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ارائه مدلی به منظور تحلیل موانع بهکارگیری هوش تجاری در
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 -1کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،
دانشگاه الزهرا
-2استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا
 -3استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا
دریافت1931/60/11 :

پذیرش1931/61/63 :

چکیده
یکی از شاااا

های فناوری اطالعات ک امروزه بیش از پیش مورد توج مدیران بوده ،هوش

تجاری اساات پیادهسااازی هوش تجاری در سااازمانها همواره با موانع و چالشهایی مواج
بوده است با نظر ب اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها و تأثیر استفاده از مزایای
هوش تجاری در سااازمانهای فعال این صاانعت در دنیا ،پژوهش حاضاار با هد

ارائ مدلی

برای شااناسااایی و اولویتبندی موانع ب کارگیری هوش تجاری در صاانعت گردشااگری ایران
انجام گردیده اساات روش انجام تحقیق آمیخت ای از روشهای کمّی و کیفی اساات در بخش
کیفی از روش تئوری زمین ای یا دادهبنیاد و در بخش کمی از استراتژی پیمایش استفاده شده
اساات براساااس نتایح حاص ا شااده یازده مانع ب عنوان موانع ب کارگیری هوش تجاری در
صنعت گردشگری ایران کشف و در قالب یک مدل ارائ شده و اولویتبندی شده ک ب ترتیب
عبااارت از موانع مربوط ب ا داده هااا ،موانع م ادیریتی ،موانع فرهنگی ،عاادم آموزش و
آگاهیر سانی ،موانع مربوط ب نیروی ان سانی ،موانع قانونی و سیا سی ،عدم اعتماد در انتقال
دانش ،موانع سااازمانی ،عدم یکرارچگی ساایساات ها ،موانع مربوط ب تأمین بودج طرحهای
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هوش مصنوعی و موانع مربوط ب زیرسا تها ،میباشند در بخش پیمایش تحلی و ارزیابی
وضااعیت موجود هر یک از این موانع در ایران از طریق توزیع پرسااشاانام بین برگان این
صنعت صورت گرفت است براساس نتایح ب دست آمده پیشنهادهای کاربردی جهت استقرار
هوش تجاری ب سیاستگذاران این صنعت ارائ شده است
واژههای کلیدی :هوش تجاری ،موانع ب کارگیری هوش تجاری ،صنعت گردشگری ،تئوری دادهبنیاد

 -1مقدمه
وجود هزین های سااارساااام آور در صااانایع مختلف و بازار رقابتی روزافزون آن،
ارائ دهندگان دمات گرد شگری را ب ا ستفاده از هوش تجاری 2وادا شت ا ست تا با
کارایی بی شتری فعالیت نمایند و با راهح های این سی ست هزین های ود را ب نحو
مؤثری کاهش دهند هوش تجاری ابزاری است برای تولید دانش از میان حج وسیعی
از داده3ها و اطالعات ک هد

آن ارائ اطالعات مطلوب ،در زمان و قالب مناساااب ب

کاربران اساات این ساایساات  ،مجموع وساایعی از فناوریها را در بر میگیرد ک از
طریق ای جاد پرس و جو ب جمع آوری اطال عات و دانش در یک سااااز مان و فرای ند
ت صمی گیری کمک میکند؛ ب عبارت دیگر هوش تجاری میتواند بر افزایش سرعت و
کارایی تصاامی گیری در سااازمانها تأثیر مسااتقی بگذارد ] [1ب طوری ک از اوای
قرن  21ب عنوان مه ترین ابزار تصاامی گیری بودهاند ] [2سااازمانها با اسااتفاده از
فناوریهای هوش تجاری ،قادر ب شنا سایی و ضعیت ود و رقبا واهند بود عالوه
بر این هوش ت جاری کاهش هزی ن ها و افزایش درآ مد را نیز در سااااز مان را منجر
می شود و با افزایش سطح ر ضایتمندی م شتریان همراه واهد بود بر ی تحقیقات
انجام شده ن شان میدهد ک ب کارگیری هوش تجاری با اطمینان  59در صد ،موجب
عملکرد

بهتر سازمانها شده است ][3

2. Business intelligence
3. Data
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بر طبق گزارش سازمان گرد شگری جهانی ،4ک شور ایران ک یکی از ده ک شور
برتر جهان از لحاظ ظرفیت جذب گردشگر میباشد این در حالی است ک کشور ایران
در ساااال  2113ساااه ناچیزی از درآمد حاصااا از گردشاااگری جهان را ب

ود

ا تصااااا داده و این رق  9-6 ،بیلیون دالری ،در مقاب ک آن 6911 ،بیلیون دالر
برای کشوری ک ظرفیت درآمد بیش از این را دارد ،بسیار اندک است ] [4سیست های
هوش تجاری ابزاری را فراه میکنند ک براساااس آن نیازهای اطالعاتی سااازمان ب
شک منا سبی پا سخ داده شود .از اهدا

مه هوش تجاری ،ارائ دادههای صحیح،

یکرارچ و سازگار است ک با فرایند پاکسازی دادهها حاص می شود معیارهای مه
در انتخاب دادهها چون یکرارچگی داده ،دقت داده ،صااحت داده ،قابلیت اطمینان داده و
فرمت داده میباشااد ] [9اطالعات ساافر ن تنها پای و اساااساای برای ارتباط بهین با
عرضاا کننده کاال و ساانجش مطلوبیت آنها واهد بود ،بلک منبعی برای گزارشدهی
دا لی و ارجی نیز ب حسااااب میآید ] [6ب منظور جلوگیری از هر گون

طا در

عملکرد مدیران در صنعت گردشگری 9اغلب نیاز ب تجزی و تحلی ب موقع گزارشات
در صاااوا اناادازه گیری و نظااارت بر میزان عملکرد ،افزایش و کاااهش تعااداد
گرد شگران ،در صد م شاغ هت  ،تعداد بازدیدکنندگان و

