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این مقاله یافته های یک پروژه تحقیقاتی است که به بررسی
در حال حاضر استفاده از فن آوری اطالعات ( )ITدر صنعت
ساخت و ساز اندونزی پرداخته است .یافته ها بر اساس یک
نظرسنجی که در میان  052تا از شرکت های ساختمانی ثبت
نام در انجمن توسعه صنعت ساخت و ساز ملی ( )CIDBبین
دسامبر  0220و آوریل  0222گرفته شده است CIDB .این شرکت
ها را به عنوان گروه  Bیا شرکت های بزرگ ثبت و طبقه
بندی کرده است .در مجموع  84پاسخ معتبر ،به نمایندگی از
نرخ پاسخ ٪24دریافت شد .این بررسی شامل IT :محیط زیست و
مدیریت ،استفاده از نرم افزار ،سخت افزار ،نرم افزار
اینترنت و مهارت کارکنان ،سرمایه گذاری در  ،ITمزایای به
دست آورده و مشکالت مرتبط با پیاده سازی  ،ITارزیابی بهره
برداری از  ITبرای اهداف استراتژیک کسب و کار نیز می
باشد .بررسی نشان می دهد که ( )1سطح برنامه های کاربردی
 ITدر میان پیمانکاران در صنعت در فعالیت های مرکزی خود
نسبتا پایین است؛ ( )0شکاف رو به رشد در مدیریت  ITوجود
دارد ،به گونه ای که در آن سرمایه گذاری و هزینه در سخت
افزار و نرم افزار از یک سو ودر طرف دیگر

توسعه منابع

انسانی فقیر ،بسیار باالست )2( .از نقطه نظر استراتژیک،
صنعت

ساخت

و

ساز

هنوز

اندونزی

در

حالت

انفعالی

در

مدیریت کردن  ITبه سر می برند که این بیانگر درک محدود
این صنعت از ارزش و پتانسیل  ITاست.
این مقاله نشان می دهد که نیاز باال به ترویج طرح های
مربوط به دولت است که استفاده استراتژیک و استفاده از IT
را افزایش می دهد .دولت و سازمان های دولتی باید سیاست
هایی که منجر به تشویق استفاده از  ITدر نتیجه ی صنعت
ساخت و ساز که بخشی از صنعت رقابتی تراست را در نظر
بگیرند.
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کلید واژه ها :ساخت و ساز ،اندونزی ،سرمایه گذاری،IT ،
مدیریت ،استراتژیک.
مقدمه
بهره

موضوع

برداری

از

تکنولوژی،

به

در

ویژه

زمینه

فناوری اطالعات ،از اهمیت قابل توجهی در صنعت ساخت و ساز
برخوردار است .در این مقاله به بحث در مورد یافته های
یک نظرسنجی از  052شرکت های ساختمانی ثبت نام در انجمن
توسعه صنعت ساخت و ساز ملی ( )CIDBپرداخته شده است.
فن آوری اطالعات ( )ITاساسی ایجاد کرده است که با تاثیر
بر فرآیندهای راه کسب و کار انجام می شود IT .دیگر نمی
تواند به عنوان یک قسمت به روش های کسب و کار سنتی که
به عنوان یک عامل نوآوری است نگریسته شود ،بلکه به  ITبه
عنوان جایگزین های جدید و متفاوت در بهره برداری که
سازمان کسب و کار را قادر می سازد مشاهده شده است .این
روند جدید ،نگرش سرمایه گذاری جوامع کسب و کار در جهان
را در سال های آینده نسبت به استفاده از  ITفراهم کرده
است.
 ITدر حال حاضر به طور گسترده ای در ساخت و ساز سازمان
ها استفاده می شود واثرآن برای سال های آینده عمیق تر
پیش بینی شده است )1999 ،Betts (.گزارش کرد که در صنعت
ساخت

و

ساز

در

بسیاری

از

کشورها

،در

نظر

گرفتن

و

استفاده استراتژیک از ITبه طور جدی شروع شده است.
استفاده

از

IT

در

ساخت

و

ساز

فراتر

از

مرحله

نرم

افزارهای تکه تکه برای بهبود کارایی عملیات گسسته توسط
سازمان های منفرد به مرحله پیشرفته که در آن  ITبه صورت
استراتژیک در سازمان های تجاری ،نهادهای دولتی و موسسه
حرفه ای بکار گرفته می شود ،گسترش یافته است .از نقطه
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نظر استراتژیک IT ،پتانسیل الزم برای تغییر چشم انداز
صنعت ساخت و ساز را دارد.
صنعت ساخت و ساز اندونزی
صنعت ساخت و ساز در اندونزی نسبتا جوان است .با این
حال ،به طور قابل توجهی از سال  1792به زودی رشد کرده
است.

