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  کاربرد هوش تجاري در صنعت گردشگري

  

.11,سمیه پورقدیمی

.سمیه پورقدیمی، دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی- 1

  

  چکیده

دردنیاي رقابتی ضرورت تسلط برفناوري هاي جدیدي نظیرهوش تجاري درکسب وکارها بویژه کسب وکارهاي 

خوبی احساس میشود که نیازمندتوجه بیشتر به آن است که یکی از راههاي آن استفاده از فعال درصنعت گردشگري به 

بکارگیري این مدل درصنعت منجربه جذب .مدل هاي هوش تجاري مخصوصا مدل هاي تجاري بومی شده براي آن است

ي اینکه سازمانها قادر به برا.بیشترگردشگربه کشورها شده که این می تواند به توسعه بیشتر اقتصادي کشورها کمک کند

واکنش سریع دربرابر تغییرات بازار باشند نیاز به سیستمهاي اطالعات مدیریتی دارند که بتواند از سازمان ومحیط آن 

سیستمهاي هوش تجاري که جزپیچیده ترین سیستم هاي اطالعاتی موجود .تحلیلهاي علت ومعلولی مختلف را انجام دهند

درمقاله .هم می کنند که براساس آن نیازهاي اطالعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شودمی باشند ابزاري را فرا

  .حاضربه کاربرد هوش تجاري درصنعت گردشگري پرداخته شده است

  

  .هوش تجاري، صنعت گردشگري :کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه.1

  

اینصنعتازطریقترکیب.پایدارمحلیایفامیکندگردشگرییکیازپویاترینفعالیتهایاقتصادیعصرحاضراستکهنقشمهمیدرتوسعه

وبکارگیریهمزمانمنابعداخلیوخارجیمنافعاجتماعی،اقتصادي،زیستمحیطیوفرهنگیزیادیرابهدنبالدارد 

  ).  1388ابراهیمزادهوآغاسیزاده،(

 .بسیاریازدولتهادرسرتاسرجهان،بهنقش واهمیتگردشگریبهعنوانمنبعیبرایایجاددرآمدواشتغالپیبرده اند

 .بسیاریازآنانمناسباتشانرابرایبهرهگیریازمزیتهاینسبیاینصنعتتوسعهداده انددرنتیجه،

درزمانحاضر،توسعۀمناسباتدویاچندجانبهدرسطوحبیناستانی،کشوریویادرسطحدولتهایمنطقه 

ایبراساستوافقاتدرقالبهمکاریهایراهبردیبرایتوسعۀگردشگریاهمیتیافته،کههدفآنبهرهگیریازمزایایبازارگردشگریاست 

).2007وهمکاران،الرل(
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ابتدا براي انجام تجزیه و تحلیل که می . به طور کلی موسسات براي دو مقصود اصلی نیاز به استفاده از هوش دارند

تجزیه و تحلیل به آنها کمک می کند که روند هاي فروش را بشناسند و . تواند به آنها در تصمیم گیري بهتر کمک کند

دوم، کمک زیادي به پیش بینی آینده رفتار مشتري و تقاضاي . آورندمراقبت ها را براي مشتریان و و شکایات مهم فراهم 

).,2003Nielson(بازار می کند

هوش تجاري فرایند جمع آوري داده هاي داخلی در دسترس و داده هاي خارجی مربوط و تبدیل آنها به اطالعات   

  ).,2004liiv(در اتخاذ تصمیمات است) کسب و کار(مفید براي پشتیبانی شرکت 

تکنولوژیهوشتجاریکاربرانرابهدرکسریعتراطالعاتپیچیدهقادرمیسازدوآنهامیتوانندبهتروسریعترتصمیمگیرینمایندوبهط  

  ).1390سلطانی،(وراثربخشیبهاهدافسازمانیدستیابند

بر بنابراین باتوجهبهاهمیتاستفادهازهوشتجاریدرافزایشقدرترقابتپذیریومتمایزساختنسازمانهاازیکدیگر، این تحقیق   

آن است کهآیاهوش تجاریبرصنعتگردشگریتاثیرداردیاخیر؟

  

  

  مبانی نظري تحقیق. 2

  

 200درصدازتولید راشاملمیگرددوعالوهبرایجاد 11صنعتگردشگریبهعنوانیکیازبزرگترینصنایعجهان،حدود

 2020اینرقمتاسال میلیونگردشگردرسراسرجهانخدمتمیرساند،وانتظارمیرود700ناخالصجهانی  (GDP)میلیونفرصتشغلی،به

اینصنعتبابرخورداریازامتیازاتمنحصربهفرد همزمانچندینهدفرادرفضایملییک ). 2011پینگ، (دو برابر شود 

کشورتامینمینمایدورونقآنمستلزم ثباتسیاسی،اقتصادي،اجتماعی،امنیتی،فرهنگیوعلمیکشورهایجهاناست 

