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سفارشيســازي انبــوه بــه توانمنــدی توليــد كاالهــاي سفارشــي بــراي يــك بــازار انبــوه اشــاره دارد .نــوآوري ميتوانــد ميــزان
انعطافپذيــري و پاســخگويي يــك شــركت را ارتقــا دهــد و استانداردســازي ،شــركت را بــرای دســتيابي بــه اقتصــاد دامنــه

مفهومــي طراحــي و پيشــنهاد شــد .دادههــای پیمایشــی از  204شــركت توليــدي در چيــن جمــعآوري شــده و فرضيههــا مــورد
آزمــون قــرار گرفتنــد .نتايــج بهدســت آمــده نشــان ميدهــد كــه استانداردســازي تأثيــر مثبتــي بــر نــوآوري دارد .همچنيــن نــوآوري
و استانداردســازي ،تأثيــر مثبتــي بــر توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه داشــته و مكمــل توســعهی توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه
ميباشــند .نــوآوري بهميــزان چش ـمگيري موجــب افزايــش ســرعت تحويــل ميشــود .بااينحــال ،تأثيــر مســتقيم استانداردســازي
بــر ســرعت تحويــل معنــيدار نميباشــد .بهعــاوه ،نــوآوري و استانداردســازي بهطــور غيرمســتقيم و از طريــق توانمنــدي
سفارشيســازي انبــوه بــر ســرعت تحويــل تأثيرگــذار هســتند .ايــن مطالعــه ،بــا ارائـهی شــواهد تجربــي درمــورد تأثيــرات جداگانــه و
مشــترک استانداردســازي و نــوآوري بــر توســعهی توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه و نيــز تأثيــر مشــترک آنهــا بــر ســرعت تحويــل،
در توســعهی ادبیــات موضــوع ،نقــش دارد .نتايــج ايــن پژوهــش بــه مديــران در فهــم و درك نقــش استانداردســازي و نــوآوري در
ي و عملکــرد ســازمانی كمــك ميكنــد.
بهبــود توانمنــد 

واژگان کلیدی:
 1مقدمه

منظــور از سفارشيســازي انبــوه ،ارائــهی محصــوالت

مطالعــه ،بررســی تجربــي نقــش استانداردســازي و نــوآوري
در ایجــاد توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه و بهبــود ســرعت

سفارشــي در مقياســی بــزرگ و بــه روشــي پاسـخگو اســت؛
بهطــوري كــه تقريبـاً هــر مشــتري بتوانــد محصوالتــی را کــه

بــراي دو پرســش زيــر مطــرح شــد .اول اينكــه نــوآوري

و منطقــي بــرآورده میکنــد ،بیابــد .در سفارشیســازی

بــر توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه دارنــد؟ و دوم اينكــه

مشــتريان ،تقاضاهــای موجــود بــرای توليــد سفارشــي بهطور

انبــوه ،چگونــه بهطــور مشــترك بــر ســرعت تحويــل

بهطــور معمــول بــا چالشهــاي افزايــش تنــوع محصــوالت

توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه ،توليدكننــده را قــادر

تحويــل كــه بــر میــزان فوریــت تحویــل محصــوالت یــک

بــاال و بــا يــك هزینــهی قابلمقایســه بــا هزینــهی هــر

بــراي توليدكننــدگان سفارشــی انبــوه در خلــق و تحویــل

پيادهســازي و اجــراي سفارشيســازی انبــوه ،مســتلزم

تحويــل ميباشــد .ايــن مطالعــه ،بــا هــدف يافتــن پاســخ

نيازمنديهــاي منحصربهفــرد آنرا بــا يــك قيمــت معقــول

و استانداردســازي ،چــه تأثیرهــای جداگانــه و مشــترکی

انبــوه از طریــق همتــراز كــردن توليدكننــدگان بــا نيازهــاي

استانداردســازي ،نــوآوري و توانمنــدي سفارشيســازي

کارآمــد بــرآورده ميشــوند .توليدكننــدگان سفارشــی انبــوه
و پيچيدگــي فراینــد مواجــه هســتند .از ايــنرو ،ســرعت

تأثيرگــذار هســتند؟

ميســازد تــا محصــوالت سفارشــي خــود را بــا ســرعت

شــرکت در پاســخ بــه نیازهــای مشــتريان داللــت دارد،

واحــد محصــول بدســتآمده از تولیــد انبــوه ،توليــد كنــد.

ارزش بــه مشــتريان ،نقشــی حياتــي دارد .هــدف از ايــن

توتوليد و شــیوههای عملياتــي
سیســتمهاي ســاخ 
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استانداردسازي ،نوآوري ،توانمندي سفارشيسازي انبوه ،سرعت تحويل.
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هســتند .بــراي بررســي روابــط ميــان نــوآوري ،استانداردســازي ،توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه ،و ســرعت تحويــل ،يــك مــدل

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و مقيــاس ،توانمنــد ميســازد ،كــه توجــه بــه هــر دو عامــل بــراي توســعهي توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه ،الزم و ضــروري

منحصربهفــرد اســت .بــراي مثــال ،مطالعــات نشــان

توســعهی ادبیــات موجــود در سفارشیســازی انبــوه نقــش

از طريــق ماژولهــای اســتاندارد و طرحهــای نوآورانــهی

مديــران بنگاههــاي توليــدي كمــك كنــد تــا درك صحيحــي

ميدهــد كــه توانمنــدی سفارشيســازی انبــوه ميتوانــد

محصــول و فراینــد ،توســعه يابــد .استانداردســازي بــه

از اثــرات استانداردســازي و نــوآوري بــر توانمنــدي و عملكــرد

در پژوهشوتوســعه ،توليــد و خريــد اشــاره دارد .نــوآوري

 2مرور ادبيات
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كاربــرد قطعــات مشــترک ،اجــزا ،و پلتفرمهــای موجــود

عبــارتاز شــیوهی پذيــرش ،یکپارچهســازی و اســتقرار
فراینــد ،اســت .استانداردســازي بــا هــدف رشــد از طريــق

مشــخصههای مبتنــی بــر اجمــاع نظــرات ذينفعــان

دانــش و فناوریهــاي جديــد در توســعهی محصــول و
اقتصــاد مقيــاس و بهواســطهی افزايــش بهــرهوري و ســهم

شــرکتها ميباشــد .استانداردســازي ميتوانــد در

بــازار انجــام میشــود ،درحاليكــه هــدف از نــوآوري،

پويايیهــای بــازار اســت .درايــن مطالعــه ،دو ديــدگاه

راســتاي زنجيرههــای ارزش عمــودی ميپــردازد ،یــک

وجــود دارد .استانداردســازي بــر تشــابه ،يكنواختــي ،تــداوم

شدهاســت .بنابرایــن ،ايــن مطالعــه بهجــاي اســتانداردهای

ســودآورتر کــردن و انطبــاق بیشــتر توليدكننــدگان بــا
رقیــب درخصــوص ارتبــاط میــان استانداردســازي و نــوآوري

و اســتمرار رفتــار و تقويــت دیوانســاالری تأكيــد دارد ،كــه

ميتوانــد مانعــي بــراي خلــق ایدههــای جدیــد و ارائــهی

بــه فناوریهــا و محصــوالت موجــود محــدود میکنــد.

كــه استانداردســازي بــه كاركنــان اجــازه ميدهــد كــه
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استانداردســازي ،فراینــدي داوطلبانــه بــراي توســعهی

ســطوح مختلفــي مــورد بررســي قــرار گيــرد .از آنجــا کــه

بهتازگــی ،برخــي از پژوهشگــران اســتدالل میکننــد
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ســازمانی داشــته باشــد.

 1-2استانداردسازي

ایدههــای تغییــر مســیر باشــد ،بنابرايــن ،شــرکتها را
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دارد .بنابرايــن ،يافتههــاي ايــن پژوهــش ميتوانــد بــه

ايــن مطالعــه ،بــه بررســی نقشهــاي استانداردســازي در
دیــدگاه خــرد و ویــژه بــرای بررســی موضــوع ،انتخــاب

ملــي ،بــر اســتانداردهاي شــركتی در ســطح ســازماني تمركز
دارد .اســتانداردهاي شــركتی در قالبهــای مختلفــي در

ســازمانها ایجــاد شــدهاند و ميتواننــد بــر کل چرخــهي
توســعهی محصــول و فراینــد از تولیــد ایــده تــا بهرهبــرداری
از محصــول یــا فراینــد تأثيــر بگذارنــد.

ايــن مطالعــه ،بــر اســتانداردهاي شــركتی درخصــوص اجــزا

روششناســیها و زبانهــای مشــترکی ایجــاد کننــد كــه

و پلتفرمهــای محصــول تمرکــز دارد .ايــن اســتانداردها

و انطبــاق فناوریهــاي جديــد را تســهیل ميكنــد و

داخلــي ســازمان بــا شــركاي خارجــي ب ـهكار بــرده شــوند.

بــروز اثــرات بالقــوه و ترکیبــی استانداردســازي بــر نــوآوري و

تــا بــا دِمونتــاژ محصــوالت پيچيــده بــه زیرســامانههایی

تركيــب و انتشــار دانــش ،توســعهی محصــول و فراینــد،

درنتیجــه ،موجــب ارتقــای نــوآوري ميشــود .بهخاطــر

ميتواننــد بــراي تســهيل هماهنگــي ميــان واحدهــای

اســتانداردهاي شــرکتی بــه توليدكننــدگان اجــازه ميدهــد

نقــش اساســي آنهــا در سفارشيســازي انبــوه ،فهــم و درك

كــه ميتــوان آنهــا را تســهيم ،مبادلــه و جايگزيــن کــرده

سفارشيســازي انبــوه و ســرعت تحويــل ،ميتوانــد بــه

كاهــش هزينههــاي مبادلــه و رشــد تخصصگرايــي شــوند.

