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 مبادلهفرا 
 1يبسطامجمالیه بهتاش 

 

بترا  اوتعاخ خا تي از    بيشتتر  عالقمند و حتي مشتاق به پرداخت هزينه  ن،امروزه مشتريا کیده:چ

 اين گعوه. وام گذار  مي كنيم وعينلعكس  ها را كاالها و خدمات كه ما آند كاالها و خدمات هستن

وستبت بته ستاير     از كيفيت باالتر  وسبت به ساير محصعالت برخعردار بعده و ،محصعالت و خدمات

در ايتن ماالته ستبي بتر آن      .وجعد داردآوها بدست آوردن   برا اشتياق و ميل بيشتر  ،محصعالت

ش بروتده  يپ  روهايو تعضيحكاالها  لعكس را معرد بررسي قرار داده و به  ابتدا مشخصاتاست كه 

كست  و كتار     ک استراتژين يلعكس وع  با تعجه به اينكه كاال . سپسپردازيمب وعينلعكس   كاال

تعستبه محصتعل در     دوبال شعد كه برا يسنت  له روش هايوسه تعاود ب يوم  ن استراتژيو ا بعده

 شيعه ها  متعرد استتفاده رهبتران كاالهتا  لتعكس را متعرد واكتاو  قترار          ،شعد يبازار استفاده م

  مي دهيم.
 

 لعكس وعين  كاال ،فرا مبادله کلید واژه ها:

 

 2مبادلهفرا 

عالقمند و حتي مشتاق بته  مبادله مي كنند. آوها فرا اقدام به مريكا آمصرف كنندگان طباه متعسط 

وتام   وتعين لتعكس   ما آوها را كاالها و ختدمات ستند كه ه كاالهاپرداخت هزينه برا  اوعاخ خا ي از 

برختعردار  وسبت به ستاير محصتعالت   از كيفيت باالتر  محصعالت و خدماتي كه  -گذار  مي كنيم

لكتن   ،وجعد داردجهت بدست آوردن آوها اشتياق و ميل بيشتر  وسبت به ساير محصعالت، بعده و 

 آوادر هم گران ويستندكه دست ويافتني باشند.

زياد  را در بر مي گيرد و برا  دامنته وستيبي از مصترف كننتدگان جتذابيت دارد       اقالممبادله فرا 

دستته  به ومايش گذاشته است. در بيست و سته  بطعريكه بخش اقتصاد  عمده و در حال رشد  را 

تريليعن دالر در سال فتروش   ، دو5002در سال  مريكايي كهآبند  كاالها و خدمات مصرف كننده 

سهم بيست در د  داشته و تاريباً ساالوه چهار د ميليارد  وعين، كاالها و خدمات لعكس ه اودداشت

                                                 
1 Email: b.j.bastami@gmail.com 
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 ربرختتعرداويتتز از رشتتد ستتاالوه ده تتتا پتتاوزده در تتد  همچنتتين  شتتدود.دالر ارزش گتتذار  متتي 

  در اروپا ويز همين سهم بازار و ورخ رشد را دارا بعده اود. وعينكاالها و خدمات لعكس بعده اود.  

از آن هتا اكنتعن    يلت ينته را داروتد و خ  يقصد مبادلته فرابه از مصرف كنندگان طباه متعسط  يليخ

متت  يمرستعم بتا ق    را بخرود كه وسبت بته كاالهتا   يوعينلعكس   كه كاالهااستطاعت آن را دارود 

جه آن هتا از  يدر وتشعود.   يفروخته م يميقدلعكس   كاالها وسبت به  شتريو در حجم ب  باالتر

و  چندگاوته كاالهتا    ها  در طباه بند .گرفته اود يشيپمادار متداول -متيق  تااضا  ها ينمنح

كتل  عزل شده اود و  يدار گشته اود، رهبران سنتيپد وعينلعكس   كاالها، فاتحان يمصرف خدمات 

 افته است.ير شكل ييتغكاالها   طباه بند
 

 مريكاآدر بازارهايي خارج از  مبادله فرا

در اروپتا، كاوتادا، استتراليا، ناپتن،      مبادلهفرا وجعد ودارد. آمريكا تنها در  مبادله كه فرا مشاهده شده

اجتماعي و جمبيت  گرايش ها  وجعد دارد. آمريكا با همان گستره و قدرت معجعد در چين و هند 