  ).1389کاظمیوهمکاران(

ایمختلف استکهبهصورتزنجیره ایدرجهتخدمت در واقعصنعتگردشگریآمیزهایازفعالیته  

رسانیبهگردشگرانانجاممیگیرد؛ بنابراینگردشگریشاملتمامیپدیدههاوروابطحاصالزتعاملگردشگران،عرضه 

). 1385، 199مینتاش، (کنندگانوفروشندگانمحصوالتجهانگردي،دولتهاوجوامع،میزباندرفرآیند جذبوپذیراییازگردشگراناست 

شتجاریفرایندیاستکهازطریقآنشرکتهاازمزایایفناوریاطالعاتنوین ازطرفدیگربهکارگیري هو

سیستمهایهوشتجارینهتنها ). 2005وان، (برایجمعآوري،مدیریتوتجزیهوتحلیلساختارییاغیرساختاریدادههااستفاده میکنند 

شرکتهارادرذخیره،بازیابی،مدلکردنوتجزیهوتحلیلمقادیرزیادیاز 

ند،بلکهبهآنهااجازهاستفادهدیدگاههاي مشتریانبهمنظوربهبودعملکردشانرانیزمیدهد اطالعاتمربوطبهعملیاتشانتوانمندمیساز

بااینحال،سیستمهایسازمانیپایهواساسیکسازمانهستندو ). 2005هرشل و جونز، (

طراحیوپیادهسازیهوشتجاریبهعنوانچتریاستکهیکفضایپشتیبانتصمیم گیریبرایمدیریتدرسیستمهایسرمایهگذاریایجادمیکند 

).2012، 2004آلتر (

بازاریابیوهوشتجاریدرگردشگریبهعنوانشناساییوپیشبینینیازهاي   

گردشگرانوفراهمکردنامکاناتبرایتامیننیازهاومطلعساختنآنانوایجادانگیزه 

  ).1388امینبیدختیونظري، (بازدیددرآنهاست؛کهاینامرموجبتامینرضایتگردشگرانوتحققاهدافسازمانی خواهد شد 

  

  

  هوش تجاري. 3
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هایی است که براي تبدیل داده  ها و فناوري ها، فرایندها، معماري اي از نظریات، روش و کار مجموعه هوش کسب  

هوش کسب و کار مقادیر بزرگی از اطالعات را براي شناسایی و توسعه . شود خام به اطالعات مفید و معنادار استفاده می

تواند مزیت بازار رقابتی و  و اعمال یک استراتژي اثربخش میهاي جدید  بهره بردن از فرصت. گیرد هاي جدید بکار می فرصت

هوشمندي کسب و کار به معناي فرآیند افزایش سود سازمان با استفاده از اطالعات . پایداري بلندمدت به ارمغان بیاورد

کاوي، تحلیل  هاي مرتبط با داده شامل انبارداده، داده موجود در بازار است، بدین ترتیب هوشمندي کسب و کار نظام

 ها در پایگاه داده ها حجم زیادي از داده). 1392فیضی،(کند بینی و پشتیبانی از تصمیم را به یکدیگر مرتبط می آماري، پیش

 سال دو برابر 5هاي در دسترس هر  اي که داده شوند و روند افزایش آن همچنان ادامه دارد به گونه می انباشته و ذخیره

یشان را براي تحلیل  ها ها امروزه تنها بخش کوچکی از داده نجام یافته نشان از آن دارد که سازمانتحقیقات ا. شود می

هاي بسیاري بر روي تکنولوژي اطالعات اعم  گذاري ها، سرمایه در یک دهه گذشته تقریباً تمامی سازمان. نمایند استفاده می

اخذ . کنند ها و محیط پیرامونی آنها، امروزه با سرعت حرکت و تغییر میها و شرکت سازمان. اند افزار کرده افزار و سخت از نرم

اطالعات صحیح در زمان صحیح اساس، پایه تصمیم گیري موفق و چه بسا بقاي سازمان است، اما همیشه شکاف عمیقی 

هاي  تی در بخشهاي روزمره شرک هایی وجود دارد که طی عملیات بین اطالعات مورد نیاز مدیران تجاري و انبوه داده

هاي عملیاتی و حتی خارج از سازمان و از  ضمن آنکه برخی اطالعات از خارج از سیستم. شوند آوري می مختلف آن جمع

مندي بدست آمده از هوشمندي کسب وکار، امکان دسترسی  بیشترین بهره. گردند طریق اطالعات بازار و رقبا تامین می

در این صورت این افراد قادر خواهند بود که با . ندگان در تمام سطوح سازمان استگیر ها توسط تصمیم واسطه به داده بی

