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که مردم اشتیاقی به هزینه و  دهند یم، شواهد نشان یش رفاه اجتماعیو صنعت و با توجه به افزا يروز افزون تکنولوژ يشرفتهایپ دبا وجو

 ياچه هایست، بلکه درین یو آثار باستان یعیطب يل سفر جاذبه هایامروزه تنها دل. ر و سفر دارندیق سیخود از طر یاضاف يصرف درآمدها

در . دارد ییست و درآمدزایدر جذب تور یز نقش مهمین رینظ کم يبا معمار ییده و هتلهایسرپوش یآب يپارکها ،مجهز ي، استخرهایمصنوع

ک صنعت پردرآمد و اشتغالزا یبه عنوان  يامروزه جهانگرد لین دلیبه هم شهرها دارد يدر توسعه اقتصاد یست نقش مهمیامروز، تور يایدن

، توسعه اقتصادي و به دنبال آن، يگر گسترش صنعت گردشگرید یانیبه ب. دا کرده استیپ يادیت زیاهم ین المللیو ب یدر صحنه جهان

دن  یسع يرا به همراه دارد و هر کشوراهش مهاجرت به شهرها ک ،ير شهریغ ين در کانونهایو همچن یتعامالت انسان دارد با به وجود آور

 کم يک مدرن با معماریبوت يهتلها. بهره برد يصنعت گردشگر ياقتصاد يایاز مزا و مناطق اطراف آن در شهرها یحیو تفر یامکانات رفاه

 یبررس اشهره در اقتصاد ين پژوهش ابتدا نقش توسعه گردشگریدر ا. باشند ییست و اشتغالزایجذب توراز عوامل  یکی توانند یمز ین رینظ

ن آ ير اقتصادیکندوان و تاث يدر جذب گردشگر برا) کندوان يهتل صخره ا( کیبوت يشده است و در ادامه به طور خاص به نقش هتلها

 هتلن یشتر ایب يجهت بهرور ییراهکارهاراهبردها و به ارائه  SWOTک یاز تکن يریبا بهره گ و در انتها زیو در کنار ان تبراسکو شهر  يبرا

  .پرداخته شده است

ردشگري، توسعه   عت گ قتصاديصن ته ،ا ه ا ک،یتل بو دوان يهتل صخر   کن
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ز  سا هر جويکارشناس ش س ي، دانش رنامه ر یکارشنا کز يزیارشد ب ان مر اي دانشگاه آزاد واحد تهر   منطقه 



 

 

زمهمتر ال، جادیا ،يگردشگر يرات اقتصادین تاثیامروزه ا انیم کشور يبرا يارز درآمد کسب اشتغ  شیافزا و زب

 دگرگون ثروت، لیتعد ،يا منطقه تعادل جادیا ،يگردشگر با مرتبط ياقتصاد يتهایفعال محل از یاتیمال يدرآمدها

صاد يها تیفعال ساختن ز درآ دادن سوق و ياقت  برون از يریجلوگ باالخره و روستاهاو بالعکس به يشهر مناطق مد ا

ون.)131:1386،یکهنموئ یلیو دخ يموسو صدر( ان استییروستا یکوچ ارزآورتر نیتر مهمبه  يگردشگر هم اکن ن یو 

ز کشورها تبد ياریصنعت در بس ز مشاغل تول یعیف وسیاشتغال زا است و ط يگردشگر .ل شده استیا  یو خدمات يدیا

ا یهر یفرهنگ – یانسان يو جاذبه ها یعیطب ياذبه هاج. ردیگ یمرا در بر  ک عالقه مندان و مشتاقان خاص خود ر

ي از مهمی بخش ،یطبیع گردشگري انین میدر ا.)32:1387 ،يعباس زادگان و مولو. (ددارن  در را يجهانگرد فعالیتها

ت، نوع این در .است اختصاص داده خود به دنیا هاي  جلوه و طبیعی يها ییبایز از بهره گیري براي جهانگردان فعالی

 ها ابانیب و هاي عمیق ره د ،ها جلگه ،ها جنگل ،ها هیکوهپا ،ها کوهستان مرتفع، کوههاي رشته به خلقت انگیز حیرت

. تاس ينابع گردشگرم کند، یم جذب ا مناطق اطراف آنیک شهر یبه سمت  ک گردشگر راینچه که آ. کنند یم سفر

ا همزمان خدمات و تسه هستند ها جاذبه دهایبازد یه اصلسته  ییرایپذ يقه گردشگر و برایکه مطابق سل يگریالت دیام

لها. ردیگ یمز در بر یاز او در زمان اقامت در مقصد وجود دارد را ن ت و حکومتهایخا يدر سا سر در سرا یمحل ير دول

انس  اند افتهی یآگاه يتوسعه اقتصاد يبرا يله ایبه عنوان وس و چه انسان ساخت یعیچه طب يگردشگر يلهایجهان از پت

ا به طور کل يگردشگر و  يوسعه منطقه ات ،يوسعه شهرت ،يد شهرتوسعه اقتصا يرا به صورت خاص برا ها جاذبهو  ،یر

روستاي تاریخی و زیباي کندوان ان ین میدر ا.)14:1387،فرد ینژاد و شعبان یحاتم. (اند بردهه کار ب ،یو توسعه اقتصاد مل

رشد ا(در دامنه شمالی  ،کیلومتري شهر تبریز در میان کوههاي سر به فلک کشیده 62کیلومتري شهر اسکو در  22در 

وده آتشفشانی سهند )یداغ ر ،و قسمت غربی ت روستاکه از نوع معماري صخره اي  .دقرار دا خانه هاي هرمی شکل این 