وجود دارد این گزار شات

اغلب در صوا ا ذ تصمی های بلندمدت میتواند مفید واقع شود چیزی ک مدیران
ب آن نیاز داشت و برای این تجزی و تحلی ها ضروری است ،وجود دادههای شفا
و دسااترساای ب اطالعات مفید میباشااد تا بتوانند ب هر یک از اهدا

اسااتراتژیک این

صنعت دست یابند هوش تجاری با توج ب تکنیکهای متنوع ود میتواند هر یک از
این اهدا

را با توج ب نیازمندی سااازمان و مدیران برآورده سااا ت و سااازمان و

صنعت را از مزایای پر سود ود بهرهمند سازد ] [7صنعت گردشگری ،طیف وسیعی
دارد و ارائ کنندگان دمات آن نیز در طول زنجیره ارزش 6اطالعات ،با سااا تارهای
مختلفی از اطال عات سااارو کار دار ند با وجود چنین طیف وسااایعی از

د مات،

4. World tourism organization
9. Tourism industry
6. Chain value
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سااازمانهای این صاانعت با حج انبوهی از اطالعات رو ب رو هسااتند و حتی برای
ت شخیص اطالعات ارز شمند از میان انبوهی از اطالعات ،نیازمند ا ستفاده از ابزارهای
مرتبط میباشاااند فناوری اطالعاتی 7ک امروزه در ا تیار اسااات ،این امکان را فراه
میکند تا تصمی های تجاری بهتر گرفت شوند و اهدا

عملکرد ،سادهتر محقق گردند

] [8در ادام پس از تبیین بیان م سئل و پی شین تحقیق ،ب انجام روش برر سی نتایح
آن از جمل شااناسااایی موانع ب کارگیری هوش تجاری در صاانعت گردشااگری ایران،
اولویتبندی این موانع با توج ب نظر برگان صااانعت گردشاااگری ایران و همچنین
مقایس این اولویتبندی با اولویتبندی موانع در وضعیت کنونی واهی پردا ت

 -2بیان مسئله
هوش تجاری همواره ب دنبال افزایش ساااودآوری ساااازمان با اساااتفاده از اتخا
تصمی های هوشمند و دقیق است ک این موارد در کنار اهدا

دیگر آن از جمل تعیین

گرایش های ت جاری ساااااز مان ،تحل ی عمیق و پیش بینی بازار ،باالبردن ساااطح
رضاااایتمندی مشاااتریان و غیره از مزایای ب کارگیری هوش تجاری در ساااازمان
محسوب شود شواهد نشان میدهد ک تحقق اهدا

فوق در گردشگری ایران بسیار

ک اتفاق افتاده است] [4با توج ب اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد هر کشور و
ضرورت ا ستفاده از هوش تجاری در صنایع مختلف صنعت گرد شگری نیز ناگزیر
برای بقا در فضای رقابتی دنیای امروز ملزم ب ب کارگیری هوش تجاری میباشد از
آنجا ک پژوهش مرتبطی در صااوا چالشها و موانع ب کارگیری هوش تجاری در
صنعت گرد شگری ایران یافت ن شد ،موارد مانند اینک این موانع چ عواملی ه ستند و
در چ شرایط زمین ای یا علی ب وجود آمدهاند و تأثیر عوام میانجی بر آنها چیست،
شاااکافی اسااات ک در تحقیقات پیشاااین وجود دارد و در این تحقیق ب آن پردا ت
میشود

7. Information technology
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 -3مبانی نظری و پیشینه تحقیق
• هوش ت جاری :هوش ت جاری یک چارچوب کاری شااااا م فرای ند ها ،ابزار و
فناوری های مختلف اسااات ک برای حرکت از داده ب اطالعات و از اطالعات ب دانش
طراحی شده و موجب ارزش افزوده برای سازمان میشود ] [5ب کمک هوش تجاری
میتوان کاوش اطالعات ،آنالیز و تحلی آنها را ساااده نمود و ب تصاامی گیرندگان در
هر رده یک ساااازمان این اجازه را داد تا در هر کجا و هر زمان ب آساااانی ب آن
اطالعات دسترسی داشت باشند و آنها را بهتر درک نموده و تحلی نمایند

][11

• به کارگیری هوش تجاری در ساااانمان :تارخ و م هاجری دو دلی عمده را در
صوا ب کارگیری هوش تجاری توسط صنایع و سازمانها عنوان کردهاند:
 -1عصر اطالعات :در عصر اطالعات ،کسی ک اطالعات دارد ،دارای قدرت است و
ک سب اطالعات صحیح در زمان منا سب ،ا ساس و پای سازمانها ب ح ساب میآید و
برای آنها مزیت رقابتی محسوب میشود
 -2مسائ اقتصادی :بقای سازمانها و شرکتها در طوفان اقتصاد رقابتی امروز،
بر دو محدودیت کاهش هزین ها و افزایش درآمدها متمرکز شده

است ][11

• موانع به کارگیری هوش تجاری در سااانمان :موانع ب کارگیری هوش تجاری،
همان چالشهایی اساات ک سااازمانها در صااوا پیادهسااازی هوش تجاری با آن
مواج بوده و باید برای هموار سا تن م سیر ،این موانع را از میان بردارند ب ست ب
نوع سازمان این موانع می تواند متفاوت با شد اما چیزی ک مه ا ست ،موانعی ا ست
ک سازمانها را از پیادهسازی موفق پروژههای هوش تجاری باز میدارد

][12

• مزایای به کارگیری هوش تجاری در سااانمان :مزایا شاااام مواردی از جمل
افزایش ر ضایتمندی م شتری ،پیشبینی و ضع بازار ،افزایش سود ،کاهش هزین ها،
استانداردسازی و یکرارچگی در سازمان ،تصمی گیری سریع و دقیقتر ،دسترسی ب
اطالعات شفا

