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چکیده
یکپارچهسازي یکي از اقداماتي است که باعث همکاري بین اعضاي زنجیره تامین ميشود و
بهبود عملکرد زنجیره نظیر کاهش اثر شالقي را در پي دارد .به اشتراکگذاري دانش بین
اعضاي یک سطح زنجیره ،یکي از همکاريها سطح استراتژیک است که موجب تقویت
یکپارچگي در زنجیره ميشود .براي انجام این کار ،مهمترین مساله یافتن بهترین شبکه به
اشتراکگذاري دانش بین اعضاي زنجیره است ،طوري که با حداقل هزینه بتوان همکاري بین
آنها را توسعه داد و میزان تبادل دانش بین آنها را ماکزیمم نمود .در این مقاله با ارائه یک
مدل جدید برنامهریزي عدد صحیح مخلوط چند هدفه ،این مساله فرموله شد و براي سطح
تولید کنندگان زنجیره تامین فرآوردههاي لبنیاتي پیادهسازي گردید .با حل مدل و تحلیل
حساسیت آن پارامترهاي اثرگذار بر شبکه به اشتراکگذاري دانش شناسایي شدند .یکي از
این پارامترهاي مهم ،مسافت بین شرکتهاست .پارامتر مهم دیگر توان تبادل دانش
شرکتهاست که مدت اجراي فرآیند به اشتراکگذاري را تحت تاثیر قرار ميدهد .مجموع
تحلیلها ،بینش الزم را با توجه به محدودیت منابع ،شرایط بازار و اهداف شرکتها ،در
اختیار مدیران قرار ميدهد ،تا بتوانند بهترین تصمیمات را در ارتباط با یکپارچهسازي بیشتر
زنجیره تامین (از طریق به اشتراکگذاري دانش) اتخاذ نمایند.

کلمات کلیدي :زنجیره تامین -یکپارچهسازي افقي -اشتراکگذاري دانش -بهینهسازي
ریاضي -مطالعه موردي
 -*9نویسنده مسئولEmail: Hrdezfoolian@basu.ac.ir :

 201نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 2931

مقدمه
یک زنجیره تامین شامل مجموعه سازمانهایي است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم
در کلیه مراحلي که براي تحقق نیازهاي مشتري الزم است ،مشارکت دارند .در این
راستا مدیریت زنجیره تامین به دنبال یکپارچهسازي و همکاري بیشتر سـازمانهاي
درگیر در زنجیره است تا براي مشتریان و سایر ذینفعان از طریق هماهنـگسازي
سه جریان عمده اطالعاتي ،فیزیکي و مالي ،ارزش افزوده بیشتري ایجاد کند (کمال و
ایراني .))2490( 9یکپارچگي بیشتر باعث عملکرد بهتر زنجیره تامین ميشود (جمالي و
فالح ()9311؛ باغچي و ها ))2442( 2و کاهش هزینهها را در پي دارد (لي.))2444( 3
همچنین در فرآیند یکپارچهسازي زنجیره تامین با تبادل اطالعات و به اشتراکگذاري
دانش بین شرکا 0ميتوان میزان تاثیر اثر شالقي 2را محدود نمود ( لي و

همکاران1

(.))9111
یکپارچهسازي در زنجیره تامین عمدتاً به دو شکل عمودي و افقي صورت ميگیرد.
یکپارچهسازي عمودي حالتي است که در آن دو یا تعداد بیشتري از سازمانهایي که
در سطوح مختلف قرار دارند ،نظیر تامین کننده ،تولید کننده و  ...با هم همکاري داشته
باشند .در مقابل یکپارچهسازي افقي هنگامي رخ ميدهد که دو یا تعداد بیشتري از
شرکتهاي رقیب یا غیرمرتبط که در یک سطح زنجیره محصوالت مشابه یا اجزاي
مختلف یک محصول را تولید ميکنند با به اشتراک گذاشتن منابع با هم همکاري کنند
(سیماتوپنگ و سریداران .))2442( 1شکل  9تفاوت این دو نوع یکپارچهسازي را نشان
ميدهد.
عليرغم این که شرکت ها در یک زنجیره ممکن است با هم رقیب و از لحاظ اندازه نیز
متفاوت باشند ،گاهي اوقات براي رسیدن به موقعیت برد-برد حاضرند با هم همکاري
کنند (پرومپوني .))2492( 8همکاري افقي در زنجیره تامین در سه سطح عملیاتي،

1- Kamal & Irani
2- Bagchi & Ha
3- Lee
4- Partners
5- Bullwhip effect
6- Lee
7- Simatupang and Sridharan
8- Promponi
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تاکتیکال و استراتژیک قابل انجام است (موتائوکیل و همکاران .))2492( 9نوع
همکاري هاي هر سطح و اهداف و مزایاي مربوط به این نوع همکاريها در جدول 9
آمده است.

شکل  -2يکپارچهسازیهای افقی و عمودی

جدول  -2دارايیها به اشتراکگذاشته شده و اهداف و مزايای آن در سطوح مختلف همکاری افقی (پرومپونی ())1022
همکاریهای استراتژيک

