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سه گانه طراحی واحد بنیان ،تولیدسفارشی انبوه و
*
شخصی سازی محصوالت صنعتی
علیفرجی**،1مرضیهبهزادی

2

 1استادیار گروه طراحی صنعتی ،دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
2کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/1/27 :تاریخ پذیرش نهایی)91/3/7 :

چکیده

هر چند امروزه در طی فرآیند ساخت یک کاال ،عواملی چون فنآوری بسیار پیچیده ،سامانههای تولیدی بسیار وسیع ،تقاضاهای
غیرقابل پیشبینی در بازار ،عمر بسیار کوتاه کاال ،و همچنین رقابت شدید در بین شرکتها بعنوان چالشهای مهم مطرح است،
لیکن استفاده ازشیوههای جدیدی در تولید ،همچون فنآوری و راهبرد طراحی واحد بنیان و تولید سفارشی انبوه میتواند روشی
جهت افزایش سرعت کار ،حرکت به سوی صنعت نوین و راه کارهایی ثمربخش برای مقابله با این چالشها به شمار آید .محصوالت
مبتنی بر طراحی واحد بنیان با قابلیت چیدمانهای مختلف از جمله راه کارهایی است برای تولید محصوالت متعدد که نیاز مشتریان
متفاوت را در یک زمان بر طرف میکند .تولید سفارشی انبوه ،با ایجاد مرزهای جدیدی در رقابتهای تجاری ،کمک میکند تا نیازها
و خواستههای مشتریان را بیشتر مورد توجه قرار داده تا آنها بتوانند با شخصیسازی محصوالت ،رضایتمندی و خشنودی بیشتری را
در هنگام استفاده از کاالهای خود تجربه نمایند .در این تحقیق به صورت موضوع پژوهی ،اصول ،مفاهیم و تعاریف،روشهای گوناگون،
موارد کاربرد و مراحل مختلف ،وجوه تمایز و چالشهای سه گانه طراحی واحد بنیان ،تولید سفارشی انبوه و شخصی سازی محصوالت
صنعتی بررسی و تدوین گردیده است.

واژههای کلیدی

طراحی واحد بنیان ،تولید سفارشی انبوه ،شخصی سازی ،محصوالت صنعتی ،طراحی صنعتی.
* این مقاله برگرفته از بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم تحت عنوان"تدوین مفاهیم و اصول طراحی واحد بنیان در طراحی تلفن همراه به
صورت تولید سفارشی انبوه" میباشد که به راهنمایی نگارنده اول و مشاوره جناب آقای دکتر علیرضا اژدری در دانشگاه تهران،شهریور  ،1390با موفقیت از
آن دفاع شده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،021-66415867 :نمابر.E-mail:.faraji@ut.ac.ir ،021-61112457 :
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مقدمه
بازار امروز دارای جایگاه ویژهای میباشد و رفتهرفته پیچیدهتر از
قبل میشود .درخواستهای پیچیده و نیازهای طراحی خاصی وجود
دارد که دستیابی به چارچوبهای استاندارد را بسیار دشوار میسازد.
به منظور دستیابی به نیازهای این بازار ،پیروی از الگوی طراحی واحد
بنیان 1میتواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد .طراحی واحد بنیان اخیرا ً
مورد توجه بسیاری از محققین در زمینهی تئوری طراحی شده است.
دلیل این توجه ،افزایش آگاهی افراد از قابلیتهای آن برای دستیابی به
محصوالت مورد نیاز مشتریان میباشد ) .(Strong, 2003استفاده از
راهبرد واحد بنیان برای تولید همه نوع محصول و تحویل سریع آن به
مشتریان ،بخش یکپارچهای از تفکر مدیریت معاصر میباشد .امروزه
مزیت این تفکر فراتر از راهبردهای تولید رفته است ،و شامل رویکردهای
جدید برای خلق سازمانهایی با انعطافپذیری بیشتر و بهبود مدیریت
زنجیرهی تأمین و برونسپاری 2قطعات میباشد .این راهبرد همچنین
میتواند چارچوبهای قدرتمندی برای هویتبخشی ،ساخت و استفاده
از اطالعات مفید سازمانها را ارائه دهد ) .(Sanchez, 2002در طی
فرآیند ساخت یک کاال ،وجود عواملی چون فنآوری بسیار پیچیده،
سامانههای تولیدی بسیار وسیع ،تقاضاهای غیرقابل پیشبینی در بازار،
عمر بسیار کوتاه کاال ،و همچنین رقابت شدید در بین شرکتهای
موجود در بازار سبب شده است ،استفاده از فنآوری و راهبرد واحد
بنیان بتواند روشی جهت افزایش سرعت کار و حرکت به سوی صنعت
پیشرفته باشد .تئوری طراحی واحد بنیان و همچنین درخواستهای
مردمیدر دههی هفتم قرن بیستم سرعت بسیار زیادی پیدا کرده
است .امروزه طراحی و شیوههای ساخت واحد بنیان به صورت گسترده
در صنایع دستی ،خودرو ،دستگاههای الکترونیکی خانگی ،رایانه،
سخت افزار ،ساعت ،ابزارآالت آزمایش و دستگاههای بزرگ تولیدی
استفاده میشود ) .(Sanchez, 1996سامانههای واحد بنیان قابلیت
چیدمانها ،تقسیم بندیها و استفادههای مختلف را دارند و به راحتی
قابل گسترش میباشند .ایجاد کاالهای متعدد با استفاده از منابع
محدود ،رقابت شدیدی را در ساخت کاال به وجود میآورد .اگر شرکتی
درصدد منطقی کردن امکانات ساخت و به وجود آوردن کاالهای متعدد
با قیمت پایین باشد ،میبایست روشهای واحد بنیان سازی را بیشتر
مورد توجه قرار دهد ) .(Tezcanli, 2006سامانههای واحد بنیان (که از
واحدهای استاندارد تهیه شدهاند) کاالهایی با قابلیتهای بسیار زیاد را به
وجود میآورند .همچنین توانایی ساخت کاالهای متعدد ،امکان ساخت
محصوالت سفارشی برای مشتریان به صورت فردی را فراهم میآورد.
طراحی چنین محصوالتی ،از اهداف طراحی خوب در سایر رشتههای
مهندسی معاصر میباشد ) .(Tezcanli, 2006در عین حال ،با افزایش
رقابت و افزایش شاخههای مختلف در بازار جهانی ،نیاز به تنوع بیش از
پیش احساس میشود .پیشرفت فنآوری ساخت ،ایجاد محصوالت با
کیفیتهای مختلف را سبب میشود.
3
امروزه مفهوم ساختن سفارشی و یا تولیدسفارشی انبوه  ،جایگزین
روش تولید انبوه 4سنتی شده است .به منظور غلبه بر پیچیدگیهای
تولید سفارشی که به طور بالقوه در سامانهی ساخت ایجاد میشود،

