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مقاله اصلی

ارائه رویکرد آیندهپژوهی بازاریابی استخرهای آبی با توجه به وضعیت
بهداشتی در دوران پسا کرونا
تاریخ دریافت -99/02/15 :تاریخ پذیرش99/12/10:
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خالصه
مقدمه :هدف پژوهش حاضر ارائه رویكرد آیندهپژوهي بازاریابي استخرهای آبي با توجه به
وضعیت بهداشتي در دوران پسا کرونا مي باشد.
روش کار :این پژوهش با رویكرد تلفیقي انجام شد ،در قدم اول با بررسي ادبیات موضوعي و با
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دانشجوی دکترا ،گروه تربیت بدني ،واحد قزوین،

بهرهگیری از تكنیک آیندهپژوهي ،شروع و مدل اولیه مفهومي با رویكرد قیاسي (کمي) استخراج و

دانشگاه ازاد اسالمي ،قزوین ،ایران

سپس بهصورت استقرایي (کیفي) مدل بهدستآمده و تكمیل گردید و درنهایت مدل طراحيشده با

 2استادیار ،گروه تربیت بدني ،واحد قزوین ،دانشگاه ازاد

استفاده از تحلیل میک مک ،مورد آزمون قرار گرفت .در بخش کیفي بر اساس تحلیل محتوای

اسالمي ،قزوین ،ایران (نویسنده مسئول)

مطالعات انجامشده درنهایت  23پیشران برای آیندهپژوهي بازاریابي استخرهای آبي تهران شناسایي

 3استادیار ،گروه تربیت بدني ،واحد قزوین ،دانشگاه ازاد

شد .بهمنظور شناسایي و دستهبندی شاخصهای شناسایيشده از تحلیل میک مک در نرمافزار

اسالمي ،قزوین ،ایران

 MICMACاستفاده شد .جامعه موردبررسي خبرگان رشته مدیریت ورزشي و مدیران استخرهای
آبي تهران بودند 20 .نفر بهعنوان نمونه با تكنیک گلوله برفي شناسایي شدند..

Email:
Fariba.mohamadian@yahoo.com

نتایج :مجموعهای از پیشرانها ( 23پیشران) در ابعاد پرسنل ،مشتری ،کودکان ،سالمندان،
خدمات فیزیكي ،خدمات برنامهریزی ،خدمات ویژه ،مكان ،محیطي ،دوش و رختكن ،بهداشتي،
تبلیغات مستقیم ،استراتژی ،بهابلیط ،سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،ساخت و اجاره ،رقبا،
قوانین ،قهرماني و سوبسیدها مطالعه مؤثر شناخته شدند.
نتیجهگیری :بر اساس تحلیل میک مک انجامشده و یا بهعبارتيدیگر تحلیل میک مک،
پیشرانهای اقتصادی-قوانین-سیاسي-سوبسیتها-ساخت و اجاره-محیطي-بهداشتي متغیرهای
تأثیرگذار شناسایي شدند .براین اساس سناریوی تأمین بودجه و سیاستگذاری در جهت افزایش
کیفیت استخرهای موجود ،جذب حمایتکننده مالي پیشنهاد شد.
کلمات کلیدی :آیندهپژوهي ،بازاریابي استخر ،تحلیل میک مک ،سناریو پردازی
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مقدمه

