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 دهیچک

شود و ين میره تامیزنج ين اعضایب ياست که باعث همکار ياز اقدامات يکی يسازکپارچهی

ن یدانش ب يگذاردارد. به اشتراک يرا در پ ير کاهش اثر شالقینظ رهیبهبود عملکرد زنج

ت یک است که موجب تقویها سطح استراتژياز همکار يکی ،رهیک سطح زنجی ياعضا

به  ن شبکهیافتن بهترین مساله یترمهم ،ن کاریانجام ا يشود. برايم رهیدر زنج يکپارچگی

ن یب ينه بتوان همکاریکه با حداقل هز يورط ،ره استیزنج ين اعضایدانش ب يگذاراشتراک

ک ین مقاله با ارائه یمم نمود. در این آنها را ماکزیزان تبادل دانش بیآنها را توسعه داد و م

سطح  يو برا شدن مساله فرموله یا ،ح مخلوط چند هدفهیعدد صح يزیرد برنامهیمدل جد

ل ی. با حل مدل و تحلدیگرد يسازادهیپ ياتیلبن يهان فرآوردهیره تامید کنندگان زنجیتول

از  يکی. شدند یيشناسادانش  يگذارشبکه به اشتراکاثرگذار بر  يت آن پارامترهایحساس

گر توان تبادل دانش یهاست. پارامتر مهم دن شرکتی، مسافت بمهم ين پارامترهایا

مجموع دهد. ير قرار میرا تحت تاث يگذارند به اشتراکیفرآ يهاست که مدت اجراشرکت

در  ،هاط بازار و اهداف شرکتیت منابع، شراینش الزم را با توجه به محدودیب ،هالیتحل

 شتریب يسازکپارچهیمات را در ارتباط با ین تصمیتا بتوانند بهتر ،دهديران قرار میار مدیاخت

 ند.یاتخاذ نما (دانش يگذاربه اشتراک قیاز طر) نیره تامیزنج
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 مقدمه

م یرمستقیا غیم یمستق به طوراست که  یيهان شامل مجموعه سازمانیره تامیک زنجی

ن یدر االزم است، مشارکت دارند.  يمشتر يازهایتحقق ن يکه برا يه مراحلیدر کل

 يهاسـازمانشتر یب يو همکار يسازدنبال یکپارچه راستا مدیریت زنجیره تامین به

 يسازهماهنـگق ینفعان از طریر ذیان و سایمشتر يتا برااست ره یدر زنجر یدرگ

)کمال و  جاد کندیا يشتریب ارزش افزوده، يو مال يکیزی، فيسه جریان عمده اطالعات

و  يجمال)شود يم نیره تامیعملکرد بهتر زنج باعث شتریب يکپارچگی .((2490) 9يرانیا

 .((2444) 3ي)ل دارد يرا در پ هانهیو کاهش هز ((2442) 2و ها يباغچ(؛ 9311فالح )

 يگذارن با تبادل اطالعات و به اشتراکیره تامیزنج يسازکپارچهی ندیفرآدر ن یهمچن

 1و همکاران ي) لد را محدود نمو 2ير اثر شالقیزان تاثیمتوان يم 0ن شرکایدانش ب

(9111.)) 

 .ردیگيصورت م يو افق يبه دو شکل عمود ن عمدتاًیره تامیدر زنج يسازکپارچهی

که  یيهااز سازمان يشتریا تعداد بیاست که در آن دو  يحالت يعمود يسازکپارچهی

داشته  يد کننده و ... با هم همکاریکننده، تول نیر تامیمختلف قرار دارند، نظسطوح در 

از  يشتریا تعداد بیدهد که دو يرخ م يهنگام يافق يزساکپارچهیدر مقابل  باشند.

 يا اجزایره محصوالت مشابه یک سطح زنجیکه در  مرتبطریا غی بیرق يهاشرکت

 کنند يکنند با به اشتراک گذاشتن منابع با هم همکاريد میک محصول را تولیمختلف 

را نشان  يسازهکپارچین دو نوع یتفاوت ا 9شکل  .((2442) 1دارانیماتوپنگ و سریس)

 دهد.يم

ها در یک زنجیره ممکن است با هم رقیب و از لحاظ اندازه نیز رغم این که شرکتعلي

برد حاضرند با هم همکاري -متفاوت باشند، گاهي اوقات براي رسیدن به موقعیت برد

((. همکاري افقي در زنجیره تامین در سه سطح عملیاتي، 2492) 8کنند )پرومپوني

                                                           
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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((. نوع 2492) 9استراتژیک قابل انجام است )موتائوکیل و همکاران تاکتیکال و

 9ها در جدول هاي هر سطح و اهداف و مزایاي مربوط به این نوع همکاريهمکاري

 آمده است.
 

 
 یو عمود یافق یهایسازکپارچهي  -2 شکل

 
 ((1022ف همکاری افقی )پرومپونی )گذاشته شده و اهداف و مزايای آن در سطوح مختلها به اشتراکدارايی -2جدول 

 کياستراتژ یهایهمکار کالیتاکت یهایهمکار یاتیعمل یهمکار 

 مشترک یيدارا

 داده

 اطالعات

 ناوگان حمل و نقل

 کتجهیزات لجستی

 انبارها

 يتیحما يندهایفرا

 يدهنظم

 قدرت بازار

 دانش

 تجربه

 ایاهداف و مزا

 نهکاهش هزی

 عتریپاسخ سر

 و مناقصهد خری يهاگروه

 ان مشترکُتوزیع و جری

 يوربهبود بهره

 ترتبا کیفی يهايهمکار

 ت بهتر منابعمدیری

 نیسک تامیکاهش ر

 ابداع

 جاد ارزشای

 مشترک يگذارهسرمای

 رشد

 ود بازاربهب

 يت اجتماعموقعی

 روابط شبکه

 

ن یره تامیدر زنج ن شرکایک بیاستراتژ يهاياز همکار يکی 9با توجه به جدول 

به ت یمحققان بر اهماز  ياریرو بسنیاز ا .دانش است يگذاربه اشتراک ندیفرآ

 توان بهيان مین میکه از ا اندپرداختهن یره تامیزنج ين اعضایدانش ب يگذاراشتراک

(، 9118) 0ندال و همکارانی(، ت9111) 3(، مانردات و همکاران9111) 2کوپر و همکاران

                                                           
1- Moutaoukil  

2- Cooper  

3- Manrodt  

4- Tyndall  



 2931 زمستانو  پايیز ،دومو  ستیشماره ب ازدهم،يسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه 201

