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قیمتگذاریدربازاررقابتیبادرنظرگرفتنتأثیرهیجان

تبلیغاتهمکارانهو
مشتریان
عطااهللطالعیزاده،*1علیرضاساروخانی
 .1استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع ،پردیا دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،سیستمهای اقتصادی-اجتماعی ،دانشکدۀ صنایع ،دانشگاه
تهران جنوب
2

(تاریخ دریافت ،94/05/05 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،96/02/01 :تاریخ تصویب)96/02/20 :

چکیده
این مقاله به تعیین قیمت ،هزینه و نرخ بهینۀ تبلیغات محلی و ملی در زنجیرۀ تأمینی با ی تأمین کننده و دو خرده فتروش متیپتردازد .بترای
تبلیغات ،دو حالت درنظر گرفته شده است .در حالت اول ،خردهفروشان تبلیغات همکارانه ندارنتد و در حالتت دوم ،خترده فروشتان بتا یکتدیگر
همکاری میکنند .با درنظرگرفتن اغتشاش و آثار هیجانی بازار مدل ،تقاضای جدیدی ارائه شده که پا از حل مقادیر بهینۀ متغیرهای تصمیم،
سود بهینۀ اعضای زنجیره بهدست آمده است .برای حل مدل ،از تئوری بازی ها استفاده شده استت کته در هتردو آن هتا خترده فتروش ،پیترو و
تأمینکنندۀ رهبر است .در حالت اول بین خردهفروشان رقابت وجود دارد که به همین علت ،به کم تعادل نش ،مقادیر بهینه بهدست آمتده و
در حالت دوم بهعلت همکاری ،مقادیر بهینۀ خرده فروشان یکسان است .در انتها در قالب ی مثال عددی ،نتایج عددی مقادیر بهینه نشان داده
شده اند و سپا به کم این مقادیر ،آنالیز حساسیت متغیرها و تجزیه و تحلیل مربوط به آنها انجام گرفته و نتایج آن ارائه شده است .یکی از
مهم ترین نتایج این است که رقابت بین خرده فروشان ،بر میزان سود تولیدکننده تأثیرگذار بتوده استت؛ بته رتوری کته بتا افتزایش رقابتت بتین
خردهفروشان ،میزان سود تولیدکننده کاهش پیدا میکند.

واژههایکلیدی :آثار هیجان مشتریان ،استکلبرگ ،زنجیرۀ تأمین ،قیمتگذاری.


مقدمه
رقابت و همکاری در میان اعضای مختل زنجیترۀ تتأمین و
وجود روابط مختل و نحوۀ توزیع و تقسیم سود بین آن هتا
سبب شده است تا موضوعات و عوامل مختلفی که بتر روی
زنجیرۀ تأمین تأثیرگذارند و به کاهش هزینته هتا و افتزایش
سود کم می کنند ،بررسی شوند .به همین دلیل ،تبلیغات
یکی از عواملی است که هری از اعضا می توانتد بته کمت
آن ،به افزایش فروش و به تبع آن افتزایش ستود در زنجیتره
برسد .هری از اعضای زنجیره میتواند به صتورت جداگانته
برای خود برنامههای تبلیغاتی داشته باشد ،اما رابطۀ تعاملی
یعنی حالت برد-برد ،زمانی اتفا می افتد که هری از آن ها
قادر باشند برای خود شتری انتختاب کننتد تتا بخشتی از
هزینتتههتتای تبلیغتتات را پوشتتش دهنتتد .امتتروزه بتتهدلیتتل
قدرتیافتن خرده فروشان و افتزایش پیچیتدگی هتای بتازار،
تغییر رویکرد در تبلیغات ،یکتی از نیازهتای واضتح در بتازار
* نویسندۀ مسئول:

است .مشارکت تولیدکنندگان و خردهفروشتان در تبلیغتات،
عالوهبر کاهش هزینه های تبلیغات ،آثار مطلوبی از نام کتاال
را در ی منطقه بر جای میگذارد و پیوندی محکتم میتان
تولیدکنندگان و خترده فروشتان ایجتاد متیکنتد؛ بنتابراین،
هزینه های تبلیغات کتاال در فضتای رقتابتی بتازار ،نیازمنتد
مشخصبودن نحتوۀ تتأمین ایتن هزینتههتا و پوشتشدهتی
آن هاست .شایان ذکر است که برخی از عوامتل ماننتد آثتار
هیجانی بازار می توانند بر تبلیغات ،قیمت و تقاضا و نیز حل
مسئله تأثیر بگذارند .نظریۀ بازی های بتدون همکتاری و بتا
همکاری که تصمیم گیری متوالی یا هم زمان چند بتازیگر را
درنظر می گیرد ،ابزاری است که برای حل این مسئله بهکتار
میرود .این تکنی برای ایجتاد و اجترای توافتق بتهمنظتور
همکتتاری مشتتتر بتتین هریت از اعضتتای زنجیتتره (بتتازی
همکارانه) به کار می رود و میتواند حتی با رقابت بین آن هتا
صورت پذیرد (بازی غیرهمکارانه).
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هماهنگی در زنجیرۀ تأمین ،یکی از موضوعاتی است که
بسیاری از پژوهشها ،بدون درنظرگرفتن حداکثرسازی سود
هریتت از اعضتتای کانتتال ،بتتر آن تمرکتتز کتتردهانتتد [.]1
تولیدکنندگان مبالغ زیادی برای برنامههای تبلیغاتی هزینه
متتتیکننتتتد؛ بتتترای مثتتتال ،در ستتتال  2000در آمریکتتتا،
تولیدکنندگان برای تبلیغات همکارانته حتدود  15میلیتارد
دالر هزینه کردند [ ]2که این رقم در سال  2008به بتیش
از  50میلیارد دالر رسید [ .]3برگر [ ]4اولین کسی بود که
به بررسی مسئلۀ تبلیغات با همکتاری ،بتا ارائتۀ یت متدل
ریاضی پرداختت .او نشتان داد کته تجزیته و تحلیتل کمتی
پیشنهادی را می توان در تعیین تصتمیم گیتری هتای بهینته
به کار گرفت .همچنین تأمین این هزینهها ،به صورت توافقی
بین اعضای زنجیرۀ تأمین صورت متی گیترد؛ بته رتوری کته
تولیدکنندگان ،تمام یتا بخشتی از هزینتۀ خترده فتروش بتر
تبلیغات کاالی خود را برعهده می گیرند؛ بترای مثتال ،نترخ
مشارکت در شترکت جنترال موتتور  20درصتد ،در شترکت
 50 IBMدرصد و در شرکت اپل به  75درصد رسیده است
[ .]6 ،5هرچند نگلر [ ]2میزان نرخ مشارکت را بین  50تتا
 100درصد معرفی کرده است.
بسیاری از محققان ،تأثیرات راهبردی تبلیغات همکارانه
را با وجتود یت تولیدکننتده و یت خترده فتروش مطالعته
کردند .مطابق بررسیها ،برنامههای تبلیغات همکارانه سبب
تشویق خرده فروشان به تبلیغات ،افزایش تقاضتا و درنهایتت
افزایش سود هری از اعضای کانال میشود [.]19-7
این آثتار تتا حتدی بتود کته یتان [ ]14نشتان داد کته
سرمایه گذارینکردن خرده فروشان در تبلیغات محلی ممکن
است عالوهبر تأثیرات منفتی در فتروش ،ستبب ایجتاد آثتار
منفی مشابهی بر تولیدکننده نیز بشتود .برختی از محققتان
نیز تالش کردند تا این نتایج را در حالتی که چند رقابت در
زنجیرۀ تأمین وجود دارد ،گسترش دهند؛ برای مثال ،کتری
و زاکور [ ]20ی مدل تبلیغتات همکارانتۀ رقتابتی را بتین
تولیدکننده و چنتد خترده فتروش مطترح کردنتد .آن هتا بتا
درنظرگرفتن رقابت بتین خترده فروشتان نشتان دادنتد کته
همیشه نباید تولیدکنندگان تبلیغات همکارانته را بتهعنتوان
ی پیشنهاد مطرح کنند [.]23-21
در متتتدل بتتترگن و جتتتان [ ]24قیمتتتت و تبلیغتتتات
خرده فروش ،بته عنتوان متغیرهتای تصتمیم درنظتر گرفتته
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شده اند ،اما رقابت بین خردهفروشتان درنظتر گرفتته نشتده
است .در این مدل نیز به پرداخت همه یا بخشتی از هزینته
های تبلیغات توسط تولیدکننتده اشتاره شتده استت .آنهتا
نشان دادند که سود بیشتتر ،بتا اجراکتردن متدل تبلیغتات
همکارانه از رریتق یت تولیدکننتده و چنتد خترده فتروش
بهدست میآید و به این نتیجه رسیدند کته تتأثیر تبلیغتات
خردهفروشان بتر مشتتری ،بیشتتر از تبلیغتات تولیدکننتده
است .نقطۀ مشتر در ادبیات برای تجزیه و تحلیتل نقتش
تبلیغات با همکاری در هماهنگی زنجیرۀ تأمین ،استتفاده از
مدلهای نظریۀ بازیهاست .این مدلها در دو دستۀ ایستا و
پویا ارائه شدهاند .دانت و برگر [ ،]8برگن و جان [ ،]24کیم
و استیلین [ ،]25کری و زاکور [ ،]19هوآن و لتی [ ]26و
لی و همکاران [ ]27متدل هتای ایستتا را بررستی و دربتارۀ
فعل وانفعاالت بین اعضای زنجیرۀ تأمین در ی دوره بحت
کردند .جورجن سن و زاکور [ ]28و جورجنسن و همکتاران
[ ]30 ،29مدلهای پویا را مطالعه کردند ،اما در بستیاری از
این مطالعات ،با وجود نقتش اساستی نترخ مشتارکت ،آن را
نادیده گرفتنتد .برگتر و همکتاران [ ]31ایتن موضتوع را در
مسئلۀ تبلیغات با همکاری درنظتر گرفتنتد .تعیتین قیمتت
خردهفروش و عمدهفروش در بسیاری از مطالعات ،به عنتوان
وظیفهای بنیادین در مدیریت زنجیترۀ تتأمین متورد توجته
است .جوالند و شتوگان [ ،]33 ،32ام ستی گتور و استتیلین
[ ،]34مورسی [ ،]35ایتنجن و پتاری [ ]39 ،38 ،37 ،36و
چوی [  ]42 ،40 ،41همتاهنگی کانتال در زنجیترۀ تتأمین
دوسطحی را بررسی کردند .آن هتا ایتن کتار را بتا ستازوکار
قیمت گذاری مشتر و همچنین تعرفۀ دوبخشتی و مقتدار
تخفیتت انجتتام دادنتتد .بعضتتی از مطالعتتات ،تصتتمیمات
قیمتگذاری و تبلیغات را همزمان در ی هماهنگی زنجیرۀ
تأمین درنظر گرفتند .جورجن سن و زاکور [ ]43یت متدل
بتتازی تفاضتتلی پیشتتنهاد کردنتتد کتته در آن ،تصتتمیمات
قیمتگذاری و تبلیغات را در ی زنجیرۀ تأمین دوستطحی،
در دو حالتتت همکتتاری و غیرهمکتتاری درنظتتر گرفتنتتد.
جورجن سن و همکاران [ ]29نقش رهبتر را در یت کانتال
بازاریابی با یت تولیدکننتده و یت ختردهفتروش مطالعته
کردند ،به نحوی که هر بتازیکن ،تبلیغتات و ستود حاشتیهای
خود را کنترل می کند .در مدل آنها تقاضای مصرف کننده،
از حسننیت تبلیغات و قیمت خرده فروش تأثیر متیپتذیرد.