و یکرارچ و

در کنار مزیت رقابتی قرار میگیرد

]11؛[12

• صنعت گردشگری :صنعت گردشگری یا توریس عبارت است از کسبوکاری ک
طی آن سازمانها ،نهادها ،شرکتها ،چ دولتی و چ عمومی و یا صوصی ،امکانات
و تسهیالت الزم را جهت دمات مربوط برای ارائ ب گردشگران
08
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با توج ب نو بودن مو ضوع تحقیق حا ضر و اینک پس از ج ستجو در منابع علمی،
هیچ تحقیق مشابهی یافت نشد ،در پیشین این تحقیق از مقاالتی استفاده شده است ک
ب بررسااای موانع ب کارگیری هوش تجاری در ساااازمان اشااااره داشااات یا مزایای
ب کارگیری هوش تجاری در سااازمانها را ا عان نمودهاند

ان و همکارانش ()2111

در مقال محرکها و موانع پذیرش هوش تجاری پس از نظرسنجی از  182مدیر ارشد
اطالعات در کشااور پاکسااتان ،از طریق مصاااحب و بررساای متون گذشاات  ،موانع و
محرکهایی را جهت پذیرش هوش تجاری در سازمانها ب د ست آوردهاند این موانع
شام هزین راهاندازی ،هزین هایی ک سیست در حال اجرا واهد داشت ،عدم مهارت
کافی در زمین پیادهسازی هوش تجاری ،عدم عالق مدیران ،عدم وجود منافع ملموس،
عدم آگاهی در ارتباط با هوش تجاری ،عدم وجود زیرسا تهای مناسب ،نگرانیهای
امنیتی در ارتباط با داده ها ،حمایت ناکافی دولت برای طرح های هوش تجاری شاااده
اساات این موانع در مقایس ا با نتایح ب دساات آمده در این تحقیق محدودتر بوده و ب
جنب های محدودی در ارتباط با هر مانع اشاااره داشاات اساات ] [12اسااتیو ویلیامز
( )2111تنها ب برر سی  9مانع پردا ت ا ست ک برای آنها هیچ رتب بندی ا صی قائ
نشده است و این موانع در ارتباط با تمامی سازمانها صدق میکند این موانع شام
موارد زیر میباشد:
واژهشااناساای گیحکننده و مبهمی در ارتباط با هوش تجاری وجود دارد ،تشااخیص
ارزش هوش تجاری م شک ا ست ،اهمیت هوش تجاری شفا

نی ست ،ارتباط شفافی

بین اسااتراتژی و فرایندهای کسااب و کار وجود ندارد ،عدم احساااس نیاز در مدیران
ارشد و مشخص نبودن نقش افراد

] [11

د ستاورد ب د ست آمده از تحقیق جان همیلتون و همکارانش ( )2118یک چارچوب
چ ند عام ل هوش ت جاری برای بخش سااافر اساااات ک در ارت باط با مشاااتری و
سااافارشااایساااازی ارائ نمودهاند این چارچوب نشاااان میدهد ک از هوش تجاری
میتوان در جهت ارتباط بهتر با مشااتری و رفع نیازهای آنها اسااتفاده بهین نمود این
چارچوب ب مزایای استفاده از هوش تجاری از قبی استفاده از نرمافزارهای کاربردی
هوش بازار ،مدیریت ارتباط با م شتری ،مدیریت بازده ،رزرو هت  ،فهر ست زمانبندی
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کارکنان و مدیریت امنیت ،در بخش سااافر ،اشااااره دارد ] [8هد

از مقال بدیع و

همکارانش ( ،)1351ضااامن معرفی هوش تجاری و مراح آن ب بررسااای ت ییرات ب
وجود آمده از ورود هوش تجاری در سازمانها پردا ت و با معرفی یک مدل مفهومی
ب ضرورت ب کارگیری هوش تجاری در سازمانها تأکید گردیده و درنهایت ب ارائ
یک اساااتراتژی در زمین اساااتفاده از هوش تجاری در ساااازمانها از طریق ماتریس
 SWOTپردا ت شده ا ست درنهایت نوی سنده با استفاده از تحلی ماتریس  SWOTب
تدوین یک استراتژی با توج ب عوام بیرونی و درونی سازمانها میپردازد در این
تحقیق ب ضرورت ا ستفاده از هوش تجاری در سازمانها ا شاره دارد و از مزایای
ب کارگیری آن گفت اسااات ] [14معظمی گودرزی و همکارانش ( ،)1352ب بررسااای
تأثیرپذیرش هوش تجاری در ساازمانهای مالیاتی پردا ت اند و نتیج ب دسات آمده
در این مقال این اسااات ک ب کارگیری هوش تجاری با اطمینان  59درصاااد ،موجب
عملکرد بهتر این سازمانها شده ا ست ] [3محقر و همکارانش ( )1387در مقال

ود

مدل هوش تجاری برای کشاااف و ردیابی تقلب در صااانعت بانکداری را ارائ دادهاند
چیزی ک از این مقال میتوان نتیج گرفت این ا ست ک و سعت نامحدودی در مزایای
هوش تجاری موجود اساات ک با توج ب اهدا

هر صاانعت میتواند متفاوت باشااد

دسااتاورد این تحقیق مدل هوش تجاری برای کشااف و ردیابی در صاانعت بانکداری
میبا شد ] [19یئوه 8و همکارانش ( )2118بر این باورند ک اجرای یک سی ست هوش
تجاری یک تعهد پیچیده اساات ک نیاز ب منابع قاب توج ای دارد با این حال مجموع
معتبر محدودی در صاااوا عوام کلیدی موفقیت برای مدیریت وجود دارد نتایح
نشااان میدهد ک مطالع دلفی ب اهمیت  7عام کلیدی ،یعنی حمایت مدیریت متعهد و
حمایت مالی ،مدیریت ت ییر کاربرگرای کسااب و کار ،چشاا انداز شاافا
ب