 د دارند کهیتاککه  اشاره نمود( 2442) 2و بسک( و اسپنس 2449) 9منزر و همکاران

 .موثر استن یره تامیزنج يدر به هم مرتبط کردن اعضا ندیفرآن یا

 يحاج) گردديآنها م يهايستگیش شایره باعث افزایزنج ين اعضایتبادل دانش ب

ک یبه صورت  ندیفرآن یا ((.2448) 3ونگ و همکاران(؛ 9319ان )یو منصور يمیکر

شود و با به يره شروع میزنج يان اعضایرشد است که با اعتماد م روند در حال

گردد يها ميش خروجیابد و منجر به افزایين اعضا ادامه میدانش ب يگذاراشتراک

 ت گردد.یتواند تقويم مرتباً ندیفرآن یکه ا

ا ارائه ی دیت دارند، مشغول تولین فعالیره تامیک سطح زنجیکه در  یيهاشرکت

باشند و از يک محصول میمختلف  يا اجزایمحصوالت مشابه  ارتباط با خدمات در

زان یم ن اغلبین بیدر ا برند.يد محصول بهره میتول يک مجموعه دانش مشابه برای

ست، در یکسان نیمورد استفاده آنها  يهاها بر انواع دانششرکتو تسلط  يآگاه

 يدر راستا اند.يمبتد ایگر متوسط ید يها خبره هستند و در برخدانش يبرخ

گر با یکدیانتقال دانش به  يتواند برايمها شرکتن یا ،رهیدر زنج يافق يسازکپارچهی

 ،ها خبره هستنددانش يکه در برخ یيهاشرکتن صورت که یبه ا .کنند يهم همکار

ازشان را یمورد ن يهاز دانشیآموزش دهند و خودشان نها شرکتر یتوانند به سايم

 يشبکه همکار يبرا مناسب حک طریارائه  همکار کسب کنند. يهاشرکت ریاز سا

 زانیمن منابع بتوان یکند که با کمتريکمک م ،دانش يگذاربه اشتراک جهت هاشرکت

ن مقاله با فرموله کردن مساله در قالب یدر ا. نمود حداکثرن اعضا را ینش بتبادل دا

ک سطح ی ين اعضایان دانش بیجرشبکه ن یبهتر د،یجد چند هدفه ياضیک مدل ری

 ن سطحیدر ا توان مشخص کرد کهين کار میبا انجام ا. مد نظر استن یره تامیزنج

بتوان  نهیهزمنتقل شود که با حداقل  ن کدام اعضایب ،يدر چه زمان يدانشچه  رهیزنج

مدل  نمود. حداکثرن آنها را یتبادل دانش ب زانیمن آنها را توسعه داد و یب يهمکار

چند هدفه ح مخلوط یعدد صح يزیرک مدل برنامهین مساله به صورت یا ياضیر

 مختلف يهالیو با تحل شده يسازادهیپ يک مساله واقعی يبران مدل ی. ااست

ک سطح ی يان اعضیموثر دانش ب يگذاربه اشتراک يبرا يمناسب يتیریمد يهانشیب

 ده است.یگردارائه ن یتام رهیزنج

                                                           
1- Mentzer  

2- Spens and Bask 
3- Wang  



 202   افقی يکپارچگی ايجاد برای امینت زنجیره در دانش گذاری اشتراک شبکه

 نه پژوهش اشارهیشیپ دوم به بخشد. در باشيمر یبه صورت ز ادامه مقالهساختار 

ف مساله و یتعر شود.يم يپژوهش در بخش سوم معرف يشناسروش .شوديم

ک ی ين اعضایدانش در ب يگذارمربوط به اشتراک چند هدفه ياضیر يبندفرمول

عه ح مطالیبه تشر پنجم بخشدر شود. يارائه م چهارم بخشدر ن یره تامیسطح زنج

 ششممدل و بحث در مورد آن در بخش  يج محاسباتینتا يبررس و پرداخته يمورد

 گردد.يمارائه مقاله  يبندن بخش جمعیشود و در آخريمذکر 

 

 نه پژوهشیشیپ 

ن ین انجام شده است. ایره تامیدر مورد زنج يادیقات و مطالعات زیتا کنون تحق

ها و مشکالت تا بهبود از چالشصورت گرفته که  يمختلف يقات در حوزه هایتحق

مورد مطالعه موضوع  يهااز حوزه يکیدهد. يره را پوشش میعملکرد زنج

 دارد. يار قابل مالحظهین است که در بهبود عملکرد آن تاثیره تامیزنج يسازکپارچهی

ر ینظ ي( اثر عوامل مختلف2440) 9نسینگ و باین موضوع مانیت ایبا توجه به اهم

 يبررس ين مرغ گوشتیره تامیشدن زنج يرا بر جهان يو افق يعمود يسازکپارچهی

را به منظور  يو عمود يافق يهمکار يها( روش2441) 2کردند. ماسون و همکاران

اند. ونگ و قرار داده ين را مورد بررسیره تامیت بهتر حمل و نقل در زنجیریمد

که ممکن است در  یيهايانواع مختلف همکار يهايژگی( تالش کردند و2441) 3آرچر

ها، پنج نوع تیوب سا يکنند. آنها با بررس يبنددهد را دسته يرو يکیبازار الکترون

ن یره تامیک زنجی يکیرا در بازار الکترون يعمود يو چهار نوع همکار يافق يهمکار

 يهاتیمز يسازيکم يبرا يک چارچوب تئوری( 2441) 0ياگورن اند.کرده یيشناسا

ن ارائه داد که یره تامیزنج يهاشبکه يسازکپارچهیق یاز طر يدغام افقک ایاستراتژ

مورد  يع و انبارداریمرتبط با ساخت، توز ياقتصاد يهاتیفعال يتوانست برايم

قات یک تحقیستماتیل سیه و تحلی( با تجز2490) 2يرانیرد. کمال و ایاستفاده قرار گ

موثر،  يفاکتورها یين به شناسایره تامیزنج يسازکپارچهیمنتشر شده در حوزه 

                                                           
1- Manning & Baines 

2- Mason  

3- Wang and Archer 

4- Nagurney 

5- Kamal & Irani 
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( 2492) 9کیگوردون و مائور بکار رفته در آن پرداختند. يهاو روش يدیتحوالت کل

ن موضوع ینه ایاوگاندا پرداختند و از منظر هز ين ماهیره تامیزنج يسازکپارچهیبه 

 رهیزنج يسازکپارچهیت ی( به اهم2491) 2و همکاران يعل قرار دادند. يرا مورد بررس

 يبرا یيهايداختند و مشخص کردند چه استراتژپر يحالل در مالز ين غذایتام

ستم ی( به س2491) 3نن و همکارانیپل د باشد.یتواند مفيره مین زنجیا يسازکپارچهی

به طور همزمان انجام  يو عمود يافق يسازکپارچهیکه  يطیعملکرد در شرا يابیارز

توان ين موضوع پرداخت که چگونه میبه ا( 2491) 0نیپرداختند. امجد حس ،شديم

دانش داشت و در  ندیفرآ يسازکپارچهیبر  يلیمنابع دانش را ارزشمندتر نمود و تحل

 قرار داد. يز مورد بررسیرا ن يک مطالعه موردینه ین زمیا

صورت همزمان در  به را يو عمود يافق يسازکپارچهیبودند که  يمقاالت فوق مقاالت

 يواقع يایدر دن يافق يسازکپارچهیکه  يت خاصیل اهمیاما به دل د،نظر گرفته بودن

ان ین میاند که از اپرداخته يشترین موضوع با دقت بین به ایاز محقق يدارد، تعداد

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد زيم

 یيکننده نها دیتول يهاتدارکات شرکت يسازکپارچهی( به 2440) 2نن و همکارانیهاک

ک سطح از صنعت مشابه قرار داشتند، یکه در  یيهاب شرکتیبعد از ترکدر سوئد، 

ن مشکالت مربوط به آن را مطرح نمودند. یو همچن يتیریمد يهادگاهیپرداختند و د

ابتکارات در  يبررس يبرا يعموم يک مدل کمی( 2441) 1و همکاران يپاتینیباه

 يرا بررس يمشتر يهايندازمیزان برآورده شدن نیارائه کردند تا م يافق يهمکار

را در  يافق يهاي( منافع و موانع بالفعل و بالقوه همکار2494) 1کنند. شولز و بلکن

ا و ی( مزا2499) 8و همکاران ينگلیقرار دادند. ه يمورد بررس يامداد رسان ندیفرآ

4PL تیریمد موانع استفاده از
در  يافق يدن به همکاریرس يبرا يرا به عنوان روش 1

 ي( به بررس2499) 94اند. والنبرگ و رائوقرار داده ين مورد بررسیه تامریزنج

                                                           
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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 يارتباط يهازمیپرداختند و مکان 9کیارائه دهندگان خدمات لجست يبرا يافق يهمکار