میتوان از شیوه واحد بنیان سازی برای تقسیم محصوالت به
قسمتهای کوچک و قابل کنترل استفاده کرد ).(Erixon, 1998
تولید سفارشی انبوه ،تولید انبوه کاالها و خدمات سفارشی شده برای هر
فرد میباشد .هدف تولید سفارشی انبوه تولید کاالها و خدمات با تنوع
کافی میباشد ،در این صورت هر مشتری میتواند محصول سفارشی
شدهای را خریداری کند که هزینهی آن نزدیک به هزینهی محصوالت
تولید انبوه میباشد ) .(Duray & Milligan, 1999به عبارت دیگر،
تولید سفارشی انبوه دقیقاً محصولی را که مشتری به آن نیاز دارد ،و با
هزینهای که او میخواهد ،و در زمانی که او میخواهد را در اختیار وی
قرار میدهد ) .(Duray & Milligan, 1999بنابراین ،صرفه جویی در
هزینه برای شرکتها و هزینهی کمتر برای مشتریان و به طور همزمان
فراهم کردن تنوع بسیار زیادی در محصول ،ماهیت اصلی هدف تولید
سفارشی انبوه بوده است .مفهوم تولید سفارشی انبوه در طی دو دههی
گذشته در دنیای تجارت به دلیل افزایش انتظارات مشتری به وجود آمد
و باعث پیشرفت در زمینههای مختلف فنآوری شد .مراحل تولید و
بازاریابی که به اندازهی فنآوریهای محاسبات و اطالعات پیچیده شده
است ،باعث افزایش رقابت در دنیای تجاری شده است .دیگر مزایای آن
عبارتند از فنآوری تولید منعطف ،سامانههای تولید به موقع ،کاهش
زمان تولید ،و به وجود آمدن محدودهی زمانی در رقابت میباشد .این
تغییر در الگوی دنیای تجاری ،از تولید انبوه به تولید سفارشی انبوه،
به دلیل عدم وجود گروههای همگن در بین مشتریان به وجود آمد
(دیدگاه تولید انبوه) ،که میبایست هر مشتری به عنوان یک فرد به
تنهایی و با نیازها و خواستههای خاص درنظر گرفته شود (دیدگاه تولید
سفارشی انبوه) ) .(Pine, 1993bنمونههای مختلف در زمینهی تغییر
جهت شرکتها از تولید انبوه به تولید سفارشی انبوه وجود دارد .یک
مثال مناسب در این زمینه صنعت غذای آماده 5میباشد .این صنایع
الگوهایی برای تولید انبوه بودند .اما با تغییر مفهوم مشتری (امروزه هر
مشتری به عنوان یک فرد به تنهایی و با نیازها و خواستههای خاص
درنظر گرفته میشود) ،برای حضور در بازار رقابت مجبور به بکارگیری
قوانین تولید سفارشی انبوه شدند ) .(Mok et al., 2000سایر مثالها
در مورد شرکتهایی است که در زمینهی تولید سفارشی انبوه پیش
قدم بوده اند ،از جمله ،رایانهی دِل 6که از ابتدا تولید سفارشی انبوه
محصوالتش را آغاز کرده و در این زمینه بسیار موفق بوده است.
در این مقاله ،سه گانهی طراحی واحد بنیان ،تولید سفارشی انبوه و
8
شخصی سازی 7به عنوان ابزارهایی در طراحی براساس تجربهی کاربر
تدوین شده است .این ابزارها کمک میکنند تا بتوان نیازهای کاربران
را به صورت تک به تک مورد توجه قرار داده ،او را در طراحی محصول
مورد نظر دخیل کرده تا بتواند آن را خود طراحی و مطابق با شخصیت
خویش شخصی سازی نماید .در واقع این ابزارها در کنار هم موجب
فراهم نمودن تجربهای خوشایند 9و انحصاری برای کاربران میشود .این
تحقیق مبادی دو پژوهشی تحت عنوانهای تحلیل نمونه محصوالت
صنعتی و طراحی تلفن همراه است که انشاءا ...در آینده نزدیکی منتشر
میگردد (بهزادی.)1390 ،
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.1طراحی واحد بنیان
ریش��هی واژهی واحد 10به زمانهای بسیار دور ،هنگامی که واژهی
التین مدوالس 11برای سنجش طول مورد استفاده قرار میگرفت ،باز
میگردد .پیشتر ،این واژه توسط مارکوس ویتروویوس پولیو 12تعریف
13
شده بود ،کسی که در امپراطوری روم در دوران پادشاهی آگوستوس
خدمت میکرد .او در ده جلد کتاب خود در رابطه با معماری ،نسبتها و
تناسبات در معابد و ستونها را مورد بررسی قرار داده بود .در واقع ،واحد،
اندازهی استانداردی برای بدست آوردن تناسبات صحیح بود (Routio,
) .1998در زمان باهاوس ،)1933 -1919( 14والتر گروپیوس 15معمار
آلمانی برای نخستین بار ایدهی استانداردسازی را با تفکر عملکردی و
تولید صنعتی در به وجود آوردن ساختارها ترکیب کرد .واحد با مفهوم
بلوکهای س��اختمانی 16در ارتباط بود ،جایی که بلوکهای س��اخته
شده به عنوان واحدهای عملکردی در ساختمانها مورد استفاده قرار
میگرفتند .هدف اصلی بلوکهای ساختمانی باهاوس ،به وجود آوردن
ساختمانهایی به روش کام ً
ال عقالیی و با استفاده از استانداردسازی و
مواد پیش ساخته بود تا بتوان نقشههای کامل و مؤثری را به وجود آورد
).(Droste, 1990, 41
امروزهتعاریفمتنوعیازواحدوسامانههایواحدبنیانارائهشدهاست:
بر طبق نظر گالسورس ،)1994،195( 17واحد مجموعهای از مؤلفههای
استاندارد و قابل تعویض میباشد .میلر و الگارد )1998( 18واحد را مقیاس
عملکردی و ضروری در ارتباط با محصول و بخشی از آن معرفی میکنند.
واحد در ارتباط با تعریف سامانه ،واسطها و تعاملهای استاندارد بوده که
امکان سازماندهی محصول را از طریق ترکیب فراهم میکند .همچنین
بالدوین و کالرک )2000 ،63(19بیان میدارند :هر واحد مقیاسی است
که عناصر ساختاری آن به طور قدرتمندی به یکدیگر وابسته بوده و در
پی آن به طور ضعیفتر به عناصر سایر مقیاسها وابسته شدهاند .درجهی
این وابستگیها متفاوت بوده ،درنتیجه موجب ایجاد درجههای متفاوتی
از واحد بنیانی خواهند شد .بالدوین و کالرک ( ،)2007سامانهی واحد
بنیان را به عنوان مجموعهای تعریف کردهاند که معماری آنها به برخی از
عناصر زیرمجموعهها امکان میدهد تا به صورت مستقل ،طراحی ،تولید
و استفاده شوند .بنابراین واحدها ،مقیاسهایی از سامانههای بزرگتری
هستند که به لحاظ ساختاری از یکدیگر مستقل بوده اما در کنار یکدیگر
کار میکنند .اگر چنین س��امانههایی عملکرد خوبی داش��ته باشند،
میبایست قوانین طراحی را به طور خاص در موارد زیر تعیین کرد :الف)
معماری محصوالت؛ ب) واس��طهای 20بین واحده��ا؛ و پ) انجام دادن
آزمونهایی برای انتخاب واحدها و یکپارچهسازی آنها بر اساس عملکرد
کلی .به عبارت دیگر آنها بیان میدارند ،واحد بنیانی قانونی است برای
طراحی که در آن سامانههای پیچیده به واحدهای مستقلی تبدیل شده
که از طریق واسطهایی به یکدیگر متصل میشوند .یک واسط راهی اولیه
برای از بین بردن برخوردهای موجود بین بخشهای تعاملی یک طرح
میباشد .این مانند قراردادی بین دو یا چند عنصر میباشد .تعریف این
قراردادها ،جزئیات واسطهای خاص ،برای به حداقل رساندن برخوردها
ضروری میباشد .بنابراین ،واسطها بخشی از اطالعات معمول بوده که
نیازمند همسانسازی میباشند .واسطها در واقع اطالعات قابل مشاهده

میباشند ) .(Heikkilä et al., 2002, 10ویژگی که در محصوالت واحد
بنیان وجود دارد این است که هریک از مؤلفههای آن کام ً
ال یکتا میباشند
و تنها در یک زمینه عملکرد دارند ).(Baldwin & Clark, 2003