همکاریهای تاکتیکال

همکاری عملیاتی

نظمدهي

تجهیزات لجستیک

داده

قدرت بازار

انبارها

اطالعات

فرایندهاي حمایتي

ناوگان حمل و نقل

دانش

دارایي مشترک

تجربه
ابداع

همکاريهاي با کیفیتتر

کاهش هزینه

ایجاد ارزش

مدیریت بهتر منابع

پاسخ سریعتر

سرمایهگذاري مشترک

کاهش ریسک تامین

گروههاي خرید و مناقصه

رشد
بهبود بازار

توزیع و جریان مشترکُ

اهداف و مزایا

بهبود بهرهوري

موقعیت اجتماعي
روابط شبکه

با توجه به جدول  9یکي از همکاريهاي استراتژیک بین شرکا در زنجیره تامین
فرآیند به اشتراکگذاري دانش است .از اینرو بسیاري از محققان بر اهمیت به
اشتراکگذاري دانش بین اعضاي زنجیره تامین پرداختهاند که از این میان ميتوان به
کوپر و همکاران ،)9111( 2مانردات و همکاران ،)9111( 3تیندال و همکاران،)9118( 0
1- Moutaoukil
2- Cooper
3- Manrodt
4- Tyndall
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منزر و همکاران )2449( 9و اسپنس و بسک )2442( 2اشاره نمود که تاکید دارند که
این فرآیند در به هم مرتبط کردن اعضاي زنجیره تامین موثر است.
تبادل دانش بین اعضاي زنجیره باعث افزایش شایستگيهاي آنها ميگردد (حاجي
کریمي و منصوریان ()9319؛ ونگ و همکاران .))2448( 3این فرآیند به صورت یک
روند در حال رشد است که با اعتماد میان اعضاي زنجیره شروع ميشود و با به
اشتراکگذاري دانش بین اعضا ادامه ميیابد و منجر به افزایش خروجيها ميگردد
که این فرآیند مرتباً ميتواند تقویت گردد.
شرکتهایي که در یک سطح زنجیره تامین فعالیت دارند ،مشغول تولید یا ارائه
خدمات در ارتباط با محصوالت مشابه یا اجزاي مختلف یک محصول ميباشند و از
یک مجموعه دانش مشابه براي تولید محصول بهره ميبرند .در این بین اغلب میزان
آگاهي و تسلط شرکتها بر انواع دانشهاي مورد استفاده آنها یکسان نیست ،در
برخي دانشها خبره هستند و در برخي دیگر متوسط یا مبتدياند .در راستاي
یکپارچهسازي افقي در زنجیره ،این شرکتها ميتواند براي انتقال دانش به یکدیگر با
هم همکاري کنند .به این صورت که شرکتهایي که در برخي دانشها خبره هستند،
ميتوانند به سایر شرکتها آموزش دهند و خودشان نیز دانشهاي مورد نیازشان را
از سایر شرکتهاي همکار کسب کنند .ارائه یک طرح مناسب براي شبکه همکاري
شرکتها جهت به اشتراکگذاري دانش ،کمک ميکند که با کمترین منابع بتوان میزان
تبادل دانش بین اعضا را حداکثر نمود .در این مقاله با فرموله کردن مساله در قالب
یک مدل ریاضي چند هدفه جدید ،بهترین شبکه جریان دانش بین اعضاي یک سطح
زنجیره تامین مد نظر است .با انجام این کار ميتوان مشخص کرد که در این سطح
زنجیره چه دانشي در چه زماني ،بین کدام اعضا منتقل شود که با حداقل هزینه بتوان
همکاري بین آنها را توسعه داد و میزان تبادل دانش بین آنها را حداکثر نمود .مدل
ریاضي این مساله به صورت یک مدل برنامهریزي عدد صحیح مخلوط چند هدفه
است .این مدل براي یک مساله واقعي پیادهسازي شده و با تحلیلهاي مختلف
بینشهاي مدیریتي مناسبي براي به اشتراکگذاري موثر دانش بین اعضاي یک سطح
زنجیره تامین ارائه گردیده است.
1- Mentzer
2- Spens and Bask
3- Wang
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ساختار ادامه مقاله به صورت زیر ميباشد .در بخش دوم به پیشینه پژوهش اشاره
ميشود .روششناسي پژوهش در بخش سوم معرفي ميشود .تعریف مساله و
فرمولبندي ریاضي چند هدفه مربوط به اشتراکگذاري دانش در بین اعضاي یک
سطح زنجیره تامین در بخش چهارم ارائه ميشود .در بخش پنجم به تشریح مطالعه
موردي پرداخته و بررسي نتایج محاسباتي مدل و بحث در مورد آن در بخش ششم
ذکر ميشود و در آخرین بخش جمعبندي مقاله ارائه ميگردد.

پیشینه پژوهش
تا کنون تحقیقات و مطالعات زیادي در مورد زنجیره تامین انجام شده است .این
تحقیقات در حوزه هاي مختلفي صورت گرفته که از چالشها و مشکالت تا بهبود
عملکرد زنجیره را پوشش ميدهد .یکي از حوزههاي مورد مطالعه موضوع
یکپارچهسازي زنجیره تامین است که در بهبود عملکرد آن تاثیر قابل مالحظهاي دارد.
با توجه به اهمیت این موضوع مانینگ و باینس )2440( 9اثر عوامل مختلفي نظیر
یکپارچهسازي عمودي و افقي را بر جهاني شدن زنجیره تامین مرغ گوشتي بررسي
کردند .ماسون و همکاران )2441( 2روشهاي همکاري افقي و عمودي را به منظور
مدیریت بهتر حمل و نقل در زنجیره تامین را مورد بررسي قرار دادهاند .ونگ و
آرچر )2441( 3تالش کردند ویژگيهاي انواع مختلف همکاريهایي که ممکن است در
بازار الکترونیکي روي دهد را دستهبندي کنند .آنها با بررسي وب سایتها ،پنج نوع
همکاري افقي و چهار نوع همکاري عمودي را در بازار الکترونیکي یک زنجیره تامین
شناسایي کردهاند .اگورني )2441( 0یک چارچوب تئوري براي کميسازي مزیتهاي
استراتژیک ادغام افقي از طریق یکپارچهسازي شبکههاي زنجیره تامین ارائه داد که
ميتوانست براي فعالیتهاي اقتصادي مرتبط با ساخت ،توزیع و انبارداري مورد
استفاده قرار گیرد .کمال و ایراني )2490( 2با تجزیه و تحلیل سیستماتیک تحقیقات
منتشر شده در حوزه یکپارچهسازي زنجیره تامین به شناسایي فاکتورهاي موثر،

1- Manning & Baines
2- Mason
3- Wang and Archer
4- Nagurney
5- Kamal & Irani
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تحوالت کلیدي و روشهاي بکار رفته در آن پرداختند .گوردون و مائوریک)2492( 9
به یکپارچهسازي زنجیره تامین ماهي اوگاندا پرداختند و از منظر هزینه این موضوع
را مورد بررسي قرار دادند .علي و همکاران )2491( 2به اهمیت یکپارچهسازي زنجیره
تامین غذاي حالل در مالزي پرداختند و مشخص کردند چه استراتژيهایي براي
یکپارچهسازي این زنجیره ميتواند مفید باشد .پلینن و همکاران )2491( 3به سیستم
ارزیابي عملکرد در شرایطي که یکپارچهسازي افقي و عمودي به طور همزمان انجام
ميشد ،پرداختند .امجد حسین )2491( 0به این موضوع پرداخت که چگونه ميتوان
منابع دانش را ارزشمندتر نمود و تحلیلي بر یکپارچهسازي فرآیند دانش داشت و در
این زمینه یک مطالعه موردي را نیز مورد بررسي قرار داد.
مقاالت فوق مقاالتي بودند که یکپارچهسازي افقي و عمودي را به صورت همزمان در
نظر گرفته بودند ،اما به دلیل اهمیت خاصي که یکپارچهسازي افقي در دنیاي واقعي
دارد ،تعدادي از محققین به این موضوع با دقت بیشتري پرداختهاند که از این میان
ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
هاکینن و همکاران )2440( 2به یکپارچهسازي تدارکات شرکتهاي تولید کننده نهایي
در سوئد ،بعد از ترکیب شرکتهایي که در یک سطح از صنعت مشابه قرار داشتند،
پرداختند و دیدگاههاي مدیریتي و همچنین مشکالت مربوط به آن را مطرح نمودند.
باهینیپاتي و همکاران )2441( 1یک مدل کمي عمومي براي بررسي ابتکارات در
همکاري افقي ارائه کردند تا میزان برآورده شدن نیازمنديهاي مشتري را بررسي
کنند .شولز و بلکن )2494( 1منافع و موانع بالفعل و بالقوه همکاريهاي افقي را در
فرآیند امداد رساني مورد بررسي قرار دادند .هینگلي و همکاران )2499( 8مزایا و
موانع استفاده از مدیریت  14PLرا به عنوان روشي براي رسیدن به همکاري افقي در
زنجیره تامین مورد بررسي قرار دادهاند .والنبرگ و