ل یه و تحلیداد را تجزير قرار مینه را تحت تاثین زمیموجود در ا يهاکه تعارض

ل یه و تحلیها و تجزکننده نیان تامیتعامالت م ي( به بررس2499) 2لهلمیکردند. و

 يدر صنعت خودرو ين موضوع را در چند مطالعه موردین آنها پرداخت و ایشبکه ب

( با توجه به 2492) 3و والنبرگ يژاپن و آلمان مورد توجه قرار داد. شومولتز

ک وجود داشت، یدهندگان خدمات لجست ارائه يافق يهايکه در همکار یيهامقاومت

که  ياثرات یيها را مد نظر قرار دادند و به شناسايهمکار يریگشکلت یریمد

ق آنها بر یها داشته باشد، پرداختند. تحقيتوانست بر همکاريم يادار يهاتیفعال

ک صورت یدمات لجستدهنده خ ارائه يهمکار 221از  ينظرسنج يهااساس داده

 ير اساس دو بعد اصلب يک چارچوب کلی( 2492) 0و همکاران يپمپون گرفته است.

ن ارائه یره تامیدر تدارکات زنج يافق يهايش همکارین شرکا و افزایاعتماد متقابل ب

 کردند.

کال و ی، تاکتياتیدر سه سطح عمل يافق يسازکپارچهی يبندمیبا توجه به تقس

مربوط به  قات فوق عمدتاًیشتر تحقی، بدیبه آن اشاره گرد 9در جدول ک که یاستراتژ

ک کمتر مورد توجه قرار یاست و مطالعه در سطح استراتژ ياتیکال و عملیکتسطح تا

ک از یدر سطح استراتژ يافق يسازکپارچهیخاص در مورد  به طورگرفته است. 

شود به يم ين مقاله سعیلذا در ا افت نشد،ی يادانش مقاله يگذارکاق به اشتریطر

 ن موضوع پرداخته شود.یا

ان و یو دزفول( 2492) 2دونگ و همکاران کار ما مربوط بهبه  اتن مطالعیترکینزد

ن یه موضوع تبادل دانش ب( ب2492. دونگ و همکاران )باشديم( 2491)همکاران 

فرموله  ياضین مساله را با استفاده از مدل ریاند و اک سازمان پرداختهیکارکنان 

ان سازمان است و کارکن دانش درجهکردن  حداکثراند. در مدل آنها تابع هدف کرده

تبادل دانش در نظر گرفته نشده است. آنها در مدل خود به  يت بودجه برایمحدود

توسعه  يا به عبارتین کارکنان، یب ياجتماعنه از شبکه یو استفاده به يدنبال طراح

ان و همکاران یدزفولدانش آنها هستند.  درجهمم کردن ین آنها جهت ماکزیب يهمکار

                                                           
1- Logistics service providers 

2- Wilhelm 

3- Schmoltzi & Wallenburg 

4- Pomponi  

5- Dong  
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 يهان سازمانیتبادل دانش ب يسازنهیبه دنبال به ياضیک مدل ری ي( با طراح2491)

مم کردن درجه دانش خوشه با یماکزبه آنها  بودند. گچ سمنان يعضو خوشه صنعت

ن رابطه را با هم دارا یکتریکه نزد یيهان سازمانیمم کردن تبادل دانش بیاتکا بر ماکز

 . ، اقدام کردندبودند

به ن شبکه یبهتر يم طراحیه دنبال حل آن هستن مقاله بیکه در ا يامساله

است ن یره تامیک سطح زنجی يهان شرکتیدانش ب (انیجرا شبکه ی) يگذاراشتراک

ها و نهیمثل بهبود عملکرد، کاهش هز یيایره و مزایشتر زنجیهر چه ب يکپارچگیه ک

شود که چه يمشخص من شبکه یا يطراحبا  را به دنبال دارد. يشالق کاهش اثر

ن یابد که با کمتریانتقال  ياو در چه دوره يگریبه چه شرکت د ياز چه شرکت يدانش

 مم نمود.یره را ماکزین سطح زنجینه بتوان درجه دانش ایهز

 

 پژوهش یشناسروش

 يمورد بررس يو کم يفیتوان در دو گروه کيرا م يتیریدر علوم مد يقات علمیتحق

 ياست که بر رو يق کمیتحق يهااز روش يکیبر مدل،  يمبتن يق کمیقرار داد. تحق

ا مسائل یجهان واقع و  ياتیعمل يندهایبنا شده است که رفتار فرآ ينیع يهامدل

کند. يشوند را منعکس ميران در جهان واقع با آنها مواجه میکه مد يریگمیتصم

باشد که يمشخص و روابط مورد انتظار آنها م يرهایرنده متغیدربرگ يقین تحقیچن

ن شبکه به یبهتر يطراحن پژوهش براي یشود. در اياز مساله مورد نظر استخراج م

از روش  يافق يسازهکپارچین با هدف یره تامیدانش در زنج ياشتراک گذار

رد، استفاده شده یگ يت قرار میریمد يقات کمیکه در گروه تحق ياضیمدلسـازي ر

بوده که  يفیو ک يهاي کماز داده يبیق ترکین تحقیمورد استفاده در ا ياست. داده ها

 استخراج شده اند. يواقع يایات در دنین لبنیره تامیاز زنج

ن صورت انجام گرفت که ابتدا عوامل و یبد يت مساله، مدلسازیبا توجه به ماه

شده و در  یيدانش شناسا يگذارري شـبکه به اشتراکیگموثر در شکل يرهایمتغ

رها، ین عوامل موثر شامل متغییشد. تع يبندمولفر ياضیر يزیرقالب مدل برنامه

مدل،  يمساله با مشورت خبرگان انجام شد. پس از طراح يهاتیپارامترها و محدود

د قرار گرفت. سپس مدل ییو تا يمختلف مورد بررس يهاله دادهیصحت آن به وس

ه و یج آن تجزید و نتایگرد يسازادهیات پین لبنیره تامیدر زنج یينها يشنهادیپ
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ن پژوهش را یا يد. مراحل اجراید خبرگان رسییج به تایت نتایل شد. در نهایتحل

 مشاهده نمود. 2توان در شکل يم

 
 مراحل انجام روش پژوهش -1شکل 

 

