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 چکيده
د و گسترش تواند به سازمانهاي صنعتي در ايجا  مي اطالعاتفناوری.  غالباً مزيت رقابتي مبتني بر توليد ايجاد مي كند اطالعاتفناوری

هر گونه . پردازد  در سازمانهاي صنعتي مي اطالعاتفناوریاين نوشتار به بررسي چهار نقش استراتژيك . شان كمك كند نقشهاي استراتژيكي
 رخ ۱تقويت موقعيت رقابتي سازمانهاي صنعتي، از طريق حركت سيستماتيك از يك مرحله به مرحله ديگر، با هدف توليد در كالس جهاني

مدل تحت چهارحوزه انتخاب استراتژيك . كند  را بررسي مي اطالعاتفناوریاين نوشتار يك مدل استراتژيك مديريت ساخت و . دده مي
 البته هر يك از   .شود  ، تعريف مي اطالعاتفناوریيعني ساختار و زيرساختار استراتژي ساخت و همچنين ساختار و زيرساختار استراتژي 

-مدل تحت دو ويژگي اساسي مديريت استراتژيك يعني تناسب استراتژيك. ه خود داراي عناصر مربوطه هستندها نيز به نوب اين حوزه
 –  اطالعاتفناوریهاي وظيفه اي ساخت و   يكپارچگي بين حوزه-اي هاي ساختاري و زيرساختاري و ادغام وظيفه پيوندهاي بين حوزه

 .را تحت اين دو مدل بحث مي كند  MRP  ۳  وJIT۲ اين نوشتار انجام. سازي شده است مفهوم
 کليدیه های واژ

   )MRP ( مواد مورد نيازريزي برنامه ) JIT(موقع  توليدبه ,ها مديريت سيستم , ريزي استراتژيك  برنامه ,توليد استراتژي,تكنولوژي اطالعات
 
 
 

 مقدمه 
 

خودكار براي  ، يك انبار يك توليد كننده بزرگ دوچرخه

هاي حاوي اجزاء و  صندوق. ، تأسيس مي كند اجزا واردشونده

، توسط رباتها و تحت كنترل كامپيوتر برداشته و جابجا  قطعات

منتقل ) نقاله(ها به سيستم انتقال دهنده  اين صندوق. مي شوند

، روي يك مسير تعيين شده، بوسيله اسكنرهاي  سپس. شوند مي

 Stockبه يكرا   كنند و آن هر صندوق را شناسايي مي باركد، كه

Picker شوند حركت داده مي(كنند،  مسيردهي مي.(         

Stock picker دارد و آن را به محل كارخانه كه   اقالم را بر مي

. كند بصورت ايستگاه كامپيوتري ساخته شده است، منتقل مي

بات، اجزا و قطعات ساخته شده را  به طرف يك وسپس يك ر

ر قرار داده شده است، منتقل كاميون كه در محلي بهمين منظو

  .كند مي

ها دالر هزينه در برخواهد  ايجاد چنين سيستمي ميليون

اگر چه كارائي مورد انتظار از چنين سيستمي در برابر . داشت

مشكالتي از قبيل برنامة تخمين كيفيت قطعات واردشونده و 

يك . ها، هنوز بررسي نشده است هاي موجود در عمليات گلوگاه

موجود دستي، شايد اين كارها را به خوبي يا حتي بهتر سيستم 

كننده قطعات دوچرخه است كه  مورد ديگر عرضه. هم انجام دهد

هاي بزرگ  هاي آلومينيومي دوچرخه را براي توليد كننده چارچوب

بخاطر قيمت باالي بازار، مدل و دوچرخه مطابق با . فراهم مي كند
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شده به   محصول سفارشاز اين رو. مدهاي روز تغيير مي كند

كار اصلي در توليد، .  محدود مي شود۴هاي توليدي كوچك انباشته

 .خرد دادن است و كمپاني دو ربات براي انجام كار مي جوش

توانند مشكالت تكنولوژيكي مرتبط  با وجوداين، رباتها نمي

اين دو . با جابجائي سه بعدي در زمان جوش دادن را حل كنند

مقدار كاال، عامل  . شدند و بي استفاده ماندندربات كنار گذاشته

پتانسيل . باشد كليدي براي سيستم خودكار برداشت از انبار مي

توانند انعطاف الزم براي  هاي جوش خودكار فعلي نمي تكنولوژي

 . فرآيند توليد را فراهم كند

 فناوریشايد مديران اين دو شركت فكر كردند كه 

كه  با وجود اين، زماني. رقابتي است به تنهايي يك سالح اطالعات

هاي طراحي سازمان و مهندسي مجدد فرآيند را در  آنها گزينه

  اطالعاتفناوری، بررسي نكنند،  اطالعاتفناوریزمان بكارگيري 

 .بصورت يك شكست در رقابت ادامه خواهد يافت

ها در فشار هستند تا فرآيندهاي عملياتي،  اكثر سازمان

همانطور كه . شان را كاراتر و موثرتر سازند يكتاكتيكي و استراتژ

قبالً ذكر شد،يك ابزار جذاب و رو به رشد در بهبود اين فرآيندها، 

 . استITگسترش تكنولوژيهاي 

 

 

 عبارتست از فناوری اطالعاتسه نقش اصلي 

نقش اداري . نقش اداري، عملياتي و رقابتي

IT مربوط به اتوماسيون حسابداري و 

 رلي مي باشدنقشهاي كنت

 
 

 به عنوان ابزار مبتني بر  اطالعاتفناوریدر اين نوشتار، 

افزار كامپيوتري و يا ارتباطات  افزار و يا نرم تكنولوژي سخت

ها محيط صنعتي  در بسياري از محيطهاي سازمان.شود تعريف مي

اي سازمان مربوط به  از قبيل بيش از نيمي از مخارج سرمايه

 . استاطالعات فناوری

Jonscher فناوری گفته است كه استفاده مناسب از 

. تواند منبع اصلي رشد در آينده اقتصاد آمريكا باشد  مياطالعات

 را  اطالعاتفناوریهر چند مسائل موجود در اين زمينه، اجراي 

 .كند دچار مشكل مي

 

  اطالعاتفناوریمديريت استراتژيک      ۰۱
 

 از نقش اداري،  عبارتست اطالعاتفناوریسه نقش اصلي 

 مربوط به  اطالعاتفناورینقش اداري . عملياتي و رقابتي

اتوماسيون حسابداري و نقشهاي كنترلي مي باشد كه در مطالب 

 بحث و بررسي (MIS) هاي اطالعاتي مديريت  مربوط به سيستم

 فناوریاين نقش مستلزم گسترش بستر كاراي . شده است

)  فزار و سيستم هاي ارتباطييعني سخت افزار به نرم ا (اطالعات

براي اداره و كنترل مي باشد كه مستقل از نقش مديريت 

نقش عملياتي منشعب از نقش اول . استراتژيك سازمان است

است و مربوط به ايجاد و گسترش يك محيط تكنولوژيكي است 

 .كه ظرفيت اتوماتيك كردن كل فرآيندهاي موسسه را دارد

گر يك نقطه حركتي مهم در مقابل، نقش رقابتي نشان

با توسعه فراسازماني و تمركز روي كارائي، اين قابليت . باشد مي

  اطالعاتفناوریبراي سازمان وجود دارد تا كاربردهاي جديد 

براي كسب منابع ) استفاده از اطالعات و وسايل تكنولوژيكي(

تمركز اصلي روي نقش . مختلف مزاياي رقابتي در بازار بكار گيرد

 . در شكل دادن اساس رقابت مي باشد اطالعاتفناوری بالقوه

 با اين وجود، تأكيد روي نقش رقابتي، باعث نمي شود تا 

. اهميت دو نقش قبلي، يعني اداري و عملياتي را از ياد ببريم

هاي اطالعاتي  سايمون خاطر نشان مي كند كه طراحي سيستم

همچنين . دبايد عميقاً در فرآيندهاي تجاري سازمان، بررسي شو

هايز و ويل رايت مشخص كرده  كه يكي از عوامل كليدي 

ها و  موفقيت صنايع ژاپني، عدم جدايي بين استراتژي

به هر حال بررسي محدود در زمينه دو نقش اول . استهعمليات

 در شركتهاي مدرن، بطور بالقوه باعث  اطالعاتفناوری

 .سازي فرعي با نتايج غيركاركردي مي شود بهينه

 مورد سطوح سه گانه مفهوم استراتژي يعني سطح در

استراتژي . اي، اتفاق نظر وجود دارد سازمان، بازرگاني و  وظيفه

سطح سازماني، مستلزم انتخاب بازارها و صنايع توليدي و ارتباط 
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استراتژي . باشد آنها براي تشكيل جدول محصوالت سازمان مي