تعامل داشته باشند و آنها را تحلیل کنند و در نتیجه بتوانند کسب وکار را مدیریت کنند، کارایی را بهبود بخشند،  ها داده

ترین حالت، هوشمندي کسب و کار  در ساده). 1392نجاري،(فرصتها را کشف کنند و کارشان را با بازدهی باال انجام دهند

با استفاده از هوشمندي کسب وکار، اطالعات در زمان . دهد اطالعاتی راجع به وضع کنونی کسب وکار به مدیران تحویل می

ند بدون گیرندگان باید در هر زمان و هر مکان بتوان تصمیم. شود می مناسب و با انعطاف بیشتري در اختیار مدیران قرار داده

  ).1392آهنگر،(ي مورد نظر خود را انجام دهند ها نیاز به واسطه، به اطالعات مربوطه مراجعه کرده و انواع تحلیل

امروزه تمامی سازمانها با حجم گسترده اي از داده و اطالعات روبرو هستند و کلید موفقیت تجاري در این عصر   

سازمانها براي رسیدن به این هدف . تر، سریعتر و بدون نقص میباشداستفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیماتی به

نیازمند ابزارهاي قوي و کارآمدي هستند تا بتوانند وظایف تحلیل، تصمیم سازي، تدوین استراتژي و پیش بینی را مکانیزه و 

آوري،  ه براي جمعهاي کاربردي است ک اي از مهارتها، فناوریها و سیستم هوش تجاري مجموعه. اتوماتیک نمایند

ها براي درك مناسبتر از زمینه  هاي داده جهت کمک به سازمان سازي، تحلیل و ایجاد دسترسی کارآمد به انباره ذخیره

  ).2000گلمن،(گیرد گیري به موقع و صحیح مورد استفاده قرار می کسب و کار و نیز تصمیم

به کار برده شد که مرکز اصلی آن بر  MITدر دانشگاه » 1سامانه هاي تصمیم یار«واژه  1971اولین بار در سال   

، گروه گارتنر هوش تجاري را به عنوان یک 1989در سال . اتخاذ تصمیمات نیمه ساخت یافته و ناساخت یافته عنوان گردید

بر معرفی نمود که شامل مفاهیم و روش هایی میشد که به بهبود تصمیمگیري در کسب و کار مبتنی  2واژه چترگونه

هوش تجاري را مجموعه اي از متدلوژیها، فرآیندها، معماریها و  3رموسسه فارست 2008در سال . د داشتواقعیتها تاکی

  .تکنولوژیهایی تعریف کرد که دادههاي خام را به اطالعات مفید و معنادار تبدیل میکند

، پرس و جوها، 5هوش تجاري را شامل تحلیلهاي کسب و کار، پردازش تحلیلی بر خط 2010در سال  4توماس داونپورت

رویکردهایی که در اکثر تعاریف از هوش کسب و کار به آنها اشاره شده است، . گزارش ها و ابزارهاي هشدار  تعریف کرد

فرآیندي، رویکردهاي تکنولوژیکی و رویکرد -ناظر بر سه حوزه در این مفهوم می باشد که شامل رویکردهاي مدیریتی
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گردآوري، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها از  BIهدف6.محصول که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است

سیستمهاي درون سازمانی و منابع برون سازمانی و در نهایت تبدیل حجم داده به ارزش تجاري موثر در تصمیم سازي از 

  ).2014گول،(ر گزارشات هوشمند تحلیلی استطریق ایجاد بست

  

  
  

اینقابلیت . دهوشتجاریبهتوانایییکسازماندرجمعآوري،نگهداریوسازماندهیدادههااطالقمیشو  

بهتعبیردیگرهوشتجاري . منجربهتولیدمقدارزیادیاطالعاتمیگرددکهبهتولیدفرصتهایجدیدمیانجامد

هوشتجاریفرآیند ). 1392گر،آهن(بایستیهمهدفتجارترادربرداشتهباشدوهمکاربردعملی

تبدیلدادههایخامبهاطالعاتتجاریومدیریتیاستکهبهتصمیمگیرندگانسازمان 

. کمکمیکندکهتصمیماتخودراسریعتروبهتراتخاذکردهوبراساساطالعاتصحیحعملنمایند

همهسازمانهاازطریقتصمیمگیریدرسطوحمختلفمدیریتیسازماندهیمیشوندوتصمیمگیریاغلببه 

). 2009اولیورا،(ملکردتعبیرمیشودواطالعاتیکاساسوپایهمنطقیبرایفرآیندتصمیمگیریهستندعنوانتبدیالطالعاتبرع

. اطالعاتمنبعاصلیتصمیمگیریاستوآنچناناهمیتاستراتژیکیداردکهآنرامترادفباقدرتمیدانند

هوشتجارینهبهعنوانیکابزارویکمحصولویاحتییکسیستم،بلکهبهعنوانیکرویکردجدیددر 

  ).1392شاکري،(تحلیالطالعاتبهمنظوراتخاذتصمیماتدقیقدرحداقلزمانممکنمطرحشده استمعماریسازمانیبراساسسرعتدر