ايــن مطالعــه ،ديدگاههایــی را در راســتاي ارتبــاط میــان

دامنــه و مقياسهــای اقتصــادی دســت يافتــه و از طریــق

توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه ارائــه ميدهــد .نتايــج،

محصــول يــا طرحهــای ســاير اجــزای محصــول ،هزينههــا

اثــرات ترکیبــی استانداردســازي و نــوآوري بــر توانمنــدي

توليدكننــدگان در دســتيابي بــه مزيــت رقابتــي كمــك کند.

استانداردســازي و نــوآوري و نقشهــاي آنهــا در توســعهی
حاكــي از آن اســت كــه اثــر متقابــل بيــن استانداردســازي
و نــوآوري موجــب افزايــش توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه

شــده كــه ايــن توانمنــدي موجــب تأثیــر استانداردســازي و
نــوآوري بــر ســرعت تحويــل میشــود و بهموجــب آن در

و در خطــوط توليــد چندگانــه اســتفاده کــرد ،موجــب
اســتانداردها ،توليدكننــدگان را قــادر ميســازند تــا بــه

سفارشــي ســاختن يــك جــزء ،بــدون تغييــر طــرح كلــي

را كاهــش دهنــد .بــا حداكثرســازي تعــداد اجزای اســتاندارد،

ایجــاد واســطهای اســتاندارد میــان آنهــا و اســتفاده

از پلتفرمهــای محصــول ،یــک توليدكننــده ميتوانــد
بهطــور همزمــان ،ماژولهــای ســازگار ،توليــد و ماژولهــا

را در حالتهــای کارکــردی مختلــف ،دوبــاره مونتــاژ کنــد

پيشنيــاز و راهکاری بــراي بهبــود شایســتگی عملياتــی در

یــا بهبــود دهــد .بنابرايــن ،استانداردســازي بــا ســاده

سفارشيســازي انبــوه ميباشــد .جیــت پایبــون 2و همــکاران

موجوديهــا ميتوانــد بــه توليدكننــدگان كمــك كنــد.

موجــب تنــوع ،تناســب سفارشــی ،عملكــرد بــاال و ســرعت

ت و كاهــش پيچيدگــي محصــول و ســطح
كــردن عمليــا 
پژوهشگــران اســتدالل ميكننــد كــه استانداردســازي
ميتوانــد توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه را از طریــق

مــوارد زیــر بهبــود بخشــد:

 -1تســهيل و اجــراي شــیوههای ســاختوتوليد مــاژوالر

در ســال  ،2003دریافتنــد کــه نــوآوري در فراینــد ميتوانــد
مــورد انتظــار مشــتريان و درنهايــت ،ارتقــای توانمنــدي

سفارشيســازی انبــوه شــود.

 3-2توانمندي سفارشيسازی انبوه

 2-2نوآوري

جنبــه اســت )1 :سفارشیســازی محصــوالت در زمــان

داخلــي.

تعريــف کــرد .توانمنــدي سفارشيســازي انبــوه داراي چهــار

نــوآوري بــه کاربردهــای جديــد دانــش ،روشهــا و

حفــظ حجــم بــاالی تولیــد )2 ،سفارشيســازی محصــوالت

محصــوالت و فرایندهــا شــود تــا تقاضاهــاي مشــتريان و

تقاضاهــاي سفارشــي ،و  )4سفارشيســازی محصــوالت بــا

مهارتهايــي اشــاره دارد كــه ميتوانــد موجــب بهبــود

نيازهــاي بــازار را مرتفــع ســازد .نــوآوري ،توليدكننــدگان را

بــدون افزايــش قابــل توجــه هزينههــا )3 ،پاســخ ســريع بــه

كيفيــت پایــدار.

توليدكننــدگان ميتواننــد بهســرعت بــه تغييــرات محيطــي

قطعــات مشــترك ،برمیگــردد .همزمــان بــا اینکــه

موضــوع يكــي از اصــول بنيــادي در بحــث رقابتپذیــری

سفارشــی انبــوه بايــد تقاضاهــاي مشــتريان را یکــی کننــد

و چابكــي و انعطافپذيــري را بهبــود بخشــند ،بنابرايــن،
پاســخ داده و از پوياييهــای بــازار منتفــع شــوند ،كــه ايــن

نيازهــاي فــردی مشــتريان در توليــد انباشــتههای بــزرگ

بخشبنــدي بــازار افزايــش مييابــد ،توليدكننــدگان

آنهــا اســت .نوآوريهــا ميتواننــد بهشــكلهاي مختلفــي

تــا بتواننــد حجــم بااليــی از محصــوالت را براســاس دارایــی

محصــوالت موجــود ظهــور نماينــد.

دســت یابنــد .کارایــی هزینـهی سفارشيســازي ،بــه توانایــی

ماننــد ارتقــا ،توســعه ،و تغييــرات عمــده در فرایندهــا و

ثابــت خــود تولیــد کننــد تــا بــه دامنــه و مقیــاس اقتصــادی

درايــن مطالعــه بــر نــوآوری محصــول و فراینــد تمركــز

تأمیــن محصــوالت سفارشــی بــا قیمتــی مشــابه قیمــت

مرحل ـهی پايانــي ارائ ـهی محصــول اشــاره دارد ،درحاليكــه

سفارشیســازی ،بهطــور قابــل توجهــي عــدم قطعیــت

شدهاســت .نــوآوري در محصــول بــه ايجــاد تغييراتــی در

هــر واحــد حاصــل از تولیــد انبــوه برمیگــردد .توانمنــدی

نــوآوري در فراینــد بــه صــورت ايجــاد تغييراتــی در

و پيچيدگــي عملیاتــی را افزايــش ميدهــد .كنتــرل

در فراینــد و محصــول ،هــر دو مســتلزم يادگيــري و

سفارشــي انبــوه ميباشــد .پاســخگويي سفارشيســازی بــه

پژوهشگــران اظهــار دارنــد كــه نــوآوري ،نقــش عمــدهاي

دارد .در كل ،مشــتريان بــراي دريافــت محصــوالت سفارشــي،

روشهــاي توليــد محصــوالت ،تعریــف میشــود .نــوآوري

توســعهی دانــش جديــد توســط توليدكننــدگان ميباشــند.
در سفارشيســازي انبــوه دارد ،زيــرا فرایندهــا و محصــوالت

هزينههــاي عملياتــي ،چالشــي بــراي توليدکننــدگان
توانايــي كاهــش زمــان كلــي سفارشيســازی محصــول اشــاره
بايــد مــدت زمــان بيشــتري منتظــر بماننــد .افزايــش چابكي

جديــد بــه توليدكننــدگان امــکان ميدهنــد طيــف گســترده

فراینــد تولیــد ،دغدغ ـهی اصلــی تولیدکننــدگان سفارشــي

کننــد .بــراي مثــال بيــان ميشــود كــه بهبــود مســتمر يــك

مديريــت و تضميــن ســطح كيفيــت هــر محصــول سفارشــي،

و متنوعــي از محصــوالت را بهصــورت كارامــد مديريــت

انبــوه ميباشــد .كيفيــت سفارشيســازی بــه توانايــي
1. modularity-based
2. Jitpaiboon

47

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

توانمنــد ميكنــد تــا ارزشهــای موردانتظــار را محقــق کــرده

توليــد سفارشــي در حجــم بــاال بــه توانايــي یکــی کــردن
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 -2كاهــش اثــرات منفــي تنــوع محصــول بــر عمليــات

ايجــاد موازنههــای اساســی در هزينــه ،تحويــل و كيفيــت،

فراینــد و همــكاري تيمــي پويــا) و پیکرهبنــدی محصــول،

بــازار نســبتاً بــزرگ كــه داراي تقاضاهــاي سفارشــی ،بــدون

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

(بــراي مثــال :مــاژوالر بــودن محصــول ،مــاژوالر بــودن

توانمنــدي سفارشيســازی انبــوه را ميتــوان توانايــي
ارائــهی محصــوالت در حجــم نســبتاً زيــاد بــراي يــك

1

اشــاره دارد .توليدكننــدگان سفارشــي انبــوه ،هنگاميكــه

تنــوع محصــوالت بهميــزان قابلتوجهــي افزایــش مييابــد،

انبــوه ،شــامل پلتفرمهــای اســتاندارد محصــول اســت کــه

ميشــوند .بنابرایــن ،توليدكننــدگان بايــد بــراي تحويــل

ســاختوتولید و فناوریهــای اطالعــات جدیــد مورداســتفاده

بهطــور معمــول ،بــا چالــش تضمیــن كيفيــت پايــدار مواجــه

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

محصوالتــي كــه نيازهــاي فــردی مشــتريان را بــا بهــرهوری

نزدیــک بــه بهــرهوری تولیــد انبــوه ،بــرآورده ميكننــد،
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قــرار میگیــرد .اگرچــه ،بیشــتر مطالعــات تجربــی موجــود
تنهــا روی اثــرات فــردی استانداردســازی و نــوآوری بــر

سيســتمها و فناوریهــای نوآورانــه و پيشــرفتهاي را

دريافتهانــد كــه توانمنــدي سفارشيســازی انبــوه را

انبــوه بهطــور کلــی بررســی نشدهاســت.

بــر زمــان ،يادگيــري ســازماني ،مديريــت كيفيــت ،فنــاوري

یــک شــاخص عملکــردی در نظــر گرفتــه شدهاســت.

پيادهســازي و اجــرا نماينــد .بــراي مثــال ،پژوهشگــران

ميتــوان از طريــق شــیوههای ســاختوتوليد مبتنــي

اطالعــات و یکپارچهســازی زنجيــرهی تأميــن توســعه داد.