طي و تهديدهاي بازرگاني مستلزم تطبيق فرصتهاي محي در سطح

استراتژي . رقابتي، همراه با استقرار كاراي منابع سازماني است

حوزه   هاي استراتژي  بخشهاي ،اطالعات  فناوری و  ساخت

همچون استراتژي بازاريابي و مالي .  دهند میاي را شكل وظيفه

هاي بازرگاني و سازماني را كامل  كه سطوح باالتر يعني استراتژي

 .كنند مي

هاي  هاي وظيفه اي به استراتژي ه ساختن استراتژيوابست

بازرگاني، ممكن است بهره برداري از منابع بالقوه رقابتي در 

ايجاد تعديل در ديدگاه سلسله . سطح وظيفه اي را محدود كند

مراتبي بودن روابط بين استراتژيهاي بازرگاني و وظيفه اي، به 

كمك  خواهد كرد و انعطاف پذيري در استقرار  اجراي استراتژي 

از مسائل و مشكالتي كه ممكن است در درازمدت براي سازمان 

كاركردهاي سازمان به عنوان منابع . كند بوجود آيد جلوگيري مي

 .مزاياي بالقوه و توانمنديهاي ويژه آن سازمان، محسوب مي شود

هاي متمايز در يك صنعت به خوبي  براي مثال قابليت

 ١٩٩٠هاي آن صنعت را در دهه   كنندهتوانست بقا و رشد توليد

، عمدتاً به تجارت يا بخشي  اطالعاتفناوریاجراي . حفظ كند

 . در آن بكار گرفته مي شود اطالعاتفناوریبستگي دارد كه 

 وسيله اي براي انتقال كاال و  اطالعاتفناوریبراي مثال، 

خدمات در برخي از بخشها، مهم و قابل بحث هستند مثل 

مالي، خطوط هواپيمايي و خرده فروشيها براي يك مؤسسه هاي 

 مي تواند  اطالعاتفناوریسازمان ارائه دهنده خدمات استراتژي 

در مقايسه، مديران . مترادف با استراتژيهاي بازار محصول باشد

در سازمانهاي توليدي، عمدتاً روي تكنولوژي تأكيد دارند و 

ارتقاء و توانمندي ، بيشتر در راستاي  اطالعاتفناوریبنابراين 

. شود هاي توليدي استفاده مي فرآيندهاي توليد و كنترل عمليات

 در سازمانهاي صنعتي، هم به افزايش  اطالعاتفناوریكاربرد 

كند و هم در جمع  كارائي و دقت تجهيزات توليدي كمك مي

كند كه براي  آوري اطالعات از محيط توليد تسهيالت ايجاد مي

 كه غالباً (AMT) ۵هاي پيشرفته توليد وژيتوان تكنول اولي مي

 استفاده مي شود و براي (FMS) ۶توليد منعطف هاي در سيستم

 . را مثال زد MRP ي ها دومي سيستم

 در سازمانهاي توليدي، مستلزم  اطالعاتفناوریبكارگيري 

اي  هاي وظيفه بررسي تعامالت بين استراتژيها يعني استراتژي

در زمينه بررسي . باشد مي و ساخت  اطالعاتفناوری

هاي سيستماتيك در راستاي مفهومي كردن منطق،  چارچوب

وسعت و الگوهاي چنين تعامالتي، كارهاي كمي انجام گرفته 

يكي از كارهاي انجام شده در اين زمينه، كار هندرسون و . است

 و  اطالعاتفناورینكامن در خصوص پيوند برقرار كردن بين 

قاله با ارائه يك مدل چيدمان استراتژيك در اين م. سازمان است

 ، سعي  اطالعاتفناوریدر راستاي اتصال استراتژي توليد با 

شده است تا نياز به برقراري چنين پيوندي نشان داده شود و 

راهكارهاي استراتژيك ارائه شده است تا در نهايت به حصول 

 . در سازمان منجر شود اطالعاتفناوریاستراتژي مناسب 

 

تراتژيهاي ساخت، چگونگي حصول سازمان اس

به اهدافش در محيط آينده را مشخص 

استراتژي ساخت، حاوي الگوهايي از . كند مي

تصميمات مرتبط با ساختار و زيرساختار يك 

 سازمان توليدي است

 
 

 )توليد ( استراتژی ساخت      ۰۲
 

شده،  هاي سطح جهاني آموخته همانطور كه از توليد كننده

 كليدي در موفقيت و كاميابي آنها، اين است كه مديران اين نقطه

سازمانها، بطور موفقيت آميزي قابليتهاي توليديشان را بهبود و 

اين گسترش و بهبود، عمدتاً مربوط به تركيب . گسترش داده اند

هاي تكنولوژيكي براي توليد  مهارتهاي سازماني با توانائي

فهمند  براين، رقبايشان مي عالوه. باشد محصوالتي بهتر از رقبا مي

در . كه نسخه برداري از محصوالت بيش از اندازه مشكل است

تواند پيشرو بودن را تضمين  نتيجه يك مزيت رقابتي مناسب، مي

البته ارتقاء و بهبود مستمر اين مزيت رقابتي، . و بادوام سازد

 .مستلزم بكارگيري يك استراتژي توليدي مناسب مي باشد
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هاي ساخت، چگونگي حصول سازمان به  ژياسترات

استراتژي ساخت، . كند اهدافش در محيط آينده را مشخص مي

حاوي الگوهايي از تصميمات مرتبط با ساختار و زيرساختار يك 

تصميمات داراي ماهيت ساختاري، . سازمان توليدي است

 : ، شامل عناصر زير است ) افزار دريك كامپيوتر همانندسخت (

 

 حصولگستره م •

 تكنولوژي فرآيند •

 ائتالف توليد •

 قابليت توليد •

 

 ستره محصولگ     ۰۱۰۲

 
گستره محصول به انواع و دامنه محصوالتي كه يك 

سازمان توليدي فراهم مي كند، اشاره دارد و مي تواند مركب از 

 :چندين متغير زير باشد

 
 پيچيدگي محصول نهايي •

 تنوع محصوالت نهايي •

 حجم محصول منفرد •

 

 تكنولوژي فرآيند     ۰۲۰۲

 
شامل روشها و تجهيزات مورد استفاده براي توليد يك 

مقوله هاي مربوط به . محصول يا انتقال يك سرويس مي باشد

 :فرآيند شامل 

پيوسته، توليد انبوه، توليدسفارشي، توليد  فرآيند

عالوه بر اين، هانيز و ويل . اي مي شود كارگاهي و توليد پروژه

كه  گستره محصول و نوع فرآيند، بسياري از رايت معتقدند 

 .خصوصيات و ويژگيهاي واحدهاي توليدي را مشخص مي كند

هاي تكنولوژي ساخت ،اين  آخرين پيشرفت در نهايت

براي مثال، بخشهاي توليد . بندي را تغيير داده است طبقه

هاي ساخت سفارشي يا انبوه انجام  گسسته، عموماً در محيط

، كه (FMS) ش ساختار سيستم توليد منعطف با پيداي. شد مي

هاي توليد پيوسته و برخي  توانند برخي از خصوصيات محيط مي

 .خصوصيات توليد كارگاهي را همزمان استفاده كنند

تكنولوژي فرآيند در اين نوشتار، شامل سه متغير است كه اين 

 : مي باشد۷تال بر اساس ديدگاه چيان

 

 سطح مكانيزه سازي •

 ن بخشيسطح سازما •

 سطح هم پيوندي •

 

سطح مكانيزه سازي به دستي، ماشيني، برنامه ثابت و 

: سطح سازمان بخشي به ترتيب. اي تقسيم مي شود كنترل برنامه

جمع آوري داده ها، گزارش وقايع، نظارت،  هدايت و كنترل است 

تال سطح اتوماسيون را به عنوان يك تكنولوژي فرآيندي  چيان

قش سطح مكانيزه سازي و سازمان بخشي، خاص در تركيبي از ن

سطح هم پيوندي، سطح ادغامي بين . كند مشخص مي

كند و تركيبي از  هاي فرآيندي گوناگون را تشريح مي عمليات

عدم پيوستگي، . چندين فاكتور زير گروهي بدين شرح است

 .وابستگي تكنولوژي و انعطاف پذيري عملياتي
 

 ) ها درساخت همكاري( ائتالف توليد      ۰۳۰۲
 

ائتالف توليد به نوع مواد، سيستم ها و سرويسهايي كه در 

ها  هاي داخلي فراهم مي شود و آنچه كه از فروشنده طي عمليات

ها و  شود، و نوع رابطه اي كه با فروشنده سفارش داده مي

سازماندهي . طرفهاي تجاري برقرار مي شود، مربوط مي شود

خاب يك مكانيزم ساختاري عملياتهاي ساخت، مربوط به انت

 .است

 

 قابليت توليد     ۰۴۰۲
 

هايي كه مبتني بر  به قدرت توليد كننده در حوزه

تكنولوژي فرآيند، گستره محصول و ائتالف توليدي است، اشاره 

هاي هزينه،  چنين قدرتي غالباً بصورت تركيبي از نقش. دارد

۱۲



 حسن ماهی جوشقانی 

ت
ی اطالعا

ويژه نامه فناور
ت آن

 و مديري
 

 

.  مي شودكيفيت، زمان، قابليت اطمينان پذيري و انعطاف، مطرح

قابليت توليد، شايد مستلزم محصول بهتر و نوآوري در بازاريابي 

نباشد، اما به قابليت ايجاد محصوالت استاندارد، كارآتر، قابل 

 .اعتمادتر و با دقت بيشتر، بستگي دارد

 