تبلیغات همکارانه و قیمتگذاری در بازار رقابتی با درنظرگرفتن تأثیر هیجان مشتریان

جورجن سن و زاکور [ ]27تقاضای مصرف کننده را  -که بته
قیمتتت ختتردهفتتروش و تبلیغتتات وابستتته استتت  -در ی ت
مجموعۀ پویا مدلسازی کردند و ستپا نتتایج راهبردهتای
هماهنگی را با همتۀ آن هتایی کته ناهماهنت انتد ،مقایسته
کردند .یو و همکاران [ ،]11مدل ایستای هوآن و همکاران
[ ]9را که با استفاده از مدل های نظریۀ بازی ها به تجزیته و
تحلیل نقتش تبلیغتات بتا همکتاری در همتاهنگی زنجیترۀ
تأمین پرداختند ،ارائه دادند .آن ها این کتار را بتا توجته بته
تقاضای حستاس بته قیمتت انجتام دادنتد و تتأثیر تخفیت
مستقیم از تولیدکننده به مشتری را  -که ممکتن استت در
ی کانال هماهن اتفا بیفتد – برسی کردنتد .چوتتانی و
ستی [ ]44مسئلۀ تبلیغات همکارانه شامل ی تولیدکننده
و چند ختردهفتروش را مطترح ستاختند .آن هتا متغیرهتای
تصتمیم را قیمتت ،تبلیغتات ختردهفتروش و نترخ تبلیغتتات
همکارانه در ی مدل پویا درنظر گرفتند .همچنین کتری و
حسن زاده [ ]45تأثیرات انجامدادن تبلیغات همکارانته را بتا
ی تولیدکننده و دو خردهفروش در زنجیرۀ تأمین بررستی
کردنتتتد .آستتتت و بوشتتتر [ ]46در دو بتتتازی همکارانتتته و
غیرهمکارانه به بررسی قیمت بهینۀ عمده و ختردهفتروش و
همچنین میزان نرخ مشارکت در زنجیره پرداختنتد کته بتا
کم این مقاله و درنظرگرفتن آثار هیجتانی بتازار ،در ایتن
پژوهش بهدنبال یتافتن مقتادیر بهینتۀ متغیرهتای تصتمیم
هستیم .همچنین کری تأثیرات تبلیغات همکارانته را در دو
زنجیرۀ تأمین در دو حالتت غیرمرکتزی و مرکتزی بررستی
کرد .او این کار را با درنظرگرفتن مدل گسترش کسب وکتار
در دو حالت عمودی و افقی بیان کرد [ .]47چعب و راستی
[ ]48در یتت زنجیتترۀ تتتأمین بتتا یتت تولیدکننتتده و
خرده فروش در چهار سناریو مختل  ،تأثیرات قیمت گتذاری
و تبلیغات همکارانه را با تعری روابط مختل بتین اعضتای
زنجیره بررسی کردند و مقادیر بهینتۀ زنجیتره را بته دستت
آوردند .دو پژوهش دیگتر از حیتدری و نتوروزینستب [،49
 ]50نیز در این زمینه شایان ذکر است.

