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 چکیده 

ها و برداری از این فرصتها و تهدیدات متنوع است. لذا  بهرهتغییرات روند جمعیت، مانند دیگر عوامل محیط کالن آبستن فرصت

ویای کنونی به پها در ارتباط با محیط خود، با آن مواجه هستند. این امر در محیط ی مهمی است که شرکتاحراز از تهدیدات، مسئله

یجاد نماید. از ااهد شد و نیازمند یک استراتژی خوب است؛ استراتژی ای که بتواند برای شرکت مزیت رقابتی اتفاقی میسر نخو صورت

بیش از پیش به آن را  ای در حال اتفاق افتادن است که لزوم توجهگونهویژه در ایران بههمین سو، تغییرات روند جمعیت در جهان و به

توریسم در ایران  وویژه سالخوردگی، مهاجرت های موثر و مهم  در حوزه اجتماعی، بهبرسی متغیر نماید. لذا در این پژوهش، بهطلب می

یی به تغییرات روند ای جهت پاسخگوهای زنجیرههای بالقوه و بالفعل در فروشگاهاست. در این بین، به دلیل وجود توانمندیپرداخته شده

ژوهش حاضر با غییرات مورد برسی واقع گردید. همچنین در پایان، نتایج حاصل از پاین ت دامانها در جمعیت، نقش ویژه این شرکت

های فعال در صنعت های کشور، به ویژه شرکتتوجه به تغییرات روند جمعیت و آمار مرتبط با آن لزوم توجه بیش از پیش شرکت

ها حل ها و راهها، فرصتپیشنهادات، به برخی ظرفیتسو، در قسمت  دهد. از همینفروشی به تغییرات روند جمعیت را نشان میخرده

 ای، اشاره شد.های زنجیرهفروشی به ویژه در فروشگاهدر صنعت خرده
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 مقدمه

ای است  شناخت محیط عمومی شرکت، یکی از عوامل حیاتی به منظور تدوین یک استراتژی خوب است. استراتژی خوب، استراتژی

(. در این رابطه، یکی از عوامل موثر در محیط عمومی شرکت، 2006، 1شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند)بارنی و هسترلی که بتواند را

تواند به شرکت در جهت شناسایی جذابیت محصول نزد مشتری باشد؛ لذا درک اطالعات در مورد جمعیت میتغییرات روند جمعیتی می

کمک نماید. از این رو با توجه به تغییر در روند جمعیتی کشور ایران، که مواردی چون کاهش نرخ های بالقوه ایشان و نیز شناسایی نیاز

رشد جمعیت، رو به پیری رفتن جمعیت ایران) پهن شدن هرم سنی جمعیت کشور( و افزایش شهرنشینی موئید آن است، توجه بیش 

ای با توجه به ارتباط رسد فروشگاه های زنجیرهرانی، به نظر میهای اینماید. در میان شرکتهای ایرانی را طلب میاز پیش شرکت

های بالقوه ایشان، تحلیل تغییرات های مردم و نیز نیاز به درک نیازی حجم باالیی از نیازمندیکنندگان زیاد، ارائهمستقیم با مصرف

 واهد بود.ها ختر از پیش، جهت کسب مزیت رقابتی این شرکتای بسیار ضروریجمعیتی مسئله

، 2)پورتر مدارخارجمطالعات زیادی در مورد کسب مزیت رقابتی انجام شده است. در میان این مطالعات، مطالعات مرتبط با رویکرد 

مدار محیط و شرایط موجود در آن، . در ادبیات مرتبط با رویکرد خارج( حائز اهمیت است1991، 3( و رویکرد منبع محور )بارنی1980

ها تحت تاثیر تغییرات و نیروهای محیط دور)عمومی( و نزدیک)تخصصی( گردد. در این میان شرکتیت رقابتی تلقی میبستر کسب مز

قرار دارند. با عنایت به آنچه ذکر شد تغییرات روند جمعیت در قالب تغییرات محیط عمومی شرکت قرار دارد. در رابطه با این موضوع به 