ن یهمچن و ،يو نقش آن در اقتصادشهر يگردشگر ین نوشتار پس از بررسیر اد. باشد یمدر نوع خود بی نظیر  ،بوده

هد شد ویدر جذب گردشگر تاک کندوان يهتل صخره اه طور خاص به نقش ب ،ن بخشیدر ا کیبوت يهتلهانقش   د خوا

استفاده از ماتردر انتها  ائه راهبردها و راهکارها SWOTس یبا    .شود یمپرداخته  هتلن یشتر ایب يجهت بهرور ییبه ار

  



 

اشتغال، به جریا. گذارد یمکشور  یاسیو س یرهنگف ،يدر ابعاد اقتصاد یر فراوانیتاث يگردشگر ختن سرمایجاد  اندا  يه هایان 

صاد آن افزا یسفر خارج يش تقاضای، افزاياقت جمله آثار مثبت گردشگریش امنیو به دنبال  به عالوه . ستیت در کشور از 

 ،از صادرات محصوالت نفتی بیشتر گردشگري از حاصل ارزي يها یافتیدر سبب شود، را درآمد بیشترین تواند یم گردشگري

ي ترغیب در مهمی نقش گردشگري نیهمچن. ارتباطی است تجهیزات و خودرو  درآمد براي ایجاد ،ها رساختیز در سرمایه گذار

ا سراسر در مستقیم غیر و مستقیم اشتغالزایی و دولت ا مد نظر قرار یدن به توسعه پایرویکرد رس نمروزه ایراا. تاس داشته دنی دار ر

از . بان استیاشتغال دست به گر يبا دشوار يگریش از هر زمان دیدر وضع موجود، ب رن امر در حالیست که کشویا ؛داده است

ز پیاقتصاد کشور را ب تروز افزون نف يبها یجهت پیش، به دنبال راه یاست گذاران بیبه خود نموده و س یش متکیش ا ش از 

پیبه مثابه  يگردشگر رسد یمبه نظر . ن هستندیپیش يخارج از الگو ییها حل ابعاد بزرگ یچیک نظام  راه  زیکی ا تواند یمده با 

ا باشدیبرون رفت از ا يها حل ا توسعه صنعت گردشگریبه ا. ن تنگن ر این  ين صورت که ب اشدسعی ب آمد حاصل  ب که به نحوي در

ر ر پایدا ز تک محصولی بودن کشور جلوگیري  .درآمدي شود از جذب توریسم جایگزین سایر منابع غی توسعه گردشگري می تواتد ا

صادي  وسعه پاو کرده و کمک بزرگی به توسعه اقت آن ت له د کشور کنددار یبه دنبال   يبرا ها راه نیتر مهماز  یکی رگیو اما مسا

تنشها یزندگ يامروزه فشارها یمشارکت افراد جامعه است ول ردایدن به توسعه پایرس افراد دچار  یاد و زندگیار زیبس یروان يو 

 ،یزندگ يها یخستگاز  يآزاد يبرا رسد یمه نظر ب. دینخواهد رسدار ین جوامع به توسعه پایا. و راندمان کم شده است یکنواختی

ز به یمردم ن ز  یکی اند کردهدا یپ آرامشا و آرامش  يادکه احساس ش عتیپناه به دامن طب، )شنیلکسیر( شاتواع گرفتن حس آراما

له امروزه ید بر ایبا تاک .گرددست یفرد و رشد جامعه موجب جذب تور یش بازدهیست تا عالوه بر افزاا ؛اوردیرا به ارمغان ب ن دو مسا

استفاده از یدر ا است و الزم است  عتیطبران مقوله جذب گردشگران با   يشتریبهره ب یعیطب ياز نقاط قوت جاذبه هاکمرنگ شده 

است که در جامعه  يازیگذران اوقات فراغت از کار روزانه، ن يو مفرح برا عتیطبا استفاده از  یشک فراهم آوردن مکان یب .برد

ر به چشم یامروز ب خشد، یماز را قوت ین نیو آنچه ا دیآ یمشت ود مراکزک ب  یز بهتر از آن که در پیاست و چه چ ینینچنیا يمب

آن و گسترش چنین نیاحساس ا اه رفع   .ه شوددیشتر کوشیب ییها طیمحن یاز مبرم جامعه در ر

 
 
  

 
  



 

  

ز  یکی يامروزه گردشگر . ددار ییر به سزایشغل تاث دجایو درا  شود یمجهان محسوب  يکشورها يمنابع درآمد نیتر مهما

ي ترغیب در مهمی نقش ،باشد یم گوناگوننعت گردشگري که شامل اشکال ص  براي درآمد ایجاد ،ها رساختیز در سرمایه گذار

ا سراسر در مستقیم غیر و مستقیم اشتغالزایی و دولت  يو صادرات و وادرات کاالها يگردشگر ينه هایزه. تاس داشته دنی

ان تولیاقتصاد جامعه م يبرا يرآمدد ،مربوطه و خدمات رد اقتصاد ملیتنها در پ ن صنعت نهیا .کند یمد یزب  يارز يو درآمدها یشب

ز  يزه و عاریاست پاک ینقش دارد بلکه صنعت  يکشورها يبرا يردشگرگ. دیجادکننده مشاغل جدین حال ایو در ع یودگآلا

رزیتر د به مهمانتو یر ایران مینظ يجهانگرد يها جاذبه يدارا  يزیر نکه برنامهیمشروط بر ا. ل شودیتبد ين منبع کسب درآمد ا

ا آیندهانج ح و همهیصح ز کشور م يکه جهانگرد وارد هر منطقه ا یهنگام. م و اجرا شودیآن تنظ يبرا ينگر به توام ب شود، در  یا