سهم

آن

در

تولید

ناخالص

داخلی

٪2843

از

در

1792به ٪9878در سال  1773افزایش یافته است .این به معنی
باشد.

حدود  32درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می

تعداد افراد شاغل در این صنعت به طور قابل توجهی از
حدود  812،222در سال  1794به حدود  2،973،222در سال
 1773افزایش یافته است .کار ساخت و ساز در دوره -1773
 1777به دلیل بحران اقتصادی اخیربه شدت کاهش یافته است
و پس از سال  ،1777بازیابی کندی وجود دارد.
در مقابل ،تعدادی از شرکت های ساخت و ساز به طور قابل
توجهی در طول دوره سال  1770افزایش یافته است.
()CIDB 2003
اندونزی مجمع الجزایری با بیش از یک هزار جزیره است.
بیش از شصت درصد از کار ساخت و ساز در جزیره جاوا ،و
بیش از نیمی از این در شهرستان پایتخت آن ،جاکارتا می
باشد.

بسیاری

از

برنامه

ریزی

هاو

طراحی

پروژه

هادر

سرمایه های ملی جاکارتا آماده شده است .مشکالت در طول
ساخت

و

سازهایی

که

در

آن

ساختمان

ها

یا

امکانات

نتوانستند بصورت برنامه ریزی و طراحی شده یا کارا ساخته
شوند ،بروز می کند .بسیاری از مشکالت ارتباطی در مرحله
ساخت و ساز به خصوص در بین طراحان و پیمانکاران ظاهر
شد .ارتباطات در ساخت و ساز به عنوان یک منطقه مشکل
شناخته شده است )Ganah 2001(.
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فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTبدون شک تاثیر عمیقی
بر

داده

ها

و

اینکه

اطالعات

چگونه

منتقل

می

شود

و

استفاده کنندگان طرف های درگیر در صنعت ساخت و ساز،می
گذارد .این گزارش التام تا  22درصد صرفه جویی هزینه در
ساخت و ساز

نامیده می شود( .همیلتون ))1775( ،در آن

گفته شده که بسیاری از راه های دستیابی به این صرفه
جویی ها از طریق استفاده از  ITپیدا خواهد شد.
آثار قبلی
تعدادی از بررسی های تحقیقاتی مربوط به  ITدر صنعت ساخت
و ساز دراینجا گزارش شده است .استرالیا عشق (،)1773
استوارت ( ،Marosszeky (2000 (،)1774توماس پوکر :بسیاری از
بررسی ها در کشورهای مختلف از جمله ،)0221( :کانادا
( ،)Rivard 2000هنگ کنگ شن ( ،)Futcher (2000 (،)1777ایرلند
توماس ( ،)1777مالزی اصفهان ( ،)0220نیوزیلند

Dohorty

 ،)1997عربستان سعودی (حمایل نظامی و غیره در سال ،1773
 ،)O ' BRIEN (1999اسکاندیناوی :دانمارک ،فنالند ،و سوئد
(هوارد سال  ،1774ساموئلسون ( ،)0220سنگاپور )،BCA (2001
-Sweeلین ( ،)0222آفریقای جنوبی عارف ( ،)0222تایوان تنگ
( ،)1773ترکیه ) UK ،Isikdag (2002اوبراین (،)1778

Ingirige

 )2001و ایاالت متحده ( Toole (2003،)CFMA0220انجام شده است.
با تحقیقات بسیار زیادی که با استفاده از  ITدر صنعت
ساخت و ساز انجام شده ،این

اطمینان حاصل می شود که

نتایج و یافته ها را می توان در مقایسه و درس های
آموخته شده برای به دست آوردن یک تصور از رشد استفاده
از  ITدر نظر داشت .با این حال ،تعدادی از بررسی های
تحقیقاتی مربوط به ساخت و ساز  ITدر کشورهای در حال
توسعه که به نظر می رسد محدود است .نظر سنجی های فوق