دسترس نیست و غالبا به تغییرات روند جمعیت در کنار دیگر تغییرات محیط عام در  صورت ویژه ادبیات قابل توجهی در

 (،( اشاره شده است.8،2015؛ لوپز و آزورین7،2016پریرا6،2014؛ لی5،2015؛ هوآنگ1394؛ اخوان،2017، 4تحقیقات))میکالف

توانند ها میماناین سوال هستیم که چگونه سازدر این پژوهش، با توجه به روند تغییر جمعیت در کشور ، به دنبال پاسخگویی به 

های تغییر جمعیت در ابعاد برداری الزم را نموده و برای خود مزیت رقابتی ایجاد نمایند. در این بین با برسی رونداز این تغییرات بهره

های بالقوه ای و قابلیتهای زنجیرهسالخوردگی، مهاجرت و گردشگری به این موضوع پرداخته شده است. از سویی دیگر بر نقش فروشگاه

غییرات روند ها در کسب مزیت رقابتی از این تغییرات، تأکید شده است. همچنین این پژوهش با توجه به تمرکز ویژه بر نقش تآن

 دهد.می مینه ارائهزین ای متفاوت را در اای، چهرههای زنجیرهها، به ویژه بر فروشگاهجمعیتی در ایران و تاثیرش بر استراتژی سازمان

 

 مزیت رقابتی

کاتب استراتژی مموضوع مزیت رقابتی، مشتمل بر اینکه به چه معنا است و چگونه کسب می شود، به سرعت به اولویت برتر در میان 

( و 1985، تر(. کسب و حفظ مزیت رقابتی در متون استراتژی با ظهور دو رویکرد غالب سازمان صنعتی)پور1394تبدیل شد)ناظریه، 

سب مزیت رقابتی به ک( مورد توجه قرار گرفته است. این دو رویکرد با اینکه بر دو مقوله متفاوت جهت 1991رویکرد منبع محور)بارنی، 

ازمان از ایجاد مزیت هدف اصلی سعنوان محرک اشاره می کنند اما هر دو بر نیاز به رقابت برای دستیابی به مزیت رقابتی تاکید دارند. 

کی از منابع کسب یلذا  ابتی ، رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار مبتنی بر مشتری مداری است.رق

دو با تباط اینمزیت رقابتی، مبتنی بر رویکرد سازمان صنعتی، محیط و تغییرات موجود در آن است، که شناسایی محیط سازمان و ار

 رسد.ینظر میکدیگر ضروری به

 سازمان و محیط

گردد. از طرفی دیگر، محیط با تحمیل سازی میمحیط به عنوان موجودیتی که خارج از مرزهای سازمان قرار دارد، مفهوم

(. 2006، 9گذارد)هچ و کانلیفها تاثیر میی حیات،  بر سازمانبهای ادامه ها به انطباق با محیط، به عنوانها، و الزام سازمانمحدودیت
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ی محیط نزدیک)محیط تخصصی( و های متفاوتی دارد لیکن یک تقسیم بندی متداول شامل دو دستهها تقسیم بندیمحیط سازمان

ی نیروهای مختلفی از جمله رقبا، تامین کنندگان، توزیع محیط دور)کالن یا عمومی( می شود. محیط نزدیک سازمان دربردارنده

ها شود.  این نیروکند میبه طور کلی شرایط مختلف موجود در صنعتی که سازمان در آن فعالیت می واردان وها، تازهکنندگان، جایگزین

گذار خواهند بود. از طرفی دیگر و حول سازمان و محیط نزدیکش، محیط عمومی، قرار گرفته های مختلف بر سازمان تاثیربه صورت

ها ضروری به سایی و کسب اطالعات در مورد تغییرات آن برای سازمانباشد، لیکن شنااست. محیط عمومی شامل عوامل مختلفی می

 رسد. نظر می

 