  

  کاربردهاي هوش تجاري. 4

  

گیري در مورد همه عوامل موثر بر موفقیت سازمان توانمند  سازي و تصمیم  هوش تجاري، مدیران را براي تصمیم  

ها در جهت بهبود کارایی عملکرد و ارتقا مزیت  در واقع هدف اصلی راه حلهاي هوش تجاري کمک به سازمان. سازد می

هاي  دیر بزرگی از اطالعات را براي شناسایی و توسعه فرصتهوش کسب و کار مقا). 1392آهنگر،(رقابتی در بازار می باشد

تواند مزیت بازار رقابتی و پایداري  هاي جدید و اعمال یک استراتژي اثربخش می بهره بردن از فرصت. گیرد جدید بکار می

  .بلندمدت به ارمغان بیاورد

  

  

ريتحلیلیبرگردشگ. 5

  

دقیقودرستانگلیسیآنتوریسم،بهکلیهفعالیتهایافرادیاطالقمیشودکهببراساستعریفسازمانجهانیتوریسم،گردشگرییامعادل  

 .همکانهاییخارجازمحیطعادیخودبهمنظورگذراندنایامفراغت،انجامکاروسایرهدفها،برایمدتکمترازیکسالمیروند
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ازدیدازمنابهاینترتیب،محدوهتوریسمازمسافرتهاییکهصرفاًبهمنظورگذراندنتعطیالتوسپریکردنچندروزبرایدیداردوستانوآشنایانوب

 .طقجذابانجاممیگیرد،بسیفراترمیرود

توریسمدرمعانیوسیعآن،عالوهبرگروهاشارهشده،شامالفرادیمیشودکهدرارتباطباکاروحرفهخویشسفرمیکنندوآنانکهفعالیتهایعلمی

 .بهاینترتیب،دامنهیتأثیرگذاریبرمحیطوتأثیرپذیریآنازمحیط،بسیاروسیعترمیشود .وتحقیقاتیانجاممیدهند

.تعریفیاستکهازطرفسازمانجهانیتوریسمارائهشدهاستاینجدیدترین

 .درتعریفگردشگریوتعیینقلمروآن،بایدگروههایمختلفیکهدراینصنعتمشارکتدارندوازآنتأثیرمیپذیرندرالحاظکرد  

:عواملعمدهدراینصنعتعبارتانداز

توریستهاویاگردشگرانیکهدرصددکسبتجاربفیزیکیوروانیورضایتوراحتیازسفرند؛.1

زمینهیتهیهوتدارککاالهاوخدماتموردنیازگردشگران؛سازمانهایمذکورازاین سازمانهایفعالدر.2

  .طریقبهمنافعخودمیاندیشند

دولتکشورمیزبان،شاملسیاستمدارانیکهبهگردشگریبهعنوانوسیلهایبرایایجاددرآمدشهروندانو .3

  افزایشدرآمدهایمالیاتیمستقیموغیرمستقیممینگرند؛

دهایفراهممیآوردکهاینتعاملمیتوانداثراتمثبتو جامعهیمیزبان،مردمانیکهبهتوریسمبهعنوانپدی.4

  ).1386زاهدي، (یامنفیداشتهباشد

بنابراینگردشگریمجموعهتعاملهاییاستکهدرفرایندجذبومیهمانداري،بینتوریستها،سازمانهایمسافرتی،دولتهایمبدأ،دولت  

).2016سلیمانی، (هایمیزبانومردممحلیبرقرارمیشود
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ازاینمنظرگردشگرینیزمانندهرسیستمدیگریازاجزاییتشکیلشد.توانموردبررسیقراردادگردشگریراازمنظرسیستمینیزمی  

در . هاستکهبرایدستیابیبههدفهاییمشخصبایکدیگردرارتباطوکنشمتقابلند

واقعدراینصنعت،دروندادهاییبهسیستمواردشدهودرفرایندتبدیلقرارمیگیرندوپسازانجامعملیاتی 

طبیعیاستکهخروجیاینسیستم،باتوجهبهنوع .شودمعین،بهعنوانبروندادیاخروجیازسیستمخارجمی

در .دروندادهاونوععملیاتیکهدرفرایندتبدیالنجاممیگیرد؛میتواندمتفاوت،مطلوبویانامطلوبباشد

).2000هولدن، (نتیجهسیستمگردشگریدرمعرضتاثیراتگوناگونیاستکهازتغییراتجامعهبهآنواردمیشود

یتوانآنرانوعیمهماننوازیتجاریتلقینمودکه البتهاگربناباشدبادیداقتصادیبهگردشگرینگاهکنیم؛م  