ه است كت  مشابه با آن هاييدر ديگر مكان ها  جغرافيايي مي شعود مبادله كه منجرب فرا شناختي 

 و سرعت گرايشات.  ميزاندر آمريكا شده اود البته با اودكي تفاوت در مبادله معج  اوجام فرا 

كيفي در معرد مشتريان در كشتعر   به روشدر ماياس باال و   5002و  5002در سال ها   يتحايا

 و تعسط مصاحبه ها  عميق با مردان و زوان در سراسر كشعر تكميل شده است. عرت گرفته چين 

كتافي بترا    ثتروت  تجربه ومتعده اوتد و   خعد شتريان چيني رشد وحشتناكي را در درآمد شخصي م

به آوها جهت برآورده كتردن آرزوهايشتان   كه باور دارود  جهت خريد كاال ها و خدماتيكردن هزينه 

 كاالها بتعيژه در مبادله چين فر تها  فعق الباده ا  برا  فرا  دارا مي باشند. دركمک خعاهد ومعد 

لباس و پعشاك و خعراكي ها و آشاميدوي ها وجعد دارد. هر زمينه لعازم الكتروويک، لعازم بهداشتي، 

چادر مصرف كنندگان چيني تمركز بيشتر  رو  معضععات كيفيتت و امنيتت كاالهتا متي كننتد      

 بطعر چشمگير  رشد يافته است. ،ارزش برودها  مشهعر و قابل اعتماد
 

 نوينلوکس  يمشخصات کاال

 عبارت است از: وعينلعكس   ه وعخ عمده كاالس

 مت در دسترسیلوکس گران ق يکاالها .1

طباه خعد   رده باال  كاالهامت يک قيا وزديمت و يق بهمت در دسترس يلعكس گران ق  كاالها 

د آن يت ن وجعد هنعز هم مصرف كنندگان طباه متعسط استطاعت خريشعود و با ا يم  مت گذاريق

 25رسد كه  يهر پعود به فروش م  دالر برا 27/0مت يوعترو به ق يعاوات خاوگيح  غذا ها را دارود.
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 يباً هر كست يشعد. تار يفروخته مهر پعود   دالر برا 52/0مت يدر د گران تر از آلپع است كه به ق

از محصعالت  آن طباه به شرط آن كهوعترو را دارد  يعاوات خاوگيح  ک بسته از غذايد يخر ييتعاوا

 ت داشته باشد.ياهم ياز لحاظ احساس فرادا  برا

 بسط داده شده يميلوکس قد يهاکاال .2

هستتند كته    ييشده كاالهتا   مت گذاريكمتر ق  ها بسط داده شده وسخه يميلعكس قد  اكااله

هستند كه درآمتد   ييمنظعر خاوعارها -د آن را داشته اوديفاط ثروتمندان استطاعت خر يبطعر سنت

 70 يخته محصعل خعد را طت يمثال مرسدس بنز آم  برا دالر و باالتر است. هزار 500 ساالوه آن ها

ر داده ييت تغ  بطعر قابل تعجته ا  ،يكالس ستازه وارد ه پمت كعيدر ق يبا كاهش متعالسال گذشته 

 باشتد تعستبه    ين هتا مت  يكه جزء برتتر  يبه عنعان محصعلبرود بنز را   اق برايزمان اشتاست و هم

 دهد. يم

 انبوه يژیستپر يکاال ها .3

 رده بتاال اشتغال    د كاالهتا ياوبعه و تعل  كاالها ديتعلن يرا ب ياوبعه واطه مناسب  ژيپرست  اكااله

كمتتر از   يمتت يم آن هتا بته ق  يكنت  ياعمتال مت  را بر محصعالت مرسعم   نه ايكه هزيزماوكند.  يم 

عن بدن يمثال لعس به عنعان شعود. يم  مت گذاريق ،متيگران ق  كاالها اي يميلعكس قد  كاالها

Bath@ Body Works مبمعل فروختته    عن هايشتر از لعسيدر د ب 522در حدود  يمتيبه ق

  مت در طباه خعد فا له دارد.يبا محصعالت گران ق يليمت آن خين حال قيبا اشعد.  يم
 

  نوينلوکس  يکاال يسنت يکاال يميلوکس قد يکاال

 اساتعواطف و احس جال  تعجه متعسط  ريكناره گ

 يت دسترسیقابل قابل استطاعت همه جا معجعد در منحصر بفرد 

 متیق مت بااليق نهيكم هز متيقگران 

 تیفیک د  نبتگراوه يتعل د اوبعه شدهيتعل دست ساز

 ياجتماع يه و مبنايپا ارزش محعر همنعا )همروگ با جماعت(  سرآمد

 