رائو94

( )2499به بررسي

1- Gordon and Maurice
2- Ali
3- Pellinen
4- Amjad Hussain
5- Hakkinen
6- Bahinipati
7- Schulz & Blecken
8- Hingley
9- Fourth-party logistics
10- Wallenburg & Raue
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همکاري افقي براي ارائه دهندگان خدمات لجستیک 9پرداختند و مکانیزمهاي ارتباطي
که تعارضهاي موجود در این زمینه را تحت تاثیر قرار ميداد را تجزیه و تحلیل
کردند .ویلهلم )2499( 2به بررسي تعامالت میان تامین کنندهها و تجزیه و تحلیل
شبکه بین آنها پرداخت و این موضوع را در چند مطالعه موردي در صنعت خودروي
ژاپن و آلمان مورد توجه قرار داد .شومولتزي و والنبرگ )2492( 3با توجه به
مقاومتهایي که در همکاريهاي افقي ارائه دهندگان خدمات لجستیک وجود داشت،
مدیریت شکلگیري همکاري ها را مد نظر قرار دادند و به شناسایي اثراتي که
فعالیتهاي اداري ميتوانست بر همکاريها داشته باشد ،پرداختند .تحقیق آنها بر
اساس دادههاي نظرسنجي از  221همکاري ارائه دهنده خدمات لجستیک صورت
گرفته است .پمپوني و همکاران )2492( 0یک چارچوب کلي بر اساس دو بعد اصلي
اعتماد متقابل بین شرکا و افزایش همکاريهاي افقي در تدارکات زنجیره تامین ارائه
کردند.
با توجه به تقسیمبندي یکپارچهسازي افقي در سه سطح عملیاتي ،تاکتیکال و
استراتژیک که در جدول  9به آن اشاره گردید ،بیشتر تحقیقات فوق عمدتاً مربوط به
سطح تاکتیکال و عملیاتي است و مطالعه در سطح استراتژیک کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .به طور خاص در مورد یکپارچهسازي افقي در سطح استراتژیک از
طریق به اشتراکگذاري دانش مقالهاي یافت نشد ،لذا در این مقاله سعي ميشود به
این موضوع پرداخته شود.
نزدیکترین مطالعات به کار ما مربوط به دونگ و همکاران )2492( 2و دزفولیان و
همکاران ( )2491ميباشد .دونگ و همکاران ( )2492به موضوع تبادل دانش بین
کارکنان یک سازمان پرداختهاند و این مساله را با استفاده از مدل ریاضي فرموله
کردهاند .در مدل آنها تابع هدف حداکثر کردن درجه دانش کارکنان سازمان است و
محدودیت بودجه براي تبادل دانش در نظر گرفته نشده است .آنها در مدل خود به
دنبال طراحي و استفاده بهینه از شبکه اجتماعي بین کارکنان ،یا به عبارتي توسعه
همکاري بین آنها جهت ماکزیمم کردن درجه دانش آنها هستند .دزفولیان و همکاران
1- Logistics service providers
2- Wilhelm
3- Schmoltzi & Wallenburg
4- Pomponi
5- Dong
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( )2491با طراحي یک مدل ریاضي به دنبال بهینهسازي تبادل دانش بین سازمانهاي
عضو خوشه صنعتي گچ سمنان بودند .آنها به ماکزیمم کردن درجه دانش خوشه با
اتکا بر ماکزیمم کردن تبادل دانش بین سازمانهایي که نزدیکترین رابطه را با هم دارا
بودند ،اقدام کردند.
مسالهاي که در این مقاله به دنبال حل آن هستیم طراحي بهترین شبکه به
اشتراکگذاري (یا شبکه جریان) دانش بین شرکتهاي یک سطح زنجیره تامین است
که یکپارچگي هر چه بیشتر زنجیره و مزایایي مثل بهبود عملکرد ،کاهش هزینهها و
کاهش اثر شالقي را به دنبال دارد .با طراحي این شبکه مشخص ميشود که چه
دانشي از چه شرکتي به چه شرکت دیگري و در چه دورهاي انتقال یابد که با کمترین
هزینه بتوان درجه دانش این سطح زنجیره را ماکزیمم نمود.

روششناسی پژوهش
تحقیقات علمي در علوم مدیریتي را ميتوان در دو گروه کیفي و کمي مورد بررسي
قرار داد .تحقیق کمي مبتني بر مدل ،یکي از روشهاي تحقیق کمي است که بر روي
مدلهاي عیني بنا شده است که رفتار فرآیندهاي عملیاتي جهان واقع و یا مسائل
تصمیمگیري که مدیران در جهان واقع با آنها مواجه ميشوند را منعکس ميکند.
چنین تحقیقي دربرگیرنده متغیرهاي مشخص و روابط مورد انتظار آنها ميباشد که
از مساله مورد نظر استخراج ميشود .در این پژوهش براي طراحي بهترین شبکه به
اشتراک گذاري دانش در زنجیره تامین با هدف یکپارچهسازي افقي از روش
مدلسـازي ریاضي که در گروه تحقیقات کمي مدیریت قرار مي گیرد ،استفاده شده
است .داده هاي مورد استفاده در این تحقیق ترکیبي از دادههاي کمي و کیفي بوده که
از زنجیره تامین لبنیات در دنیاي واقعي استخراج شده اند.
با توجه به ماهیت مساله ،مدلسازي بدی ن صورت انجام گرفت که ابتدا عوامل و
متغیرهاي موثر در شکلگیري شـبکه به اشتراکگذاري دانش شناسایي شده و در
قالب مدل برنامهریزي ریاضي فرمولبندي شد .تعیین عوامل موثر شامل متغیرها،
پارامترها و محدودیتهاي مساله با مشورت خبرگان انجام شد .پس از طراحي مدل،
صحت آن به وسیله دادههاي مختلف مورد بررسي و تایید قرار گرفت .سپس مدل
پیشنهادي نهایي در زنجیره تامین لبنیات پیادهسازي گردید و نتایج آن تجزیه و
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تحلیل شد .در نهایت نتایج به تایید خبرگان رسید .مراحل اجراي این پژوهش را
ميتوان در شکل  2مشاهده نمود.

