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 چکیده
سازی تسهیم دانش بر مبنای نظریه بازی است که تصمیمات سازمان و  هدف این مقاله ارائه یک مدل بهینه

ریزی دوسطحی استفاده شد. در سطح باال  سازی کند. بدین منظور از برنامه انشکاران را بصورت همزمان بهینهد

تصمیمات سازمان در خصوص پاداش و در سطح پایین تصمیمات دانشکار در خصوص زمان و تالش 

ادبیات و در تخصیص یافته به تسهیم دانش مدلسازی شد. طراحی مدل ریاضی رفتار دانشکاران بر اساس 

های قبلی امکان  توانایی انجام شد. مدلسازی دوسطحی ارائه شده نسبت به مدل-فرصت-چارچوب انگیزش

کند و عالوه بر انگیزش به دو عامل دیگر یعنی توانایی و فرصت نیز  بررسی پارامترهای بیشتری را فراهم می

رفته شده است و لذا انطباق بیشتری با توجه دارد. همچنین ساختار تابع عایدی بصورت غیرخطی در نظر گ

واقعیت دارد. عالوه بر این، میزان زمان در دسترس به عنوان یک عامل کلیدی در آن آمده است. مدل 

ها که بصورت تصادفی تولید شدند، با  ای از داده دوسطحی در نرم افزار گمز  کدنویسی شد و برای مجموعه

دهد که افزایش میزان کاربردپذیری دانش و ضریب تأثیر  ایج نشان میاستفاده از الگوریتم بارون حل شد. نت

های پاداش شود. لذا نادیده  جویی در هزینه تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان و صرفه مقایسه اجتماعی می

رای در تواند منجر به اتخاذ تصمیمات غیربهینه شود. این تحقیق با فراهم نمودن بستری ب گرفتن این دو عامل می

کند. همچنین، بر اساس این  نظر گرفتن پارامترهای بیشتر، به بهبود تصمیمات سازمان در این زمینه کمک می

شود تحقیقات آتی  تحقیق الگوریتم بارون برای مسائل در اندازه بزرگ نیاز به بهبود دارد و پیشنهاد می

 های کاراتری برای این مسئله ارائه نمایند.   الگوریتم

 توانایی-فرصت-ریزی دوسطحی، نظریه بازی، چارچوب انگیزشتسهیم دانش، برنامهکلیدی:  کلمات
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 مقدمه

تسهیم دانش یکی از فرایندهای مهم مدیریت دانش است که دیگر فرایندهای مدیریت دانش 

؛ کواه، وانگ و 1031کند )بورگس، را تقویت کرده و از گم شدن دانش پیشگیری می

دهند که تسهیم دانش بر قابلیت بر این، تحقیقات تجربی نشان می (. عالوه1031تیواری، 

؛ دو، آی 1030( و عملکرد سازمانی )چوی، لی و یو، 1031نوآوری )سائنز، آرامبور و بالنکو، 

توان با نگاه به مرورهای متعددی که ( تأثیر مثبت دارد. اهمیت تسهیم دانش را می1005و رن 

؛ وانگ و 1001؛ آیپی، 1031)نظیر ویترسپون و همکاران،  بر ادبیات این موضوع شده است

تواند به عنوان فرایندی (، نیز درک کرد. تسهیم دانش می1031؛ شارما و باتاچاریا، 1030نو، 

ها تعریف شود، که در این تحقیق تسهیم دانش بین افراد مدنظر ها و یا سازمانبین افراد، گروه

 محققان بوده است.   

گذاری سازمان در ایجاد تسهیالت و امکانات و حتی  دهند که سرمایه شین نشان میتحقیقات پی

تواند به تنهایی تسهیم و خلق دانش را تضمین کند، بلکه موفقیت این اقدامات  آموزش نمی

(. بررسی انگیزش در تسهیم دانش نشان 1030مستلزم انگیزش کارکنان است )وانگ و نو، 

 هایتأثیر تصمیم یکدیگر است. در واقع، دانش سازمانی ویژگی دهد که عایدی افراد تحت می

است که  1را داراست و مساله تسهیم دانش یکی از انواع معمای اجتماعی 3یک کاالی عمومی

بهره ببرند  1در آن دانشکاران تمایل دارند دانش خود را تسهیم نکرده و از سواری رایگان

تواند منجر به رفتاری شود که ، منطقی بودن افراد می(. در این شرایط1001)کابررا و کابررا، 

دارد.  4به لحاظ جمعی غیرمنطقی است. معمای اجتماعی ارتباط نزدیکی با بازی معمای زندانی

 دهد که چگونه دو زندانی با وجود اینکه در صورت همکاری معمای زندانی نشان می

ها لیه یکدیگر رفتار کنند. البته تحلیلگیرند بر عتوانند منفعت بیشتری ببرند، تصمیم میمی

تواند تعادل بازی را به سمت همکاری متمایل سازد )ژاو، دهد تکرار بازی زندانی مینشان می

 

1. Public Good 

2 .Social Dilemma 

3 .Free-riding 

4 .Prisoner’s Dilemma 
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 (.1009ئو و یانمی، ها ؛1009خو و لیو، 

تغییر ساختار تابع عایدی، افزایش کارایی مشارکت و همچنین افزایش هویت گروهی و 

سه راهکار برای مواجهه با معمای اجتماعی و در نتیجه مساله  مسئولیت شخصی به عنوان

(. تحقیقات انجام شده در زمینه مواجهه با 1001تسهیم دانش ارائه شده است )کابررا و کابررا، 

-مساله تسهیم دانش، بیشتر متمرکز بر تغییر ساختار عایدی و آن هم محدود به طراحی سیستم

؛ لی و آهن، 1008اند )نان، تأکید داشته 3نماینده-رئیسهای پاداش بوده و بخصوص بر مدل 

 (. 1031؛ وانگ و شائو، 1005

دانست که در  1ریزی دوسطحیتوان حالت خاصی از مدل برنامهنماینده را می-مدل رئیس

سازی بصورت آن، مسئله سطح دوم با توجه به سادگی مدل و با استفاده از قضایای بهینه

نماینده برای هر یک از -اول تعریف شده است. در مدل رئیسمحدودیت در مسئله سطح 

بازیکنان شامل سازمان به عنوان رئیس و دانشکار به عنوان نماینده تنها یک متغیر تصمیم در 

شود که در مسئله سازی میگیری دانشکار بصورتی سادهشود و فضای تصمیمنظر گرفته می

نماینده را محدود ساخته در -ها مدل رئیسژگیسطح دوم نیازی به محدودیت نباشد. این وی

های بیشتری بر روی مدل ریاضی دهد توسعهریزی دوسطحی به ما اجازه میحالی که برنامه

سازی تسهیم دانش بین تسهیم دانش داشته باشیم. هدف این مقاله، طراحی مدل بهینه

ریزی دوسطحی است. بدین منظور دانشکاران بر مبنای نظریه بازی و با استفاده از ساختار برنامه

ها و کاربردهای یک مدلسازی بدیع و قابل بسط برای این مدل طراحی شد و همچنین قابلیت

حاصل از توسعه این مدل مورد بررسی قرار گرفت. این مدلسازی شامل تابع هدف و 

ئله ها در مسها در مسئله سطح اول یعنی مسئله سازمان و تابع هدف و محدودیتمحدودیت

فرصت -توانایی-سطح دوم یعنی مسئله دانشکاران است. در این مدل، چارچوب انگیزش

( 1001امکان )افرازه و همکاران، -توان-( یا به عبارتی خواست1008)سیمسن و همکاران، 

 برای پیوند مسئله سازمان به مسئله دانشکار مورد استفاده قرار گرفته است.

 

1 .Principal-Agent 

2  . Bi-Level Programming 
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های تصمیم در مسئله سطح شین به منظور شناسایی گزینهدر ادامه در بخش دوم تحقیقات پی

بندی قرار گرفته است. در اول و سطح دوم و همچنین نحوه مدلسازی، مورد بررسی و دسته

ریزی دوسطحی تحت برخی مفروضات ارائه شده است. در بخش بخش سوم یک مدل برنامه

د بحث و بررسی قرار چهارم نتایج عددی حاصل از حل مدل در سناریوهای مختلف مور

بندی نتایج و پیشنهادات مدیریتی و گرفته است تا کارایی مدل را نشان دهد. در پایان، جمع

 تحقیقاتی ارائه شده است.  

 

 پیشینه تحقیق

برای درک فرایند تسهیم دانش، باید درک مناسبی از دانش وجود داشته باشد. یکی از انواع 

بندی دانش به دو نوع ر وسیع پذیرفته شده است، تقسیمشناسی دانش که در ادبیات بطونوع

دانش آشکار و دانش ضمنی است. بر همین اساس یعنی بر اساس میزان آشکارپذیری دانش، 

؛ رازمریتا و 1031تواند به دو صورت تعریف شود )هااو و همکاران، فرایند تسهیم دانش نیز می

اوری اطالعات، مخازن دانش و استراتژی (. یک تعریف مربوط به کاربرد فن1036همکاران، 

سازی است. رمزگذاری و دیگری مرتبط با افراد، روابط بین فردی و استراتژی شخصی

سازی دو استراتژی شناخته شده در ادبیات مدیریت دانش هستند رمزگذاری و شخصی

ذخیره (. رمزگذاری عبارت است از تأکید بر فناوری اطالعات و 1008)چوی، پون و دیویس، 

کردن دانش آشکار در مخازن دانش و گاهی استراتژی سیستم نیز نامگذاری شده است. در 

پردازد و دانش ضمنی و ذهن سازی به جنبه انسانی فرایند مدیریت دانش میحالی که شخصی

(. 1001دهد )چوی و لی، افراد را به عنوان مخازن دانش در سازمان محور توجه قرار می

( و این 1031انش در این دو رویکرد با یکدیگر متفاوت است )ویترسپون، فرایند تسهیم د

( دو مقیاس 1037بندی دانش آنقدر در تسهیم دانش اهمیت دارد که اولیوریا و نوداری )تقسیم

گیری تسهیم دانش ضمنی و آشکار توسعه دادند. همچنین برخی از جداگانه برای اندازه

(. 1005اند )لی و آهن، یکی از این دو نوع دانش کردهمحققان مطالعه خود را محدود به 
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تسهیم دانش آشکار نسبت به تسهیم دانش ضمنی قابلیت مشاهده و ارزیابی بیشتری دارد )نان، 

1008 .) 