  نوينلوکس  يکاال يها يژگيو

در   بتا مشتتر   يستيبعدن را داشته باشد با وعينلعكس   كاال  ط الزم برايشرا يينكه كااليا  برا

 هر سه سطح وردبان منافع ارتباط داشته باشد:

 شتدن در    . رده بندا هر دو داشته باشديو   ، تكنعلعنيدر طراح يكيتكن  وت هااد تفيبا

از هر   ركه محصعل عا ين مبنيباشد به ا يت ميفياز مفروضات ك يكي يكين سطح تكنيا

 عملكرد دارد. است و هماوطعر كه وعده داده شده است يواص
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 ست كه هتدف  يو ين امر كافياداشته باشند.   د باالتريد عملكرد مفيبا يكيتكن  تفاوت ها

ر ييت ا تغيت و محصعل متفاوت ظاهر ن باشد كه يحا ل شده در محصعل تنها ا  از بهبعد ها

 د. يوظر آبه افته ي

 د يت ت شركت باير ععامل ماوند ارزش برود و ماهيهمراه با سا  عملكرد ايو  يكيتكن  ايمزا

گر يد  را از كاالها وعينلعكس   كاال ،يعود عاطفيپبا احساسات مصرف كننده گره بخعرد. 

مصترف    بترا  يختعب  يمت، جذبه احساست ياقالم ارزان ق يبطعر وسب يحت كند. يز ميمتما

متت ماونتد   يدر معرد اقالم گتران ق   شتريشدت بدوام و  ،يعود عاطفين پياكنندگان دارد. 

 دارد. ليل منزل و اتعمبيوسا

تعاود معرد وظر مصرف كننتدگان   يكند م ين ميوربان منافع را تام ،وعينلعكس   برود كاال ماويكهز

بتر   ،ر دادهييت ن طباه خعدش را تغيعت قعاوو به سر خعاهد ماوددر ذهن مصرف كنندگان رد. يقرار گ

  رود، طباه بنتد  يش ميطعر كه پ نيهم خعاهد داد.ر ييتغتااضا را  يمنحنشكل د و ابيبازار تسلط 

اگتر طباته   كننتد.   يد ميتر خر ينشيشدن دارود. مصرف كنندگان گز يل به دوقطبيمحصعالت تما

و اگتر طباته   كنند  يم مبادلهفرا  ،وعينلعكس   آوها به سمت كاالهاآن ها مهم باشد   محصعل برا

ا يت كننتد و   يمت  3مبادلهدون مت، يارزان ق  به سمت برود هاآن ها ها مهم وباشد آن   برامحصعل 

 كنند. يد وميخر يحت

كننتد، آن هتا بته     يممبادله و دون  مبادله ، فراكنند يد ميتر خر ينشيچه مصرف كنندگان گزهر 

كننتد   يمو نيتاممت متعسط كه وردبان منافع آن ها را ياز محصعالت مرسعم و با ق  نده ايطعر فزا

ا يت  يدارود و وته منفبتت احساست    يمتيت قيكه وه مز يتعسط محصعالتد يچرا با. ورزود ياجتناب م

 "اوهيمرگ در م"دهند با خطر  يرا ارائه م ين محصعالتيكه چن ييشركت هاآزرده شعود؟   عملكرد

 د داد. ، سهم بازار و عالقته مصترف كننتده را از دستت خعاهنت      آن ها فروش، سعدآورروبرو هستند. 

