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اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشي سازي انبوه: یک بررسي تجربي
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سفارشي ســازي انبــوه بــه توانمنــدی تولیــد کاالهــاي سفارشــي بــراي یــک بــازار انبــوه اشــاره دارد. نــوآوري مي توانــد میــزان 
ــه  ــه اقتصــاد دامن ــتیابي ب ــرای دس ــازي، شــرکت را ب ــد و استانداردس ــا ده ــک شــرکت را ارتق ــري و پاســخ گویي ی انعطاف پذی

ــروري  ــوه، الزم و ض ــازي انب ــدي سفارشي س ــعه ي توانمن ــراي توس ــل ب ــر دو عام ــه ه ــه ب ــه توج ــازد، ک ــد مي س ــاس، توانمن و مقی
ــک مــدل  ــل، ی ــوه، و ســرعت تحوی ــوآوري، استانداردســازي، توانمنــدي سفارشي ســازي انب ــان ن ــط می ــراي بررســي رواب هســتند. ب
ــورد  ــا م ــن جمــع آوري شــده و فرضیه ه ــدي در چی ــای پیمایشــی از 204 شــرکت تولی ــي طراحــي و پیشــنهاد شــد. داده ه مفهوم
آزمــون قــرار گرفتنــد. نتایــج به دســت آمــده نشــان مي دهــد کــه استانداردســازي تأثیــر مثبتــي بــر نــوآوري دارد. همچنیــن نــوآوري 
و استانداردســازي، تأثیــر مثبتــي بــر توانمنــدي سفارشي ســازي انبــوه داشــته و مکمــل توســعه ی توانمنــدي سفارشي ســازي انبــوه 
ــر مســتقیم استانداردســازي  ــل مي شــود. بااین حــال، تأثی ــزان چشــم گیري موجــب افزایــش ســرعت تحوی ــوآوري به می مي باشــند. ن
بــر ســرعت تحویــل معنــي دار نمي باشــد. به عــالوه، نــوآوري و استانداردســازي به طــور غیرمســتقیم و از طریــق توانمنــدي 
سفارشي ســازي انبــوه بــر ســرعت تحویــل تأثیرگــذار هســتند. ایــن مطالعــه، بــا ارائــه ی شــواهد تجربــي درمــورد تأثیــرات جداگانــه و 
مشــترک استانداردســازي و نــوآوري بــر توســعه ی توانمنــدي سفارشي ســازي انبــوه و نیــز تأثیــر مشــترک آن هــا بــر ســرعت تحویــل، 
ــوآوري در  ــران در فهــم و درک نقــش استانداردســازي و ن ــه مدی ــج ایــن پژوهــش ب در توســعه ی ادبیــات موضــوع، نقــش دارد. نتای

ــد. ــود توانمنــدي  و عملکــرد ســازمانی کمــک مي کن بهب

واژگان کلیدی:
 استانداردسازي، نوآوري، توانمندي سفارشي سازي انبوه، سرعت تحویل.

1 مقدمه
محصــوالت  ارائــه ی  انبــوه،  سفارشي ســازي  از  منظــور 
سفارشــي در مقیاســی بــزرگ و بــه روشــي پاســخ گو اســت؛ 
به طــوري کــه تقریبــاً هــر مشــتري بتوانــد محصوالتــی را کــه 
ــا یــک قیمــت معقــول  ــرد آن را ب نیازمندي هــاي منحصربه ف
و منطقــي بــرآورده می کنــد، بیابــد. در سفارشی ســازی 
انبــوه از طریــق هم تــراز کــردن تولیدکننــدگان بــا نیازهــاي 
مشــتریان، تقاضاهــای موجــود بــرای تولیــد سفارشــي به طور 
کارآمــد بــرآورده مي شــوند. تولیدکننــدگان سفارشــی انبــوه 
ــوع محصــوالت  ــش تن ــا چالش هــاي افزای به طــور معمــول ب
ــرعت  ــن رو، س ــتند. از ای ــه هس ــد مواج ــي فراین و پیچیدگ
ــک  ــل محصــوالت ی ــت تحوی ــزان فوری ــر می ــه ب ــل ک تحوی
شــرکت در پاســخ بــه نیازهــای مشــتریان داللــت دارد، 
ــل  ــق و تحوی ــوه در خل ــی انب ــدگان سفارش ــراي تولیدکنن ب
ــن  ــدف از ای ــي دارد. ه ــی حیات ــتریان، نقش ــه مش ارزش ب

ــوآوري  مطالعــه، بررســی تجربــي نقــش استانداردســازي و ن
در ایجــاد توانمنــدي سفارشي ســازي انبــوه و بهبــود ســرعت 
ــخ  ــن پاس ــدف یافت ــا ه ــه، ب ــن مطالع ــد. ای ــل مي باش تحوی
ــوآوري  ــه ن ــد. اول این ک ــرح ش ــر مط ــش زی ــراي دو پرس ب
و استانداردســازي، چــه تأثیرهــای جداگانــه و مشــترکی 
ــه  ــد؟ و دوم اینک ــوه دارن ــازي انب ــدي سفارشي س ــر توانمن ب
سفارشي ســازي  توانمنــدي  و  نــوآوري  استانداردســازي، 
انبــوه، چگونــه به طــور مشــترک بــر ســرعت تحویــل 

ــذار هســتند؟ تأثیرگ
توانمنــدي سفارشي ســازي انبــوه، تولیدکننــده را قــادر 
ــرعت  ــا س ــود را ب ــي خ ــوالت سفارش ــا محص ــازد ت مي س
ــر  ــه ی ه ــا هزین ــه ب ــه ی قابل مقایس ــک هزین ــا ی ــاال و ب ب
ــد.  ــد کن ــوه، تولی ــد انب واحــد محصــول بدســت آمده از تولی
انبــوه، مســتلزم  اجــراي سفارشي ســازی  و  پیاده ســازي 
عملیاتــي  شــیوه های  و  ســاخت و تولید  سیســتم هاي 
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** دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

*** دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران



ك بررسي تجربي
اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشي سازي انبوه: ي

46

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 2 - پیاپی 20 - تابستان 1395

نشــان  مطالعــات  مثــال،  بــراي  اســت.  منحصربه فــرد 
ــد  ــوه مي توان ــازی انب ــدی سفارشي س ــه توانمن ــد ک مي ده
از طریــق ماژول هــای اســتاندارد و طرح هــای نوآورانــه ی 
محصــول و فراینــد، توســعه یابــد. استانداردســازي بــه 
ــود  ــای موج ــزا، و پلتفرم ه ــترک، اج ــات مش ــرد قطع کارب
ــوآوري  ــاره دارد. ن ــد اش ــد و خری ــعه، تولی در پژوهش وتوس
عبــارت از شــیوه ی پذیــرش، یکپارچه ســازی و اســتقرار 
دانــش و فناوری هــاي جدیــد در توســعه ی محصــول و 
ــق  ــد از طری ــدف رش ــا ه ــازي ب ــت. استانداردس ــد، اس فراین
ــره وري و ســهم  ــش به ــاس و به واســطه ی افزای اقتصــاد مقی
نــوآوري،  از  انجــام می شــود، درحالي کــه هــدف  بــازار 
ســودآورتر کــردن و انطبــاق بیشــتر تولیدکننــدگان بــا 
پویایی هــای بــازار اســت. درایــن مطالعــه، دو دیــدگاه 
رقیــب درخصــوص ارتبــاط میــان استانداردســازي و نــوآوري 
ــر تشــابه، یکنواختــي، تــداوم  وجــود دارد. استانداردســازي ب
و اســتمرار رفتــار و تقویــت دیوان ســاالری تأکیــد دارد، کــه 
ــه ی  ــد و ارائ ــای جدی ــق ایده ه ــراي خل ــي ب ــد مانع مي توان
ایده هــای تغییــر مســیر باشــد، بنابرایــن، شــرکت ها را 
بــه فناوری هــا و محصــوالت موجــود محــدود می کنــد. 
اســتدالل می کننــد  پژوهش گــران  از  برخــي  به تازگــی، 
ــه  ــد ک ــازه مي ده ــان اج ــه کارکن ــازي ب ــه استانداردس ک
ــه  ــد ک ــاد کنن ــترکی ایج ــای مش ــی ها و زبان ه روش شناس
ــد،  ــول و فراین ــعه ی محص ــش، توس ــار دان ــب و انتش ترکی
و  مي کنــد  تســهیل  را  جدیــد  فناوری هــاي  انطبــاق  و 
درنتیجــه، موجــب ارتقــای نــوآوري مي شــود. به خاطــر 
بــروز اثــرات بالقــوه و ترکیبــی استانداردســازي بــر نــوآوري و 
نقــش اساســي آن هــا در سفارشي ســازي انبــوه، فهــم و درک 
ــدي  ــر توانمن ــوآوري ب ــازي و ن ــی استانداردس ــرات ترکیب اث
سفارشي ســازي انبــوه و ســرعت تحویــل، مي توانــد بــه 
تولیدکننــدگان در دســتیابي بــه مزیــت رقابتــي کمــک کند.

ــان  ــاط می ــتاي ارتب ــی را در راس ــه، دیدگاه های ــن مطالع ای
ــوآوري و نقش هــاي آن هــا در توســعه ی  استانداردســازي و ن
ــج،  ــد. نتای ــه مي ده ــوه ارائ ــازي انب ــدي سفارشي س توانمن
ــل بیــن استانداردســازي  ــر متقاب حاکــي از آن اســت کــه اث
و نــوآوري موجــب افزایــش توانمنــدي سفارشي ســازي انبــوه 
شــده کــه ایــن توانمنــدي موجــب تأثیــر استانداردســازي و 
ــب آن در  ــود و به موج ــل می ش ــرعت تحوی ــر س ــوآوري ب ن

ــش  ــوه نق ــات موجــود در سفارشی ســازی انب توســعه ی ادبی
دارد. بنابرایــن، یافته هــاي ایــن پژوهــش مي توانــد بــه 
مدیــران بنگاه هــاي تولیــدي کمــک کنــد تــا درک صحیحــي 
از اثــرات استانداردســازي و نــوآوري بــر توانمنــدي و عملکــرد 

ســازمانی داشــته باشــد.
2 مرور ادبیات

2-1 استانداردسازي
توســعه ی  بــراي  داوطلبانــه  فراینــدي  استانداردســازي، 
ذي نفعــان  نظــرات  اجمــاع  بــر  مبتنــی  مشــخصه های 
در  مي توانــد  استانداردســازي  مي باشــد.  شــرکت ها 
ــه  ــرد. از آنجــا ک ــرار گی ــورد بررســي ق ــي م ســطوح مختلف
ــازي در  ــاي استانداردس ــی نقش ه ــه بررس ــه، ب ــن مطالع ای
راســتاي زنجیره هــای ارزش عمــودی مي پــردازد، یــک 
ــاب  ــوع، انتخ ــی موض ــرای بررس ــژه ب ــرد و وی ــدگاه خ دی
ــتانداردهای  ــاي اس ــه به ج ــن مطالع ــن، ای ــت. بنابرای شده اس
ملــي، بــر اســتانداردهاي شــرکتی در ســطح ســازماني تمرکز 
دارد. اســتانداردهاي شــرکتی در قالب هــای مختلفــي در 
ــه ي  ــر کل چرخ ــد ب ــده اند و مي توانن ــاد ش ــازمان ها ایج س
توســعه ی محصــول و فراینــد از تولیــد ایــده تــا بهره بــرداری 