تعریفمسئله
در این مقاله ،زنجیرۀ تأمینی با ی تأمین کننده و دو خرده
فروش درنظر گرفته شده است کته هتردو ختردهفتروش در
رقابت بترای فتروختن کتاالی ختود بته مشتتری مشتترکی
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هستند .خردهفروش  iمی تواند تقاضایی به مقدار  D iرا بته
مشتری با قیمت  Piپیشنهاد دهد ،اما فرض بتر آن استت
که قیمت عمدهفروشی تأمینکننده به ختردهفروشتان برابتر
است .عالوهبر قیمت رقابتی ،میزان تبلیغات عوامل زنجیتره،
تأثیری مستقیم بر میزان فروش خواهد داشت .در این مقاله
فرض بتر آن استت کته هزینتۀ تبلیغتات ملتی ( )Aتوستط
تأمین کننده برای کاال درنظتر گرفتته شتده استت و هزینتۀ
تبلیغات محلی  aiنیتز توستط خترده فتروش ( )iپرداختت
می شود .تأمین کننده میتواند با توجه به سیاست های خود،
درصدی از هزینه های این تبلیغات محلی را پرداخت کنتد و
در آنها شری شود .متغیر  tمیزان سهم تتأمین کننتده را
در هزینههای محلی نشان میدهد.

شکل.1مدلمفروضدرمسئله


پارامترهای این مقاله در جدول  1نشان داده شده است.
جدول.1فهرستپارامترها

pi
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i



kr
km

قیمت خردهفروش  iام
قیمت عمدهفروش به خردهفروش
میزان هزینۀ تبلیغات محلی خردهفروش  iام
میزان هزینۀ تبلیغات ملی
میزان نرخ مشارکت در هزینۀ تبلیغات
سود خردهفروش  iام
میزان تقاضای اولیه
کشش خرید کاالی  iام (توسط مشتری)
میزان رقابت بین خردهفروشان
تأثیر تبلیغات محلی (خردهفروش) بر تقاضا
تأثیر تبلیغات کلی (عمدهفروش) بر تقاضا
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همچنین مقدار  tبهصورت مساوی بتین ختردهفروشتان
درنظر گرفته میشود؛ بهصورتیکه در مدل t  0 ،بیتانگر
سهیمنشدن تأمین کننده در هزینۀ تبلیغات محلتی و t  1
بیانگر پرداخت کل هزینۀ محلی توسط تأمینکننده است.
مدل سازی با توجه به توضیحات ارائتهشتدۀ تتابع ستود
برای تأمینکننده و خردهفروش بهصورت زیر است:
2

2

j 1

j 1

()1

 m (w , A ,t )  wD j  ta j  A

()2

 ri ( pi , ai )  ( pi  w) Di  (1  t )ai

بنابراین ،تابع تقاضا بهصورت زیر جمعبندی میشود:
Di ( pi , pi 3 , ai , ai 3 , A)  gi .h.G
()11
2

 (   pi   p3i ).(kr  a j  km A ).e x
j 1

بتتا جایگتتذاری روابتتط بتتهدستتتآمتتده در توابتتع ستتود
عمتتدهفتتروش و ختتردهفتتروش ،روابتتط  1و  2را بازنویستتی
میکنیم .در این صورت خواهیم داشت:
2
()12
)  w (a - bp  ep 3i
i
j 1

] A ).[e x

که در این روابط ،تابع تقاضا بهصورت زیر تعری میشود:
()3

)U (1,1

()10

Gx  e x , x

Di ( pi , pi 3 , ai , ai 3 , A )  g i .h .G

aj  k m

2

r
j 1

m



 (k

2

- t a j - A
j 1

که در آن ،تابع تقاضای ختردهفتروش ،وابستته بته قیمتت و
بهصورت زیر است:
()4
g i (pi ,p3i )     pi   p3i
این تابع ،از حل معادلۀ مشتق تتابع مطلوبیتت مشتتری
نسبت بته 𝒊𝒈 و تغییتر متغیتر بتهدستت آمتده استت .تتابع
مطلوبیت مشتری نیز بهصورت زیر تعری میشود:
()5

B .g i 2
)
2

U (g1 ,g 2 )   ( .g i 

2

 g 1 .g 2   p i .g i
j 1

بتتا مشتتتقگیتتری از تتتابع مطلوبیتتت و اعمتتال تغییتتر
متغیرهای زیر به تابع  gکه در رابطۀ  4ارائه شده ،میرسیم.
()6


)   2



()7


) (   2



()8

))(.(  
) ( 2   2



2

2

تابع  hنیز بیتانگر تتأثیرات تبلیغتات بتر تقاضاستت کته
بهصورت زیر تعری میشود:
2
()9
h (a , a , A )  k
a k
A
m

j


j 1

r

2

1

عالوهبرآن ،تابع آثار هیجانی بازار بهصورت زیر است:

()13

 ( p  w )  (   p   p
)
i
i
3i
a j  k m A )[e x ]  (1  t )a
i

2

r
j 1

ri



 (k

شایان ذکر است که این مدل مفهومی ،با توجه به مرور
ادبیات انجام شده و شکاف تحقیقاتی موجتود ،از نظتر تتابع
تقاضتتا و ستتناریوهای مفتتروض درنظتتر گرفتتته شتتده استتت.
بهرورکلی ،قدرت تولیدکننتدگان از خترده فروشتان بیشتتر
استتت؛ بنتتابراین ،از بتتازی استتتکلبرگ بتتین تولیدکننتتده و
خرده فروش استفاده شده است .درصورتی کته متدل از نظتر
تعداد تولیدکنندگان و خرده فروشان تغییر کند ،با توجه بته
نوع سناریوهای درنظرگرفته شده روابط نیتز تغییتر خواهنتد
کرد؛ برای مثال ،بین تولیدکنندگان می توان بازی همکارانته
و غیرهمکارانۀ مختلفی تعری کرد و به بررسی روابط آن ها
پرداخت .همچنین در تابع تقاضا ،عتاملی جدیتد بته عنتوان
تأثیرات هیجانی محصول درنظر گرفته شده است .این نتوع
تأثیرات ممکن است شامل ارائتۀ محصتول جدیتد بتا ایجتاد
مزیتی بسیار متفاوت بتا محصتوالت رقیتب یتا در راستتای
پرکردن خألهای بازار باشد؛ بنابراین ،عامل آثار روانی بتازار،
به افزایش حجم تقاضای بازار منجر متی شتود و تتأثیر ایتن
عامل نیز در تابع تقاضای مدل درنظر گرفته شده است.

تعریفسناریوهایموردبررسی
اکنون دو سناریو را در بازی استکلبرگ بررسی میکنیم .در
هردو سناریو ،تولیدکننده نقش رهبر را ایفا می کند ،امتا در

تبلیغات همکارانه و قیمتگذاری در بازار رقابتی با درنظرگرفتن تأثیر هیجان مشتریان

سناریو اول فرض بر آن است که هردو خردهفروش بته رتور
مجزا قیمت خرده فروشی و میزان هزینۀ تبلیغتات محلتی را
تعیین می کننتد ،امتا در ستناریو دوم ،بتین خترده فروشتان
همکاری برقرار است و با این همکاری تالش میکنند قدرت
تولیدکننده را در بازار تضعی کنند.
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است .با جایگذاری مقتدار  aو  pدر معادلتۀ ذکرشتده ،بته
معادلۀ زیر میرسیم:
2
 (  w(   p   p
))
m
i
3i
j 1
2
2
 (k  a  k
A ).[e x ]  t  a  A
r
j
m
j
j 1
j 1

Max 

()19

) (   .w
) (  
 2 .k 2 .(      w )4 .[ex ]4
r
a
4.(1  t)2 .(2.   )4

خردهفروشان
سناریواول:عدمهمکاریبین 

p

همان رورکته پتیش تتر توضتیح داده شتد ،در ایتن مرحلته
خردهفروشان با هم همکاری نمیکنند ،امتا هتردو در بتازی
استکلبرگ ،نقش پیرو دارند .تابع سود خردهفتروش در ایتن
سناریو بهصورت زیر است:
  ( p  w )  (   p   p
)
()14
ri
i
i
3i
a j  k m A )[e x ]  (1  t )a
i

()15

2

r

0  w  p ,A  0 ,0  t  1
(   .w )(    ) x
) )(e
) (2  

()20

k









j 1

   p 3 i
, ai  0


st : 0  p i 

برای بهدستتآوردن مقتادیر بهینتۀ  aو  ، pابتتدا بایتد
ماتریا هشین آن را تعیین عالمت کنیم:
  2  ri  2 ri 
 2

p
pa 
H  2
   ri  2 ri 

2 
 ap a 
((2 p  w) 


 2(    )G
(2 p  w)    ).G kr 


)   (2kr a  km A

a


)(w  p
 ((2 p  w) 

  (2 p  w)    ).G kr  (  (    ) P)G kr 


2a3/ 2
a



()16

شرط معین منفیبودن ماتریا هشین برای تتابع ستود
خردهفروش را جزب شروط مدل درنظر متی گیتریم .بتا حتل
 ri
 ri
0
0
p i
ai
معادالت حاصل از مشتق مرتبۀ اول

به مقادیر بهینۀ  aو  pمیرسیم:
()17
()18

) (   .w
) (  

 2 .k 2 .(      w )4 .[ex ]4
r
4.(1  t)2 .(2.   )4

p

a

تابع سود تولیدکننتده در معادلتۀ  19نشتان داده شتده

st :

 2w ( 

m




 2 .k 2 .(  (    )w )4 .(e x )4

r
k
a


 r
(1  t )2 .(2.   )4

 k
A
 m
2 2
4 x 4
) 1 t . .k r .(  (    )w ) .(e

A
2
(1  t )2 .(2.   ) 4

با مشتقگترفتن از آن و حتل معتادالت بتهدستتآمتده

  m  0و   m  0مقتتدار  Aو  tبهینتته را بتتهدستتت
pi

میآوریم:
()21
()22

ai

)  .k m .(      w ) .w .(e
(2.   )2

A

e x  w  e x  w  e x   8  w  4w 
e x  w  e x  w  e x   8  w  4w 

t 

x 2

2

2

2

2

بهدستآوردن   m  0بهعلت پیچیتدگی محاستبات
w

به راحتی امکان پذیر نیستت .بایتد در نظتر داشتت کته اگتر
 e x
e x   e x  8  4

 w باشتتد ،مقتتدار  tبهینتته منفتتی

خواهد شد .درصورت برقراری ایتن شترط ،مقتدار  tرا برابتر
صفر قترار متی دهتیم .پتا از جایگتذاری مقتادیر بهینته و
درنظرگرفتن تست عددی ،مقادیر بهینۀ قیمت عمدهفروشی
را میتوان بهدست آورد که در رابطۀ  23مشاهده میشود.