 .2موارد کاربرد طراحی واحد بنیان
به نظر بالدوین و کالرک ( ،)2003انسان از سه طریق با محصوالت
ارتباط برقرار میکند :طراحی کردن ،تولید کردن ،و استفاده کردن از
محصول .آنها س��ه حیطهی اصلی برای واحد بنیان سازی را مشخص
کردهاند :الف) واحد بنیان سازی در طراحی ،ب) واحد بنیان سازی در
تولید ،پ) واحد بنیانسازی در استفاده .واحد بنیان سازی در طراحی
امکان میدهد تا با س��اختاری کلی و واسطهایی استاندارد ،واحدها را
به صورت مستقل طراحی کرد ،و بتوان آنها را با یکدیگر ترکیب کرده
و سامانهای کامل را ش��کل داد ) .(Baldwin & Clark, 2003سامانه
پیچیده فنی (اگر و فقط اگر) در صورتی واحد بنیان در طراحی است
که فرآیند طراحی آن قابل تقس��یم شدن و تعمیم دادن به واحدهای
جداگانه باش��د ،و آنها با قوانین طراحی هماهنگ ش��ده باش��ند نه با
مش��اوره مداوم با طراحها .در بین تمام شیوهها ،واحد بنیان سازی در
طراحی دارای کمترین درک درست و بهترین نتایج اقتصادی میباشد
) .(Baldwin & Clark, 2004روش واحد بنیان سازی در تولید حدود
یک قرن یا بیشتر توسط تولیدکنندگان مورد استفاده قرار گرفته است.
واحد بنیانسازی در تولید ،محصول را به اجزایی جداگانه تقسیم کرده
و به بخشها امکان میدهد تا اس��تاندارد شده و قبل از مونتاژشدن به
اجزایی مستقل تبدیلشوند .برای مثال تولیدکنندگان خودرو ،اجزای
تشکیل دهنده یک خودرو را در مکانهای کاری مختلف ساخته و در
نهای��ت برای مونتاژ نهایی در کنار هم قرار میدهند .دلیل توانایی آنها
برانجام این کار آن اس��ت که چگونگی اتصال هر قطعه با خودرو را از
پیش دقیقاً مشخص کردهاند .خصوصیات فنی اجزا (اندازه ،بازه ،عملکرد
و غیره) اصولی را برای تولید انبوه به وجود میآورد .محصوالتی قابلیت
واحد بنیان شدن در هنگام استفاده را دارند که استفادهگر بتواند قطعات
را ب��ا هم ترکیب کرده و به یک محصول نهایی ،که نیاز وی را برطرف
میکند ،دست یابد .به طور مثال ،مشتریان معموالً هنگامی که قابهای
تختخواب ،تش��کها ،بالش��تها و ملحفهها را خریداری میکنند ،با
وجود اینکه توسط تولیدکنندگان مختلف تولید شده و توسط خرده
فروشهای متفاوت نیز عرضه میشود ،اما قابلیت سازگاری با یکدیگر
را دارند ،چرا که تولیدکنندگان ،محصوالت را با اندازههای اس��تاندارد
میسازند .این اندازههای استاندارد قوانین طراحی را به وجود میآورند،
ک��ه پیروی از آنها هم برای تولیدکنندگان و هم برای عمدهفروش��ان،
خردهفروشان و استفادهکنندگان الزامآور است .بنابراین واحد بنیانی در
استفاده ،شیوهای برای حمایت از تولید سفارشی در سامانهها میباشد،
چرا که با استفاده از این روش میتوان نیازها و خواستههای مشتریان
نهایی را به بهترین روش تأمین کرد ).(Baldwin & Clark, 2004
اگ��ر چه در س��امانههای پیچیده ،عناصر مورد اس��تفاده و مراحل
ساخت به واحدهای جداگانهای تقسیم شدهاند ،ولی به معنی طراحی
س��امانه به صورت واحد بنیان نمیباشد .در واقع سامانههایی که در
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استفاده یا درساخت واحد بنیان هستند ممکن است به طراحیهایی
وابس��ته باشند که آنها به طور تنگاتنگی با هم جفت شده و به طور
مرکزی کنترل میشوند .برای مثال ،هنگامی که شرکت اینتل “نمونه
عین به عین" قوانین طراحی ،از برنامههای تولیدش��ان را با بهترین
کیفیت ارائه کرد ،تولید هر یک از چیپها 21به طور کام ً
ال مستقل در
مکانهای مختلف قابل اجرا بود که علت آن مش��ابه بودن جانمایی
برنامهها و مراحل کار در داخل آنها میباشد .در نتیجه « نمونه عین
به عین" برنامههای طراحی شرکت اینتل واحد بنیان در تولید بوده،
نه واحد بنیان در طراحی .یک قس��مت از یک مجموعه مبلمان در
استفاده واحد بنیان میباشد و خریدار میتواند اجزای آن را به دلخواه
ب��ا یکدیگر ترکیب کند .هریک از اجزا میبایس��ت به صورت کام ً
ال
مجزا از کل مجموعه طراحی شود و یا طرح و شکل نباید مانند کل
مجموعه باشد .پس مجموعه مبلی که از بخشهای مختلفی تشکیل
ش��ده است در استفاده واحد بنیان بوده ولی در طراحی واحد بنیان
نمیباشد).(Baldwin & Clark, 2004

 .3طراحی واحد بنیان و طراحی یکپارچه

22

طراح��ی واحد بنی��ان و طراحی یکپارچه ی��ک مبلمان منزل
به ترتیب درتصویر(1الف) و (1ب) نش��ان داده ش��ده اس��ت .در
طراحی واحد بنیان ،دو عملکرد متفاوت ،کش��و و فضای باز ،برای
تقس��یم واحدها در نظر گرفته شده و در حقیقت با اتصال آنها به
یکدیگر مبلمان منزل شکل گرفته است .در این مجموعه هریک
از عملکردهای محصول تنها به وسیله یک واحد به وجود میآید
و در این ش��رایط اثرات متقابل بین واحدها بسیار کم است .یک
واح��د بدون آنکه بر روی واحد دیگر تأثیری داش��ته باش��د ،به
راحت��ی میتواند تغییر کرده و محص��ول عملکرد صحیح خود را
داش��ته باش��د .هر واحد ،قابلیت طراحی به صورت کام ً
ال مجزا از
مجموعه را دارد .تصویر(1ب) ،طرحی یکپارچه میباشد و در این
طرح انگیزههای ارگونومی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .هر
محصولی که دارای س��اختار یکپارچه اس��ت ،در طراحی آن تنها

		
(الف) :استفاده از  4واحد

(ب) :استفاده از  7قطعه

تصویر(-1الف) طراحی واحد بنیان و (ب) طراحی یکپارچه مبلمان منزل.
ماخذ(Huang, 2000) :

یک معیار خاص نشان داده شده است؛ به هر حال برای اصالح هر
یک از اجزای مجموعه ،میبایست محصول را به صورت گسترده
دوباره طراحی ک��رد .به کارگیری هر ی��ک از عناصر عملکردی،
ممکن اس��ت مستلزم استفاده از قطعات متعددی باشد .مرز بین
قطعات به س��ختی تشخیص داده میش��ود و حتی ممکن است
مرزی وجود نداش��ته باشد .از جمله انگیزههای تغییر و یا تعویض
محص��والت ،بهس��ازی ،اضافه ک��ردن ،هماهنگ ک��ردن اجزا با
یکدیگر ،کهنه و خراب ش��دن ،مصرف ،استفاده از انعطاف پذیری
و استفادهی دوباره از محصول میباشد .واحدها در محصول واحد
بنیان بدون آن که طراحی قطعات دیگر را تحت تأثیر قرار دهند،
ام��کان تغییر قطعات را فراهم میکنند .در صورتی که تغییر یک
قطعه از محصول یکپارچه ،ویژگ��ی عملکردی متعددی را تحت
تأثیر قرار داده و به تغییر قطعات بیشتری منجر میشود.