 مساله یبندف و فرموليتعر

 دانش است يگذارن به اشتراکیره تامیک در سطح زنجیاستراتژ يهاياز همکار يکی

ند، ین فرآینه ایانجام به الزمه. ره استیشتر زنجیهر چه ب يچگکپاریدر جهت  يکه گام

ن یکار را با کمترن یاجام ره است که امکان انیزنج ين اعضاین شبکه بیبهتر يطراح

  کند.يمفراهم  نهیهز

 يا اجزایمحصوالت مشابه  ،ت دارندین فعالیره تامیسطح زنجک یکه در  یيهاشرکت

 يمشابه برا يهادانشاز  ياو از مجموعهند کنيرا عرضه مک محصول یمختلف 

و  يزان آگاهیم عموماً .((2494) 9)پراکاش و دشموخ برنديد محصول بهره میتول

 يدر برخ .ستیکسان نیا مورد استفاده آنه يهابر انواع دانشها شرکتتسلط 

 يدر راستااند. يا مبتدیگر متوسط ید يها خبره هستند و در برخدانش

گر با یکدیانتقال دانش به  يتواند برايمها شرکتن یا ،رهیدر زنج يافق يزساکپارچهی

 ،ها خبره هستنددانش يکه در برخ یيهاشرکتن صورت که یبه ا .کنند يهم همکار

ازشان را یمورد ن يهاز دانشیآموزش دهند و خودشان نها شرکتر یتوانند به سايم

تبادل دانش  ندیفرآجه از ین نتیسب بهترک يبرا همکار کسب کنند. يهاشرکتر یاز سا

ن یا ياهتمجموع دانش کل شرک مورد نظر زماندر نه و یکرد با حداقل هز يد سعیبا

                                                           
1- Prakash and Deshmukh 



 2931 زمستانو  پايیز ،دومو  ستیشماره ب ازدهم،يسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه 220

دانش هر  درجهد یبا ،برنامه تبادل دانش يمم نمود. در ابتدایرا ماکز رهیسطح زنج

 ، متوسط ويمبتد درجههر دانش سه  يبران کرد. ییها تعه دانشیرا در کل شرکت

 ،هستند يدانش باالتردرجه  يکه دارا یيهاشرکتب ین ترتیشود. بديف میخبره تعر

ازمند انتقال دهند. مدت انتقال هر دانش ین يهاشرکتر یتوانند دانش خود را به سايم

 9تین کنای)مارت رددگين مییبودن آن تع يو درجه ضمن يدگیچیزان پیبا توجه به م

دهنده میزان اطالعاتي است  پیچیدگي دانش نشان .((2448) 2ي( و خمسه و جول2492)

نش ساده بنابراین دا .که مورد نیاز است تا دانش ایجاد شده به صورت کد درآید

میزان بیشتري از  حالي که دانش پیچیده نیازمند در است اطالعات اندکي نیازمند

ست که به ا يضمن يدانش نیهمچن. ((2442) 3ن و همکارانی)دانسک باشدمياطالعات 

و در ذهن، رفتار و ادراک افراد وجود دارد و معموالً به اشتراک  يصورت شخص

 يدرجه ضمن اشدتر بيذهن يهر چه دانش .((9111) 0يانی)پل گذاشتن آن مشکل است

را  یيهانهیها هزانتقال دانش، شرکت ين، برایعالوه بر ا .شتر استیبز ینبودن آن 

ن یمسافت ب ،مدت انتقال دانشبر اساس سه عامل ها نهیهزن یند که اید پرداخت نمایبا

 يکه برا يزات و لوازمینه مربوط به تجهیهز (( و2441) 2ها )جون و همکارانشرکت

 ي)خمسه و جول د بکار گرفته شوندیبا)با توجه به نوع دانش( آموزش کارکنان 

 گردد.ين مییتع ،((2448)

 يهالذا الزم است دانش ،ستین نکسایها شرکت يمختلف برا يهات دانشیاهم

نمود تا  يدهوزنشرکت  آن يهاتیو اولو ازینبا توجه به  شرکتهر  يبرامختلف را 

گر ید ياز سو رد.یت قرار گیتر در اولومهم يهاتبادل دانش، کسب دانش ندیفرآدر 

ر یکه تاث یيهاتا دانش ،شود يبندتیز اولویره نیزنج يسطح بعدد از نظر یها بادانش

 رند.یقرار گ يت باالتریاولو ن سطح دارند دریدر تحقق اهداف ا يشتریب

 درجهش در ین افزایشترین که با حداقل منابع بتوان بینان از ایکسب اطم يبرا

فرموله  ياضیک مدل ریمساله را به شکل  توانيمرا فراهم نمود، ها شرکتدانش 

در چه ، يخص شود چه دانشتا مش دست آوردبن جواب را یکرد و با حل آن بهتر

 .شودمنتقل د یباره یزنج ک سطحی يهاشرکتن کدام یب و يزمان

                                                           
1- Martinkenaite 

2- Khamseh & Jolly 

3- Danskin  

4- Polyani 

5- Jun  
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 ياضیمدل ررها، یها، پارامترها و متغسیمفروضات، اند يپس از معرف ادامهدر 

ح یتشران و یبح مخلوط چند هدفه است، یعدد صح يزیرک مدل برنامهیکه  مسئله

 گردد.يم
 

 مفروضات

 عبارتند از: مدلمجموعه مفروضات  مساله ياهيژگیبا توجه به و

، 9ب با یکه به ترت است، متوسط و خبره يمبتد درجهسه  يها داراه دانشیکل -

 شود.يمشخص م 3و  2

شرکت دانش درجه از درجه ک ید یباانتقال دهنده حداقل  شرکتدانش درجه  -

 .باشدکسب کننده باالتر 

از  يباالتردرجه د ینبا از هر دانش درجهک یکسب  ودیپران یتا پاشرکت هر  -

 کسب کند.ها شرکتر یدانش را از سا آن

ک یتر به نییک درجه پایک دانش از یجهت انتقال نه الزم یو هزود یتعداد پر -

 يهادانش يتواند برايم نهیو هز ودین تعداد پریکسان است. ایدرجه باالتر 

 مختلف متفاوت باشد.

 ودیپرابد که یيش میافزادرجه ک ی ينش هنگامک دایدر شرکت دانش درجه  -

 .ده باشدیرسبه اتمام طور کامل ه دانش بدرجه آموزش آن 

هر  يتوان همزمان انتقال چند دانش و توان همزمان کسب چند دانش برا -

 .محدود استشرکت 

رنده یادگیک دانش را به چند شرکت یتواند يهمزمان م به طورک شرکت ی -

 (.آموزش ت کالسیانتقال دهد )ظرف

 وجود ندارد. يافق يسازکپارچهی ياز نظر بودجه برا يتیمحدود -

 

 هاسياند

 i, j, g       رهیک سطح زنجیعضو  يهاشرکت

 k                       ها                   دانش
 t               يزمان يودهایپر

 هاپارامتر

 M نیمره تایک سطح از زنجی يتعداد کل اعضا
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 K هاتعداد کل دانش

 T (يزیر)طول افق برنامه يزمان يودهایتعداد کل پر

 k. Dkدانش درجه ک یانتقال  يالزم برا ودیتعداد پر
 Vk رهیزنج يسطح بعددگاه یاز د kدانش  تیاهم

 Wik رهیزنج در سطح مورد نظر iشرکت  يبرا kت دانش یاهم
 Ck ودیک پریدر  kدانش  نه انتقالیهز

 j  Sij و iشرکت دو  يکیزیفر فاصله یتاث بیضر

انتقال ها شرکتر یتواند همزمان به سايم iشرکت که  يحداکثر تعداد دانش

 )توان انتقال( دهد
Ai 

 ها کسب کندر شرکتیتواند همزمان از سايم jکه شرکت  يحداکثر تعداد دانش

 )توان کسب(
Bj 

ک یهمزمان در حال کسب  به طور ودیک پریکه در  یيهاحداکثر تعداد شرکت

 ک شرکت خاص هستند یاز  kدانش 
  

 بزرگ يک عدد مثبت به اندازه کافی  

 