گاه محصعل ختعد  ياء كنند، جاين آورود، محصعالت خعد را احييمت ها را پايد قيوجات با  آن ها برا

   ا از بازار خارج شعود.ير دهند و ييرا تغ
 

 نيلوکس نو يش برنده در پشت کاالیپ يروهاین

لتعكس    ن و بلند مدت هم از طرف عرضه و هم از طرف تااضا منجرب ظهتعر كتاال  ياديبن  روهايو

 سال ها به جلع راوده و سعق داده اود.  نه را برايمبادله فرا بهكه  ييروهاي، ون شده اوديوع
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 نوينلوکس  يکاال يطرف تقاضا

 ،بعجعد آمتده دهه ها طي كه  يو فرهنگ يت شناختيرات جمبييتعسط تغمبادله در طرف تااضا، فرا 

 است: ر قرار گرفتهيتحت تاث

 بته   (خاوه ييداراژه در يشتر )بعيو ثروت ب (ژه در دهک بااليبعها ) شتر خاوعاريب يدرآمد واقب

 خرج كردن است.  شتر برايپعل ب  مبنا

   را بته    كتاهش داده شتده ا    نته هتا  يخرده فروشان عمده ماوند وال متارت و كعستتكع هز

 جاد كرده اود.يمخارج ساالوه كاهش اارد دالر در يليم 700ان اوتاال داده اود و حدود يمشتر

 افت يوسبت به گذشته در   شتريكنند بلكه آن ها حاعق ب يكار م  شتريب  وه تنها زن ها

 كنند. يخعدشان خرج م  برا  شتريعل بپو آن ها  كنند يم

 از ازدواج ها به طالق  يميودارود.   كمتر  كنند و بچه ها يرتر ازدواج ميزن ها و مردها د

خعدشتان    خرج كردن برا  برا  شتريپعل ب با  شترين افراد مجرد بيشعد بنابرا يختم م

 وجعد دارد.

 يده تر شده اود، بهتر ستفر مت  يچي، پدارود  الت بهتريمصرف كنندگان طباه متعسط تحص 

 ده تر از گذشته شده اود.يهمفر تر شده اود و يسک پذيركنند، 

 بته يت آوهتا ترغ هستتند و   آگاه تر مصرف كنندگان طباه متعسط به شدت از احساساتشان   

را  وتعين لتعكس    كاالهتا  ،يعه زودگيش  مبلم هاغعطه ور شدن در احساساتشان شده اود. 

و گذاروتد   يش مت ين را( به ومتا يلعكس وع  ها را )كاالها ق ومعده اود، افراد مشهعر آنيتصد

 دهند. يمدر دسترس قرار  ييآن ها را در هر جا ،ژهيو  كاالهاخرده فروشان 

ادعا كه  يده و بيچير پيفرد غطباه متعسط را از  ييكايه آمرف كنندن مصرياوگيمشكل  ،ن ععامليا

اد و قتدرت  يز  با آرزوها آگاهده و يچيل به مصرف كننده پيتبدداشت  يكم يير محدود و تعاوايتاث

 كرده است. قابل تعجه ر يو تاثد يخر
 

 نوينلوکس  يطرف عرضه کاال

 وتعين لعكس   د كاالهايتعل جهت  و كارها از جاو  كس  اديت زيز از اهميو عرضهطرف   روهايو

 برخعردارود:

 ياز لحاظ احساسده و يچيپ افراد آگاه،مبمعالً  وعينلعكس   نان كاالهاين و كارآفريمخترع 

 دارود.د محصعالت مرسعم يل به تعليكمتر تما ،رانيوسبت به مدباشند و  يمحرك م

 تكثتر  ش داده استت.  يرا افتزا  وتعين لعكس   كاالها يدسترس ،ها يرات در خرده فروشييتغ

-اميت ليمت ماوند ويژه گران قيو  كاالهاخرده فروشان   ن امر را برايبزرگ ا  فروشگاه ها
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كه در حجم اوبعه   تجارابند. يتا به سرعت تعسبه سر ومعده يكرت ميس زايكتعريسعوعما و و

 باشند.  يم  شتريب يمتيره اقالم قيز در حال ذخيكنند و يكار م

 عرضته كننتدگان     هتا   بهبعد تعاومنتد و كاهش معاوع آن،  ين الملليتجارت ب سهعلت در

شركت ها  ،ين الملليحمل و وال بافته يكاهش   نه هايو هز ين جهاويره تاميخدمات زوج

را   ده ايچيپ يجهاو  و شبكه هاافته ي يدسترس يكار خارج  بازارها به را قادر ساخته تا

 ت كنند.يريع و مديتجم ،عيعزد، معوتان و تين، تعليتام  برا

ه يسترما  آسان تر كرده تتا  وعينلعكس   د كننده كاالهايتعل  شركت ها  ن امر را براين ععامل ايا

د را يت و حجتم تعل  نتد يد ومايتعل  نه كمتريبتر تعسبه دهند و با هزيند، محصعالت را سريجذب وما