تحقیقات در زمینه تحلیل رفتار تسهیم دانش بر اساس نظریه بازی در این مقاله در چهار گروه 

هستند که به بررسی نوع بازی در تعامل دانشکاران در فرایند  قرار داده شد. گروه اول مقاالتی

اند و بر روی مدل ریاضی تابع عایدی بحث  های تجربی پرداختهتسهیم دانش با استفاده از داده

اند. گروه دوم مقاالتی هستند که برای دانشکاران دو استراتژی شامل قابل توجهی نداشته

دم تسهیم دانش را در نظر گرفته و تابع عایدی را استراتژی تسهیم دانش و استراتژی ع

اند. برخی از این مقاالت تکرار بازی را نیز مورد توجه قرار بصورت گسسته تعریف کرده

اند. گروه سوم مقاالتی هستند که با تعریف استراتژی پیوسته برای دانشکاران و همچنین داده

اند. گروه تری را مورد توجه قرار دادههساختار پویا برای بازی تسهیم دانش، مسائل پیچید

نماینده برای تبیین رفتار تسهیم دانش در بین -چهارم نیز مقاالتی هستند که از مدل رئیس

اند که برخی از آنها استراتژی دانشکاران را گسسته و برخی دیگر دانشکاران استفاده کرده

 اند. پیوسته در نظر گرفته

 

 ه بازیتسهیم دانش از دیدگاه نظری

هایی شبیه به معمای اجتماعی دارد، برخی محققان بدون از آنجایی که تسهیم دانش ویژگی

آنکه جزئیات فرایند تسهیم دانش را تحلیل کنند، راهکارهای حل معمای اجتماعی را برای 

( 3( سه راهکار )1003اند. به عنوان مثال راجرز )بهبود تسهیم دانش در سازمان پیشنهاد داده

( استخدام بلندمدت و شامل چندین 1ها و افزایش هویت گروهی، ) سازی اندازه گروهککوچ

( پاداش دادن به تسهیم دانش و 1پروژه برای افزایش احتمال تکرار بازی، اعتبار و اعتماد، و )

تنبیه کردن عدم تالش برای تسهیم دانش را پیشنهاد داده است. همچنین کابررا و کابررا 

( افزایش فایده نظیر پاداش بر اساس مشارکت فردی و پاداش بر اساس 3کار )( سه راه1001)

های منابع انسانی و  دستاورد جمعی و کاهش هزینه مشارکت از طریق همسوسازی سیاست

( بهبود حس افراد نسبت به کارایی 1استفاده از فناوری اطالعات پیشرفته و کاربرپسند؛ )
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( افزایش حس هویت گروهی از طریق افزایش 1؛ و )سیستم مدیریت دانش و مفید بودن آن

اند. تحقیق راجرز تعداد تعامالت و مسئولیت فردی از طریق شفافیت عملکرد را پیشنهاد داده

دهد سیستم پاداش تنها راه حل بهبود تسهیم دانش ( نشان می1001( و کابررا و کابررا )1003)

( سیستم 1001یقات نظیر بوک و کیم )هاست. حتی در برخی تحقنیست، بلکه یکی از راه

پاداش نتوانسته است تأثیر معناداری بر تسهیم دانش داشته باشد. با این وجود اکثر تحقیقاتی که 

 اند. اند، سیستم پاداش را محور توجه قرار داده به تحلیل جزئیات فرایند تسهیم دانش پرداخته

نفره تسهیم دانش در یک جامعه  nبازی های تجربی، برخی محققان نیز با استفاده از داده

اند که بازی اند و با فرض تقارن در جامعه مورد نظر تخمین زدههدف را مورد توجه قرار داده

( نشان داد که عایدی 1001تسهیم دانش در آن جامعه از چه نوع است. از این جمله، چوآ )

دانش خود را تسهیم کنند؛ فرد افراد در چهار حالت )فرد دانش خود را تسهیم کند و دیگران 

دانش خود را تسهیم کند و دیگران دانش خود را تسهیم نکنند؛ فرد دانش خود را تسهیم نکند 

و دیگران دانش خود را تسهیم کنند؛ فرد دانش خود را تسهیم نکند و دیگران دانش خود را 

دیگران بستگی دارد و تسهیم نکنند( متفاوت با یکدیگر است و در نتیجه عایدی فرد به رفتار 

است. مطالعه  3های بازی ضمانتبازی تسهیم دانش بین افراد در حالت میانگین دارای ویژگی

( ضمن تأیید وابستگی عایدی افراد به رفتار دیگران نشان داد که بازی بین 1005سامیه و وهبا )

فری و صوفی های بازی معمای زندانی را دارد. مطالعه صافراد در حالت میانگین ویژگی

دهد که بازی بین کند و نشان می( نیز وابستگی عایدی افراد به رفتار دیگران را تأیید می1034)

( با فرض 1009های بازی ضمانت را دارد. هو، هسو و اوه )افراد در حالت میانگین ویژگی

خود نشان  های تجربی بررسی کردند که هر فرد چگونه رفتاری ازعدم تقارن با استفاده از داده

بینی نظریه بازی را نسبت به نظریه رفتار منطقی مورد مقایسه و دهد و سپس قدرت پیشمی

دهند بررسی رفتار تسهیم دانش از ارزیابی قرار دادند. در مجموع این تحقیقات نشان می

تواند به دانش این حوزه بیفزاید. تابع عایدی دانشکاران در این دیدگاه نظریه بازی می

قات بصورت منافع تسهیم دانش منهای هزینه تسهیم دانش تعریف شده است. به این تحقی
 

1 .Assurance game 
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های تسهیم دانش ترتیب، پارامترهای ساختار مطلوبیت در دو گروه منافع تسهیم دانش و هزینه

( پارامترهای تابع عایدی بر اساس تحقیقات گروه اول را نشان 3بندی است. جدول )قابل دسته

 دهد. می
 پارامترهای تابع عایدی دانشکاران در تحقیقات گروه اول :(1جدول )

 محققان
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Chua, 2003 * *  *  * *    

Samieh  & Wahba 

2007 
* * * *    * * * 

Ho, Hsu  & Oh, 

2009 
* * * * *    * * 

 

 تسهیم دانش به عنوان بازی با استراتژی گسسته

اند تا تحقیقات به منظور بررسی و ارائه راهکارهای بهبود تسهیم دانش، تالش کردهبرخی 

ساختار تابع عایدی در بازی تسهیم دانش را شناسایی و مورد تحلیل قرار دهند. این مقاالت به 

 4اند که در آن هر یک از دانشکاران را ترسیم کرده 1در  1سازی مدل، یک بازی منظور ساده

ی دارد. مقدار عایدی از اجزاء مختلفی تشکیل شده است، اما اکثر مقاالت بر اجزاء مقدار عاید

دانشی نظیر میزان دانش کسب شده و میزان قدرت ناشی از انحصار دانش تأکید داشته و در 

اند. آنچه به عنوان متغیر تصمیم دانشکار در این کنار آنها تأثیر پاداش را نیز بررسی کرده
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شود یک متغیر گسسته با دو مقدار است که گاهی بصورت تسهیم دانش و مقاالت مطرح می

عدم تسهیم دانش و گاهی نیز بصورت تالش کم و تالش زیاد مطرح شده است. تصمیم 

سازمان در این مقاالت محدود به میزان پاداشی است که سازمان در ازای مشاهده رفتار تسهیم 

 دهد. دانش، به دانشکار می

این مقاالت این است که با توجه به زمینه موضوع، ساختاری را برای تابع  رویکرد اصلی

شرایط الزم برای اینکه تعادل بازی  3عایدی ترسیم کرده و سپس با توجه به تعریف تعادل نش

اند. حالت تسهیم دانش از سوی طرفین باشد را بر اساس پارامترهای تابع عایدی مشخص نموده

های بازی نیز در برخی از این مقاالت بررسی شده است. گر تعادلبررسی شرایط منتج به دی

افزایی حاصل از همکاری و  ( نشان دادند که باال و پایین بودن هم3999لوئبک و همکاران )

توانند کاربردپذیری دانش برای فرد مقابل چگونه در ترکیب با تأثیر سوء استفاده از دانش می

( تأثیر دو پارامتر 1033ش تأثیر بگذارند. قبادی و دِآمبرا )بر نگرش فرد نسبت به تسهیم دان

( 3999تشویق تسهیم دانش و تنبیه عدم تسهیم دانش را بر روی مدل لوئبک و همکاران )

بررسی کردند. در واقع آنها، یک راهکار سازمانی برای تغییر تعادل بازی به سمت تسهیم 

(، ژانگ و همکاران 1034اند. گانگ و ژانگ )ادهدانش با استفاده از تشویق و تنبیه پیشنهاد د

را در یک  1در  1( نیز تأثیر پاداش بر بازی تسهیم دانش 1009( و تانگبین و همکاران )1008)

( تأثیر کاهش و افزایش 1009اند. تانگبین و همکاران )ساختار ساده مورد بررسی قرار داده

-فظ دانش را نیز در تابع عایدی در نظر میسطح اعتماد ناشی از تصمیم افراد به تسهیم یا ح

-( عالوه بر پارامترهای مربوط به کسب دانش به جنبه1031؛ 1031گیرد. لویت و همکاران )

ای، پاداش اجتماعی ناشی از تسهیم و های دیگری نظیر احساس رضایتمندی، شهرت حرفه

دانش را شامل هزینه  تنبیه اجتماعی ناشی از عدم تسهیم دانش توجه داشته و هزینه تسهیم

آشکار و پنهان در نظر گرفتند. آنها با توجه به این ساختار عایدی تأثیر تکرارپذیری وظایف و 

 اندازه سازمان را بر تعادل بازی تحلیل کردند. 

 

1 .Nash Equilibrium 
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( تعداد تکرار متناهی بازی تسهیم دانش با اطالعات ناقص را بررسی 1031ژو و همکاران )

دهد اگر احتمال تسهیم دانش توسط ل پیدا کردند که نشان میکرده و یک تعادل بیزی کام

افراد )رفتار غیرمنطقی( بزرگتر از نسبت هزینه به منفعت تسهیم دانش )حد آستانه( باشد، آنگاه 

افتد، بدون آنکه نیاز به پاداش دادن تا دو تکرار قبل از تکرار پایانی تسهیم دانش اتفاق می

( نیز با تعریف یک تابع غیرخطی 1030( و ژانگ و همکاران )1003باشد. ساتو و ناماتمه )

برای ارزش دانش و فرض عدم تقارن دانشکاران، شاخصی تعریف کردند که حد آستانه هر 

دهد که فرد با مقایسه احتمال تسهیم دانش با آن حد آستانه تصمیم به تسهیم فرد را نشان می

برای تعداد متناهی تکرار بازی، اطالعات ناقص را  بندی افراد وگیرد. آنها برای دستهدانش می

و تعادل تکاملی پایدار بازی را مورد تحلیل قرار دادند. این تحقیقات و  در بازی بررسی کرده

دهند که چگونه ( با استفاده از تحلیل تکرار بازی نشان می1009ئو و یانمی )ها همچنین مطالعه

لبانه و به عبارتی افزایش احتمال تسهیم دانش )رفتار اعتمادسازی و یا تشویق رفتارهای داوط

تواند تعادل بازی را به سمت تسهیم دانش ببرد، بدون آنکه سازمان زیر بار غیرمنطقی( می

های انجام گرفته برای یافتن تعادل تکاملی پایدار های طراحی سیستم پاداش برود. تالشهزینه

؛ وانگ و 1034؛ زانگ و همکاران، 1031هو،  ؛1009بازی تسهیم دانش )نظیر کای و کوک، 

( نیز در واقع در همین راستا و برای یافتن 1030؛ الن، 1009؛ لیو و همکاران، 1035همکاران، 

 حد آستانه احتمال تسهیم دانش داوطلبانه انجام شده است. 