 رهایمتغ

ک، یشروع شود برابر  t ودیپردر  jبه شرکت  iاز شرکت  kاگر انتقال دانش 

 ن صورت صفر است.یر ایدر غ

t
ijk

X  

ن یر ایک، در غیباشد برابر  kمشغول کسب دانش  tود یدر پر jاگر شرکت 

 صورت صفر است.

t

jkE  

ن یر ایک، در غیباشد برابر  kمشغول انتقال دانش  tود یدر پر iاگر شرکت 

 صورت صفر است.

t

ikF  

t. tود یان پریدر پا iدر شرکت  kدرجه دانش 

ikL  
 یاضيمدل ر

 باشد:يم 90تا  9مطابق روابط مسئله  ياضیمدل ر

(1) 
 


M

i

K

k

T

ikkik L)V(WMax 
1 1
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t

ijk

T

t

M

i

M

j , ij
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   1 1 1 1
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را  نیره تامیزنجمورد نظر سطح  يهاشرکتدانش کل درجه  9 هدفدر مدل فوق 

ن سطح و یهم يهاشرکتران یاز منظر مد که هادانشدرجه ه در آن کدهد ينشان م

نه تبادل یهز 2 هدف .گردديمم میماکز ،اندشده يدهره وزنیزنج يران سطح بعدیمد

نشان  3ت یمحدود .دکنيمحداقل را ره یسطح مورد نظر زنج يهان شرکتیدانش ب

شتر یب jاز شرکت  tود یدر شروع پر iشرکت  kکه درجه دانش  يدهد در صورتيم

 باشد
t
ijk

X شرکت  يعنی ،شودک یتواند برابر يمi  به شرکتj تواند دانش يمk  را

کند اگر يان میب 0ت یمحدود .انتقال دهد
t
ijk

X ود یدر شروع پرt  ک شود، یبرابر

1در  jشرکت 
k

D انش تواند دينم يود بعدیپرk کسب کند. يگریرا از شرکت د 

1نشانگر آن است که در  2عبارت 
k

D د انتقال ینبا يزیرفق برنامهود آخر ایپر

 1عبارت  ن دانش وجود ندارد.یانتقال ا يبرا يرا فرصت کافیز ،شروع شود kدانش 

kدر  jشرکت  kدرجه دانش  کند کهيکنترل م
D با  يزیرفق برنامها یيود ابتدایپر

دهد درجه ينشان م 1. عبارت گرددين مییتعشرکت  در آن دانشه یتوجه به درجه اول

kيعنیان دوره انتقال )یپس از پا jشرکت  kدانش 
D ک درجه یتواند يود( میپر

ودها یر همه پرد iشرکت  kانگر آن است که درجه دانش یب 8عبارت ابد. یش یافزا

نشان  1ت یشتر شود. محدودیف شده )درجه خبره( بین درجه تعرید از باالترینبا

 iاز شرکت  kهمزمان در حال کسب دانش  به طور tود یکه در پر یيهادهد شرکتيم

حداکثر توان انتقال  99و  94 يهاتیشتر باشد. محدودیب د از یهستند، تعدادشان نبا

 kمختلف  يهاگر تعداد دانشیکنند. به عبارت ديرا کنترل مک شرکت یدانش همزمان 
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ها انتقال دهد، ر شرکتیهمزمان به سا به طورود یتواند در هر پريم iکه شرکت 

ک یحداکثر توان کسب دانش همزمان  93و  92 يهاتیاست. محدود iAحداکثر برابر 

تواند در هر يم jکت که شر kمختلف  يهاتعداد دانش يعنی کنند،يشرکت را کنترل م

ت یدر نها. است jBها کسب کند، حداکثر برابر ر شرکتیهمزمان از سا به طورود یپر

د ینبا iاز شرکت  kان مدت کسب دانش یتا پا jدهد که شرکت يز نشان مین 90عبارت 

 ها کسب کند.ر شرکتین دانش را از سایا باالتردرجه 

 

 یمطالعه مورد

د. با حل مدل و شويم يسازادهیپ يک مساله واقعی يبرا يشنهادین بخش مدل پیدر ا

ق تبادل یاز طر يافق يسازکپارچهی ندیفرآموثر بر  يت آن پارامترهایل حساسیتحل

ط و منابع موجود یبا توجه به شراران یمدن اساس یبر ا .شوديم یيدانش شناسا

ها با حداقل تدانش شرک درجهمم کردن یماکز يمات را براین تصمیتوانند بهتريم

 ند.ینه اتخاذ نمایهز

پنج  يره داراین زنجیاست. ا يلبن يهان فرآوردهیره تامیزنج ،ره مورد مطالعهیزنج

، (يلبن يهاد فرآوردهیکارخانجات تول) کنندگان دیتول ،(دامدارانکنندگان ) نیمتاسطح 

ده ش داینما 3که در شکل  است کنندگانمصرف ع کنندگان، خرده فروشان و یتوز

ره ارزش ین ارزش را در زنجیشتریکنندگان ب دیره سطح تولین زنجیدر ا .شده است

انتخاب  يانجام مطالعه مورد يره براین سطح از زنجیل این دلیبه هم .کننديد میتول

 ياراع کنندگان دید کنندگان و توزیتولدو سطح  ،مورد مطالعهره یدر زنج .دیگرد

د یتولکارخانه مشغول  92کنندگان  دیتولدر سطح  .دنباشيت متمرکز میمالک

ع کننده یک توزیار یع در اختیجهت توزکه محصوالت آنها  هسنتند يلبن يهافرآورده

 د.داربه عهده  مناطقع محصوالت را در کل یت توزیمسئولکه رد یگيقرار مبزرگ 

 
 یلبن یهان فرآوردهیره تامیزنج -9شکل 

 



 2931 زمستانو  پايیز ،دومو  ستیشماره ب ازدهم،يسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه 221