5

www.hajarian.com

قطعا ارائه اطالعات از  ITدر صنعت ساخت و ساز در کشورهای
توسعه یافته می باشد[ .هوارد ( ])0222اظهار داشت که
محصوالت

IT

هستند،

اما

مانند

نرم

ممکن

افزار

است

مناسب

در

سراسر

صنایعی

جهان

که

به

در

دسترس

روش

سنتی

سازماندهی شده اند و هنوز پیشروی به سوی بهبود فرایندها
ندارند ،نباشد .استوارت ( )0220گزارش کرد که ساخت و ساز
سازمان های فعال در این کشورها با مشکالت بیشتر  ،مانند:
کمبود متخصصان  ،ITناکافی بودن زیرساخت های فیزیکی و
اطالعات ،تنوع اجتماعی و فرهنگی ،و موانع سیاسی و تحریف
بازارهای رقابتی مواجه است.
اهداف پژوهش و روش
هدف از این پژوهش ،بررسی وضعیت فعلی  ITدر صنعت ساخت و
ساز ،برای به دست آوردن به روز و نمای کلی از دولت از
برنامه های کاربردی  ITدر اندونزی می باشد .این بررسی
شامل محیط  ،ITاز جمله سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه،
صالحیت کارکنان ،و سرمایه گذاری  ITو مزایای ناشی و مشکالت
مرتبط با آن ،و ارزیابی از بهره برداری از  ITبرای اهداف
استراتژیک کسب و کاراست.
انتقال پستی پرسشنامه به عنوان فرایند پژوهشی اصلی جمع
آوری اطالعات انتخاب شده است .این روش به طور گسترده ای
برای جمع آوری اطالعات و نظرات از گروه های هدف استفاده
می شود .برخی از مصاحبه های شخصی نیز به عنوان مکمل
برخی از محدودیت ها از پرسشنامه پستی انجام شده است.
لیست های پستی برای توزیع نظر سنجی از انجمن توسعه صنعت
و

ساز

ملی

ساخت

کنندگان

نظر

سنجی

()LPJKN / CIDB
به

عمده

طور

به
در

دست

آمد.

پایتخت

،

دریافت
منطقه

جاکارتا ،به دالیل زیربودند )1( :حدود  22درصد از پروژه
های ساخت و ساز در اندونزی در منطقه جاکارتای بزرگ واقع
6
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شده است )0( ،بسیاری از پروژه ها ،مخصوصا پروژه های کار
عمومی ،برنامه ریزی و طراحی شده در جاکارتا می باشد ،و
( )2بسیاری از شرکت کنندگان در ساخت و ساز  -صاحبان،
طراحان و پیمانکاران – دفاتر اصلی یا نمایندگی های خود
را در آن دارند .در حدود  089سازمان در لیست پستی بیان
کننده تمام شرکت های ملی که در سراسر اندونزی فعالیت می
کنند ،ذکر شده اند.
یک گروه از  122شرکت ساخت و ساز به طور تصادفی انتخاب
شد و پرسشنامه ای برای آن ارسال شد .از این تعداد 02
عددتحویل نشد یا بازگردانده شده و

یا به شرکت کاهش

یافته است 84 .سازمان ( ٪88از کسانی که پرسشنامه را
تحویل گرفتند)پرسشنامه ها را بازگرداندند .پاسخ پرسش
نامه در یک صفحه گسترده برای مقایسه

و تجزیه و تحلیل

قرار گرفتند.
نتایج و یافته ها
ویژگی های پاسخ دهندگان
شرکت های ارائه در این نظرسنجی نیروی کار که از یک
کارمند به بیش از  022کارمند به طور متوسط متفاوت بود.
در نیمی از پاسخ دهندگان بیش از  022کارمند وجود دارد.
جدول یک(تعداد کارمندان)
>200