بازی را  های فردی دانشکاران و تحلیل تأثیر آن بر تعادلتفاوت 3مدلسازی مبتنی بر نماینده

شوند که بندی میهایی دستهتر ساخته است. در این نوع مدلسازی، دانشکاران به گروهآسان

سازی مدل در یک دوره زمانی، های رفتاری مشخصی دارند. سپس با استفاده از شبیهاستراتژی

ن را (، دانشکارا1037گیرد. به عنوان مثال، نصر و همکاران )تعادل بازی مورد بررسی قرار می

-بر اساس ترتیب مقادیر عایدی در شش گروه زندانی، جوجه، بازدارنده )ضمانت(، تسکین

طلب جای دادند که در آن استراتژی مسلط جنگجو و زندانی عدم بخش، جنگجو و صلح

( 1008بخش تسهیم دانش است. یانگ و وو )طلب و تسکینتسهیم و استراتژی مسلط صلح
 

1 .Agent Based Modeling (ABM) 
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ار در بازی همکاری تکراری در نظر گرفتند که شامل استراتژی پنج استراتژی را برای دانشک

همکاری، استراتژی همکاری مشروط، استراتژی زورگویی، استراتژی عدم همکاری و 

( شش استراتژی شامل استراتژی مشارکت، 1009استراتژی بدگمانی است. وانگ و همکاران )

تراتژی تقلید از اکثریت، استراتژی استراتژی عدم مشارکت، استراتژی تکرار آخرین اقدام، اس

ها را برای دانشکاران در نظر گرفته است. یادگیری از گذشته و استراتژی تقلید از برنده

( سه استراتژی تسهیم، عدم تسهیم و استراتژی همکاری 1033همچنین جولی و ویکلند )

 اند که نشان ادهمشروط را برای دانشکاران در نظر گرفتند. این تحقیقات نتایجی به دست د

های سازمان پیچیده است و ممکن است نتایج دهد تعامل بین رفتار کارکنان و مداخلهمی

(. رویکرد مبتنی بر نماینده با 1009بینی رخ دهد )وانگ و همکاران،  ناخواسته و غیرقابل پیش

کند، م میسازی امکان خوبی را برای مقایسه عملکرد مداخالت سازمانی فراهاستفاده از شبیه

 ( برای مقایسه دو سیستم پاداش انجام دادند.1008نظیر آنچه یانگ و وو )

های تسهیم دانش و عدم تسهیم دانش است. در  تابع عایدی دانشکاران ترکیبی از منافع و هزینه

اکثر این مقاالت فرض شده است که عدم تسهیم دانش منفعت قابل ذکری ندارد و عایدی 

خود تسهیم دانش کند و نه دیگران، برابر با صفر است. به این ترتیب،  فرد در حالتی که نه

های تسهیم دانش و  پارامترهای ساختار مطلوبیت در سه گروه منافع تسهیم دانش، هزینه

( پارامترهای تابع عایدی بر اساس 1بندی است. جدول )های عدم تسهیم دانش قابل دسته هزینه

هد. میزان دانش کسب شده در فرایند تسهیم دانش چه دتحقیقات گروه دوم را نشان می

افزایی به عنوان یکی از مهمترین منافع تسهیم دانش در این بصورت مستقیم و چه بر اثر هم

 های مختلفی نیز برای تبیین پارامترهای موثر بر آن ارائه شده است.  تحقیقات مطرح شده و مدل
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 اران در تحقیقات گروه دومپارامترهای تابع عایدی دانشک :(2جدول )
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Sato & 
Namatame 

1003; Zhang et 

al. 2010 

    تابع            تابع

Yang & Wu 

2008 
    تابع         انواع   تابع

Lu 2015 تابع                

Gong & 
Zhang 2014 

    تابع       تابع   تابع

Hao & 
Yanmei, 2009 

    کل هزینه          تابع

Zhang et al 

2008 
    کل هزینه          تابع

Zhu et al 2012 *   *       کل هزینه    

Cai & Kock 

2009 
               * 

Levitt et al. 

2012 
 *   پنهان آشکار * *      *  *

Ho, Hsu & 
Lin 2009 

    پنهان آشکار پاداش درونی    *   

Xiong & Chen 

2013 
*         *    *   

Muller, 

Spiliopoulou 
& Lenz 2005 

   *  * * *  * * *    * 

Zhang et al. 

2010 
* *      *   *  *    

Tongbin 

Taofei & Li 

2009 
    *          *  

 



 99، تابستان 75 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 331

 

دهد که صرفاً مجموع پارامترها های ارائه شده در ادبیات را نشان می ( برخی از مدل1جدول )

ها عالئم پارامترها  آیند. در این مدلنیستند، بلکه از حاصلضرب و ترکیب پارامترها بدست می

iسازی شده است بطوری که یکسان

ssU ام است در صورتی که دانش خود iعایدی دانشکار  .

iرا تسهیم کند و دیگری نیز تسهیم دانش کند، 

snsU ام است در صورتی که iر عایدی دانشکا .

دانش حاصل از  هزینه تسهیم،  Cدانش خود را تسهیم نکند اما دیگری تسهیم دانش کند، 

10ترکیب،   j  ،10توان انتقال دانش  i  ،ظرفیت جذبjKدانش اشتراک

، امiمجموع دانش دانشکار  iگذاری شده،  .iv  تواند )میتابع ارزش دانش آشکارشده

افزایی که تنها در تسهیم دوطرفه حاصل دانش حاصل از هم خطی، مقعر یا محدب باشد(، 

iiپاداش یا ضریب پاداش تسهیم دانش،  Rشود، می KL 0 ،میزان از دست دادن قدرت

 ،ارزش حاصل از بکارگیری دانش جدید   ،ارزش انحصار دانشil  اثر منفی استفاده از

بلندمدت(،  نرخ تنزیل )دیدگاه ir طلبی دیگران(،  دانش برای رقابت )ضریب ریسک فرصت

i گریزی،  سطح ریسکi  ،ضریب مکمل بودن )شکاف( دانشij  ،ضریب اعتمادS 

 یک مقدار ثابت است.  aو  ضریب تنبیه و تحریم ipجایگاه اجتماعی حاصل از تسهیم، 

 

 هایی از مدلسازی تابع عایدی در تحقیقات گروه دومنمونه : (3جدول )

 مدلسازی ارائه دهنده
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D’Ambra ,
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Gong  & 
Zhang 2014 

iiiiij

i CKRKKsUs  .  

Zhang et al. 

2008 
CKsUs ij

i  .  
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Sato  & 
Namatame 

2001 

)(. jiiii

i KKvKsUs   

Zhang et al. 

2010 

)(. jiiii

i KKvKsUs   
)ln()()( jijijii KKKKaKKv   

Yang  & Wu 

2008 
RLKsUs jiiijj

i  .  

Hao  & 
Yanmei, 

2009 

CKsUs ijj

i  .  

Zhu, Hu, 

2009 
iij

i CKsUs  .  

Lan, 2010 iiiiij

i lKrKsUs  .  

Huo, 2013 iiiiiijjijj

i lKRKKKsUs  .  

Zong, Jia ,
Jin, and 

Kong 2014 

iijiiijiiijiijj

i CKlKSRKKKsUs  .

iijjiijj

i pKKsUns  .  

Lu 2015   ij

i KsUs.  

Wang, Lv  & 
Duan 2017 

iiiiiijj

i ClKRKKsUs  )1(.  

ijijj

i pKKsUns  .  

 

 تسهیم دانش به عنوان بازی با استراتژی پیوسته

تواند بصورت میزان تسهیم دانش، میزان تالش برای تسهیم دانش و استراتژی دانشکار می

همچنین میزان زمان تخصیص یافته به تسهیم دانش تعریف شود. هر سه نوع تعریف در ادبیات 

مطالعه شده تنها یکی از این سه مورد به عنوان متغیر  هایشود، اما در هر یک از مدلیافت می

تصمیم برای دانشکار در نظر گرفته شده است. اکثر مقاالتی که بازی تسهیم دانش را با 

( 4اند، مربوط به تسهیم دانش بین سازمانی هستند. جدول )استراتژی پیوسته مدلسازی کرده

دهد، که در آن موارد مشابه در یک ان میمدلسازی تابع عایدی در تحقیقات گروه سوم را نش

 اند.ردیف ادغام شده
 مدلسازی تابع عایدی در تحقیقات گروه سوم :(4جدول )
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 مدلسازی تابع مطلوبیت منبع

Samaddar & 
Kadiyala 

6002; Tao, 

Min, 2009; 

Feng and 

Gao, 2009; 

Ding & 
Huang, 2010 
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t  ،سطح مشارکت سازنده در تسهیم دانش  سود حاصل از یک واحد عملکرد برای

 E، دانش از قبل تولید شده qمیزان تالش در همکاری،  aسقف سطح عملکرد.  طرفین، 

مقدار بهینه شکاف  d̂شکاف دانش و  dضریب تأثیر همکاری و  Bکرد انتظاری، عمل

ریسک از دست دادن دانش و جذب آن  نرخ سود حاصل از سرریز دانش و  دانش، 

 است.بل توسط شرکت مقا

Jiang-tao and 

Qing, 2010 

1 2 2
( ln ) , ( ln ) (1 ) ,L L s s F F sa b K C tC a b K t C          
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21    

هزینه  sCتابع ارزش دانش،  Eدانش جدید تولیدشده،  Kسطح تالش،  sکه در آن 

 مقادیر ثابت هستند. dو  a ،b ،cبندی تالش و سهم tبندی سود، سهم تالش، 

Sakakibara, 

2003; 
Bandyapadhy

a & Pathak, 

6002 

شود که مقدار هزینه انجام وظایف،  دانش تعریف می مطلوبیت بصورت تابعی خطی از سطح

گردد. هزینه تسهیم دانش  گذاری روی یادگیری و هزینه تسهیم دانش از آن کسر می سرمایه

تابعی صعودی و محدب نسبت به میزان تسهیم دانش است و هزینه انجام وظایف تابعی 

گذاری طرفین روی  سرمایه صعودی نسبت به سطح دانش است. سطح دانش نیز تابعی از میزان

 یادگیری  و تسهیم دانش و همچنین ظرفیت جذب است. 

Arsenyan, 

Buyukozkan 
& Feyzioglu 

2015 

گردد. هزینه  مطلوبیت تابعی از سود است که هزینه همکاری و هزینه توسعه از آن کسر می

از سطح  همکاری تابعی صعودی و محدب از سطح همکاری بین دو شرکت است. سود تابعی

گذاری آنها روی همکاری است.  هزینه توسعه تابعی  اعتماد بین دو شرکت و میزان سرمایه

 نزولی و محدب است. 