ــد. ــر بگذارن ــد تأثی ــا فراین ــول ی از محص
ایــن مطالعــه، بــر اســتانداردهاي شــرکتی درخصــوص اجــزا 
و پلتفرم هــای محصــول تمرکــز دارد. ایــن اســتانداردها 
مي تواننــد بــراي تســهیل هماهنگــي میــان واحدهــای 
ــرده شــوند.  ــه کار ب ــا شــرکاي خارجــي ب ــي ســازمان ب داخل
ــه تولیدکننــدگان اجــازه مي دهــد  اســتانداردهاي شــرکتی ب
ــامانه هایی  ــه زیرس ــده ب ــوالت پیچی ــاژ محص ــا ِدمونت ــا ب ت
ــرده  ــن ک ــه و جایگزی ــا را تســهیم، مبادل ــوان آن ه کــه مي ت
و در خطــوط تولیــد چندگانــه اســتفاده کــرد، موجــب 
ــي شــوند.  ــه و رشــد تخصص گرای کاهــش هزینه هــاي مبادل
اســتانداردها، تولیدکننــدگان را قــادر مي ســازند تــا بــه 
ــق  ــه و از طری ــت یافت ــادی دس ــای اقتص ــه و مقیاس ه دامن
ــي  ــرح کل ــر ط ــدون تغیی ــزء، ب ــک ج ــاختن ی سفارشــي س
ــا  ــایر اجــزای محصــول، هزینه ه ــای س ــا طرح ه محصــول ی
را کاهــش دهنــد. بــا حداکثرســازي تعــداد اجزای اســتاندارد، 
ایجــاد واســط های اســتاندارد میــان آن هــا و اســتفاده 
مي توانــد  تولیدکننــده  یــک  محصــول،  پلتفرم هــای  از 
ــا  ــد و ماژول ه ــازگار، تولی ــای س ــان، ماژول ه ــور همزم به ط
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ــد  ــاژ کن ــاره مونت ــف، دوب ــردی مختل ــای کارک را در حالت ه
یــا بهبــود دهــد. بنابرایــن، استانداردســازي بــا ســاده 
ــطح  ــول و س ــي محص ــش پیچیدگ ــات  و کاه ــردن عملی ک
موجودي هــا مي توانــد بــه تولیدکننــدگان کمــک کنــد. 
پژوهش گــران اســتدالل مي کننــد کــه استانداردســازي 
مي توانــد توانمنــدي سفارشي ســازي انبــوه را از طریــق 

ــد: ــود بخش ــر بهب ــوارد زی م
ــاژوالر1   ــاخت وتولید م ــیوه های س ــراي ش ــهیل و اج 1- تس
ــودن  ــاژوالر ب ــول، م ــودن محص ــاژوالر ب ــال: م ــراي مث )ب
ــول، ــدی محص ــا( و پیکره بن ــي پوی ــکاري تیم ــد و هم فراین

ــات  ــر عملی ــول ب ــوع محص ــي تن ــرات منف ــش اث 2- کاه
ــي. داخل

2-2 نوآوري
و  روش هــا  دانــش،  جدیــد  کاربردهــای  بــه  نــوآوري 
مهارت هایــي اشــاره دارد کــه مي توانــد موجــب بهبــود 
ــتریان و  ــاي مش ــا تقاضاه ــود ت ــا ش ــوالت و فراینده محص
ــازار را مرتفــع ســازد. نــوآوري، تولیدکننــدگان را  نیازهــاي ب
توانمنــد مي کنــد تــا ارزش هــای موردانتظــار را محقــق کــرده 
و چابکــي و انعطاف پذیــري را بهبــود بخشــند، بنابرایــن، 
تولیدکننــدگان مي تواننــد به ســرعت بــه تغییــرات محیطــي 
ــن  ــازار منتفــع شــوند، کــه ای پاســخ داده و از پویایي هــای ب
ــری  ــث رقابت پذی ــادي در بح ــول بنی ــي از اص ــوع یک موض
ــي  ــکل هاي مختلف ــد به ش ــا مي توانن ــت. نوآوري ه ــا اس آن ه
ــا و  ــده در فراینده ــرات عم ــعه، و تغیی ــا، توس ــد ارتق مانن

ــد. ــور نماین ــود ظه ــوالت موج محص
ــز  ــد تمرک ــول و فراین ــوآوری محص ــر ن ــه ب ــن مطالع درای
ــی در  ــاد تغییرات ــه ایج ــول ب ــوآوري در محص ــت. ن شده اس
مرحلــه ی پایانــي ارائــه ی محصــول اشــاره دارد، درحالي کــه 
در  تغییراتــی  ایجــاد  صــورت  بــه  فراینــد  در  نــوآوري 
ــوآوري  ــود. ن ــف می ش ــوالت، تعری ــد محص ــاي تولی روش ه
و  یادگیــري  مســتلزم  دو  هــر  محصــول،  و  فراینــد  در 
توســعه ی دانــش جدیــد توســط تولیدکننــدگان مي باشــند. 
ــده اي  ــش عم ــوآوري، نق ــه ن ــد ک ــار دارن ــران اظه پژوهش گ
ــرا فرایندهــا و محصــوالت  در سفارشي ســازي انبــوه دارد، زی
جدیــد بــه تولیدکننــدگان امــکان مي دهنــد طیــف گســترده 
و متنوعــي از محصــوالت را به صــورت کارامــد مدیریــت 
کننــد. بــراي مثــال بیــان مي شــود کــه بهبــود مســتمر یــک 

ــی در  ــتگی عملیات ــود شایس ــراي بهب ــاز و راه کاری ب پیش نی
سفارشي ســازي انبــوه مي باشــد. جیــت پایبــون2 و همــکاران 
در ســال 2003، دریافتنــد کــه نــوآوري در فراینــد مي توانــد 
ــاال و ســرعت  موجــب تنــوع، تناســب سفارشــی، عملکــرد ب
ــدي  ــای توانمن ــت، ارتق ــتریان و درنهای ــار مش ــورد انتظ م

ــود.  ــوه ش ــازی انب سفارشي س
2-3 توانمندي سفارشي سازی انبوه

توانایــي  مي تــوان  را  انبــوه  سفارشي ســازی  توانمنــدي 
ارائــه ی محصــوالت در حجــم نســبتاً زیــاد بــراي یــک 
بــازار نســبتاً بــزرگ کــه داراي تقاضاهــاي سفارشــی، بــدون 
ــت،  ــل و کیفی ــه، تحوی ــی در هزین ــای اساس ــاد موازنه ه ایج
تعریــف کــرد. توانمنــدي سفارشي ســازي انبــوه داراي چهــار 
جنبــه اســت: 1( سفارشی ســازی محصــوالت در زمــان 
حفــظ حجــم بــاالی تولیــد، 2( سفارشي ســازی محصــوالت 
بــدون افزایــش قابــل توجــه هزینه هــا، 3( پاســخ ســریع بــه 
ــا  ــوالت ب ــازی محص ــي، و 4( سفارشي س ــاي سفارش تقاضاه

ــدار. کیفیــت پای
ــردن  ــی ک ــي یک ــه توانای ــاال ب ــد سفارشــي در حجــم ب تولی
ــزرگ  ــته های ب ــد انباش ــتریان در تولی ــردی مش ــاي ف نیازه
این کــه  بــا  همزمــان  برمی گــردد.  مشــترک،  قطعــات 
تولیدکننــدگان  مي یابــد،   افزایــش  بــازار  بخش بنــدي 
ــد تقاضاهــاي مشــتریان را یکــی کننــد  ــوه بای سفارشــی انب
تــا بتواننــد حجــم باالیــی از محصــوالت را براســاس دارایــی 
ثابــت خــود تولیــد کننــد تــا بــه دامنــه و مقیــاس اقتصــادی 
دســت یابنــد. کارایــی هزینــه ی سفارشي ســازي، بــه توانایــی 
ــت  ــابه قیم ــی مش ــا قیمت ــی ب ــوالت سفارش ــن محص تأمی
ــدی  ــردد. توانمن ــوه برمی گ ــد انب ــد حاصــل از تولی ــر واح ه
سفارشی ســازی، به طــور قابــل توجهــي عــدم قطعیــت 
کنتــرل  مي دهــد.  افزایــش  را  عملیاتــی  پیچیدگــي  و 
تولیدکننــدگان  بــراي  چالشــي  عملیاتــي،  هزینه هــاي 
ــه  ــازی ب ــد. پاســخ گویي سفارشي س ــوه مي باش سفارشــي انب
توانایــي کاهــش زمــان کلــي سفارشي ســازی محصــول اشــاره 
دارد. در کل، مشــتریان بــراي دریافــت محصــوالت سفارشــي، 
بایــد مــدت زمــان بیشــتري منتظــر بماننــد. افزایــش چابکي 
ــدگان سفارشــي  ــی تولیدکنن ــه ی اصل ــد، دغدغ ــد تولی فراین
توانایــي  بــه  انبــوه مي باشــد. کیفیــت سفارشي ســازی 
مدیریــت و تضمیــن ســطح کیفیــت هــر محصــول سفارشــي، 
1. modularity-based
2. Jitpaiboon
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ــه  ــوه، هنگامي ک ــي انب ــدگان سفارش ــاره دارد. تولیدکنن اش
ــد،  ــش مي یاب ــي افزای ــزان قابل توجه ــوع محصــوالت به می تن
به طــور معمــول، بــا چالــش تضمیــن کیفیــت پایــدار مواجــه 
ــل  ــراي تحوی ــد ب ــدگان بای ــن، تولیدکنن ــوند. بنابرای مي ش
محصوالتــي کــه نیازهــاي فــردی مشــتریان را بــا بهــره وری 
ــد،  ــرآورده مي کنن ــوه، ب ــد انب ــره وری تولی ــه به ــک ب نزدی
را  پیشــرفته اي  و  نوآورانــه  فناوری هــای  و  سیســتم ها 
ــران  ــال، پژوهش گ ــراي مث ــد. ب ــرا نماین ــازي و اج پیاده س
را  انبــوه  سفارشي ســازی  توانمنــدي  کــه  دریافته انــد 
مبتنــي  ســاخت وتولید  شــیوه های  طریــق  از  مي تــوان 
بــر زمــان، یادگیــري ســازماني،  مدیریــت کیفیــت،  فنــاوري 
ــعه داد.  ــن توس ــره ی تأمی ــازی زنجی ــات و یکپارچه س اطالع
پژوهش گــران معتقدنــد کــه استانداردســازی و نــوآوری 
محصــول و فراینــد، در پیاده ســازی و اجــرای سفارشی ســازی 
انبــوه در مطالعــات مفهومــی، ضــروری و مهــم هســتند. برای 
مثــال، داســیلِویرا3 و همــکاران )2001( اســتدالل می کننــد 
ــوه،  ــازی انب ــه روش سفارشی س ــدی ب ــوالت تولی ــه محص ک
ــوند و  ــاژوالر ش ــتاندارد، م ــتفاده از واســط های اس ــد بااس بای
فرایندهــای سفارشی ســازی انبــوه مســتلزم توســعه ی ســریع 
ــالوادور4 و  ــتند. س ــوآوری هس ــای ن ــول و توانمندی ه محص
ــد کــه سفارشی ســازی  همــکاران )2009( پیشــنهاد می کنن
انبــوه نه تنهــا بــه طرح هــای اســتاندارد فراینــدی نیــاز دارد، 
ــای  ــعه ی فض ــرای توس ــوآوری ب ــای ن ــتلزم ابزاره ــه مس بلک
 )2012( همــکاران  و  فوگلیاتــو5  می باشــد.  نیــز  کار  راه 