امــا اثــرات ترکیبــی آنهــا روی توانمنــدی سفارشیســازی

درایــن مطالعــه ،بهطــور ویــژه ،ســرعت تحویــل بهعنــوان

در بافتــار سفارشیســازی انبــوه ،ســرعت تحویــل،

پژوهشگــران معتقدنــد کــه استانداردســازی و نــوآوری

زمــان موردنیــاز بــرای تحویــل محصــوالت سفارشــی و

انبــوه در مطالعــات مفهومــی ،ضــروری و مهــم هســتند .برای

سفارشیســازی میباشــد .نــوآوری در فراینــد و محصــول

کــه محصــوالت تولیــدی بــهروش سفارشیســازی انبــوه،

را کاهــش دهــد و ســازندگان را قــادر میســازد تــا

محصــول و فراینــد ،در پیادهســازی و اجــرای سفارشیســازی

مثــال ،داســیل ِویرا 3و همــکاران ( )2001اســتدالل میکننــد

تشــخیص فرایندهــای تولیــد در پاســخ بــه درخواس ـتهای
میتوانــد زمانهــای موردنیــاز توســع ه و ســاخت محصــول

بهســرعت الزامــات مشــتریان را بــرآورده ســازند .اســتفاده

فرایندهــای سفارشیســازی انبــوه مســتلزم توســعهی ســریع

از اســتانداردهای شــرکتی توســط تولیدکننــدگان میتوانــد

همــکاران ( )2009پیشــنهاد میکننــد کــه سفارشیســازی

خریــد تــا تحویــل را کاهــش دهــد .بنابرایــن ،اســتدالل

بلکــه مســتلزم ابزارهــای نــوآوری بــرای توســعهی فضــای

توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه و ســرعت تحویــل دارنــد.

محصــول و توانمندیهــای نــوآوری هســتند .ســالوادور 4و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بهوســیلهی مجموعــهای از محصــوالت و در فناوریهــای

توســعهی توانمنــدی سفارشســازی انبــوه تأکیــد دارنــد،

بایــد بااســتفاده از واســطهای اســتاندارد ،مــاژوالر شــوند و
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اســتدالل میکننــد کــه توانمندســازهای سفارشیســازی

انبــوه نهتنهــا بــه طرحهــای اســتاندارد فراینــدی نیــاز دارد،

راه کار نیــز میباشــد .فوگلیاتــو 5و همــکاران ()2012

موجــب ســاده کــردن عملیــات شــود و زمــان موردنیــاز برای
میشــود کــه استانداردســازی و نــوآوری رابطـهی مثبتــی بــا
شــکل  ،1مــدل مفهومــی را نشــان میدهــد.

شکل  :1مدل مفهومی .توجه *p<0.05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 :

3. Da Silveira
4. Salvador
5. Fogliatto

 3فرضیهسازی

اســتانداردهای شــرکتی ،در نــوآوری محصــول و فراینــد

از طریــق ایجــاد اســتانداردهای ســازگاری نقــش دارنــد،

ایــن اســتانداردها نشــان دهنــدهی بــاز بــودن هســتند

و مشــارکت میــان کارکنــان داخلــی و همــکاری بــا
شــرکای خارجــی را ارتقــا میدهنــد .اگــر کارکنــان ،درک

مشــترکی از اجــزا و پلتفرمهــای محصــول داشــته باشــند،
میتواننــد خالقانهتــر عمــل کننــد و احتمــال مقاومــت

تســهیل توســعهی همزمــان و مشــارکتی محصــول ،بهبــود

میبخشــند .ایــن اســتانداردها ،طراحــان محصــول را قــادر

میســازد تــا بهطــور همزمــان ،ترکیبــات متفاوتــی از

ماژولهــا بــا هزینههــای پاییــن ایجــاد کننــد و محصــوالت
جدیــدی از طریــق یادگیــری روش آزمــون و خطــا در ســطح

اجــزا و معمــاری ،توســعه دهنــد .بهعــاوه ،تولیدکننــدگان

میتواننــد پلتفرمهــا و واســطهای محصــول را اســتاندارد

کننــد تــا پیچیدگــی و تنــوع تولیــد کاهــش یابــد .ایــن

موضــوع ،بــه کارکنــان پژوهشوتوســعه در درک عمیقتــر

فناوریهــا و فرایندهــای موجــود ،تشــخیص مســائل بالقــوه،

جدیــد فراینــدی کــه موجــب ســرعت بخشــیدن بــه نــوآوری
در فراینــد میشــود ،کمــک میکنــد .از ایــنرو ،فرضیــهی

زیــر پیشــنهاد میشــود:

 - H1استانداردسازی رابطهی مثبتی با نوآوری دارد.

پیادهســازی سفارشیســازی انبــوه ،نیازمنــد ســاختوتولید

و فناوریهــای اطالعــات پیشــرفته و طرحهــای فراینــد و
محصــول جدیــد اســت .توانمنــدی خلــق محصــوالت کامـ ً
ا

جدیــد یــا بهبــود ابعــاد خاصــی از محصــوالت برای توســعهی
توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،حیاتــی و ضــروری اســت.

نــوآوری در محصــول بــه تولیدکننــدگان کمــک میکنــد تــا
ماژولهایــی را طراحــی کننــد کــه توســط خانوادههایــی

از محصــوالت گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و
بهســرعت دوبــاره باهــم ترکیــب شــوند .نــوآوری در فراینــد

موجــب انعطافپذیــری و کارایــی بیشــتر فرایندهــای تولیــد

میشــود و بــا بهینهســازی زنجیــرهی تأمیــن ،هزینههــا

را کاهــش میدهــد .طرحهــای نوآورانــهی فراینــدی بــرای

و گــذرا اســت ،رقابــت کننــد .از ایــنرو ،فرضیــهی زیــر

پیشــنهاد میشــود:

 -H2aنــوآوری رابطـهی مثبتــی بــا توانمندی سفارشیســازی

انبوه دارد.

بــا پذیــرش فناوریهــای جدیــد و ســرمایهگذاری در
پژوهشوتوســعه ،تولیدکننــدگان میتواننــد اجــزا ،ماژولهــا،

و پلتفرمهــای جدیــدی توســعه داده و زمانهــای انتظــار
در زنجیرههــای تأمیــن را کاهــش دهنــد .بــا طرحهــای

نوآورانــهی محصــول میتــوان زمــان موردنیــاز را بــرای
آزمایــش و معرفــی محصــول بــه بــازار ،کاهــش داد .نــوآوری

در فراینــد میتوانــد بــه توســعه ،خریــد ،ســاختوتولید

محصــوالت جدیــد و فرایندهــای تحویــل بهواســطهی

کمــک بــه تولیدکننــدگان در کشــف و شناســایی مســائل
تولیــد ،تفکیــک مســائل بالقــوهی کیفیــت و اجتنــاب از

بــروز عدمتطابــق میــان اجــزای مختلــف یــا ویژگیهــای
محصــول بــا تقاضاهــای اولیـهی مشــتریان ،ســرعت بخشــد.
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توتولید ،تغییــرات
بنابرایــن ،در فرایندهــای خریــد و ســاخ 

طراحــی کمتــری موردنیــاز اســت .بهعــاوه ،پانایــدِز

6

( )2006دریافــت کــه نــوآوری ،رابطـهی مثبتــی بــا کیفیــت

خدمــات لجســتیکی دارد کــه شــامل تحویــل ســریع اســت.

از ایــنرو ،فرضیــهی زیــر پیشــنهاد میشــود:

 -H2bنوآوری رابطهی مثبتی با سرعت تحویل دارد.

استانداردســازی پلتفرمهــا و اجــزای محصــول میتوانــد
بــه تولیدکننــدگان در کاهــش هزینههــای طراحــی کمــک
کنــد ،زیــرا ماژولهــا میتواننــد در میــان خانوادههــای

محصــوالت مختلــف بــه اشــتراک گذاشــته شــوند .همچنین،
وقتــی اســتانداردهای شــرکتی بهصــورت گســترده بــکار

میرونــد ،تولیدکننــدگان میتواننــد هزینههــای تولیــد و

پیچیدگــی مرتبــط بــا افزایــش تنــوع محصــول را کاهــش
دهنــد ،زیــرا اســتانداردهای شــرکتی میتواننــد دســتیابی

بــه اقتصــاد دامنــه و مقیــاس را تســهیل کننــد .اگــر
قطعــات ،اجــزا و تجهیــزات ،اســتاندارد شــوند ،تولیدکنندگان
میتواننــد آنهــا را در مقیاسهــای بــزرگ ،خریــداری

کننــد .هزینههــای مدیریــت خریــد و تأمینکننــدگان را
6. Panayides

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

و کشــف فرصتهــای بهبــود ،و ایدههایــی بــرای طرحهــای

چرخههــای عمــر کوتــاه محصــول و تقاضاهــای ناهمگــون
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اســتانداردهای شــرکتی ،نــوآوری در محصــول را از طریــق

بتواننــد در محیــط کســبوکاری کــه از مشــخصههای آن،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

آنهــا در برابــر تغییــرات و ایدههــای جدیــد ،کمتــر اســت.

تولیدکننــدگان سفارشــی انبــوه ضــروری هســتند تــا آنهــا

هــم میتــوان کاهــش داد ،زیــرا اســتانداردهای شــرکتی

را میتــوان بهعنــوان معیــاری بــرای مدیریــت کیفیــت

درنتیجــه ،سفارشیســازی انبــوه بــا افزایــش کیفیــت پایــدار

میتواننــد موجــب تســهیل بازترکیــب و بازآرایــی ماژولهــا

سفارشیســازی انبــوه کــه بــا تســهیم اطالعــات بههنــگام

اســتاندارد میتوانــد زمــان موردنیــاز را بواســطهی توســعهی

تســریع پــردازش اطالعــات و تصمیمگیــری میشــود.