 زير ساختارهاي ساخت     ۰۳
 

هاي  ها و سيستم از طرف ديگر، زيرساختار، به سياست

رد كه چگونگي مديريت ساختار را تعيين مديريتي اشاره دا

 : عناصر زير ساختار، عبارتند از. كند مي

 اداره ساخت     ۰۱۰۳
باشد  شامل ساختار سازماني، نقشها و گزارش ارتباطات مي

 :كه اينها خود حاوي

 

سياستها و عملكردهاي منابع انساني به انضمام مديريت  •

 انتخاب و سياستهاي آموزشي

 ل و تضمين كيفيتسيستم هاي كنتر •

 فرآيند ايجاد محصول جديد •

سيستم هاي اندازه گيري عملكرد و پاداش به انضمام  •

 سيستم هاي تخصيص سرمايه اي

 ساختار و طرح سازماني •

 

  جريان فرآيندها     ۰۲۰۳
 

به شيوه جريانهاي كار و جريانهاي اطالعات مربوط به 

 .انجام فعاليتهاي توليدي اشاره دارد
 

 ها مهارت۰۳۰۳
 

به قابليتهاي افراد و سازمان در اجراي وظايف كليدي 

. اشاره دارد كه يك استراتژي ساخت را پشتيباني مي كند

مهارتها، عموما نشانگر قابليت سازمان در انجام وظايف محوله 

 . مي باشد

  و اجرا اطالعاتفناوری استراتژي      ۰۴
 

ن، با ، بطور روش اطالعاتفناوریپيوند بين استراتژي و 

توجه به مجموعه محدود مفاهيم و چارچوب تحليلي برشمرده 

 از ديد ساخت  اطالعاتفناورینقش استراتژيك . نشده است

به . مدنظر قرار گيرد) تكنولوژي(تواند بصورت يك دانش فني  مي

 : دو جنبه بايد توجه خاصي داشت

روندهاي عملكرد هزينه و ديگـري قابليتهـاي        : جنبه اول    •

هـاي سـريع در عناصـر        پيشـرفت .  می باشد  ييپيوند گرا 

ــاوریمختلــف  ــاتفن ــر، نتيجــه  اطالع ، در ســالهاي اخي

امـروزه،  . هـا اسـت    بهبودهاي مستمر در عملكـرد هزينـه      

 فنـاوری سازمانها قابليـت طراحـي و آرايـش محيطهـاي           

هـا    را بصورت سالح رقابتي در كسـري از هزينـه          اطالعات

 .دارند

. رايي در طي زمان مي باشد قابليتهاي پيوندگ :جنبه دوم •

فرمهاي پيشرفته پيوند گرايي، در برگيرنده انواع چندگانه 

هاي ارتباطي هستند،  افزار و سيستم اي از سخت افزار، نرم

 .توانند گسترش يابد كه مي

 

هاي ساخت،   همانند استراتژي اطالعاتفناوریاستراتژي 

ميمات تص. سازي مي شود بصورت ساختار و زيرساختار مفهوم

 : داراي ماهيت ساختاري شامل سه عنصر هستند

 

  اطالعاتفناوریعناصر ساختار      ۰۱۰۴

 

  قابليت هاي سيستمي     ۰الف

 

تمركز روي آن شايستگيهايي قرار دارد كه غالباً از طرف 

 ، مورد تأكيد  اطالعاتفناوریسازمان در جريان طراحي و كاربرد 

مانها ارزش افزوده ايجاد مي قرار دارد و براي محصوالت و ساز

عناصر اصلي هزينه ساز به هزينه هاي پردازش اطالعات و . كند

 .انعطاف پذيري در فراهم آوري انواع اطالعات مي باشد
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 گستره تكنولوژي     ۰ب
 

 و  اطالعاتفناوریهاي  شامل انواع و دامنه سيستم

مثال بطور . هايي است كه بالقوه در اختيار سازمان است قابليت

هاي الكترونيكي، شبكه هاي محلي و گسترده،  سيستم

هاي  گذاري كه سرمايه هاي خبره، رباتها و غيره، از آنجائي سيستم

مهمي را دربردارند مزايا و معايب مرتبط با هر تكنولوژي مدنظر 

 بايد بر اساس استراتژي  اطالعاتفناوریاست، پس انتخاب 

 .سازمان باشد
 

  ) اطالعاتفناوریها در  همكاري(   اطالعاتریفناوائتالف      ۰پ 
 

هاي ساختاري در دسترس براي سازمان و  در اينجا مكانيزم

،  اطالعاتفناوریدر راستاي دستيابي به قابليتهاي مورد نياز 

: مثالهاي مرتبط در اين زمينه عبارتند از. مطرح است

هاي مشترك قراردادهاي بلندمدت شركتهاي  گذاري سرمايه

 . مشترك،R & Dني و تضام
 

  اطالعاتفناوریعناصر زير ساختار      ۰۲۰۴

 

، همانند استراتژي  اطالعاتفناوریزيرساختار استراتژي 

 : ساخت شامل عناصر زير است

 

  اطالعاتفناوریمعماري      ۰ الف

 

 :شامل

 محاسبه كردن •

رم افزار سيستم عامل سخت افزار پردازش اطالعات و ن

 مرتبط با آن

 اطارتب •

هاي مرتبط با آن  شبكه هاي ارتباطي از راه دور و مكانيزم

 م حلقه كردن و همكاري بين يكديگربراي ه

 داده ها •

داراييهاي داده اي سازمان و ملزومات مربوط به استفاده، 

 دستيابي، كنترل و ذخيره آنها

 هاي كاربردي برنامه •

هاي كاربردي اصلي سازمان، وظايف و ارتباط آنها و  سيستم

 همچنين روشهاي گسترش
 

  فرآيندها     ۰ب
 

شوند كه به عنوان مركزي  با فرآيندهاي كاري مرتبط مي

 هستند و  اطالعاتفناوریهاي استراتژيك ساختار  براي عمليات

ها، نگهداري، نظارت و  حاوي فرآيندهايي براي گسترش سيستم

 .كنترل آنها مي باشد
 

 مهارتها     ۰   ج
 

ايي سر و كار دارد كه براي مديريت با دانش و قابليته

 در سازمان الزم  اطالعاتفناوری/ كاراي زير ساختار استراتژيك 

 .هستند
 

 مدل آرايش استراتژيك     ۰۵
 

اين .  نشان داده شده است١مدل پيشنهادي در شكل 

. گيرد  را دربرمي اطالعاتفناوریمدل هر دو استراتژي توليد و 

 در اين مدل .رساختار تشكيل شده اندكه هر كدام از ساختار و زي

نوع آرايش . چهار حوزه كليدي انتخاب استراتژيك وجود دارد

استراتژيك مي تواند بصورت تناسب جانبي و آرايش موربي 

تناسب جانبي، ساده ترين شكل تناسب، يعني پيوند دادن .باشد

 .دو دامنه بصورت افقي يا عمودي مي باشد

 :وجود داشته باشدچهار شكل تناسب مي تواند 

 

 تناسب بين ساختار و زيرساختار استراتژيك ساخت •

فناوری تناسب بين ساختار و زيرساختار استراتژيك  •

 .اطالعات

  و ساخت اطالعاتفناوریتناسب بين ساختار استراتژيك  •

و  اطالعاتفناوریتناسب بين زيرساختار استراتژيك  •

 .ساخت
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 و زيرساختار استراتژيك ساخت، تناسب بين ساختار

 .موضوع مورد بحث رايج در بررسي استراتژي ساخت بوده است

هاي ژاپني و آلماني نشان داده  همانطور كه تجارب توليدكننده

 نوع ارتباط و موشكافي جزئيات بطورسيستماتيك تمركز روي اين

تواند سازماني با مزيت رقابتي ايجاد  هاي توليدي، مي عمليات

كه اگر رقبا زير ساختارهاي مناسب و كارآ بوجود نياورده كند 

بخش ساختار، . توانند آن را از سر راه بردارند باشند، نمي

مجموعه تصميماتي را در بر مي گيرد كه جنبه هاي مرتبط با 

منبع اصلي قدرت رقابتي . تواند شامل شود زيرساختار قوي را مي

ك زير ساختار است توليدي در يك گسترش ي بلند مدت سازمان

 .كند كه پايه قدرتمند ساختاري را تقويت مي

متقابالً ،  روابط تناسبي بين ساختار و زيرساختار 

 فناوریاستراتژيك اطالعاتي، احتياجات دروني مربوط به كاربرد 

هاي    در سازمان توليدي، در راستاي اداره سيستماطالعات

 .اطالعاتي در محيط سازماني را شامل مي شود

ها  را  در مقابل، دو رابطه تناسبي ديگر بصورت افقي حوزه

پيوند بين ساختار استراتژيك ساخت . دهند به يكديگر پيوند مي

 فناوری اين قابليت كه ساختار استراتژيك اطالعات  فناوریو

كردن  دادن و حمايت اي براي شكل تواند وسيله ، مياطالعات

اين امر زماني . دهد ن ميساختار استراتژيك ساخت باشد را نشا

هاي توليدي پيشرفته، كه داراي  افتد كه تكنولوژي اتفاق مي

قابليت پردازش مقدار زيادي از اطالعات است، براي تقويت 

،  نياز به اطمينان  اطالعاتفناوریساختار استراتژيك  ساخت و 

در مورد ائتالف داخلي بين نيازها و انتظارات سازماني در يكطرف 

هاي اطالعاتي طرف ديگر را  يت ميان نقش سيستمو قابل

 فناوری اطالعاتبراي كمك به سازمان در اداره فرآيند . طلبد مي

فرآيندهاي بازرگاني در . يك چارچوب مديريتي نياز است

 