 عوامل کالن محیطی)محیط عمومی(

 عالیتفهای پیش روی شرکت بایستی با درک درستی از محیط عمومی که شرکت در آن ها و فرصتهرگونه تجزیه و تحلیل تهدید

توانند بر کند و میای است که شرکت در آن فعالیت میهای گسترده و کالن جامعهدکند، شروع شود. محیط عمومی متشکل از رونمی

دهد، محیط عام شامل نشان می 1طور که تصویر شماره (. همان2006ها و تصمیمات استراتژیک موثر باشند)بارنی و هسترلی، انتخاب

رایط اقتصادی، شالمللی(، شرایط قانونی، شرایط سیاسی)بین شش عنصر مرتبط است که عبارتند از: تغییرات اجتماعی)جمعیت شناختی(،

 تغییرات تکنولوژی و تغییرات محیطی)فیزیکی(.

 

 (2006عوامل محیط کالن )بارنی و هسترلی،  -1 شماره تصویر

 

لخورده در به مواردی چون افزایش جمعیت سادر میان عوامل ذکر شده، تغییرات در روند جمعیت)تغییرات اجتماعی(، با توجه 

عی و افزایش مخارج های سیستم رفاه اجتماسرتاسر جهان در اثر افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد، چالش در پرداخت هزینه

 (.1395تری از قبل به خود جلب نموده است)آینده نگاری ملی، خدمات درمانی توجه خاص

 

 

 تغییر روند جمعیت

های کالن محیط عام بر بسیاری از موارد مرتبط با سازمان و جامعه از جمله تقاضا برای محصوالت و خدمات مصرفی تغییر در روند

بندی بازار ، نوع (. همچنین از منظر سازمانی، به طور ویژه بر نوع محصوالت تولید شده، اصول مرتبط با بخش1999، 10موثر است)دیوید

های های کالن در محیط عمومی، روندها و نوع خدمات ارائه شده تاثیر گذار است. همانطور که بیان شد یکی از روندتها و سیاساستراتژی

های شخصی موثر بر های جمعیتی، فراوانی توزیع افراد در یک جامعه از نظر سن، جنس، نژاد، درآمد، تأهل و نگرشجمعیتی است. روند

 های خرید و مصرف است. الگو

                                                           
10 David 

شرکت

اجتماعی

محیطی

تکنولوژی

اقتصادی

قانونی

سیاسی
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ن، ملموس ی گذار جمعیت به سمت پیر شدهای جمعیتی مانند افزایش در نسل کودکان تازه متولد شده و یا دورهی از روندبرخ

که هرم سنی کشور ایران ی شصت نیز مصداق دارد. به طوریهستند. این مورد نیز در رابطه با کشور ایران، برای متولدین نیمه اول دهه

ت روند جمعیتی (. این نوع از تغییرا2006باشد)بارنی و هسترلی، ی زمانی میبسیار باال در این برهه ی نرخ رشد جمعیتدهندهنشان

. به طور مثال، گذارند. این موضوع در صنعت خودروسازی مصداق داردها تاثیر میبسیار ملموس بوده و بر استراتژی بسیاری از شرکت

ل بودند انجام ها ساکن بوده و دارای فرزندان خردسای شهرهای مادرانی که  در حومهها برای تامین خواستهونطراحی و تولید مینی

 گرفت.

یع مهم و های جمعیتی، تغییر در روند جمعیت گردشگران خارجی یک کشور است. گردشگری یکی از صنایکی دیگر از تغییر روند

ا صرف هزینه بند داشته باشد. به طوری که گردشگران خارجی توااساسی کشورها محسوب شده و تاثیر شگرفی بر اقتصاد کلی کشور می

ها و نیز در دیها فرصتی بسیار مناسب جهت بازارسازی، شناسایی نیازمنگردند. همچنین برای سازماندر یک کشور باعث ورود ارز می

تواند های طبیعی دارند میهایی که جاذبهباشد. این امر در کشوری خدمات و محصوالت خود در کشور خود به افراد خارجی میآخر ارائه