طیآنمیزبانانبهبهتریننحوازمیهمانخودپذیراییکردهوسعیدارندتاخاطراتوتجاربخوشایندیبرایشان 

کارشناساناقتصادمنطقهاي، گردشگریرابهعنوان  .فراهمنمایند،اماازاینمیهماننوازیمنفعتنیزحاصلمیکنند

  ).1386آقا جانی، (افتهمعرفیمینمایندتنهاعامالستقرارمنابعوتوسعهمناطقکمترتوسعهی

  

  

  ارکانگردشگري. 6

  

میزانموفقیتدرتوسعهگردشگریتابعیازکیفیتونحوهدخالتعواملمؤثرگوناگوناستکهدرحقیقت   

.ارکاناینصنعتعبارتندازجاذبههایگردشگریوهمچنین تسهیالت وخدماتگردشگریاست .همانارکانگردشگریمحسوبمیشوند

  

  

  ارکانگردشگرينقشجاذبههابهعنوان. 7

  

هرپدیدهیاعامالنگیزشیکهدرمقصدجذابیتایجادکردهومنجربهمسافرتفردیاافرادیاز  :تعریفجاذبه  

 .جاذبههارادرادبیاتگردشگریبهدودستهتقسیم میکنند.نقاطمختلفبهمقصدگردشگریشودجاذبهنامیدهمیشود

پدیدههارا به خود اختصاص می جاذبههایطبیعیوجاذبههایفرهنگیکههرکدامازاینانواعطیفمتنوعوگوناگونیاز

).1385طرحجامعتوسعهگردشگریاستانتهران، (دهند

جاذبههایگردشگریبه  .وجودجاذبههایکیازمهمتریندالیلمسافرتمردمبهیکمقصدخاصاست  

 .عنوانعاملجذبباتوجهبهویژگیهایخاصوجذابیتهاییکهدارند،میتوانندگردشگرانراازنقاطمختلفو سرزمینهایدوربهسمتخودبکشانند

رچقدرجاذبهگردشگریمتنوعتر،منحصربفردتروجذابترباشدازقدرتکششباالتریبرخوردارخواهدبودودرنتیجهحوزهنفوذوسیعتریخه

اهمیتجاذبههابه حدیاستکهوجودامکاناتاقامتیوپذیرائی،فروشگاههایسوغاتی،وصنایعدستیحداقلبهوجودچندجاذبه  .واهندداشت

 .منفردبودهویااینکهباجاذبههایبزرگتریا کوچکترخودترکیبشدهباشنداولیهبستگیداردکهاینجاذبههایاولیهممکناستبهصورت

 .شناخترابطهبینانواعجاذبههایمختلفیکیازمهمترینمراحلتوسعهگردشگریاست

شناساییومعرفیویژگیها،جذابیتها،وتوانهایبالقوهوبالفعلجاذبههاازارکاناساسیصنعتگردشگریبودهومعیاریستبرایتعیینظرفیتپذیرشگ

 .یزیوتوسعهبازارومدیریت بازاریابیردشگران،برنامهر

جاذبههایگردشگریباتوجهبهتنوع،منحصربفردبودن،درجهاعتباروسندیت،ارتباطومجادرتباسایرجاذبهها،دردسترسبودن،زندهبودن

 .وموقعیتاستقراردارایاهمیتومیزانکششپذیریمتفاوتیهستندکهمیتواندانگیزهسفررادرگردشگرانمختلفتقویتکند

نظرپراکنشمکانی بطورکلیمنابعگردشگریاز

فضایی،ویژگیهایخاص،قدمتوسابقهتاریخی،وجودعناصرباارزشومنحصربفرد،جذابیتهایبصري،جنبههایقداستوتبرك،طبیعییافرهن
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 .گیبودنپاسخگویبخشهایخاصیازبازاراست

.یاریخواهدنمودبنابراینویژگیهاوجذابیتهابرنامهریزانرادرانتخاببازارهایهدف،پاسخگوییبهتقاضایموجودوبرنامهریزیبرایتوسعهآتی

    

  

  نقشتسهیالتوخدماتبهعنوانارکانگردشگري. 8

  

تعریفتسهیالتوخدماتگردشگري  

درفرهنگجهانگردیمجموعۀتأسیساتوتجهیزاتمربوطبهحملونقل،اقامت،پذیرائی،تفریحوخدمات   

هتلهاو  :تأسیساتاقامتیعمدتاًعبارتنداز .جنبیمربوطبهگردشگریراتسهیالتوخدماتگردشگریمینامند

خانهها،اردوگاههایگردشگري،پانسیونهاومتلهاوتأسیساتپذیرایینیزازرستورانها،دکههایاغذیهفروشی، مهمان