ــازی  ــازهای سفارشی س ــه توانمندس ــد ک ــتدالل می کنن اس
ــه  ــتاندارد محصــول اســت ک ــای اس ــامل پلتفرم ه ــوه، ش انب
به وســیله ی مجموعــه ای از محصــوالت و در فناوری هــای 
ســاخت وتولید و فناوری هــای اطالعــات جدیــد مورداســتفاده 
ــی موجــود  ــرد. اگرچــه، بیشــتر مطالعــات تجرب ــرار می گی ق
تنهــا روی اثــرات فــردی استانداردســازی و نــوآوری بــر 
ــد،  ــد دارن ــوه تأکی ــازی انب ــدی سفارش س ــعه ی توانمن توس
ــا روی توانمنــدی سفارشی ســازی  ــی آن ه ــرات ترکیب ــا اث ام

ــت.  ــی نشده اس ــی بررس ــور کل ــوه به ط انب
ــوان  ــل به عن ــرعت تحوی ــژه، س ــور وی ــه، به ط ــن مطالع درای
یــک شــاخص عملکــردی در نظــر گرفتــه شده اســت. 
تحویــل،  ســرعت  انبــوه،  سفارشی ســازی  بافتــار  در 
زمــان موردنیــاز بــرای تحویــل محصــوالت سفارشــی و 
ــه درخواســت های  تشــخیص فرایندهــای تولیــد در پاســخ ب
ــول  ــد و محص ــوآوری در فراین ــد. ن ــازی می باش سفارشی س
ــاخت محصــول  ــعه  و س ــاز توس ــای موردنی ــد زمان ه می توان
تــا  می ســازد  قــادر  را  ســازندگان  و  دهــد  کاهــش  را 
ــتفاده  ــازند. اس ــرآورده س ــتریان را ب ــات مش ــرعت الزام به س
ــد  از اســتانداردهای شــرکتی توســط تولیدکننــدگان می توان
موجــب ســاده کــردن عملیــات شــود و زمــان موردنیــاز برای 
ــتدالل  ــن، اس ــد. بنابرای ــش ده ــل را کاه ــا تحوی ــد ت خری
می شــود کــه استانداردســازی و نــوآوری رابطــه ی مثبتــی بــا 
ــد.  ــل دارن ــوه و ســرعت تحوی توانمنــدی سفارشی ســازی انب

ــد. ــان می ده ــی را نش ــدل مفهوم ــکل 1، م ش

3. Da Silveira
4. Salvador
5. Fogliatto

*p<0.05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 : شکل 1: مدل مفهومی. توجه
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3  فرضیه سازی
اســتانداردهای شــرکتی، در نــوآوری محصــول و فراینــد 
ــد،  ــش دارن ــازگاری نق ــتانداردهای س ــاد اس ــق ایج از طری
ایــن اســتانداردها نشــان دهنــده ی بــاز بــودن هســتند 
بــا  همــکاری  و  داخلــی  کارکنــان  میــان  مشــارکت  و 
ــان، درک  ــر کارکن ــد. اگ ــا می دهن ــی را ارتق ــرکای خارج ش
ــند،  ــته باش ــای محصــول داش ــزا و پلتفرم ه مشــترکی از اج
می تواننــد خالقانه تــر عمــل کننــد و احتمــال مقاومــت 
ــد، کمتــر اســت.  ــر تغییــرات و ایده هــای جدی آن هــا در براب
ــق  ــول را از طری ــوآوری در محص ــرکتی، ن ــتانداردهای ش اس
تســهیل توســعه ی همزمــان و مشــارکتی محصــول، بهبــود 
ــادر  ــان محصــول را ق ــتانداردها، طراح ــن اس می بخشــند. ای
می ســازد تــا به طــور همزمــان، ترکیبــات متفاوتــی از 
ــا هزینه هــای پاییــن ایجــاد کننــد و محصــوالت  ماژول هــا ب
جدیــدی از طریــق یادگیــری روش آزمــون و خطــا در ســطح 
ــدگان  ــالوه، تولیدکنن ــد. به ع ــاری، توســعه دهن اجــزا و معم
ــتاندارد  ــول را اس ــط های محص ــا و واس ــد پلتفرم ه می توانن
ــن  ــد. ای ــش یاب ــد کاه ــوع تولی ــی و تن ــا پیچیدگ ــد ت کنن
ــر  ــعه در درک عمیق ت ــان پژوهش وتوس ــه کارکن ــوع، ب موض
فناوری هــا و فرایندهــای موجــود، تشــخیص مســائل بالقــوه، 
ــرای طرح هــای  ــی ب ــود، و ایده های و کشــف فرصت هــای بهب
جدیــد فراینــدی کــه موجــب ســرعت بخشــیدن بــه نــوآوری 
ــه ی  ــن رو، فرضی ــد. از ای ــک می کن ــود، کم ــد می ش در فراین

ــود: ــنهاد می ش ــر پیش زی
H1 - استانداردسازی رابطه ی مثبتی با نوآوری دارد.

ــاخت وتولید  ــد س ــوه، نیازمن ــازی انب ــازی سفارشی س پیاده س
ــد و  ــای فراین ــرفته و طرح ه ــات پیش ــای اطالع و فناوری ه
محصــول جدیــد اســت. توانمنــدی خلــق محصــوالت کامــاًل 
جدیــد یــا بهبــود ابعــاد خاصــی از محصــوالت برای توســعه ی 
توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه، حیاتــی و ضــروری اســت. 
نــوآوری در محصــول بــه تولیدکننــدگان کمــک می کنــد تــا 
ــی  ــط خانواده های ــه توس ــد ک ــی کنن ــی را طراح ماژول های
از محصــوالت گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و 
ــاره باهــم ترکیــب شــوند. نــوآوری در فراینــد  به ســرعت دوب
موجــب انعطاف پذیــری و کارایــی بیشــتر فرایندهــای تولیــد 
ــا  ــن، هزینه ه ــره ی تأمی ــازی زنجی ــا بهینه س ــود و ب می ش
ــرای  ــدی ب ــه ی فراین ــای نوآوران ــد. طرح ه ــش می ده را کاه

تولیدکننــدگان سفارشــی انبــوه ضــروری هســتند تــا آن هــا 
ــخصه های آن،  ــه از مش ــب وکاری ک ــط کس ــد در محی بتوانن
ــون  ــای ناهمگ ــول و تقاضاه ــاه محص ــر کوت ــای عم چرخه ه
ــر  ــه ی زی ــن رو، فرضی ــد. از ای ــت کنن ــت، رقاب ــذرا اس و گ

ــود: ــنهاد می ش پیش
H2a- نــوآوری رابطــه ی مثبتــی بــا توانمندی سفارشی ســازی 

دارد. انبوه 
در  ســرمایه گذاری  و  جدیــد  فناوری هــای  پذیــرش  بــا 
پژوهش وتوســعه، تولیدکننــدگان می تواننــد اجــزا، ماژول هــا، 
ــار  ــای انتظ ــعه داده و زمان ه ــدی توس ــای جدی و پلتفرم ه
در زنجیره هــای تأمیــن را کاهــش دهنــد. بــا طرح هــای 
نوآورانــه ی محصــول می تــوان زمــان موردنیــاز را بــرای 
آزمایــش و معرفــی محصــول بــه بــازار، کاهــش داد. نــوآوری 
در فراینــد می توانــد بــه توســعه، خریــد، ســاخت وتولید 
به واســطه ی  تحویــل  فرایندهــای  و  محصــوالت جدیــد 
ــائل  ــایی مس ــف و شناس ــدگان در کش ــه تولیدکنن ــک ب کم
ــاب از  ــت و اجتن ــوه ی کیفی ــائل بالق ــک مس ــد، تفکی تولی
ــای  ــا ویژگی ه ــف ی ــزای مختل ــان اج ــق می ــروز عدم تطاب ب
محصــول بــا تقاضاهــای اولیــه ی مشــتریان، ســرعت بخشــد. 
ــرات  ــد و ســاخت و تولید، تغیی ــای خری ــن، در فراینده بنابرای
پانایــِدز6  به عــالوه،  طراحــی کمتــری موردنیــاز اســت. 
)2006( دریافــت کــه نــوآوری، رابطــه ی مثبتــی بــا کیفیــت 
خدمــات لجســتیکی دارد کــه شــامل تحویــل ســریع اســت. 

ــود: ــنهاد می ش ــر پیش ــه ی زی ــن رو، فرضی از ای
H2b- نوآوری رابطه ی مثبتی با سرعت تحویل دارد.

استانداردســازی پلتفرم هــا و اجــزای محصــول می توانــد 
ــه تولیدکننــدگان در کاهــش هزینه هــای طراحــی کمــک  ب
کنــد، زیــرا ماژول هــا می تواننــد در میــان خانواده هــای 
محصــوالت مختلــف بــه اشــتراک گذاشــته شــوند. همچنین، 
ــکار  ــترده ب ــورت گس ــرکتی به ص ــتانداردهای ش ــی اس وقت
ــد و  ــای تولی ــد هزینه ه ــدگان می توانن ــد، تولیدکنن می رون
ــوع محصــول را کاهــش  ــش تن ــا افزای ــط ب ــی مرتب پیچیدگ
ــتیابی  ــد دس ــرکتی می توانن ــتانداردهای ش ــرا اس ــد، زی دهن
بــه اقتصــاد دامنــه و مقیــاس را تســهیل کننــد. اگــر 
قطعــات، اجــزا و تجهیــزات، اســتاندارد شــوند، تولیدکنندگان 
می تواننــد آن هــا را در مقیاس هــای بــزرگ، خریــداری 
کننــد. هزینه هــای مدیریــت خریــد و تأمین کننــدگان را 
6. Panayides
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ــرکتی  ــتانداردهای ش ــرا اس ــش داد، زی ــوان کاه ــم می ت ه
را می تــوان به عنــوان معیــاری بــرای مدیریــت کیفیــت 
بــکار بــرد. به عــالوه، پلتفرم هــا و واســط های اســتاندارد 
می تواننــد موجــب تســهیل بازترکیــب و بازآرایــی ماژول هــا 
شــوند. یــک تیــم توســعه ی محصــول، به کمــک طرح هــای 
اســتاندارد می توانــد زمــان موردنیــاز را بواســطه ی توســعه ی 
همزمــان محصــوالت جدیــد، کاهــش دهــد. بنابرایــن، وقتــی 
تولیدکننــدگان، محصــوالت سفارشــی تولیــد می کننــد، 
کاهــش  موجــب  می تواننــد  شــرکتی  اســتانداردهای 
ــوند. از  ــخ گویی ش ــری و پاس ــود انعطاف پذی ــا و بهب هزینه ه

ــود: ــنهاد می ش ــر پیش ــه ی زی ــن رو، فرضی ای
H3a- استانداردســازی، رابطــه ی مثبتــی بــا توانمنــدی 