 .4روشهای گوناگون طراحی واحد بنیان
ش��ش ش��یوه برای طراحی واحد بنیان تعریف ش��ده اس��ت
):(Pine, 1993b
23
الف) واحد بنیان س�ازی با اس�تفاده از جزء مشترک  :در
این ش��یوه یک مولفهی (جزء) مشخص در بین محصوالت متعدد به
منظور صرفه جویی ناش��ی از تنوع تولید مورد استفاده قرار میگیرد
(تصویر2الف)؛
24
ب) واحد بنیان س�ازی به روش جانشینی اجزا  :این روش
جزیی از شیوه واحد بنیان سازی با استفاده از جزء مشترک میباشد .در
این شیوه اجزای مختلف با یک محصول پایه جفت میشود و به تعداد
اجزای قابل جانشین میتوان محصول متفاوت ساخت .در بسیاری از
موارد ،تفاوت بین اجزای مشترک و اجزای جانشین شده دارای درجهی
اهمیتمیباشد(تصویر2ب)؛
25
پ) واحد بنیان س�ازی به روش برش برای تطبیق سازی :
این روش نیز مانند دو روش گذشته بوده با این تفاوت که یک یا چند
جزء به طور مس��تمر با اندازه و یا محدودیت مشخص تغییر میکند.
فنآوری کاهش اجزا برای تولید سفارشی انبوه از طریق کم کردن هر
یک از اجزا تا حدی که برای مشتری مناسب شود ،بسیار مفید میباشد
(مانند بدنهی ژاکت ،آس��تین ،و مانند آن) .این شیوه برای محصوالتی
مناس��ب است که ارزش آن وابس��ته به اجزایی است که میتوانند به
طور مداوم تغییر کنند و از این طریق خواستهها و نیاز فردی را برآورده
سازند(تصویر2پ)؛
ت) واح�د بنیان س�ازی ب�ه روش قطعه قطع�ه :26این روش
بیشترین امکان را برای ایجاد تنوع و سفارشی ساختن فراهم میکند.
این روش امکان ترکیب بندی تعداد بسیار زیادی از اجزای مختلف را به
شیوهای دلخواه به وجود میآورد ،و هر یک از اجزا با واسطی استاندارد
به یکدیگر متصل میشوند (شکل 3پ) .سامانه تولید سفارشی انبوهبه
روش قطعه قطعه قویترین شیوه در مقایسه با سایر شیوههای واحد
بنیانی میباشد ،اما دستیابی به این شیوه بسیار دشوار میباشد .کلید
دستیابی به آن ،توسعهی واسطهایی است که امکان قفل شدن بخشها
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و قسمتهای مختلف به هم را فراهم میکند.
ث) واحد بنیان سازی با استفاده از یک مسیر یا گذرگاه:27
در این روش از یک ساختار استاندارد استفاده شده و تعدادی از اجزای
مختل��ف با یکدیگر ترکیب میش��وند .این واژه از علم رایانه و س��ایر
تجهیزات الکترونیکی که از یک گذرگاه استفاده میکنند گرفته شده
است ،گذرگاهها مسیر انتقال اطالعات بین واحدهای پردازش ،حافظه،
گردانندهی دیس��ک و سایر اجزایی اس��ت که به یک گذرگاه متصل
میشوند (تصویر 3ب)؛
28
ج) واحد بنیان سازی به روش ترکیبی  :در این شیوه میتوان
از هر یک از روشهای گفته ش��ده باال استفاده کرد .هر یک از اجزایی
که امکان تشخیص آنها وجود داشته باشد ،با یکدیگر ترکیب شده و به
محصول متفاوتی تبدیل میشوند .در حقیقت کلید اصلی برای بدست
آوردن مزیت از روش واحد بنیانی ترکیبی ،دستورالعمل میباشد .هر
محصولی با اس��تفاده از دس��تورالعمل میتواند برای بازارها و مناطق
مختلف و در واقع افراد مختلف متنوع شود(تصویر 3پ)؛

 .5مزایای شش گانه طراحی واحد بنیان
بر طبق نظر هوکزین 29مزایای طراح��ی واحد بنیان را میتوان از
شش جنبه مورد بررسی قرار داد :طراحی و توسعهی محصول ،ساخت
سفارشی محصول ،تولید ،کیفیت ،خرید قطعات و پس از فروش.
الف) طراحی و توس��عهی محصول :واحد بنیان سازی از طریق کم
کردن زمان ،هزینه محصول را کاهش میدهد .زمانی که یک محصول
زودتر از سایر رقبا وارد بازار شود ،شرکت تولیدی میتواند سود بیشتری

را بدست آورد .امکان تقسیم فعالیتهای طراحی به بخشهای مختلف
را برای پیشرفت فراهم میکند .برای انجام این کار ،تمام وظایف طراحی
میبایست به فعالیتهای کوچکتر تقسیم شوند و در عین حال ارتباط
بین وظایف نیز باید به درستی تعریف ش��ود (Gershenson et al.,
).2003
ب) س��اخت سفارش��ی محصول :ام��روزه بازار جهانی به س��وی
سفارشیش��دن پیش م��یرود .به طور کلی کمی��ت و قیمت پایین
همیشه هدف اصلی نمیباشد ،اکثر مشتریان به کاالهایی احتیاج دارند
که نیازهای ش��خصی آنها را برطرف کند ،آنها تمایل دارند با انتخاب
کاالهای متفاوت خود را متمایز از سایر افراد نشان دهند .در گذشته که
کاالی کافی برای نیازهای مردم وجود نداشت ،مردم به دنبال کمیت و
قیمت پایین بودند ،در نتیجه تولیدکنندگان میتوانستند با استفاده از
محصوالتی که به صورت انبوه تولید میشد ،نیاز آنها را برطرف نمایند.
اما با گذشت زمان تولیدکنندگان دریافتند هر مشتری سلیقهی خاص
خود را دارد؛ محصولی که برای یک مش��تری بس��یار معمولی است،
ممکن است برای فرد دیگر کام ً
ال جذاب باشد ،چراکه هر فرد در ذهنش
جریان احساسی خاص خود را دارد که این یک قاعده کلی و منطقی
برای راهنمایی فرد میباش��د .این مسئله به دلیل تجربیات مختلف و
فرهنگهای مختلفی است که افراد دارند .در نتیجه آنها دریافتند برای
جلب رضایت مش��تریان خود به تنوع بسیار زیادی در محصوالت نیاز
دارند .متاسفانه با افزایش تعداد محصوالت ،طراحی با خطرات بیشتری
رو به رو میشود .این بدین معناست که شرکتها میبایست تنوع بسیار
زیادی را در طرحها ایجاد کنند .اما ش��یوهی واحد بنیانی به طراحان
امکان میدهد تا با طراحی واحدهایی ساده ،به راحتی تنوع محصوالت

تصویر( 2بترتیب از راست به چپ) -تصویر سازی برای واحد بنیان سازی با استفاده از جزء مشترک (الف) ،به روش جانشینی اجزا (ب) ،و به روش برش برای تطبیقسازی (پ).
ماخذ(Pine, 1993b):