 چندان کند. هایی به صورت مصنوعی، جذابیت کشور را برای ورود هرچه بیشتر گردشگران خارجی دوبا ایجاد جاذبه

 

 مزیت رقابتی و تغییرات جمعیت شناختی

راتژیک در اخیرا ذکر شد، مدیریت استطور که گیرد. همانمزیت رقابتی موضوعی است که در قلمرو مدیریت استراتژیک قرار می

یجاد نموده و های مناسب سازمان بوده و استراتژی مناسب، استراتژی ای است که مزیت رقابتی برای سازمان اصدد طراحی استراتژی

ویکرد غالب جهت و رآمیز سازمان را در بین رقبا و محیط داشته یاشد. از این رو در ادبیات موجود از مزیت رقابتی، دعملکرد موفقیت

( 1991ر)بارنی، ( و رویکرد منبع محو1980کسب و حفظ مزیت رقابتی وجود دارد. این دو رویکرد شامل رویکرد سازمان صنعتی)پورتر، 

یکرد کند در حالی که روها را در محیط و تغییرات جستجو میباشد. رویکرد سازمان صنعتی منبع کسب مزیت رقابتی شرکتمی

د واحد استفاده نمود و توان از از یک رویکرر سد نمیسازمانی دارد. با این حال به نظر می های درونز بر منابع و قابلیتمحور تمرکمنبع

 مد نظر داشتن هردو رویکرد در عمل ضامن موفقیت شرکت خواهد بود.

ذا تحلیل و شناخت روند آن کافی نیست ای خارج از سازمان و در محیط است، لتغییرات جمعیتی و روند آن نیز هم با اینکه پدیده

، 11موقع و مناسب در رابطه با آن هستند)اپلباومهای خود جهت پاسخگویی بهها نیازمند بهبود منابع و قابلیتو در عین این شناخت شرکت

ه عبارت دیگر شرکت با کسب ها ارائه دهند. بپذیری خود را بین رقبا حفظ کرده و ارزشی بیش از آنکه بتوانند رقابت(. به طوری2000

ویژه تغییرات روند ها، عملکردی فراتر از رقبا ارائه خواهد کرد. از طرفی نیز تغییرات کالن بهمزیت رقابتی حاصل از شناخت فرصت

ران ها و عواقب جبها، خسارتی خود تهدیداتی را نیز به همراه دارد که در صورت عدم یا کمبود توجه به آنجمعیت در پشت سکه

 باشد.ها ضروری میناپذیری را تا مرز نابودی شرکت به دنبال دارد. لذا توجه به آن

 

 تهدیدات تغییر روند جمعیت

شود، تهدیدات را هم ها باعث موفقیت سازمان میها که استفاده از آنهمانطور که بیان شد، تغییرات در دامان خود عالوه بر فرصت

های های بالقوه، ایجاد بازاراثیر گذار باشد. تغییرات روند جمعیت همانطور که فرصتی برای شناسایی نیازتواند بر سازمان تدارند که می

، به طور مثال جدید، افزایش حجم تقاضا برای محصوالت خاص جمعیت و مواردی از این دست را دارد، تهدیداتی نیز به دنبال دارد.

های با تجربه خود ی از دست دادن نیرووسیلهها تهدید خروج دانش بهبرای شرکت خوردگی،کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ سال

خ رشد جمعیت، ی این تغییر بود، به طوری که در صورت کاهش نرگردد. این حالت خوشبینانهوارد کم تجربه میهای تازهو ورود نیرو

درمانی مثل  ی مخارج خدماتهای ارائه دهندهیگر برای شرکتها با تهدید کمبود نیروی کار جدید هم مواجه شوند. از طرفی دشرکت

ها این شرکت ها به خدمات درمانی، مخارجبیمه، این روند تهدیدی جدی خواهد بود، به صورتی که با سالخوردگی جمعیت و نیاز آن

 (. 1395نگاری ملی، کند)آیندهبسیار افزایش پیدا می

 