دارد. انبــوه  سفارشی ســازی 
می توانــد  اســتاندارد  اجــزای  و  پلتفرم هــا  از  اســتفاده 
ــد  ــوالت و خری ــعه ی محص ــرای توس ــاز ب ــای موردنی زمان ه
ــا  ــدن موجودی ه ــتفاده ش ــد و از بی اس ــش ده ــزا را کاه اج
شــرکتی  اســتانداردهای  همچنیــن،  کنــد.  جلوگیــری 
ــعه و  ــای پژوهش وتوس ــریع فراینده ــب تس ــد موج می توانن
ــتاندارد  ــزای اس ــتفاده از اج ــوند. اس ــی ش ــای طراح بهبوده
ــائل  ــروز مس ــع ب ــد مان ــری می توان ــرات یادگی ــر اث ــه خاط ب
تولیــد شــود، کیفیــت محصــوالت را تضمیــن کنــد و 
ــر  درنتیجــه، زمان هــای موردنیــاز را کاهــش دهــد. عــالوه ب
ایــن، اســتانداردهای شــرکتی می تواننــد ســرعت تحویــل را از 
طریــق بهبــود اثربخشــی فراینــد و افزایــش دقــت پیش بینــی  
بهبــود بخشــند. کاهــش زمان هــای موردنیــاز را نیــز می تــوان 
بــه افزایــش مهــارت و تخصــص کارگــران کارگاهــی نســبت 
داد کــه می تواننــد یــاد بگیرنــد، ســریع تر اجــزای اســتاندارد 
را مونتــاژ کننــد. از ایــن رو، فرضیــه ی زیر پیشــنهاد می شــود:

H3b- استانداردســازی رابطــه ی مثبتــی بــا ســرعت تحویــل 

دارد.
توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه می توانــد کارایــی عملیاتــی 
تولیدکننــدگان را بهبــود دهــد و بــه آن هــا امــکان می دهــد تا 
فــوراً نیازهــای مشــتریان را بــرآورده ســازند. سفارشی ســازی 
انبــوه از طریــق پاســخ گویی و انعطاف پذیــری بیشــتر در 
فرایندهــای تولیــد و زنجیــره ی تأمیــن و درنتیجــه، کاهــش 
زمان هــای موردنیــاز، شــناخته می شــود. ارتباطــات نزدیــک 
بیــن ســاخت وتولید مبتنــی بــر زمــان و شــیوه های مدیریــت 

ــود دارد، و  ــوه وج ــازی انب ــدی سفارشی س ــت و توانمن کیفی
درنتیجــه، سفارشی ســازی انبــوه بــا افزایــش کیفیــت پایــدار 
و تحویــل ســریع، شــناخته می شــود. به عــالوه، پیاده ســازی 
ــگام  ــات به هن ــهیم اطالع ــا تس ــه ب ــوه ک ــازی انب سفارشی س
داخــل ســازمان و فراتــر از مرزهــای آن مرتبــط اســت، موجب 
می شــود.  تصمیم گیــری  و  اطالعــات  پــردازش  تســریع 
ــا،  ــود پیش بینی ه ــدگان را در بهب ــوع، تولیدکنن ــن موض ای
همزمانــی تولیــد و تحویــل، و هماهنگــی تصمیمــات، توانمند 
ــرعت،  ــد به س ــدگان می توانن ــن، تولیدکنن ــازد. بنابرای می س
ــه ی  ــن رو، فرضی ــد. از ای ــه نیازهــای مشــتریان پاســخ دهن ب

ــر پیشــنهاد می شــود: زی
ــا  H4 - توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه رابطــه ی مثبتــی ب

ســرعت تحویــل دارد.
و  پویــا  محیطــی  بــا  انبــوه  سفارشــی  تولیدکننــدگان 
ارائــه ی  آن،  الزمــه ی  کــه  هســتند  مواجــه   رقابتــی 
محصــوالت سفارشــی بــا هزینه هــای پاییــن و منطقــی 
ــدی  ــعه ی توانمن ــازی در توس ــوآوری و استانداردس ــت. ن اس
سفارشی ســازی انبــوه، مکمــل یکدیگــر هســتند، زیــرا 
ــازی،  ــوه و سفارشی س ــد انب ــای تولی ــا توانمندی ه ــا ب آن ه
ــوه، ضــروری  ــازی انب ــرای سفارشی س ــا ب ــردوی آن ه ــه ه ک
هســتند، در ارتبــاط می باشــند. اگــر هر یــک از ایــن دو شــیوه 
ــتی  ــوه، به درس ــازی انب ــدی سفارشی س ــعه ی توانمن در توس
ــا مشــکالتی  انجــام نشــوند، تولیدکننــدگان ممکــن اســت ب
ــدگان  ــه تولیدکنن ــال، هنگامی ک ــرای مث ــوند. ب ــه ش مواج
بیــش از حــد روی نــوآوری بــرای ایجــاد تمایــز در محصوالت 
سفارشــی خــود نســبت بــه رقبــا تمرکــز می کننــد، ممکــن 
ــر  ــابه، اگ ــور مش ــد. به ط ــش یاب ــان افزای اســت هزینه های ش
تولیدکننــدگان بیــش از حــد روی دســتیابی بــه مزیت هــای 
هزینــه از طریــق استانداردســازی تأکیــد کننــد، ممکن اســت 
تغییــرات در ترجیحــات مشــتری را کــه مســتلزم ماژول هــا، 
ــد هســتند،  ــا فضاهــای راه کار جدی پلتفرم هــای محصــول، ی
ــدی را  ــر جدی ــد، عناص ــوآوری در فراین ــد. ن ــده بگیرن نادی
در فرایندهــای ســاخت وتولید، ماشــین آالت، تجهیــزات و 
فناوری هــا معرفــی می کنــد کــه بــه تولیدکننــدگان در 
ــق ترکیــب مجــدد و  سفارشــی ســاختن محصــوالت از طری
ــای  ــد. طرح ه ــک می کن ــتاندارد، کم ــای اس ــریع ماژول ه س
ــای  ــه ماژول ه ــد ک ــن می کنن ــول تضمی ــه ی محص نوآوران
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اســتاندارد بتواننــد الزامــات سفارشی ســازی را بــرآورده 
کننــد و بــا ســرعت بــاال و هزینه هــای پاییــن بتواننــد 
ــان را در  ــدی شــوند. اســتانداردهای شــرکتی، کارکن پیکربن
یادگیــری ایــن نوآوری هــا توانمنــد کــرده و آن هــا را به طــور 
ــد.  ــهیم می کن ــوه، س ــازی انب کارا و اثربخــش در سفارشی س
ــت  ــری، قابلی ــرکتی، تفکیک پذی ــتانداردهای ش ــالوه، اس به ع
ــدگان  ــه تولیدکنن ــش داده و ب ــتراک را افزای ــب و اش ترکی
کمــک می کنــد تــا محصــوالت جدیــدی را از طریــق 
بهبــود ارتباطــات میــان اجــزا و توســعه ی فرایندهــای 
جدیــد از طریــق بــه تعویــق انداختــن تولیــد7 یــا بازطراحــی 
مرزهــای فشار-کشــش8  در زنجیــره ی تأمیــن، توســعه دهند. 
درنتیجــه، تعامــل میــان استانداردســازی و نــوآوری می  توانــد 
ــن رو،  ــد. از ای ــا ده ــوه را ارتق ــازی انب ــدی سفارشی س توانمن

ــود: ــنهاد می ش ــر پیش ــه ی زی فرضی
H5 - تعامــل میــان استانداردســازی و نــوآوری رابطــه ی 

مثبتــی بــا توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه دارد.
4 طرح پژوهش

4-1  جمع آوری داده ها و نمونه گیری
به منظــور آزمــون فرضیه هــای ارائــه شــده، شــرکت های 
تولیدکننــده از ناحیــه ای در چیــن بــه نــام دلتــای رود 
ــدند. از  ــاب ش ــی انتخ ــورت تصادف ــد )9PRD( به ص مرواری
زمانی کــه »سیاســت درهــای بــاز« بــه اجــرا گذاشــته شــد، 
منطقــه ی PRD، به ســرعت بــه یکــی از مقاصــد عمــده بــرای 
ــدرن  ــاخت وتولید م ــای س ــی و برمبن ــرمایه گذاری خارج س
کــه اغلــب، کارخانه هــای جهانــی10 نامیــده  می شــدند، 
ــدها را  ــریع ترین رش ــی از س ــه، یک ــن ناحی ــد. ای ــل ش تبدی
ــای  ــت آن در زنجیره ه ــه کرده اســت و اهمی ــن، تجرب در چی
تأمیــن جهانــی بیــش از پیــش، افزایــش یافته اســت. تجــارب 
ــرکت های  ــه ش ــی، ب ــرکای غرب ــا ش ــکاری ب ــود در هم موج
تــا  می کنــد  کمــک   PRD ناحیــه ی  در  تولیدکننــده 
توانمندی هــای الزم را به منظــور توســعه ی محصــوالت و 
ــد، برمبنــای مفاهیــم و طرح هــای خــود و  فرایندهــای جدی
ــالوه،  ــد. به ع ــن اســتانداردهای شــرکتی، به دســت آورن تدوی
ــازی  ــق سفارشی س ــدگان در PRD از طری ــتر تولیدکنن بیش
ــل  ــا به دلی ــب آن ه ــد. اغل ــت می کنن ــریع، رقاب ــخ س و پاس
این کــه بــا هزینه هــای ســنگین ناشــی از تغییــرات محیطــی 
کســب وکار ماننــد افزایــش هزینه هــای مــواد اولیــه و نیــروی 

کار، افزایــش ارزش یــوآن چیــن، و کاهــش تقاضــای بازارهای 
خارجــی مواجــه هســتند، فلســفه ی سفارشی ســازی انبــوه را 
پذیرفته انــد. بنابرایــن، ناحیــه ی PRD، بافتــار منحصربه فــرد 
و ویــژه ای بــرای بررســی نقــش  استانداردســازی و نــوآوری در 

ــوه دارد. ــازی انب ــدی سفارشی س ــعه ی توانمن توس
ــر پیشــنهادهای ارائــه شــده توســط فرولیــچ11 )2002(،  بناب
ــات  ــه ارتباط ــتادانی ک ــر اس ــا، ب ــع آوری داده ه ــرای جم ب
اجتماعــی بــا شــرکت ها دارنــد، اتــکا شــد. از فهرســت ارائــه 
شــده توســط نهــاد پژوهــش صنعتــی دانشــگاهی در ناحیه ی 
PRD، به عنــوان ســاختار نمونــه بــرای انتخــاب شــرکت های 

تولیــدی، اســتفاده شــد. بــه منظــور افزایــش میــزان 
ــایی  ــرای شناس ــب ب ــرکت های منتخ ــدا ش ــخ دهی، ابت پاس
ــا  ــارکت آن ه ــد مش ــت و تأیی ــخ دهندگان دارای صالحی پاس
ــب  ــن، مناس ــدند. همچنی ــده ش ــش، فراخوان ــن پیمای در ای
ــرای حضــور در  ــک از شــرکت های منتخــب ب ــر ی ــودن ه ب
ــق  ــش نامه ها از طری ــد. پرس ــذاری ش ــش صحه گ ــن پژوه ای
ــر  ــق نظ ــد. طب ــال ش ــک ارس ــت الکترونی ــا پس ــت و ی پس
ــور  ــه ط ــش نامه ها ب ــر پرس ــکاران )2002(، اگ ــر12 و هم بوی
ــرای جمــع آوری  مناســبی تهیــه شده باشــد، ایــن روش هــا ب