 .تأسیساتتفریحیعبارتندازپارکها،استخرهایشنا،پیستهاي ورزشی،کلوپهاونظایرآنها .کافههاوقهوهخانههاونظایراینهاتشکیلمیشود

 :اینخدماتعمدتاًعبارتنداز .تقیمدر خدمتجهانگردیقرارمیگیرنددرکناراینتأسیساتیکسلسلهفعالیتهایخدماتیوجوددارندکهغیرمس

پمپهایبنزین،تعمیرگاههایاتومبیل،فرودگاه،راه 

).1383آقا جانی، (آهن،ترمینالهایمسافربري،بانکها،آژانسهایمسافرتی،مرکزمراقبتهایایمنیوبسیاریدیگرازخدماتجنبی مورد نیاز 

ریناشکالعرضهدرصنعتگردشگریبیشترینحجمدرآمدزاییرابرایجوامعمیزبانبتسهیالتوخدماتگردشگریبهعنوانیکیازبنیادیت  

الزمبهذکراستکهبرایارائهتسهیالتوخدماتگردشگري  .هارمغانمیآورند

مطلوببایدابتدازیرساختهاییتأمینشودودرواقعزیرساختهابخشعمدهایازاینرکنراتشکیلمیدهند دسترسیها 

ب،خدماتبهداشتیوفوریتهایپزشکی،تأمین انواعانرژي،وارتباطات ،آبآشامیدنیوتأسیساتفاضال)زمینی،هوایی،دریایی(

 .درحوزهزیرساختهاقرارمیگیردواینعواملدر توسعهگردشگرینقشبسیارکلیدیایفامیکنند) سیستممخابرات،پست،اینترنت(

 .آنچهدرتوسعهزیرساختهاحائزاهمیتودرتوسعهفعالیتهاي گردشگریقابلتوجهاستاستفادهجامعهمیزبانازاینتسهیالتاست

بدینصورتکهگرچهبسیاریازاین زیرساختهاباهدفتوسعهگردشگریایجادمیشوند،امامردمساکندرجامعهمیزباننیزازاینامکاناتاستفاده 

نمودهوبدینگونهتوسعهگردشگریمنجربهتوسعهفرابخشی،بویژهدرمناطقروستاییشدهومیزانرضایتاز 

رساختهایگردشگري،کاربرد یکیدیگرازمنافعتوسعهمناسبواصولیزی .زندگیمردمبومیراافزایشمیدهد

).1385طرحجامعتوسعهگردشگریاستانتهران، (آنهادرحفاظتمحیطزیستوپیشگیریازآلودگیآبوهوامیباشد 

. بنابراینوجودجاذبههایگردشگریدریکمنطقهشرطالزمبرایفعالیتهایمربوطبهآنمیباشد،اماکافینیست  

راههاي شرطکافیآنوجودتأسیساتوخدماترفاهیوهمچنینوجودسیستمحملونقلوشبکه

).1383آقا جانی، (استاندارداستکهبتواندنیازهایمسافرانرادرحدمطلوببرآوردهسازد 
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  بررسی هوش تجاري و صنعت گردشري. 9

  

  موانع رشد صنعت گردشگري  

علی رغم آنکه ایران یکی از کشور هاي مستعد در زمینه گردشگري محسوب می شود اما به دالیل بسیاري رش   

کارشناسان و صاحب نظران .کشورمان در مقایسه با سایر کشور هاي منطقه مطلوب و قابل توجه نبوده استاین بخش در 

:دالیل فراوانی را به عنوان موانع بر سر راه رشد این صنعت بیان نموده اند که مختصرا به هر یک از آنها می پردازیم 

صنعت گردشگري از مهمترین مولفه هاي مدیریت کالن در بحث :ضعف مدیریت کالن در صنعت گردشگري)1  

با توجه به اینکه مدیریت کوتاه مدت و سطحی نگر در صنعت گردشگري جوابگو .موفقیت در این صنعت نو ظهور می باشد

نخواهد بود و این صنعت را به مرحله سود دهی نخواهند رساند لذا مدیریت دولتی و دیدگاه هاي سیستم هاي دولتی 

در صنعت گردشگري ایجاد زیر ساخت هاي الزم به همرا برنامه ریزي هاي .این صنعت نخواهند بودپاسخگوي نیاز هاي 

لذا مدیریت دولت به دلیل کوتاه بودن عمر مسئولیتشان و ˓کوتاه مدت و بلند مدت می تواند این صنعت به شکوفائی برساند

د مدت امکان پذیر نمیباشد و همچنین تغییرات پی اجراي برنامه ریزي هاي بلن˓تغییرات مدیریتی در تمام سطوح سازمانی

نبود احساس رقابت در میان مدیران  ˓و از همه مهم تر˓اجراي برنامه هاي کوتاه مدت را هم مختل می کند˓درپی مدیران