 شايستگي

 محصول

 

 گستره محصول

 

 ساختائتالف

 

  فرآيندفناوری

 
گستره 
 فناوری

ائتالف
IT 

و  شايستگيها

 قابليتهاي سيستمي

IT
ژي
رات
ست
  ا

ت
اخ
 س
ژي
رات
ست
 ا

 

 
 

اداره ساخت

 

 مهارتها

جريان 
 فرآيندها

 آرايش تقاطعي دامنه    اي ادغام وظيفه      تناسب استراتژيك
كليد راهنما

 
 

 معماري
 

IT  

 
 مهارتها

 

رآيندهاف  

ساختار زيرساختار تناسب استراتژيك

مدل آرايش استراتژيك براي سيستم اطالعات ساخت:  ١شكل
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زيرساختار استراتژيك ساخت، بايد روي اين چارچوب مديريتي 

 .تأثير زيادي داشته باشد

گانه است كه سه دامنه آرايش مورب، نوعي رابطه چند

نقش استراتژيك حوزه . پيوند شده متوالي را در بر مي گيرد

. ها تعيين شود تواند در نتيجه آرايش ديگر دامنه باقيمانده مي

تواند بوسيله تناسب جانبي، پيوند  اين بدين معناست كه مي

 . زيرساختار و ادغام وظيفه اي، پيوند داده شود-ساختار

 

اگر هدف يك سازمان توليدي، جهاني شدن 

ی فناورباشد، نه تنها نياز به بكارگيري 

 دارد بلكه بايد تأثير آن را روي اطالعات

از نقطه نظر . سازمانش نيز بررسي كند

استراتژي ساخت، دنبال كردن يك فرآيند 

تواند  متوالي در گسترش استراتژي ساخت مي

هانرو ويل رايت ابراز كردند . ناسب باشدم

كه استراتژي ساخت مي تواند حداقل چهار 

 نقش مهم را در استراتژي رقابتي

  سازمان ايفاء كند

 

 (IS)راتژيك سيستم اطالعات ساخت  نقش است     ۰۶

 

اگر هدف يك سازمان توليدي، جهاني شدن باشد، نه تنها 

 دارد بلكه بايد تأثير آن را روي ی اطالعاتفناورنياز به بكارگيري 

از نقطه نظر استراتژي ساخت، دنبال . سازمانش نيز بررسي كند

كردن يك فرآيند متوالي در گسترش استراتژي ساخت مي تواند 

هانرو ويل رايت ابراز كردند كه استراتژي ساخت . ناسب باشدم

مي تواند حداقل چهار نقش مهم را در استراتژي رقابتي سازمان 

 .ايفاء كند

اين چهار نقش يا چهار مرحله گسترش، در امتداد يك 

دهند و در هر سازمان كوچك يا بزرگ اين چهار  پيوستار روي مي

 :توليدي عبارتند ازمرحله گسترش در نقش استراتژيك 
 

 )سازي داخلي خنثي(توليد   منفي پتانسيل كردن حداقل       ۰۱۰۶
 

تواند فرآيندهاي  در اين مرحله سازمان توليدي نمي

كارشناسان خارجي . استراتژيك ساخت خود را اداره كند

فراخوانده مي شوند تا سرويسهاي مشاوره اي در سيستم هاي 

تمركز روي اداره و فرآيندهاي . دهندكنترل داخلي مديريت ارائه 

 .زير ساختار استراتژيك ساخت قرار دارد
 

 ) خنثي سازي بيروني ( هم ترازي با رقبا      ۰۲۰۶
 

. دهد رخ مي) ساخت(يك ديدگاه هوشمندانه صنعتي 

تراز شدن با رقباي اصلي  هايي براي هم هدف اصلي جستجوي راه

راي تحصيل مزيت راهكارهاي موجود ب. در حوزه ساخت است

رقابتي، از طريق سرمايه گذاري براي ارتقاء تجهيزات توليدي 

كه در حوزه تكنولوژي فرآيند ساختار استراتژيك توليد . است

 .دهد جواب مي
 

 فراهم آوري يك پشتيباني قابل اتكاء براي استراتژي      ۰۳۰۶

 ) پشتيباني داخلي (بازرگاني 
 

ژي بازرگاني ديكته استراتژي ساختار بوسيله استرات

شود و زيرساختار استراتژيك ساخت از طريق ساختار  مي

از ساخت  (يك ديدگاه از باال به پائين . شود استراتژيك  اداره مي

 .دهد ساخت، رخ مي در گسترش نقش استراتژيك)  به زيرساختار

 

مهندسي مجدد فرآيندها، براي ايجاد 

هاي توليدي جديد  عملكردها و تكنولوژي

بررسي در زمينه . شود بكار گرفته مي

زيرساختار استراتژيك توليدي بر ساختار 

يك ديدگاه از . استراتژيك آن، اولويت دارد

در )  از زير ساختار به ساختار (پائين به باال 

 گسترش نقش استراتژيك ساخت

 دهد  رخ مي
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 دنبال كردن يك مزيت رقابتي مبتني بر استراتژي      ۰۴۰۶