ــد.  ــاد می کنن ــانی را ایج ــج یکس داده ، نتای
همــه ی 745 پرســش نامه در پایان ســال 2009 ارســال شــد. 
در طــول مــدت دو مــاه، بــرای یــادآوری بــا پاســخ دهندگان 
ــش نامه  ــت، 250 پرس ــد. درنهای ــرار ش ــی برق ــاس تلفن تم
ــا، پرســش نامه های  ــش داده ه ــس از پاالی ــده شــد. پ برگردان
بیشــتر  تجزیه وتحلیل هــای  بــرای  پاســخ دهنده،   204
می باشــد.  پاســخ دهی %27/4  میــزان  داشته شــد.  نــگاه 
از 204 پرســش نامه، 123مــورد از طریــق پســت و 81 
الکترونیــک جمــع آوری شــد.  از طریــق پســت  مــورد 
ــون ــروه، آزم ــان دو گ ــخ می ــراف پاس ــی انح ــرای ارزیاب  ب

                مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. نتایــج، تفــاوت 
 t=0.889 ,( ــداد ــان نشــان ن ــداد کارکن ــن تع ــی داری بی معن
p>0.1(. همچنیــن، پاســخ نامه هایی کــه زود و دیــر دریافــت 
ــه  ــر مقایس ــا یکدیگ ــان، ب ــدادی از کارکن ــرای تع ــدند ب ش
ــن  ــاره ی t بی ــدار آم ــه مق ــد ک ــان می ده ــج نش ــد. نتای ش
127 پاســخ نامه ی زودهنــگام و 77 پاســخ نامه ی کــه بــا 
 t= 0.275 ,( تأخیــر دریافــت شــد، تفــاوت معنــی داری نــدارد
p>0.1(، ایــن موضــوع، نشــان می دهــد کــه انحــراف پاســخ 
7. postponing production
8. push–pull boundary
9. Pearl River Delta
10. the world’s factory

11. Frohlich
12. Boyer

t (t-test) 
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ــه  ــن مطالع ــی در ای ــه پرســش نامه، دغدغــه ی اصل ــدادن ب ن
نیســت. تقریبــاً 88% پاســخ دهندگان، ســمت مدیــر کلــی یــا 
سرپرســت عملیاتــی داشــتند. ســایر پاســخ دهندگان مســئول 
ــاخت وتولید  ــا س ــی ی ــی، بازاریاب ــه در طراح ــات روزان عملی
بودنــد. یــک مطالعــه ی آزمایشــی از 10 تولیدکننــده در 
ناحیــه ی PRD نشــان داد کــه آن هــا واجدشــرایط الزم بــرای 
ویژگی هــای شــرکت های  در مطالعــه هســتند.  حضــور 

ــت. ــده اس ــدول 1 آم ــخ دهنده در ج پاس
4-2 مقادیر و اندازه ها

ــده و  ــی ش ــی طراح ــان انگلیس ــه زب ــدا ب ــش نامه ها ابت پرس
ســپس بــه زبــان چینــی ترجمــه شــد. دقــت آن هــا از طریــق 
ــر،  ــک از مقادی ترجمــه ی مجــدد، صحه گــذاری شــد. هــر ی
بااســتفاده از آیتم هــای چندگانــه و طیــف لیکــرت 7 امتیازی 
)1= کامــاًل مخالــف؛ تــا 7= کامــاًل موافــق( اندازه گیــری شــد. 
ــا منطبــق شــده و  ــاس ی ــات موجــود اقتب مقیاس هــا از ادبی
در جــدول 2 فهرســت شــده اند. شــش مــورد از آن هــا بــرای 
اندازه گیــری چهــار جنبــه از توانمنــدی سفارشی ســازی 

انبــوه، مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. 
جدول 1: ویژگی های پاسخ دهندگان  

     N %     N % 
 تعداد کارکنان  -2       صنعت -1

 9/4 10   100 کمتر از   7/12 26    لوازم برقی
 6/20 42  101 -500  7/12 26  تولیدات غیر فلزي و معدنی

 0/25 51  501 – 1000  3/11 23  محصوالت فلزي ساخته شده
 3/36 74   1001 - 5000  8/9 20   خودرو یا قطعات آن 

 2/13 27  5000بیش از   9/11 24   مواد شیمیایی و دارویی
 مالکیت  -3  3/9 19  آالت صنعتی تجهیزات و ماشین
 2/16 33   دولتی  3/8 17   رایانه و الکترونیک

 5/47 97   خصوصی  9/5 12   خوردنی و آشامیدنی
 5/25 52  مالکیت خارجی  9/4 10    مواد پالستیکی

 8/10 22 گذاري مشترك سرمایه  9/3 8   پوشاك و منسوجات
 4/9 19    گوناگون

 گیري مدل اندازه :2جدول 
 بار عامل           یري موارد اندازه 

سفارشی  *(α=0.907 , C.R.= 0.929 , AVE= 0.68)سازي انبوه  توانمندي 
 806/0      توانیم محصوالت سفارشی در مقیاس وسیع تولید کنیم. ما می
 808/0      ها افزایش دهیم. تنوع محصول را بدون باال رفتن هزینهتوانیم  ما می
 757/0      هاي پایین تولید کنیم. توانیم محصوالت مختلف را با هزینه ما می
 886/0       سازي کنیم. توانیم با حفظ حجم باالي تولید، سفارشی ما می
 874/0     دهیم.توانیم تنوع محصول را بدون ازدست دادن کیفیت، افزایش  ما می
 825/0      سازي را برآورده کنیم. توانیم به سرعت، الزامات سفارشی ما می

  (α=0.874 , C.R.= 0.906 , AVE= 0.62)نوآوري  
 817/0    باشد. ي تولید و خدمات مرتبط با محصول می شرکت ما جویاي نوآوري در هر دو زمینه

 810/0      خدمات، خالق باشد.کند تا در تولید محصوالت یا  شرکت ما تالش می
 769/0      هاي جدید است. ي محصوالت یا فناوري شرکت ما مداوم در پی توسعه

 741/0      دهد. گذاري زیادي در نوآوري فرایند تولید انجام می شرکت ما سرمایه
 837/0     طور معمول در معرفی محصوالت یا خدمات به بازار، پیشرو است. شرکت ما به

 734/0 ق است محصوالت جدیدي را توسعه دهد، حتی اگر اطمینان کافی از پتانسیل بازار نداشته باشد.شرکت ما مشتا
داردسازي   ستان  (α=0.817 , C.R.= 0.867, AVE= 0.52)ا

 741/0   کنیم هنگام طراحی محصوالت جدید، تا حد ممکن از قطعات استاندارد، استفاده کنیم. ما تالش می
 655/0    ما وجود دارند،   کنندگان بندي محصوالت تأمین ي ما در دسته اغلب قطعات مورد استفاده

 بنابراین، نیازي به سفارش قطعات سفارشی نداریم.
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 722/0    شوند. کنندگان چندگانه خریداري می ي ما از تأمین اغلب قطعات مورد استفاده
 752/0  هاي پیاپی داشته باشیم. کنیم طراحی دهیم، تالش می وقتی محصوالت جدیدي را توسعه می

 713/0   توانیم با اضافه یا حذف قطعات، کارکردهاي اضافی را حذف یا اضافه کنیم. آسانی می ما به
 742/0               بندي شوند. هاي محصول، طبقه توانند بر اساس چند پلتفرم، در دسته محصوالت ما می
 **(α=0.777, C.R.= 0.941, AVE= 0.89)سرعت تحویل 

 939/0        ما در تحویل سریع داراي مزیت هستیم.
 947/0     ما در زمان موردنیاز داراي مزیت  هستیم. (از خرید تا تحویل)

* α آلفاي کرونباخ؛ :C.R. پایایی مرکب؛ :AVEدست آمده : میانگین واریانس به 
 ضریب همبستگی. **

 

آیتــم  شــش  به وســیله ی  استانداردســازی  همچنیــن، 
اندازه گیــری شــد کــه از پژوهش هــای آندرســون13 و پایــن14  
)1997(، جیــآاو15 و تِســنگ16 )2000( و فردریکســون17 و 
ــه  ــوط ب گاد18 )2005(، اقتبــاس شــدند. ســه مــورد اول مرب
ــه پلتفرم هــای  ــوط ب اجــزای اســتاندارد و ســایر عوامــل مرب
ــو19  ــات مان ــوآوری از مطالع ــر ن ــد. مقادی ــول می باش محص
ــری  ــرای اندازه گی ــدند. ب ــاس ش ــریرام20 )1996( اقتب و س
نــوآوری در فراینــد و محصــول، شــش آیتــم مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتنــد و بــرای اندازه گیــری ســرعت تحویــل، دو 
ــول راج22 )2004(  ــات چــن21 و پائ ــه از مطالع ــم برگرفت آیت
اســتفاده شــدند.  بنِدتــو24 )2000(  و دی  و کاالنتــون23 
ــع آوری  ــرای جم ــی ب ــش نامه ها دارای بخش ــالوه، پرس به ع
داده هــا از مشــخصات جمعیــت شــناختی شــرکت ها، شــامل 
ــد. ــرکت بودن ــدازه ی ش ــت و ان ــی، مالکی ــای صنعت بخش ه

ــرکت،  ــدازه ی ش ــت و ان ــش صنع ــی، بخ ــر کنترل دو متغی
در  فناوری هــای  گرفتنــد.  قــرار  تجزیه وتحلیــل  مــورد 
دســترس، فرکانــس و شــدت رقابــت در یــک صنعــت 
ــورد  ــی درم ــات مدیریت ــر تصمیم ــت ب ــن اس ــود ممک موج
ــر  ــرکت تأثی ــی ش ــرد عملیات ــوه و عملک ــازی انب سفارشی س
بگــذارد. شــرکت های بزرگتــر ممکــن اســت توانمنــدی 
ــا  ــرا آن ه ــری داشــته باشــند؛ زی ــوه باالت سفارشی ســازی انب
محدودیت هــای کمتــری از نظــر منابــع دارنــد. تعــداد 
ــکار  ــگاه ب ــدازه ی بن ــرای ان ــاری ب ــوان معی ــان به عن کارکن
بــرده شــد. انــدازه ی بنــگاه و بخــش صنعــت بــا اســتفاده از 

متغیرهــای ســاختگی25 اندازه گیــری شــدند.
5 تجزیه وتحلیل و نتایج

5-1 مدل اندازه گیری
ــات  ــدل، الزام ــی م ــه، پیچیدگ ــدازه ی نمون ــه ان ــه ب ــا توج ب

 )PLS( ــی ــل مربعــات جزئ ــل، روش حداق ــر متقاب آزمــون اث
ــت.  ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــا م ــل داده ه ــرای تجزیه وتحلی ب
  PLSــدل ــوه، م ــازی انب ــی سفارشی س ــای تجرب در پژوهش ه
ــدل  ــرار گرفته اســت. م ــتفاده ق ــورد اس ــور گســترده ، م به ط
ــیر و  ــای مس ــای باره ــاس برآورده ــر اس ــد ب PLS می توان

ــط بیــن  ــار مســیر، قــدرت رواب ــی شــود. ب ــر R2 ارزیاب مقادی
ســازه ها و مقادیــر R2 را نشــان می دهــد کــه نمایانگــر 
 قــدرت پیش بینــی اســت. نرم افــزار هوشــمند PLS )ویرایــش

2.0M3( بــرای ارزیابــی اندازه گیــری و مدل هــای ســاختاری 
بــکار برده شــد. رویــه ی بــرآورد بازنمونه گیــری26 بــرای 
بررســی اهمیــت بــار عاملــی در مــدل اندازه گیــری و ضریــب 

ــکار گرفته شــد. مســیر در مــدل ســاختاری ب
بــرای بررســی و آزمــون مــدل اندازه گیــری، تحلیــل عاملــی 
ــدول 2  ــج آن در ج ــد و نتای ــتفاده ش ــدی )CFA( اس تأیی
ــاخ  ــای کرونب ــی، آلف ــنجش پایای ــرای س ــت. ب ــه شده اس ارائ
ــه ای  ــی مرکــب، دامن ــی مرکــب محاســبه شــد. پایای و پایای
ــا  از 0/867 تــا 0/941 و مقــدار آلفــای کرونبــاخ از 0/777 ت
ــی  ــده یعن ــتانه ی توصیه ش ــدار آس ــر از مق ــه باالت 0/907 ک
عــدد 0/7 کــه پایایــی مناســب پیشــنهادی اســت، می باشــد.