Yanping, 

2008 

مطلوبیت تابعی از سود منهای هزینه مشارکت است. هزینه تولید با افزایش مشارکت و یادگیری 

 یابد. بصورت خطی کاهش می

Muller, 2007 
دهی. عملکرد تابعی مقعر و سازمان برابر است با عملکرد منهای مجموع هزینه پاداش مطلوبیت برای

صعودی از حجم دانش مستندشده و زمان تخصیص یافته به انجام وظایف توسط هر دانشکار است. 
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 مدلسازی تابع مطلوبیت منبع

های تخصیص یافته به تسهیم دانش است. درآمد  حجم دانش ثبت شده تابعی صعودی و مقعر از زمان

ارای یک مقدار ثابت و یک مقدار متغیر مبتنی بر عملکرد )ترکیب خطی ضریب حقوق و هر دانشکار د

گیری است. هر دانشکار دو متغیر  شود عملکرد فرد کامال مشهود و قابل اندازه عملکرد( است. فرض می

 شود. تصمیم پیوسته دارد که مجموع آنها با حداکثر زمان در دسترس محدود می

 نماینده-اه مدل رئیستسهیم دانش از دیدگ

با توجه به پارامترهای ذکر شده برای تابع مطلوبیت دانشکار، راهکارهای سازمان برای 

بندی شود که عبارتند از افزایش منافع تواند در سه گروه دستهتأثیرگذاری بر تابع مطلوبیت می

تسهیم دانش های حاصل از تسهیم دانش )نظیر پاداش مالی و تشویق اجتماعی(، کاهش هزینه

های عدم تسهیم دانش )نظیر تخصیص زمان و تضمین امنیت شغلی( و همچنین افزایش هزینه

)نظیر جریمه سازمانی و تنبیه اجتماعی(.  اما در ادبیات بیشتر بر پاداش مالی و تعیین میزان 

ن پاداش مالی الزم برای ایجاد تعادل مطلوب تکیه شده است. به عنوان مثال مولر و همکارا

( اظهار نمودند که مقدار پاداش برای اینکه تسهیم دانش اتفاق بیفتد باید هم از 1007)

. .

i i

ns s s sU U  و هم از. .

i i

ns ns s nsU U بزرگتر باشد. برخی تحقیقات نیز از مدلسازی رئیس- 

 اند. تر مقدار پاداش استفاده کردهنماینده برای تعیین دقیق

یر تصمیم برای سازمان گسسته باشد بازی با فرم پویا و اگر متغیر تصمیم برای سازمان اگر متغ

تواند برای تحلیل بازی بین سازمان و دانشکار استفاده ریزی دوسطحی میپیوسته باشد برنامه

شود. در حالتی که استراتژی سازمان پیوسته و استراتژی دانشکار گسسته باشد، در مدل 

سطحی، فضای تصمیم دانشکار براحتی قابل حذف است و در نتیجه مدل دو ریزی دو برنامه

ای از  نماینده در حالت گسسته نمونه-توان به یک سطح تقلیل داد. مدل رئیس سطحی را می

این گونه مدلسازی است، که در آن تصمیم سازمان محدود به طراحی سیستم پاداش و تصمیم 

( 7باشد. در جدول )م/ تالش کم یا تالش زیاد( میدانشکاران گسسته )تسهیم یا عدم تسهی

 نماینده در حالت گسسته در تحقیقات پیشین آمده است. -مدلسازی مدل رئیس
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 نماینده در حالت گسسته-های مدلسازی مدل رئیسنمونه :(5جدول )

 ویژگی مدل مدلسازی منبع

Nan 

2008 

     1O xh xh xl xlU p W R p W R       

 1i xh xl ahU p R p R C      

احتمال گسسته و 

 با یک دانشکار

Zhang 

et al. 

2008 

    O HU v W R W f W dW 
    i H HU u R W f W dW C  

احتمال پیوسته و 

 با یک دانشکار

Li & 
Jhang 

Li 

2010 
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احتمال گسسته و 

دو نوع دانشکار 

 نفر nبه تعداد 

Wang 
& 

Shao 

2012 
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مدل غیراحتمالی 

 و با دو دانشکار

 

(، محدودیت عقالنیت فردی )OUنماینده شامل سه بخش تابع هدف سازمان )-مدل رئیس

IRکه بر اساس آن عایدی دانشکار ) (iU باید از یک مقدار ثابت بزرگتر باشد و محدودیت )

( که بر اساس آن عایدی دانشکار در حالت تسهیم دانش باید بیشتر از ICسازگاری مشوق )

 Wپاداش،  Rهزینه،  C(، 7عایدی او در حالت عدم تسهیم دانش باشد، است. در جدول )

 دهد. سطح دانش را نشان می Kاحتمال تسهیم دانش و  pعملکرد،

ل یک همچنین در حالتی که استراتژی سازمان پیوسته و استراتژی دانشکار پیوسته و تنها شام

ریزی دوسطحی، فضای تصمیم دانشکار براحتی قابل حذف  متغیر تصمیم باشد، در مدل برنامه

نماینده در -توان به یک سطح تقلیل داد. مدل رئیس است و در نتیجه مدل دو سطحی را می

ای از این گونه مدلسازی است، که در آن تصمیم سازمان محدود به  حالت پیوسته نمونه

اش و تصمیم دانشکاران پیوسته )مقدار دانش تسهیم شده/ میزان تالش برای طراحی سیستم پاد
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نماینده در حالت پیوسته در -( ساختار مدل رئیس6باشد. در جدول )تسهیم دانش( می

 تحقیقات پیشین آمده است.  
 نماینده در حالت پیوسته-های مدل رئیسنمونه : (6جدول )

 مدلسازی منیع

Lee  & 
Ahn 2007 
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Lu, Wang 
& He 
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Luan  & 
Fu 2011 

( ), ( )OU s R s R s a b s      

)(

)()(

sCbIC

usCsRIR






 

 

iiش دانشکار، سطح دان ikدر این جدول،  ks   ،مقدار دانش تسهیم شده توسط دانشکار

),( ksF شده در مخزن دانش و سطح دانش عملکرد سازمان که تابعی از دانش تسهیم

صعودی و مقعر است،  sدانشکاران است و نسبت به  ii sR تواند پاداش تسهیم که می

مقدار دانش تسهیم شده )پاداش فردی( و یا ضریبی از عملکرد سازمان )پاداش  ضریبی از

جمعی( باشد،  isC  هزینه زمان و تالش صرف شده برای تسهیم دانش توسط دانشکار که

)(تابعی صعودی و محدب از مقدار دانش تسهیم شده است،  ii skP  ارزش دانش آشکار

تالش تیم پروژه در تسهیم دانش،  eبه عبارتی ارزش انحصار دانش برای دانشکار، نشده و 

 eo  خروجی حاصل از این تالش که در آن  متغیر تصادفی با میانگین صفر و

ضریب ارزش دانش تسهیم شده،  ضریب ارزش استاندارد دانش،  cاست،  2واریانس 
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25.0 e  ،هزینه تالش برای تسهیم دانش که تابعی صعودی و محدب از میزان تالش است 

ضریب هزینه و   225.0  c  با توجه به متغیر هزینه ریسک تالش تیم پروژه

 است. تصادفی 

( نیز پاداش را 1030اند. لو، وانگ و هی ) ( پاداش را تابع خطی از سود دانسته1005لی و آهن )

اند. مدل لی و آهن تابع خطی از اختالف دانش تسهیم شده با استاندارد مورد نظر دانسته

اند ش فردی، دو بسط دیگر نیز در مدل خود داده( ضمن مقایسه پاداش گروهی و پادا1005)

دهنده اهمیت پرداختن به سایر راهکارهای سازمانی در کنار سیستم پاداش است. آنها که نشان

گری( و بار دیگر با  یک بار با در نظر گرفتن امنیت شغلی و رفتار شهروندی )اعتماد و حمایت

اند. اگر چه تحقیق لی و آهن ا بسط دادهدر نظر گرفتن هنجار مالکیت سازمانی مدل خود ر

( بصورت جداگانه برای چهار راهکار سازمانی برای افزایش تسهیم دانش شامل پاداش 1005)

فردی، پاداش گروهی، امنیت شغلی و رفتار شهروندی، و همچنین هنجار مالکیت سازمانی 

هر حال هر یک از این  گیرد. به های فردی را در نظر نمی دهد، اما تفاوت تحلیل ارائه می

توانند مفید باشند و الزم است بصورت یکپارچه مدلسازی شده و  راهکارها تحت شرایطی می

 های فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. با توجه به شرایط موجود و تفاوت

 ریزی دوسطحیبرنامه

-ر بازی رهبرهای پیدا کردن نقطه تعادل استکلبرگ دریزی دوسطحی یکی از روش برنامه

 ریزی دوسطحی به این صورت است:   پیرو است. ساختار مسئله برنامه

 yxF
YyXx

,min
, 
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گیری در سطح اول )رهبر( و دوم )پیرو(  یمبه ترتیب متغیرها یا بردار تصم yو  xکه در آن 

های به ترتیب ماتریس محدودیت  gو  Gبه ترتیب توابع هدف و  fو  Fهستند. همچنین

 مسئله سطح اول و سطح دوم هستند. 

گیری  گیرنده اول رهبر است و تصمیمات رهبر برای پیرو قبل از تصمیم له تصمیمدر این مسئ

نماید. در واقع  شود. لذا پیرو تصمیمات خود را بر اساس تصمیمات رهبر اتخاذ می مشخص می

گیری بدین شکل است که رهبر تابع هدف خود را با انتخاب جواب بهینه، کمینه  تصمیم

گیرد که منجر به کمینه  ده جواب بهینه رهبر، اقدامی را در پیش میکند، آنگاه پیرو با مشاه می

(. در صورتی که مسئله سطح دوم 1007شدن تابع هدف خودش شود )کولسون و همکاران، 

توان با جایگزین کردن شرایط ریزی دوسطحی را میمحدب باشد، آنگاه مدل برنامه

K.K.T.  ،(. با حل این مدل یک سطحی، 1001برای سطح دوم به یک سطح تقلیل داد )دمپه

 (. 1031آید )دوتانگ، تعادل استکلبرگ و تعادل نش بازی بین دانشکاران توأمان بدست می

 

 بیان مسئله و مدلسازی ریاضی

دانشکار که  Nکنیم یک سازمان یا واحد سازمانی تصمیم دارد تسهیم دانش در میان  فرض می

دارند را افزایش دهد. هدف سازمان از افزایش تسهیم در آن سازمان یا واحد سازمانی اشتغال 

دانش، بهبود و ارتقاء سطح دانش سازمانی، ظرفیت نوآوری و خلق دانش و همچنین عملکرد 

های انگیزشی نظیر پاداش تواند برای طراحی سیستمسازمانی است. سازمان بدین منظور می

، رفع موانع ساختاری و ارتباطی در های فناوری اطالعات و ارتباطات دادن، بهبود زیرساخت

گیری کند. دانشکاران با توجه به منافع و های آموزشی تصمیم سازمان و اجرای دوره

، توانایی و انگیزش درونی هایی که تسهیم دانش برای ایشان دارد و همچنین فرصت هزینه

عایدی هر  های تسهیم دانش مشارکت کنند.گیرند که به چه میزان در فعالیتتصمیم می

نفره شکل  nگیرد و به این ترتیب یک بازی دانشکار تحت تأثیر رفتار کل دانشکاران قرار می