شکل  -1مراحل انجام روش پژوهش

تعريف و فرمولبندی مساله
یکي از همکاريهاي استراتژیک در سطح زنجیره تامین به اشتراکگذاري دانش است
که گامي در جهت یکپارچگي هر چه بیشتر زنجیره است .الزمه انجام بهینه این فرآیند،
طراحي بهترین شبکه بین اعضاي زنجیره است که امکان انجام این کار را با کمترین
هزینه فراهم ميکند.
شرکتهایي که در یک سطح زنجیره تامین فعالیت دارند ،محصوالت مشابه یا اجزاي
مختلف یک محصول را عرضه ميکنند و از مجموعهاي از دانشهاي مشابه براي
تولید محصول بهره ميبرند (پراکاش و دشموخ .))2494( 9عموماً میزان آگاهي و
تسلط شرکتها بر انواع دانشهاي مورد استفاده آنها یکسان نیست .در برخي
دانشها خبره هستند و در برخي دیگر متوسط یا مبتدياند .در راستاي
یکپارچهسازي افقي در زنجیره ،این شرکتها ميتواند براي انتقال دانش به یکدیگر با
هم همکاري کنند .به این صورت که شرکتهایي که در برخي دانشها خبره هستند،
ميتوانند به سایر شرکتها آموزش دهند و خودشان نیز دانشهاي مورد نیازشان را
از سایر شرکتهاي همکار کسب کنند .براي کسب بهترین نتیجه از فرآیند تبادل دانش
باید سعي کرد با حداقل هزینه و در زمان مورد نظر مجموع دانش کل شرکتهاي این
1- Prakash and Deshmukh
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سطح زنجیره را ماکزیمم نمود .در ابتداي برنامه تبادل دانش ،باید درجه دانش هر
شرکت را در کلیه دانشها تعیین کرد .براي هر دانش سه درجه مبتدي ،متوسط و
خبره تعریف ميشود .بدین ترتیب شرکتهایي که داراي درجه دانش باالتري هستند،
ميتوانند دانش خود را به سایر شرکتهاي نیازمند انتقال دهند .مدت انتقال هر دانش
با توجه به میزان پیچیدگي و درجه ضمني بودن آن تعیین ميگردد (مارتین

کنایت9

( )2492و خمسه و جولي .))2448( 2پیچیدگي دانش نشان دهنده میزان اطالعاتي است
که مورد نیاز است تا دانش ایجاد شده به صورت کد درآید .بنابراین دانش ساده
نیازمند اطالعات اندکي است در حالي که دانش پیچیده نیازمند میزان بیشتري از
اطالعات ميباشد (دانسکین و همکاران .))2442( 3همچنین دانشي ضمني است که به
صورت شخصي و در ذهن ،رفتار و ادراک افراد وجود دارد و معموالً به اشتراک
گذاشتن آن مشکل است (پلیاني .))9111( 0هر چه دانشي ذهنيتر باشد درجه ضمني
بودن آن نیز بیشتر است .عالوه بر این ،براي انتقال دانش ،شرکتها هزینههایي را
باید پرداخت نمایند که این هزینهها بر اساس سه عامل مدت انتقال دانش ،مسافت بین
شرکتها (جون و همکاران ))2441( 2و هزینه مربوط به تجهیزات و لوازمي که براي
آموزش کارکنان (با توجه به نوع دانش) باید بکار گرفته شوند (خمسه و جولي
( ،))2448تعیین ميگردد.
اهمیت دانشهاي مختلف براي شرکتها یکسان نیست ،لذا الزم است دانشهاي
مختلف را براي هر شرکت با توجه به نیاز و اولویتهاي آن شرکت وزندهي نمود تا
در فرآیند تبادل دانش ،کسب دانشهاي مهمتر در اولویت قرار گیرد .از سوي دیگر
دانشها باید از نظر سطح بعدي زنجیره نیز اولویتبندي شود ،تا دانشهایي که تاثیر
بیشتري در تحقق اهداف این سطح دارند در اولویت باالتري قرار گیرند.
براي کسب اطمینان از این که با حداقل منابع بتوان بیشترین افزایش در درجه
دانش شرکتها را فراهم نمود ،ميتوان مساله را به شکل یک مدل ریاضي فرموله
کرد و با حل آن بهترین جواب را بدست آورد تا مشخص شود چه دانشي ،در چه
زماني و بین کدام شرکتهاي یک سطح زنجیره باید منتقل شود.
1- Martinkenaite
2- Khamseh & Jolly
3- Danskin
4- Polyani
5- Jun
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در ادامه پس از معرفي مفروضات ،اندیسها ،پارامترها و متغیرها ،مدل ریاضي
مسئله که یک مدل برنامهریزي عدد صحیح مخلوط چند هدفه است ،بیان و تشریح
ميگردد.
مفروضات
با توجه به ویژگيهاي مساله مجموعه مفروضات مدل عبارتند از:
 کلیه دانشها داراي سه درجه مبتدي ،متوسط و خبره است که به ترتیب با ،9 2و  3مشخص ميشود.
 درجه دانش شرکت انتقال دهنده حداقل باید یک درجه از درجه دانش شرکتکسب کننده باالتر باشد.
 هر شرکت تا پایان پریود کسب یک درجه از هر دانش نباید درجه باالتري ازآن دانش را از سایر شرکتها کسب کند.
 تعداد پریود و هزینه الزم جهت انتقال یک دانش از یک درجه پایینتر به یکدرجه باالتر یکسان است .این تعداد پریود و هزینه ميتواند براي دانشهاي
مختلف متفاوت باشد.
 درجه دانش شرکت در یک دانش هنگامي یک درجه افزایش ميیابد که پریودآموزش آن درجه دانش به طور کامل به اتمام رسیده باشد.
 توان همزمان انتقال چند دانش و توان همزمان کسب چند دانش براي هرشرکت محدود است.
 یک شرکت به طور همزمان ميتواند یک دانش را به چند شرکت یادگیرندهانتقال دهد (ظرفیت کالس آموزش).
 محدودیتي از نظر بودجه براي یکپارچهسازي افقي وجود ندارد.انديسها
شرکتهاي عضو یک سطح زنجیره

i, j, g

دانشها

k

پریودهاي زماني

t

پارامترها
تعداد کل اعضاي یک سطح از زنجیره تامین

M
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تعداد کل دانشها

K

تعداد کل پریودهاي زماني (طول افق برنامهریزي)

T

تعداد پریود الزم براي انتقال یک درجه دانش .k

Dk

اهمیت دانش  kاز دیدگاه سطح بعدي زنجیره

Vk

اهمیت دانش  kبراي شرکت  iدر سطح مورد نظر زنجیره

Wik

هزینه انتقال دانش  kدر یک پریود
ضریب تاثیر فاصله فیزیکي دو شرکت  iو

Ck
j

Sij

حداکثر تعداد دانشي که شرکت  iميتواند همزمان به سایر شرکتها انتقال
دهد (توان انتقال)
حداکثر تعداد دانشي که شرکت  jميتواند همزمان از سایر شرکتها کسب کند
(توان کسب)
حداکثر تعداد شرکتهایي که در یک پریود به طور همزمان در حال کسب یک
دانش  kاز یک شرکت خاص هستند

Ai

Bj




یک عدد مثبت به اندازه کافي بزرگ
متغیرها
اگر انتقال دانش  kاز شرکت  iبه شرکت  jدر پریود  tشروع شود برابر یک،

t
X ijk

در غیر این صورت صفر است.
اگر شرکت  jدر پریود  tمشغول کسب دانش  kباشد برابر یک ،در غیر این

E tjk

صورت صفر است.
اگر شرکت  iدر پریود  tمشغول انتقال دانش  kباشد برابر یک ،در غیر این

Fikt

صورت صفر است.