 تجارب موفق در جهان

                                                           
11 Appelbaum 
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های ها به دنبال داشته باشد. ینابراین شناسایی فرصتتواند برای شرکتای را میها در محیط عام، نتایج ارزندهییر روندگیری از تغبهره

باشد. در دنیا ها نیز بسیار حیاتی میها برای شرکتهای مناسب جهت استفاده از آننهفته در دل این تغییرات و تدوین استراتژی

با شناسایی  12های فراوانی دست پیدا کرده اند. به طور مثال، شرکت الرسنه از همین امر به موفقیتهای متعددی با استفادشرکت

ها و نیازمندی جمعیت گردشگران و نیز ایجاد زیرساخت متناسب برای پاسخگویی به سود ساالنه باالیی دست پیدا کرد. شرکت ویژگی

ت کار روتین در امریکا تغییر کرد ( محیط خود توانست با توجه به اینکه بسیاری با توجه به تغییرات مروری )ساعا 1963در  13سون الیون

ها کنند ، ساعات کار خود را به صورت بیست و چهار ساعته کند تا بتواند به نیاز آناز شغل ها و کارخانه ها به صورت سه شیفت کار می

ها ها ، مسافران فرودگاهها ، کارکنان استخدامی کارخانهندان بیمارستانها ، رانندگان تاکسی ، کارمها مانند پلیسجواب دهد .این شغل

(. همچنین این شرکت با توجه به تغییر روند 2017گیری برسد)وبسایت شرکت، ها و از این راه توانست به موفقیت چشمو امثال این

ساعته را در دستور کار  24ژی مبنی بر خدمات رسانی خورده و جوان، استراتی قشر سالجمعیتی و توجه به نیاز بیست و چهار ساعته

میالدی و آگاهی پیدا کردن از  2000با توجه به رشد جمعیت اسپانیایی زبان ایاالت متحده از سال  14قرار داد. شرکت پروکتراندگمبل

ع این شرکت به طور مستقیم جمعیت ها کرد. در واقمیلیون دالر صرف بازاریابی محصوالتش برای اسپانیایی زبان 90ها، سطح درآمد آن

 اسپانیولی ایاالت متحده آمریکا را مورد هدف قرار داد و توانست جهشی عظیم در سود ساالنه ایجاد کند.

 

 وضعیت تغییر روند جمعیت در ایران

در  1.24به  3.9 دو برابر شده است، لیکن درصد رشد جمعیت از 2016میالدی تا سال  1980تغییر روند جمعیت در ایران از سال 

باشد. به (. از این رو روند جمعیتی و هرم سنی جمعیت رو به پهن شدن می1395شمسی رسیده است)مرکز آمار ایران،  1395سال 

رشد  1365تا  1355ی عبارت دیگر، تعداد افراد میانسال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ رشد جمعیت ایران در بازه

 ست.اشود پس از این دوره سیر نزولی را تا به حال طی کرده ،مشاهده می2داشت و همانطور که در تصویر شماره  گیریچشم

 

 

 (1395درصد متوسط رشد ساالنه جمعیت) سازمان آمار ایران،  -2 شماره تصویر

 

دهد. این شرایط همانطور که به دنبال خود سنی در کشور را نشان می های عمده، روند تغییرات سهم گروه3همچنین تصویر شماره 

                                                           
12 Larsen co 
13 7- Eleven 
14 Procter & Gamble Co 
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های عمده سنی در کشور، تمرکز هایی را برای آینده کشور به دنبال دارد، پیام رسان این مسئله است که با تغییر شرایط گروهنگرانی

 ها بایستی بر این تغییرات معطوف گردد.سازمان

 

 

 (1395روند تغییر در گروه های عمده سنی)سازمان آمار ایران،  -3 شماره تصویر

 

همانطور که اخیرا اشاره شد، عالوه بر تغییر شرایط هرم سنی جمعیت و موارد مربوط به آن، مبحث مهم دیگر بحث مهاجرت و 