گیرد. با توجه به اینکه از برنامه ریزی دوسطحی برای این مدلسازی استفاده شده است می

 هایی ذکر شده است:موارد زیر باید طراحی شوند که برای هر یک از آنها نمونه
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 تواند هیچ متغیر تصمیم نداشته  ( سازمان می3یم سازمان به عنوان رهبر: )متغیر تصم

تواند برای تحلیل وضعیت تسهیم دانش در یک حالت باشد. اینگونه مدلسازی می

-( مانند مدل رئیس1خاص و در صورت اخذ یک تصمیم مشخص استفاده شود. )

ی آشکار اه دهی به عملکرد نماینده سازمان فقط در خصوص ضرایب پاداش

( سازمان عالوه بر ضریب پاداش در خصوص بهبود بستر 1گیری کند. ) تصمیم

 گیری کند.فناوری اطالعات و ارتباطات، بهبودهای ساختاری و آموزش نیز تصمیم

 ( :هزینه تصمیم3محدودیتهای حاکم بر تصمیمات سازمان به عنوان رهبر ) ها در تابع

( هر یک از تصمیمات دارای 1ات نباشد. )هدف بیاید و محدودیتی بر روی تصمیم

محدوده مستقل و مشخصی باشند، بطوری که یک تصمیم بر دامنه تصمیمات دیگر 

 ( مجموع وزنی تصمیمات در یک محدوده قرار گیرد. 1تأثیر نگذارد. )

 ( :سازمان به عنوان رهبر )( ترکیب خطی از منافع )دانش 3تابع مطلوبیت )عایدی

( در 1( تابع لگاریتمی از حاصلضرب منافع. )1رد کارکنان(. )مستنند شده و عملک

 ها در کنار منافعنظر گرفتن هزینه

 ( :یک متغیر پیوسته 1( یک متغیر گسسته )3متغیر تصمیم دانشکار به عنوان پیرو )

 ( دو متغیر پیوسته )تالش و زمان(1)تالش/زمان/دانش( )

 ن پیرو: بر اساس متغیرهای تصمیم محدودیتهای حاکم بر تصمیمات دانشکار به عنوا

 تواند متنوع باشد. تعریف شده و شرایط سازمان می

  تابع مطلوبیت )عایدی( دانشکار به عنوان پیرو: تابع عایدی دانشکار نیز متناسب با

تواند متنوع باشد و از جمله انگیزش اند میهایی که مورد مطالعه قرار گرفتهفعالیت

تالش، هزینه زمان، هزینه از دست دادن قدرت را در  بیرونی، یادگیری، هزینه

 برگیرد. 

سازی مدل، تسهیم دانش آشکار )کدگذاری دانش( به عنوان تنها در این مقاله به منظور ساده

گیرد انتخاب شد. در اکثر تحقیقات پیشین یک متغیر فعالیت دانشکار که مورد مطالعه قرار می

باشد. این دو  گرفته شده است که دارای دو مقدار می تصمیم گسسته برای دانشکار در نظر
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مقدار عبارتند از تسهیم دانش و عدم تسهیم دانش یا تسهیم دانش با تالش کم و تسهیم دانش 

با تالش زیاد. تحقیقاتی که متغیر تصمیم دانشکار را پیوسته در نظر گرفته اند معموالً یا میزان 

اند و یا میزان دانشی که دانشکار تصمیم یم در نظر گرفتهتالش دانشکار را به عنوان متغیر تصم

گیرد. از طرفی بدیهی است که به هر حال دانشکار باید زمانی را به تسهیم به انتقال آن می

گیرد تخصیص زمان به این فعالیت دانش اختصاص دهد و یکی از تصمیماتی که دانشکار می

ل کامل از یکدیگر نباشند. به عبارتی وقتی رسد این سه مولفه در استقالاست. به نظر می

دانشکار در خصوص مدت زمان و خروجی )یعنی میزان دانش تسهیم شده( تصمیم بگیرد، 

عمالً میزان تالش نیز مشخص شده است. به همین ترتیب اگر دانشکار در خصوص مدت زمان 

د بود. لذا دو متغیر گیری کند، عمالً مقدار دانش تسهیم شده نیز مشخص خواه و تالش تصمیم

توان تعریف کرد و متغیر سوم تابعی از این دو متغیر خواهند بود. در  تصمیم برای دانشکار می

این مقاله فرض شده است که دانشکار دارای دو متغیر تصمیم شامل میزان تالش و مدت زمان 

متغیر تصمیم تسهیم دانش آشکار است و میزان دانش مستند شده تابعی لگاریتمی از این دو 

که به ترتیب میزان زمان و تالش تخصیص یافته به  iecو   itcباشد. بدین ترتیب دو متغیر می

 های زیر تعریف شدند. دهند، در محدودیتفعالیت کدگذاری دانش را نشان می

                 max( ),

                 10,

i

i

tc T i

ec




 

تأثیر تصمیمات سازمان بر تصمیمات دانشکار فرموله شود، چهار عامل همچنین برای آنکه 

انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، توان و فرصت به عنوان عوامل واسطه در نظر گرفته شدند. 

گذارند و در اینجا نیز عالوه بر متغیرهای وری فعالیت دانشکار تأثیر میاین چهار عامل بر بهره

نش کدشده تأثیر دارند. در مدلسازی تأثیر دو عامل توان و فرصت زمان و تالش بر میزان دا

( آمده است. اما عامل انگیزش iPCKبصورت مستقیم در مدلسازی میزان دانش کد شده )

بیرونی که با منافع تسهیم و انگیزش درونی که با هزینه تالش فرد در ارتباط است در تابع 

 است.هدف دانشکار آمده 
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( 1005آهن و لی، از آنجایی که بخش قابل توجهی از تحقیقات پیشین )به عنوان مثال. 

اند، در اینجا نیز مدلسازی های مقعر و صعودی بودن را برای تابع منفعت پیشنهاد دادهویژگی

 عوامل توان میزان دانش کدشده  با یک تابع لگاریتمی تخمین زده شده است.  همچنین 

(iAc( و فرصت )iOc( با توجه به مدل سیمسن و همکاران )با متغیر 1008 )  تنظیم شده

0.5است که برای    1شبیه مدل رگرسیون و برای   مانند مدل سیمسن و همکاران

بین صفر  iPCK به منظور مقیاس کردن تقریبی متغیر  0,135کند. عدد ثابت  ( رفتار می1008)

 تا صد استفاده شده است.

                 0.217 ln( 1),

                 (1 ) ,

                 (1 ) ,

i i i i

i i i

i i i

PCK ec OAc tc

OAc Oc Ac

OAc Ac Oc

 

 

    

    

    

 

مطلوبیت دانشکار هم متأثر از انگیزش بیرونی و هم متأثر از انگیزش درونی است. انگیزش 

های تسهیم  ش را کاهش میدهد و انگیزش بیرونی در منافع و هزینهدرونی در واقع هزینه تال

شود. منافع تسهیم دانش شامل کسب دانش و کسب شهرت است و  دانش منعکس می

های آن شامل از دست دادن قدرت است. همچنین هزینه اجتماعی عدم تسهیم دانش و  هزینه

ی، انگیزش بیرونی دانشکار بصورت شود. در این مدلسازهزینه زمان در تابع هدف فرموله می

خطی و ضریبی از دانش کد شده است. هزینه زمان بصورت تابع محدب درجه دوم در نظر 

گرفته شده است. همچنین هزینه از دست دادن قدرت بصورت یک تابع محدب درجه دوم از 

 مقدار دانش کد شده تعریف شده است. هزینه تالش یک تابع محدب درجه دوم از میزان

( به عنوان Vها یک پارامتر ) تالش و انگیزش درونی دانشکار است. برای هر یک از هزینه

دهد.  ها برای دانشکار را نشان می ضریب در نظر گرفته شده است که میزان ارجحیت هزینه

بع هدف تقریباً های تاضرایب ثابت مربوط به تنظیم مقیاس توابع هستند بطوری که تمام مولفه

 مقیاس )صفر تا صد( شود. هم

 max ln 1 0.00005
i

i
O i i

ii

PCK

U EMco EMc PCK
n
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 ( نمایش داده شده است. 8( و )5متغیرها و پارامترهای این مدل به ترتیب در جداول )
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 سازی تسهیم دانشریزی دوسطحی برای بهینهای مدل برنامهفهرست متغیره :(7جدول )

 تعریف نماد تعریف نماد

oU 
تابع هدف )عایدی( سازمان به 

 iec عنوان رهبر 
ام در فعالیت iمیزان تالش دانشکار 

 کدگذاری دانش

EMco 
ذاری سازمان گضریب سرمایه

 itc در سیستم پاداش
ام iزمان تخصیص یافته توسط دانشکار 

 به فعالیت کدگذاری دانش

iU 
تابع هدف )عایدی( دانشکار به 

 iPCK عنوان پیرو 
میزان دانش کدگذاری شده توسط 

 امiدانشکار 

 
 سازی تسهیم دانشریزی دوسطحی برای بهینهفهرست پارامترهای مدل برنامه :(8جدول )

 تعریف نماد رد

1.   
های سیستم پاداش نسبت به ارزش دانش ضریب اهمیت نسبی هزینه

 کدگذاری شده

2.  iVe  ضریب اهمیت نسبی تالش و زحمت برای دانشکارi ام 

3.  iVt  ضریب اهمیت نسبی زمان برای دانشکارiام 

4.  iVm  ضریب اهمیت نسبی انحصار دانش برای دانشکارiام 

5.  iVc  ضریب اهمیت نسبی مقایسه اجتماعی برای دانشکارiام 

6.  iVf ردپذیری مجموع دانش کد شده برای دانشکار میزان کاربiام 

7.  max( )T i  حداکثر زمان در دسترس برای دانشکارiام 

8.  iEMc  انگیزش بیرونی دانشکارiام برای کدگذاری دانش 

9.  iIMc  انگیزش درونی دانشکارiام برای کدگذاری دانش 

11.  iOc  فرصت و سهولت کدگذاری دانش برای دانشکارiام 

11.  iAc  توانایی دانشکارi ام در کدگذاری دانش 

12.    ضریب تنظیم اثر عامل محدودکننده در بین توانایی و فرصت 

13.  iOAc میعی توانایی و فرصت عامل تج 
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 تحلیل نتایج و بحث 

سازی در  تایی از پارامترهای دانشکاران با استفاده از شبیه 30به منظور آزمون مدل یک نمونه 

تولید شد. در این نمونه فرض شده است که زمان در دسترس برای تمام  3نرم افزار اکسل

iEی واحد است. مقادیر پارامترها 300دانشکاران برابر با  M c ،iI M c ،iOc ،iAc 

، iVe ،iVt ،iVmو مقادیر پارامترهای   30و  1بصورت عدد تصادفی با توزیع یکنواخت بین 

iVc ،iVf  تولید شد. کدنویسی مدل در  3و  0,1بصورت عدد تصادفی با توزیع یکنواخت بین

( برای مسائل برنامه ریزی 1035)کیم و فریس،  EMPافزار گمز و بر اساس سینتکس  نرم

نه از الگوریتم بارون )تاوارماالنی و دوسطحی انجام شد. برای حل مدل و محاسبه جواب بهی

 ( استفاده شد. 1007ساهینیدیس، 

 