Ltik

درجه دانش  kدر شرکت  iدر پایان پریود .t
مدل رياضی
مدل ریاضي مسئله مطابق روابط  9تا  90ميباشد:
)(1
)(2

 Vk )  LTik
t
 Dk  S ij )  X ijk

K

k

K

M

 (W

ik

M

Max

i 1 k 1
M

T

   (C
t 1 i 1 j 1 , i j k 1

Min
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t
t
t
t
X ijk  Lik  L jk    (1  X ijk )

i,j  1,...,M ; i  j ; k  1,...,K ;
t  (T  Dk  1 )

t  Dk 1
M
M
q
t
X ijk  ( 1 
X ijk )



i 1 , i j q t 1
i 1 , i j

(3)

j  1,...,M ;k  1,...,K ;

(4)

t  (T  Dk  1 )

T
Xq 0

qT Dk 1 ijk

Lt 1  Lt
jk
jk
M
t Dk
Lt  Lt 1   X
jk
jk i1 ,i j ijk

Ltik  LMax

i, j 1,...,M ; i j ;k  1,...,K
(5)

j 1,...,M ; k 1,...,K ; t D
k

(6)

j 1,...,M ; k 1,...,K ; t D
k
(7)

i  1,...,M ; k  1,...,K ; t  1,...,T
(8)

t  Dk
M
q

 X ijk  
j 1 , i j qt

K t
 F  Ai
k 1 ik
M
t
(
X q )  F t


ik
j 1 , ji qt  Dk 1 ijk

i  1,...,M ; k  1,...,K ; t  1,...,T

(9)

i  1,...,M ; t 1,...,T
(10)

i 1,...,M ; i 1,...,K; t 1,...,T
(11)
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j  1,...,M ; t 1,...,T
)(12

j  1,...,M ; i 1,...,K; t 1,...,T
)(13

j 1,...,M ; k 1,...,K ; t 1,...,T
)(14

K t
 E Bj
k 1 jk
M
t
( 
X q )  E t

jk
i1 , i j qt  Dk 1 ijk

M t  Dk q

 X 1
i1 , i j qt ijk

در مدل فوق هدف  9درجه دانش کل شرکتهاي سطح مورد نظر زنجیره تامین را
نشان ميدهد که در آن درجه دانشها که از منظر مدیران شرکتهاي همین سطح و
مدیران سطح بعدي زنجیره وزندهي شدهاند ،ماکزیمم ميگردد .هدف  2هزینه تبادل
دانش بین شرکتهاي سطح مورد نظر زنجیره را حداقل ميکند .محدودیت  3نشان
ميدهد در صورتي که درجه دانش  kشرکت  iدر شروع پریود  tاز شرکت  jبیشتر
t
باشد  X ijkميتواند برابر یک شود ،یعني شرکت  iبه شرکت  jميتواند دانش  kرا
t
انتقال دهد .محدودیت  0بیان ميکند اگر  X ijkدر شروع پریود  tبرابر یک شود،
شرکت  jدر  Dk  1پریود بعدي نميتواند دانش  kرا از شرکت دیگري کسب کند.
عبارت  2نشانگر آن است که در  Dk  1پریود آخر افق برنامهریزي نباید انتقال
دانش  kشروع شود ،زیرا فرصت کافي براي انتقال این دانش وجود ندارد .عبارت 1
کنترل ميکند که درجه دانش  kشرکت  jدر  D kپریود ابتدایي افق برنامهریزي با
توجه به درجه اولیه آن دانش در شرکت تعیین ميگردد .عبارت  1نشان ميدهد درجه
دانش  kشرکت  jپس از پایان دوره انتقال (یعني  D kپریود) ميتواند یک درجه
افزایش یابد .عبارت  8بیانگر آن است که درجه دانش  kشرکت  iدر همه پریودها
نباید از باالترین درجه تعریف شده (درجه خبره) بیشتر شود .محدودیت  1نشان
ميدهد شرکتهایي که در پریود  tبه طور همزمان در حال کسب دانش  kاز شرکت i

هستند ،تعدادشان نباید از  بیشتر باشد .محدودیتهاي  94و  99حداکثر توان انتقال
دانش همزمان یک شرکت را کنترل ميکنند .به عبارت دیگر تعداد دانشهاي مختلف k
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که شرکت  iميتواند در هر پریود به طور همزمان به سایر شرکتها انتقال دهد،
حداکثر برابر  Aiاست .محدودیتهاي  92و  93حداکثر توان کسب دانش همزمان یک
شرکت را کنترل ميکنند ،یعني تعداد دانشهاي مختلف  kکه شرکت  jميتواند در هر
پریود به طور همزمان از سایر شرکتها کسب کند ،حداکثر برابر  Bjاست .در نهایت
عبارت  90نیز نشان ميدهد که شرکت  jتا پایان مدت کسب دانش  kاز شرکت  iنباید
درجه باالتر این دانش را از سایر شرکتها کسب کند.
مطالعه موردی
در این بخش مدل پیشنهادي براي یک مساله واقعي پیادهسازي ميشود .با حل مدل و
تحلیل حساسیت آن پارامترهاي موثر بر فرآیند یکپارچهسازي افقي از طریق تبادل
دانش شناسایي ميشود .بر این اساس مدیران با توجه به شرایط و منابع موجود
ميتوانند بهترین تصمیمات را براي ماکزیمم کردن درجه دانش شرکتها با حداقل
هزینه اتخاذ نمایند.
زنجیره مورد مطالعه ،زنجیره تامین فرآوردههاي لبني است .این زنجیره داراي پنج
سطح تامین کنندگان (دامداران) ،تولید کنندگان (کارخانجات تولید فرآوردههاي لبني)،
توزیع کنندگان ،خرده فروشان و مصرف کنندگان است که در شکل  3نمایش داده
شده است .در این زنجیره سطح تولید کنندگان بیشترین ارزش را در زنجیره ارزش
تولید ميکنند .به همین دلیل این سطح از زنجیره براي انجام مطالعه موردي انتخاب
گردید .در زنجیره مورد مطالعه ،دو سطح تولید کنندگان و توزیع کنندگان داراي
مالکیت متمرکز ميباشند .در سطح تولید کنندگان  92کارخانه مشغول تولید
فرآوردههاي لبني هسنتند که محصوالت آنها جهت توزیع در اختیار یک توزیع کننده
بزرگ قرار ميگیرد که مسئولیت توزیع محصوالت را در کل مناطق به عهده دارد.