بــکار بــرد .بهعــاوه ،پلتفرمهــا و واســطهای اســتاندارد

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

شــوند .یــک تیــم توســعهی محصــول ،بهکمــک طرحهــای
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داخــل ســازمان و فراتــر از مرزهــای آن مرتبــط اســت ،موجب

همزمــان محصــوالت جدیــد ،کاهــش دهــد .بنابرایــن ،وقتــی
اســتانداردهای شــرکتی میتواننــد موجــب کاهــش

میســازد .بنابرایــن ،تولیدکننــدگان میتواننــد بهســرعت،

تولیدکننــدگان ،محصــوالت سفارشــی تولیــد میکننــد،

هزینههــا و بهبــود انعطافپذیــری و پاســخگویی شــوند .از
ایــنرو ،فرضیــهی زیــر پیشــنهاد میشــود:

همزمانــی تولیــد و تحویــل ،و هماهنگــی تصمیمــات ،توانمند
بــه نیازهــای مشــتریان پاســخ دهنــد .از ای ـنرو ،فرضی ـهی

زیــر پیشــنهاد میشــود:

 -H3aاستانداردســازی ،رابطــهی مثبتــی بــا توانمنــدی

 - H4توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه رابط ـهی مثبتــی بــا

اســتفاده از پلتفرمهــا و اجــزای اســتاندارد میتوانــد

تولیدکننــدگان سفارشــی انبــوه بــا محیطــی پویــا و

اجــزا را کاهــش دهــد و از بیاســتفاده شــدن موجودیهــا

محصــوالت سفارشــی بــا هزینههــای پاییــن و منطقــی

سفارشیســازی انبــوه دارد.

زمانهــای موردنیــاز بــرای توســعهی محصــوالت و خریــد

ســرعت تحویــل دارد.

رقابتــی مواجــ ه هســتند کــه الزمــهی آن ،ارائــهی

جلوگیــری کنــد .همچنیــن ،اســتانداردهای شــرکتی

اســت .نــوآوری و استانداردســازی در توســعهی توانمنــدی

بهبودهــای طراحــی شــوند .اســتفاده از اجــزای اســتاندارد

آنهــا بــا توانمندیهــای تولیــد انبــوه و سفارشیســازی،

بــه خاطــر اثــرات یادگیــری میتوانــد مانــع بــروز مســائل

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و تحویــل ســریع ،شــناخته میشــود .بهعــاوه ،پیادهســازی

ایــن موضــوع ،تولیدکننــدگان را در بهبــود پیشبینیهــا،

میتواننــد موجــب تســریع فرایندهــای پژوهشوتوســعه و
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کیفیــت و توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه وجــود دارد ،و

سفارشیســازی انبــوه ،مکمــل یکدیگــر هســتند ،زیــرا

کــه هــردوی آنهــا بــرای سفارشیســازی انبــوه ،ضــروری

تولیــد شــود ،کیفیــت محصــوالت را تضمیــن کنــد و

هســتند ،در ارتبــاط میباشــند .اگــر هریــک از ایــن دو شــیوه

ایــن ،اســتانداردهای شــرکتی میتواننــد ســرعت تحویــل را از

انجــام نشــوند ،تولیدکننــدگان ممکــن اســت بــا مشــکالتی

بهبــود بخشــند .کاهــش زمانهــای موردنیــاز را نیــز میتــوان

بیــش از حــد روی نــوآوری بــرای ایجــاد تمایــز در محصوالت

درنتیجــه ،زمانهــای موردنیــاز را کاهــش دهــد .عــاوه بــر

طریــق بهبــود اثربخشــی فراینــد و افزایــش دقــت پیشبینـی

بــه افزایــش مهــارت و تخصــص کارگــران کارگاهــی نســبت

داد کــه میتواننــد یــاد بگیرنــد ،ســریعتر اجــزای اســتاندارد
را مونتــاژ کننــد .از ایـنرو ،فرضیـهی زیر پیشــنهاد میشــود:

در توســعهی توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،بهدرســتی
مواجــه شــوند .بــرای مثــال ،هنگامیکــه تولیدکننــدگان
سفارشــی خــود نســبت بــه رقبــا تمرکــز میکننــد ،ممکــن

اســت هزینههایشــان افزایــش یابــد .بهطــور مشــابه ،اگــر
تولیدکننــدگان بیــش از حــد روی دســتیابی بــه مزیتهــای

 -H3bاستانداردســازی رابط ـهی مثبتــی بــا ســرعت تحویــل

هزینــه از طریــق استانداردســازی تأکیــد کننــد ،ممکن اســت

توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه میتوانــد کارایــی عملیاتــی

پلتفرمهــای محصــول ،یــا فضاهــای راهکار جدیــد هســتند،

دارد.

تغییــرات در ترجیحــات مشــتری را کــه مســتلزم ماژولهــا،

تولیدکننــدگان را بهبــود دهــد و بــه آنهــا امــکان میدهــد تا
فــورا ً نیازهــای مشــتریان را بــرآورده ســازند .سفارشیســازی

در فرایندهــای ســاختوتولید ،ماشــینآالت ،تجهیــزات و

فرایندهــای تولیــد و زنجیــرهی تأمیــن و درنتیجــه ،کاهــش

سفارشــی ســاختن محصــوالت از طریــق ترکیــب مجــدد و

بیــن ســاختوتولید مبتنــی بــر زمــان و شــیوههای مدیریــت

نوآورانــهی محصــول تضمیــن میکننــد کــه ماژولهــای

انبــوه از طریــق پاســخگویی و انعطافپذیــری بیشــتر در

زمانهــای موردنیــاز ،شــناخته میشــود .ارتباطــات نزدیــک

نادیــده بگیرنــد .نــوآوری در فراینــد ،عناصــر جدیــدی را

فناوریهــا معرفــی میکنــد کــه بــه تولیدکننــدگان در
ســریع ماژولهــای اســتاندارد ،کمــک میکنــد .طرحهــای

اســتاندارد بتواننــد الزامــات سفارشیســازی را بــرآورده

کار ،افزایــش ارزش یــوآن چیــن ،و کاهــش تقاضــای بازارهای

کننــد و بــا ســرعت بــاال و هزینههــای پاییــن بتواننــد

خارجــی مواجــه هســتند ،فلســفهی سفارشیســازی انبــوه را

یادگیــری ایــن نوآوریهــا توانمنــد کــرده و آنهــا را بهطــور

ش استانداردســازی و نــوآوری در
و ویــژهای بــرای بررســی نقـ 

پیکربنــدی شــوند .اســتانداردهای شــرکتی ،کارکنــان را در

کارا و اثربخــش در سفارشیســازی انبــوه ،ســهیم میکنــد.

پذیرفتهانــد .بنابرایــن ،ناحی ـهی  ،PRDبافتــار منحصربهفــرد
توســعهی توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه دارد.

بهعــاوه ،اســتانداردهای شــرکتی ،تفکیکپذیــری ،قابلیــت

بنابــر پیشــنهادهای ارائــه شــده توســط فرولیــچ،)2002( 11

کمــک میکنــد تــا محصــوالت جدیــدی را از طریــق

اجتماعــی بــا شــرکتها دارنــد ،اتــکا شــد .از فهرســت ارائــه

جدیــد از طریــق بــه تعویــق انداختــن تولیــد 7یــا بازطراحــی

 ،PRDبهعنــوان ســاختار نمونــه بــرای انتخــاب شــرکتهای

ترکیــب و اشــتراک را افزایــش داده و بــه تولیدکننــدگان

یتوانــد
درنتیجــه ،تعامــل میــان استانداردســازی و نــوآوری م 

توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه را ارتقــا دهــد .از ایــنرو،

فرضیــهی زیــر پیشــنهاد میشــود:

تولیــدی ،اســتفاده شــد .بــه منظــور افزایــش میــزان

پاســخدهی ،ابتــدا شــرکتهای منتخــب بــرای شناســایی
پاســخدهندگان دارای صالحیــت و تأییــد مشــارکت آنهــا
در ایــن پیمایــش ،فراخوانــده شــدند .همچنیــن ،مناســب

 - H5تعامــل میــان استانداردســازی و نــوآوری رابطــهی

بــودن هــر یــک از شــرکتهای منتخــب بــرای حضــور در

 4طرح پژوهش

پســت و یــا پســت الکترونیــک ارســال شــد .طبــق نظــر

مثبتــی بــا توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه دارد.

 1-4جمعآوری دادهها و نمونهگیری

ایــن پژوهــش صحهگــذاری شــد .پرســشنامهها از طریــق

بویــر 12و همــکاران ( ،)2002اگــر پرســشنامهها بــه طــور

بهمنظــور آزمــون فرضیههــای ارائــه شــده ،شــرکتهای

مناســبی تهیــه شدهباشــد ،ایــن روشهــا بــرای جم ـعآوری

مرواریــد ( )9PRDبهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .از

همـهی  745پرسـشنامه در پایان ســال  2009ارســال شــد.

تولیدکننــده از ناحیــهای در چیــن بــه نــام دلتــای رود

داده ،نتایــج یکســانی را ایجــاد میکننــد.

در طــول مــدت دو مــاه ،بــرای یــادآوری بــا پاس ـخدهندگان

منطقـهی  ،PRDبهســرعت بــه یکــی از مقاصــد عمــده بــرای

تمــاس تلفنــی برقــرار شــد .درنهایــت 250 ،پرســشنامه

کــه اغلــب ،کارخانههــای جهانــی 10نامیــد ه میشــدند،

 204پاســخدهنده ،بــرای تجزیهوتحلیلهــای بیشــتر

در چیــن ،تجربــه کردهاســت و اهمیــت آن در زنجیرههــای

از  204پرســشنامه123 ،مــورد از طریــق پســت و 81

ســرمایهگذاری خارجــی و برمبنــای ســاختوتولید مــدرن
تبدیــل شــد .ایــن ناحیــه ،یکــی از ســریعترین رشــدها را

برگردانــده شــد .پــس از پاالیــش دادههــا ،پرس ـشنامههای

نــگاه داشتهشــد .میــزان پاســخدهی  %27/4میباشــد.