تصویر( 3بترتیب از راست به چپ) -تصویر سازی برای واحد بنیان سازی به روشقطعه قطعه(الف) ،با استفاده از یک مسیر یا گذرگاه (ب) ،و به روش ترکیبی(پ).
ماخذ(Pine, 1993b) :
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را افزایش دهند ،در واقع مفهوم واحد بنیانی به طراح در گسترش تنوع
محصوالت در زمان محدود یاری میرساند.
پ) تولید :به منظور پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان متفاوت،
بس��یاری از ش��رکتها تنوع محص��والت را افزایش دادهان��د (Pine,
) .1993bدر واقع با افزاش تنوع محصوالت ،یک ش��رکت میتواند با
هدایت قویتر هزینههای تولید ،اجزای عملکردی خود را کاهش دهد
) .(Salvador et al., 2002تنوع بیش��تر به معنای افزایش قیمتها
برای تولید میباشد .مرحلهی تولید ،سرمایهگذاری بیشتری را بر روی
ماشینآالت ،مکان بزرگتر و تعداد بیشتر کارمندان را نیاز دارد.شیوهی
واحد بنیانی روشی مناسب جهت خلق تعداد بسیار زیادی محصوالت
متنوع و کاهش اجزای آنها به طور همزمان میباشد.
ت) کیفی��ت :با وجود رقابت ش��دید در بازار بهتری��ن راه کار برای
ش��رکتها برای عمر بیش��تر ،تولید محصوالت با کیفیت بسیار باال و
قیمت مناسب میباشد .تنوع محصوالت یکی از فاکتورهای مهم بوده
که تقاضای اصلی مشتری میباشد .بازار امروزی از تولید انبوه به تولید
سفارشی تبدیل شده است .در آینده مقام مشتریان در جامعه به طور
م��داوم افزایش خواهد یافت .در حال حاضر به منظور به وجود آوردن
سود برای مشتریان ،دولتها و س��ازمانهای آموزشی ،استانداردهای
محکم��ی را به وج��ود آوردند .اگر محصوالت ش��رکتی مطابق با این
استانداردها نباشد ،ممکن است امکان ارائهی کاالها در بازار برای آنها
فراهم نباشد ،در نتیجه امکان فروش آنها نیز فراهم نخواهد شد .روش
واحد بنیانسازی ،محصوالت را به واحدهای مختلف تقسیم میکند.
قب��ل از مونتاژ و تبدیل آنها به محصول یکپارچ��ه ،واحدها را میتوان
به طور جداگانه آزمایش کرد ،و این باعث کاهش هزینههای س��اخت
به دلیل کاهش مراحل تولید و افزایش کیفیت کاال میشود (Erixon
) .et al., 1994زنجیرهی واحد بنیانی محصوالتی با قیمت مناسب و
با تنوع بسیار زیاد را با کیفیت مورد نظر برای مشتریان فراهم میکند.
ث) خرید قطعات :امروزه محصوالت از پیچیدگی باالیی برخوردار
هس��تند .به طوریکه شرکتها نمیتوانند همهی اجزای محصوالت را
با کیفیت بس��یار باال تولید کنند .در نتیجه شرکتها با خرید برخی
از اجزا س��ود بیشتری را بدست میآورند ،از آن جمله میتوان افزایش
کیفیت ،قیمت پایینتر ،راحتی در بدس��ت آوردن را نام برد .بنابراین
زنجیرهی تأمین استوار ،در موفقیت شرکتها نقش بسیار مهمی را ایفا
میکند .عالوه بر این ،موسس��ات بازرگانی به طور گستردهای به بازار
جهانی وابستهاند و نیازمند به توانایی مدیریت و عملکرد توزیع در ابعاد
جهانی میباشند ) .(Krikke et al., 2004شرکتها با مشخص کردن
واحدها به صورت واضح میتوانند زنجیره خرید را کام ً
ال مشخص کنند.
سپس در این مسیر به این نتیجه خواهند رسید که چه چیزهایی را باید
خریداری نمایند و چه چیزهایی را باید بسازند.
ج) پ��س از فروش :از آنجایی که در مرحلهی طراحی ،محصول به
واحدهای مختلفی تقسیم میشود ،در نتیجه عملکردهای مختلف و
متفاوت در هر واحد به طور مجزا به وجود میآید .اگر برخی از سازوکارها
بهبود یابند ،شرکتها میتوانند فرصتی را در اختیار مشتریان قرار دهند
که آنها بتوانند از ماحصل سازکارها به طور آنی و با قیمتی کام ً
ال اندک،
لذت برند ،که خود عاملی جهت ذخیرهی چشمگیر هزینههای مشتریان

میش��ود.در محصوالت واحد بنی��ان ،واحدهای متفاوت عملکردهای
متفاوت��ی را انجام میدهند ،و در صورتیکه یک محصول واحد بنیان
دچار مشکلی گردد ،حل مشکل آن به مراتب سادهتر خواهد بود.

 .6چالشهای موجود در طراحی واحد بنیان
محصوالتصنعتی
مفه��وم طراحی واحد بنیان محصوالت صنعتی ،چالش��ی را برای
مدیریت فراهم میکند .به وس��یلهی این مفه��وم میتوان به درجهی
باالیی از تنوع در محصوالت دس��ت یافت .با تولید این نوع محصوالت
میتوان با کمترین هزینه محصوالت را گسترش داد .امروزه بسیاری از
شرکتها به منظور طراحی واحد بنیان ،تا آنجا که ممکن است بسیاری
از تصورات را در مدیریت تغییر میدهند .در صنعت اولین شرکتی که
قادر به درک اهمیت راهبرد واحد بنیانی و چگونگی برخورد با رویکرد
جدید بازار باش��د ،میتواند قوانین رقابت را تعیین نماید(Sanchez,
) .2000چالشهای موجود در طراحی واحد بنیان محصوالت صنعتی
عبارتند از:
الف) استانداردسازی :واحد بنیانی شیوهای برای استانداردسازی
برخی از بخشهای مهم در مرحلهی طراحی میباشد .از این دیدگاه،
هر محصول نهایی ساختار مخصوص به خود را دارد .هر یک از اجزای
مهم واسطهای استانداردی را در اطراف خود دارند ،به خصوص اجزایی
که بیشتر متمرکز شدهاند ،چرا که آنها تا زمانی که مشتری جزء اصلی
محص��ول خود را تغییر ندهد ،مزایای زیادی را در محصوالت مختلف
فراهممیکنند؛
ب) استفادهی مجدد :توانایی استفادهی مجدد هم برای تولید و
هم برای کاربر مهم میباش��د .این قابلیت یکی از موضوعات اصلی در
راهبرد ش��رکتها میباشد .چرا که برای آن دالیل بسیار زیادی وجود
دارد .هزینهی مربوط به گس��ترش تنوع تولید در اکثر موارد منجر به
سرمایهگذاری بیشتری برای پیش��رفت میشود .اگر بتوان با طراحی
یک جزء آن را در تعداد بس��یار متنوع��ی از محصوالت به کار برد ،در
این صورت س��رمایه عظیمی ذخیره ش��ده است ،و میتوان با تغییر و
بهبود چند جزء ،محصول را برای بازار آینده طراحی نمود .دومین مزیت
استفادهی مجدد ،بهبود س��طح کیفیت اجزا و صرفهجویی اقتصادی
میباشد ).(Sanchez, 2000
پ) چرخهی حیات محصول :چرخهی عمر محصول واحد بنیان،
کام ً
ال به یکدیگر وابس��ته است .محصوالت به طور کلی از درجهی باال
یا پایین واحد بنیانی برخوردارند .یک محصول با درجهی باالی واحد
بنیانی ،درصد بیشتری از اجزا و زیر مجموعههای آن واحد بنیان بوده
و یا از اجزا و زیر مجموعههایی تشکیل شده که به طور متوسط ،بیشتر
واحد بنیان میباشند .به طور طبیعی زیرمجموعههای واحد بنیان را
واحد مینامند ) .(Gershenson et al., 1999واحدهایی که از تعداد
بس��یار زیادی اجزا تشکیل شدهاند ،از کمترین شباهت و وابستگی به
اجزایی که در داخل واحد نمیباشند ،برخوردار هستند .این وابستگیها
و شباهتها شامل آنهایی میشود که از تعامل اجزای به وجود آمده و یا
از مراحل مختلفی که اجزا در طول عمر خود متحمل شدهاند به وجود
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میآید .در یک واحد آرمانی ،هر جزء مستقل از سایر اجزایی است که
در تمام طول عمر محصول جزء آن نبوده اس��ت (استقالل) .عالوه بر
آن ،اجزا با روشهای کام ً
ال مشابه در طول چرخهی زندگی محصول به
وجود میآیند (شباهت) ).(Gershenson & Prasad, 1997