مقــدار روایــی از طریــق مــرور همه جانبــه ی ادبیــات موضــوع 
و ارزش یابــی دقیــق ســازه ها توســط افــراد متخصــص و 
دانشــگاهی در طــی آزمون هــای آزمایشــی، ســنجیده شــد. 
ــی  ــدی )CFA(، روای ــی تأیی ــل عامل ــج تحلی ــک نتای به کم
ــه در  ــه ک ــت. همان گون ــرار گرف ــی ق ــورد ارزش یاب ــرا م همگ
ــوارد  ــه ی م ــر هم ــت، مقادی ــان داده شده اس ــدول 2 نش ج
بــاالی 0/7 اســت، به جــز یــک مــورد کــه مقــدار آن اندکــی 
 p<0.001 در ســطح اطمینــان t کمتــر اســت. آمــاره ی
ــان  ــبی را نش ــرای مناس ــی همگ ــه روای ــده ک ــی دار ش معن

13. Anderson
14. Pine
15. Jiao
16. Tseng
17. Fredriksson

18. Gadde
19. Manu
20. Sriram
21. Chen
22. Paulraj

23. Calantone
24. Di Benedetto
25. dummy variables
26. Bootstrapping
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ــتخراج  ــن اس ــس میانگی ــزان واریان ــن، می ــد. همچنی می ده
شــده )AVE( بــرای ارزیابــی روایــی همگــرا، مــورد اســتفاده 
قــرار گرفــت. جــدول 3، نشــان می دهــد کــه همــه ی مقادیــر 
AVE باالتــر از مقادیــر توصیــه شــده ی 0/5 )محــدوده ای از 

0/52 تــا 0/89( هســتند کــه میــزان روایــی همگــرای 
ــی  ــد. روای ــنهاد می کن ــازه، پیش ــطح س ــبی را در س مناس

جدول 3: همبستگی، میانگین، و انحراف معیار استاندارد

واگــرا از طریــق مقایســه ی جــذر AVE هــر ســازه در مقابــل 
ــود.  ــی می ش ــازه ها ارزیاب ــایر س ــا س ــا ب ــتگی آن ه همبس
ــر از  جــدول 3، نشــان می دهــد کــه همبســتگی ها کوچک ت
جــذر AVE، کــه مقــدار مناســب روایــی واگــرای پیشــنهادی 

ــد.  ــت، می باش ــازه ها اس ــه ی س ــرای هم ب

 
 4          3       2         1            انحراف معیار       میانگین                                       

   )α)72/0        070/1            77/4       استانداردسازي 1
   )79/0(            406/0**      974/0            42/5        نوآوري 2
 )83/0(              567/0** 434/0**      118/1            11/5       سازي انبوه توانمندي سفارشی 3
 )94/0(       516/0             392/0** 222/0**       098/1            50/5        سرعت تحویل 4

 α : جذرAVE .به صورت قطري و در داخل پرانتز  قرار دارد 
** p < 0.01  

 

ــه  ــرای پاســخ ب ــی ب ــع اطالعات ــک منب ــه از ی ــل این ک به دلی
پرســش نامه ها اســتفاده شــد، واریانــس روش مشــترک 
ــی در طراحــی  ــد، وقت ــی ایجــاد کن ــد نگران )CMV( می توان
در  تصادفــی  به صــورت  مقیاس هــا  پرســش نامه ها، 
بودنــد؛  واقــع شــده  پرســش نامه  مختلــف  بخش هــای 
ــخ دهندگان،  ــوه ی پاس ــات بالق ــش ثب ــرای کاه ــن ب همچنی
ــف  ــای مختل ــرای مقیاس ه ــاوت را ب ــتورالعمل های متف دس
ــت.  ــش یاف ــای CMV کاه ــن روش ه ــم. بنابرای ــکار گرفتی ب
CMV بــا کمــک روش هــای زیــر ارزیابــی شــد. ابتــدا، آزمون 

عامــل تکــی هارمــان27 کــه شــامل تمامــی مــوارد در تحلیــل 
عاملــی اجــزای اصلــی هســتند، به اجــرا درآمــد. شــواهدی از 
CMV وجــود نــدارد، زیــرا بــرای اغلــب کوواریانس هــا، عامــل 

ــی  ــتگی جزئ ــود. دوم، روش همبس ــبه نمی ش ــی محاس تک
ــی  ــل عامل ــل اول از تحلی ــت. عام ــرار گرف ــورد اســتفاده ق م
اجــزای اصلــی در مــدل PLS به عنــوان متغیــر کنتــرل 
بــه کار گرفته شــد. نتایــج، وجــود CMV را نشــان نمی دهــد، 
ــاداری، واریانــس موجــود  ــی به طــور معن ــرا متغیــر کنترل زی
در متغیرهــای وابســته را تغییــر نمی دهــد. ســوم، ماتریــس 
همبســتگی نشــان می دهــد کــه باالتریــن مقــدار همبســتگی 
ــکاران )2007(  ــو28 و هم ــت. پاول ــازه ها 0/567 اس ــن س بی
ــدازه ای  ــش از ان ــاال و بی ــتگی ب ــر همبس ــد اگ ــان کردن بی
ــل  ــد، CMV نامحتم ــته باش ــود نداش ــتر از 0/9( وج )بیش
 CMV ــه ــد ک ــان می ده ــا نش ــن آزمون ه ــج ای ــت. نتای اس

ــی نیســت. دغدغــه ی اصل
5-2 مدل ساختاری

نتایــج مــدل ســاختاری در شــکل 2 نشــان داده شده اســت. 
ضرایــب اســتاندارد بــرای متغیرهــای کنترلــی در محــدوده ی 
0/094 تــا 0/158 اســت و هیچ یــک از آن هــا از نظــر آمــاری 
ــن مــدل نشــان می دهــد کــه %39/5  معنــی دار نیســتند. ای
واریانــس )R2(  بــه توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه و %29/1 
ــج،  ــود. نتای ــوط می ش ــل مرب ــرعت تحوی ــه س ــس ب واریان
ــی دار و  ــور معن ــازی به ط ــه استانداردس ــد ک ــان می  ده نش
 )b=0.406,p<0.001( ــر نــوآوری تأثیرگــذار اســت مثبتــی ب
؛ هــم نــوآوری )b=0.487,p<0.001( و هــم استانداردســازی 
بــر  مثبتــی  و  معنــی دار  به طــور   )b=0.250,p<0.001(
ــر  ــتند. اث ــذار هس ــوه تأثیرگ ــازی انب ــدی سفارشی س توانمن
 b=0.183,( نــوآوری بــر ســرعت تحویــل نیــز معنــی دار اســت
انبــوه  سفارشی ســازی  توانمنــدی  همچنیــن،   .)p<0.05
ــل دارد  ــرعت تحوی ــر س ــی ب ــی دار و مثبت ــر معن ــز تأثی نی
ــر  ــازی ب ــر استانداردس ــه، تأثی )b=0.428,p<0.001(. اگرچ
ســرعت تحویــل معنــی دار نبــود )b=0.040,p>0.1(. بنابراین، 
فرضیه هــای H1, H2a, H2b, H3a, H4 تقویــت شــده، ولــی 

ــود. ــد نمی ش ــه H3b تأیی فرضی

27. Harman
28. Pavlou
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  p<0.05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001*: یادآوري

 

استانداردسازي

نوآوري

توانمندي سرعت تحویل
سازي سفارشی

0.428***

0.250***

0.406**

0.183

0.487***

(R
2
=0.291)

(R
2
=0.165)

(R2 =0.395)

بــا هــدف بررســی بیشــتر ســازوکارهایی کــه از طریــق آن هــا، 
ــل  ــوآوری موجــب بهبــود ســرعت تحوی استانداردســازی و ن
ــوآوری  ــازی و ن ــتقیم استانداردس ــرات غیرمس ــوند، اث می ش
ــازی  ــدی سفارشی س ــق توانمن ــل از طری ــرعت تحوی ــر س ب
ــا اســتفاده از بازنمونه گیــری، بررســی شــد. نتایــج  انبــوه و ب
نشــان می دهــد کــه اریبــی اصــالح شــده در ســطح اطمینــان 
95%، بــرای اثــرات غیرمســتقیم استانداردســازی بــر ســرعت 
انبــوه سفارشی ســازی  توانمنــدی  طریــق  از  و   تحویــل 

ــر  ــوآوری ب ــرات غیرمســتقیم ن ــرای اث  )0.148 , 0.362( و ب
ســرعت تحویــل از طریــق توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه 
استانداردســازی  بنابرایــن،  می باشــد.   )0.398  ,  0.163(
ــل  ــرعت تحوی ــی داری، س ــور معن ــر دو به ط ــوآوری، ه و ن

بهبــود  انبــوه،  سفارشی ســازی  توانمنــدی  طریــق  از  را 
می بخشــند.