تأمیــن جهانــی بیــش از پیــش ،افزایــش یافتهاســت .تجــارب

مــورد از طریــق پســت الکترونیــک جمــعآوری شــد.

تولیدکننــده در ناحیــهی  PRDکمــک میکنــد تــا

) t (t-testمــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نتایــج ،تفــاوت

فرایندهــای جدیــد ،برمبنــای مفاهیــم و طرحهــای خــود و

 .)p>0.1همچنیــن ،پاس ـخنامههایی کــه زود و دیــر دریافــت

موجــود در همــکاری بــا شــرکای غربــی ،بــه شــرکتهای

توانمندیهــای الزم را بهمنظــور توســعهی محصــوالت و
تدویــن اســتانداردهای شــرکتی ،بهدســت آورنــد .بهعــاوه،

بیشــتر تولیدکننــدگان در  PRDاز طریــق سفارشیســازی

بــرای ارزیابــی انحــراف پاســخ میــان دو گــروه ،آزمــون

معن ـیداری بیــن تعــداد کارکنــان نشــان نــداد (t=0.889 ,

شــدند بــرای تعــدادی از کارکنــان ،بــا یکدیگــر مقایســه

شــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه مقــدار آمــارهی  tبیــن

و پاســخ ســریع ،رقابــت میکننــد .اغلــب آنهــا بهدلیــل

 127پاســخنامهی زودهنــگام و  77پاســخنامهی کــه بــا

کسـبوکار ماننــد افزایــش هزینههــای مــواد اولیــه و نیــروی

 ،)p>0.1ایــن موضــوع ،نشــان میدهــد کــه انحــراف پاســخ

اینکــه بــا هزینههــای ســنگین ناشــی از تغییــرات محیطــی
11. Frohlich
12. Boyer
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تأخیــر دریافــت شــد ،تفــاوت معنـیداری نــدارد (t= 0.275 ,
7. postponing production
8. push–pull boundary
9. Pearl River Delta
10. the world’s factory

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

زمانیکــه «سیاســت درهــای بــاز» بــه اجــرا گذاشــته شــد،
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مرزهــای فشار-کشــش 8در زنجیــرهی تأمیــن ،توســعه دهند.

شــده توســط نهــاد پژوهــش صنعتــی دانشــگاهی در ناحیهی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بهبــود ارتباطــات میــان اجــزا و توســعهی فرایندهــای

بــرای جمــعآوری دادههــا ،بــر اســتادانی کــه ارتباطــات

نــدادن بــه پرس ـشنامه ،دغدغ ـهی اصلــی در ایــن مطالعــه
نیســت .تقریبـاً  %88پاسـخدهندگان ،ســمت مدیــر کلــی یــا
سرپرســت عملیاتــی داشــتند .ســایر پاسـخدهندگان مســئول

عملیــات روزانــه در طراحــی ،بازاریابــی یــا ســاختوتولید

بودنــد .یــک مطالعــهی آزمایشــی از  10تولیدکننــده در

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

ناحیـهی  PRDنشــان داد کــه آنهــا واجدشــرایط الزم بــرای
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پرســشنامهها ابتــدا بــه زبــان انگلیســی طراحــی شــده و
ســپس بــه زبــان چینــی ترجمــه شــد .دقــت آنهــا از طریــق
ترجم ـهی مجــدد ،صحهگــذاری شــد .هــر یــک از مقادیــر،

بااســتفاده از آیتمهــای چندگانــه و طیــف لیکــرت  7امتیازی
ا مخالــف؛ تــا  =7کامـ ً
( =1کامـ ً
ا موافــق) اندازهگیــری شــد.
مقیاسهــا از ادبیــات موجــود اقتبــاس یــا منطبــق شــده و

حضــور در مطالعــه هســتند .ویژگیهــای شــرکتهای

در جــدول  2فهرســت شــدهاند .شــش مــورد از آنهــا بــرای

 2-4مقادیر و اندازهها

انبــوه ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.

پاســخدهنده در جــدول  1آمــده اســت.

اندازهگیــری چهــار جنبــه از توانمنــدی سفارشیســازی

جدول  :1ویژگیهای پاسخدهندگان
N

%

ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ

26

12/7

ﮐﻤﺘﺮ از 100

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰي و ﻣﻌﺪﻧﯽ

26

12/7

101 -500

42

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

23

11/3

501 – 1000

51

25/0

ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت آن

20

9/8

1001 - 5000

74

36/3

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و داروﯾﯽ

24

11/9

ﺑﯿﺶ از 5000

27

13/2

ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

19

9/3

 -3ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

 -1ﺻﻨﻌﺖ

 -2ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن

N

%

10

4/9
20/6

راﯾﺎﻧﻪ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

17

8/3

دوﻟﺘﯽ

33

16/2

ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

12

5/9

ﺧﺼﻮﺻﯽ

97

47/5

ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

10

4/9

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

52

25/5

ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

8

3/9

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك

22

10/8

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

19

9/4

ﻣﻮارد اﻧﺪازه ﯾﺮي

ﺟﺪول  :2ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه )*(α=0.907 , C.R.= 0.929 , AVE= 0.68

ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻔﺎرﺷﯽ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزي ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون ازدﺳﺖ دادن ﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزي را ﺑﺮآورده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻮآوري )(α=0.874 , C.R.= 0.906 , AVE= 0.62

ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻞ
0/806
0/808
0/757
0/886
0/874
0/825

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺟﻮﯾﺎي ﻧﻮآوري در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﺪاوم در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري زﯾﺎدي در ﻧﻮآوري ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪي را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

0/817
0/810
0/769
0/741
0/837
0/734

ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﻏﻠﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهي ﻣﺎ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.

0/741
0/655

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي )(α=0.817 , C.R.= 0.867, AVE= 0.52

اﻏﻠﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهي ﻣﺎ از ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪي را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻗﻄﻌﺎت ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ را ﺣﺬف ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،در دﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ.

0/722
0/752
0/713
0/742

ﻣﺎ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ داراي ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﻮردﻧﯿﺎز داراي ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ) .از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ(
* : αآﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ؛  :C.R.ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ؛  :AVEﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
** ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ.

0/939
0/947

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ )**(α=0.777, C.R.= 0.941, AVE= 0.89

( ،)1997جیــآاو 15و تسِ ــنگ )2000( 16و فردریکســون 17و

در پژوهشهــای تجربــی سفارشیســازی انبــوه ،مــدلPLS

اجــزای اســتاندارد و ســایر عوامــل مربــوط بــه پلتفرمهــای

 PLSمیتوانــد بــر اســاس برآوردهــای بارهــای مســیر و

گاد ،)2005( 18اقتبــاس شــدند .ســه مــورد اول مربــوط بــه
محصــول میباشــد .مقادیــر نــوآوری از مطالعــات مانــو
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بهطــور گســترده ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتهاســت .مــدل
مقادیــر  R2ارزیابــی شــود .بــار مســیر ،قــدرت روابــط بیــن

و ســریرام )1996( 20اقتبــاس شــدند .بــرای اندازهگیــری

ســازهها و مقادیــر  R2را نشــان میدهــد کــه نمایانگــر

قــرار گرفتنــد و بــرای اندازهگیــری ســرعت تحویــل ،دو

 )2.0M3بــرای ارزیابــی اندازهگیــری و مدلهــای ســاختاری

نــوآوری در فراینــد و محصــول ،شــش آیتــم مــورد اســتفاده

قــدرت پیشبینــی اســت .نرمافــزار هوشــمند ( PLSویرایــش

بهعــاوه ،پرســشنامهها دارای بخشــی بــرای جمــعآوری

مســیر در مــدل ســاختاری بــکار گرفتهشــد.

و کاالنتــون 23و دی بندِتــو )2000( 24اســتفاده شــدند.

بررســی اهمیــت بــار عاملــی در مــدل اندازهگیــری و ضریــب

دادههــا از مشــخصات جمعیــت شــناختی شــرکتها ،شــامل

بــرای بررســی و آزمــون مــدل اندازهگیــری ،تحلیــل عاملــی

دو متغیــر کنترلــی ،بخــش صنعــت و انــدازهی شــرکت،

ارائــه شدهاســت .بــرای ســنجش پایایــی ،آلفــای کرونبــاخ

دســترس ،فرکانــس و شــدت رقابــت در یــک صنعــت

از  0/867تــا  0/941و مقــدار آلفــای کرونبــاخ از  0/777تــا

بخشهــای صنعتــی ،مالکیــت و انــدازهی شــرکت بودنــد.

مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفتنــد .فناوریهــای در
موجــود ممکــن اســت بــر تصمیمــات مدیریتــی درمــورد
سفارشیســازی انبــوه و عملکــرد عملیاتــی شــرکت تأثیــر

بگــذارد .شــرکتهای بزرگتــر ممکــن اســت توانمنــدی
سفارشیســازی انبــوه باالتــری داشــته باشــند؛ زیــرا آنهــا

تأییــدی ( )CFAاســتفاده شــد و نتایــج آن در جــدول 2

و پایایــی مرکــب محاســبه شــد .پایایــی مرکــب ،دامن ـهای

 0/907کــه باالتــر از مقــدار آســتانهی توصیهشــده یعنــی
عــدد  0/7کــه پایایــی مناســب پیشــنهادی اســت ،میباشــد.

مقــدار روایــی از طریــق مــرور همهجانبـهی ادبیــات موضــوع

و ارزشیابــی دقیــق ســازهها توســط افــراد متخصــص و

محدودیتهــای کمتــری از نظــر منابــع دارنــد .تعــداد

دانشــگاهی در طــی آزمونهــای آزمایشــی ،ســنجیده شــد.

بــرده شــد .انــدازهی بنــگاه و بخــش صنعــت بــا اســتفاده از

همگــرا مــورد ارزشیابــی قــرار گرفــت .همانگونــه کــه در

کارکنــان بهعنــوان معیــاری بــرای انــدازهی بنــگاه بــکار
متغیرهــای ســاختگی 25اندازهگیــری شــدند.