 .7تولید سفارشی انبوه
تولید سفارشی انبوه در سال 1970به وسیلهی الوین تافلر 30به عنوان
31
شوک آینده پیشبینی شده و در سال  1987توسط استن دیویس
به عنوان آیندهی کامل مشخص شده بود .تولید سفارشی انبوه راهی
جدید برای رقابتهای تجاری بوده و شیوهای جهت شناسایی و تکمیل
خواس��تهها و نیازهای مهمتر مشتریان فردی میباش��د ،بدون آنکه
کارایی ،اثر بخشی و قیمت پایین را فدای تولید سفارشی سازد (Pine,
).1993a, xiiiاو در کتاب آیندهی کامل ایدهی تولید سفارشی انبوه را
این گونه شرح داده است:تولید کاالها و خدمات سفارشی طراحی شده
برای خواستههای تکتک مشتریان در مقیاس انبوه .او همچنین بیان
میکند که فنآوری اطالعات نوین ،تولیدکنندگان را قادر به دنبال کردن
سالیق و خواستههای تکتک مشتریان میکند و توسط خودکارکردن
با قابلیت انعطاف امکان منحصر به فرد کردن محصول در طی مرحلهی
مونتاژ به وج��ود میآید .مهمتر اینکه ب��ا خودکارکردن فرآیند تولید
سفارشی ،میتوان کاالهای سفارشی را با قیمتی در حد قیمت کاالهای
تولید انبوه تولید کرد ) .(Davis, 1987با توجه به مطالب گفته شده
میتوان دو تعریف کلی از تولید سفارشی انبوه بیان داشت:
تعریف آرمانی :توانایی تولید هر محصولی که مش��تری خواسته و
تحویل محصول هر زمان ،هر کجا و به هر طریقی که او انتظار دارد .این
تعریف کام ً
ال آرمانی بوده و در کمال صداقت و درستی به ندرت توسط
یک سازمان بدست میآید؛ حتی توسط شرکتهایی که با قلب و روح
سازمانی شان تعهد دادهاند که تولیدکنندهی سفارشی باشند امکانپذیر
نخواهد بود .شرکتها باید حداکثر تالش خود را برای نزدیکی به این
تعریف انجام دهند ).(Pine & Maskell, 1998
تعریف واقعگرایانه :تولید سفارشی انبوه عبارت است از ساختارهای
س��ازمانی و فرآیندهای انعطافپذیر برای تولید محصوالت و خدمات

تصویر -4نمودار كاربرد اقتصادي توليد سفارشي انبوه.
ماخذ(Tezcanli, 2006):

سفارشی و اغلب منحصر به فرد ،با قیمتی در حد محصوالت یکنواخت
س��امانه تولید انبوه .به بیان دقیقتر محصوالت و خدمات ،در پوشش
تنوع از پیش تعیین شدهای سفارشی شدهاند و هدف تعیین محدودهای
است که در آن محدوده از دید مشتری محصوالت یا خدمات به طور
معنیداری میتوانند سفارشی شوند؛ یا اینکه برای هر مشتری امکان
متمایز س��ازی وجود داشته و انتخاب مش��تری از درون آن محدوده
تسهیل یابد ).(Pine, 1993b
هستهی اصلی تولید سفارشی انبوه ،امکان افزایش تنوع محصوالت
و ساخت سفارشی بدون افزایش قیمت است .در هر حال ،در صورتیکه
طراحان و تولیدکنندگان به ارزشهای این مسئله توجه داشته باشند،
ساخت سفارش��ی محصوالت امکان پذیر خواهد شد .تولید سفارشی
انبوه تنها برای افراد ثروتمند نیست ،بلکه برای جمعیت انبوهی است
که عالقهی بس��یاری به محصوالت شخصی سازی شده دارند .تولید
سفارشی انبوه این امکان را فراهم میکند تا به جای تولید محصوالت
عموم��ی و ذخیرهی آنها در انبار به امید روزی که این کاالها توس��ط
مش��تریان خریداری ش��ود ،بتوان محصوالتی را تولی��د کرد که مورد
عالقهی مش��تریان بوده و به طور خاص برای مشتریان طراحی شده
باشد .منحنی هزینهی تولید سفارشی انبوه در تصویر 4نشان داده شده
است .کام ً
ال مشخص است که بین این منحنیها و منحنی هزینهای
که مش��تری آرزو دارد برای کاالها بپردازد ،تفاوت چشمگیری وجود
دارد .مزایای اقتصادی تولید انبوه در حجم باال بسیار بیشتر از تولید در
حجم کم است ) .(Tezcanli, 2006سود بدست آمده از این محصوالت
نسبتاً کمتر از سود بدس��ت آمده از تولیدات سفارشی میباشد و این
خود کلیدی برای پیگیری تولید سفارشی انبوه میباشد .بنابراین توانایی
فراهم کردن خواستههای منحصر به فرد مشتریان میتواند به معنای
افزایش سود باشد که خود کلیدی برای پیگیری تولید سفارشی انبوه
میباشد.

 .8تولید انبوه و تولید سفارشی انبوه
تمرکز تولید انبوه بر کارایی از طریق کنترل و ثبات بود ولی دنیای
کنونی دیگر با ثبات و کنترل ش��ده نیس��ت ،بنابراین عملیات تولید
انب��وه نمیتواند با روشهای قدیمی ،کارا نگهداش��ته ش��ود .از طریق
کاربردهای فنآوری به وس��یلهی ایجاد تنوع و تولید سفارشی انبوه از
طریق انعطافپذیری و پاسخگویی سریع میتوان به الگوی جدید حین
سفارش انبوه رسید .در حالی که متخصصین تولید انبوه هدف مشترک
توس��عه ،تولید ،بازاریابی و تحویل کاالها و خدمات با قیمت پایین به
هر مشتری را دارند ،متخصصین تولید سفارشی انبوه هدف مشترک
توس��عه ،تولید ،بازاریاب��ی و تحویل کاالها و خدم��ات با تنوع کافی و
سفارشی برای هر مشتری مطابق میل و سلیقهاش را دارند .منطق تولید
انبوه که هنری فورد آن را کش��ف و به س��مت آن حرکت کرد ،قیمت
پایین تر در فروش بیشتر ،فروش بیشتر در حجم تولید باالتر ،و حجم
تولید باالتر باعث هزینهی پایین تر بود ،و این روند همچنان ادامه مییابد
)((Pine, 1993a, 27تصویر .)5توسعههای جدید در فنآوری فرآیند و
محصول تا پیش از این کلید موفقیت سامانهی تولید انبوه بود .عقیدهی
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تصویر -6چرخهی تولید سفارشی انبوه.
ماخذ(Pine, 1993a, 30):

الگوی تولید سفارش��ی انبوه کارایی از طریق ثبات و کنترل بود .بدین
صورت که کارایی فرآیند تولید از طریق ثبات و کنترل ورودی ،فرآیند،
فنآوریها و خروجیهای یک ش��رکت حفظ میگردد .اما کمکم بازار
همگن جای خود را به بازار ناهمگن داد .امروزه نهتنها بازار رقابت تغییر
کرده است بلکه کشورها ،جوامع ،بازارها ،فنآوریها نیز تغییر کرده و
کارخانهها نمیتوانند کارایی خود را از طریق ثبات و کنترل حفظ کنند.
کارشناسان تولید سفارشی انبوه منطق جدیدی را برای دنیایی که
ثبات و کنترل آن دیگر حفظ کردنی نیست ،کشف کردند .در این منطق
سازمانی که نیازها و خواستههای تکتک (منحصر به فرد) مشتریان را
برآورده سازد فروش بیشتری دارد ،فروش بیشتری با سود باالتری همراه
است و با سود باالتر شرکت میتواند تنوع بیشتری را ایجاد کند و سهم
بیشتری از بازار را به دلیل پیشی گرفتن از رقبا در تنوع و تولید سفارشی
در اختیار گیرد و در اختیار داشتن سهم بیشتری در بازار به او اجازهی
ارضای خواستهها و نیازهای مشتریان را میدهد و این روند همچنان
ادامه مییابد )( (Pine, 1993a, 30تصویر.)6

تصویر-5چرخهی تولید انبوه.
ماخذ(Pine, 1993a, 27):

 .9مراحل تولید سفارشی انبوه
اس��اس مزایای رقابتی تولید سفارش��ی انبوه بر ترکیب بازدهی
تولید انبوه با امکان متمایز س��ازی تولید سفارش��ی استوار است.
تولید سفارش��ی انبوه در چهار مرحله اجرا میش��ود .در حالیکه
مرحلهی متمایز سازی 32تولید سفارشی انبوه بر پایهی کاربردهای
افزودهای که مش��تری از محصول یا خدمات ارائه شده انتظار دارد
استوار است ،و این کاربردها نیازهای وی را بیشتر برآورده میسازد،
مرحلهی هزینه 33خواس��تار تولید سفارش��ی انبوه با هزینهی کلی
و ب��دون افزایش هزینهی ش��خصی س��ازی میباش��د .جمعآوری
اطالعات در مورد سرویسهای شخصی سازی شده ،آخرین ارتباط
ف��ردی با مش��تری را تقویت کرده و در نتیجه اعتماد مش��تری را
افزایش میدهد (مرحلهی وابس��تگی .)34س��ه مرحلهی اول کام ً
ال
متوجه مش��تری اس��ت ولی مرحلهی چهارم از دیدگاه داخلی به
موضوع نگریس��ته و وابسته به س��امانهی اجرایی شرکتی است که
محص��ول را به صورت سفارش��ی و در مقیاس انبوه تولید میکند:
تولید سفارش��ی انبوه توس��ط محدودهی راه حلهای ثابتی 35که
پیش از این ارائه شده است ،اجرا میشود .سامانههای موفق تولید
سفارشی انبوه به وس��یلهی فرآیندهایی تعریف میشود که کام ً
ال
پایس��تار بوده اما قابلیت انعط��اف و واکنشپذیری دارند و جریان