 بررسی کارایی الگوریتم بارون برای حل مدل

به منظور بررسی کارایی الگوریتم بارون برای حل مدل مورد نظر، مدل با در نظر گرفتن سه 

 و  مترهای دانشکار و برای مقادیر مختلف پارا 30دانشکار اول و کل  7دانشکار اول، 

 iVfو iVcها یکبار دیگر با برابر صفر قرار دادن مقادیر بررسی شد. همچنین برای همین مثال

دهد با  ج نشان می( آمده است. این نتای9بررسی انجام شد. نتایج این بررسی در جدول )

کند و در حالی که افزایش تعداد دانشکاران )اندازه مسئله( کارایی الگوریتم بارون افت می

سرعت حل برای مسائل با پنج دانشکار بسیار باال و مدت زمان حل کمتر از یک دقیقه است، 

0مسائل با ده دانشکار و   رسد. همچنین با جواب بهینه نمی در مدت زمان هزار ثانیه به

یابد. همچنین نتایج نشان سرعت حل کاهش می و به خصوص مقدار افزایش مقدار

0برابر با صفر فرض شود و  iVfو  iVcدهد که وقتی مقادیر می   باشد، آنگاه تصمیم

کند که نشان از به هم وابسته نبودن در دانشکاران با افزایش تعداد دانشکاران تغییر نمی

تعیین ضریب پاداش توسط سازمان تحت تأثیر تعداد  گیری دارد. با مقدارگرفتن تصمیم

 

1 .Excel 
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های سه نفره، پنج نفره و  این ترتیب تصمیم دانشکاران در مدلگیرد و به دانشکاران قرار می

مطلوبیت افراد نیز تحت تأثیر  iVfو  iVcشود. همچنین با مقدار گرفتن  هشت نفره متفاوت می

شود. اران بیشتر میگیرد و لذا تأثیر تعداد دانشکاران بر تصمیم دانشکرفتار یکدیگر قرار می

برابر با صفر درنظر گرفته شوند، دیگر نیازی به حل  و  iVfو  iVcبدیهی است اگر مقادیر  

 توان رفتار هر دانشکار را در یک مسئله مسئله برای تعداد زیادی از دانشکاران نیست و می

 پیش بینی کرد. 
 کارایی الگوریتم بارون در حل مدل مورد مطالعه :(9جدول )

ر
ف

دی
 


 


 

تعداد 
 دانشکار

 برابر با صفر iVfو iVcمقادیر  تصادفی iVfو iVcمقادیر 

جواب 

 بهینه

حد 

 پایین

شکاف 

 نسبی

EMco
 

زمان 

 )ثانیه(

جواب 

 بهینه

حد 

 پایین

شکاف 

 نسبی

EMco

 

زمان 

)ثانیه

) 

1.  0 0 3 3,..2 1,004 0,004 40 3 3,.243 3,.2.3 0,004 40 4 

2.  0 0,. 3 3,.61 3,.62. 0,004 2,.62 2 3,1.32 3,126 0,004 3,33 3 

3.  0 4 3 3,624. 3,6212 0,004 .,003 3 3,42.3 3,423. 0,004 2,42. 6 

4.  0,3 0 3 1,0322 1,0.02 0,004 40 4 1,012. 1,0.42 0,004 40 4 

5.  0,3 0,. 3 3,.3. 3,.3. 0,00004 2,103 3 3,.41. 3,.41. 0,00004 3,323 6 

6.  0,3 4 3 3,33 3,3333 0,004 1,.2. 3 3,6613 3,663 0,004 2,434 . 

7.  0,. 0 3 1,4132 1,4122 0,004 40 4 1,4043 1,40.. 0,004 40 3 

8.  0,. 0,. 3 3,2663 3,2621 0,004 2,0.2 3 3,.1.2 3,..36 0,004 3,02 6 

9.  0,. 4 3 3,3211 3,3222 0,004 1,..2 . 3,6.34 3,6.21 0,004 2,461 6 

11.  0 0 . 3,.324 3,..04 0,004 40 3 3,..42 3,...2 0,004 40 3 

11.  0 0,. . 3,166. 3,16.. 0,004 .,333 46 3,3.23 3,3..2 0,004 2,42. 64 

12.  0 4 . 3,41.. 3,4.3 0,004 1,644 63 3,0142 3,0112 0,004 1,.6 .6 

13.  0,3 0 . 1,4.4. 1,4.24 0,004 40 . 1,4436 1,4423 0,004 40 3 

14.  0,3 0,. . 3,.333 3,.333 0,00004 .,6.2 64 3,1122 3,1122 0,00004 2,434 42 

15.  0,3 4 . 3,6132 3,612. 0,004 3,.13 62 3,4433 3,4421 0,004 1,232 .3 

16.  0,. 0 . 1,6346 1,63.. 0,004 40 4 1,602. 1,6402 0,004 40 6 

17.  0,. 0,. . 3,2412 3,2433 0,004 .,461 46 3,.46. 3,.421 0,004 2,461 43 
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18.  0,. 4 . 3,3416 3,342. 0,004 3,212 3. 3,422. 3,42.2 0,004 1,..2 .2 

19.  0 0 40 3,21.2 3,2.31 0,004 40 412 3,204 3,2012 0,004 40 426 

21.  0 0,. 40 3,6301 3,63.2 0,0423 2,.6. 4000 3,423. 3,6114 0,0613 3,346 4000 

21.  0 4 40 6,.23. 3,4304 0,0221 .,43. 4000 6,3212 3,6.23 0,4346 .,3.. 4000 

22.  0,3 0 40 3,.11. 3,.131 0,004 40 21 3,332 3,33.. 0,004 40 23 

23.  0,3 0,. 40 3,3.11 3,144. 0,042. 2,11. 4000 3,6263 3,334 0,042. 2,30. 4000 

24.  0,3 4 40 3,0231 3,1013 0,0.26 1,2.3 4000 6,.134 3,3243 0,461. .,122 4000 

25.  0,. 0 40 1,0.11 1,0.31. 0,004 40 31 1,0006 1,001 0,004 40 36 

26.  0,. 0,. 40 3,1103 3,.4.. 0,066. 2,423 12. 3,3122 3,112. 0,06.4 2,1.3 4000 

27.  0,. 4 40 3,413 3,.161 0,4443 1,163 4000 3,043. 3,1062 0,446. .,6.1 4000 

 

 

 واب بهینهدر ج iVfو  iVcتأثیر متغیرهای

بر جواب بهینه نمونه با پنج دانشکار اول انتخاب شد  iVfو  iVcبرای بررسی تأثیر پارامترهای 

0و فرض شد که   ،1  و مقادیر پارامترهایiVe، iVt ،iVm  باشد. سپس  0,7برابر با

را  iVcقرار داده شد و تأثیر تغییرات  0,7برای تمام دانشکاران ثابت و برابر با  iVfیکبار 

قرار داده و تأثیر  0,7را برای تمام دانشکاران ثابت و برابر با iVcبررسی کردیم و بار دیگر 

را بررسی کردیم. یکبار نیز تغییرات توأمان دو متغیر را مورد بررسی قرار دادیم. iVfتغییرات 

 ند.  دههای بهینه را برای هر یک از این سه حالت نشان می( مقایسه جواب1( و )1( و )3شکل )
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است.  .,0ثابت و برای تمام دانشکاران برابر با  iVfمقدار 

دهد که برای تمام را نشان می iVcمحور افقی مقادیر 

 دانشکاران برابر با هم است.

 

گذاری در محور عمودی: عایدی سازمان و ضریب سرمایه

 سیستم پاداش

 

 

 محور عمودی: میزان دانش کدگذاری شده توسط پنج دانشکار  حور عمودی: عایدی پنج دانشکارم 

 

 

 محور عمودی: میزان تالش پنج دانشکار محور عمودی: میزان زمان صرف شده توسط پنج دانشکار

 ارانها و عایدی سازمان و دانشکبر تصمیم iVcتأثیر تغییرات  :(1شکل )
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یابد و سازمان عایدی سازمان افزایش می iVcدهد با افزایش  ( نشان می3نتایج ارائه شده در شکل )

ی سیستم پاداش را کاهش دهد. در این حالت اگر چه عملکرد سازمان بر اثر ها تواند هزینهمی

 دی دانشکاران کاهش یافته است. افزایش زمان و تالش دانشکاران بهبود یافته است، اما عای
 

 .,0ثابت و برای تمام دانشکاران برابر با  iVcمقدار 

دهد که برای را نشان می iVfاست. محور افقی مقادیر  

 تمام دانشکاران برابر با هم است.

 

 ی در سیستم پاداشگذارمحور عمودی: عایدی سازمان و ضریب سرمایه
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iVfتأثیر تغییرات  : (2شکل )
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عایدی سازمان بهبود یافته و سازمان  iVfدهد با افزایش ( نشان می1نتایج ارائه شده در شکل )

های سیستم پادش را کاهش دهد. این مقدار بهبود در عایدی سازمان در مقایسه  تواند هزینه می

نسبتاً تأثیر کمتری بر افزایش زمان و تالش دانشکاران  iVcکمتر است. در واقع  iVcبا تأثیر 

عایدی  iVfمشاهده شد، با افزایش  iVcداشته است. از طرفی برخالف آنچه در بررسی تأثیر 

 . یابددانشکاران نیز بهبود می
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برابر با یکدیگر و برای تمام  iVfو  iVcمقدار 

و  iVcدانشکاران یکسان است. محور افقی مقادیر 

iVf دهد که برای تمام دانشکاران برابر با را نشان می

 هم است.