 5تجزیهوتحلیل و نتایج

 1-5مدل اندازهگیری

بــا توجــه بــه انــدازهی نمونــه ،پیچیدگــی مــدل ،الزامــات
23. Calantone
24. Di Benedetto
25. dummy variables
26. Bootstrapping

بهکمــک نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی ( ،)CFAروایــی
جــدول  2نشــان داده شدهاســت ،مقادیــر همــهی مــوارد
بــاالی  0/7اســت ،بهجــز یــک مــورد کــه مقــدار آن اندکــی

کمتــر اســت .آمــارهی  tدر ســطح اطمینــان p<0.001

معنــیدار شــده کــه روایــی همگــرای مناســبی را نشــان
18. Gadde
19. Manu
20. Sriram
21. Chen
22. Paulraj

13. Anderson
14. Pine
15. Jiao
16. Tseng
17. Fredriksson
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اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

آیتــم برگرفتــه از مطالعــات چــن 21و پائــول راج)2004( 22

بــکار بردهشــد .رویــهی بــرآورد بازنمونهگیــری 26بــرای

سال ششم -شماره  - 2پیاپی  - 20تابستان 1395

اندازهگیــری شــد کــه از پژوهشهــای آندرســون 13و پایــن

14

بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

همچنیــن ،استانداردســازی بهوســیلهی شــش آیتــم

آزمــون اثــر متقابــل ،روش حداقــل مربعــات جزئــی ()PLS

میدهــد .همچنیــن ،میــزان واریانــس میانگیــن اســتخراج

واگــرا از طریــق مقایسـهی جــذر  AVEهــر ســازه در مقابــل

قــرار گرفــت .جــدول  ،3نشــان میدهــد کــه همـهی مقادیــر

جــدول  ،3نشــان میدهــد کــه همبســتگیها کوچکتــر از

 0/52تــا  )0/89هســتند کــه میــزان روایــی همگــرای

بــرای همــهی ســازهها اســت ،میباشــد.

شــده ( )AVEبــرای ارزیابــی روایــی همگــرا ،مــورد اســتفاده

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

 AVEباالتــر از مقادیــر توصیــه شــدهی ( 0/5محــدودهای از
مناســبی را در ســطح ســازه ،پیشــنهاد میکنــد .روایــی

 1اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي
 2ﻧﻮآوري
 3ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزي اﻧﺒﻮه
 4ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
4/77
5/42
5/11
5/50

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
1/070
0/974
1/118
1/098

 : αﺟﺬر  AVEﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮي و در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار دارد.
** p < 0.01

سال ششم -شماره  - 2پیاپی  - 20تابستان 1395

1

(0/72)α
**0/406
**0/434
**0/222

2

3

)(0/79
**0/567
**0/392

)(0/83
0/516

4

)(0/94

بهدلیــل اینکــه از یــک منبــع اطالعاتــی بــرای پاســخ بــه

دغدغ ـهی اصلــی نیســت.

( )CMVمیتوانــد نگرانــی ایجــاد کنــد ،وقتــی در طراحــی

نتایــج مــدل ســاختاری در شــکل  2نشــان داده شدهاســت.

پرســشنامهها اســتفاده شــد ،واریانــس روش مشــترک

بخشهــای مختلــف پرســشنامه واقــع شــده بودنــد؛

همچنیــن بــرای کاهــش ثبــات بالقــوهی پاســخدهندگان،
دســتورالعملهای متفــاوت را بــرای مقیاسهــای مختلــف

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

جــذر  ،AVEکــه مقــدار مناســب روایــی واگــرای پیشــنهادی

جدول  :3همبستگی ،میانگین ،و انحراف معیار استاندارد

پرســشنامهها ،مقیاسهــا بهصــورت تصادفــی در
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همبســتگی آنهــا بــا ســایر ســازهها ارزیابــی میشــود.

بــکار گرفتیــم .بنابرایــن روشهــای  CMVکاهــش یافــت.

 CMVبــا کمــک روشهــای زیــر ارزیابــی شــد .ابتــدا ،آزمون

 2-5مدل ساختاری

ضرایــب اســتاندارد بــرای متغیرهــای کنترلــی در محــدودهی

 0/094تــا  0/158اســت و هیچیــک از آنهــا از نظــر آمــاری
معن ـیدار نیســتند .ایــن مــدل نشــان میدهــد کــه %39/5

واریانــس ( )R2بــه توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه و %29/1

واریانــس بــه ســرعت تحویــل مربــوط میشــود .نتایــج،

نشــان میدهــد کــه استانداردســازی بهطــور معنــیدار و

عامــل تکــی هارمــان 27کــه شــامل تمامــی مــوارد در تحلیــل

مثبتــی بــر نــوآوری تأثیرگــذار اســت ()b=0.406,p<0.001

 CMVوجــود نــدارد ،زیــرا بــرای اغلــب کوواریانسهــا ،عامــل

( )b=0.250,p<0.001بهطــور معنــیدار و مثبتــی بــر

عاملــی اجــزای اصلــی هســتند ،به اجــرا درآمــد .شــواهدی از

؛ هــم نــوآوری ( )b=0.487,p<0.001و هــم استانداردســازی

تکــی محاســبه نمیشــود .دوم ،روش همبســتگی جزئــی

توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه تأثیرگــذار هســتند .اثــر

اجــزای اصلــی در مــدل  PLSبهعنــوان متغیــر کنتــرل

 .)p<0.05همچنیــن ،توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه

زیــرا متغیــر کنترلــی بهطــور معنــاداری ،واریانــس موجــود

( .)b=0.428,p<0.001اگرچــه ،تأثیــر استانداردســازی بــر

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .عامــل اول از تحلیــل عاملــی

ب ـهکار گرفتهشــد .نتایــج ،وجــود  CMVرا نشــان نمیدهــد،

نــوآوری بــر ســرعت تحویــل نیــز معنـیدار اســت (b=0.183,

نیــز تأثیــر معنــیدار و مثبتــی بــر ســرعت تحویــل دارد

در متغیرهــای وابســته را تغییــر نمیدهــد .ســوم ،ماتریــس

ســرعت تحویــل معنـیدار نبــود ( .)b=0.040,p>0.1بنابراین،

بیــن ســازهها  0/567اســت .پاولــو 28و همــکاران ()2007

فرضیــه  H3bتأییــد نمیشــود.

همبســتگی نشــان میدهــد کــه باالتریــن مقــدار همبســتگی

بیــان کردنــد اگــر همبســتگی بــاال و بیــش از انــدازهای

فرضیههــای  H1, H2a, H2b, H3a, H4تقویــت شــده ،ولــی

(بیشــتر از  )0/9وجــود نداشــته باشــد CMV ،نامحتمــل
اســت .نتایــج ایــن آزمونهــا نشــان میدهــد کــه CMV

27. Harman
28. Pavlou

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي
***0.250
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ

***0.428

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزي

**0.406

)(R2 =0.395

2

)(R =0.291

***0.487

0.183

ﻧﻮآوري

ﯾﺎدآوري*p<0.05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 :

2

)(R =0.165

میشــوند ،اثــرات غیرمســتقیم استانداردســازی و نــوآوری

بهمنظــور آزمــون اثــرات متقابــل ،از رویــهی پیشــنهادی

استانداردســازی و نــوآوری موجــب بهبــود ســرعت تحویــل

میبخشــند.

بــر ســرعت تحویــل از طریــق توانمنــدی سفارشیســازی

لیتــل

نشــان میدهــد کــه اریبــی اصــاح شــده در ســطح اطمینــان

اســتاندارد در هــر ســازه ،محاســبه شــدند .دریافــت شــد کــه

تحویــل و از طریــق توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه

معنــیدار و مثبتــی بــر توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه

انبــوه و بــا اســتفاده از بازنمونهگیــری ،بررســی شــد .نتایــج

 ،%95بــرای اثــرات غیرمســتقیم استانداردســازی بــر ســرعت
( )0.362 , 0.148و بــرای اثــرات غیرمســتقیم نــوآوری بــر

ســرعت تحویــل از طریــق توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه

و نــوآوری ،هــر دو بهطــور معنــیداری ،ســرعت تحویــل

استانداردســازی و نــوآوری از طریــق ضــرب متقابــل آیتمهای

رابطــهی متقابــل بیــن استانداردســازی و نــوآوری بهطــور

تأثیرگــذار اســت ( .)b=0.204 , p<0.01بنابرایــن ،فرضی ـهی

 H5تقویــت شــد .طبــق روش پیشــنهادی آیکِن 30و ِوســت
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( ،)1991نمــودار اثــر متقابــل در شــکل  ،3نمایــش داده
شد هاســت.

4.5
4

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي زﯾﺎد

3.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﮐﻢ

2.
2
1.5

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزي اﻧﺒﻮه

3

1
ﻧﻮآوري زﯾﺎد
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ﻧﻮآوري ﮐﻢ

شکل : 3اثر متقابل استانداردسازی و نوآوری بر توانمندی سفارشی سازی انبوه

ﺷﮑﻞ -3اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و ﻧﻮآوري ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه
29. Little
30. Aiken
31. West

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

( )0.398 , 0.163میباشــد .بنابرایــن ،استانداردســازی

29

و همــکاران پیــروی شــد .روابــط متقابــل
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بــا هــدف بررســی بیشــتر ســازوکارهایی کــه از طریــق آنهــا،

را از طریــق توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،بهبــود

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شکل  :2نتایج تجزیهوتحلیل آماری

 6بحث

 1-6مفاهیم و پیامدهای نظری

ایــن مطالعــه از ســه طریــق در ادبیــات موضــوع نقــش دارد.