را نوع  984بالغ بر  يز محصوالت مختلف لبنا ياف گستردهیط يدیتولکارخانجات 

باشد که يو دوغ م ير، کره، خامه، بستنیر، ماست، پنیکنند که شامل انواع شيد میتول

تن  2944 ش ازیب روزانه ، اندازه و طعم متفاوت هستند.يبنداز لحاظ نوع، شکل بسته

ع یکت توزار شریع در اختیتوز يو براشود يم ين کارخانجات فرآوریر در ایش

به م شاغل هستند که یمستق به طور نفر 0844کارخانه  92ن یدر ا .ردیگيکننده قرار م

نفر و  144)حداکثر  نفر در حال کار هستند 344متوسط در هر کارخانه حدود  طور

 .نفر( 924حداقل 

با توجه  ،رهیکنندگان زنج دیق تبادل دانش در سطح تولیاز طر يافق يسازکپارچهیدر 

در  انتخاب شد. تبادل يت برایدانش پراهم 92 ،ن بخشیران و خبرگان ایظرات مدن به

 يسازکپارچهی يقبل از اجرانوع دانش  92ن یها در ادانش شرکت درجه يبعد مرحله

 ه هر دانش توسط خبرگان صورت گرفت.یاول درجهن یی. تعدین گردییتع

 يکی .ردیقرار گتوجه  موردد یدانش مورد تبادل از دو منظر با 92 يهاتیاولو

م با توجه به ها هر کداشرکتران یآن مد يبراد کنندگان که ید تولیها از دتیاولو

ها از تیاولو يگریدکنند. يم( ikW) يدهها را وزندانش ط و اهداف شرکت خودیشرا

ن که یبا توجه به ان منظور یا يبرا است.ع کننده( ی)توزره یزنج يح بعدسط منظر

ع کننده( موثر ین سطح )توزیا اهدافن یتام درتواند يمچه حد نظر تا دانش مورد 

 نییتع( kV)ن وزن مناسب ییبا تعع کننده یران شرکت توزیتوسط مدتش یاولو ،باشد

 .ددگريم

زان یبودن آن دانش است و هر چه م يو ضمن يدگیچیاز پ يمدت انتقال هر دانش تابع

ابد. یيش میتر باشد، مدت انتقال آن افزاشیک دانش بیبودن  يو درجه ضمن يدگیچیپ

مورد تبادل و بر اساس نظر خبرگان،  يهابا توجه به نوع دانش رهیزنجن یدر ا

م شدند و یگروه تقس چهاربودن در  يو درجه ضمن يدگیچیها از لحاظ پدانش

 د.ین گردییود تعیپر 0تا  9ن یمتناسب با آن مدت انتقال هر دانش ب

با توجه به  سه عامل نوع دانش يشرکت بر مبنا ن دویبدانش نه انتقال هر یهز

 مسافتو  دانش مدت انتقال ،شودر ید درگیانتقال آن با يکه برا يامکاناتزات و یتجه

نه انتقال یهم کمتر باشد هز ازها ن شرکتیهرچه فاصله بد. ین گردییتع هان شرکتیب

کاهش و سفر کارکنان  تینه ماموریرا هزیز ،شوديها کمتر من شرکتیدانش ب
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ن سطح یا يهات کارکنان در شرکتینحوه محاسبه حق ماموربا توجه به  د.ابیيم

 .مورد استفاده قرار گرفته استب فاصله یضرن ییتع يبرا 2 ره، جدولیزنج

 
 هان شرکتیب فاصله بر حسب مسافت بين ضرییتع -1جدول 

 مسافت

 لومتر(ی)ک
20- 201  120-200 200-120 120-2000 

2000-

2120 

2120-

2200 

شتر از یب

2200 

ب فاصله يضر

ijS 
9 9/9 2/9 3/9 0/9 2/9 1/9 

 

هر شرکت  يتوان همزمان انتقال چند دانش و توان همزمان کسب چند دانش برا

الت و تجربه آنها، یچون تعداد کارکنان، سطح تحص يمحدود است و با توجه به عوامل

 ،دهديرداختن به آموزش اختصاص مپ يکه شرکت برا يامکانات شرکت و فرصت

هر شرکت بر  يبرا یين توانایا کنندگان( دی)تول رهین سطح زنجیدر ا .گرددين مییتع

 د.ین گردییتع 98تا  3ن یب يااساس مشخصات مربوط به آن، در بازه

 آموزش يبراموجود  يافزارو نرم يافزاربر اساس امکانات سخت مقدار پارامتر 

ک کالس آموزش امکان یدر امکانات  نیا کند با توجه بهيمشخص مد و یدگرن ییتع

ک دانش خاص وجود دارد که به یکسب همزمان  يندگان چند شرکت برایحضور نما

با ره، یاز زنجمورد مطالعه  سطحدر  . مقدار شوديگفته مت کالس آموزش یآن ظرف

 در نظر گرفته شد. 3امکانات موجود  يبررس

 یبحث و بررس

افزار از نرم solver CPLEXبه کمک  مد نظر يمطالعه مورد يئه شده براراامدل 

GAMS  ز کردن اهداف و استفاده از یدر ابتدا با نرماال است ذکر به الزم .شدحل

 .دیگردل یک مدل تک هدفه تبدیروش مجموع موزون، مسئله به 

ان کنندگ دیشرکت سطح تول 92در  يمورد بررس دانش 92 درجهه یمجموع اول

ج و یدست آوردن نتاافزار و بمدل در نرم يپس از اجرا است. 300ره برابر یزنج

ها به شرکت هیدانش کل درجه رساندن يبرامشخص شد مختلف  يهالیحلانجام ت

مجموع الزم است تا  يواحد پول 1928نه یبا هز يادوره 99 يزیرک افق برنامهیخبره، 

 .برسد 204به  300ها از ه همه دانشیاول درجه

کامل  يزمان اجازه اجرار ینظ يت منابعیاوقات محدود يگاهکه  از آنجا

ن یدهد، الزم است جوانب مختلف مساله و همچنيرا نم يافق يسازکپارچهی
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امکان  ،يران با شناخت کافیشوند تا مد یيشناسا يخوبه مهم مدل ب يپارامترها

 داشته باشند. مات رایمن تصیاتخاذ بهتر

 

  حاصل از حل مدل جينتال یتحل

 دیشرکت سطح تول 92دانش در  92ه یدرجه اول يبررس، يافق يسازکپارچهیقبل از 

مورد  80مورد خبره،  04دهد که درجه دانش آنها در يره نشان میکنندگان زنج

ن سطح یها را در اه دانشیدرجه اول درصد 0شکل  است. يمورد مبتد 21متوسط و 

 .دهديره نشان میزنج

 
 یافق یسازکپارچهيقبل از کننده  دیتول یدر شرکت ها یمورد بررس دانش 21ه یاول درجه -1شکل 

 

، هاشرکتن یمورد تبادل دانش ب 911ار باشد، با یدر اخت يکه زمان کاف يدر صورت

هر  يبرا تعداد انتقال 3در جدول رسند. يم يخبرگ درجهها به دانش هیکلدر  آنهاهمه 

 مالحظهمشخص شده است.  يها به درجه خبرگدن همه شرکتینوع دانش جهت رس

ا دارا درجه رن یباالتر 94ها در دانش شرکت ،يسازکپارچهی يقبل از اجرا د کهشويم

 که يرسند. در حاليم يبه درجه خبرگ آنهامورد انتقال دانش همه  99هستند و تنها با 

 يخبرگ درجهدن به یرس يرا دارا هستند و برا درجهن یرکمت 92و  99در دانش  آنها

در هر  رد.یمورد انتقال دانش صورت گ 24دانش  ن دویهر کدام از ا يالزم است برا

زان در انتقال هر دانش به یو به چه م یيهاسطر جدول مشخص شده که چه شرکت

قال دانش مثال جهت انت ياند. براره نقش داشتهیسطح مورد نظر زنج ير اعضایسا

، 3Cها با که شرکت سطر اول ي)بخش رنگ 1و  2، 8، 3 يهار اعضا، شرکتیک به سای

8C ،2C  1وC 1و  3، 3، 1ب یاند و هر کدام به ترتنقش داشته( اندنشان داده شده 

 اند.ک را بر عهده داشتهیمورد انتقال دانش  98مورد از د رنگ سطر اول( ی)بخش سف
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 يهاه هر دانش در شرکتیکند درجه اوليدول مشخص من جیا يدر ضمن سطر رنگ

 بوده است. ياچه درجه يسازکپارچهی ندیفرآ يانتقال دهنده در ابتدا

 
 انتقال دهنده آنها یهاو شرکت کامل یسازکپارچهيدر  هر دانش یاز برایمورد ن دانش تعداد انتقال -9جدول 

 اندانتقال دهنده يهادر شرکتورد نظر مه دانش یاول ها نشان دهنده درجهراهنما: رنگ  

  مبتدي  متوسط  خبره

 