ت رداخت ارزینه پرداخت کند و اید هزیشود، با یارائه م يکه به و یمقابل خدما ن یگزیتواند جا ین صنعت میا لذا ؛خواهد بود ين پ

  :ر را ارائه دادیز يم بندیتقس توان یماشتغال زا است و  یبه طرق مختلف يهانگردج. دگرد یدرآمد نفت یعنی یمحصول اقتصاد تک

و  یمسافرت يژرانسهاآ ها، رستوران ها، هتلمانند  ياست که در موسسات جهانگرد يافراد م شاملیاشتغال مستق:م یالفاشتغال مسق

  .کنند یمت یمختلف فعال یو فروشگاه يجهانگرد

الت یش ،يو خدمات کشاورز عرضه کننده کاال يدر بخشها هجاد شدیشامل مشاغل ا میر مستقیاشتغال غ: م یر مستقیغ اشتغال به

  .شود یم...و  يدیتول

لقا:ییپاشتغال القا از طر یشامل کسان ییاشتغال ا  یبانیپشت کنند یمت یفعال يکه در صنعت گردشگر يق درآمد افرادیهستند که 

صاد يه در مدلهاک. شود یم   .شود یم يطبقه بند یبه اقتصاد وابسته اقتصاد خدمات ياقت

حداث تاس ين بخش شامل افرادیا: تاشتغال در بخش ساختمان . کنند یمت یفعال يجهانگرد يرساختهایات و زسیاست که در ا

جهانگردیاست مگر ا ینگونه مشاغل معموال موقتیا اش یرشد مدام ينکه توسعه  دار یپا يمنافع اقتصاد ينعت گردشگرص. دداشته ب

ز محرکها یکیدر حال توسعه  يژه در کشورهایه وب. آورد یمد یگردشگر پد يرایپذ يکشورها يبرا  يد براتوسعه منطقه مقص يا

ود اقتصاد ایدر حال توسعه به دل يژه کشورهایاز کشورها به و ياریسب. شود یممحسوب  يبهب استفاده ییپا ییل توان ن در اکتشاف و 

ابعشان   )38:1387 ،يعباس زادگان و مولو. (رندیپذ یمبهبود اقتصاد  يبرا یبه عنوان راه ار يردشگرگ ،از من

صادیدر ا ا معمار ییهتلهاجاد یا سم،یو به خصوص اکوتور يتوسط صنعت گردشگر ين رشد اقت  تواند یم عتیبرگرفته از طب يب

اشد و  ییدر جذب گردشگر و اشتغالزا ينقش موثر تد داشته ب رشد و توسعه اقتصادي شهر را فراهم  طور بهمی توا م موجبات  مستقی

امروزه در اسارت همه جانبه ماشبه عالوه  .کند  یعت فراموش شده درونینانه و عالمانه به طبینگاه واقع ب زم قرار گرفته و باینیانسان 



 

است که شرا ،از به حرکتیاز ن یخود و آگاه ل ین دلیش فراهم آورد و به همیازهایرفع کمبودها و ن يحرکت را برا یعیط طبیبرآن 

استفاده از هتلهایماندن در دامن طب   طه استین حیانسان در ا یانتخاب يها تیاولواز جمله  کیبوت يعت و 

صاد اول، :د داشته باشدانتو یسم دو هدف عمده میو تور يدر کل صنعت جهانگرد  یو اسالم یاشاعه فرهنگ ملدوم  و  درآمد اقت

صاد يا که عده یینجاآاز ( ا ن ینیو د یکه خود اشاعه فرهنگ مل یشند، در حالیدان یم يفقط به درآمد اقت ز یدر بلندمدت درآمدز

  3: 1390،يمحمد ورپ) دبوخواهد 

  :ر استین اهداف زیهم به دنبال تام کیبوت يها هتل ،از سوي دیگر

  کیهتل بوتاستفاده کنندگان از  یت زندگیفیبهبود کجاد آرامش و یا-1

آن کیهتل بوتکه  يشهر يجذب گردشگر و توسعه اقتصاد-2 زدیو  در    است آن یکیا در ن

  گرفتن حس آرامش يبرا یگاهیجا-3

ودیعت در عیاستفاده از طبگسترش فرهنگ -4   اوقات فراقت جوانان ينه سازیو طرح به آن ين عدم ناب

امکانات یجاد تسهیا-5 رکنندگان بتوانند تجربه هایکه د يبه گونه ا هتلالت و    کسب کنند  يارزشمند يدا

  

لهانقش  یجهت بررس صاد يدر جذب گردشگر برا کیبوت يهت عه نقش گردشگر ابتدا يتوسعه اقت در اقتصاد و سپس به  يبه مطال

ت بهنه ین زمیدر ا کیهتل بوتنقش  ن یو از آنجا که در ا شده پرداخته يو اسناد اي کتابخانه روش به منابع آوري جمع صور

تکن تبوده اس يکرد راهبردیپژوهش رو ا استفاده از  حداقل  swotک یب ائه راهبرد و راهکار در جهت به   یرساندن اثرات منفبه ار

  .دار فراهم شودینه توسعه پایت زمیتا در نها شود یمپرداخته 

  

انمفاهیم و  نیتر مهم یند به این قرار خواهند بود يا یمب ا ایجاد نما ر باید مورد توجه قرارگیرند و وحدت کالم ر   :که در این نوشتا

ز    ه ت دس  آن   ه ب  ک ی وت ب  ل ت ه ز م   اده  ف ت اس   دون ب  ه ک شود یم  اطالق   ا  ه ل ت ه ا ز    ي ر ی گ  ره ه  ا ب  و ب  ی  ان  م ت اخ  س  ح ال  ص ا ا