خردهفروشان
سناریودوم:همکاریبین 
در این بازی ،هردو خردهفروش با یکدیگر همکاری دارنتد و

356

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،51شماره  ،3پاییز 1396

باز هم پیترو تولیدکننتده (رهبتر) هستتند .در ایتن حالتت،
بهعلت تلفیق سود خردهفروشان ،از عالمتت   2 rاستتفاده
میکنیم .رابطۀ مورد نظر در معادلۀ  24ارائه شده است.
()23
4
[ kr2 (km2  2kr2 )(    ) 2 e 2 x
9
 kr4 (    ) 2 e2 x

می گیریم .بتا حتل معتادالت حاصتل از مشتتق مرتبتۀ اول،
 2 r
 2 r
0
0
p i
 aiبه مقادیر بهینۀ  aو  pمیرسیم.

با حل این مقادیر و جایگذاری آنها خواهیم داشت:
) Max   2w (  (    ) p
()26
m
 (2k

a k
A )  (1  t)  A
r
j
m
) (  (    .w
st : p 
) (   
k 2 .(  (    )w )4 .[e x ]4
a r
16.(1  t )2 .(    )4

( ( 36

8
1
)  kr2 (    )(    )  (km2  2kr2
9
2
16
1 2 2
1
 (    ) (km  2kr2 ) 2 ]  (    ) 2
9
2
2
2
2 2x
2
2 x
 k (    ) e  10(k (    ) e
r

r

4
1
1
)))  (km2  2kr2 )(    ))(   
2
2
w 5
1
)) [ kr2 (    ) 2 e 2 x  (kr2 (    )e x
16
1
1
)) 2(km2  2kr2 )(    )]  (    ))(   
2
2

()24
2
 [  ( p  w)(   p   p
])
2r
i
i
3i
j 1
2
2
 (k  a  k
A )[e x ]  (1  t )  a
r
j
m
i
j 1
j 1

Max 

   p 3 i
, ai  0

مانند سناریو اول ،برای بهدستآوردن مقادیر بهینۀ  aو

0  w  p , A  0 ,0  t  1

مانند روش حل سناریو اول ،مقدار بهینتۀ  aو  pرا در

تتتابع   mجایگتتذاری متتیکنتتیم .ستتپا مشتتتق اول آن را
محاسبه میکنیم و از معادلۀ بهدستآمده ،مقادیر بهینۀ A
و  tرا بهدست میآوریم.
()27
k 2 .(  (    )w )2 .w 2 .(e x )2
m
4

()28

st : 0  p i 

 pماتریا هشین ،آن را محاسبه میکنیم:
()25

2((2 p  w) 

(2 p  w)    ).Gkr 

a

)( w  p

 (  (    ) P)Gkr 

a 3/ 2


  2
 2 
ri 
 2ri
pa 
 p
H  2

2
   ri   ri 
 ap
a 2 


 4(    )G

)   (2kr a  km A

 2((2 p  w) 
  (2 p  w)    ).Gk
r

a


e x w  e x w  e x   4 w  4w 
t 
e x w  e x w  e x   4 w  4w 

همانرورکه پیشتر هم توضیح داده شد ،حل

 m
0
w

بهعلت پیچیدگی محاسبات به راحتی امکان پذیر نیست .درنظر
داشته باشتید کته اگتر

 e x
e x   e x  4  4

 w برقترار

باشد ،مقدار  tبهینه منفی خواهد شتد؛ بنتابراین ،درصتورت
برقراری این شرط ،مقدار  tرا برابر صفر قرار میدهیم .پا
از برقراری شرط ذکرشده و آنالیز جوابهای بهدستآمده از
 ، Wتنها ی راهحل برای بهدستتآوردن  Wامکتانپتذیر
است و آن عبارت است از:
()29

 (kr2 (e x ) 2  5.e x kr2  2km2  4kr2  


 (e x ) 2 kr4  4(e x ) 2 kr2 km2  4e x kr2 km2  a


8e x kr4  4km4  16kr2 km2  16kr4 

w
x 2 2
x 2
2
2
) ((e ) k  8 e k  8k  16k ).(   
r
r
m
r

شرط معین منفیبودن ماتریا هشتین بتهدستتآمتده
برای تابع سود خترده فتروش را جتزب شتروط متدل درنظتر

A
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خردهفروشان
جدول.3مثالعددیدرحالتهمکاریبین 