 )رونيپشتيباني بي(ساخت 
 

مهندسي مجدد فرآيندها، براي ايجاد عملكردها و 

بررسي در . شود هاي توليدي جديد بكار گرفته مي تكنولوژي

زمينه زيرساختار استراتژيك توليدي بر ساختار استراتژيك آن، 

از زير ساختار به  (يك ديدگاه از پائين به باال . اولويت دارد

 .دهد  رخ ميدر گسترش نقش استراتژيك ساخت)  ساختار

ها در مرحله اول به استراتژي ساخت ديد  مديريت شركت

. خنثي ساز دارد و سعي در حداقل كردن تأثير منفي آن دارد

العاده  هايي معتقدند كه طرحهاي محصول شأن فوق چنين شركت

در نتيجه آنها . است يا سازمانهاي بازاريابي شأن خيلي قوي است

از دسترسي مستقيم رقبا در امان توانند قسمتي از بازار را  مي

با . تمركز استراتژي توليد، توليد بدون غافلگيري است. نگهدارند

ها،  منابع قدرت رقابتي از قابليت در اداره هزينه اين همه،

كيفيت، انعطاف پذيري و استانداردهاي زماني رقبا نشان 

ها سعي در دستيابي به  در مرحله دوم، شركت. گيرد مي

 .شود، دارند ايي كه از سوي رقباي اصلي شان ارائه مياستاندارده

هايي تجهيزات توليدي  را از تأمين  چنين شركت

خرند و فرآيندهاي توليدشان را همانند آنچه  هاي رقبا مي كننده

آنها همچنين ديدگاه . دهند دهند، تطبيق مي كه رقبا انجام مي

ار مي گيرند مديريتي مشابهي را در اداره استراتژي توليدشان بك

 ) مشابه با رقبا (

هاي توليدي  با اين همه تقليد تنها، باعث ايجاد شايستگي

 .شاخص و متمايزي از رقبا نمي شود

كه يك استراتژي رقابتي متفاوت با اكثر   هايي شرکت

رقبايشان را جستجو مي كنند، انتظار دارند كه سازمان 

برجسته آوري پشتيباني قابل اعتماد و  شان قابليت فراهميتوليد

هايي در  شرکتچنين . براي كل استراتژي رقابتي داشته باشد

اي كه يك مجموعه هماهنگ  شوند، مرحله مرحله سوم مطرح مي

ن اتخاذ اش از تصميمات ساختاري توليد، براي استراتژي رقابتي

، ) ٤مرحله (ي فعال در سطح جهاني شرکتهابراي . مي شود

 موجود در بازار، بستگي گرفتن از ديگر رقباي موفقيت به پيشي

ها، به سازمان  اين چنين استراتژي رقابتي كمپاني. دارد

آنها از مهندسي مجدد فرآيندها، براي . توليدشان بستگي دارد

پااليش زير ساختار استراتژيك ساخت و داشتن قابليت استفاده 

 .كنند كاراتر تجهيزات در برابر رقبا استفاده مي

ها، با  سازي داخلي كمپاني نثيدر اينجا، مرحله يك يا خ

 يعني ٣ و ٢مرحله. مرحله خروج از انجماد لوين مشابه است

سازي بيروني و پشتيباني داخلي با مرحله تغيير مرتبط  خنثي

ها با مرحله انجماد مجدد  شرکت يا حمايت بيروني ٤مرحله. است

در ارتباط با اين فرآيند پيش رونده در . شود مرتبط مي

فناوری نقش استراتژيك ساخت، نقش استراتژيك آوري  فرآهم

تواند از طريق مراحل   براي يك سازمان توليدي نيز مياطالعات

 .ذكر شده، صورت پذيرد

ها نشان داده  هاي متقاطع پيشرفت مخصوصاً، آرايش حوزه

 فناوری اطالعاتشده است تا ببينيد كه در هر مرحله چگونه 

اين بخاطر اين .  شود  مياي براي عملكرد توليدي برتر وسيله

گيري سازماني  است كه اطالعات تنها بخشي از فرآيند تصميم

تواند داراي حداقل مقاومت در  تغيير تكاملي مي. است

اين چهار نوع آرايش . گيري پيچيده باشد فرآيندهاي تصميم

 خالصه شده است و با عناوين اجراي ١اي، در جدول  حوزه

تكنولوژي، اجراي استراتژي و حفظ تكنولوژي، بهره برداري از 

 نيز نشان فناوری اطالعاتاستراتژي مثالهاي روش برنامه ريزي 

 .داده شده است

 رسم شده، با ١اجراي تكنولوژي، همانطور كه در شكل 

تناسب استراتژيك بين اتصال بيروني ساختار استراتژيك 

 و اجراي داخلي فرآيندها در راستاي زيرساختار فناوری اطالعات

 با تأثير مشابه روي زير ساختار فناوری اطالعاتاستراتژيك 

 اين ديدگاه، ساختار و. شود استراتژيك توليد مرتبط مي

 و كاربردهاي مربوطه را فناوری اطالعاتزيرساختار استراتژيك 

 .كند با فرآيندهاي زيرساختار، استراتژيك ساخت، ادغام مي

ها در  شود، زيرا تنها بهبود عمليات ، حداقل ميISنقش رقابتي 

، فناوری اطالعاتهدف اجراي . شود اين ديدگاه  جستجو مي

كاهش يا حذف عناصر منفي در فرآيندهاي سازماني و روشهاي 

هاي تحليلي  هايي از روش مثال. باشد اجرايي مديريت مي

  سطح رارداشتن درنهايي، ق ررسي نياز كاربرــــــب: عبارتند از
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  با فرآيندهاي زير ساختار و استراتژي ساخت فناوری اطالعات  ادغام ساختار وزير ساختار استراتژيك ١  جدول          
 

فناوری نمونه از روش برنامه ريزي  حوزه ديدگاه تقاطعي مرحله
 اطالعات

 اجراي تكنولوژي     ۰۱

 

 ساختار استراتژيك
 ساخت

 يمانكاري سطح سرويسپ

 زير ساختار استراتژيك  بهره برداري از تكنولوژي     ۰۲
 ساخت

تحليل زنجيره و تجزيه/ شناسايي فرصت
 ارزش

 ساختار استراتژيك  اجراي استراتژيك     ۰۳
 

 عوامل بحراني موفقيت

دد مهندسي مج/ رويكرد مبتني بر منبع ساختار استراتژيك  حفظ استراتژي     ۰۴
 فرآيندهاي تجاري

 

 فناوری اطالعاتاين نوع اجراي  سرويس و برنامه ريزي مهندسي

خواهند  شود يعني سازمانهايي كه مي  مرتبط مي١به مرحله 

سازي داخلي شده باشد و در آن  سازمان توليديشان خنثي

بنابراين تأثير  (ساخت نسبتاً آسان و مستقيم باشد  فرآيند

عالوه ).  ي سازمان نخواهد داشتزيادي روي موقعيت كلي رقابت

بر اين تكنولوژي توليدي بكار گرفته شده نسبتاً استاندارد در 

 .شود  نظر گرفته مي
 

 

روي فراهم آوري اندازه فناوری اطالعات 

گيريها و كنترلهاي  دقيق روي عملكرد تأكيد 

دارد و به عنوان ابزار اصلي در اطمينان از 

اش  ف اصلياينكه استراتژي توليدي از هد

 دور نمي شود، ايفاي نقش مي نمايد

 
 

گيريها و  روي فراهم آوري اندازهفناوری اطالعات 

كنترلهاي  دقيق روي عملكرد تأكيد دارد و به عنوان ابزار اصلي 

اش دور  در اطمينان از اينكه استراتژي توليدي از هدف اصلي

ژي، استفاده برداري از تكنولو بهره .نمايد شود، ايفاي نقش مي نمي

 را براي تأثيرگذاري روي اطالعات فناوریاز ساختار استراتژي 

نقطه . كند ابعاد كليدي ساختار استراتژيك ساخت را منعكس مي

 اطالعات فناوریشروع از اجزاء سه گانه ساختار، استراتژي 

هاي   كوشد تا مجموعه بهينه از گزينه اين ديدگاه مي. باشد مي

و   براي ساختار استراتژيك ساختاستراتژيك در دسترس 

مجموعه تصميمات وابسته به زيرساختار استراتژيك ساخت را 

هره برداري هدف اصلي آن، استفاده از قابليتهاي ب .جستجو كند

يعني گستره ( در تأثير روي محصوالت فناوری اطالعاتاز 

، تأثير روي نگرشهاي كليدي )محصول و تكنولوژي فرآيندي

همچنين گسترش اشكال ) قابليت ساخت (استراتژي توليد 

اين ديدگاه اجازه تعديل و ).  توليد ائتالف (جديد روابط مي باشد 

فناوری از طريق قابليتهاي اصالح ساختار استراتژيك توليد را 

  . مي دهداطالعات

هاي توليدي   براي سازمانفناوری اطالعاتهدف از معرفي 

سازي رقابتي، هم ترازي با  در مرحله سوم، جستجوي خنثي

رقباي مهم، در بعد استراتژي ساخت بجاي خنثي سازي بيروني 

 .مي باشد

وان  به عنفناوری اطالعاتكه سرمايه گذاري در  از آنجائي

ها در مرحله دوم،  ابزار اصلي براي دستيابي به رقبا است، سازمان

 را از عرضه كنندگان فناوری اطالعاتتمايل دارند تا تجهيزات 

. دهند، خريداري نمايند مشابهي كه به رقباي اصلي سرويس مي

هاي سيستم اطالعات، غالباً  بر اساس همين سياست، تكنولوژي

ها، متحدهاي  ان، فروشندهخارجي مثل مشتري از منابع

استراتژيك، گروههاي تحقيقاتي دانشگاهي، يا از طريق مشاركت 

آيند تمام اين منابع از عملكرد صنعتي استاندارد  بدست مي

 عملكرد صنعتي فعلي روي تناسب جانبي بين. كنند يــتبعيت م
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 . تمركز داردفناوری اطالعاتساختار استراتژيك و ساختار 

 بدون فناوری اطالعاتخشي قابليتهاي با اين همه، اثرب

هاي داخلي، بطور جدي محدود  توجه به طراحي مجدد عمليات

تفكري ايجاد شده كه در آن بهره برداري از پتانسيل . شود مي

، فقط منحصر به آمريكاي فناوری اطالعاتكامل قابليتهاي 

مديران گرفتار ارزشها و . شود شمالي و اروپا دانسته مي

ده اند كه به حجم باالي توليد استاندارد، كه معموالً مفروضاتي ش

 ربطي ندارد، مربوط فناوری اطالعاتبا پتانسيل استراتژيك 

اجراي استراتژي، يك ديدگاه حوزه تقاطعي است كه . شود مي

ارزيابي داليل اجراي ساختار استراتژيك توليد  گزينشي بوسيله 

طرح و زيرساختار استراتژيك ساخت مناسب و همچنين 

 داخلي مورد نياز را دربر فناوری اطالعاتگسترش زيرساختار 

يك سازمان در مرحله دوم، انتظار دارد كه سازمان . مي گيرد

آوري حمايت قابل اتكاء و مهم براي كل  اش قادر به فراهم توليدي

 از باال به پائين، غالباً در هديدگا. اش باشد استراتژي رقابتي

سه جزء ساختار . شود ك بكار گرفته ميريزي استراتژي برنامه

گيرد و بوسيله يك استراتژي  استراتژيك توليدي از آن نشأت مي

مرحله حفظ و نگهداري استراتژي با . شود بازرگاني ديكته مي

گسترش ساختار استراتژيك توليدي مبتني بر زيرساختار و 

 . شود  مربوط ميفناوری اطالعاتاجراي ساختار استراتژيك 

ين مرحله نقش استراتژيك سيستم اطالعاتي توليد هارمچ

در زماني است كه استراتژي رقابتي سازمان در درجه بااليي از 

 جهت ارتقاء فناوری اطالعاتقابليتهاي ساخت قرارداد و از 

هاي اطالعاتي اجرا  سيستم. قابليتهاي ساخت استفاده شده است

هاي اطالعاتي  توانند به عنوان سيستم  ، مي٤ و ٣شده در مراحل 

فناوری استراتژيك محسوب شوند زيرا بحثهاي مربوط به 

 . با كل استراتژي سازمان در آميخته استاطالعات
 

 

يك سيستم اطالعاتي واقعي، آن سيستمي 

است كه يك تغيير اساسي را حمايت كند 

 بطوريكه تجارت هدايت شود

 