ها تواند بازاری جذاب برای شرکتو توجه به این مبحث میتوریسم است که تغییر قابل توجهی در روند تغییرات جمعیتی دارد. از این ر

گر تغییرات در روند ورود نمایان 4ها و خدمات جهت رفع نیازمندی گردشگران داخلی و خارجی باشد. تصویر شماره ی کاالجهت ارائه

 ت به سال قبل به ایران است.ی افزایش تعداد گردشگران خارجی در هر سال نسبدهندهگردشگران خارجی به ایران است و نشان

 

 

 (1394)مرکز آمار ایران، گردشگران خارجی وارد شده به ایران -4 شماره تصویر

 

مشاهده  5توان در تصویر شماره های گذشته در ایران میاز طرف دیگر و در ارتباط با بحث مهاجرت، افزایش شهرنشینی را طی سال
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 نمود.

 

 

 (1395)سازمان آمار ایران، آمار مهاجرت داخلی در کشور -5 شماره تصویر

 

 شود.تری نمایش داده می، در جدول شماره به صورت شفاف5اعداد و ارقام تصویر شماره 

 

 (1395روستاها)سازمان آمار ایران، درصد مهاجرت به شهرها و  -1  شماره جدول

 1385سال  1390سال  1395سال  شرح

 %100 %100 %100 کل مهاجران

 %74 %78 %84 درصد مقصد شهری

 %26 %22 %16 درصد مقصد روستایی

 

شمسی افزایش  95تا  85نشینی از سال شود نرخ میل به شهرمشاهده می 1و جدول شماره  5طور که در تصویر شماره همان 

دهد، در مقابل آن نرخ مهاجرت جهت روستانشینی کاهشی با درصد مشابه داشته است. افزایش درصد شهرنشینی درصدی را نشان می10

های رفع نشده، تازه به وجود ها بایستی در شناخت نیازباشد. با این شرایط سازمانزیع جمعیت میرسان تغییر توها، پیامو جمعیت شهر

 ای داشته باشند.تر شده، توجه ویژهآمده و یا حتی کمبود در عرضه خدمات و محصوالت جهت رفع نیاز بازار بزرگ

 

 ای و تغییرات روند جمعیتهای زنجیرهفروشگاه

ها به دلیل این فروشگاه گردد.ای امروزی به اواسط قرن نوزده میالدی و به کشور آمریکا برمیهای زنجیرههتاریخچه ایجاد فروشگا

ها در یک مکان با اقبال خوبی هایی مانند حالت نمایشگاهی، عرضه انبوه محصوالت متنوع و امکان رفع مقدار زیادی از نیازمندیویژگی

های زنجیره ای تنوع زیاد کاال و یا خدمات قابل ارائه نبود بلکه دلیل اصلی اقبال فروشگاهلیکن  سرعت گسترش یافتند.شده و به مواجه

ها شده بود. به همین دلیل ها موجب استقبال مصرف کنندگان از خرید در این فروشگاههای نسبتاٌ پائین کاالها در این فروشگاهقیمت

های پخش و واحدهای بسته ود یعنی قیمت پائین مبادرت به ایجاد انبارها و شبکهای برای حفظ مزیت رقابتی خهای زنجیرهفروشگاه

 .ها و افزایش قدرت رقابت در قیمت را بیابندوسیله با یکپارچگی زنجیره تأمین کاال توان کاهش هزینهبندی خود نمودند تا بدین

ی اخیر رشد قابل توان مشاهده کرد. همینطور در دههای میزنجیرههای ی قابل توجهی در رابطه با فروشگاهدر ایران نیز، سابقه
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ها با توجه ای در کشور به وقوع پیوسته است. از این رو این فروشگاههای زنجیرهتوجهی از لحاظ کمیت و کیفیت را در ارتباط با فروشگاه

فروشان جزئی، موقعیت های پائین تر از خردهان و قیمتها در یک مکهای خود از جمله رفع مقدار قابل توجهی از نیازمندیبه ویژگی