مثالعددی
در قستتمت قبتتل بتته بررستتی روابتتط بهینتته در دو ستتناریو
مطرحشده پرداختیم .در هردو سناریو ،تولیدکننده بهعنتوان
رهبتتر در بتتازی استتتکلبرگ نقتتش ایفتتا متتیکنتتد و هتتردو
خردهفروش بتهدنبتال بیشتینهکتردن ستود ختود هستتند.
بااینحال ،در سناریو اول ،هر خردهفروش هزینۀ تبلیغتات و
قیمت را به رور اختصاصی تعیین کرده ،امتا در ستناریو دوم
ستتود بتتهصتتورت مشتتتر تعری ت شتتده استتت .بتتهعلتتت
دشوارتربودن آنالیز مقادیر بهینۀ بهدستآمده در مقایسه بتا
تحلیل مثال عددی ،و همچنین تفسیر صتریحتتر و روانتتر،
در اینجا ذکر ی مثال عددی برای روشن ترشتدن موضتوع
ضروری بهنظر میرسد .برخالف بیشتر پژوهشهای پیشین،
در این مثال بهدنبال تعیین مقدار  به عنوان ضریب رقابتی
بین خردهفروشان نیستیم؛ چراکه این کار تأثیر رقابت بتین
مشتریان را در مدل افزایش میدهتد .در مقابتل ،بتا تعیتین
پارامتر  به عنوان تابع سود مشتری بتهدلیتل نشتاندادن
تمامی تأثیرات بر تابع تقاضا و قیمت ،سعی میکنیم نتتایج
بهتری ارائه دهیم (روابتط  6و  7و 8؛ همچنتین در مرجتع
[ ]41توضیحات کاملی درمورد کاربرد  ارائه شتده استت).
برای این کار و بتهعلتت کتاهش حجتم محاستبات ،مقتادیر
k
 m  k  1درنظتتر گرفتتته شتتدهانتتد؛ یعنتتی تتتأثیرات
kr
فعالیتهای تبلیغاتی در دو سطح زنجیره ،با یکدیگر برابرند.
علت این کار در ابتدا ایزولهکتردن متدل نستبت بته رقابتت
تبلیغاتی است .در جدول  2مقادیر درنظر گرفتهشتده بترای
مثال عددی آمده است.
خردهفروشان
جدول.2مثالعددیدرحالترقابتبین 
1/00

0/75

0/50

0/25



نش
4/63
6/45
42/16
52/25
0/79
146/67
41/80

نش
4/57
6/66
42/58
54/76
0/76
152/11
50/54

نش
4/51
6/86
44/25
58/79
0/73
161/84
60/45

نش
4/46
7/05
47/39
64/84
0/70
177/07
72/60

بازی

r

230/28

253/19

282/76

322/28

 m 2 r

w

1/00

0/75

0/50

0/25



همکاری
3/57
6/78
20/25
47/22
0/30
114/70
41/05
196/81

همکاری
3/57
6/78
24/10
56/20
0/30
136/51
48/85
234/22

همکاری
3/57
6/78
29/16
68/00
0/30
165/17
59/11
283/41

همکاری
3/57
6/78
36/00
83/95
0/30
203/12
67/08
337/29

بازی
w
p
A
a
t
m

r
 m 2 r

پتتا از حتتل معتتادالت بتتهدستتتآمتتده و جایگتتذاری
پارامترهای موجود ،به جدولهای  2و  3میرستیم .در ایتن
جدولها ،در هری از دو سناریو مطرح شده ،بتا استتفاده از
مقادیر مفروض ،میزان بهینۀ تمتامی متغیرهتای تصتمیم و
سود تولیدکننده و خرده فروش ،به تفکی نوع بتازی آن هتا
در زنجیره آمده است .شایان ذکتر استت کته شترط معتین
منفیبودن ماتریا هشتین در فرمتول  16و  25در تمتامی
حالتهای مطرحشده باید بررسی شود؛ بترای مثتال ،مقتدار
ماتریا هشین با پارامتر    1در هردو حالتت رقابتت و
همکاری به شکل زیر است.
در حالت رقابت:
 -16.41 0.096 
H 

 0.096 -0.003 

در حالت همکاری:
 -28.58 0.001
H 

 0.001 -0.01 

که مقدار دترمینان این دو ماتریا بیانگر معتین منفتی
بودن تابع و داشتن بیشینه است

تحلیلحساسیت

p

شکل  2قیمت عمتده و خترده فروشتی را بته عنتوان تتابعی

A

برحستتب متغیتتر  نشتتان متتیدهتتد .مقتتادیر  w wبتتا
افتتزایش  ثابتتت متتیمانتتد ،امتتا بتتا افتتزایش رقابتتت بتتین
ختتتردهفروشتتتان در حالتتتت نداشتتتتن همکتتتاری ،قیمتتتت
عمده فروشی افزایش و قیمت خترده فروشتی کتاهش یافتته
است.همچنتین بتا افتزایش رقابتت خترده فروشتان ،میتزان
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مشارکت تولیدکننده در تبلیغات در حالت همکتاری آن هتا
ثابت است و در حالت رقابتی افزایش پیدا متی کنتد (شتکل
 .)3حال آنکه با تغییرات قیمت  Wدر هردو سناریو ،میتزان
هزینۀ تبلیغات تولیدکننده ) ( Aکاهش مییابد.