 . (شوند یم  ه ت اخ  س  زرگ ب  ي ا  ه   ره خ ا و ص  ه ار  غ   ل اخ ان، د  ت درخ  ه ن د ت ن ان  م  ی  ع  ی طب  ي ا  ه ا  ض ف
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ا یو جذب گردشگران به  ين توسعه عبارتست از گسترش صنعت گردشگریا  ک شهر ب

ابع موجود به گونه ا ز من وناو ضو ی، فرهنگياقتصاد يازهایبه ن ییکه ضمن پاسخگو ياستفاده ا انتظارات  یبط قان جامعه و 

صادیط زی، سالمت محیت فرهنگیگردشگران بتوان وحدت و هو ا به طور متوازن و  ها آنهمانان یو م مقصد يست، تعادل اقت ر

  ).3:1388، یمعصوم(ن کرد ینه تأمیوسته در حد بهیپ

ر  یعوامل  :ر داشته باشندیثات توانند یم کیهتل بوتبهبود عملکرد که ب

ر ب یغات در سطح ملیو تبل یاطالع رسان .1 لمللیو بعد در مراحل باالت   ین ا

  .مستقر هستند ها هتلن یکه ا یدن به مناطقیرس يبرا ینیو زم ییهوا گسترش حمل و نقل .2

امنآفراهم  .3   کیهتل بوتاستفاده کنندکان از  يبرا و رفاه کامل تیوردن 

لها يمرتبط به امور گردشگر يها سازمان یهماهنگ .4  کیبوت يبا هت

 Ecological Tourism " فارسی ادبیات در آن لغوي عنايم ؛سم استیکه همان اکوتور:

ر  با همراه هدفمند مسافرتهاي بر مبتنی و جهانگردي صنعت در تازه گرایشی و باشد یم «خفف طبیعت گرديم« ماکوتوریس" دیدا

  )4:1388، یمعصوم. (تآن اس گوناگون هاي پدیده از جویی لذت و طبیعی هاي جاذبه زا يمعنو و فرهنگی برداشتهاي و

  

اسکو در  22در  سال، 850 از بیش یقدمت با کندوان يروستا  هاي دامنه از یکی در تبریز و جنوبکیلومتري  62کیلومتري شهر 

، این .است شده واقع سهند هاي کوه غربی  خط از شمالی عرض دقیقۀ 48 و درجه 37 دریا، سطح از متر 2300 در ارتفاع روستا

    .تاس واقع گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقۀ 15 و درجه 46 و استوا،

 
  

  

  

  

  

  

 

 



 

 
ه یتصو شمار ع:1ر  ستایموق رو ر يت  شهر تب به  ویکندوان نسبت    ز و اسک

  
 

 و گرفته قرار تند شیب اي با دامنه در پلکانی صورت به شرقی، - غربی يستا را در و کندوان رودخانۀ امتداد کندوان، در روستاي

ا کندوان، روستاي منظر. (1375 ایران، آمار مرکز( .است شرقی - غربی نیز منطقه این در غالب باد جهت  آن، متفاوت ظاهر ب

 زیستی فرهنگ و اقتصادي يها تیفعال که است مردمانی اساسی نیازهاي و پاسخگوي منطقه جغرافیاي و طبیعت از ساده یالگوی

ا ها آن ا ساکنان باورهاي از برآمده معناي و صورت جلوه هاي نیکوترین .است متفاوت ایران نقاط دیگر ب روستاهای روست  یدر 

ان گ کنند زیست خود طبیعی محیط با همگام بتوانند که شود یم نمای ا و هماهن  استقرارشان، محل مکانی - کالبدي يها یژگیو ب

ر گونه این .دبخشن تحقق را وبرگیافتۀ خود شاخ کالبدي شکل  چه و ها طیمحبدان  احترام يرو از چه طبیعی، يها طیمح در استقرا

ا پیوند در  صورت خاص یلطافت و ظرافت با همواره سرزمین، پرماجراي آن تاریخ و کهن فرهنگ از برآمده يباورها مجموعه ب

آمیختگی این در .ردیگ یم ا روستاها، در  يروستا یویژگ نیتر مهم. تاس همراه آن از همزمان وري بهره و يپیرو با طبیعت ب

ضا ایجاد در توان یم را کندوان  مشاهده)شکل  مخروطی هاي صخره ها کران ساختار و منطقه بومی طبیعت از اجباري پیروي و ف

ز استفاده و ساخت در روستاییان که يا گونه به کرد، زاده و یداوردخ) اند دهیبرگز را بهینه راه نیتر آسان و عملی فضاها ا

  48:1387همکاران،

 
 
 



 

 
ه یتصو شمار دوا:2ر  کن ل الله  ه  نهت   کندوان یروستا:3تصوبر شمار

  
که به  یسمیتور. است یخیو آثار تار یع دستی، صناییاهان دارویمتعدد گ یشگاه هایبازارچه و نما ین داراین دهکده همچنیا

ان کندوان به علت نزد ر مثبت بر اشتغال و درآمدیتأثعالوه بر  دیآ یمکندوان  ن شهر هم متاثر است یر ا، ببا شهر اسکو یکیساکن

که  یستین صورت توریدب. کند یمان ین شهر نمایاسکو و هم در کاهش مهاجرت به ا یر خود را هم در اقتصاد شهرین تاثیکه ا

ا یب شود یمکندوان  یجذب هتل صخره ا استفاده از  ن شهر یا و خدمات ایبه اسکو خواهد رفت و از مزا یعین هتل طبیشک پس 

ز توسعه اقتصادیالوه بر اع. دهم بهره خواهد بر ز جهات مختلف مانند ، ان کندوانیساکن یت زندگیفیش کیو به دنبال آن افزا ین ا

