4 general sections; 1Preparing a questionnaire to determine the value chain of handicrafts on rural tourism. 2Completion of the questionnaire by experts (professors, experts of related organizations,
craftsmen). 3- Analyzing data and 4- Identifying the most effective factors on rural tourism
development; Done. The hypothesis of the effect of handicraft value chain on rural tourism
development was confirmed with a regression coefficient of 0.749. The results show that the two
actors of this chain, namely producers and government facilitators, have the highest direct and
positive impact on the development of rural tourism, and the two activities of raw material
supply and completion (packaging) have negative and inverse effects on the development of
tourism economy. According to the results, the impact factor of the two levels of wholesalers and
retailers is small and low value, which in fact the physical presence of merchants and physical
and virtual stores, permanent and local markets and distribution networks in the region are low.
The products are limited to seasonal exhibitions and partial orders, and the need to use new
technologies and e-commerce to develop the market is obvious and necessary. Until now, similar
studies that have shown the causes and factors affecting rural tourism and assess the impact of
each of them, have not been conducted in this area.
Keywords: value chain, Handicrafts, Tourism, the tourist, Rural areas, Mazandaran
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