 د.ش دهنيافزابتر يابد سري يش ميان افزايمشتر  كه تااضايزماو
 

 ن يلوکس نو يوه رهبران کاالیش

  له روش هتا يتعاوتد بعست   يومت   ن استتراتژ ياكس  و كار است.   ک استراتژين يلعكس وع  كاال

ان طباته  يت در م .شد يتعسبه محصعل و آوردن آن ها در بازار استفاده م  كه برادوبال شعد  يسنت

استتفاده   متعرد   عه راين هشت شيوع  سازمان ها، رهبران كاالهامتفاوت  يليها و در اوعاخ خ  بند

 :دهند يمقرار 

نتان اعتاتاد داروتد كته مصترف      يكتار آفر رند: یگ يان را دست کم نميموقع مشتر چیه .7

در  يحتت داروتد.   را فترا مبادلته    برا ييو تعاوا ي، آگاه ل و خعاسته، عالقمنديكنندگان م

 كردن. دوبال  ک مدل كس  و كار برايا يوبعد داده جهت اثبات بحث شان 

ش يا افتزا يت  يجيتدر  هبعد هابآن ها با : شکنند يرا م مقدار -متیق يتقاضا يمنحن .5

وا متبارف   سعد هاباالتر،   مت ها و حجم هايبه دوبال قند. آوها يآ يمت ها كنار وميدر ق

 آورود. يبدست م

عات ان خعد را با اخترايكنند كه مشتر يآن ها تالش وم :يقیاز منافع حق يجاد نردبانيا .3

را   تنها بگذارود. آن ها منافع قابل استتفاده ا  ،از برود  ريبا تصعا ي  دهند و يفر يمبن يب

 يومت  يآن ها سب كنند. يد ميشعد تعل يمصرف كننده م  برا يعود احساسيكه منتج به پ

 هستند. يحي ح  وعآور ،بهتر يشيند كه لعازم آرايكنند واومعد وما

  بتازار بترا   دهند: يرا ارائه م يبیع يرتقاء و تجربه بت را ایفی، کشيرا افزا ينوآور .5

بتا  داروتد.  يواپان فر تت هتا   يباشد لكن ا يرا دارا م يفراواو  هان فر ت يلعكس وع يكاالل

مت به محصعالت يها از محصعالت گران ق  ع وعآورياوتاال سردر بازار و  وعين  رقباآمدن 
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  زيچ .شعد يعمر شان كعتاه م  نده ايابطعر فز يكيو تكن  عملكرد  ايمزا ،متيارزان ق

 شعد. يل ميتبد  لعكس و متفاوت است فردا به برود استاودارد  كه امروز كاال

  كتاال   از بروتدها  يلت يخ کنند: يم يابيگاه يبرند را توسعه داده و جا يمتیدامنه ق .2

  رزو)آ  آرزومنتد جذبه مت جهت خلق يگران ق  بازار كاالهابرود را هم در  ،نيلعكس وع

و قتدرت   يجتاد دسترست  يمت جهتت ا يارزان ق  و هم در بازار كاالها محصعل( يابيدست 

 يسنت  يرقمحصعالت مت ين قيباالتردهند.  يتعسبه م  ،جاد تااضايا  شتر و برايب يرقابت

ن يلعكس وع تن محصعل باشد، لكن محصعالين تريياپمت يممكن است سه تا چهار برابر ق

 شان وجعد دارد.يمت هاين قين تريين و پاين باالتريب مت،يق  برابر اغل  اختالف پنج تا ده

كته بته   يزماو ،ک از محصعالتيهر ز يمتماو مفهعم  يژگيف و حفظ ويخلق، تبر  آن ها برا

 .كنند ياط عمل ميبا احت يدر هر سطح نديگع يک برود سخن ميت يماهل در معرد يتفض

ت يت مالك  آن هتا بجتا   کنند: يم يارشسفره ارزش را جهت ارائه نردبان منافع یزنج .2

  كنند. يد ميآن تاك يبر كنترل و هماهنگ ،ره ارزشيزوج

ن، يلتعكس وتع    در كاالهتا کنند:  يتفاده ميبزرگ ا يهادر گذار و برنیتاث يابياز بازار .2

رهبتران   دهنتد.  يرا به ختعد تبلتق مت    ياز مصرف كنندگان اغل  سهم ارزش يسهم كعچك