ا وه یانتقال سرما شتر،ید بیتوان خر اسکو ه ؛یشهر -کاهش مهاجرت روست رد یمبهره م شهر  صاد ب ا توسعه اقت ن شهر یا یو ب

صاد تبر توان یم ویشاهد توسعه اقت  ی، براکند یمجاد یا کندوان و شهر اسکو یرشد اقتصاددر  یگردشگرکه  یر اقتصادیاثت. دز هم ب

ا سا یجه بهترینت ن منطقهیان یساکن    : چون. ها اشتغالر یدارد ت

ما یمستق یگردشگر یاز درآمد ها یواقع بخش بزرگ در. رسد یم منطقهم به دست مردم یمستق یلیخ یگردشگر یدرآمد ها-1

ادله ستان و یاکوتورن یب ر مب ان، ها فروشگاهمانند . شود یمصاحب کسب و کا   . هریو غ ی، حمل و نقل شهرها رستور

از ی یوقت - 2  اشد، معموال در آن خانواده فرد ب یگردشگرک خانواده در مشاغل مربوط به یک نفر  . شود ینمدا یپ یکاریشاغل ب

اداره هسیک کارخانه یار ساده تر از استخدام در ین رشته بسیمشغول به کار شدن در ا یعنی   . تا 

که  یپول یگر سفر کرده، به راحتیگردش به شهر د یکه برا یکس! یازیش نی، نه مناقصه و پی، نه استعالمینه قرارداد -3

  . کند یمآورده را خرج 

اومسم یتور -4 ق یرا تشو یردم محل، مدین علت بایهمبه  .جهان است یمال یها بحرانکسب و کار نسبت به رکود و  نیتر مق



 

اشند ینمود که در امر گردشگر پیب یتا گردشگر مشارکت داشته ب را  منطقهشتر یهر چه ب یش موجبات رشد اقتصادیش از 

  فراهم کند

ارزیز در جدول خته شده است کندواندر  یانواع گردشگر یابیر به    :پردا

رز:1 جدول بیا کان تحقق انواع گردشگر یا دواندر  یام   هنگارند:ماخذ-کن

 فیرد 

انواع 

دشگر  یگر

ر  تحقق د ان  نامک تیتوض کندوا  حا

ا د ز یوجود جاذبه ه ا ساختر یوجو  ه

ل حاضر رت در حا در صو

 نیتام

1 

هنگ اسب مناسب یفر اسب نسبتا من ال من هل وجود یبه دل کام ص مردم منطق ب و سنن خا دا  آ

اسب نسبتا یتجار 2 اسب مناسب من ال من و نما لیبه دل کام زارچه  ایبا ان دارویمتعدد گ یشگاه ه دستی، صناییاه  یع 

اسی 3 اسب زمین شن اسب مناسب کامال من ال من د کندوان ین شناسیل فرم زمیبه دل کام صر به فر  منح

اسب مناسب مناسب یدرمان 4 ال من ال وجود یبه دل کام ن یچشمه ه ن یآب معد وا  کند

اسب یحیتفر 5 اسب مناسب کامال من ال من د  کام اوجو ه  ن یهتل صخر دوا  الله کن

اسب مناسب یعیطب 6 اسب نسبتا من ال من د معمار کام ب معدنی کندوان و ر ،یصخره ا یوجو وان، آ ای سبزودخانه کند  فض

  

ز  یکی اس ابین دهکده زیا یستیتور یجاذبه ها نیتر بزرگا جهان است که  ین هتل صخره این هتل سومیا. تهتل الله کندوان 

ت در اوسک یبرا یاد خارجیز یستهایاعث شده تا تورب ،شود کشور محسوب می »کبوتی«های  نخستین نوع از هتل  ین روستاین

خست ن هتلیا. ندیاین هتل بیبه ا یانرژپر از  یها آرام و در دل سخره متعلق به شرکت توسعه و و در کشور  یا صخره ن هتلین

اشد یمگردشگری ایران  اه  ب . تبرداری رسیده اس  به بهره 86که در مهرم به همراه ) اتاق سنگی طبیعی(کرانه  40این هتل دارای  ..

اول جمعا  اده بهره 10جکوزی و روم سرویس سمعی بصری است که در فاز  امکانات آم تمام  ان با  برداری شده   کران همراه با رستور

در زمستان  ها کرانه. باشد یمکرانه دیگر با دوش  4سوئیت کوچک همراه با جکوزی و  3سوئیت بزرگ و  3شامل  ها کرانه. تاس

ر م سرمایشی ندا ز به سیست م گرمایشی از کف و در تابستان به دلیل مطبوع بودن هوا نیا ر و رستوران مجلل   ینیم. ددارای سیست با

همراه غذاهای ایرانی و فرنگی با ظرفیت  اشد یمنفر مهمان از دیگر امکانات ویژه این هتل رویایی  120به  نفره در  120رستوران . ب

اشد یمصخره  نیتر بزرگداخل  جمله ساخت  مه. ب چنین امکانات مناسب دیگری جهت رفاه گردشگران تدارک دیده شده، از 



 

ر حال د(پزشکی  یها تیفوربهداشتی و ساخت مرکز  یها سیسروآالچیق در قسمت تفریحی روستا، ایجاد پارکینگ، ایجاد 

   استهزار تومان  5ن هتل، یا یورود. است کندواندر روستای ) احداث

)http://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic (ات  ع ا  ف ارت   ه ب  ان دو ن ک  ی ا   ره خ ص  ل ت ه ر  ظی ن  م از ک د ان   م ش چ  