خردهفروشیبرحسب 
شکل.2قیمتعمدهو 




شکل.3نرخمشارکتنسبتبه  





خردهفروش()rنسبتبه  
شکل.4میزانسودتولیدکننده()mو 

برای بررسی سود تولیدکننده و خرده فروش می تتوان از
شتتکل  4کمتت گرفتتت .در هنگتتام افتتزایش رقابتتت بتتین
خرده فروشان ،میزان سود آنهتا کتاهش متییابتد .ایتن در
حالی است که در دو حالت همکاری و رقابت ،روند تغییرات
کاهشی این دو سود بسیار به هتم نزدیت استت و کتاهش
سود خرده فروش در هردو حالت مشاهده میشود ،اما بترای
تولیدکننده در شرایط نبتود رقابتت بتین ختردهفروشتان ،از

میان حالتهای سود در حالت همکتاری و افتزایش رقابتت،
سود در حالت نداشتن همکاری بیشتر است.

نتیجهگیری
با توجه به مطالعات انجامشتده ،در هتی تحقیقتی زنجیترۀ
تأمینی با ی تولیدکننده و دو خردهفروش ،با توجه به آثتار
روانی بازار در تابع تقاضا درنظر گرفتته نشتده بتود .در ایتن
تحقیتتق ،بتته زنجیتترۀ تتتأمینی بتتا یتت تولیدکننتتده و دو
خرده فروش و با درنظرگرفتن آثار روانی بازار پرداختته شتد.
همچنین در ایتن تحقیتق ،زنجیترۀ تتأمین را در دو فضتای
رقابتی و همکاری بین خترده فروشتان درنظتر گترفتیم و بتا
توجه به آن ،به تعری چهار ستناریو مختلت پترداختیم تتا
بتوانیم مقادیر بهینۀ آن ها را با هم مقایسه کنیم و به نتتایج
الزم دست یابیم.
برخالف بیشتر پژوهشهای پیشین کته بترای انجتامدادن
محاستتبات ،از پتتارامتر  بتتهعنتتوان شتتاخص میتتزان رقابتتت
خردهفروش استفاده کردنتد ،در ایتن مقالته از تتابع مطلوبیتت
قیمت–تقاضای مشتری بهره گرفته شد .همچنین در این تابع
تقاضا ،آثار هیجانی بازار بررسی شد .در این مقاله ،تولیدکننتده
را به عنوان رهبر در دو بتازی درنظتر گترفتیم .در یت بتازی،
خردهفروشان با هم در رقابتاند و در بازی دیگر با هم همکاری
میکنند .تمامی مقادیر بهینۀ متغیرها را در دو بازی بتهدستت
آوردیم و به کم مثال عددی به نتایج زیر رسیدیم:
 .1در حالتتت همکارانتته ،افتتزایش میتتزان رقابتتت بتتین
خرده فروشان تأثیری در مقدار قیمت عمده و خرده فروشتی
ندارد ،اما در حالتت غیرهمکارانته ،بتا افتزایش رقابتت بتین
ختتردهفروشتتان قیمتتت ختتردهفروشتتی کتتاهش و قیمتتت
عمدهفروشی افزایش متییابتد .همچنتین از نگتاه مشتتری،
رقابت بین خرده فروشان موجب افزایش سود آنها میشود،
اما در مقابل ،این افزایش رقابت به کاهش سود تولیدکننتده
و خردهفروش میانجامد.
 .2بتا افتتزایش رقابتتت ،تولیدکننتتده بهتتتر استتت میتتزان
مشتتارکت ختتود در تبلیغتتات را در حالتتت رقابتتت بتتین
خرده فروشان افزایش دهد .این در حالی است که میزان نرخ
مشارکت تولیدکننده در حالت همکارانه ثابت است.
 .3رقابت بین خرده فروشان ،بر میزان سود تولیدکننده نیز
تأثیرگتتذار استتت؛ بتتهرتتوریکتته بتتا افتتزایش رقابتتت میتتان
خرده فروشان ،میزان سود تولیدکننده نیز کاهش پیدا می کند.

تبلیغات همکارانه و قیمتگذاری در بازار رقابتی با درنظرگرفتن تأثیر هیجان مشتریان

359

ارائۀ توابع تقاضا در حالت هتای غیرقطعتی و پویتا
.بهجای توابع تقاضای ایستا
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.میشود

 سود خرده فروشان،همچنین در مقدار مشخصی از میزان رقابت
.در حالت همکارانه از حالت غیرهمکارانه کمتر میشود
: موضوعات زیر پیشنهاد میشود،برای پژوهشهای آتی
 درنظرگرفتن زنجیرۀ تأمینی بتا دو تولیدکننتده و
دو خرده فروش و مدل سازی آن بتا درنظرگترفتن
آثار روانی بازار؛
 به کارگیری توابع توزیع تصادفی دیگر دربارۀ آثتار
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