اول اینکــه نتایــج نشــان میدهــد کــه اســتانداردهای

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

شــرکتی بهطــور معن ـیدار و مثبتــی بــر نــوآوری فراینــد و

محصــول ســازمان تأثیرگــذار اســت ،کــه ایــن نتیجــه بــا
شــواهد تجربــی موجــود مطابــق میباشــد .استانداردســازی
اغلــب ،در ســطح کالن مــورد بررســی قــرار میگیــرد ،و

مطالعــات بهطــور معمــول ،بــر عوامــل فنــی و اقتصــاد

اجتماعــی تأکیــد دارد کــه منجــر بــه اســتانداردهای ملــی

یــا صنعتــی میشــود و پیامدهایــی بــرای سیاســتهای
عمومــی دارد .ایــن مطالعــه بــا بکارگیــری دیدگاههــای

خــرد و ارائــهی دیدگاههایــی درخصــوص روابــط میــان
اســتانداردهای شــرکتی و نــوآوری در محصــول و فراینــد ،در

ادبیــات استانداردســازی ،نقــش دارد .برخــی پژوهشگــران

اســتدالل میکننــد کــه استانداردســازی ممکــن اســت

اثــرات منفــی بــر نــوآوری داشتهباشــد .ایــن مطالعــه،
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بــا ارائــهی شــواهد تجربــی نشــان میدهــد کــه دانــش

مرســوم در اینبــاره بایســتی بــا مطالعــهی شــرکتهای
گیــرد .تولیدکننــدگان چینــی در مقایســه بــا تولیدکننــدگان
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تولیدکننــده در کشــور چیــن ،دوبــاره موردبازنگــری قــرار
کشــورهای غربــی ،از مهــارت و شایســتگیهای کمتــری

بــرای توســعهی نوآوریهــای پیشــرفته و بــا اتــکا بــه
اخــذ مجــوز فناوریهــای داخلــی خــود برخــوردار

هســتند .تولیدکننــدگان چینــی بــه توســعهی محصــوالت
و فرایندهــای جدیــد ،بــا کمــک مهندســی معکــوس و
بومیســازی محصــوالت غربــی و انطبــاق فناوریهــای
موجــود بــا بازارهــای چینــی ،گرایــش دارنــد .ایــن نوآوریهــا

بــر ارتباطــات میــان اجــزا یــا ماژولهــای اصلــی تمرکــز

دارنــد و بهطــور معمــول ،مفاهیــم پایــهی طراحــی یــک
فنــاوری یــا محصــول را تغییــر نمیدهنــد .اســتانداردهای

شــرکتی ،مبنایــی بــرای ایــن نوآوریهــا ایجــاد میکننــد،
زیــرا آنهــا بــه تولیدکننــدگان در تنظیــم کارکردهــا یــا

پارامترهــای وابســته بــه یــک جــزء کمــک میکننــد.
بهعــاوه ،اســتانداردهای شــرکتی بــه تولیدکننــدگان در

تنظیــم و انطبــاق ســریع زنجیرههــای تأمیــن در پاســخ بــه
تغییــرات طراحــی محصــوالت و تقاضاهــای مشــتریان کمــک

میکننــد .نوآوریهــای ایجــاد شــده توســط تولیدکننــدگان

چینــی ،بهطــور معمــول بــا طرحهــای غالــب ســازگار
هســتند و بــر توســعهی ویژگیهــای جدیــد ،کارکردهــا،
یــا مزیتهــای محصــوالت و فرایندهــای موجــود ،تأکیــد

دارنــد ،کــه ایــن موضــوع ،وابســته بــه بهرهبــرداری از دانــش

موجــود میباشــد .استانداردســازی ،تولیدکننــدگان را قــادر

میســازد تــا بهطــور نظاممنــد بــه تجــارب گذشــته و

دانــش خــود ،رســمیت بخشــیده و آنهــا را ثبــت کننــد،

پایــهی دانشــی آنهــا را بهبــود داده و توانایــی آنهــا را در
زمین ـهی درونســازی و جــذب و کاربــردی کــردن دانــش
32

افزایــش میدهــد .از ایـنرو ،اســتانداردهای شــرکتی موجــب
افزایــش نــوآوری در فراینــد و محصــول در تولیدکننــدگان

چینــی میشــود .بنابرایــن ،ایــن مطالعــه ،بافتــاری را تعییــن
میکنــد کــه در آن ،استانداردســازی تأثیــر مثبتــی بــر

نــوآوری دارد.

دوم ،ایــن مطالعــه بــا اثبــات اینکــه استانداردســازی

و نــوآوری ،بهطــور جداگانــه و باهــم ،تأثیــر مثبتــی
بــر توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه دارنــد ،در ادبیــات

سفارشیســازی انبــوه ،نقــش دارد .شــواهد تجربــی داللــت
بــر اثــرات مثبــت مــاژوالر بــودن و مدیریــت دانــش در

توســعهی توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه دارد .اگرچــه،

اســتانداردهای شــرکتی ،موجــب تســهیل پیادهســازی و
اجــرای مــاژوالر بــودن میشــوند ،امــا استانداردســازی

میتوانــد بهطــور مســتقیم بــر کل زنجیــرهی تأمیــن شــامل
لجســتیک درون و بیــرون از ســازمان ،عملیــات ،فنــاوری ،و
تــدارکات یــک شــرکت ،تأثیــر بگــذارد .بهطــور مشــابه،

هرچنــد کــه یادگیــری ســازمانی ،ورودیهــای نــوآوری را

فراهــم میکنــد ،ولــی دانــش بهتنهایــی ،نــوآوری محســوب

نمیشــود و توســعهی محصــول و فراینــد جدیــد نیازمنــد
منابــع ملمــوس و ناملمــوس دیگــری نیــز میباشــد .ایــن

مطالعــه ،شــواهد تجربــی ارائــه میدهــد مبنــی بــر اینکــه
تولیدکننــدگان میتواننــد سفارشیســازی انبــوه را از طریــق

اتخــاذ اســتانداردهای شــرکتی و توســعهی محصــوالت
و فرایندهــای جدیــد ،ارتقــای ســطح دانــش موجــود در

خصــوص توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،پیادهســازی

و اجــرا کننــد .بهعــاوه ،معلــوم شــد کــه استانداردســازی
و نــوآوری ،در توســعهی توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه،
32. assimilate

مکمــل یکدیگــر هســتند .ادبیــات موجــود بیــان میکنــد

بنگاههــای تولیدکننــده بایــد بهمنظــور بهبــود ســرعت

شــیوههای مکمــل ســاختوتولید میباشــد .مطالعــهی

را بهطــور همزمــان پیادهســازی و اجــرا نماینــد ،نقــش

استانداردســازی و نــوآوری دارای اثــرات همافــزا هســتند ،و

از طریــق توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه بــر ســرعت

کــه پیادهســازی و اجــرای سفارشیســازی انبــوه ،نیازمنــد

حاضــر شــواهد تجربــی ارائــه میکنــد ،مبنــی بــر اینکــه

تحویــل ،اســتانداردهای شــرکتی و سفارشیســازی انبــوه

دارد .درمقابــل ،نــوآوری بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم،

توانمندیهــای تخصصــی مشــترک در زمینــهی توســعهی

تحویــل ،تأثیرگــذار اســت .ایــن موضــوع ،بــه ایــن دلیــل

توســعهی مکملهــا ممکــن اســت حاصــل اثــرات مثبــت

بهطــور مســتقیم بــر بهبــود روتینهــا ،فرایندهــا و رویههــا

توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،ایجــاد میکننــد.

تأثیــر بگــذارد ،کــه بهطــور مثبــت هــم بــر توانمنــدی

شــود ،اســتفاده از ترکیــب آنهــا بــه بهبــود توانمنــدی

بنابرایــن ،ایــن مطالعــه بــا فراهــم کــردن شــواهد تجربــی

کــه هــرگاه استانداردســازی موجــب بهبــود نــوآوری
سفارشیســازی انبــوه میانجامــد.

شــامل ســرعت تحویــل میباشــد ،تأثیرگــذار اســت.
مبنــی بــر اینکــه توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،اثــرات

ســوم اینکــه یافتههــا ،ســازوکارهایی را آشــکار کــرد کــه

ِ
ســرعت تحویــل منتقــل
استانداردســازی و نــوآوری را بــ ه

ســرعت تحویــل میشــوند .یافتههــا نشــان میدهنــد

 2-6مفاهیم و پیامدهای عملی

ســرعت تحویــل دارد کــه مطابــق بــا یافتههــای موجــود

تولیدکننــدگان درخصــوص توســعهی توانمنــدی

از طریــق آنهــا ،استانداردســازی و نــوآوری موجــب بهبــود

کــه توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،رابط ـهی مثبتــی بــا
حاصــل از نتایــج عملکــرد سفارشیســازی انبــوه اســت.

میکنــد ،در توســعهی ادبیــات آن نقــش دارد.