 

-ودی: عایدی سازمان و ضریب سرمایهمحور عم

 گذاری در سیستم پاداش

 

 

محور عمودی: میزان دانش کدگذاری شده توسط   محور عمودی: عایدی پنج دانشکار 

 پنج دانشکار

 

 

محور عمودی: میزان زمان صرف شده توسط پنج 

 دانشکار

 محور عمودی: میزان تالش پنج دانشکار

iVcهمزمان  تأثیر تغییرات : (3شکل )
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اثرات کمی بر عایدی  iVfو  iVcدهد افزایش همزمان ( نشان می1نتایج ارائه شده در شکل )

ی ها اند عملکرد سازمان را بهبود داده و منجر به صرفه جویی در هزینهتودانشکاران دارد، اما می

دهد که طراحی  از این سه منظر نشان می iVfو  iVcسیستم پاداش شود. در مجموع بررسی اثرات 

ی دانش کدشده و مقایسه سیستم پاداش بدون نظر گرفتن سایر عوامل انگیزشی نظیر کاربردپذیر

 تواند سازمان را به سمت اتخاذ تصمیمات غیربهینه هدایت کند. اجتماعی می

 

 بندی و پیشنهاداتجمع

سازی تسهیم دانش در سازمان بر اساس نظریه بازی طراحی شود. در این مقاله مدلی برای بهینه

توانایی استفاده -رصتف-ریزی دوسطحی و  چارچوب انگیزس به منظور طراحی مدل از برنامه

های تصادفی به عنوان نمونه و با استفاده از نرم افزار گمز ای از دادهشد. مدل برای مجموعه

های دهد الگوریتم بارون برای حل مسئله با اندازهمورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می

طرفی با فرض صفر  کوچک مناسب است اما با افزایش اندازه مسئله کارایی الزم را ندارد. از

توان مسئله را به تفکیک تصمیمات دانشکاران مستقل از هم بوده و می و  iVfو  iVcبودن 

برای تعداد کمی از دانشکاران حل کرد و در نهایت تجمیع نمود. اما با فرض غیرصفر بودن 

-شود. تحقیقات آتی میهای کاراتر احساس میه متغیر برای بهبود مدل نیاز به الگوریتماین س

-های متاهیوریستیک نظیر الگوریتم زنتیک بدین منطور استفاده کنند. نمونهتوانند از الگوریتم

ای از کاربرد این الگوریتم برای حل مسائل برنامه ریزی دوسطحی در کار هو و همکاران 

 ( قابل مشاهده است.  3197میرطاهری و همکاران )( و ا1035)

نشان داد که نادیده گرفتن این متغیرها در طراحی سیستم  iVfو  iVcنتایج بررسی تأثیرات 

تواند منجر به اتخاذ تصمیمات غیربهینه شود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش پاداش می

iVc  وiVf  منجر به بهبود عملکرد سازمان در خصوص تسهیم دانش و صرفه جویی در طراحی

ها برای افزایش این دو متغیر در سازمان شود سازمانسیستم پاداش خواهند شد. لذا پیشنهاد می

شفافیت در میزان مشارکت افراد در فعالیت  ریزی داشته باشند. به عنوان مثال افزایشبرنامه
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های کدشده و پذیری به دانشو بهبود دسترس iVcتواند به افزایش کدگذاری دانش می

 کمک کند.  iVfتواند به افزایش های جستجوی پیشرفته میقابلیت

کدگذاری دانش بود که قابل ارزیابی است و پاداش در  بحث ما محدود به دانش آشکار و فعالیت

آن رابطه قطعی با میزان تالش و زمان صرف شده دارد. اما در بحث دانش ضمنی رابطه بین پاداش 

و تالش و زمان صرف شده قطعی نیست و الزم است اصالحاتی در مدل انجام شود. عالوه بر این، 

اینکه نیازمند شکل گیری ارتباطات دوطرفه است،  در تسهیم دانش چهره به چهره با توجه به

عواملی نظیر اعتماد، دوستی و بده بستان پررنگ تر بوده و الزم است در مدلسازی به نوعی دیده 

شوند، در حالی که در تسهیم دانش بصورت مخازن دانش چنین ارتباط دوطرفه ای شکل 

کند. همچنین در نظر گرفتن توأمان  پیدا میگیرد بلکه اعتماد عمومی و اعتماد سازمانی اهمیت  نمی

تواند در سازمان داشته باشد، نظیر کدگذاری دانش، تسهیم دانش های مختلفی که فرد میفعالیت

تر و همچنین رسیدن به  چهره به چهره، تمرین و یادگیری و وظایف کاری، به طرح مسائل دقیق

هایی که روی عملکرد داده پاداشکند. به خصوص از این طریق های جدید کمک می یافته

شوند قابل تنظیم با پاداش مربوط تسهیم دانش خواهند بود. زیرا طراحی جداگانه این دو سیستم  می

 دهی بدون در نظر گرفتن اثرات متقابل به نظر نمیرسد منجر به طرح بهینه شود.  پاداش

نین انگیزش درونی در این مدل فرض شد که سازمان در مقادیر توانایی و فرصت و همچ

های مختلفی  کند. در حالی که به خصوص در موضوع توانایی و فرصت پروژهدخالت نمی

های آموزشی و توسعه بسترهای ارتباطی نظیر  قابل تعریف در سازمان است از جمله دوره

فناوری اطالعات و شبکه. البته توسعه مدل برای در نظر گرفتن سایر تصمیمات سازمان که بر 

های کاراتری برای حل مسئله است. برخی گذارند نیازمند الگوریتموری تأثیر میمل بهرهعوا

سازی مبتنی بر از رویکردهای جدید به این مسئله از جمله مدلسازی مبتنی بر نماینده و بهینه

های مدل ارائه شده در این مقاله این است که گشا باشند. یکی از مزیت سازی شاید راهشبیه

اند هر گونه عدم تقارنی بین دانشکاران را پوشش دهد، زیرا پارامترهای دانشکاران تومی

تواند در تحقیقات آتی برای بصورت مستقل از هم قابل تعیین هستند. این قابلیت مدل می

 های واقعی مورد استفاده قرار گیرد. انطباق مدل با شرایط نمونه



 99، تابستان 75 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 314

 

 منابع
طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی (. » 3197ری، بهروز )امیرطاهری، امید؛ زندیه، مصطفی و د

توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی، مورد مطالعه: زنجیره  –در زنجیره تأمین غیر متمرکز تولید 

سال چهاردهم،  – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی –فصلنامه علمی «. تامین قطعات یدکی خودرو 

 18 -3 ، صفحات79، تابستان  34شماره 

Afrazeh, A., Bartsch, H. and Hinterhuber, H. (2003), “Effective 
Factors in Human Activities and Knowledge Sharing”, in Zülch G. 

(Editor ,)Current Trends in Production Management, Proceedings of the 

International Working Conference IFIP WG 5.7, Human Aspects in 

Production Management, Vol.2 ,European Series in Industrial 

Management – Esim ,Vol. 6, Shaker Verlag, Germany. 

Arsenyan , J., Büyüközkan, G. and Feyzioğlu, O. (2015), “Modeling 

collaboration formation with a game theory approach ” , Expert Systems 

with Applications ,Vol. 42 No. 4, pp. 2073-2085. 

Bandyopadhyay, S. and Pathak, P. (2007), “Knowledge sharing and 
cooperation in outsourcing projects — A game theoretic analysis ,”

Decision Support Systems ,Vol. 43, pp. 349–358. 

Bock and Kim, (2002). “Breaking the myths of rewards: an 
exploratory study of attitudes about knowledge sharing ,”Information 
Resources Management Journal  37(1 ,) pp. 14–21. 

Borges, R. (2013), “Tacit knowledge sharing between IT workers: The 
role of organizational culture, personality, and social environment ,”

Management Research Review ,Vol. 36 No. 1, pp. 89 – 108. 

Cabrera, A. and Cabrera, E. F. (2002), “Knowledge sharing 
dilemmas ,”Organization Studies ,Vol. 23 No. 5, pp. 687–710. 



 311 طباطبایی و همکاران

 

 

 

Cai, G. and Kock, N. (2009), “An evolutionary game theoretic 

perspective on e-collaboration: The collaboration effort and media 

relativeness ,”European Journal of Operational Research , Vol. 194 ,pp. 

821–833. 

Choi, B. and Lee, H ( .1001“ ,) Knowledge management strategy and its 

link to knowledge creation process ,”Expert Systems with Applications , 

Vol. 23 No. 3, pp. 173–187. 

Choi, B., Poon, S. and Davis, J. (2008), “Effects of knowledge 

management strategy on organizational performance: A complementarity 

theory-based approach ,”Omega ,Vol. 36 No. 2, pp. 235–251. 

Choi, S. Y., Lee, H ,.and Yoo, Y., (2010). “The Impact of Information 

Technology and Transactive Memory Systems on Knowledge Sharing, 

Application, and Team Performance: A Field Study ,”MIS Quarterly  ,14 

(4 ,)1030 ,877-850.  

Chua, A. (2003“ ,)Knowledge sharing: a game people play ,”Aslib 

Proceedings ,Vol. 55 No  .1 , pp. 117 -129. 

Colson, B., Marcotte, P. and Savard, G. (2005), “Bilevel 
programming: A survey  ,”4 OR , Vol. 3, pp. 87-107. 

Dempe, S. (2003), “Annotated bibliography on bilevel programming 
and mathematical programs with equilibrium constraints ,”Optimization , 
Vol. 52, pp. 333–359. 

Ding, X.-H. and Huang, R.-H. (2010“ ,)Effects of knowledge spillover 

on inter-organizational resource sharing decision in collaborative 

knowledge creation ,”European Journal of Operational Research ,Vol. 

201 No. 3, pp. 949–959. 



 99، تابستان 75 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 316

 

Du R., Ai S., and Ren Y., (2007). “Relationship between knowledge 
sharing and performance: A survey in Xian China ,”Expert Systems with 
Applications , 11 ,18–46.  

Dutang, C. (2013), “A survey of GNE computation methods: theory 

and algorithms ,”working paper ,hal-00813531, Available at :
<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00813531/document> 

Feng, Ch., Gao, Fei. (2009), “A Decision Model of Knowledge-

Sharing for Supply Chain Enterprises Based on Game Theory ,”Second 

International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling, IEEE 

Ghobadi ,S and D’Ambra, J. (2011) “Coopetitive Knowledge Sharing: 

An Analytical Review of Literature .“The Electronic Journal of 

Knowledge Management , Volume 9 Issue 4(pp307-317( 

Ghobadi, Sh., D’Ambra, J., (2013), “Modeling High-Quality 

Knowledge Sharing in cross-functional software development teams ,”

Information Processing and Management  49 (1031 )318–375.  

Gong, L  ,.& Zhang X., (2014). “Study of the Game Theory Analysis 

and Incentive Mechanism of Inter-Organizational Knowledge Sharing in 
Cooperative R&D ,”International Conference on Future Information 
Engineering, IERI Procedia  30 (1034 )166 – 151.  

Hao, Zh., and Yanmei, F., (2009). “Game analysis of knowledge 
sharing in the organization ,”IITA International Conference on Services 
Science, Management and Engineering, IEEE. 

Hau, Y.S., Kim, B., Lee, H. and Kim, Y.-G. (2013), “The effects of 
individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit 
knowledge sharing intentions ,”International Journal of Information 
Management ,Vol. 33 No. 2, pp. 356-366. 



 311 طباطبایی و همکاران

 

 

 

Ho, C.T. B., Hsu, S-F and Oh, K.B. (2009“ ,)Knowledge sharing: 

game and reasoned action perspectives ,”Industrial Management and 

Data Systems ,Vol. 109 No. 9, pp. 1211–1230. 

Ho, S. P., Hsu Y., and Lin E., (2009). “Beyond Knowledge 

Management Platform: Design of Organizational Controls in Managing 

Knowledge  ,”16 th International Symposium on Automation and Robotics 

in Construction  ( ISARC  1009.)  

Hu, Z., Ma, N., Gao, W., Lv, C. and Yao, L ( .1035“ .) Modelling 

diffusion for multi-generational product planning strategies using bi-level 

optimization .”Knowledge-Based Systems  ,311 :174–166.  

Huo, M. (2013), “Analysis of Knowledge-sharing Evolutionary Game 

in University Teacher Team ,”International Journal of Higher Education ,

Vol. 2 No. 1, pp. 60-66. 

Ipe, M. (2003), “Knowledge sharing in organizations: a conceptual 
framework ,”Human resource development review ,Vol. 2 No. 4, pp. 337 

-179.  