101-200

51-100

11-50

1-10

37.5%

18.8%

12.5%

29.2%

2.1%

تعداد
کارمندان
درصد
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شرکت های پاسخ دهنده از نظر اندازه (تعداد کارکنان) در
جدول  1نشان داده شده است .داده ها از ساخت و ساز هیئت
مدیره توسعه صنعت ( )CIDBاندونزی گرفته شده است .بسیاری
از شرکت ها در کار ساخت و ساز عمران ،برق و مکانیک
دخالت دارند .بیش از  ٪72از تمام شرکت های داخلی در کسب
و کار ساخت و ساز عمران نقش دارد .از تمام شرکت های
پاسخ دهنده بین المللی  38درصد از کسب و کار مهندسی
(مهندسی برق و مکانیک) ،و  ٪57از آنها به رقابت با شرکت
های محلی در ساخت و ساز عمران می پردازند.
جدول دو(درآمد ساالنه مخاطب سازمان)
>us$1.1 M

Us$.6-1.1 M

Us$.1_.6 M

<us$ .1 M

43.8

18.8

25

12.5

درآمد
ساالنه

سی

سازمان

درآمد

ساالنه

بیش

از

درصد

3338339

دالر

آمریکا

دارند .دوازده ( )٪05سازمان گردش مالی ساالنه بین 1118111
  555553دالر آمریکا دارند و  3سازمان گردش مالی ساالنهکمتر از  111،111دالر آمریکا دارند .در باالترین رده از
درآمد  ٪85از تمام شرکت های چند ملیتی و  ٪80از تمام
شرکت های داخلی گردش مالی بیش از  181دالر آمریکادارند.
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سرمایه گذاری IT
در این بخش  ITمحیط زیست در موضوعات زیر ارائه می شود:
سرمایه گذاری عمومی  ،ITهزینه های مرتبط  ITو دالیل سرمایه
گذاری در .IT
سرمایه گذاری عمومی IT
مقدار بودجه شرکت که صرف سرمایه گذاری در  ITمی شود
همواره بحث برانگیز بوده است .برای سال های بسیاری به
واسطه احساس برخی از مدیران فکر می شد که بیش از حد صرف
شده و بازگشت ناکافی از این هزینه های  ITحاصل شده است.
جدول سه(سطح هزینه در )IT
>21

11-20%

6-10%

<5%

سطح هزینه

8%

8%

31%

52%

درصد پاسخ
دهنده گان

از نظر هزینه های  ،ITبا نگاه کردن به جدول باال ،اکثر
شرکت ها (، )٪42کمتر از  ٪12از هزینه های کلی خود را
در ITسرمایه گذاری کردند .در(  )٪16از شرکت های تحت
مطالعه بیش از  ٪12در  ITصرف شده است.
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سرمایه گذاری در هزینه های مرتبط IT
با بودجه اندک برای مصارف  ،ITشرکت ها تمایل به صرف
بیشتر

بروی

سخت

افزار

لوازم

و

جانبی

دارند

(.)٪74

همانطور که محصوالت  ITجدید بیشتری در چرخه های مکرر
بیرون

می

آیند،

فشار

برای

ارتقاء

فقط

افزایش

خواهد

یافت .به طور طبیعی ،به کار بردن آخرین سخت افزار و به
خدمت گرفتن برنامه های الزم باید با صرف  ٪44بودجه بروی
نرم افزار دنبال شود.

جدول چهار(سرمایه گذاری درهزینه های مرتبط )IT
دیگر

نیروی

آموزش

شبکه

انسانی
6%

29%

40%

50%

نرم

سخت

افزار

افزار

88%

98%

هزینه
درصد

با این حال ،نسبت به آموزش و نیروی انسانی هزینه ها به
خوبی تحت هزینه های سخت افزار ،نرم افزار و مدیریت شبکه
است.
جالب توجه است ،با تاکید بر ارتقاء سیستم ،نیروی انسانی
و آموزشی  ITاولویت چهارم و پنجم بودجه را دارا هستند.
یک اختالف در داشتن آخرین سخت افزار و نرم افزار بدون
پرسنل کافی الزم و/یا آموزش دیده برای عملیات آن وجود
دارد.
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دلیل سرمایه گذاری در IT
انگیزه برای سرمایه گذاری در  ITدر ابتدا برای کارهای
فنی و مهارت،و سپس کنترل مدیریت و گزارش دهی ،وتقاضااز
کارکنان (اهداف داخلی) به نظر می رسد .نوآوری حداقل
دلیل برای سرمایه گذاری در  ITبه حساب می آید.
جدول (5دلیل سرمایه گذاری در ) IT
درصد