 هادانش

انتقال از هر  تعداد

کپارچهیدر  دانش

 کامل يساز

سهم هر شرکت در  :دیسطر سف /انتقال دهنده دانش  يهاشرکت :يسطر رنگ

 انتقال دانش مورد نظر

1 18 
C3 C8 C5 C6 

      
6 3 3 6 

      

2 13 
C5 C6 C9 C13 C1 C10 

    
1 1 3 2 3 3 

    

3 18 
C1 C5 C2 C7 C9 C13 C3 C6 

  
1 1 1 4 2 1 5 3 

  

4 13 
C8 C3 C6 C1 C2 C7 C10 C11 C13 

 
2 2 1 1 1 2 1 1 2 

 
5 12 

C1 C3 C5 C6 C13 C8 C11 C15 
  

2 1 1 1 2 3 1 1 
  

6 17 
C6 C11 C1 C3 C7 C5 C8 C13 

  
1 1 3 5 2 1 1 3 

  
7 18 

C1 C10 C5 C6 C13 C15 C3 C9 
  

2 1 1 1 1 2 6 4 
  

8 19 
C3 C7 C8 C13 C1 C5 C10 C15 C6 C11 

1 1 3 2 4 1 1 1 4 1 

9 17 
C1 C10 C11 C13 C4 C6 C8 

   
3 2 1 1 2 2 6 

   

10 11 
C3 C9 C1 C5 C10 C13 

    
2 1 2 2 2 2 

    

11 20 
C7 C9 C11 C6 C13 

     
6 4 4 5 1 

     

12 20 
C1 C10 C5 C7 C11 C15 C8 

   
1 4 2 3 1 2 7 

   
 

 صرفاً يسازکپارچهی ندیفرآدهد که انتقال دانش در ينشان ماطالعات جدول فوق 

 یيهانبوده، بلکه شرکت اندبوده يرجه خبرگد يکه در ابتدا دارا یيهابر عهده شرکت

دن به درجات یو رس اند با کسب دانشهم بوده يدرجه متوسط و مبتد يکه دارا

در  اند.شدهم یسهن کار یافته و در ایرا ا هتر شرکیانتقال دانش به سات یقابل ،باالتر

، با %00 يبا درجه خبرگ هاشرکت، رهین سطح زنجیا ياعضار یانتقال دانش به سا

 (.2اند )شکل سهم داشته %99 يو با درجه مبتد %02درجه متوسط 
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 انتقال دهنده یاهشرکت ها دردانش هیاول انتقال دانش بر حسب درجه صددر -2شکل 

 

باعث کاهش  يسازکپارچهیها با درجات مختلف دانش در امکان مشارکت شرکت

شود که هر شرکت از ين امکان فراهم میرا ایشود، زينه انتقال دانش میهز

ت و سفر ینه ماموریهزکسب کند تا  يمسافت( دانش نظرره )از ین عضو زنجیترکینزد

ن شکل یقابل مشاهده است. در ا 1در شکل  ين کاریجه چنیکارکنان حداقل گردد. نت

ش از یفاصله ب يکه دارا یيهان شرکتیب يچ تبادل دانشیه باًیشود که تقريمالحظه م

 یياهتن شرکیتبادل دانش ب %82صورت نگرفته است و  ،اندلومتر از هم بودهیک 124

نه یدر کاهش هز یير بسزایکه تاث انجام شده است فاصلهلومتر یک 244با حداکثر 

 .دارد يسازکپارچهی

 
 هان شرکتیب مسافتدانش بر حسب  درصد انتقال -1شکل 

 

ره، یزنج يسازکپارچهیها در مم کردن درجه دانش شرکتیدر کنار هدف ماکز

نه تبادل ینمودن هزمم ینیم ياست. برا مد نظرز ینه تبادل دانش نیمم کردن هزینیم

که  ن شرکتیکتریاز خود را از نزدیدانش ضرورت دارد که هر شرکت دانش مورد ن

ها در انتقال ل سهم شرکتین دلی. به همردیت انتقال آن دانش را داشته باشد بگیقابل

توان يم 1 ، در شکلکامل يسازکپارچهیبا انجام ست. یکسان نی اعضار یدانش به سا
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ظه نمود. ر شرکا مالحیدر انتقال دانش به ساها را ک از شرکتی ک سهم هریبه تفک

در ن سهم را یشتریب 3 شرکت نداشته و يدر انتقال دانش سهم 90و  92 يهاشرکت

 .ستا داشتهنه ین زمیا

 
 یافق یسازکپارچهيدر  ها از انتقال دانشسهم شرکت -1شکل 

 

توان يره مین سطح زنجیا ياعضا انیج بدست آمده از انتقال دانش میبا توجه به نتا

ن دو شرکت ین شکل اگر بیمشاهده کرد. در ا 8در شکل ن آنها را یب يشبکه همکار

ن یده است. از ایم گردیآن ترس يبرا يکمان ز انتقال داده شده باشدیک دانش نی يحت

در  ياند و سهمرنده دانش بودهیتنها گ 90و  92 يشکل واضح است که شرکت ها

ن یباشد که ا يادیز يکیزیتواند فاصله فيل آن میدالکه از  اندنش نداشتهانتقال دا

 ره دارند.یزنج يهار شرکتیها از ساشرکت

 
 انتقال دانش یها براشرکت یشبکه همکار -1شکل 
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 مدل یپارامترها تیل حساسیتحل

ت طول مد ،گذار استریتاث يتیریمد يهايریگمیکه در تصم يمهم ياز پارامترها يکی

ن یاز بازار ایبه ن یيگوت منابع و پاسخیرا محدودیز ،است يسازکپارچهی ياجرا

ر یزان و به هر مدت منابع خود را درگیها بتوانند به هر مدهد که شرکتيامکان را نم

 ندیجهت فرآاز منابع را  يب مناسبیترکد یباآنها  نیبنابراکنند.  يافق يسازکپارچهی

که  يسازکپارچهی ندیفرآت طول مدت یز حساسید. آنالاختصاص دهن يسازکپارچهی

 ،ندیفرآن یکند که با کاهش مدت ايمشخص م ،ش داده شدهینما 1ج آن در شکل ینتا

مثال با  يبرا .ابدیيکاهش منه مربوط به آن چقدر یزان دانش تبادل شده و هزیم

 آن يهانهیو هز %84 افتهیدانش انتقال  زانیمود، یپر 1به  يسازکپارچهیکاهش مدت 

مورد دانش  911انتقال  يعنیکامل  يسازکپارچهی) استکامل  يسازکپارچهی 12%

 کشد(.يود طول میپر 99که  يها به درجه خبرگدن همه شرکتیرس يبرا

 

 
 

 نه آنيزان انتقال دانش و هزیمبر  یسازکپارچهي یاجرااثر کاهش مدت  -3شکل 

 

ر یج حاصل از حل مدل تاثیآن ممکن است بر نتا رییکه تغ یيگر از پارامترهاید يکی

د کنندگان ین پارامتر در سطح تولیمقدار ااست. ( θ) ت کالس آموزشیگذار باشد، ظرف

نه یبر مدت و هز يریتاث 1ش آن تا یا افزای 2 اهش آن تااست که ک 3ره برابر یزنج

 ندارد. يسازکپارچهی

 ندیفرآن یا ياجرا بهها ت که شرکتاس يتوان ،يسازکپارچهیدر گر یدک عامل مهم ی

مشخص  Bjو  Aiها با دو پارامتر توان تبادل دانش در شرکت دهند.ياختصاص م

طول مدت  ،کمتر باشد ندیفرآن یا ياجرا يبرا يتوان اختصاصچه هر عتاًیطب .اندشده
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ا ر Bjو  Ai يپارامترهاکسان یهمزمان و  رییر تغیتاث 94. شکل ابدیيمش یافزا ندیفرآ