ها های مناسب و مرتبط برای آنهای تغییر روند جمعیت دارند. این امر با تدوین استراتژیمناسبی در جهت پاسخگویی به نیازمندی

ها نشینی در شهرعث افزایش حاشیهمزیت رقابتی به دنبال خواهد داشت. دستیابی به این مهم در ارتباط با افزایش شهر نشینی که با

شده، با ایجاد شعب جدید، در ارتباط با افزایش تعداد گردشگران، ایجاد جاذبه برای خرید)شاپینگ( و نیز در ارتباط با افزایش تعداد 

 تواند میسر گردد.جا مطلوب است، میهایشان به صورت یکخوردگانی که تامین نیازمندیبازنشستگان و سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری
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باتوجه به مباحث و آمار آورده شده در ارتباط با موضوع تغییر روند جمعیت در کشور و همچنین تشریح موارد تئوری در ارتباط با 

خواهد داشت. آمار  ها در کشورتوان نتیجه گرفت که این تغییرات تاثیر قابل توجهی بر سازماناهمیت و نقش تغییرات روند جمعیت می

ای که با روند افزایش های عمده سنی در کشور دارد، به گونهو ارقام ارائه شده در ارتباط با سالخوردگی موئید تغییر در جمعیت گروه

دیگر،  های جدید قابلیت پیدایش دارند. از سوییهای مرتبط با این گروه سنی افزایش پیدا کرده و همچنین نیازسالخوردگی جمعیت نیاز

های خاص خود را به دنبال دارد. تر نموده و نیازمندیپدیده مهاجرت، که افزایش نرخ شهرنشینی در آن قابل توجه است، بازار را بزرگ

های جهان در سا های اخیر، جمعیت گردشگر همچنین، با توجه به ثبات فضای سیاسی و بیشتر شدن ارتباطات ایران با سایر کشور

ی محصوالت داخلی، ها به نیاز گردشگران با ارائهافزایش قابل توجهی داشته است. از این رو لزوم پاسخگویی سازمان خارجی به ایران

 گردد، قابل تأمل است.ی گردشگری در سطح دنیا میویژه محصوالتی که باعث ارتقای برند ایران در حوزهبه

القوه و بالفعل خود در پاسخ به به تغییرات روند جمعیتی، نقش قابل توجهی ایفا ها و توان بای با توجه به قابلیتهای زنجیرهفروشگاه

های ی قسمت قابل توجهی از نیاز مردم در یک مکان، ایجاد شعب جدید در پاسخ به نیازها با توجه به توان ارائهنمایند. این فروشگاهمی

های جذاب و دیدنی برای مردم و گردشگران، در پاسخ به اد محیطی افزایش نرخ شهرنشینی و همچنین ایجواسطهبه وجود آمده به

تغییر روند جمعیت در حوزه های تغییر روند جمعیت به ویژه سالخوردگی، شهرنشینی و گردشگری، ایفا کننده نقش مهمی در کشور 

 باشند.

 

 های کاربردیپیشنهاد

های مناسب و به دنبال خود مزیت رقابتی را خواهد داشت. در یشناخت محیط سازمان و توجه به تغییرات آن باعث تدوین استراتژ

به برخی از  1ی ی بسیاری وجود دارد که در جدول شمارههای رشد و توسعهارتباط با کشور ایران و مبحث تغییر روند جمعیت زمینه

 ها اشاره شده است.آن

ساالن بازنشسته دیده به دنبال خودش تعداد رو به افزایش میاندر ارتباط با پدید سالخوردگی جمعیت بایستی بیان داشت، که این پ

ی کاال و خدمات به صورت آسان و نیز ایجاد فضای مناسب جهت خرید این ی ارائههای ناتوان را دارد. از این جهت، مسئلهو سالخورده

 .ای جهت عملکرد بهتر ضروری باشدهای زنجیرهتواند بسیار برای فروشگاهگروه سنی می

 های کاربردی جهت استفاده از تغییرات روند جمعیت)منبع، نگارنده(پیشنهاد -2  شماره جدول