 ، ه طق ن م  ی  ع  ی و طب  ی  ان  ت اس  ر ب ی گ م ش چ  ی ا  ه   ه اذب  ا ج  ب  اه ر م ه   ان او ر ف  آب   ع  اب  ن ود م و وج  ال  س  رم گ  ول ص در ف »د ن ه  س«  ق ای  ق از ش   ده ی وش پ

 .( ت اس   زده  ن ام د  طه ق ن  ن ای   ه ب  ی ر گ ردش گ  ی ا  ه ور ت  ی ار ز رگ را برای ب  ی ا   ازه  ت  وج م

html.2018235content/ir.ravy.www://http  

ز  یکیی، روان تک تک افراد جامعو  یسالمت جسم یبراامن  یطیبا فراهم آوردن مح کندوان یهتل صخره ابه طور خالصه  ا

 یادماندنیدلچسب و به  یباعث گشته تا به تجربه ا یهتل صخره ان یا نیهمچن. دیآ یمکشور به شمار  یعیطب-یحیتفر یقطبها

شهر اسکو و در کنار آن به  یژه این و وینو یت بخشین مساله سبب هویاا. دفراهم آو یجان شرقیگردشگران استان آذربا یبرا

ز دیش متمایش از پیرا ب هان شهریشده که ا زیشهر تبر  کندوان یهتل صخره اکه  ین نقشیمهمترم. دک یران میا یگر شهرهایز ا

ا جذب گردشگران و به دنبال آن کسب درآمد ارز ؛کند یمفا یا صادیو در نت2یایو ر یهمان است و  زیاسکو و تبرشهر  یجه توسعه اقت

  .را فراهم کند ن دو شهریامستقیم موجبات رشد و توسعه  به طورمی تواتد 

 
SWOT

و  ها فرصتبه اطالعات بدست آمده از مرحله قبل است و  یاست که متک ییرنده ابزارهایدر برگ یابین راهبردها، مرحله ارزیدر چارچوب تدو

تدویامکان پذ یتا راهبردها شود یمانجام  SWOT سیسه در ماترین مقایا. کند یمسه یدها و نقاط ضعف و قوت را با هم مقایتهد ن یر 

  .گردد

                                                                            
٢

ا -  اشته به بر اجعات با توجه  نیم و مر ا يمت ورودیق ،یدا است 50000 هتلن یبه  ان  ار توم ح زیر .هز به شر اي این هتل  اقه همچنین هزینه ات

ار تخته با جکوزییسو ، 1،700،000 يدو تخته با جکوز:است 2،4   يت چه ل ، 50،000 نفره     الیت روییسو، 1،300،000   یدو تخته معمو   چهار 

2،64 استیر 0،000 ال .ال  ند 300 ، 89در س ا دیدن کرد این روست ارجی از  لی و خ ارگردشگر داخ اگر حداقل .هز درصد  40بدین ترتیب 

استفاده کن این هتل  اي  قه از اتا گران  به طور میانگین گردش ارد این دهکده می شود  216ند، ال و در س ایه  ال سرم ارد ری  میلی

. 



 

اول تع. شود یمانجام  SWOTس یدر سه گام با ماتر یتوسعه گردشگر یهادراهبر عیو تهد ها فرصتن ییگام  ن نقاط ییدها، گام دوم ت

 یصخره ا هتل SWOTس یماتر .دیتهد-د و ضعفیتهد-فرصت، قوت-فرصت، ضعف-قوت ین راهبردهایو گام آخر تدو وقوت ضعف

  :شود یمزیر مطرح  یدر این تحلیل پرسشها .ه شده استین سه گام تهین توسط ایکندوان هم ا

 
رد یبرا یعمده ا یمحیط یچه فرصتها .1   ؟ما وجود دا

تهدیدها .2 جه هستیم یعمده خارج یبا چه    ؟موا
  ؟است یما چه موارد ینقاط قوت عمده داخل .3
  ؟ما چه هستند یعمده داخل یضعفها .4

تهد ها فرصتن صورت ابتدا یبه ا   :ل استیارائه شده به شرح ذ یاهبردهار. تست وار نوشته شده اسیلنقاط ضعف و قوت و سپس  دهایو 

از فرصتها یراهبردها • استفاده   ) SO یها یاستراتژ()  1احیه ن(نقاط قوت سازمان  یبا بکارگیر یمحیط یحداکثر 

زمان برا یراهبردها • ز نقاط قوت سا   ) ST یستراتژیهاا()  2احیه ن(از مواجهه با تهدیدها  یجلوگیر یاستفاده ا

جبران نقاط ضعف موجود در سازمان  ینهفته است برا یمحیط یکه در فرصتها یبالقوه ا یاستفاده ازمزیتها یراهبردها •

  )WO یستراتژیهاا()  3ناحیه (
حداقل رساندن زیانها یبرا یراهبردهای • تهدیدها و نقاط ضعف  یناش یبه    ) WT یستراتژیهاا()  4احیه ن(از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

SWOT   

  

  

  

  

  

S 

ا • د بر ب در آم ن یکس الین و ایساک اشتغ   جاد 

ران و ساکنیطبجاد عالقه به یا • در گردشگ ن یعت 

  منطقه

از یجاد روحیا • ستفاده کنندگان  ط در ا ل ه نشا هت

ا  یصخره 

ار  • ده  ا یبوم گفرهناستفا   یدر هتل صخره 

ز جلوگیری • ه مهاجرت روستاییان ا ا ب ره   شه

یش • ت افزا ان در مشارک  برنامه های روستایی

 ای توسعه

  

 

ف   W-نقاط ضع

  یعیط طبیب به محیامکان آس •

ایباال بودن هز • ار ینه ه   سرب

ن • وینبود  ان یر  کارآمد یانس

تفاده فصل • ل یامکان اس ت ز ه   ا

  

 