و وضااعیت

وبی تثبیت شده ک سب و کار ،متدولوژی ک سب و کارمحور ،مدیریت ت ییر ،رقابت

کسب و کارمحور و ترکیب متعادل تی پروژه ،چارچوب فنی قاب تعمی و استراتژیک،
کیفیت پایدار داده و چارچوب حاکمیت ،تآکید میکند ] [16اسااارارکز و دیگران 2119

8. Yeoh
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تأثیر ا ستفاده از سی ست هوش تجاری در ت صمی گیری و عملکرد سازمان برر سی
مینمایند و مدلی در این صااوا ارائ نمودهاند این مدل نشااان داد ک اسااتفاده از
اطالعات سی ست هوش تجاری در ت صمی گیری مدیریت ب مزایای عملکرد سازمانی
منجر شااده اساات]  [17لی و ویدنر در پژوهش ود ب این نتیج رساایدهاند ک تحقق
اهدا

هوش تجاری برای سااازمانها از طریق یادگیری سااازمانی اساات ] [18ویلیام

یئوه و همکارانش ( )2111در مقال ای با عنوان عوام موفقیت برای سیست های هوش
تجاری چنین بیان میکنند ک پیاده سازی یک سی ست هوش تجاری ک سب و کار یک
تعهد پیچیده اسااات ک نیاز ب منابع قاب توجهی دارد در این مقال ه از روش دلفی
ا ستفاده شده و هد

از ارائ آن برر سی شکا

بین مطالعات گذ شت در این مورد و

بررسی نظرات برگان مختلف میباشد نتیج حاص از این تحقیق این است ک درک
عوام کلیدی موفقیت ،کلیدی برای پیادهسااازی موفقیتآمیز ساایساات هوش تجاری
ا ست این مطالع عوام کلیدی موفقیت مؤثر بر پیاده سازی سی ست هوش تجاری را
بررسااای کرد مجموع ای از عوام کلیدی موفقیت چند بعدی در طول  3دور مطالع
دلفی با  19بره سیست هوش تجاری مشخص شده است یافت های ب دست آمده از
مطالع دلفی سااارس ب طور تجربی در مطالعات موردی  9ساااازمان بزرر بررسااای
شااادند این شاااواهد ب دسااات آمده از این مطالع ب طور شااافافی ساااا ت و کاربرد
چارچوب عوا م کلیدی را تأیید می ک ند تحلی یافت ها عالوه براین بیان می ک ند ک
عوام غیر فنی ،شام عوام سازمانی و فرایند ،مه تر و تأثیرگذارتر از عوام فنی و
دادهای

هستند ]15؛ [21

 -4سؤالهای تحقیق
 -1موانع ب کارگیری هوش تجاری در صنعت گرد شگری کدام موارد میبا شند و
این موانع در چ شرایط علی ،زمین ای ومدا ل گر اتفاق میافتند و پیامدآنها چیست ؟
 -2اولویتبندی موانع شناسایی شده چگون است؟
 -3وضاااعیت کنونی هر یک از این موانع در صااانعت گردشاااگری ایران چگون
میباشد؟
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 -1روش تحقیق
رویکرد این پژوهش کیفی -کمّی اسااات ک روش کیفی مورد اساااتفاده از آن ،روش
تئوری زمین بوده و از مصاحب اکتشافی جهت استخراج سنج های پژوهش استفاده
میشااود دلی ب کارگیری روشهای کیفی وجود ضااعف در پیشااین نظری و تجربی
تحقیق میبا شد روش شنا سی کیفی ب پژوه شگر اجازه میدهد تا مبانی نظری را از
ویژگیهای عمومی یا کلی یک موضااوع ک همزمان ریشاا در مشاااهدات یا دادههای
تجربی دارد ،ارائ دهد
پس از شااناسااایی و اسااتخراج ساانج های پژوهش ب کمک روشهای کیفی ،از
روشهای کمی جهت سااانجش موانع و چالشها بهرهگیری واهد شاااد روش تحقیق
کمّی این پژوهش توصیفی اااا پیمایشی میباشد ب این ترتیب استراتژی کلی پژوهش
بر ب کارگیری رویکرد ترکیبی استوار است

 -6جامعه و نمونه آماری
با توج ب روش اجرای تحقیق جامع آماری در دو بخش قاب بررسااای اسااات در
مرحل تحقیق کیفی ،افراد بره و ب عبارتی صاااا حب نظران کلیدی در حوزه قلمرو
موضاااوعی تحقیق جهت نمون گیری نظری و اساااتخراج مفاهی و سااانج های نظری
جام ع آ ماری تحقیق را تشاااک ی

واه ند داد نمو ن گیری در این تحقیق ب روش

نمون گیری گلول برفی بوده و افراد مشاااخص شاااده ب عنوان نمون در دساااترس
میباشاااد نمون ها با توج ب توضااایحات فوق از روش گلول برفی انتخاب شاااده و
دادهها از طریق مصااااحب با  11نفر از برگان و مدیران این حوزه گردآوری گردید
شرط انتخاب برگان بر ورداری از سابق بیش از  21سال در صنعت گردشگری و
یا تصاادی پسااتهای مدیریتی بیشااتر از  9سااال بوده اساات مصاااحب ها ب صااورت
فردی ،رودر رو ،عمیق و با طرح پرسااشهای باز (نیم سااا تار یافت ) انجام شااده و
زمان هر مصاااحب ب طور میانگین  49دقیق بوده اساات مصاااحب ها ضاابط و جهت
کدگذاری ،اصاااالح و ا ذ باز ورد ،مورد بهرهبرداری قرار گرفت در مرحل آزمون
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کمی جامع آماری تحقیق باز ه