ــنهادی  ــه ی پیش ــل، از روی ــرات متقاب ــون اث ــور آزم به منظ
متقابــل  روابــط  شــد.  پیــروی  همــکاران  و  لیتــل29 
استانداردســازی و نــوآوری از طریــق ضــرب متقابــل آیتم های 
اســتاندارد در هــر ســازه، محاســبه شــدند. دریافــت شــد کــه 
ــور  ــوآوری به ط ــازی و ن ــن استانداردس ــل بی ــه ی متقاب رابط
ــوه  ــازی انب ــدی سفارشی س ــر توانمن ــی ب ــی دار و مثبت معن
تأثیرگــذار اســت )b=0.204 , p<0.01(. بنابرایــن، فرضیــه ی 
H5 تقویــت شــد. طبــق روش پیشــنهادی آیِکن30  و ِوســت31 

ــش داده  ــکل 3، نمای ــل در ش ــر متقاب ــودار اث )1991(، نم
شده اســت.
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29. Little
30. Aiken
31. West
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6 بحث
6-1 مفاهیم و پیامدهای نظری

ایــن مطالعــه از ســه طریــق در ادبیــات موضــوع نقــش دارد. 
اول این کــه نتایــج نشــان می دهــد کــه اســتانداردهای 
ــد و  ــوآوری فراین ــر ن ــی ب شــرکتی به طــور معنــی دار و مثبت
ــا  ــه ب ــن نتیج ــه ای ــت، ک ــذار اس ــازمان تأثیرگ ــول س محص
ــق می باشــد. استانداردســازی  ــی موجــود مطاب شــواهد تجرب
ــرد، و  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــطح کالن م ــب، در س اغل
مطالعــات به طــور معمــول، بــر عوامــل فنــی و اقتصــاد 
ــی  ــه اســتانداردهای مل ــد دارد کــه منجــر ب اجتماعــی تأکی
یــا صنعتــی می شــود و پیامدهایــی بــرای سیاســت های 
عمومــی دارد. ایــن مطالعــه بــا بکارگیــری دیدگاه هــای 
خــرد و ارائــه ی دیدگاه هایــی درخصــوص روابــط میــان 
اســتانداردهای شــرکتی و نــوآوری در محصــول و فراینــد، در 
ــران  ــش دارد. برخــی پژوهش گ ــازی، نق ــات استانداردس ادبی
اســتدالل می کننــد کــه استانداردســازی ممکــن اســت 
اثــرات منفــی بــر نــوآوری داشته باشــد. ایــن مطالعــه، 
ــش  ــه دان ــد ک ــان می ده ــی نش ــواهد تجرب ــه ی ش ــا ارائ ب
ــتی بــا مطالعــه ی شــرکت های  مرســوم در این بــاره بایس
ــرار  ــری ق ــاره موردبازنگ ــن، دوب ــور چی ــده در کش تولیدکنن
گیــرد. تولیدکننــدگان چینــی در مقایســه بــا تولیدکننــدگان 
کشــورهای غربــی، از مهــارت و شایســتگی های کمتــری 
بــرای توســعه ی نوآوری هــای پیشــرفته و بــا اتــکا بــه 
برخــوردار  خــود  داخلــی  فناوری هــای  مجــوز  اخــذ 
ــه توســعه ی محصــوالت  ــی ب ــدگان چین هســتند. تولیدکنن
و فرایندهــای جدیــد، بــا کمــک مهندســی معکــوس و 
بومی ســازی محصــوالت غربــی و انطبــاق فناوری هــای 
موجــود بــا بازارهــای چینــی، گرایــش دارنــد. ایــن نوآوری هــا 
ــز  ــی تمرک ــای اصل ــا ماژول ه ــزا ی ــان اج ــات می ــر ارتباط ب
ــک  ــی ی ــه ی طراح ــم پای ــول، مفاهی ــور معم ــد و به ط دارن
ــتانداردهای  ــد. اس ــر نمی دهن ــول را تغیی ــا محص ــاوری ی فن
ــد،  ــاد می کنن ــا ایج ــن نوآوری ه ــرای ای ــی ب ــرکتی، مبنای ش
ــا  ــا ی ــم کارکرده ــدگان در تنظی ــه تولیدکنن ــا ب ــرا آن ه زی
پارامترهــای وابســته بــه یــک جــزء کمــک می کننــد. 
به عــالوه، اســتانداردهای شــرکتی بــه تولیدکننــدگان در 
تنظیــم و انطبــاق ســریع زنجیره هــای تأمیــن در پاســخ بــه 
تغییــرات طراحــی محصــوالت و تقاضاهــای مشــتریان کمــک 

می کننــد. نوآوری هــای ایجــاد شــده توســط تولیدکننــدگان 
چینــی، به طــور معمــول بــا طرح هــای غالــب ســازگار 
ــا،  ــد، کارکرده ــای جدی ــعه ی ویژگی ه ــر توس ــتند و ب هس
ــد  ــود، تأکی ــای موج ــوالت و فراینده ــای محص ــا مزیت ه ی
دارنــد، کــه ایــن موضــوع، وابســته بــه بهره بــرداری از دانــش 
ــادر  ــدگان را ق موجــود می باشــد. استانداردســازی، تولیدکنن
می ســازد تــا به طــور نظام منــد بــه تجــارب گذشــته و 
ــد،  ــت کنن ــا را ثب ــیده و آن ه ــمیت بخش ــود، رس ــش خ دان
ــا را در  ــی آن ه ــود داده و توانای ــا را بهب ــه ی دانشــی آن ه پای
زمینــه ی درون ســازی و جــذب32 و کاربــردی کــردن دانــش 
افزایــش می دهــد. از ایــن رو، اســتانداردهای شــرکتی موجــب 
ــدگان  ــول در تولیدکنن ــد و محص ــوآوری در فراین ــش ن افزای
چینــی می شــود. بنابرایــن، ایــن مطالعــه، بافتــاری را تعییــن 
می کنــد کــه در آن، استانداردســازی تأثیــر مثبتــی بــر 

ــوآوری دارد. ن
اثبــات این کــه استانداردســازی  ایــن مطالعــه بــا  دوم، 
مثبتــی  تأثیــر  با هــم،  و  جداگانــه  به طــور  نــوآوری،  و 
بــر توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه دارنــد، در ادبیــات 
ــت  ــی دالل ــوه، نقــش دارد. شــواهد تجرب سفارشی ســازی انب
ــش در  ــت دان ــودن و مدیری ــاژوالر ب ــت م ــرات مثب ــر اث ب
ــه،  ــوه دارد. اگرچ ــازی انب ــدی سفارشی س ــعه ی توانمن توس
اســتانداردهای شــرکتی، موجــب تســهیل پیاده ســازی و 
اجــرای مــاژوالر بــودن می شــوند، امــا استانداردســازی 
می توانــد به طــور مســتقیم بــر کل زنجیــره ی تأمیــن شــامل 
لجســتیک درون و بیــرون از ســازمان، عملیــات، فنــاوری، و 
ــابه،  ــور مش ــذارد. به ط ــر بگ ــرکت، تأثی ــک ش ــدارکات ی ت
ــوآوری را  ــای ن ــازمانی، ورودی ه ــری س ــه یادگی ــد ک هرچن
فراهــم می کنــد، ولــی دانــش به تنهایــی، نــوآوری محســوب 
ــد  ــد نیازمن ــد جدی ــول و فراین ــعه ی محص ــود و توس نمی ش
ــن  ــد. ای ــز می باش ــری نی ــوس دیگ ــوس و ناملم ــع ملم مناب
ــر این کــه  ــه می دهــد مبنــی ب ــی ارائ مطالعــه، شــواهد تجرب
تولیدکننــدگان می تواننــد سفارشی ســازی انبــوه را از طریــق 
اتخــاذ اســتانداردهای شــرکتی و توســعه ی محصــوالت 
ــود در  ــش موج ــطح دان ــای س ــد، ارتق ــای جدی و فراینده
خصــوص توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه، پیاده ســازی 
ــازی  ــه استانداردس ــد ک ــوم ش ــالوه، معل ــد. به ع ــرا کنن و اج
ــوه،  ــازی انب ــدی سفارشی س ــعه ی توانمن ــوآوری، در توس و ن
32. assimilate
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ــد  ــان می کن ــود بی ــات موج ــتند. ادبی ــر هس ــل یکدیگ مکم
ــد  ــوه، نیازمن ــازی انب ــرای سفارشی س ــازی و اج ــه پیاده س ک
شــیوه های مکمــل ســاخت وتولید می باشــد. مطالعــه ی 
ــه  ــر این ک ــی ب ــد، مبن ــه می کن ــی ارائ ــواهد تجرب ــر ش حاض
ــزا هســتند، و  ــرات هم اف ــوآوری دارای اث استانداردســازی و ن
ــعه ی  ــه ی توس ــترک در زمین ــی مش ــای تخصص توانمندی ه
می کننــد.  ایجــاد  انبــوه،  سفارشی ســازی  توانمنــدی 
ــت  ــرات مثب ــل اث ــت حاص ــن اس ــا ممک ــعه ی مکمل ه توس
اســتانداردهای شــرکتی روی نــوآوری فراینــد و محصــول در 
ــد  ــان می دهن ــا نش ــند. یافته ه ــی باش ــدگان چین تولیدکنن
نــوآوری  بهبــود  موجــب  استانداردســازی  هــرگاه  کــه 
ــدی  ــود توانمن ــه بهب ــا ب ــب آن ه ــتفاده از ترکی ــود، اس ش

می انجامــد. انبــوه  سفارشی ســازی 
ــه  ــرد ک ــکار ک ــازوکارهایی را آش ــا، س ــه یافته ه ــوم این ک س
ــوآوری موجــب بهبــود  از طریــق آن هــا، استانداردســازی و ن
یافته هــا نشــان می دهنــد  ســرعت تحویــل می شــوند. 
ــا  ــوه، رابطــه ی مثبتــی ب کــه توانمنــدی سفارشی ســازی انب
ــود  ــای موج ــا یافته ه ــق ب ــه مطاب ــل دارد ک ــرعت تحوی س
ــت.  ــوه اس ــازی انب ــرد سفارشی س ــج عملک ــل از نتای حاص
مطالعــات نشــان دادنــد کــه توانمنــدی سفارشی ســازی 
ــی  ــتریان و کارای ــرای مش ــود ارزش ب ــه بهب ــر ب ــوه منج انب
عملیاتــی می شــود کــه هــر دوی آن هــا بــا ســرعت تحویــل 
درارتبــاط هســتند. ایــن مطالعــه، نشــان می دهــد کــه 
استانداردســازی فقــط به صــورت غیرمســتقیم از طریــق 
توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه بــر ســرعت تحویــل تأثیــر 
ــتفاده از  ــه اس ــد ک ــان می ده ــوع، نش ــن موض ــذارد. ای می گ
ــور  ــت به ط ــن اس ــی ممک ــرکتی به تنهای ــتانداردهای ش اس
مســتقیم موجــب بهبــود عملکــرد عملیاتــی نشــود. یافته های 
پژوهــش، اســتدالل های نظریــه ی ایجــاد توانمنــدی را تأییــد 
می کننــد کــه پیشــنهاد می کنــد شــرکت ها قبــل از این کــه 
توانمنــدی  داشــته باشــند، بایــد شــیوه های مهندســی خــود 
ــدگان  ــن، تولیدکنن ــد. بنابرای ــل کنن ــا تبدی ــه روتین ه را ب
سفارشی ســازی  توانمنــدی  توســعه ی  به منظــور  بایــد 
ــی  ــای عملیات ــرکتی را در فراینده ــتانداردهای ش ــوه، اس انب
خــود جــذب کــرده و یکپارچــه کننــد کــه درنهایــت موجــب 
ــه،  ــن مطالع ــن، ای ــود. بنابرای ــل می ش ــرعت تحوی ــود س بهب
در توســعه ی ادبیــات موجــود از طریــق اثبــات این کــه 