 هنري و، دولتی باعث می شود تا صنعت گردشگري توسعه نیابد و عالوه بر آثار اقتصادي منفی باعث تخریب آثار تاریخی

تصمیم گیري ها و .صنعت گردشگري به صورت دولتی و نهادي اداره می شود˓در کشور.محیط زیست و طبیعت هم گردد

شرکت هاي ˓بیشتر هتل ها توسط بخش دولتی اداره می شوند˓اجراي تصمیمات همه توسط دولت صورت می گیرد

باید بخش هاي ˓افزایش مزیت نسبی و ایجاد رقابتلذا براي پویایی و .هواپیمایی همه به نوعی وابسته به دولت هستند

شرکت هاي حمل و نقل و فرودگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود تا در محیط رقابت به ارائه ˓خدماتی از قبیل هتل ها

  .خدمات بهتر روي آورند تا شاهد رشد و پویایی در این صنعت باشیم و از آثار مثبت آن بهره مند گردیم

یکی دیگر از مشکالت ما در این صنعت عدم توسعه : توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگري عدم توجه به)2  

بیشتر نیروهاي به کار گرفته در صنعت جهانگردي عموما از لحاظ علمی غیر مرتبط با صنعت .منابع انسانی می باشد

طبقه بندي انواع گردشگري

طبقه بندي بر اساس زمان

مدت اقامت

کوتاه مدت

بلند مدت

فصل سال

زمستانی

تابستانی

طبقه بندي بر اساس مکان

داخلی

محل اقامت

هتل

ویالي شخصی

کمپین

خانه هاي اجرایی

خارجی

مقصد

شهري

خالص

مختلط

روستایی

طبقه بندي بر اساس انگیزه سفر

تفریحی

درمانی

فرهنگی

اجتماعی

ورزشی

مذهبی

تجاري

سیاسی

اکوتوریسم

ماجراجویانه

طبقه بندي بر اساس وسایل

زمینیهوایی

ریلجاده اي

دریایی
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د تجاري و درآمد زایی وارد میدان و در این صنعت بدون توجه به ویژگی هاي این صنعت و فقط با دی.گردشگري میباشند

با تاسیس .که این خود باعث افزایش هزینه ها و آثار منفی و عدم توسعه گردشگري در کشورمان شده است.عمل شده اند

مدارس فنی و حرفه اي و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرتبط با صنعت گردشگري باید به تربیت نیروهاي متخصص و 

و نیرو هاي موجود را با برگزاري دوره هاي کوتاه مدت علمی و آموزشی با تکنولوژي و علم روز در صنعت کارآمد بپردازیم 

  .گردشگري آشنا سازیم و با برگزاري سمینارهاي تخصصی براي مدیران از تجربیات سایر کشور ها بهره ببریم

امل مهم جذب گردشگر از سایر یکی دیگر از عو:ضعف در اطالع رسانی و تبلیغات در زمینه جذب گردشگر)3  

کشور ها اطالع رسانی و تبلیغات در خصوص کشور ایران و امکانات و جاذبه هاي گردشگري آن می باشدکه متاسفانه 

سازمان ها و نهاد هاي درگیر با صنعت گردشگري که متوالیان اصلی این صنعت می باشند در این خصوص فعالیتی ندارند و 

نام ایران را به عنوان یکی از مقاصد ˓لذا گردشگران خارجی به دلیل عدم آشنایی با کشورمان.ه اندیا بسیار ضعیف عمل کرد

گردشگري در لیست خود قرار نمی دهند در صورتی که کشور هاي نوظهوري همچون کشور امارات متحده عربی با تبلیغات 

لذا باید با تهیه برنامه هاي .ی از این صنعت داردگسترده اقدام به جذب گردشگران خارجی می نماید و ساالنه درآمد کالن

تلوزیونی و فیلم هاي مستند در خصوص جاذبه هاي گردشگري ایران و پخش آنها از شبکه هاي تلوزیونی بین المللی زمینه 

  .هاي آشنایی با ایران را براي گردشگران خارجی فراهم کند

  

  

  مدیریتوبرنامهریزیصنعتگردشگري. 10

فراغتیو تعیینتوانهایمحیطی -هصنعتگردشگري،برنامهریزیوطراحیتفرجیدرراستایتوسع  

اینبرنامهریزیهنروعلمیاستکهمفاهیموروشهایمربوط  .انسانیفرایندیاستکهاوقاتفراغتافرادرابهفضاومکان محیطمرتبطمینماید

بهگرایشهایعلمیبسیارزیادیرابهمنظورفراهمنمودنفرصتهایفراغتیـــتوریستی 

).1379میکائیلی، (وپیرامونآنمورداستفادهقرارمی دهد جمعیوخصوصیدرشهرها

 :درمدیریت،دونوع برنامهریزیراازوظایفمدیرانبرشمردهاند .یکیازوظایفمهممدیریتگردشگري،برنامهریزیاست  