شکل  -9زنجیره تامین فرآوردههای لبنی
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کارخانجات تولیدي طیف گستردهاي از محصوالت مختلف لبني بالغ بر  984نوع را
تولید ميکنند که شامل انواع شیر ،ماست ،پنیر ،کره ،خامه ،بستني و دوغ ميباشد که
از لحاظ نوع ،شکل بستهبندي ،اندازه و طعم متفاوت هستند .روزانه بیش از  2944تن
شیر در این کارخانجات فرآوري ميشود و براي توزیع در اختیار شرکت توزیع
کننده قرار ميگیرد .در این  92کارخانه  0844نفر به طور مستقیم شاغل هستند که به
طور متوسط در هر کارخانه حدود  344نفر در حال کار هستند (حداکثر  144نفر و
حداقل  924نفر).
در یکپارچهسازي افقي از طریق تبادل دانش در سطح تولید کنندگان زنجیره ،با توجه
به نظرات مدیران و خبرگان این بخش 92 ،دانش پراهمیت براي تبادل انتخاب شد .در
مرحله بعدي درجه دانش شرکتها در این  92نوع دانش قبل از اجراي یکپارچهسازي
تعیین گردید .تعیین درجه اولیه هر دانش توسط خبرگان صورت گرفت.
اولویتهاي  92دانش مورد تبادل از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد .یکي
اولویتها از دید تولید کنندگان که براي آن مدیران شرکتها هر کدام با توجه به
شرایط و اهداف شرکت خود دانشها را وزندهي ( )Wikميکنند .دیگري اولویتها از
منظر سطح بعدي زنجیره (توزیع کننده) است .براي این منظور با توجه به این که
دانش مورد نظر تا چه حد ميتواند در تامین اهداف این سطح (توزیع کننده) موثر
باشد ،اولویتش توسط مدیران شرکت توزیع کننده با تعیین وزن مناسب ( )Vkتعیین
ميگردد.
مدت انتقال هر دانش تابعي از پیچیدگي و ضمني بودن آن دانش است و هر چه میزان
پیچیدگي و درجه ضمني بودن یک دانش بیشتر باشد ،مدت انتقال آن افزایش ميیابد.
در این زنجیره با توجه به نوع دانشهاي مورد تبادل و بر اساس نظر خبرگان،
دانشها از لحاظ پیچیدگي و درجه ضمني بودن در چهار گروه تقسیم شدند و
متناسب با آن مدت انتقال هر دانش بین  9تا  0پریود تعیین گردید.
هزینه انتقال هر دانش بین دو شرکت بر مبناي سه عامل نوع دانش با توجه به
تجهیزات و امکاناتي که براي انتقال آن باید درگیر شود ،مدت انتقال دانش و مسافت
بین شرکتها تعیین گردید .هرچه فاصله بین شرکتها از هم کمتر باشد هزینه انتقال
دانش بین شرکتها کمتر ميشود ،زیرا هزینه ماموریت و سفر کارکنان کاهش
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ميیابد .با توجه به نحوه محاسبه حق ماموریت کارکنان در شرکتهاي این سطح
زنجیره ،جدول  2براي تعیین ضریب فاصله مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول  -1تعیین ضريب فاصله بر حسب مسافت بین شرکتها
مسافت
(کیلومتر)
ضريب فاصله
Sij

20-120

120-200

200-120

120-2000

9

9/9

9/2

9/3

2000-

2120-

بیشتر از

2120

2200

2200

9/0

9/2

9/1

توان همزمان انتقال چند دانش و توان همزمان کسب چند دانش براي هر شرکت
محدود است و با توجه به عواملي چون تعداد کارکنان ،سطح تحصیالت و تجربه آنها،
امکانات شرکت و فرصتي که شرکت براي پرداختن به آموزش اختصاص ميدهد،
تعیین ميگردد .در این سطح زنجیره (تولید کنندگان) این توانایي براي هر شرکت بر
اساس مشخصات مربوط به آن ،در بازهاي بین  3تا  98تعیین گردید.
مقدار پارامتر  بر اساس امکانات سختافزاري و نرمافزاري موجود براي آموزش
تعیین گردید و مشخص ميکند با توجه به این امکانات در یک کالس آموزش امکان
حضور نمایندگان چند شرکت براي کسب همزمان یک دانش خاص وجود دارد که به
آن ظرفیت کالس آموزش گفته ميشود .مقدار  در سطح مورد مطالعه از زنجیره ،با
بررسي امکانات موجود  3در نظر گرفته شد.

بحث و بررسی
مدل ارائه شده براي مطالعه موردي مد نظر به کمک  solver CPLEXاز نرمافزار
 GAMSحل شد .الزم به ذکر است در ابتدا با نرماالیز کردن اهداف و استفاده از
روش مجموع موزون ،مسئله به یک مدل تک هدفه تبدیل گردید.
مجموع اولیه درجه  92دانش مورد بررسي در  92شرکت سطح تولید کنندگان
زنجیره برابر  300است .پس از اجراي مدل در نرمافزار و بدست آوردن نتایج و
انجام تحلیلهاي مختلف مشخص شد براي رساندن درجه دانش کلیه شرکتها به
خبره ،یک افق برنامهریزي  99دورهاي با هزینه  1928واحد پولي الزم است تا مجموع
درجه اولیه همه دانشها از  300به  204برسد.
از آنجا که گاهي اوقات محدودیت منابعي نظیر زمان اجازه اجراي کامل
یکپارچهسازي افقي را نميدهد ،الزم است جوانب مختلف مساله و همچنین
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پارامترهاي مهم مدل به خوبي شناسایي شوند تا مدیران با شناخت کافي ،امکان
اتخاذ بهترین تصمیمات را داشته باشند.
تحلیل نتايج حاصل از حل مدل
قبل از یکپارچهسازي افقي ،بررسي درجه اولیه  92دانش در  92شرکت سطح تولید
کنندگان زنجیره نشان ميدهد که درجه دانش آنها در  04مورد خبره 80 ،مورد
متوسط و  21مورد مبتدي است .شکل  0درصد درجه اولیه دانشها را در این سطح

زنجیره نشان ميدهد.

شکل  -1درجه اولیه  21دانش مورد بررسی در شرکت های تولید کننده قبل از يکپارچهسازی افقی

در صورتي که زمان کافي در اختیار باشد ،با  911مورد تبادل دانش بین شرکتها،
همه آنها در کلیه دانشها به درجه خبرگي ميرسند .در جدول  3تعداد انتقال براي هر
نوع دانش جهت رسیدن همه شرکتها به درجه خبرگي مشخص شده است .مالحظه
ميشود که قبل از اجراي یکپارچهسازي ،شرکتها در دانش  94باالترین درجه را دارا
هستند و تنها با  99مورد انتقال دانش همه آنها به درجه خبرگي ميرسند .در حالي که
آنها در دانش  99و  92کمترین درجه را دارا هستند و براي رسیدن به درجه خبرگي
الزم است براي هر کدام از این دو دانش  24مورد انتقال دانش صورت گیرد .در هر
سطر جدول مشخص شده که چه شرکتهایي و به چه میزان در انتقال هر دانش به
سایر اعضاي سطح مورد نظر زنجیره نقش داشتهاند .براي مثال جهت انتقال دانش
یک به سایر اعضا ،شرکتهاي  2 ،8 ،3و ( 1بخش رنگي سطر اول که شرکتها با ،C3
 C2 ،C8و  C1نشان داده شدهاند) نقش داشتهاند و هر کدام به ترتیب  3 ،3 ،1و 1
(بخش سفید رنگ سطر اول) مورد از  98مورد انتقال دانش یک را بر عهده داشتهاند.
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در ضمن سطر رنگي این جدول مشخص ميکند درجه اولیه هر دانش در شرکتهاي
انتقال دهنده در ابتداي فرآیند یکپارچهسازي چه درجهاي بوده است.
جدول  -9تعداد انتقال دانش مورد نیاز برای هر دانش در يکپارچهسازی کامل و شرکتهای انتقال دهنده آنها

راهنما :رنگها نشان دهنده درجه اولیه دانش مورد نظر در شرکتهاي انتقال دهندهاند
خبره

مبتدي

متوسط

سطر رنگي :شرکتهاي انتقال دهنده دانش  /سطر سفید :سهم هر شرکت در
انتقال دانش مورد نظر