دلیل سرمایه گذاری

81%

تمایل به کار فنی کارآمد تر

67%

تقاضا برای کنترل مدیریت و گزارش

60%

تقاضا از کارمندان

58%

تمایل به ماندن بگیرید پیش از رقابت

50%

مطالبات از مشتریان  /مشتریان

42%

تصمیم استراتژیک از مدیریت شرکت

33%

تمایل به کار اداری تر

33%

تقاضا برای پایداری کسب و کار

29%

بهره کشی و نوآوری از فن آوری های جدید

میزان استفاده از  ITدر فرایند کسب و کار
در آینده ،سطح استفاده از  ITدر فرآیندهای کسب و کار است
که باید تنظیم شود،که این امر با استفاده از بسیاری از
برنامه

های

کاربردی

و

راهبردی

بالقوه

استفاده  ITدر کسب و کار ،نقش مهمی

محقق

می

شود.

برای پیدا کردن و

دسته بندی فرآیندهای کسب و کاردر سازمان ایفا کرده است.
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برای بوجود آوردن چنین طبقه بندی ،اغلب از یک ماتریس
خود ارزیابی که استفاده از  ITرا به یکی از سطوح

طبقه

بندی می کند ،استفاده می شود.
ساخت  - ITدانشگاه سالفورد توسعه ماتریس زیر است.
جدول (3ماتریس خود ارزیابی )IT
مشخصات

سطح IT

 ITنقش حیاتی در فعالیت های کسب و کار را مجتمع
بازی می کند و با شما و مشتریان شما و
شرکای

کسب

و

کارو

سیستم

های

IT

یکپارچه

است.
کسب و کار شما  ITرا به عنوان بخشی از استراتژی
استراتژی کلی کسب و کار به خدمت می گیرد.
 ITدرتجزیه و تحلیل و بهبود فعالیت های کسب
و کاراستفاده می شود.
کسب و کار شما دارای یک برنامه برای سرمایه برنامه
گذاری در  ITو پیاده سازی می باشد.فعالیت
های کسب و کار برای پشتیبانی نرم افزار و
تمایل به کار به طور رضایت بخش می باشد.
رقبا و یا فروشندگان نرم افزار پیاده سازی پاسخ
، ITکه این در درجه اول استفاده می شود.
توسط مشتریان و شرکای خواسته
کسب و کار شما درک درستی از ارزش و پتانسیل گاه

به

 ITمحدود شده است .این بستگی به افراد خرید گاه
سخت افزار و نرم افزار برای نیازهای خود
دارد.
کسب و کار شما :از  ITبرای حمایت از فعالیت عدم
استفاده

های خود استفاده کنید.

12

www.hajarian.com

در این مورد ،فرآیندهای کسب و کار به عنوان فرآیندهایی
تعریف شده است که باعث کاهش در تمام سازمان به عنوان یک
نهاد کسب و کار می شود.
[ ])Betts (1999به تشریح وتعریف فرآیندهای کسب و کار عمومی
در شرکت های ساخت و ساز به صورت زیر اشاره کرده است:

برنامه ریزی کسب و

کار :به مدیریت استراتژیک در

سازمان ،تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کسب و کار
جدید ،و دیگر عملکردهای مدیریت ارشد مربوط می گردد.
بازاریابی :اشاره به انتخاب بازار ،فعالیت های روابط
عمومی ،اطالعات بازار ،و ایجاد کسب و کار جدید است.

مدیریت اطالعات:
نقاط

و

محل

کسب

و

اشاره
کار

به

ومحیط

ارتباطات
خارجی

مخابراتی

سازمان،

بین

اطالعات

دستیابی و توزیع و فعالیت در پردازش اطالعات و همچنین
شامل استراتژی اطالعات و برنامه ریزی سیستم.
تدارکات :اشاره دارد به تمام فعالیت های مرتبط با
مشارکت این سازمان در فعالیتهای خرید مشتری یا فعالیت
های مرتبط با خرید خدمات و فعالیت های دیگرمشتری که
شرکت کنندگان را به ورودی این سازمان تبدیل می کند.
بودجه :اشاره به فعالیت های مرتبط با مدیریت مالی و
پردازش تراکنش در پروژه و در دفتر مرکزی.

مدیریت

سازمان

کارفرما:

اشاره

به

فعالیت

های

مرتبط با مدیریت روابط با مشتریان ،هر دو در پروژه های
خاص و در روابط طوالنی مدت است.