تصویر -7چهار مرحلهی تولید سفارشی انبوه.
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پویایی از محصوالت را فراهم میکند .هنگامی که ش��یوهی سنتی
(دستی) ساخت سفارش��ی دوباره مورد استفاده قرار گرفت نهتنها
محصوالت آن ،بلکه همهی فرآیندهای آن برای مش��تری منحصر
بهفرد مورد توجه قرار گرفته و برای تحویل دادن و ارائهی درجهی
باالیی از تنوع به مشتری از مراحل کام ً
ال پایستار استفاده شد.یکی
از اهداف اصلی مراحل یاد شده ،ساخت سفارشی کاالها و خدمات
است .که خود امکان تحویل واحدهای فردی را که از اهمیت باالیی
در نزد مش��تری برخوردار اس��ت ،مطابق با ساختار ساختمانهای
واحدبنیان را فراهم میکند .یکی از چالشهای رقابتی شرکتهای
تولیدکنندهی محصوالت سفارش��ی در مقیاس انبوه ،ایجاد کردن
محدودهی راه حل میباشد (تصویر .)7

 .10انواع مختلف تولید سفارشی انبوه
در مراحل س��اخت سفارشی ،فنون طراحی و تولید انبوه چهار نوع
متفاوت ساخت سفارشی را برای مشتری فراهم میکند .نخست ساخت
سفارشی مشترک ،36این شیوه هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که
تولیدکننده و مش��تری بر ابزار طراحی کنترل مشترک داشته باشند.
این رویکرد تعاملی است با مشتریان فردی که نیازهای آنها را برطرف
میس��ازد .شرکتها در ارتباط مستقیم با مشتریان فرصت شناسایی
کامل نیازهای آنها را که دقیقاً منطبق با خواست آنها میباشد را داشته
و میتوانند محصوالت سفارشی را برای آنها تولید کنند .دومین شیوه
ساخت سفارشی تزئینی 37میباشد ،این شیوه برای شرکتهایی مناسب
است که محصوالت تولیدی آنها برای همهی مشتریان مناسب بوده و
تنها فرم و ظاهر آنها نیاز به ساخت سفارشی دارد ،همچنین این شیوه
میتواند برای ش��رکتهایی مورد استفاده قرارگیرد که قصد دارند در
روش ارائهی محصول و خدمات ،فعالیته��ای اندکی را برای افزایش
38
ارزشهای محصوالت انجام دهند .بعد از آن ساخت سفارشی شفاف
بوده ،این ش��یوه زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که تولیدکنندگان
س��رویسها و محصوالت را به صورت سفارش��ی برای افراد ساخته اما

تصویر-8شیوههای مختلف تولید سفارشی انبوه.

کارایی محصول را برای کاربران توضیح نمیدهند .سومین روش تولید
سفارشی انبوه بر این پایه استوار است که تعاریف و سوالهای گوناگون،
مشتری را آزار نمیدهد .ایدهی ساخت سفارشی بر جمعآوری و تجزیه
و تحلیل اطالعات مشتری به واسطهی سامانههای برنامهریزی منابع
س��رمایهای و از طریق کانالها خدماتی متفاوت استوار است .آنها ابتدا
رفت��ار کاربران را مورد مالحظه ق��رار داده و بر طبق آن محصول مورد
نظر کاربران را به آنها تقدیم میکنند .در نهایت تولید سفارش��ی انبوه
تطبیق پذیر ،39که در این شیوه مشتری ابزار طراحی را کنترل کرده و
یا ابزارها در داخل محصوالت قرار داده میشوند .تولید سفارشی تطبیق
پذیر ش��یوهای است برای ارائهی محصول استاندارد که امکان تطبیق
آن با نیازهای خود را داشته باشد.در این نوع تولید سفارشی ،شرکتها
محصوالت اس��تانداردی را به مشتریان ارائه میدهند که انتخابهای
بسیاری را برای وی فراهم میکند .برای مثال پیتزا و یا ماشین فروش
سکهای (تصویر .)8

 .11تعام�ل طراح�ی واح�د بنی�ان و تولید
سفارشیانبوه
نظریهی تولید سفارشی انبوه در اواخر دههی  1980به وجود
آم��د و ب��ر فراهم کردن خدمات برجس��ته برای کارب��ران تأکید
میکند .این خدمات بر اس��اس نیازهای ش��خصی کاربران شکل
گرفت��ه و آنه��ا را میتوان از طریق خدمات واح��د بنیان برآورده
س��اخت(Feitzinger & Lee, 1997; Gilmore & Pine,
) .1997; Pine, 1993bمعم��والً واحد بنیانی به عنوان کلیدی
برای تولید سفارش��ی انبوه به کار میرود.محصوالت و خدمات با
س��اختار واحد بنیان ،تولید سفارش��ی انبوه را تضمین میکنند.
بنابر نظر ج��وزف پین )1993( 40بهترین راه برای دس��تیابی به
تولید سفارش��ی انبوه ،ایجاد اجزای واحد بنیان میباش��د .واحد
بنیانی ام��کان تولید محصوالت متنوع با هزینهی پایین را فراهم
مینماید و از این طریق میتوان دامنهی وسیعی از محصوالت را
با هم ترکیب کرده و خدمات و محصوالت متنوعی را ایجاد نمود.
اشتراک بس��یار زیاد واحدها باعث کاهش سطح موجودی کاالها
ش��ده و در نتیجه خطرات ناش��ی از رده خارج شدن محصوالت
را کاهش میدهد .تولید سفارش��ی انبوه مانند لگو 41نمیباش��د.
سازندگان اس��باببازی امروزه دریافتهاند سامانههای واحد بنیان
برای بچههای امروزی بس��یار پیچیده میباشد .لگو و بسیاری از
س��امانههای تولید سفارشی انبوه فاقد ابزار طراحی مناسب برای
تبدیل محصوالت واحد بنیان به خواس��تهها و آرزوهای مشتریان
میباش��ند .در واقع ،واحدبنیانی پیش نیاز تولید سفارش��ی انبوه
میباش��د .اما بدون س��امانهای با ترکیب بندی قوی که پایههای
آن نه بر معماری محصول بلکه بر پایهی نیازهای مش��تری باشد،
واحد بنیان سازی بیفایده است) .(Tezcanli, 2006همان گونه
که بالدوین و کالرک بیان داشتهاند ،واحد بنیانی ارزشها را تغییر
میدهد ،چراکه هر کدام از طراحیهای انجام ش��ده انتخابهایی
برای افراد هستند .واحد بنیان سازی یک طرح یکپارچه ،شیوهای
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اس��ت برای افزودن انتخابها ،به اندازهی واحدها انتخاب جدید
ایجاد میکند) (Baldwin & Clark, 2007س��اخت سفارش��ی
محص��والت ام��کان برآورده کردن نیازهای ش��خصی مش��تریان
فردی را فراهم میکند .در واقع با تولید سفارشی انبوه مشتریان
میتوانن��د از محصوالت��ی اس��تفاده نمایند که کام ً
�لا مطابق با
نیازهایش��ان شخصی سازی شده اس��ت .در تولید سفارشی انبوه
راه حلهای ش��خصی از اهمیت باالیی برخوردار است ،در نتیجه
محصوالت سفارش��ی شده به نوعی منعکس کنندهی ویژگیهای
ش��خصیتی کاربر میباشد .این ش��یوه به کاربر امکان میدهد به
ج��ای تطابق نیازه��ای خود با محصوالت موج��ود ،محصوالت را
مطابق با نیازهای خود سازگار سازد (تصویر .)9