 هنوز ٣با اين وجود سازمانهاي توليدي در مرحله 

شان همراه با خالقيت بيشتر و  كردن نقشهاي سنتي نبالبد

در . شوند ، تشويق ميفناوری اطالعاتتخصيص منابع بيشتر به 

يك سيستم . شان، استراتژيك نيست هاي اطالعاتي اصل سيستم

اطالعاتي واقعي، آن سيستمي است كه يك تغيير اساسي را 

 .حمايت كند بطوريكه تجارت هدايت شود

العاتي كه بندرت روشهاي اجراي دستي هاي اط  سيستم

تنها  ، نه ٤كنند، بدون مهندسي شركت در مرحله  را خودكار مي

از وضعيتي كه محصوالت، بازارها و فرآيندهاي تجاري با يكديگر 

دارند، درك كلي دارند بلكه اين فعاليت را در راستاي وظايف، 

انند چگونه د براي مثال، آنها مي. كنند ريزي و هماهنگ مي برنامه

 براي كاهش زمان تدارك ساخت و بهبود فناوری اطالعاتاز 

توانند از   آنها مي. قابليت اطمينان در تحويل استفاده كنند

، براي بهبود كيفيت و قابليت اعتماد محصول با فناوری اطالعات

بطور خالصه، طرح يك سيستم . صرف هزينه كمتر استفاده كنند

بطور كامل با عمليات سازمان منطبق اطالعاتي استراتژيك بايد 

سيستم تنها . باشد و قابليت حمايت تغييراتش را داشته باشد

تركيبي از دانش تخصصي توليد با سيستم هاي ديگر نيست بلكه 

گيري در سازمان نيز  شامل دانش تخصصي فرآيند تصميم

چنين سيستمي قابليت پشتيباني تغيير بازرگاني را . شود مي

 .دارد

 در مرحله سوم نيازمند ادغام فناوری اطالعات اجراي

اي بين ساختار استراتژيك ساخت و زيرساختار  وظيفه

اين يك فرآيند پيچيده . باشد  ميفناوری اطالعاتاستراتژيك 

 .شود است زيرا حاوي شش عنصر استراتژيك مي

 نشان داده شده است، عناصر ١همانطور كه در شكل 

بنابراين .  اشاره دارد  انجام مي شودفرآيندي به توالي وظايفي كه

اي، وظايف، خط مشي تكنولوژي و مهارتهاي  همگرايي وظيفه

به . كند كند و بطور همزمان اصالح مي كارگران را شناسايي مي

عنوان نتيجه، فرآيند تغيير مورد بحث در اين سه عنصر بايد 

 .صريحاً مديريت شود

 

 

۱۹ 



زمانهای صنعتیاستراتژی های اجرايی فناوری اطالعات در سا 
ت
ی اطالعا

ويژه نامه فناور
ت آن

 و مديري
 

 

 )MRP(  ورد نيازمواد مريزی  برنامهقايسه بين     م ۰۷

 )JIT( توليد به موقع و سيستمهاي اطالعات           
 

فناوری يك ديدگاه مبتني بر مواد مورد نياز برنامه ريزی 

 است كه براي اداره عدم قطعيت و پيچيدگي كه در اطالعات

ماشينها،  (مديريت كنترل خطوط توليد تكراري و گسسته 

در اين . يابد، كاربرد دارد افزايش مي)  هواپيماها، كامپيوترها

هايي كه در مرحله سوم قرار دارند تمايل دارند  موقعيت، شركت

به عنوان ابزاري براي اجراي  مواد مورد نيازريزی  برنامهتا از 

 ٤ از طرف ديگر يك شركت در مرحلهاستراتژيشان استفاده كنند

كند كه يك ديدگاه مبتني بر  ستفاده ميبه موقع ا توليداز 

گذاري منابع در  يات است و نياز به مقدار زيادي سرمايهعمل

 سيستم ريزی احتياجات مواد برنامه.  نداردفناوری اطالعات

اي است كه پيچيدگي و عدم قطعيت موجود  اطالعاتي پيشرفته

  .كند در يك محيط توليدي را مديريت مي

 

فراهم آوري محصول مناسب، در حجم 

مناسب، در زمان صحيح و در مكان درست، 

توليد به .  قرار دارد توليد به موقع در قلب

 اصوالً در اجراي برنامه ريزي توليد و موقع 

سيستم كنترلي، خصوصاً در كنترل قسمت 

 كارگاهي سازمان و در خريد،

 .مي شود استفاده 

 

ريزي  از زمانبندي توليد برنامه مواد مورد نيازريزی  برنامه

بيني نيازمنديهاي اجزاء منفرد و مونتاژهاي فرعي  براي پيششده 

كند اين نيازمنديها با سطح موجودي در دست،  استفاده مي

افتها بر طبق مرحله زماني مشخص، شود و دري مقايسه مي

تواند براي ساخت  بطوريكه مجموعه توليد مي شود، زمانبندي مي

د دريافت شوند، محاسبه ريزي شود و هر موقع كه نياز باش برنامه

مواد مورد نياز همراه با بروز كردن داده هاي زماني، فشار زيادي 

را روي پردازش اطالعات قرارداده است بر طبق يك اتفاق 

 ريزی برنامه نظركلي، عليرغم تمام تالشهايي كه براي استفاده از

 به عنوان يك زمانبندي كننده، انجام شده است مواد مورد نياز

 .از در اصل آن يك بانك اطالعاتي استولي ب

فراهم آوري محصول مناسب، در حجم مناسب، در زمان 

.  قرار دارد توليد به موقع صحيح و در مكان درست، در قلب

 اصوالً در اجراي برنامه ريزي توليد و سيستم توليد به موقع 

كنترلي، خصوصاً در كنترل قسمت كارگاهي سازمان و در خريد، 

سيستم  توليد به موقع يك عنصر كليدي. مي شوداستفاده 

كانبان است نوع واحدهاي مورد نياز فرآيند و تعداد مورد نياز، 

و از آنها براي مشخص كردن ميزان . روي كانبانها نوشته مي شود

 . برداشتها و توليد اقالم در خالل فرآيند توليد استفاده مي شود

عات را حذف استفاده از كانبان، نياز به پردازش اطال

هاي كنترل كارگاهي پيشرفته  بنابراين نيازي به سيستم. كند مي

هاي سطح كارگاهي جريان دارد،  كه عمليات موقعي. نيست

ها، تنها  هاي اضافي حذف مي شود و عرضه كننده موجودي

 در توليدبه موقعديدگاه . كه نياز باشد، عرضه خواهند كرد زماني

هدف در طراحي فرآيندهاي . اجراء روي سادگي تأكيد دارد

ساخت، ايجاد محصوالت و سيستم هايي است كه كاالها را بطور 

 .كامالً ساده و تكراري جريان مي دهند
 

 

فرآيندهاي مرتبط با زيرساختار استراتژيك 

تي در نظر توليد، به عنوان فرآيندهاي عمليا

گرفته مي شوند و به مديران عملياتي 

تفويض مي شوند و مواردي از قبيل نيروي 

كار، كيفيت محصول، برنامه ريزي محصول، 

 ...كنترل و ساختار سازماني مربوطه و 

  را در برمي گيرد
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مواد مورد  ريزی  برنامهيدگاه آرايش استراتژيك د ۰۸

 )JIT( توليد به موقع و )MRP(نياز

 