برگان و صاحبنظران کلیدی ک متشک از  61نفر

از برگان صنعت گردشگری شام اساتید دانشگاه ،مدیران سازمان میراث فرهنگی،
صاانایع دسااتی و گردشااگری اسااتان تهران و مدیران آژانسهای مسااافرتی فعال در
زمین هوش تجاری در شهر تهران میبا شد نمون منتخب 61 ،نفر بره میبا شد ک
با اسااتفاده از روش گلول برفی در صااوا یافتن برگان بیشااتر و مؤثرتر جهت
پاسخگویی شنا ت شدهاند
 -7روش تحلیل دادهها
در این تحقیق ،با توج ب اساااتفاده طرح شااایوههای ترکیبی اکتشاااافی از روشهای
تجزی و تحلی کیفی و کمّی دادهها برحسااب نیازهای پژوهشاای اسااتفاده شااده اساات
روش تحلی دادهها در بخش کیفی اساااتفاده روش کدگذاری نظری (برگرفت از روش
تئوری زمین ای) می باشاااد روش تحلی داده ها در بخش کمّی اساااتفاده از آزمون
فریدمن برای آزمودن نتایح ب دسااات آمده از طریق پرسا اشااانام میباشاااد اعتبار
محتوای هر دو پرسااشاانام توسااط اساااتید راهنما و مشاااور و  19نفر از اساااتید
دان شگاهی در حوزه فناوری اطالعات و گرد شگری مورد تأیید قرار گرفت ا ست و از
اعتبار الزم بر وردار میباشااد ب منظور تعیین پایایی پرسااشاانام از روش آلفای
کرونباخ ا ستفاده شده ا ست نتایح ن شان میدهد ک آلفای کرونباخ برای پر س شنام
تحقیق در حالت کلی برای داده های مربوط ب وضاااع موجود برابر با  ٪74/3و برای
داده های مربوط ب پر س شنام سنجش درج اهمیت هر یک از موانع از نظر برگان،
برابر با  ٪74/5اسااات این م قدار ب همراه آل فا های کرون باخ مربوط ب هر یک از
مت یرهای مکنون (ک ب جهت ا تصاااار ارائ نشااادهاند) ،نشااااندهنده آن اسااات ک
پرساااشااانام مورد اساااتفاده از قابلیت اعتماد و یا ب عبارت دیگر از پایایی الزم
بر وردار است

 -8نتایج و دستاوردهای تحقیق
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نتایح ب د ست آمده در این تحقیق شام شنا سایی موانع ب کارگیری هوش تجاری در
صااانعت گردشاااگری ایران و اولویتبندی آنها و همچنین مقایسا ا این نتایح ب نتایح
ب دست آمده از وضعیت فعلی هر کدام از این موانع در صنعت گردشگری ایران است

 -3نتایج به دست آمده ان روش کیفی
 نتایح ب دست آمده از کدگذاری باز:
11مانع ا صلی ب عنوان مقول های عمده ا ستخراج شد  44مورد ب عنوان مفاهی
ناشااای از کدگذاری باز از متن مصااااحب های انجام شاااده و بررسااای ادبیات مرتبط
ب دساات آمد ک در همین مرحل از کدگذاری در  11دساات ب عنوان مقول های عمده
قرار گرفتند مقول های عمده و مفاهی استخراج شده در جدول  1تبیین شده است
جدول  1نتایج کدگذاری بان
مفاهیم

مقوله های
عمده

ترس از انت قال دانش در

این مقو ل ب این مانع بر

افراد بره
عاادم اعتماااد بین افراد
سازمانها
نگرانی هااای امنیتی در

توضیحات

منابع

میگردد ک افراد بره در
عدم اعتماد در

صااان عت گردشاااگری از

انتقال دانش

انتقال دانش ود ترساایده

(مصاحب های شماره 1و 4و
7و ، )11

][12

و اعت ماد کافی را در این

ارتااباااط بااا داده هااای

زمین نخواهند داشت

سازمان
عدم توا نایی در تأمین

بر اسااااس این مقو ل در

هزین اولی راهاندازی

بسااایاری موارد مشاااک

مقرون ب صااارف نبودن

موانع مربوط

هزین ا راه اناادازی اولی ا

ساااارمااای ا گااذاری در

به تأمین

مااااطاااارح بااااوده و

(مصاحب های شماره

بودجه

آ گاهی رسااااانی کافی در

1و2و4و9و6و7و8و5و، )11

سازمانهای کوچک
عاادم آگاااهاای افااراد از

طرحهای هوش

جهت چگونگی بازگشااات

چ گو ن گی بااازگشاااات

مصنوعی

سااارمااای ا برای توجی ا

سرمای

سااارماایا گاذاران وجود

عدم وجود منافع ملموس

ندارد
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مقوله های

مفاهیم

عمده

توضیحات

منابع

هاازیااناا هااای باااالی
نگهداری
عدم آ گاهی مدیران از
مزایای هوش تجاری در
سازمانها

در ا ین م ق ول ا ی کی از

ناااآگااا هی مااد یران در

مهمترین موانع در جهاات

ار تباااط بااا طرح هااا و

ب کارگیری هوش ت جاری

پروژههای هوش تجاری

در صااانعت گردشاااگری

عدم ت ما ی و ح ما یت
مااد یران ب ا طرح هااای

موانع مدیریتی

مطرح میشااود ک نشااان

(مصاحب های شماره

ده نده ناآ گاهی مدیران از

1و2و3و4و9و6و7و8و5و)11

هوش تجاری و مزایای آن

هوش تجاری

11 ] ،؛ 12؛ 16؛ 15؛

[21

و همچنین در بسااایاااری

ن یاز ب ت ییر رو ی های

موارد عدم ت ما ی مدیران

ساااا ن تی مااد یران ب ا

ب حرکت ب سمت استفاده

روی های کالسیک جدید

از ابزارهای جدید میباشد

عدم تفک یک مدیر یت از
مالکیت
نامشااخص بودن اهمیت
راهبردی هوش تجاری
عدم وجود سااازمانهای