O 

ه سرمیجاد تشویا • ره یق ب ا ر یگذ دشگ خش گر  یدر ب

مشهد  شهر 

غل • مشا  متنوع سازی 

ا عتنو • ر یجاذبه ه گ ودر  یگردش شهر اسک ان و  و   کند

ز • ا نطقهمردم  یمهمان نو   م

انیاحساس امن • گر   ت گردش

از دیجاد انگیا • حفاظت  دشگر  رگیزه در  ارد جذب گر مو

ودر    اسک

 

SO

نسهایتقو • ژا بهبود عملکرد ا ت یت و  و  یمسافر

ور ننده ت ارک رف برگز رانبه  هتل یدر مع   گردشگ

ر • ات گردشگ خدم ای سطح تنوع   یارتق

هبود عملکرد د • ه هایتالش در جهت ب ر جاذب  یگ

اشکو و تبر  زیشهر 

ات یش تبلیافزا • بغ دیط  یعت گر

  

دها اهبر   WO یر

د تسهیتقو • ات یت و بهبود عملکر و خدم الت 

  یگردشگر

ایبهبود فرا • حده ارت بر عملکرد وا ارائه دهنده  یند نظ

ر گردشگ   یخدمات 

نهاد • بهبود عناصر  نطقه یگردشگر یاصالح و    م

  

  

T

والن • ریسرما یدوره بازگشت ط خش گردشگ در ب   یه 

ری  • خیتی با معما یچ سن ید که ه ای جد زه ساخت و سا

ره ای صخ ارد  زیب ند ان   ای در کندو

ا • شدن تقاض ا یکم  ارج یسفره یران یخ   به ا

ه ییاشنآ • طق دم من نگ مر فره ان با   کم گردشگر

ندوان • ی ک  تغییرات فیزیک

ن  . • ی خدمات به ویژه در زم اال و  ه ک یش هزین افزا

ان یزب ری بر جامعه م  پیک گردشگ

مسکن .  • یمت زمین و  فزایش کاذب ق  ا

ST

اتوسعه  • ار به جاذبه ه ره برد رسی به ان دست یز  یم

رر یمهم و ب  ض

ه منابع و ا • ایجاد جاذبه بیتوسع جموعه یشتر بر  م

ران • اکنین بومی به گردشگ رفی فرهگ س ه و مع  توسع

ای  • ارتق جهت  خصتالش در  ا شا ت  یه می و هوی بو

یش آن هتلبخش  یش از پ   در جهت تمایز ب

  

W T 

تسهیتقو • ات یت عملکرد  وعه یرفاهالت و خدم   مجم

دم  یج فرهنگ بومیترو • طقمر ن ا هم ان یبر  یگردشگر

تفاده  از مجموعه اس د یمکه    کنن

ر • گ ائه گردش ار ل  ات قاب یش تنوع در خدم ه  یافزا ب

ان داخل ار ره برد  یبه

از یاستفاده ب • ه ین آسیکه کمتر ییها وهیششتر  را ب ب 

دیط زیمح وارد کن   .ست 

  



 

اری • ز حق واگذ ری ا ا ره برد ی منابع به  طبیع

ان  ه سودجوی ه ب سعه بهانه ب م تو یس  اکوتور

ده: مأخذ   نگارن

  

ز پر رونق تر یکی یامروزه صنعت گردشگر ر یست و یدر سده ب ها انسان یها تیفعالن یا . رود یمکم به شما

باعث  یشهر یردشگرگ. تسیشهر یردشگرگ ،یرو به رو رشد در صنعت گردشگر یاز جمله مدلها) 8:1387،یریام(

ا داراس یر هر زمان گردشگرد. شود یم یجاد تعادل روحیا  یبا توجه به زندگ) 55:1387،یمحالت. (تشکل خاص خود ر

ا بر ها انسانامروز که امان  ینیماش هم یختگیش روح و به هم ریده است و فرسایر ا به دنبال داشته به  انسان ر ن یدرون 

وجود  یشهر یف زندگیلطبه آرامش روان و ت یابیو دست یروح ین خستگیبرونرفت از ا یبرا یمختلف یوه هایجهت ش

ا  یهمجوار ها وهیشن یز اا یکی. ددار ابل انسان و ت. تاس عتیطبب اند یم عتیطباثرات متق ا ب ؛ن خاطر شودیسبب تسک تو

اعث جذب گردشگران ز تواند یمو  کند یمسر ین امر را میامکان تحقق ا کیبوت یهتلهال ین تفاصیا ه ک. دشو یادیب

ن یاز منحصر به فردتر یکی زیشهر اسکو و تبرران یا یان شهر هایدر م. شود یمو اشتغال  یخود باعث توسعه اقتصاد

اسبکه ست یالت متعددیامکانات و تسه یرا دارایز. شود یمگردشگران انتخاب  یست که از سویمقاصد در  یمکان من

ز نمون یکیضر با هدف معرفی نوشتار حا. شود یمشتر محسوب یهر چه ب یشهر یتوسعه گردشگر یراستا  یهتلها ها

ز پیش این  -الله کندوان یهتل صخره ا–ک یبوت ز بیش ا ا و تمای ر داشته است هتلارتق  یافته های .را مد نظر قرا

له از یحاصل در ا امه  یمبنا تواند یمک سو ین مقا در  یو موضع یموضوع یپروژه ها یو ارائه راهبردها ها یزیربرن

  .گردد هتلن یبهبود عملکرد هر چه بهتر اگر سبب توسعه و ید یسو زباشد و ا رکشو کیبوت یهتلهاگر ینه توسعه دیزم