و مواد مورد نياز ريزی   برنامهچند اختالف اساسي بين

 كه هر يك داراي فلسفه مديريتي متفاوت هستند ه موقعتوليد ب

از قابليت پردازش   مواد مورد نيازريزی برنامه .وجود دارد

           ات، براي تقويت ديدگاه از باال به پايين مديريتـــاطالع

ريزي مركزي براي  يك برنامه. كند استفاده مي)  كنترل فرمان (

مديران ارشد از طريق . نياز استاجراي ديدگاه از باال به پايين 

بكارگيري برنامه ريزي دقيق، زمينه هاي تجاريشان، ميزان 

سرمايه اي كه مي خواهند به هر يك اختصاص دهند و ميزان 

تعداد زيادي . برگشتي كه آنها انتظار دارند را مشخص مي كنند

ريزها، حسابرسان و مديران سيستم اطالعاتي  ها، برنامه از كنترل

 رد بخشي نظارت دارند و برايـــداده هاي مربوط به عملكروي 

ها و فعاليتهاي مديران عملياتي ميانجيگري   اصالح برنامه

قسمت ساختار استراتژيك ساخت، توسط مديريت . كنند مي

 . شودعالي تعيين مي

. بررسي مديريت عالي در سلسله مراتب تصميم الزم است

وژي فرآيند، شايستگي از اين ديدگاه، تصميمات مرتبط با تكنول

محصول، گستره محصول و ائتالف توليد، معموالً به 

گذاري نياز دارند و مربوط به اقدامات استراتژيك  سرمايه

بلندمدت و يا فرآيندهاي مرتبط با زيرساختار استراتژيك 

فرآيندهاي مرتبط با زيرساختار استراتژيك  .بلندمدت هستند

تي در نظر گرفته مي شوند و توليد، به عنوان فرآيندهاي عمليا

به مديران عملياتي تفويض مي شوند و مواردي از قبيل نيروي 

كار، كيفيت محصول، برنامه ريزي محصول، كنترل و ساختار 

از اين ديدگاه، اين مسائل . را در برمي گيرد... سازماني مربوطه و 

 .عملياتي هستند و در درجه دوم اهميت هستند

ي و كنترل بهتر، كار بايد تكه تكه به منظور برنامه ريز

مديران مي توانند از ثبات و دقت عملكرد كاري مطمئن . شود

از . شوند و همين موضوع در مورد سرپرستان هم صدق مي كند

كه كار به وظايف ساده تقسيم مي شود، فرآيندهاي  آنجائي

ريزی  برنامه .پيچيده براي بهم پيوند دادن آنها استفاده مي شود

اطالعات الزم براي هماهنگي فعاليتهاي مختلف   مورد نيازمواد

در دپارتمانها را فراهم مي كند، به افراد مي گويد تا چه كاري و 

دستورالعملهاي مفصل به سطح . در چه موقع آن را انجام دهند

كارگاه منتقل مي شود تا نشان دهد كه افراد در هر موقعيت 

زء شده، منجر به  فرآيندهاي جزءج .چگونه رفتار كنند

اتوماسيون فرآيندهاي . شود هاي سربار اداري زيادي مي هزينه

از طرف . ها را كاهش نخواهد داد  هزينهفناوری اطالعاتفعلي با 

ديگر، يك هزينه اضافي نيز به اين سيستم ناكارآمد، اضافه 

يك  مواد مورد نيازريزی  برنامه در تحليل نهائي. خواهد شد

ذاتاً  مواد مورد نيازريزی  برنامه .مه ريزي استمددكار براي برنا

. دهي كند يك تكنيك برنامه ريزي نيست زيرا نمي تواند تعميم

هاي زمانبندي در برخورد با منابع مواد محدود  ارزيابي كند گزينه

آن نمي تواند فرآيندهاي  موجود را جايگزين . را، انتخاب كند

بصورت  مواد مورد نياززی ري برنامه قابليت پردازش اطالعات. كند

يك ابزار محرك ظاهر مي شود كه به مديران اجازه آزمايش 

توليد  .پيامدهاي تصميمات برنامه ريزي توليديشان را مي دهد

 در مهندسي مجدد فرآيندهاي زير ساختار استراتژيك به موقع

روي سرعت مواد  توليد به موقعشود تمركز  ساخت شروع مي

اين . حصول به جريان پيوسته توليد شودكه موجب  بطوري. است

كار از طريق طراحي فرآيند، با توجه به سلولهاي ساخت و تثبيت 

نتيجه آن، فرآيندهاي ساده با . زمانبندي توليد، حاصل مي شود

 .توليد آسان است

بطور خالصه، فرآيندهاي يكپارچه، نياز به هزينه هاي 

رلها كاهش مي و كنتبازرسي . سربار اداري را كاهش مي دهد

، اطالعات كمتري براي ريزی احتياجات مواد برنامه  بر خالف. يابد

ساده تر،  توليد به موقعهماهنگي الزم است، سيستم هاي 

با اين حال، اطالعات واقعي . تر و بيشتر قابل كنترل هستند عيني

 . سطح كارگاه نياز  است تا الگوهاي عملياتي شناسايي شود

ي شناخته شود و مسائل مشخص و وابط علت و معلولر

اين امر نياز  به افراد ماهر در حل مسائل . رفع شوند

 بخشي از فرآيند تالش فناوری اطالعات. سيستماتيك دارد

تكنولوژيهاي . است توليد به موقعمهندسي مجدد در ديدگاه 

پيشرفته توليد، با قدرت محاسباتي باال و هزينه پايين، 
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زار پيشرفته براي پيوند آنها با سنسورهاي جديد و نرم اف

عملكرد باالي تجهيزات ، مي تواند به محيطهاي جريان پيوسته 

هاي اطالعاتي جديد، مديران را قادر  تكنولوژي. توليد كمك كند

افراد . مي سازند، تا دانش پرسنلي سطح كارخانه را توسعه دهند

مك و با ك. سطح كارگاه مي توانند داده ها را جمع آوري كنند

هاي كامپيوتري، آنها را به دانش بهبود دهنده فرآيندي  تحليل

 - دانش فرآيندي-جمع آوري داده ها(اين توالي . تبديل كنند

شود و گاهاً منجر به  بطور  طبيعي تكرار مي)  بهبود برنامه ريزي

 .ايجاد يك سازمان يادگيرنده مي شود

 

 نتيجه گيري
 

ژيك براي سيستم در اين نوشتار يك مدل آرايش استرات

هاي اطالعات را  اطالعات ساخت كه نياز به توسعه در تكنولوژي

اين مدل بر اساس نياز به آرايش . كند، ارائه شد منعكس مي

هاي تقاطعي ساختار و زيرساختار و همچنين ادغام  حوزه

گذاري   پايهفناوری اطالعاتاي بين حوزه هاي ساخت و  وظيفه

د تدريجي  با چهار  مرحله فراهم اين مدل يك فرآين. شده است

مي كند كه در هر مرحله سازمان به هدف جهاني شدن نزديكتر 

تواند براي توصيف و  از ديد تحقيقي، اين مدل مي. شود مي

، به عنوان فناوری اطالعاتبرداري  بندي مثالهايي از بهره مقوله

از ديد . يك وسيله براي مهندسي مجدد فرآيند، استفاده شود

گيري مديريت، اين مدل به هدف شناسايي راهكارهاي  متصمي

 در مهندسي مجدد فناوری اطالعاتگوناگون براي استفاده از 

 .كند فرآيندها كمك مي

براي بسياري از سازمانهايي كه هدفشان جهاني شدن 

 يك عامل حياتي فناوری اطالعاتباشد، پردازش اطالعات و 

 فناوری اطالعاته به اجراي براي موفقيت در اين راه با توج. است

هر سازمان بايد ماهيت تغيير استراتژيكي كه بايد ايجاد شود را 

تواند از طريق مدل آرايش استراتژيك ارائه  درك كند كه اين مي

مرحله حفظ استراتژي . شده در اين نوشتار، حاصل گردد

گويد كه داشتن يك ديدگاه سيستمي نسبت به تمام  مي

 . توليدي چقدر حياتي استهاي سازمان عمليات

، كمپاني به درجه بااليي از اتفاق نظر و  ۱در مرحله 

گرايانه  آوري يك حالت كنش استقالل در سازمان، بمنظور فراهم

براي رسيدن به چنين هدفي در كوتاه . در حل مسأله نياز دارد

طراحي به موقع  توليددر مورد . مدت، تالش زيادي الزم است

ريت و كاركنان را در حصول به يك جريان دقيق و تعهد مدي

 بدون قابليت كافي در ساخت،.  طلبدیتوليد پيوسته موثر، م

بر اساس تجارب .  نمي تواند وجود داشته باشدJITتوليد 

هايي جهاني در كشورهاي صنعتي، گسترش قابليت  كننده توليد

 ٤ تا ١بنابراين براي مراحل . گير است توليد غالباً يك فرآيند وقت

منطق فرآيندهاي .بايد يك سير تاريخي وجود داشته باشد

 است، كه دربرگيرنده الگوي ١سازماني در تمركز روي مرحله 

جريان اطالعات، معيار بررسي عملكرد و شرح شغلي كارگر 

از اين ديدگاه، هدف اين منطق تنها روي عمليات . باشد مي

فناوری دارند تا از ، تمايل  ١شركتهاي مرحله . داخلي تمركز دارد

دهند،   براي ارتقاء و بهبود آنچه كه فعالً انجام مياطالعات

، عمدتاً اطالعات فناوریبه عبارت ديگر ، حضور . استفاده كنند

 .براي تمركز روي كارائي، تحت فرآيندهاي فعلي مي باشد

، شركت به اطراف خود مي نگرد و خود را با ٢در مرحله 

تالش در جهت بهبود با . قايسه مي كندرقباي ديگر در بازار م

فراگيري تكنولوژي جديد و بكارگيري عملكردهاي صنعتي 

شروع شود كه تحت عنوان آخرين پيشرفت در صنعت شناخته 

هاي داخلي  در فرآيند يادگيري، گوياسازي عمليات. مي شوند

 در اين مرحله فناوری اطالعاتتواند بيشتر شود نقش اصلي  مي

ه مديريت اجازه دهد تا راهكارهايي را فراگيرد كه اين است كه ب

. شودوري  تواند موجب حل مشكالت بهره  ميفناوریبالقوه در 

مبتني بر هاي پيشرفته توليد  تكنولوژياين كامالً الزم است زيرا 

 . ، براي تعديل، به مدت طوالني نياز داردفناوری اطالعات

رنامه ، شركت تالش مي كند تا يك ب ۳ در مرحله 

استراتژيك بلند مدت را طرح ريزي كند و برنامه هاي مهم، پيوند 

هاي مرتبط توليدي، مورد  بين سياست استراتژيك و عمليات

هاي سيستم ساخت و تجهيزات  بين عمليات ارتباط. تأكيد است

 در نقش حمايت فناوری اطالعاتپردازش اطالعات از طريق 

، ريزی احتياجات مواد هبرنامدر مورد . گيرد سيستم، صورت مي
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ريزی  برنامهيك شركت در مرحله سوم، به عنوان كاربر سطح الف 

در يك . شناخته مي شود (CLASS A MRP) احتياجات مواد

كاري  برنامه مواد مورد نيازريزی  برنامهشركت سطح الف، سيستم 

را كه فروشها، امور مالي، ساخت، خريد و بخش مهندسي دنبال 

 .م مي كندمي كند را فراه

 