عدم وجود ساااازمان های

فرایندگرا

فرایندگرا در این صنعت و

نیاز ب ت ییر فرایندهای
دا االاای و

ااارجاای

سازمان
عاادم ها راسااااتااایاای
استراتژیک/راهبردی
عدم تو ج ب نوآوری

همچنین نیاااز ب ا ت ییر
موانع سانمانی

روی های دا لی و ارجی
از دیگر مشکالتی است ک
سااازمانها با آن روب رو
واهند بود

در واحاادهااای فناااوری
اطالعات
مقاومتهای کارکنان در

م ق ول ا مقاااوماات هااای

بااراباار تاا اایاایاارات

سااازمانی از اهمیت باالیی

سیست های اطالعاتی

در ردهبندی موانع درآمده

88

(مصاحب های شماره
1و2و3و4و7و8و5و، )11
]11؛ 16؛ 15؛
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مفاهیم

مقوله های
عمده

منابع

توضیحات

عدم احساااااس ن یاز و

بر وردار بوده و عاادم

(مصاحب های شماره

ضاااارورت ب ا وجااود

احساااااس نیاااز در افراد

1و2و3و4و9و6و 7و8و5و

طرحهای هوش تجاری

ساااازمان ها و عدم تالش

ضعف تخصصی مدیران

موانع مربوط

در آن ها را نشاااان داده و

ارشااد اطالعات) (CIOدر

به نیروی

این موضاااوع را ک ا بااا

انسانی

ت ی یرات مقاااوماات هااای

سازمانها

، )11

][12

سازمانی نیز همراه واهد

عدم وجود کار شنا سان

بود را پررنگ می کند

اابااره در صاااانااعاات
گردشگری ایران
عاادم یااکاارااارچااگاای
سیست های سازمانی
وجود سیلوهای واحدی

عدم یکپارچگی

عاادم ا ن عطااا پااذ یری

سیستمها

سااایسااات های فناوری

ا ین م ق ول ا ب ا و جود

(مصاحب های شماره

سی ست های جزیرهای در

1و2و3و4و6و7و8و5و، )11
]11؛

سازمانها اشاره دارد

[12

اطالعات
اعت قاد ب اسااات فاده از
روش هااای سااانتی در

مقول فرهنگ سااازمانی ب

ساااااز مان ها (فره نگ

عنوان یک مانع مه در این

سازمانی)
عاادم وجااود فاارهاانااگ

موانع فرهنگی

صااوا مطرح شااده و

(مصاحب های شماره

ن شان از فرهنگ سنتی در

1و2و3و4و9و6و7و8و5و،)11

تصااامی گیری مبتنی بر

سازمانهای این صنعت و

دانش

عاادم تمااای ا ب ا ت ی یر

عاادم وجااود فاارهاانااگ

فرهنگی دارد

][11

نگهداری داده
عدم شفافیت دادهها

این مقول ا بیااانگر عاادم
وجود دادههای شااافا

ضاااعف در جمعآوری
دادهها
عدم وجود پای گاه داده
یکرارچ

موانع مربوط
به داده ها

و

متمرکز بوده و در نتی ج

(مصاحب های شماره

منجر ب این مقول میشود

1و2و3و4و9و6و7و8و5و)11

ک در صااورت عدم وجود

عادم وجود انبااره هاای

داده های یک رار چ  ،تجز ی

داده

و تحل ی داده ها ب هیچ
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مفاهیم

مقوله های
عمده

منابع

توضیحات

عاادم وجود کیفیاات در

و ج ام کان پذیر نخوا هد

دادهها

بود

وجود داده های ناقص و
مخدوش
عاادم آمااوزش کااافاای

عاااادم

ساااااز مان ها در حوزه

آ گاهی رسااااانی مقو ل ای

هوش تجاری
عدم آ گاهی رساااانی در
ارت باط با مزا یای هوش

عدم آمونش و
آگاهیرسانی

است ک

آمااااوزش
ود ب نوب

و
ود

باعث بروز مانعی ا سا سی
در جهت ب کارگیری هوش

تجاااری در صاا ا نعاات

ت جاری در این صااان عت

گردشگری

شده است

(مصاحب های شماره
2و7و5و، )11

][12

موانع قانونی مطرح شاااده

موانع قانونی موجود در

در این مقو ل می توا ند ب

سازمانهای دولتی

وضاااع و ل و قانون هایی
باشااااد ک ب صاااورت

عدم توج مسااائوالن ب

موانع قانونی و

م ستقی و غیر م ستقی در

(مصاحب های

سیاسی

روند پیشااارفت صااانعت

1و2و3و6و8و)5

قابل یت اطال عات موجود

گردشاااگری و ب کارگیری

در صنعت گردشگری

تکن یک های جد ید در این
صااانعاات تااأثیر

واهااد

داشت
عدم مهارت در اسااتفاده

در این مقو ل عدم وجود

از زیرسا ت

زیر سا ت منا سب چ در

پیچیدگی پیادهسازی

ساااطح کشاااور و چ در

نقص در برنااام ا هااای
کاربردی
نقص در بخش شبک
نقص در بخش نرمافزار

سازمانها مطرح می شود
موانع مربوط

ک ا کمبود آن مااانعی در

به

ج هت ب کارگیری هوش

نیرساختها

تااجاااری

ااواهااد بااود

ه م چ ن ین پ ی چیاادگای
پیاده سازی و عدم مهارت

ناااقاااص در باااخاااش

دراسااتفاده از زیرسااا ت

سختافزار

موجود در مقول ا موانع
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مفاهیم