C13
2

C11
1

C6
4

C6
3
C11
1
C15
1
C13
3
C9
4
C15
1

C3
5
C10
1
C11
1
C8
1
C3
6
C10
1
C8
6

C10
3
C13
1
C7
2
C8
3
C5
1
C15
2
C5
1
C6
2
C13
2

C8
7

C15
2

C1
3
C9
2
C2
1
C13
2
C7
2
C13
1
C1
4
C4
2
C10
2
C13
1
C11
1

C6
6
C13
2
C7
4
C1
1
C6
1
C3
5
C6
1
C13
2
C13
1
C5
2
C6
5
C7
3

تعداد انتقال از هر

دانش در یکپارچه دانشها
سازي کامل

C5
3
C9
3
C2
1
C6
1
C5
1
C1
3
C5
1
C8
3
C11
1
C1
2
C11
4
C5
2

C8
3
C6
1
C5
1
C3
2
C3
1
C11
1
C10
1
C7
1
C10
2
C9
1
C9
4
C10
4

C3
6
C5
1
C1
1
C8
2
C1
2
C6
1
C1
2
C3
1
C1
3
C3
2
C7
6
C1
1

18

1

13

2

18

3

13

4

12

5

17

6

18

7

19

8

17

9

11

10

20

11

20

12

اطالعات جدول فوق نشان ميدهد که انتقال دانش در فرآیند یکپارچهسازي صرفاً
بر عهده شرکتهایي که در ابتدا داراي درجه خبرگي بودهاند نبوده ،بلکه شرکتهایي
که داراي درجه متوسط و مبتدي هم بودهاند با کسب دانش و رسیدن به درجات
باالتر ،قابلیت انتقال دانش به سایر شرکتها را یافته و در این کار سهیم شدهاند .در
انتقال دانش به سایر اعضاي این سطح زنجیره ،شرکتها با درجه خبرگي  ،%00با
درجه متوسط  %02و با درجه مبتدي  %99سهم داشتهاند (شکل .)2
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شکل  -2درصد انتقال دانش بر حسب درجه اولیه دانشها در شرکتهای انتقال دهنده

امکان مشارکت شرکتها با درجات مختلف دانش در یکپارچهسازي باعث کاهش
هزینه انتقال دانش ميشود ،زیرا این امکان فراهم ميشود که هر شرکت از
نزدیکترین عضو زنجیره (از نظر مسافت) دانشي کسب کند تا هزینه ماموریت و سفر
کارکنان حداقل گردد .نتیجه چنین کاري در شکل  1قابل مشاهده است .در این شکل
مالحظه ميشود که تقریباً هیچ تبادل دانشي بین شرکتهایي که داراي فاصله بیش از
 124کیلومتر از هم بودهاند ،صورت نگرفته است و  %82تبادل دانش بین شرکتهایي
با حداکثر  244کیلومتر فاصله انجام شده است که تاثیر بسزایي در کاهش هزینه
یکپارچهسازي دارد.

شکل  -1درصد انتقال دانش بر حسب مسافت بین شرکتها

در کنار هدف ماکزیمم کردن درجه دانش شرکتها در یکپارچهسازي زنجیره،
مینیمم کردن هزینه تبادل دانش نیز مد نظر است .براي مینیمم نمودن هزینه تبادل
دانش ضرورت دارد که هر شرکت دانش مورد نیاز خود را از نزدیکترین شرکت که
قابلیت انتقال آن دانش را داشته باشد بگیرد .به همین دلیل سهم شرکتها در انتقال
دانش به سایر اعضا یکسان نیست .با انجام یکپارچهسازي کامل ،در شکل  1ميتوان
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به تفکیک سهم هر یک از شرکتها را در انتقال دانش به سایر شرکا مالحظه نمود.
شرکتهاي  92و  90در انتقال دانش سهمي نداشته و شرکت  3بیشترین سهم را در
این زمینه داشته است.

شکل  -1سهم شرکتها از انتقال دانش در يکپارچهسازی افقی

با توجه به نتایج بدست آمده از انتقال دانش میان اعضاي این سطح زنجیره ميتوان
شبکه همکاري بین آنها را در شکل  8مشاهده کرد .در این شکل اگر بین دو شرکت
حتي یک دانش نیز انتقال داده شده باشد کماني براي آن ترسیم گردیده است .از این
شکل واضح است که شرکت هاي  92و  90تنها گیرنده دانش بودهاند و سهمي در
انتقال دانش نداشتهاند که از دالیل آن ميتواند فاصله فیزیکي زیادي باشد که این
شرکتها از سایر شرکتهاي زنجیره دارند.

شکل  -1شبکه همکاری شرکتها برای انتقال دانش
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تحلیل حساسیت پارامترهای مدل
یکي از پارامترهاي مهمي که در تصمیمگیريهاي مدیریتي تاثیرگذار است ،طول مدت
اجراي یکپارچهسازي است ،زیرا محدودیت منابع و پاسخگویي به نیاز بازار این
امکان را نميدهد که شرکتها بتوانند به هر میزان و به هر مدت منابع خود را درگیر
یکپارچهسازي افقي کنند .بنابراین آنها باید ترکیب مناسبي از منابع را جهت فرآیند
یکپارچهسازي اختصاص دهند .آنالیز حساسیت طول مدت فرآیند یکپارچهسازي که
نتایج آن در شکل  1نمایش داده شده ،مشخص ميکند که با کاهش مدت این فرآیند،
میزان دانش تبادل شده و هزینه مربوط به آن چقدر کاهش ميیابد .براي مثال با
کاهش مدت یکپارچهسازي به  1پریود ،میزان دانش انتقال یافته  %84و هزینههاي آن
 %12یکپارچهسازي کامل است (یکپارچهسازي کامل یعني انتقال  911مورد دانش
براي رسیدن همه شرکتها به درجه خبرگي که  99پریود طول ميکشد).

شکل  -3اثر کاهش مدت اجرای يکپارچهسازی بر میزان انتقال دانش و هزينه آن

یکي دیگر از پارامترهایي که تغییر آن ممکن است بر نتایج حاصل از حل مدل تاثیر
گذار باشد ،ظرفیت کالس آموزش ( )θاست .مقدار این پارامتر در سطح تولید کنندگان
زنجیره برابر  3است که کاهش آن تا  2یا افزایش آن تا  1تاثیري بر مدت و هزینه
یکپارچهسازي ندارد.
یک عامل مهم دیگر در یکپارچهسازي ،تواني است که شرکتها به اجراي این فرآیند
اختصاص ميدهند .توان تبادل دانش در شرکتها با دو پارامتر  Aiو  Bjمشخص
شدهاند .طبیعتاً هرچه توان اختصاصي براي اجراي این فرآیند کمتر باشد ،طول مدت
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فرآیند افزایش ميیابد .شکل  94تاثیر تغییر همزمان و یکسان پارامترهاي  Aiو  Bjرا
بر مدت اجراي یکپارچهسازي کامل نشان ميدهد .نکته حائز اهمیت در این ارتباط این
است که مدیران شرکتها براي این که جریان عادي تولید کمتر تحت تاثیر اجراي
یکپارچهسازي قرار گیرد ،ميتوانند امکانات کمتري را به اجراي این فرآیند اختصاص
دهند ،به این ترتیب با افزایش مدت فرآیند یکپارچهسازي ميتوان از هزینههاي
غیرمستقیم احتمالي یکپارچهسازي پیشگیري نمود.