13

www.hajarian.com

طراحی :اشاره به این فعالیت ها در رابطه با به دست
آوردن کوتاه ،انجام مطالعات امکان سنجی و فعالیت های
طراحی طرح و دقیق انجام شده در پروژه.
ساز :اشاره دارد به آن دسته از فعالیت های

ساخت و

مرتبط با حمایت از تولید در پروژه ها و گسترش به راه
اندازی شغل.

تعمیر و

نگهداری :اشاره به فعالیت های مرتبط با

استفاده و اشغال و فاز و نگهداری از ساختمان ها و پروژه
ها.

منابع

انسانی :اشاره به فعالیت در درون سازمان و

پروژه هایی که مربوط به مدیریت از مردم است.
مدل زنجیره ارزش پورتر [پورتر ( ])1742همچنین به صنعت
ساخت و ساز ،که در آن فرآیندهای کسب و کار را به دو
دسته تقسیم می کند اشاره می کند:
فعالیت های اصلی:
اشاره به فرایندهای مرتبط با برنامه ریزی کسب و کار
شامل

طراحی ،عملیات ساخت و ساز شامل برنامه ریزی ،

اعدام های عملیات و خدمات مشتری شامل مدیریت پیگیری
مشتری.
فعالیت های حمایتی:
اشاره به فرایند های مرتبط با منابع انسانی ،تدارکات،
امور مالی IT ،و کاربرد فن آوری و توسعه و بازاریابی
است.
توالی زیر روش اتخاذ شده در ارزیابی سطح  ITاستفاده در
فرآیندهای کسب و کار های مختلف در ساخت و ساز سازمان
راتوصیف می کنند.
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استفاده از نتایج پرسشنامه مربوطه ،سه مزیت معمولی را
به دست آورد که

در ساخت و ساز سازمان ایفا

نقش مهی را

کرده استBetts (1999 (.
یک

چک

مفید

لیست

از

مزایای

در

معمول

ارتباط

با

فرآیندهای کسب و کار ارائه شده است .فرآیندهای کسب و
کار رتبه و طبقه بندی فعالیت های اصلی و حمایتی از
استفاده

از

ماتریس

خود

ارزیابی

برای

ارزیابی

سطح

استفاده از .IT
نتایج حاصل از ارزیابی فوق در جدول  9نشان داده شده
است:

جدول (9استفاده  ITدر فرایندهای کسب وکار)
نمره کل

فرایندهای کسب وکار

4.58

برنامه ریزی کسب و کار

4

بازاریابی

3.67

مدیریت اطالعات

3.67

خرید

3.19

سرمایه گذاری

2.90

مدیریت مشتری

2.75

طراحی

2.60

ساخت وساز

1.44

تعمیر ونگهداری

.73

منابع انسانی

جدول  9نشان می دهد استفاده از  ITدر ساخت و ساز سازمان
در اندونزی بیشتر در فرآیندهای مربوط به مدیریت اطالعات،
شغل و مدیریت تعمیر و نگهداری ،و برنامه ریزی کسب و
کارمی باشد.
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 ITتفاوت کمی را در منابع انسانی کسب و کار و فرآیند
بازاریابی ایجاد کرده است.
به طور کلی ،استفاده از  ITبیشتر در فعالیت های اصلی به
جای فعالیت های حمایتی در فرآیند کسب و کار صورت می
گیرد .با این حال ،میزان استفاده هنوز هم بسیار پایین
می باشد .از این شواهد ،ممکن است به این نتیجه رسید که
شرکت های ساخت و ساز اندونزیایی هنوز موقعیت استراتژیک
در بهره برداری از  ITرا ندارد .می توان گفت که در سطح
برنامه ریزی شده جاییکه در آن برنامه های کاربردی از
فعالیت های کسب و کار حمایت می کنند قرار دارند.
مقایسه سرمایه گذاری در اندونزی با کشور های دیگر
با نگاهی به استفاده از آن در صنعت ساخت و ساز سنگاپور
که به عنوان بهترین چهره از الگوی اخیر در کشورهای در
حال توسعه ،به ویژه آسیا می باشد(2002 Technowledge) .
سایر تحقیقات مشابه که در گذشته در مورد فناوری اطالعات
در صنعت ساخت و ساز انجام شده است به شرح زیر است:
بررسی