مقوله های
عمده

توضیحات

منابع

مربوط ب زیرسااا تهای
هستند

 نتایج بهدست آمده ان کدگذاری محوری:
در مرحل کدگذاری محوری این  11مقول عمده ب دساات آمده از کدگذاری باز ،ب
همراه پیامدهای نا شی از ب کارگیری هوش تجاری در صنعت گرد شگری ک آنها نیز
از متن مصاااحب ها و ادبیات مرتبط اسااتخراج گردیده بود ،در قالب الگوی پارادای ب
ه مرتبط شدند
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شکل  1مدل مفهومی تحقیق :نتایج کدگذاری محوری (منبع :یافتههای تحقیق)

 نتایج بهدست آمده ان کدگذاری انتخابی:
در نهایت در مرحل ساااوم کدگذاری (کدگذاری انتخابی) مقول های عمده در قالب
فرضی های تحقیق نشان داده شدند هم فرضی های مطرح شده مبنی بر تأیید موانع
کشااف شااده ب عنوان موانع ب کارگیری هوش تجاری در صاانعت گردشااگری ایران
مطرح شده است
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 -11نتایج به دست آمده ان روش پیمایش با رویکرد کمّی
در

صوا برر سی کمی نتایح ب د ست آمده از مرحل کیفی ،دو پر س شنام حاوی

سااؤاالت باز و بساات (در مقیاس  9وجهی لیکرت) برای کشااف درج اهمیت موانع و
بررسی وضع موجود آنها در صنعت گردشگری ایران ،تهی شد پرسشنام ها توسط
برگان صنعت گردشگری پر شده ک تحصیالت  94درصد آنها کارشناسی ارشد36،
درصد دکتری و مابقی کارشناسی بودهاند ،میانگین سابق آنها در صنعت گردشگری
بین  21-11سال بوده و میانگین آگاهی آنها در ارتباط با هوش تجاری متو سط بوده
اسااات داده های ب وسااای ل نرمافزار  SPSSمورد تجز ی و تحل ی قرار گر فت در
صااوا تأیید و یا رد فرضاای های پژوهش حاضاار از آزمون میانگین تکنمون ای
ا ستفاده شده ا ست نتایح ب د ست آمده حاکی از آن ا ست ک تمامی فر ضی های این
پژوهش مبنی بر این ک یازده مانع مطرح شاااده موانع ب کارگیری هوش ت جاری در
صنعت گرد شگری ایران میبا شند ،تأیید گردید نتایح این آزمون در جدول  2م شهود
میباشد
جدول  2نتایج آنمون میانگین تکنمونهای
عدد

متغیر

اختالف میانگین

عدم اعتماد در انتقال دانش

1/9529

1/111

1/4897

1/111

8/157

موانع مدیریتی

1/5841

1/111

15/553

فرضی تأیید میشود

موانع سازمانی

1/9568

1/111

11/949

فرضی تأیید میشود

موانع مربوط ب نیروی انسانی

1/8119

1/111

19/725

فرضی تأیید میشود

عدم یکرارچگی سیست ها

1/9126

1/111

7/369

فرضی تأیید میشود

موانع فرهنگی

1/5739

1/111

19/891

فرضی تأیید میشود

موانع مربوط ب دادهها

1/1119

1/111

17/791

فرضی تأیید میشود

موانع مربوط ب تأمین بودج
طرحهای هوش مصنوعی

88

معناداری

آماره t

وضعیت فرضیه

5/787

فرضی تأیید میشود
فرضی تأیید میشود
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عدد

متغیر

اختالف میانگین

عدم آموزش و آگاهیرسانی

1/1317

1/111

موانع قانونی و سیاسی

1/6514

1/111

5/715

موانع مربوط ب زیرسا تها

1/4171

1/111

7/986

معناداری

آماره t

وضعیت فرضیه

11/911

فرضی تایید می شود
فرضی تأیید میشود
فرضی تأیید میشود

منبع :یافتههای تحقیق

نتایح بررسی اولویتبندی موانع ب کارگیری هوش تجاری در صنعت گردشگری از
دید برگان با اسااتفاده از آزمون فریدمن ب دساات آمده ک در جدول  3نشااان داده
شده است
جدول  3نتایج بررسی اولویتبندی موانع بهکارگیری هوش تجاری در صنعت
گردشگری ان دید خبرگان با استفاده ان آنمون فریدمن
متغیرهای مکنون

وضع مطلوب (میزان اهمیت)

وضع موجود
میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

عدم اعتماد در انتقال دانش

3/11

11

1/16

7

موانع مربوط به تأمین بودجه طرحهای

4/36

3

4/47

11

هوش مصنوعی
موانع مدیریتی

7/87

3

7/74

2

موانع سانمانی

1/34

6

4/31

8

موانع مربوط به نیروی انسانی

6/27

1

6/41

1

عدم یکپارچگی سیستمها

1/22

8

4/71

3

موانع فرهنگی

7/88

2

7/62

3

موانع مربوط به دادهها

8/11

1

7/31

1

عدم آمونش و آگاهیرسانی

6/31

4

7/16

4

موانع قانونی و سیاسی

1/61

7

1/61

6

موانع مربوط به نیرساختها

4/33

11

3/32

11

نتایج خروجی اول:

1/111

=

149/922Sig

=

α = 1/19

منبع :یافتههای تحقیق
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= α

1/111

=

131/456Sig

=

1/19
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جدول  4مقایسه اهمیت و اولویت موانع در صنعت گردشگری ایران با وضع موجود آن
عنوان مانع کشف شده