بنگاه هــای تولیدکننــده بایــد به منظــور بهبــود ســرعت 
ــوه  ــازی انب ــرکتی و سفارشی س ــتانداردهای ش ــل، اس تحوی
را به طــور همزمــان پیاده ســازی و اجــرا نماینــد، نقــش 
ــتقیم،  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــوآوری به ط ــل، ن دارد. درمقاب
از طریــق توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه بــر ســرعت 
ــل  ــن دلی ــه ای ــوع، ب ــن موض ــت. ای ــذار اس ــل، تأثیرگ تحوی
ــد  ــد و محصــول می توان ــد فراین ــای جدی ــه طرح ه اســت ک
ــا  ــا و رویه ه ــا، فراینده ــود روتین ه ــر بهب به طــور مســتقیم ب
ــدی  ــر توانمن ــم ب ــت ه ــور مثب ــه به ط ــذارد، ک ــر بگ تأثی
ــه  ــی ک ــرد عملیات ــر عملک ــم ب ــوه و ه ــازی انب سفارشی س
اســت.  تأثیرگــذار  می باشــد،  تحویــل  ســرعت  شــامل 
ــی  ــردن شــواهد تجرب ــم ک ــا فراه ــه ب ــن مطالع ــن، ای بنابرای
ــر این کــه توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه، اثــرات  مبنــی ب
ــل  ــل منتق ــرعِت تحوی ــه  س ــوآوری را ب ــازی و ن استانداردس

ــش دارد. ــات آن نق ــعه ی ادبی ــد، در توس می کن
6-2 مفاهیم و پیامدهای عملی

بــرای  را  راهنمایــی  خطــوط  پژوهــش،  یافته هــای 
توانمنــدی  توســعه ی  درخصــوص  تولیدکننــدگان 
در  تحویــل  ســرعت  بهبــود  و  انبــوه  سفارشی ســازی 
چیــن، ارائــه می کنــد. اول این کــه تولیدکننــدگان بایــد 
ــط های  ــزا و واس ــوص اج ــرکتی را در خص ــتانداردهای ش اس
هنــگام  در  نماینــد.  اجــرا  و  پیاده ســازی  اجــزا  میــان 
توســعه ی محصــوالت جدیــد، مدیــران بایــد طراحــی 
ــی محصــول خــود را براســاس تعــدادی پلتفــرم  انجــام  پیاپ
ــتاندارد را از  ــات اس ــد قطع ــدگان می توانن ــد. تولیدکنن دهن
کاتالــوگ موجــود تأمین کننــدگان و نیــز از تأمین کننــدگان 
چندگانــه، فراهــم کننــد. مدیــران بایــد بداننــد کــه اســتفاده 
از قطعــات اســتاندارد در طراحــی و خریــد محصــول می توانــد 
موجــب افزایــش نــوآوری در فراینــد و محصــول شــود. دوم، 
ــد  ــی مانن ــاذ رویکردهای ــق اتخ ــد از طری ــدگان بای تولیدکنن
واردات تجهیــزات و فناوری هــای پیشــرفته از رقبــای غربــی، 
بکارگیــری مدل هــای پیکربنــدی محصــول و اســتخدام 
ــد.  ــوآوری ســرمایه گذاری کنن ــی، روی ن اســتعدادهای جهان
به عــالوه، مدیــران بایــد فرایندهــا و محصــوالت جدیــد 
ــا  ــازار ب ــیل ب ــه پتانس ــی ک ــی وقت ــد، حت ــعه دهن را توس
می تواننــد  تولیدکننــدگان  اســت.  همــراه  عدم قطعیــت 
نظــام مدیریــت دانــش را بــرای ثبــت تجربیــات و شــیوه های 
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تصمیم گیــری  و  اطالعــات  پــردازش  تســهیل  و  موفــق 
بایــد  مدیــران  دهنــد.  توســعه  و  کننــد  پیاده ســازی 
به منظــور انگیــزش کارکنــان بــرای خلــق و تســهیم دانــش 
ضمنــی خــود، بــه شــیوه های مدیریــت منابــع انســانی ماننــد 
آمــوزش و گــردش شــغلی، بیشــتر توجــه نماینــد. همچنیــن، 
برنامه هــا یــا روتین هــای خــاص، ماننــد طراحــی کارکــردی 
ــا  ــد ب ــتمر می توانن ــود مس ــری، و بهب ــان فک ــل، طوف متقاب
ــود  ــش خ ــری دان ــرای بکارگی ــان ب ــویق کارکن ــدف تش ه
ــران  ــوم، مدی ــوند. س ــرا ش ــوآوری، اج ــود ن ــت بهب در جه
ــکار  ــان ب ــور همزم ــوآوری را به ط ــازی و ن ــد استانداردس بای
ببرنــد، زیــرا آن هــا در توســعه ی توانمنــدی سفارشی ســازی 
انبــوه مکمــل یکدیگــر هســتند. در شــرایط خــاص، مدیــران 
ــد،  ــا و محصــوالت جدی ــگام طراحــی فراینده ــد هن می توانن
از اســتانداردهای شــرکتی اســتفاده کننــد و تضمیــن نماینــد 
کــه نــوآوری در فراینــد و محصــول با اســتانداردهای شــرکتِی 
پلتفرم هــا و اجــزای محصــول، ســازگار اســت. به عــالوه، 
مدیــران می تواننــد شــیوه های ســاخت وتولیدی را اجــرا 
کننــد کــه موجــب بهبــود توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه 
ماننــد شــیوه های ســاخت وتولید مبتنــی بــر زمــان، مدیریــت 
کیفیــت، یادگیــری ســازمانی، و یکپارچگــی و همــکاری 
زنجیــره ی تأمیــن می شــود کــه درنتیجــه منجــر بــه بهبــود 
ســرعت تحویــل می گــردد. هرچنــد کــه نــوآوری در فراینــد 
ــل  ــرعت تحوی ــتقیم، س ــور مس ــد به ط ــول می توان و محص
را افزایــش دهــد، امــا مدیــران بایــد بداننــد کــه توانمنــدی 
ــوآوری  ــازی و ن ــرات استانداردس ــوه، اث ــازی انب سفارشی س
ــن،  ــد. بنابرای ــل می کنن ــل منتق ــرعِت تحوی ــه س ــز ب را نی
ــوآوری،  ــران، استانداردســازی، ن پیشــنهاد می شــود کــه مدی
ــازی و  ــان پیاده س ــور همزم ــوه را به ط ــازی انب و سفارشی س

ــد. اجــرا کنن
7 نتیجه گیری

ــازی  ــر استانداردس ــی تأثی ــی تجرب ــه بررس ــه، ب ــن مطالع ای
ــرعت  ــوه و س ــازی انب ــدی سفارشی س ــر توانمن ــوآوری ب و ن
ــی از  ــه ی 204 تای ــک نمون ــاس ی ــردازد. براس ــل می پ تحوی
ــازی  ــه استانداردس ــد ک ــوم ش ــی، معل ــدگان چین تولیدکنن
تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر نــوآوری دارد. استانداردســازی 
و نــوآوری، به صــورت جداگانــه و باهــم بــر توانمنــدی 
سفارشی ســازی انبــوه تأثیــر مثبــت دارنــد. توانمنــدی 

ــرعت  ــود س ــب بهب ــوآوری موج ــوه و ن ــازی انب سفارشی س
ــوآوری از  ــازی و ن ــالوه، استانداردس ــود. به ع ــل می ش تحوی
طریــق توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه، اثــرات غیرمســتقیم 

ــد. ــل دارن ــر ســرعت تحوی ب
بــرای  را  راه  کــه  دارد،  محدودیت  هایــی  مطالعــه،  ایــن 
ــه  ــن مطالع ــه، ای پژوهش هــای بعــدی می گشــاید. اول این ک
ــده  ــات آین ــه  انجــام رسیده اســت. مطالع ــن ب در کشــور چی
ــورها  ــایر کش ــش در س ــدل پژوه ــی م ــه بررس ــد ب می توان
ــه  ــف ب ــادی مختل ــط نه ــب وکار، و محی ــگ، کس ــا فرهن ب
بپــردازد. دوم  یافته هــا،  افزایــش تعمیم پذیــری  منظــور 
این کــه، از پرســش نامه ی پیمایشــی بــا طیــف لیکــرت 
ــروز خطــا  ــال ب ــن روش احتم ــی اســتفاده شــد. در ای 7 تای
وجــود دارد و نمی توانــد روابــط علّــی میــان استانداردســازی، 
ســرعت  و  انبــوه،  سفارشی ســازی  توانمنــدی  نــوآوری، 
ــوان از  ــده می ت ــات آین ــد. در مطالع ــرار نمای ــل را برق تحوی
ــری  ــوردی عمیق ت ــات م ــتر و مطالع ــی بیش ــای عین داده ه
بــرای اعتباربخشــی بــه یافته هــا، اســتفاده کــرد. ســوم، ایــن 
مطالعــه روی اســتانداردهای شــرکتی تمرکــز دارد. بررســی 
نقــش  اســتانداردهای ملــی در بافتــار تولیدکننــدگان چینــی، 
ماننــد این کــه آیــا اســتانداردهای ملــی، نقــش میانجی گــری 
مهمــی در رابطــه بــا بهــره وری و نــوآوری، در کنــار روش های 
ســاخت وتولید و تقاضاهــای مشــتریان دارد یــا نــه، می توانــد 
موضــوع ارزشــمندی بــرای مطالعــه باشــد. چهــارم، نــوآوری 
و  فراینــد  در  نــوآوری  جنبــه ی  دو  هــر  از  می تــوان  را 
محصــول مفهوم ســازی کــرد و آن را بااســتفاده از معیار  هــای 
ــای عمــده ای محســوب می  شــوند،  ــه محدودیت ه ــی ک ذهن
اندازه گیــری کــرد. در مطالعــات آینــده می تــوان بــه بررســی 
اثــرات مختلف نــوآوری در فراینــد و محصــول روی توانمندی 
ــای  ــتفاده از معیاره ــت و بااس ــوه پرداخ ــازی انب سفارشی س
ــا تعــداد  عینــی ماننــد ســرمایه گذاری در پژوهش وتوســعه ی
ــرد. پنجــم،  ــری ک ــوآوری را اندازه گی ــات ثبت شــده ن اختراع
استانداردســازی و نــوآوری ممکــن اســت همــواره در بهبــود 
توانمنــدی سفارشی ســازی انبــوه، مکمــل یکدیگــر نباشــند، 
و نبایــد در ایــن مطالعــه، تحــت شــرایطی کــه نقــش 
مکمــل دارنــد، بررســی می شــدند. پژوهش هــای بعــدی 
ــرات مشــترک  ــه بررســی اقتضائاتــی کــه روی اث ــد ب می توان
استانداردســازی و نــوآوری، تأثیــر می  گــذارد، بپــردازد. 
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ــری  ــی اندازه گی ــور ذهن ــل، به ط ــرعت تحوی ــت، س درنهای
ــای  ــه ویژگی ه ــه ب ــل ک ــه ی تحوی ــرعت بهین ــده و س ش
محصــول و بــازار بســتگی دارد، بررســی نشــد. ایــن مطالعــه 
ــد  ــی، مانن ــای عین ــری معیاره ــق بکارگی ــوان از طری را می ت
ــرعت  ــری س ــرای اندازه گی ــل ب ــان تحوی ــود زم ــد بهب درص
ــل در  ــه ی تحوی ــرعت بهین ــی س ــق بررس ــل و از طری تحوی
بافتــار سفارشی ســازی انبــوه، و نیــز بررســی تأثیــرات 

ــعه داد. ــول، توس ــای محص ــازار و ویژگی ه ــرایط ب ش
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