شکل  -20اثر تغییر توان تبادل دانش (انتقال و کسب) بر مدت فرآيند يکپارچهسازی کامل

نتیجهگیری
یکپارچهسازي در زنجیره تامین یکي از اقداماتي است که باعث همکاري بین اعضا
ميشود و داراي مزایاي مختلفي مثل بهبود عملکرد زنجیره ،کاهش هزینهها و تاثیر
اثر شالقي ميباشد .یکپارچهسازي به دو شکل افقي و عمودي قابل انجام است .شکل
افقي آن ميتواند در سه سطح عملیاتي ،تاکتیکال و استراتژیک انجام شود .یکي از
همکاريهاي سطح استراتژیک براي یکپارچهسازي افقي ،تبادل دانش بین اعضاي یک
سطح زنجیره است .ما در این مقاله یک مدل ریاضي جدید پیشنهاد کردیم که به
منظور گسترش همکاري بین اعضاي یک سطح زنجیره ،تبادل دانش بین آنها را
ماکزیمم نموده و با توجه به محدودیت منابع به دنبال مینیمم کردن هزینههاي این
فرآیند بودیم .این مدل براي فرآیند یکپارچهسازي افقي در سطح تولید کنندگان
زنجیره تامین لبنیات با  92شرکت مورد استفاده قرار گرفت .در این فرآیند ،تبادل 92
دانش بین اعضاي این سطح زنجیره مورد بررسي قرار گرفت .بررسيها مشخص
نمود که تغییر ظرفیت کالس آموزش تاثیري روي نتایج حاصل ندارد و این پارامتر،
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یک پارامتر کم اهمیت مدل است .سایر نتایج حاصل از بررسيها را ميتوان به شرح
ذیل بیان نمود.
اول این که به منظور مینیممسازي هزینه یکپارچهسازي ،سعي شده است شرکتها
براي کسب دانش ،از همکاري نزدیکترین شرکتها از لحاظ مسافت استفاده کنند.
بنابراین شرکتهایي که دورترین فاصله را از سایر اعضا دارند در یکپارچهسازي
کمترین مشارکت را داشتند .نکته بعدي آن است که حتي شرکتهایي که در فرآیند
آموزش سطح دانش آنها افزایش یافته ،ميتوانند به سایر شرکتها آموزش دهند .این
موضوع عالوه بر کاهش هزینههاي انتقال دانش ،باعث گسترش همکاري میان تعداد
بیشتري از شرکتها و کسب هرچه بیشتر مزایاي یکپارچهسازي افقي ميشود.
سومین مورد آن است که متناسب با بکارگیري کارکنان و امکانات بیشتر براي اجراي
فرآیند یکپارچهسازي ،ميتوان طول مدت این فرآیند را کاهش داد ،لذا مدیران
شرکتها با توجه به منابع در دسترس و اولویتهاي موجود ميتوانند با
تصمیمگیري در مورد میزان بکارگیري منابع ،طول مدت اجراي این فرآیند را تعیین
نمایند .اجراي فرآیند یکپارچهسازي دو نوع هزینه دربردارد یکي هزینههاي مستقیم
مربوط به این فرآیند ،دیگري هزینههاي غیرمسقیمي که ناشي از اختصاص بخشي از
کارکنان و امکانات شرکت به فرآیند یکپارچهسازي ميباشد و عمالً باعث ميشود این
بخش از کارکنان و امکانات در دوره اجراي فرآیند یکپارچهسازي از جریان مستقیم
تولید خارج شوند که باعث کاهش تولید شرکت شده و به نوبه خود کاهش درآمد
شرکت را به همراه دارد .بنابراین بکارگیري کمتر کارکنان و امکانات شرکتها گرچه
مدت اجراي فرآیند یکپارچهسازي را افزایش ميدهد ،اما با توجه به محدودیت منابع
تمایل آنها را به همکاري در این فرآیند بیشتر و هزینههاي احتمالي غیرمستقیم (ناشي
از تحت تاثیر قرار گرفتن جریان عادي تولید) را کاهش ميدهد.
نکته آخر این که با فرض ثابت در نظر گرفتن کارکنان و امکانات اختصاصي
شرکتها به فرآیند یکپارچهسازي ،با کاهش طول مدت اجراي این فرآیند میزان تبادل
دانش بین شرکتها کاهش یافته و به تبع میزان همکاري بین آنها کمتر خواهد شد .در
این وضعیت تصمیمگیران ميتوانند با توجه به زمان و بودجه در دسترس براي
یکپارچهسازي در مورد انتخاب طول مناسب مدت اجراي این فرآیند تصمیمگیري
نمایند.
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مجموع تحلیلهاي فوق شناخت مدیران را نسبت به مساله افزایش داده و در کسب
بینشي دقیق جهت اتخاذ بهترین تصمیمات در فرآیند یکپارچهسازي افقي راهنماي
.آنان است
 استفاده از،در مطالعات آتي ميتوان براي تبادل دانش در یکپارچهسازي افقي
 عالوه.روشهاي مختلف انتقال دانش نظیر آموزشهاي غیرحضوري را لحاظ نمود
بر این ميتوان هزینههاي انتقال دانش را از دو دیدگاه هزینههاي مستقیم و
غیرمستقیم مورد بررسي قرار داد و به حداکثرسازي تعداد ارتباط میان واحدها
 در ضمن با توجه به ماهیت مساله ميتوان از روش برنامهریزي پویا و یا.پرداخت
 همچنین توسعه.برد براي حل مدل استفاده نمود-تئوري بازي همکارانه با هدف برد
مدل براي تبادل دانش در یکپارچهسازي عمودي در زنجیره تامین نیز مساله جدید
.دیگري است که ميتواند در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد
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Abstract
Integrating is one of the steps that creates cooperation among supply
chain members and improves the performance of the chain of custody to
reduce the impact of whipping. Knowledge sharing among the members of a
chain level is one of the strategic level partnerships that strengthen the
integration in the chain. For this purpose, the most important step is to find
the best knowledge sharing network among the members of the chain, so that
the minimum cost can be incurred for the collaboration of members and the
exchange of knowledge among them will be maximized. This paper presents
a new mixed integer programming model on the basis of which a certain
problem was formulated and implemented for the level of producers in a
dairy supply chain. By sensitivity analysis, the parameters affecting the
knowledge sharing network were identified. One of these important
parameters is the distance between companies. Another one is the ability to
exchange knowledge of companies that affects the duration of the sharing
process. The findings of the study provide managers with the necessary
insight regarding the resource constraints, market conditions, and the
objectives of the companies. This helps them make the best decisions
regarding the integration of the supply chain through knowledge sharing.
Keywords: Supply chain, Horizontal integration, Knowledge sharing,
Mathematical optimization, Case study

1 (*-Corresponding Author Email: Hrdezfoolian@basu.ac.ir)