بر اساس عوامل ساختاري و زيرساختاري، 

هاي خالقانه براي بدست آوردن يك  ايده

در .شوند مزيت رقابتي ماندني جستجو مي

تحليل نهايي، چهار مرحله نقشهاي استراتژيك 

سيستم اطالعات توليدي ارائه شده در اين 

تواند به مديران در موقعيتهاي  نوشتار، مي

گوناگون، براي شناسايي و تشخيص چالشهايي 

كه آنها با آن روبرو هستند، كمك كند و 

 را به عنوان يك منبع فناوری اطالعات

 استراتژيك مديريت كنند

 

 براي فرآيندهاي نوآوري فناوری اطالعات از ۴در مرحله 

هاي اطالعاتي مختلف، براي مثال  تكنولوژي. شود استفاده مي

ها و شبكه، براي تشكيل  يك محيط محاسباتي كه در  پايگاه داده

تواند ممكن شود،  گيري غيرمتمركز مي آن معماري تصميم

ر از سيستم متمركز مرحله ت فرآيندها، ساده. شود استفاده مي

گيري عمدتاً در سطح عملياتي صورت  تصميم. سوم هستند

نقش مديريت، تنظيم جهت تعيين رسالت و تخصيص . گيرد مي

 يك الگو در مورد چنين توليد به موقعمحصول  .منابع مي باشد

يك سازمان يادگيرنده با هدف بهبود در . قالب غيرمتمركز است

 براي مزيت رقابتي فناوری اطالعاتگيري عمليات كليدي در بكار

 در سه مرحله اول، فرصتهايي براي فناوری اطالعاتاجراي . است

كند و پتانسيل موجود  درك عمليات سيستم ساخت فراهم مي

. تواند براي سيستم ساخت استفاده شود  ميفناوری اطالعاتدر 

ته اين تالش گاهاً منجر به يك دگرگوني از آنچه كه قبالً آموخ

 .شود  حوزه استراتژيك مي ۴شده است، به نگرشها و ويژگيهاي 

هاي  بر اساس عوامل ساختاري و زيرساختاري، ايده

خالقانه براي بدست آوردن يك مزيت رقابتي ماندني جستجو 

در تحليل نهايي، چهار مرحله نقشهاي استراتژيك .شوند مي

تواند به  سيستم اطالعات توليدي ارائه شده در اين نوشتار، مي

مديران در موقعيتهاي گوناگون، براي شناسايي و تشخيص 

فناوری چالشهايي كه آنها با آن روبرو هستند، كمك كند و 

 . را به عنوان يك منبع استراتژيك مديريت كننداطالعات
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زمانهای صنعتیاستراتژی های اجرايی فناوری اطالعات در سا 
ت
ی اطالعا

ويژه نامه فناور
ت آن

 و مديري
 

 

 MRP و JIT مقايسه سيستم ٢جدول 

 

 

 MRPسيستم  JITسيستم  حوزه استراتژيك

 استراتژي ساخت

 اداره ساخت سياستهاي منابع انساني

بخاطر كنترل روي هزينه هاي نيروي كار، مديريت اولويت اصلي را به  ا يادگيري مستمر و برنامه هاي بهبودنيروي كار ماهر و آموزش ديده ب
 .دهد گسترش منابع انساني نمي

تشويق مشاركت نيروي كار در حل مسائل از طريق انگيزش كارگران  اندازه گيري كيفي
 به حل مشكالت كيفي

صلي روي تكنيكهاي تأكيد روي سطح كيفي قابل قبول، تمركز ا
 .آماري قرار مي گيرد

تنها مواد . باركاري يكنواخت دستگاه، تمركز برنامه ريزي توليد است موجودي برنامه ريزي توليد و كنترل
 .را در نقاط كاري انبار مركزي نگه مي دارد

از نقطه سفارش براي ايجاد دريافتهاي سفارش برنامه ريزي شده 
شود، موجوديها به سطوح برنامه ريزي شده اقالم نهايي، استفاده مي 

 .كاهش مي يابد
اجماع گروهي، يك فاكتور مهمي است كه منجر به سبك مديريت  اندازه گيري عملكرد

مديريتي كه يك اقدام و خواسته متقابل در كار، (مشاركتي مي شود 
 )براي يك هدف مشترك دارد

 افراد را ارزيابي عملكرد بر اساس سيستم شايستگي است سيستم
 .براي انجام بهترين كار تشويق مي كند

دگرگوني . رود كه يك نقش ويژه و محدود ايفا كند هرنقش انتظار مي حل مسائل همپوشي با فعاليتهاي موازي و ادغامي فرآيند گسترش محصول
 .گيرد اي را دربرمي اطالعاتي نقش متقاطع،يك پيوند زنجيره

وابط جانبي و نقشهاي ارتباطي هماهنگ را برقرار ساختار سازماني، ر طرح سازماني
 .مي كند

 تمركز گرايي، برنامه ريزي و سيستم هاي كنترل كارمندگرا

سيستم كارت كانبان، جريانهاي مواد و كاغذ بازي كم را ديكته مي  فرآيند
 .كند

نياز به سيستم هاي كنترل موجودي پيشرفته و پيگيري مواد در 
 .جريان وجود دارد

 . مي دهند     كل افراد، انعطاف پذيري در كار را گسترش رتهامها
آنها براي احراز كارهاي زياد آموزش ديده اند آموزش ضمن خدمت 

 دوره اي رواج مي دهد

 .كارگران شرح شغلي را كه بدقت مشخص شده است تعريف مي كنند

 ائتالف توليد
ه بر اساس اين ايده صورت مي گيرد كه نگهداشت انتخاب فروشند با تعداد كمي از فروشندگان كار مي كند

 .يك تأمين كننده، پايه دستيابي به حداقل هزينه است

مواد . انعطاف پذيري و پاسخگويي در طراحي فرآيند تأكيد مي شود تكنولوژي فرآيند
بايد در زمان كوتاه جريان يابند و سيستم، انعطاف پذيري بيشتري 

ارضاء تقاضاهاي متنوع ايجاد مي براي ايجاد محصوالت تركيبي و 
 .كند

تكنولوژي فرآيندي، به عنوان يك وسيله براي برآورده سازي 
 .خروجي مورد نياز هدف و اهداف عملكردي بشمار مي رود

صرف جويي  در گستره محصول، مزاياي تنوع محصول و زمان تدارك  گسترة محصول
 ان تخصص گراييكوتاه بدون ايجاد افزايش در هزينه ها، به علت فقد

قانون وابستگي حجم توليد محصوالت در حجم باال، نگراني اصلي با 
 .توجه به ظرفيت مواد است

 توانايي در بازار و فراهم آوري محصول سريعتر از ديگران شايستگي توليد
 قابليت حل سريع مسائل

 كاهش موجودي، اسقاط، كهنگي

  زمانبندي ترتيبي دريافتهاي سفارش-
 جودي به سطح برنامه ريزي شده كاهش مو-
  كاهش زمانهاي تدارك-

 فناوری اطالعاتاستراتژي 
 فناوری اطالعاتمعماري 

 

زمان زيادي روي بررسي . ، زمان زيادي مي گيردMRPزمانبندي  يك سيستم ساده بدون نياز مبرم به زمان محاسبه
 داده هاي داخلي صرف مي شود

م گيري در مورد كارگاه توليدي پرسنل سطح پايين مسئول تصمي فرآيند
گسترش روابط جانبي به كمپانيهايشان اجازه مي دهد تا . هستند

تصميمات بيشتري را اتخاذ كنند و اطالعات بيشتري را بدون 
 .همپوشي كانالهاي ارتباطي سلسله مراتبي پردازش كنند

 تصميم گيري بصورت متمركز

 .يك برنامه ريزي مركزي ستادي قوي الزم است استيك نيروي شايسته و با لياقت الزم  مهارتها
 مستلزم شرايط عملياتي زمانهاي پردازش فناوری اطالعاتاجراي  گستره تكنولوژي

. محدود كارائي در جابجايي مواد و انگيزش باال بين كارگران است
 بسرعت تحت شرايط غير ايده آل خراب فناوری اطالعاتعملكرد 

 ..شود مي

MRP سرمايه گذاري در سيستم اطالعاتي عمودي تكيه  قوياً روي
سيستم اطالعات سطح كارگاهي، اطالعات مربوط به وضعيت . دارد

WIP را جمع آوري و براي مكانيسم دريافت سفارش گزارش مي 
هاي بي عيب و نقص و همينطور گزارش سريع و  نياز به داده. كند

 .روشن است
 .سرويسهاي زير را ارائه مي دهدپيوند با كامپيوتر  هاي سيستم شايستگي

دارد و اولويتها را   سيستم كانبان، ميزان موجودي را ثابت نگه مي-
 .بروز مي كند

 . برنامه توليد هماهنگ شده مبتني بر سرعت تأكيد مي شود-

 الزم MRPقدرت محاسبات بااليي براي انجام كار اصلي سيستم 
 .است

  برنامه ريزي و كنترل موجودي-
 ه ريزي مفصل ظرفيت برنام-
  برنامه ريزي ارجحي در سطح كارگاه-

 .بنابراين هزينه پردازش اطالعات نسبتاً باالست
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