و   ريت ومعوته گ ماوند   مشتر ق در معرديتحا يسنت  روش ها ن تنها بريلعكس وع  كاال

ف يت تبر  آن هتا بترا    كننتد.  يه ومت يت تكان ختعد  يمشتتر  ييشناسا  براكاوعن   گروه ها

تبامتل بتا     بترا را   شتتر يكننتد و زمتان ب   يخعد سخت تر تالش مت   شنعودگان هسته ا

ک يت شتروخ عرضته    در هنگتام ، اغل  بصعرت فرد بته فترد.   نديوما يان خعد  رف ميمشتر

ت يريمد يخا   مكان هارا در   ه اژيو  ه به گروه هايمحصعل، آن ها به دقت فروش اول

زبتان بته     ه هايتع  يمتااضه هستند و يداران اوليو بدوبال بازخعرد مكرر از خركنند  يم

 .باشند يمزبان 

د: کنن ي( حمله ميرونی)بيک فرد خارجيبه طبقه محصوالت مانند  يپدر  يپبطور  .5

كننتد، ماونتد    يماوند افراد مستال و تک رو عمل مت ، كنند يفكر م ها يآن ها ماوند خارج

ها(  يها )داخل  كنند خعدشان را به عنعان خعد يم يسبكنند و  يبت شكن ها  حبت م

  خعد شدود.  نكه رهبران گروه هايپس از ا ياورود، حتيبه حساب و

 

  فرا مبادلهل یپتانس

در حتال   ،حركت به سمت كاالها و خدمات بهترن يدست بر وداشته اود. امبادله ا ها از  فر ييكايآمر

نگعوته  يا، عرضته كننتدگان   يباشتد. در ختدمات متال    يم وعين عيو  نا گسترش به سمت طباه ها
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از  يبتازار بتالاعه بزرگت   را بته عنتعان     ده ايمتمعل تازه به دوران رس  از خاوعارها يياعضا ،خدمات

  كاال .كرده اود ييشناسا ت هستنديو حما ي، راحته و مشعرتيه به دوبال تع ك يمصرف كنندگاو

ن يب ياوير افراد متمعل و مشتريباشد كه تحت تاث يم در حال ظهعر در  نبت بهداشت وعينلعكس 

تر معرد  يبهتر و شخص يبهداشت  مراقبت ها  نه هايهزدارود ل يتماباشد كه  يم 20تا  20ن يسن

در مغتازه   ين منجرب دگرگتعو يهمچن وعينلعكس   كاال ند.يپرداخت وما  خعد يجوظر خعد را از 

متارك  آمتاده و محصتعالت     ، غذاهايعرضه كنندگان معاد خعراكشده است.  يخعاروبار فروش  ها

  ر شكل طباه بنتد ييتغ  برا ييل بااليپتاوس نيبنابرا آورود. يفشار م يبر عرضه كنندگان سنتدار 

كتران و  يب  جاد همزمتان ارزشتها  يو ا  رهبران بازار، وابعد، خلع وعينفاتحان محصعالت، خلق   ها

  وجعد دارد.ع بالغ ياودازه و تعلد دوباره در  نا يرشد ب
 

 ردیگ يبازار متوسط کنترل را بدست مجامعه :  يتقاضا

رت قتد فراتتر از سترعت و حجتم آن وجتعد دارد:       ،در جامبه امتروز مبادله فرا از   گريجنبه مهم د

هتا    ن وعآورييان رو به پايجر  به مبنا يسنتمبادله طباه متعسط بازار. فرا وعظهعر مصرف كننده 

در بتازار   ييار بتاال يمت بست يو به ق  ار محدوديلعكس در ابتدا در حجم بس  كاال شعد. يف ميتع 

تتا   طتعل بكشتد   دهه ها ي، حتممكن است سال ها .و تنها در دسترس ثروتمندان بعد شد يظاهر م

كه  دين آييپا  مت آن تا حديرد و قيدر دسترس همه قرار گ يبيدر سطح وس يلعكس  نكه كااليا

ج يت را يليخ  قهعه، كاالمثال   د آن را داشته باشد. برايمصرف كننده طباه متعسط استطاعت خر

در  شيش از هزار ستال پت  ياحتماالً داوه قهعه بلعكس شروخ كرد.   ک كاالير خعد را به عنعان يمس