او لو یت ب ندی موا نع در
صنعت گردشگری ایران

اولویت بندی موانع با توجه به
و ضع موجود صنعت گرد شگری
ایران

موانع مربوط ب دادهها

1

1

موانع مدیریتی

2

3

موانع فرهنگی

3

2

عدم آموزش و آگاهیرسانی

4

4

موانع مربوط ب نیروی انسانی

9

9

موانع قانونی وسیاسی

6

7

عدم اعتماد در انتقال دانش

7

11

موانع سازمانی

8

6

عدم یکرارچگی سیست ها

5

8

11

5

11

11

موانع مربوط ب تأمین بود ج طرح های
هوش مصنوعی
موانع مربوط ب زیرسا تها
منبع :یافتههای تحقیق

 -11نتیجهگیری
با توج ب تأیید تمامی فرضی ها 11 ،مانع کشف شده در مرحل کیفی تحقیق ب عنوان
موانع ب کارگیری هوش تجاری در صاانعت گردشااگری ایران شاانا ت میشااوند این
موانع شام عدم اعتماد در انتقال دانش ،موانع مربوط ب تأمین بودج طرحهای هوش
مصااانوعی ،موانع مدیریتی ،موانع ساااازمانی ،موانع مربوط ب نیروی انساااانی ،عدم
یک رارچگی سااایسااات ها ،موانع فرهنگی ،موانع مربوط ب داده ها ،عدم آموزش و
آگاهیرسانی ،موانع قانونی و سیاسی و موانع مربوط ب زیرسا تها می شود نتایح
حاصاا از مقایساا دو اولویتبندی نشااان میدهد ،موانع مربوط ب دادهها در هر دو
وضااعیت اولویت اول را داشاات اساات موانع مدیریتی در وضااعیت کنونی از اولویت
کمتری بر وردار می باشاااد این مانع در وضاااعیت کنونی در اولویت ساااوم و در
88
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اولویتبندی کلی در مقام دوم اولویت قرار دارد موانع فرهنگی در وضااعیت کنونی از
اولویت بیشتری بر وردار میباشد این مانع در وضعیت کنونی در اولویت دوم و در
اولویتبندی کلی در مقام سوم اولویت قرار دارد عدم آموزش و آگاهیرسانی در هر
دو اولویتبندی جایگاه چهارم را ب

ود ا تصااااا دادهاند موانع مربوط ب نیروی

ان سانی در هر دو برر سی در اولویت پنج قرار گرفت اند موانع قانونی و سیا سی در
وضعیت کنونی از اولویت کمتری بر وردار می باشد این مانع در وضعیت کنونی در
اولویت هفت و در اولویت بندی کلی در مقام شاشا اولویت قرار دارد عدم اعتماد در
انتقال دانش در وضاااعیت کنونی از اولویت کمتری بر وردار میباشاااد این مانع در
وضاااعیت کنونی در اولویت یازده و در اولویتبندی کلی در مقام هفت اولویت قرار
دارد موانع سازمانی در و ضعیت کنونی از اولویت بی شتری بر وردار میبا شد این
مانع در وضاااعیت کنونی در اولویت شاااشاا و در اولویتبندی کلی در مقام هشااات
اولویت قرار دارد عدم یکرارچگی ساایساات ها در وضااعیت کنونی از اولویت بیشااتری
بر وردار میبا شد این مانع در و ضعیت کنونی در اولویت ه شت و در اولویتبندی
کلی در م قام نه اولو یت قرار دارد موانع مربوط ب تأمین بود ج طرح های هوش
تجاری در وضاااعیت کنونی از اولویت بیشاااتری بر وردار می باشاااد این مانع در
و ضعیت کنونی در اولویت نه و در اولویتبندی کلی در مقام ده اولویت قرار دارد
موانع مربوط ب زیرساااا ت ها در وضاااعیت کنونی از اولویت بیشاااتری بر وردار
میباشااد این مانع در وضااعیت کنونی در اولویت ده و در اولویتبندی کلی در مقام
یازده اولویت قرار دارد

 -12پیشنهادات کاربردی
با توج ب اینک موانع مربوط ب دادهها در اولویت اول نتایح بوده است لذا داشتن یک
بانک اطالعات جامعی ک تمامی داده های مربوط ب گردشاااگری ایران ب صاااورت
متمرکز ،شااافا

و با کیفیت در آن جای گیرد ،نیازی اولی برای هر ساااازمان در این

صنعت و همچنین گرد شگران ا ست انجام هوش تجاری م ستلزم شنا سایی سا تار
دادههای پراکنده و پایگاههای داده فاقد سااا تار در این صاانعت اساات ک

ود گلوگاه

مهمی برای پیاده سازی محسوب می شود اما نکت حایز توج در نتایح این تحقیق آن
80
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اسااات ک در رتب های بعدی مه ترین موانع پیادهساااازی عوام فرهنگی ،مدیریتی و
عدم آموزشهای الزم هسااتند ،در حالی ک عواملی مانند تأمین زیرسااا تهای فنی و
یا تأمین بودج در رتب های آ ر قرار دارند این موضااوع نشاااندهنده اجماع نظرات
برگان این صاانعت بر اهمیت وجود موانع سااازمانی  -اجتماعی برای پیادهسااازی
هوش تجاری در این صنعت ا ست لذا اتخا روشهای منا سب برای فرار از روی ها و
فره نگ های سااانتی سااااز مان ها برای رفع موانع فرهنگی ،ارت قای دانش مدیران و
کارشااناسااان این صاانعت و برگزاری دورههای آموزشاای مرتبط و آگاهیرسااانی ب
مدیران سااازمانهای گردشااگری در صااوا لزوم حرکت سااازمانها ب ساامت
بهرهمندی از اطالعات یکرارچ از پی شنهادات کاربردی نا شی از نتایح تحقیق ا ست
انجام تحقیقات بیشتر برای چگونگی رفع این موانع و چگونگی پیادهسازی عملی هوش
تجاری در این صنعت توسط سایر محققان پیشنهاد میشود
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