کهبرایاجرایاهدافحاصالزبرنامهریزیراهبردیبهکار گرفتهمیشود 1یکیبرنامهریزیاستراتژیکیاجامعو دیگریبرنامهریزیعملیاتی

  ).1385الوانی، (

  

بررسی کاربرد هوش تجاري در صنعت گردشگري. 11

  

  :منافعحاصالزاجرایکاملوبنیادینسیستمهوشتجاري در صنعت گردشگري رامیتوانبهشرحزیرخالصهکرد  

افزایشقابلیتاطمینانازتصمیماتاستراتژیک

اصالحارتباطاتچندجانبهدرسازمان

جذب بیشتر، اقتصاد پر رونق تر

بازارافزایشدانش

هزینههایتولیدهوشتجاري،مزایایبسیارمفیدیبهدنبالداردازجملهافزایشدرآمد،بهدستآوردنفرصت   

،اتوماسیون  CRMهایرقابتیجدید،دستیابیبهزمانبیشتربرایبازاریابی،افزایشرضایتمشتریانازطریق

.فرایندهایدستی،افزایشسرعتوچابکیسازمان،کاهشهزینههاوتصمیمگیریبرایسازمان

براي موفق . گري که یک مهم براي توسعه به خصوص در بعد فرهنگی و اقتصادي کشور استصنعت گردش   

  .شدن در این مهم باید مدیران الیق و کارآمد که هوش تجاري را در کار خود به درستی به کار می برند استفاده کرد
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صمیم هنگامیکهسیستمهایهوشتجاریبهدرستیوصحیحطراحیمیشوندوازسویدیگراطالعات،تواناییت  

سازیدارند،سازمانمیتواندعملکردخودرابهبوددهدوباایجادتصمیماتصحیحرضایتخاطررابهدنبالخواهد 

داشتوپیشازآنکهفرصتهاتوسطچشمانریزبینودقیقرقباشناساییشوندوفرصترشدوترقیازسازمانگرفته 

شود،آنهارابهدستآوریمکهالبتهایناهدافصرفابااتخاذتصمیماتدقیقوهوشمندودرآمدنازرویایخوش، 

  .داومابدیشیوهکسبوکارتحققخواهدیافتت

  

  

  نتیجه گیري. 12

    

سازمان هایی که براي استقرار هوش تجاري برنامه ریزي میکنند، باید قبل از تصمیم گیري به بررسی زیرساخت   

چه هاي الزم براي بهره گیري از هوش تجاري بپردازند، چه به لحاظ امکانات فنی و چه به لحاظ نیروي انسانی متخصص و 

این عوامل زیرساختی سهم بسیار مهمی از احتمال شکست پروژه هاي هوش تجاري . به لحاظ فرهنگ سازمانی مورد نیاز

بعد از تصمیم گیري باید .در سازمان را بخود اختصاص میدهند و همین امر منجر به لزوم توجه بیشتر به این مقوله میشود

وش تجاري صورت پذیرد و با توجه به خروجی حاصل از ارزیابی، اقدامات الزم ارزیابی آمادگی سازمانی براي قبول استقرار ه

استقرار هوش تجاري در گرو همکاري و همسویی فناوري اطالعات و کسب و کار .براي ایجاد آمادگی کامل صورت پذیرد

تجاري برنامه ریزي و  و در صورتی که این دو عامل در یک سازمان با هماهنگی کامل در جهت استقرار هوش. سازمان است

در این زمینه می تواند نوید بخش یک سرمایهگذاری. هدایت شوند میتوان به مرحله استقرار هوش تجاري در سازمان رسید

ساختارهاي بنیادي . تحول اقتصادي و فاصله گرفتن از وضعیت فعلی که در آن صنعت گردشگري رشد مناسبی ندارد باشد

ات گردشگري، همراه با تفکرات دولتمردان و تصمیم گیران مملکتی نسبت به این صنعت ضعیف در حوزه تسهیالت و خدم

و همچنین ایجاد یک تصویر نامناسب از ایران در بازارهاي بین المللی از مهمترین موانع توسعه و رونق گردشگري در ایران 

کالن،نقش مهمتروحساستري خواهندداشتین راستا مدیران،سیاستمداران وتصمیم گیرندگان درعرصه هاي ادر.  می باشد 

مسلماًبابهکارگیریدرستومناسبمواهبوامکاناتداخلیوتربیت و به کارگیري استعدادهاي برتر و ایجاد تسهیالت و خدمات  .

استاندارد شده  و بازاریابی حرفه اي خواهیمتوانستقدمهایی بهتردرجهت بهبودگردشگري واستفاده ازدرآمدهاي سرشارآن 

  .ن به توسعه برداریمبراي رسید
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