ک يت ج از يقهعه به تتدر اما د. يبه اروپا ورس  الديم 7200سال  يكي، اما قهعه تا وزدكشف شد يعپيات

 يروزاوته زوتدگ    ضترور   كتاال ک يت  يروزاوه و حتت  يک خعراكياب به يمت و كميگران ق يخعراك

ر س ديپتار   حركت به سمت اواالب فراوسه، مردم عاد  ، در راستا7250در اواخر دهه  ل شد.يتبد

 باور داشتند ،شامل شكر و قهعه ، ضرور  كاالكه آوها به عنعان   زيچ  باال  نه هاياعتراض به هز

 ابان ها آمدود.يبه خ

زمتان حركتت رو بته     مكان و  بر رو يكنترل كم يمصرف كننده به طعر سنتن جاست كه يوكته ا

چرا كه تااضا بتاال بتعده و   د كننده كنترل را در دست داشته يتعل لعكس داشته است.  ن كاالهاييپا

دن يبه سرعت بخشت   اديل زيد كننده اغل  ميتعل اغل  عرضه معاد خام محدود بعده است.  ببالوه

د يت كل ،ه ستعد بتاال و اوحصتار   يحاشن وداشته است چرا كه او باور داشته كه يين حركت رو به پايبه ا

ده تر يچيمرفه تر و پ ،طباه متعسطبازار نكه ياكنعن به خاطر ا يولباشد.  يلعكس م  ت كااليمعفا

دن به حجم يه سعد جذاب جهت رسياج ودارد كه از حاشياحتلعكس   الاد كننده كيشده است، تعل
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ش از حد و يبا مشكل عرضه ب يسنت  د كنندگان كاالهاين حال، تعليدر ع كند. يشتر چشم پعشيب

عتر و ي، پعشتاك، كتامپ  يكت يعازم الكترن، ليد كنندگان ماشيش از اودازه روبرو شده اود. تعليت بيظرف

 يمت  ييختعد را در حجتم بتاال     كاالهتا كه به شدت ماهر و بهره ور شده اود از كاالها   گرياوعاخ د

 باشد. يتعاوند بخرود م يان و آوچه ميشتر از خعاسته مشتريدات آوها بيو تعلفروشند 

ختعد جهتت    ييغات تعاوايكه تبل برده اود ين معضعخ پيععامل مذكعر، شركت ها به ا يبه علت تمام

باشتد را  از دستت داده استت. مصترف      يكه خعاست آن ها ومت  ييد كاالهايان به خريمشتر  يترغ

در متعرد تفتاوت هتا و     ،نتروتيژه در ايبع يبه بركت تكثر اطالعات در دسترس در هر مكاوكنندگان 

ازهتا و  يداروتد و در متعرد و    اديت ز  نه هتا يداوند، آن ها گز يماد يار زيبس كاالها يت دسترسيقابل

مصترف كننتده طباته    ار خبتره و متاهر هستتند.    يمتعسط بست   د كاال هايخر  برااحساسات شان 

ان شتده در  يت ب يار متفتاوت از كنتترل استم   ين كنترل بسيرا در دست دارد. ا يمتعسط كنترل واقب

و  "ميعد وتدار وجت   ما بدون مشتر"و  "است  شه حق با مشتريهم" -است يفروش سنت  شبارها

ان طباته متعستط همتراه فبتال در خلتق      ي. امتروزه مشتتر  "استت   ت مشتريما رضا يا ل يوگراو"

به آن ها برستد،   وعين  د  بر كنند كه معج كااليآن ها وبا خعاهند. يهستند كه آن ها م ييكاالها

اوتختاب را  نته جهتت   يد، داوش اوتخاب و گزيقدرت خرتعاوند تااضا داشته باشند چرا كه  يآن ها م

د يت زحمت بته دوبتال مرحمتت تعل   ن به ياج ودارود بنابراياحت  زيباشند. آن ها درواقع به چ يدارا م

ت يد كننده به مصرف كننده و حاكميوشان دهنده اوتاال قدرت از تعلمبادله فرا  ند.يآ يكننده بر م

ش رو بتا  يپت   هتا در ستال  ن را يلعكس وتع   كاالها امرن يا است.بر طرف عرضه طرف تااضا  وعين

ز يت د از آن هتا و ين تاليبعده و بنابرا يسنت  د آن ها سخت تر از كاالهايت تر كرده چرا كه تعلياهم