تاثیر

فناوری

اطالعات

بر

روی

معماری

کانادا،

مهندسی و ساخت و ساز صنعت بارومتر (: )Hugues Rivard 2000
استفاده از  ITدر صنعت ساخت و ساز شمال اروپا
[ Olleساموئلسون (.])0220
این بررسی برای یک تعداد از کشورهای مختلف در طول پنج
سال گذشته اعمال شده است .با این حال ،یک محدودیت بخاطر
اختالف در سواالت پرسیده شده و هم طبقه بندی افراد و شرکت
های پاسخ دهنده ،برای گسترش مقایسه که می تواند بین این
نظرسنجی های مختلف انجام شود ،وجود دارد.
اگر چه یک مقایسه مستقیم و دقیق آن امکان پذیر نمی
باشد،

ولی

نظرات

کلی

را

زیر

می

توان

در

رابطه

با

استفاده از گذشته و در حال حاضر فن آوری اطالعات توسط
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شرکت های ساخت و ساز در سنگاپور ،کانادا و کشورهای شمال
اروپا ارائه نمود:
انگیزه برای سرمایه گذاری در  ITساقه اولین داخلی در
اندونزی و سنگاپور (تقاضا از کارمندان) ،و به دنبال
مطالبات

از مشتری و تمایل به کارهای اداری است .در

مقابل ،شرکت های در کانادا و کشورهای شمال اروپا ،که در
آن تمایل به پیشی گرفتن از رقابت و انجام کارهای اداری
تبدیل به انگیزه های پیشرو می شوند ،و سپس با تمایل به
انجام کار فنی کارآمد تر دنبال می شود.
نتیجه گیری و توصیه ها
بررسی نشان می دهد که صنعت ساخت و ساز اندونزیایی داشتن
سرمایه گذاری برای دستیابی به آخرین سخت افزار و نرم
افزار است ،اما پرسنل کافی و آموزش دیده برای استفاده
از همان را ندارد .می توان حدس زد که  ITبیشتر در دولت و
سایر

منطقه

درفعالیت

فعالیت

های

های

اصلی

و

حمایتی
بهبود

استفاده
فرآیندهای

می

شود،

اما

و

کار

کسب

استراتژیک کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
اگر زمینه های فوق از برنامه های  ITهستند تقویت صنعت
ساخت و ساز اندونزی مزایای بیشتری دارد.
اوال از آنجایی که سطح استفاده از  ITدر سطح پایین تر
شایع است ،مدیریت ارشد ساخت و ساز سازمان باید تعهد قوی
برای توسعه مدیریت استراتژیک از  ITدر فرآیندهای کسب و
کار خود را داشته باشد .از سخت افزار ،نرم افزار و
برنامه های کاربردی خود به منظور ارتقاء هر دو فعالیت
اصلی و حمایتی برای به

دست آوردن مزیت رقابتی در محیط

کسب و کار بسیار جهانی امروز استفاده شود.
ثانیا،

مدیریت

شرکت

باید

توجه

بیشتری

به

IT

داشته

باشد،با اطمینان از اینکه کارکنان آموزش دیده کافی برای
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اجرای  ITوجود دارد ،و تالش بیشتری را در آموزش کارکنان
برای استفاده صحیح و کارآمد از  ITدر سازمان را اعمال
نماید .
ثالثا ،دولت و سازمان های دولتی باید سیاست هایی که
تشویق به استفاده از  ITدر نتیجه صنعت ساخت و ساز این
بخش از صنعت رقابتی تررا در نظر بگیرند ،و صنعت را
تشویق به استفاده بیشتر از سیستم اطالعات کنند.
آثار بیشتر
در این بررسی تنها به یک زیر بخش (پیمانکاران بزرگ) از
بخش های ساخت و ساز اندونزی در جاکارتا محدود شده است.
سایر زیر بخش ها از جمله شرکت های کوچک و متوسط ،بخشی
از بررسی های آینده خواهد بود .این که اولین نظر سنجی
منتشر شده از این نوع در اندونزی ،یک مطالعه کامل در
عمق بیشتر در این زمینه ی مهم ،شدیدا توصیه می شود.
نتیجه این مطالعه و اتخاذ توصیه های خود که از ارزش
بسیار زیاد در صنعت ساخت و ساز اندونزی و اقتصاد ملی
باشد.
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