 .12شخصی سازی محصوالت
ش��خصی سازی محصوالت بخش��ی از فضای نمادین است که
به محصول فیزیکی بازگردانده میش��ود و به وسیلهی ویژگیهای
ش��خصیتی افراد توضی��ح داده میش��ود .مجموع��ه ویژگیهای
ش��خصیتی برای توضیح تنوع محصوالت خاص مورد استفاده قرار
میگیرد .هدف رویکرد شخصی سازی محصوالت ،خلق محصوالتی
با ش��خصیت مشخص و واضح اس��ت که افراد بتوانند آن را درک
ک��رده و ارزیابی نمایند ،هم��ان طور که در مورد س��ایر افراد این
کار را انجام میدهند).(Ortíz Nicolás, 2006مطالعات گذش��ته
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سعی دارد چگونگی تشخیص و درک نمادها در محصوالت را درک
نماید .اگر طراحان این نمادها در محصوالت را درک کرده و به کار
گیرند میتوانند ویژگیهای ش��خصیتی اف��راد را در محصوالت به
نمایش گذارند ) .(Govers, 2004, 23عالوه بر آن ،با استفاده از
این نمادها طراحان میتوانند ویژگیهای شخصیتی را به شیوهای
که کارب��ران ان را درک نمایند ،ترجمه کنن��د (Govers et al.,
) .2004, 23در تصوی��ر  9تعامل س��ه گانه طراح��ی واحد بنیان،
تولید سفارش��ی انبوه و شخصی س��ازی محصوالت صنعتی نشان
داده شده است.

نتیجه
اص��ول و مفاهی��م طراح��ی واح��د بنی��ان ،تولید سفارش��ی
انبوه و ش��خصی س��ازی به عنوان ابزارهای س��ه گانه طراحی و
تولی��د محصوالت صنعت��ی مبتنی بر تجرب��هی کاربر به صورت
موضوعپژوهی بررس��ی و تدوین گردید .طراح��ی واحد بنیان به
عن��وان قاعدهای که در آن محصوالت از مجموعهای از واحدهای
مس��تقل تشکیل شده و از طریق واس��طهایی به یکدیگر متصل
گردی��ده به گونهای که هر یک از آن واحده��ا کام ً
ال یکتا بوده و
تنه��ا در یک زمینه عملکرد دارند ،تعریف گردید .ویژگی واحدها
در آن است که قابلیت استفاده در بین مجموعهای از محصوالت
هم خانواده را دارا میباش��ند .م��وارد کاربرد فناوری واحد بنیانی
درحیطهه��ای طراحی ،تولید و اس��تفاده از محصول ارائه گردید.
واحد بنیان سازی در طراحی با ارائه ساختاری کلی و واسطهایی
اس��تاندارد ،ام��کان طراحی واحدها به صورت مس��تقل را فراهم
نموده ،میتوان آنها را با یکدیگر ترکیب کرده و سامانهای کامل را
شکل داد .تولید محصول مبتنی بر واحد بنیانی ،امکان تقسیم آن
به اجزایی جداگانه را فراهم نمودهبه گونهای که اس��تاندارد شده
و قبل از مونتاژ ش��دن به اجزایی مس��تقل جهت سفارشی شدن
تبدیلمیشوند .محصوالت واحد بنیان در هنگام استفاده قابلیت
ترکیب کردن قطعات مطابق با سلیقه استفادهگر را فراهم نموده
ب��ه گونهای که محصول نهایی نیاز وی را برطرف مینماید .وجوه

تمایز طراحی واحد بنیان با طراحی یکپارچه محصوالت آن گونه
بی��ان گردید که در راهبرد اول ،هری��ک از عملکردهای محصول
تنها به وس��یله یک واحد به وجود میآید و بدون تاثیرگذاری بر
واحد دیگر ب��ه راحتی میتواند تغییر ک��رده و محصول عملکرد
صحیح خود را داشته باش��د .در حالیکه محصول دارای ساختار
یکپارچه ،برای اصالح هر یک از اجزای آن ،میبایس��ت به صورت
گسترده دوباره طراحی شود .تغییر یک قطعه از محصول ،ویژگی
عملک��ردی متعددی را تحت تأثیر ق��رار داده و به تغییر قطعات
بیشتری منجر میشود .استفاده از جزء مشترک ،روش جانشینی
اج��زا ،روش ب��رش ب��رای تطبیق س��ازی ،روش قطع��ه قطعه،
اس��تفاده از یک مس��یر یا گ��ذرگاه ،و روش ترکیبی تحت عنوان
ش��یوههای گوناگون طراحی واحد بنی��ان تعریف گردید .مزایای
ش��ش گانه این راهب��رد ،به مواردکاهش زم��ان و هزینه طراحی
و توس��عهی محصول ،امکان ساخت سفارش��یآن ،افزایش تنوع
تولی��د محصوالت ،کاهش مراحل تولی��د و افزایش کیفیت کاال،
زنجیرهی تأمین اس��توار قطعات ،ذخیرهی چش��مگیر هزینههای
مشتریان اشاره دارد .از چالشهای موجود در طراحی واحد بنیان
محصوالت صنعتی به مواردی همچون استانداردس��ازی اجزاء و
واس��ط ها ،اس��تفادهی مجددیک جزء در تعداد بسیار متنوعی از
محصوالت ،و چرخهی حیات آنها اش��اره گردید .تولید سفارشی
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انبوه ،از یک س��و توانایی تولید هر محصولی که مشتری خواسته
و تحوی��ل محص��ول ه��ر زمان ،هر کج��ا و به ه��ر طریقی که او
انتظ��ار دارد ،به عنوان نگاه آرمانی بیان گردید و از س��وی دیگر،
تعریف واقع گرایانه آن عبارت ش��د از تولید محصوالت و خدمات
سفارش��ی و اغل��ب منحصر به فرد ،با قیمت��ی در حد محصوالت
یکنواخت سامانه تولید انبوه .منطق تولید انبوه قیمت پایینتر در
فروش بیش��تر ،فروش بیشتر در حجم تولید باالتر ،و حجم تولید
باالتر همراه با کاهش هزینه معرفی گردید در حالی که در منطق
تولید سفارش��ی انبوه که نیازها و خواس��تههای تکتک (منحصر
به فرد) مش��تریان را برآورده میسازد فروش بیشتر با سودباالتر،
س��ود باالتر با تنوع بیشتر ،و تنوع بیشتر با داشتن سهم بیشتر از
بازار و در اختیار داش��تن س��هم بیشتری در بازار همراه با ارضای
خواستهها و نیازهای مش��تریان تعریف گردید .مراحلی همچون

متمایز سازی ،عدم افزایش هزینهی شخصی ،تقویت ارتباط فردی
با مشتری ،و ارائه راه حلهای پایستاربا قابلیت انعطاف از مراحل
چهارگانه تولید سفارشی انبوه به شمار رفت .این راهبرد برانواعی
همچونتولید سفارش��ی مش��ترک ،تزئینی ،شفاف ،و تطبیق پذیر
مش��تمل گردی��د .در انتها طراحی واحدبنی��ان عامل اصلی برای
تولید سفارشی انبوه و شخصی سازی محصوالت صنعتی معرفی
گردی��د ،به گونهای ک��ه نیازهای کاربران به ص��ورت تک به تک
مورد توجه قرار گرفته ،کاربر در طراحی محصول مورد نظر اجازه
دخال��ت مس��تقیم یافته تا بتواند آن را خ��ود طراحی و مطابق با
شخصیت خویش شخصیس��ازی نماید .در واقع فناوریهای سه
گانه معرفی شده ،در کنار هم موجب فراهم نمودن رضایتمندی
و تجربهای خوشایند و انحصاری برای کاربران میشوند.
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