Jiang-tao, H. and Qing, N. (2010). “Game Theory Analysis on 
Collaboration Knowledge Creation in Supply Chain .”IEEE International 
Conference on Advanced Management Science (ICAMS) 

Jolly, R. and Wakeland, W. (2008), “Using Agent Based Simulation 
and Game Theory Analysis to Study Information Sharing in 

Organizations ,”Proceedings of the 41st Hawaii International Conference 

on System Sciences ,IEEE, DOI  :30,3309/ HICSS.2008.483. 

Kim, Y. and Ferris, M.C. (2017), “Solving equilibrium problems using 

extended mathematical programming .” Mathematical Programming 

Computation ,Vol  .33 , pp. 457–501. 



 99، تابستان 75 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 318

 

Kuah, C. T., Wong, K. Y. and Tiwari, M. K. (2013), “Knowledge 
sharing assessment: An Ant Colony System based Data Envelopment 

Analysis approach ,”Expert Systems with Applications Vol. 40, pp. 3137–

3144. 

Lan, W., (2010). “Research on Knowledge Sharing Behavior in Hub-

and-spoke Industrial Cluster Based on Evolutionary Game Theory ,”Third 
International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining ,

IEEE 

Lee, D-J. and Ahn, J-H. (2007), “Reward systems for intra-

organizational knowledge sharing ,”European Journal of Operational 
Research ,Vol. 180, pp. 938-956. 

Levitt, R. E., Wang, C-M A., Ho, S. P  .& Javernick-Will, A ( ,.1031 .)

“Encouraging knowledge sharing in engineering firms—part I: 

incentives ,disincentives, and the impacts of firm context ,”Engineering 

Project Organization Journal  ,1 (4 ,)1031 ,113-119.  

Levitt, R. E., Wang, C-M. A., Ho, S. P. and Javernick-Will, A ( .1031 ,)

“Encouraging knowledge sharing in engineering firms—part II: game 

theory analysis and firm strategies ,”Engineering Project Organization 
Journal ,Vol. 3 No. 1, pp. 22-31. 

Li Y-M., Jhang-Li J-H, (2010), “Knowledge sharing in communities 

of practice: A game theoretic analysis ,”European Journal of Operational 
Research  105 ,3071–3064  

Liu  ,C., Zhang Q-p., Shan W., (2009). “Evolution Game Analysis of 

Knowledge-sharing Based on Organization Knowledge Structure ,”

International Conference on Management Science  & Engineering  (36 )

September 14-16, 2009, Moscow, Russia  ,IEEE 



 311 طباطبایی و همکاران

 

 

 

Loebbecke, C., van Fenema, P. and Powell, P ( .3999“ ,) Coopetition and 

knowledge transfer ,”The Data Base for Advances in Information Systems 

Vol. 30 No. 2, pp. 14–25. 

Lu W-Q, Wang Z-F, He L-J. (2010). “Research on Incentive 

Mechanism of Knowledge Sharing among Teams in Enterprise .”IEEE 

2010 International Conference on E-Business and E-Government 

Luan, L., and Fu, G. (2011), “HOW TO Design the Motivation 
Mechanism for Knowledge Sharing .”IEEE International Conference on 
Management and Service Science (MASS ).  

Muller, R. M. (2007), “Knowonomics - The Economics of Knowledge 

Sharing ,”ECIS 2007 Proceedings ,Paper 91 .

http://aisel.aisnet.org/ecis2007/91. 

Muller, Spiliopoulou  & Lenz (2005), “the influence of incentives and 

culture on knowledge sharing  .”18 th Hawaii International Conference on 

System Sciences  ( HICSS-38 2005), Big Island ,HI, USA 

Nan, N. (2008), “A principal-agent model for incentive design in 
knowledge sharing ,”journal of knowledge management ,Vol. 12 No. 3, 

pp  .303-331.  

Nasr, E. S., Kilgour, M. D. and Noori, H. (2015), “Strategizing 
niceness in co-opetition: The case of knowledge exchange in supply 

chain innovation projects ,”European Journal of Operational Research ,

Vol. 244, pp  .847–874.  

Oliveria, M. and F. Nodari. (2015). “Using alternative scales to 
measure knowledge sharing behavior: Are there any differences ? ”

Computers in Human Behavior  ,44 ,1037 ,311-340 .  

Razmerita, L., Kirchner, K. and Nielsen, P. (2016), “What factors 
influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma 

http://aisel.aisnet.org/ecis2007/91
http://aisel.aisnet.org/ecis2007/91


 99، تابستان 75 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 340

 

perspective of social media communication ,”Journal of Knowledge 

Management ,Vol. 20 No. 6, pp. 1225-1246. 

Rogers, E. W., (2001) “A theoretical look at firm performance in high-

tech organizations What does existing theory tell us ? ,” Journal of High 
Technology Management Research  31 (1003 )19-63  

Sáenz, J., N., Aramburu and C. E. Blanco, (2012). “Knowledge 

sharing and innovation in Spanish and Colombian high-tech firms ,”

Journal of Knowledge Management  ,36 (6 ,)1031 ,939-911 .  

Safari, H. and Soufi, M. (2014), “A Game Theory Approach for 

Solving the Knowledge Sharing Problem in Supply Chain ,”International 
Journal of Applied Operational Research .Vol. 4 No. 3, pp. 13-24. 

Sakakibara, M. (2003), “Knowledge sharing in cooperative research 

and development ,”Managerial and Decision Economics ,Vol. 24, pp. 

117–132. 

Samaddar, S. and Kadiyala, S. (2006), “An analysis of inter-

organizational resource sharing decisions in collaborative knowledge 

creation ,”European Journal of Operational Research ,Vol. 170 No. 1, 

pp. 192–210.t 

Samieh, M. H. and Wahba, K. (2007), “Knowledge Sharing Behavior 
From Game Theory And Socio-Psychology Perspectives ,”Proceedings of 

the 40th Hawaii International Conference on System Sciences  ,IEEE ,

1005.  

Sato, K. and Namatame, A. (2001), “Social Interaction as Knowledge 
Trading Games”. In: Terano, T., Ohsawa, Y., Nishida, T., Namatame, A., 

Tsumoto ,S. and Washio, T. (eds) New Frontiers in Artificial Intelligence .

JSAI 2001 .Lecture Notes in Computer Science  ,1171 . Springer, Berlin, 

Heidelberg. 



 313 طباطبایی و همکاران

 

 

 

Sharma, R. S. and Bhattacharya, S. (2013), “knowledge dilemmas 
whitin organizations: resolutions from game theory ,”Knowledge-Based 

Systems ,Vol. 45, pp. 100-113 . 

Siemsen, E., Roth, A. V. and Balasubramanian, S. (2008), “How 
Motivation, Opportunity and Ability Drive Knowledge Sharing: The 
Constraining-Factor Model ,”Journal of Operations Management , Vol. 

26 ,pp. 426-445  . 

Tao, Z., and Min, H. (2009). “Collaboration in Knowledge Sharing 
and Developing in Inbound Logistics Outsourcing from Manufacturers 
Perspective .”Second International Workshop on Knowledge Discovery 

and Data Mining, IEEE. 

Tawarmalani, M. and Sahinidis, N. V ( .1007“ ,) A polyhedral branch-

and-cut approach to global optimization ,”Mathematical Programming ,

Vol. 103 No. 2, pp. 225-249. 

Tongbin, Zh., Taofei  ,Ku ,Li, Xu, (2009), “Knowledge Sharing in 

Green Supply Chain Based on Trust Adjustment Mechanism ,”IEEE 

Wang, J., Gwebu, K., Shanker, M. and Troutt, M .D. (2009), “An 

application of agent-based simulation to knowledge sharing ,”Decision 
Support Systems , Vol. 46 No. 2, pp. 532-541. 

Wang, M. and Shao, C. (2012), “Special knowledge sharing incentive 

mechanism for two clients with complementary knowledge: A principal-

agent perspective .”Expert Systems with Applications ,Vol. 39, pp. 3153-

3161. 

Wang, R-H, Lv, Y-B  ,& Duan, M., (2017), “Evolutionary game of 

inter-firm knowledge sharing in innovation cluster ,”Evolving Systems ,

June 2017, Volume 8, Issue 2, pp 121–133. 



 99، تابستان 75 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 341

 

Wang, S. and Noe, R. A. (2010), “Knowledge sharing: a review and 

directions for future research ,”Human resource Management Review ,

Vol. 20, pp. 115-131. 

Witherspoon, C. L., Bergner, J., Cockrell ,C. and Stone, D. N. (2013), 

“Antecedents of organizational knowledge sharing: a meta-analysis and 

critique ,”Journal of Knowledge Management ,Vol. 17 No. 2, pp. 250-

277. 

Xiong Q., Chen X. (2013), “Incentive Mechanism Design Based on 
Repeated Game Theory in Security Information Sharing  ,”1 nd 

International Conference on Science and Social Research  ( ICSSR 2013.) 

Yang, H-L. and Wu, T. C.T. (2008), “Knowledge sharing in an 

organization ,”Technological Forecasting and Social Change , Vol. 75, 

pp. 1128–1156. 

Yanping, Y., (2008), “Game Analysis of Inter-organization Learning 
in Regional Innovation System”. 978-1-4244-2108-4/08/$25.00 © 2008 
IEEE 

Zhang, L., Zheng, X., Li, J., Nie, G., Huo, G .and Shi, Y. (2008), “A 

Way to Improve Knowledge Sharing: from the Perspective of Knowledge 

Potential ,”Journal of Service Science and Management ,Vol  .3 , pp. 226-

232. 

Zhang, X., Chen, Z., Vogel, D., Yuan, M. and Guo, C. (2010), 

“Knowledge-Sharing Reward Dynamics in Knowledge Management 

Systems :Game Theory–Based Empirical Validation ,”Human Factors 

and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries , Vol. 20 No. 2, 

pp. 103–122. 

Zhao  ,X., Xu, Y., Liu  ,X., (2009). “A Game Theory Based Analysis 

of the Tacit Knowledge Sharing in Consulting Enterprises ,”International 



 311 طباطبایی و همکاران

 

 

 

Conference on Information Management, Innovation Management and 

Industrial Engineering, IEEE. 

Zhu, P., Wei, G., Vasilakos, A.V. and Wei, H.Y ( .1031“ ,) Knowledge 

Sharing in Social Network Using Game Theory  .”In: Suzuki, J. and 

Nakano, T. (eds )Bio-Inspired Models of Network, Information, and 

Computing Systems, BIONETICS  1030 , Lecture Notes of the Institute for 

Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications 

Engineering  ,85 , pp 542-553 Springer ,Berlin, Heidelberg 

Zhu, Y-Y. and Hu B. (2009). “Research on the Evolution of Industrial 

Cluster from the Perspective of Knowledge Sharing .”International 
Conference on Information Management, Innovation Management and 

Industrial Engineering.IEEE  ,786-789.  

Zong, H., Jia, G., Jin, F  ,.& Kong, J., (2014). “Evolutionary Game 

Analysis of Knowledge Sharing in Asymmetric Upstream and 

Downstream Enterprises of Supply Chain .”JOURNAL OF NETWORKS ,

Vol. 9, NO. 9, 2014. 

 

 