كته امتروزه    يمنفبتت د يكه كل يت احساسيرضا  فراهم آور  ت باالير است و آن ها از مزمشكل ت

 ان به دوبال آن هستند برخعردارود.يمشتر
 

 نتیجه گیري

كه از كيفيت باالتر  وسبت به ساير محصعالت برخعردار بعده هستند  يصعالتمح وعينلعكس كاال  

اشتياق و ميل بيشتر  جهت بدست آوردن آوها وجعد دارد، لكن آوادر  وسبت به ساير محصعالت، و

 و مريكا وجتعد وتدارد  آتنها در مبادله مشاهده شده كه فرا  هم گران ويستندكه دست ويافتني باشند.

 يمعجتعد مت  مريكتا  آدا، استراليا، ناپن، چين و هند با همان گستره و قدرت معجتعد در  در اروپا، كاوا

در ديگتر مكتان هتا     مبادلته  . گرايش ها   اجتماعي و جمبيتت شتناختي كته منجترب فترا      باشد

در آمريكا شده اود البتته بتا   مبادله جغرافيايي مي شعود مشابه با آن هايي است كه معج  اوجام فرا 
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  عبارت است از كاالها وعينلعكس   سه وعخ عمده كاال. در ميزان و سرعت گرايشاتاودكي تفاوت 

 . اوبعه  ژيپرست  بسط داده شده، كاال ها يميلعكس قد  مت در دسترس، كاالهايلعكس گران ق

لتعكس    منجرب ظهتعر كتاال  ن و بلند مدت هم از طرف عرضه و هم از طرف تااضا ياديبن  روهايو

دهه ها طي كه  يو فرهنگ يت شناختيرات جمبييتعسط تغمبادله طرف تااضا، فرا در . شده اودن يوع

بتاال رفتتن ستن    شتر خاوعار ها، ورود بيشتر زن ها بته بتازار كتار،    يب يماوند درآمد واقب بعجعد آمده،

واتش  ز يت طترف عرضته و    روهايو .ر قرار گرفته استيتحت تاثازدواج، افزايش ميزان تحصيالت و ... 

ن و يمختترع ايفتا متي كننتد از آن جملته متي تتعان بته        ن يلتعكس وتع    د كاالهتا ير تعلد مهمي را

و كتاهش معاوتع آن، بهبتعد     ين الملليها، سهعلت در تجارت ب يرات در خرده فروشيينان، تغيكارآفر

افته حمل و وال يكاهش   نه هايو هز ين جهاويره تاميعرضه كنندگان خدمات زوج  ها  تعاومند

شتعد.   يف مت يها تع   ن وعآورييان رو به پايجر  به مبنا يسنتمبادله فرا  ره ومعد.اشا ين الملليب

شد و تنهتا   يدر بازار ظاهر م ييار بااليمت بسيو به ق  ار محدوديلعكس در ابتدا در حجم بس  كاال

د كننده كنترل را در دست داشته چرا كه تااضتا بتاال بتعده و اغلت      يتعل در دسترس ثروتمندان بعد.

ش يبا مشكل عرضه بت  يسنت  د كنندگان كاالهايتعل. لكن امروزه ضه معاد خام محدود بعده استعر

د يت نه وشان دهنتده اوتاتال قتدرت از تعل   يمبادله فرا به ش از اودازه روبرو شده اود.يت بياز حد و ظرف

س لتعك   ن امر كاالهايا است وطرف تااضا بر طرف عرضه  وعينت يكننده به مصرف كننده و حاكم

 ومعده است.ت تر يش رو با اهميپ  ن را در سال هايوع

 ،كه با وجعد درآمد پايين و قدرت خريتد ضتبيف   يرفتار مصرف كنندگان متعسط و رو به پايين ايراو

دارود مي تعاود وشات گرفتته از ظهتعر كاالهتا  لتعكس     تمايل به استفاده از كاالها  لعكس خارجي 

شناختي و فرهنگي و اثر گذار  طرف عرضه ويز در اين خصعص و ععامل جمبيت وعين در دويا بعده 

بررسي رفتار مصرف كنندگان ايراوي و تمايل شان به استتفاده از وتعخ خا تي از    و  بي تاثير وبعده اود

 در ختعر تتعجهي را پتيش رو  محااتين ايراوتي     معضتععات مطالبتاتي جتذاب و     ،كاالها و ختدمات 

 قرار داده است. 
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