یافتههــای پژوهــش ،خطــوط راهنمایــی را بــرای
سفارشیســازی انبــوه و بهبــود ســرعت تحویــل در

عملیاتــی میشــود کــه هــر دوی آنهــا بــا ســرعت تحویــل

میــان اجــزا پیادهســازی و اجــرا نماینــد .در هنــگام

استانداردســازی فقــط بهصــورت غیرمســتقیم از طریــق

پیاپــی محصــول خــود را براســاس تعــدادی پلتفــر م انجــام

انبــوه منجــر بــه بهبــود ارزش بــرای مشــتریان و کارایــی

درارتبــاط هســتند .ایــن مطالعــه ،نشــان میدهــد کــه
توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه بــر ســرعت تحویــل تأثیــر
میگــذارد .ایــن موضــوع ،نشــان میدهــد کــه اســتفاده از

اســتانداردهای شــرکتی را در خصــوص اجــزا و واســطهای

توســعهی محصــوالت جدیــد ،مدیــران بایــد طراحــی
دهنــد .تولیدکننــدگان میتواننــد قطعــات اســتاندارد را از

کاتالــوگ موجــود تأمینکننــدگان و نیــز از تأمینکننــدگان

اســتانداردهای شــرکتی بهتنهایــی ممکــن اســت بهطــور

چندگانــه ،فراهــم کننــد .مدیــران بایــد بداننــد کــه اســتفاده

پژوهــش ،اســتداللهای نظریـهی ایجــاد توانمنــدی را تأییــد

موجــب افزایــش نــوآوری در فراینــد و محصــول شــود .دوم،

مســتقیم موجــب بهبــود عملکــرد عملیاتــی نشــود .یافتههای
میکننــد کــه پیشــنهاد میکنــد شــرکتها قبــل از اینکــه
ی داشــته باشــند ،بایــد شــیوههای مهندســی خــود
توانمنــد 

را بــه روتینهــا تبدیــل کننــد .بنابرایــن ،تولیدکننــدگان

بایــد بهمنظــور توســعهی توانمنــدی سفارشیســازی
انبــوه ،اســتانداردهای شــرکتی را در فرایندهــای عملیاتــی

از قطعــات اســتاندارد در طراحــی و خریــد محصــول میتوانــد
تولیدکننــدگان بایــد از طریــق اتخــاذ رویکردهایــی ماننــد

واردات تجهیــزات و فناوریهــای پیشــرفته از رقبــای غربــی،

بکارگیــری مدلهــای پیکربنــدی محصــول و اســتخدام
اســتعدادهای جهانــی ،روی نــوآوری ســرمایهگذاری کننــد.

بهعــاوه ،مدیــران بایــد فرایندهــا و محصــوالت جدیــد

خــود جــذب کــرده و یکپارچــه کننــد کــه درنهایــت موجــب

را توســعه دهنــد ،حتــی وقتــی کــه پتانســیل بــازار بــا

در توســعهی ادبیــات موجــود از طریــق اثبــات اینکــه

نظــام مدیریــت دانــش را بــرای ثبــت تجربیــات و شــیوههای

بهبــود ســرعت تحویــل میشــود .بنابرایــن ،ایــن مطالعــه،

عدمقطعیــت همــراه اســت .تولیدکننــدگان میتواننــد
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اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

مطالعــات نشــان دادنــد کــه توانمنــدی سفارشیســازی

چیــن ،ارائــه میکنــد .اول اینکــه تولیدکننــدگان بایــد
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تولیدکننــدگان چینــی باشــند .یافتههــا نشــان میدهنــد

سفارشیســازی انبــوه و هــم بــر عملکــرد عملیاتــی کــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســتانداردهای شــرکتی روی نــوآوری فراینــد و محصــول در

اســت کــه طرحهــای جدیــد فراینــد و محصــول میتوانــد

موفــق و تســهیل پــردازش اطالعــات و تصمیمگیــری

سفارشیســازی انبــوه و نــوآوری موجــب بهبــود ســرعت

بهمنظــور انگیــزش کارکنــان بــرای خلــق و تســهیم دانــش

طریــق توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،اثــرات غیرمســتقیم

پیادهســازی کننــد و توســعه دهنــد .مدیــران بایــد
ضمنــی خــود ،بــه شــیوههای مدیریــت منابــع انســانی ماننــد

اثرات نوآوري و استانداردسازي بر سفارشيسازي انبوه :يك بررسي تجربي

آمــوزش و گــردش شــغلی ،بیشــتر توجــه نماینــد .همچنیــن،
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برنامههــا یــا روتینهــای خــاص ،ماننــد طراحــی کارکــردی
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بــر ســرعت تحویــل دارنــد.

تهایــی دارد ،کــه راه را بــرای
ایــن مطالعــه ،محدودی 

پژوهشهــای بعــدی میگشــاید .اول اینکــه ،ایــن مطالعــه

متقابــل ،طوفــان فکــری ،و بهبــود مســتمر میتواننــد بــا

در کشــور چیــن بــهانجــام رسیدهاســت .مطالعــات آینــده

در جهــت بهبــود نــوآوری ،اجــرا شــوند .ســوم ،مدیــران

بــا فرهنــگ ،کســبوکار ،و محیــط نهــادی مختلــف بــه

هــدف تشــویق کارکنــان بــرای بکارگیــری دانــش خــود

بایــد استانداردســازی و نــوآوری را بهطــور همزمــان بــکار
ببرنــد ،زیــرا آنهــا در توســعهی توانمنــدی سفارشیســازی
انبــوه مکمــل یکدیگــر هســتند .در شــرایط خــاص ،مدیــران

میتواننــد هنــگام طراحــی فرایندهــا و محصــوالت جدیــد،

از اســتانداردهای شــرکتی اســتفاده کننــد و تضمیــن نماینــد

میتوانــد بــه بررســی مــدل پژوهــش در ســایر کشــورها

منظــور افزایــش تعمیمپذیــری یافتههــا ،بپــردازد .دوم

اینکــه ،از پرســشنامهی پیمایشــی بــا طیــف لیکــرت
 7تایــی اســتفاده شــد .در ایــن روش احتمــال بــروز خطــا
وجــود دارد و نمیتوانــد روابــط ع ّلــی میــان استانداردســازی،

نــوآوری ،توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،و ســرعت

ـرکتی
کــه نــوآوری در فراینــد و محصــول با اســتانداردهای شـ
ِ
پلتفرمهــا و اجــزای محصــول ،ســازگار اســت .بهعــاوه،

دادههــای عینــی بیشــتر و مطالعــات مــوردی عمیقتــری

کننــد کــه موجــب بهبــود توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه

مطالعــه روی اســتانداردهای شــرکتی تمرکــز دارد .بررســی

مدیــران میتواننــد شــیوههای ســاختوتولیدی را اجــرا

ماننــد شــیوههای ســاختوتولید مبتنــی بــر زمــان ،مدیریــت
کیفیــت ،یادگیــری ســازمانی ،و یکپارچگــی و همــکاری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تحویــل میشــود .بهعــاوه ،استانداردســازی و نــوآوری از

تحویــل را برقــرار نمایــد .در مطالعــات آینــده میتــوان از

بــرای اعتباربخشــی بــه یافتههــا ،اســتفاده کــرد .ســوم ،ایــن

ش اســتانداردهای ملــی در بافتــار تولیدکننــدگان چینــی،
نقـ 
ماننــد اینکــه آیــا اســتانداردهای ملــی ،نقــش میانجیگــری

زنجیــرهی تأمیــن میشــود کــه درنتیجــه منجــر بــه بهبــود

مهمــی در رابطــه بــا بهــرهوری و نــوآوری ،در کنــار روشهای

و محصــول میتوانــد بهطــور مســتقیم ،ســرعت تحویــل

موضــوع ارزشــمندی بــرای مطالعــه باشــد .چهــارم ،نــوآوری

سفارشیســازی انبــوه ،اثــرات استانداردســازی و نــوآوری

محصــول مفهومســازی کــرد و آنرا بااســتفاده از معیا رهــای

ســرعت تحویــل میگــردد .هرچنــد کــه نــوآوری در فراینــد
را افزایــش دهــد ،امــا مدیــران بایــد بداننــد کــه توانمنــدی

ســاختوتولید و تقاضاهــای مشــتریان دارد یــا نــه ،میتوانــد
را میتــوان از هــر دو جنبــهی نــوآوری در فراینــد و

ِ
ســرعت تحویــل منتقــل میکننــد .بنابرایــن،
را نیــز بــه

یشــوند،
ذهنــی کــه محدودیتهــای عمــدهای محســوب م 

و سفارشیســازی انبــوه را بهطــور همزمــان پیادهســازی و

اثــرات مختلف نــوآوری در فراینــد و محصــول روی توانمندی

پیشــنهاد میشــود کــه مدیــران ،استانداردســازی ،نــوآوری،
اجــرا کننــد.

 7نتیجهگیری

اندازهگیــری کــرد .در مطالعــات آینــده میتــوان بــه بررســی
سفارشیســازی انبــوه پرداخــت و بااســتفاده از معیارهــای

عینــی ماننــد ســرمایهگذاری در پژوهشوتوســعه یــا تعــداد

ایــن مطالعــه ،بــه بررســی تجربــی تأثیــر استانداردســازی

اختراعــات ثبتشــده نــوآوری را اندازهگیــری کــرد .پنجــم،

تحویــل میپــردازد .براســاس یــک نمونــهی  204تایــی از

توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه ،مکمــل یکدیگــر نباشــند،

و نــوآوری بــر توانمنــدی سفارشیســازی انبــوه و ســرعت

استانداردســازی و نــوآوری ممکــن اســت همــواره در بهبــود

تولیدکننــدگان چینــی ،معلــوم شــد کــه استانداردســازی

و نبایــد در ایــن مطالعــه ،تحــت شــرایطی کــه نقــش

و نــوآوری ،بهصــورت جداگانــه و باهــم بــر توانمنــدی

میتوانــد بــه بررســی اقتضائاتــی کــه روی اثــرات مشــترک

تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر نــوآوری دارد .استانداردســازی

سفارشیســازی انبــوه تأثیــر مثبــت دارنــد .توانمنــدی

مکمــل دارنــد ،بررســی میشــدند .پژوهشهــای بعــدی
یگــذارد ،بپــردازد.
استانداردســازی و نــوآوری ،تأثیــر م 

درنهایــت ،ســرعت تحویــل ،بهطــور ذهنــی اندازهگیــری

شــده و ســرعت بهینــهی تحویــل کــه بــه ویژگیهــای
محصــول و بــازار بســتگی دارد ،بررســی نشــد .ایــن مطالعــه
را میتــوان از طریــق بکارگیــری معیارهــای عینــی ،ماننــد

درصــد بهبــود زمــان تحویــل بــرای اندازهگیــری ســرعت
تحویــل و از طریــق بررســی ســرعت بهینــهی تحویــل در

بافتــار سفارشیســازی انبــوه ،و نیــز بررســی تأثیــرات

شــرایط بــازار و ویژگیهــای محصــول ،توســعه داد.
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