 هاپیشنهاد تغییرات

 سالخوردگی جمعیت

 وِیژه فروش آنالین.هتاکید بر کسب و کار الکترونیک ب .1

 این گروه سنی.های مرتبط)سبد کاالی مرتبط( با توجه ویژه بر نیازمندی .2

های رفاهی)به طور مثال: ارائه خدمت وسایل نقلیه جهت حمل کاالهای فراهم نمودن ابزار .3

 ی خدمات در منزل(.خرید شده و انتقال خریدار تا منزل و یا ارائه

ایجاد فضای مناسب و راحت جهت خرید)آنچنان که برای کودکان این فضا فراهم  .4

 ه نیز به اقتضای شرایط این فضا فراهم گردد.(.سنی سالخورد گردد، برای گروهمی

ها سال از آن ارگانسنی میانهایی که گروههای استراتژیک با ارگانایجاد روابط و مشارکت .5

 بازنشست شده اند.

های متنوع و متناسب با توان خرید ها با قیمتها، وجود کاالانعطاف جهت پرداخت هزینه .6

 این گروه سنی.

 مهاجرت

ی خدمت و کاال جهت شهرنشینی و حاشیه نشینی جهت ایجاد شعب ارائه توجه به .1

 پاسخگویی به روند رو به رشد شهر نشینی.

 های ایشان.شناسایی نوع غالب مهاجران جهت شهرنشینی و نیز ذائقه و نیازمندی .2

 کار مهاجر. مندی از نیرویبهره .3

نتقال آسان و سریع برای توجه به امکان خرید آنالین برای مشتریان دور از شعب و ا .4

 ایشان.
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 گردشگری

ا یایجاد فضاها و تسهیالت تفریحی و جذاب جهت جذب گردشگران)لذت از خرید و  .1

 تماشای آن(

 ها و خدمات.ی کاالهای ایشان، به منظور ارائهتمرکز بر نوع غالب گردشگران و نیازمندی .2

دستی و فرهنگی( با هدف آشنایی های ایرانی)مانند سوغات، صنایع ی کاالتمرکز بر ارائه .3

 بیشتر گردشگران با فرهنگ و صنایع بومی کشور.

 

ایم، که این امر نیاز به ایجاد شعب ی شهر نشینی، شاهد افزایش نرخ حاشیه نشینی در شهرها بودههمچنین در ارتباط با پدیده

ی مهاجر در هر منطقه و نماید. از طرفی توجه به قشر عمدهیها و خدمات به صورت ارزان و سریع را طلب می کاالجدید یا کانال ارائه

ای عالوه بر توجه به عوامل دیگر های زنجیرهرسد فروشگاههای ایشان از اهمیت شایانی برخوردار است. در این بین، به نظر مینیازمندی

 تر از قبل مورد تحلیل قرار دهند. نشینی و افزایش نرخ آن را به طور جدیی شهرتغییرات روند جمعیت، بایستی پدیده

از سویی در ارتباط با صنعت گردشگری بایستی گفت: صنعت گردشگری از صنایع بسیار ارزشمند و مهم برای یک کشور است و 

ای هکنند. کشور ایران با توجه به داشتن جاذبههای مقصد خود را انتخاب میهای گردشگری کشورگردشگران، با توجه به وجود جاذبه

ی خدمات و محصوالت جانبی در کنار بازدید گردشگران متعدد و کمیاب مقصد بسیاری از گردشگران در سطح دنیاست. از ین رو ارائه

های جدید برای ایشان در تقویت جایگاه ایران در صنعت گردشگری، افزایش ورود های طبیعی مورد نظر و همچنین ایجاد جاذبهاز جاذبه

ای خواهد داشت. این مسئله ورود ارز به کشور و ارتقای وضعیت اقتصادی را به برای کشور به ارمغان بل مالحضهگردشگران تاثیر قا

 آورد.می
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