اً  ا   توان یمنتیجت ا در قالب و چارچوب ذیل و ب ر

از تحلیل سوات، به شرح ذیل بازشمرد   :توجه به راهبردهای حاصل 

آمفهمچون  یکندوان مانند امکانات رفاه یصخره اامکانات گردشگری هتل  بهبود �  -هتل ینمایتاتر و س یسالن 

حداث خانه صنا -دیحداث مرکز خر ا-هتل یجاد سفره خانه سنتیتوسعه رستوران و ا  یاستان و سوغات سرا یع دستیا

حداث سالن کنسرت و اجرا -زیتبر آذر یرانیا یل سنتیاص یقیموس یا ز و سر یدر ا یو  رو با ن سالن در دو بخش 

  .متناسب با نیاز گردشگران  سواری های اسب سواری و دوچرخه پیستستخر دوقلو و  ا–ده یپوش



 

  کارکنان وران یاعم از مد الله کندوان یهتل صخره اده یت کادر ورزیترب �

امه ها یهماهنگ � ا نمودن آو ک یبوت یهتلهاغات یتبل یو توسعه برن ز هتل صخره ا گردشگرانشن اده ا الله  یبه استف

 کندوان

 الله کندوان یمدوام هتل صخره ا یو بازساز ی، سالم سازیباسازیز �
تمانران هتل، هتل یمد و متخصص با یقو یک روابط عمومیجاد یا �  زیو تبرو اسکرها در سطح شهر یو مهمانپذ ها آپار

 همانان آنانیبا م یبه منظور تعامل و همکار

تکرار شونده، رنگ و مصالح در کل یبوس هتل یجاد وحدت در طراحیا �  هتلله فراهم کردن عناصر 
  با حفظ فرم موجود یهتل صخره ا یش تعداد اتاقهایافزا �

ت قرارگیری  � م ها کراناستفاده بهینه از آفتاب به عل همسازی با اقلی  و 
اده و گردشگری و دستی، صنایع فرهنگی، میراث با سازمان ییروستا توسعه متولیان هماهنگی �  کاربردی استف

ی در ازگردشگری  توسعه طرحها

 اکوتوریسم گسترش برنامه های اجرای از پیش آموزشهای الزم �

  روستاییان خودباوری و غرور احساس افزایش �

اده به روی آوردن � صفیه و سبز تأسیسات و تجدیدپذیر انرژیهای از استف  بازیافت و آب منابع از استفاده مجدد و ت

  ها زباله

  اجرا و رنامه ریزی، بگذاری سیاست مراحل تمام در روستاییان جانبههمه  مشارکت �

  کندوانتردد وسایل نقلیه سبک و سنگین را در کنترل  �

رونق تر یکی ین که امروزه صنعت گردشگریفرجام سخن ا ا ب. رود یمکم به شمار یست و یدر سده ب ها انسانت ین فعالیاز پر 

ال و نتید در آمد وایتول ،که در جذب گردشگر )کندوان یهتل صخره ا(ک یبوت یهتلهاتوجه به نقش  اشتغ توسعه ا جتیجاد 

امه رکند یمفا یا زیاسکو و تبرشهر و کندوان  یاقتصاد و  ین جاذبه گردشگریا یفیو ک یدر جهت گسترش کم یزی، هرگونه برن

صاد یبا توان جذب گردشگر گام ر اب. تشهر برداش یدر جهت توسعه اقت  یدر راستاد و ارائه راهکار و راهبر یزیر ن با برنامهیناب

ا هدف افزا هتلن یهرچه بهتر عملکرد ا  یبه توسعه اقتصاد توان یمخدمات  یفیش کیتعداد گردشگران و سپس افزا یش کمیب

ار پیب زیاسکو و تبر امیش   .دوار بودیش 
   



 

ر تدو ها ستمیس هیاربرد نظرک ،1387،فرد ین و محمد شعبانیسح ،نژاد یحاتم .1  ،یشهر یت گردشگریرین نظام کنترل مدید

  هرانت ،87ماره ش ،ال هشتمس ها، یشهرداراهنامه م

توسعه پا یقش گردشگرن ،1387،یو فاطمه مولو یصطفم ،عباس زادگان .2  ،ال هشتمس ها، یشهرداراهنامه م ،ره قشمیدار جزیدر 

  هرانت ،87ماره ش

  هرانت ،87ماره ش ،سال هشتم ،ها یشهرداراهنامه م ،دیپرامهجور و م ،یردشگرگ ،1387ن،یالح الدص ،یمحالت .3

ا یزیو برنامه ر یردشگرگ ،1388سعود،م ،یمعصوم .4   11 شماره ،ه ساخت و سازیشرن ،یمنطقه 

 www.lostring.ir ینترنتیگاه ایدر خدمت توسعه اقتصاد کشور، در پا ینعت گردشگرص ،1390،الیاند ،یپورمحمد .5

 از یشرق جانیآذربا استان یگردشگر التیتسه تیوضع یابیرزا ،1386، یکهنموئ یلیدخ جواد ،یموسو صدر رستاریم .6

  .61 شماره ییایجغراف یها پژوهشگردشگران دید

با استفاده از  یجان شرقیستس کندوان اذربایتور یروستا یرآورد ارزش تفرجب ،1387،حمد و همکارانم ،زادهیخداورد .7

 ماره چهارم ش ،ال پنجمس ،یطیلوم محع ،مشروط یروش ارزش گذار

 .زیتبر شهرستان ن ایرا یها یآباد شناسنامۀ و نقشه ،1375 - ایران آمار مرکز .8

http://www. ashpazonline. com/forum/viewtopic 

9-www. naghsh-negar.i r - 

10-www  . Jamejamonl ine. ir.com. 

 -11 www. ravy.ir/ content2018235 

12-www. KSBoutique Hotel. com  
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