ن ین ارتباط ایت در اینکته حائز اهم. دهدينشان مکامل  يسازکپارچهی يمدت اجرا بر

 ير اجراید کمتر تحت تاثیتول يان عادین که جریا يها براران شرکتیاست که مد

اختصاص  ندیفرآن یا يرا به اجرا يتوانند امکانات کمتريرد، میقرار گ يسازکپارچهی

 يهانهیهز از توانيم يسازکپارچهی ندیفرآش مدت یبا افزاب ین ترتی، به ادهند

 .نمود يریشگیپ يسازکپارچهی ياحتمال میرمستقیغ

 
 کامل یسازکپارچهي نديفرآمدت  ربکسب( انتقال و ) توان تبادل دانش رییاثر تغ -20شکل 

 

 یریگجهینت

اعضا ن یب ياست که باعث همکار ياز اقدامات يکی نیره تامیدر زنج يسازکپارچهی

ر یتاثها و نهیره، کاهش هزیرد زنجبهبود عملک مثل يمختلف يایمزا يدارا شود ويم

شکل  قابل انجام است. يو عمود يبه دو شکل افق يسازکپارچهی. باشديم ياثر شالق

از  يکیک انجام شود. یکال و استراتژیاکت، تياتیتواند در سه سطح عمليمآن  يافق

ک ی ين اعضای، تبادل دانش بيافق يسازکپارچهی يبراک یسطح استراتژ يهايهمکار

م که به یشنهاد کردید پیجد ياضیک مدل رین مقاله یما در اره است. یزنج سطح

ن آنها را یتبادل دانش ب ،رهیک سطح زنجی ين اعضایب يمنظور گسترش همکار

ن یا يهانهیمم کردن هزینیت منابع به دنبال میمم نموده و با توجه به محدودیماکز

د کنندگان یدر سطح تول يافق يسازکپارچهیند یفرآ يبران مدل یا .میبود ندیفرآ

 92تبادل  ،ندین فرآیمورد استفاده قرار گرفت. در اشرکت  92ات با ین لبنیره تامیزنج

ها مشخص يقرار گرفت. بررس يره مورد بررسین سطح زنجیا ين اعضایدانش ب

ن پارامتر، یاج حاصل ندارد و ینتا يرو يریثت کالس آموزش تایر ظرفیینمود که تغ
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توان به شرح يها را مياز بررس حاصل جیر نتایست. سات مدل ایکم اهمپارامتر ک ی

 نمود. انیبل یذ

ها شرکتاست شده  يسع ،يسازکپارچهینه یهز يسازممینیبه منظور من که یاول ا

استفاده کنند.  افتها از لحاظ مستن شرکیکترینزد ياز همکار ،دانش کسب يبرا

 يسازکپارچهیر اعضا دارند در ین فاصله را از سایکه دورتر یيهان شرکتیبنابرا

 ندیفرآکه در  یيهاشرکت يحتن است که آ ينکته بعد. ن مشارکت را داشتندیکمتر

ن یها آموزش دهند. ار شرکتیتوانند به سايافته، میش یآموزش سطح دانش آنها افزا

ان تعداد یم يانتقال دانش، باعث گسترش همکار يهانهیاهش هزموضوع عالوه بر ک

 شود.يم يافق يسازکپارچهی يایشتر مزایچه بو کسب هر هااز شرکت يشتریب

 ياجرا يشتر برایبو امکانات  کارکنان يریمتناسب با بکارگ مورد آن است کهن یسوم

ران یلذا مد ،دادکاهش  را ندیفرآن یطول مدت اتوان يم، يسازکپارچهی ندیفرآ

با  تواننديموجود م يهاتیدسترس و اولو با توجه به منابع در هاشرکت

ن ییرا تع ندیفرآن یا يمدت اجرا طول ،منابع يریزان بکارگیدر مورد م يریگمیتصم

م یمستق يهانهیهز يکینه دربردارد یدو نوع هز يسازکپارچهی ندیفرآ ياجراند. ینما

از  ياختصاص بخش از يکه ناش يمیرمسقیغ يهانهیهز يگری، دندیفرآن یمربوط به ا

ن یشود ايباعث م باشد و عمالًيم يسازکپارچهی ندیفرآکارکنان و امکانات شرکت به 

م یان مستقیاز جر يسازکپارچهی ندیفرآ يبخش از کارکنان و امکانات در دوره اجرا

ه خود کاهش درآمد د شرکت شده و به نوبید خارج شوند که باعث کاهش تولیتول

ها گرچه و امکانات شرکت کارکنانکمتر  يریبکارگن یشرکت را به همراه دارد. بنابرا

ت منابع یدهد، اما با توجه به محدوديش میرا افزا يسازکپارچهی ندیفرآ يمدت اجرا

 يم )ناشیرمستقیغ ياحتمال يهانهیشتر و هزیب ندیفرآن یدر ا يل آنها را به همکاریتما

 .دهديد( را کاهش میتول يان عادیر قرار گرفتن جریت تاثاز تح

 يو امکانات اختصاصکارکنان نظر گرفتن  با فرض ثابت درن که ینکته آخر ا

زان تبادل یم ندیفرآن یا يبا کاهش طول مدت اجرا، يسازکپارچهی ندیفرآها به شرکت

کمتر خواهد شد. در آنها ن یب يزان همکاریافته و به تبع میا کاهش هتن شرکیدانش ب

 يبرادسترس  درو بودجه با توجه به زمان توانند يران میگمیت تصمین وضعیا

 يریگمیتصم ندیفرآ نیا يدر مورد انتخاب طول مناسب مدت اجرا يسازکپارچهی

 ند.ینما



 212   افقی يکپارچگی ايجاد برای امینت زنجیره در دانش گذاری اشتراک شبکه

ش داده و در کسب یران را نسبت به مساله افزایفوق شناخت مد يهالیمجموع تحل

 يراهنما يافق يسازکپارچهیند یفرآمات در ین تصمیذ بهترق جهت اتخایدق ينشیب

 .است آنان

استفاده از  ،يافق يسازکپارچهیتبادل دانش در  يتوان برايم يدر مطالعات آت

. عالوه را لحاظ نمود يرحضوریغ يهار آموزشینظمختلف انتقال دانش  يهاروش

م و یمستق يهانهیه هزدگایانتقال دانش را از دو د يهانهیتوان هزين میبر ا

ان واحدها یتعداد ارتباط م يقرار داد و به حداکثرساز يم مورد بررسیرمستقیغ

ا یا و یپو يزیرتوان از روش برنامهيت مساله میدر ضمن با توجه به ماه .پرداخت

ن توسعه یهمچن حل مدل استفاده نمود. يبرد برا-همکارانه با هدف برد يباز يتئور

د یز مساله جدین نیره تامیدر زنج يعمود يسازکپارچهیدانش در تبادل  يمدل برا

 رد.یمورد توجه قرار گ ندهیآتواند در مطالعات ياست که م يگرید
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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. 
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