فریبا حافظی

و همكاران

رتبه چهارم المپیک سیدني و آتن دستیافت ( .)8در دنیای

شیوع ویروس کرونا در جهان ،اثرات گوناگوني بر صنایع

کنوني که با سرعتي سرسامآور در حال تغییر است ،دیگر

خصوصا صنعت ورزش داشته است .درحالحاضر ،دنیا با بحراني

نميتوان از تصمیمهای یکباره و مبتني بر قضاوتهای شهودی

بسیاری جدیتر از بحرانهای گذشته روبهرو شده است .بحران

استفاده کرد ( .)9آیندهپژوهي به مدیریت استخر کمک ميکند

کوئید 19-به بسیاری از مشاغل و صنایع آسیبهای جدی وارد

از قبل برنامهها و دستورالعملهای مكتوب و مستند داشته باشد تا

کرده است .کسبوکارهای ورزشي نیز ازجمله مشاغلي هستند

بهموقع مورداجرا قرار دهد .این برنامهها شامل راهكارهای

که بهشدت تحتتأثیر بحران کنوني قرار گرفتهاند ( .)1امروزه

کوتاهمدت برای مجموعه و مشتریان و راهبردهای بلندمدت

ورزش جزو الینفک زندگي کساني است که برای سالمتي خود

برای اداره موفق و هوشمندانه مجموعه ورزشي و مخاطبینش

ارزش قائل هستند .یكي از بهترین انتخابها ميتواند ورزشهای

ميشود .با استفاده از مؤلفههای بازاریابي به روند بازاریابي

آبي مثل شنا ،واترپلو ،ورزش در آب و شنای موزون باشد (.)2

استخرها ميتوان پي برد .و پیشرانهایي مثل میانگین سني

این ورزشها به دلیل خواص ویژه آب برای همه گروههای سني

مخاطبین را شناسایي کرد .و با توجه به افزایش جمعیت

مناسب و مفرح است .این ورزش حتي در حوزه قهرماني نیز

سالمندان یا تغییرات در رکوردهای قهرماني و تغییراتي از این

مخاطبین بسیاری را به خود جذب کرده است .با توجه به دنیای

قبیل برنامهها و استراتژیهای مناسب هرکدام را تدوین کرد.

پر تغییر امروزی برای پایدار ماندن و پیشرفت در ارائه خدمات

آیندهپژوهي این سناریوها را ميدهد که خدمات و تبلیغات و

ورزشهای آبي در استخرها ،چه از سوی دولت و چه بخش

سایر استراتژیها چگونه و با چه کیفیتي باشند تا به موفقیت

خصوصي ،نیاز ضروری به پیشبیني راهبردهای مربوط به

دستیافت (.)10

مدیریت این مجموعهها وجود دارد ( .)3یكي از این استراتژیها

یكي از برجستهترین ویژگي کشورهای توسعهیافته توجه به

مربوط به بازاریابي استخرهاست .چون یكي از فاکتورهای مهم

دانش مدیریت بهعنوان یكي از نیازهای پیشرفت ،توسعه و رشد

انتخاب نوع تفریح یا نوع ورزش جهت بازی یا درمان،

اقتصادی ،اجتماعي است .در میان آنچه بهعنوان اصليترین

هزینههای آن است .که هم از دیدگاه مشتریان ،هم از منظر

کارکرد مدیریت در سطوح مختلف هر کشور موردبحث است،

سرمایهگذاران و سایر ذینفعان موردتوجه است (.)4

برنامهریزی و تالش برای نیل به اهداف پیشبینيشده در آن

آیندهپژوهي پیشبیني و پیشگوئي است که با استناد به

است .رخدادهای چند دهه گذشته همراه با نیازهای جدید در

اطالعات گذشته و حال انجام ميشود .به گفته گودت ( ،)5بیان

این سالها از خصوصیتي برخوردارند که با تكیه صرف بر

ميکند یک سناریو به زبان ساده وسیلهای برای نشان دادن یک

برنامههای متداول و غیر منعطف نميتوان با این رخدادها و

واقعیت در آینده بهمنظور روشن کردن فعالیت کنوني با نظر به

نیازها مقابله و همراهي کرد ،ازاینرو طي سه دهه گذشته توجه

آیندههای مطلوب و محتمل هست ( .)6بررسي عملكرد برخي از

مدیران اجرایي و صاحبنظران به سمت برنامهریزیهای

سازمانهای ورزشي حاکي از این است که سازمانهایي که برای

بلندمدت با توجه به آینده و چشماندازهایي مناسب جلب شده

انجام مأموریت و دستیابي به اهداف خود از مدیریتي قوی و

است و سازمانهای کالن ورزشي بهضرورت برنامهریزی و

مبتني بر برنامهریزی استراتژیک و توجه و مطالعه آینده پیش رو

آیندهنگاری و تدوین چشماندازها روی آوردهاند ( .)11هدف

استفاده کردند ،در فعالیتهای مختلفي ازجمله ورزش قهرماني

اصلي آیندهپژوهي ،کشف یا ابداع ،امتحان ،ارزیابي و پیشنهاد

به موفقیتهای چشمگیری دستیافتند ( .)7برای نمونه چین از

ایدههای ممكن ،محتمل و مرجع بهمنظور شكلگیری آیندهای

رتبه چهارم المپیک  1996آتالنتا به رتبه سوم المپیک 2000

مطلوب است .آیندهپژوهان ميخواهند بدانید که چه آیندههایي

سیدني ،رتبه دوم المپیک  2004آتن و رتبه اول المپیک 2008

ميتواند رخ دهد (ممكن) .چه آیندههایي با احتمال بیشتری

پكن دستیافت .استرالیا نیز از رتبه هفتم در المپیک آتالنتا ،به

شكل ميگیرند (محتمل) و چه آیندههایي باید بر پا شوند
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(مرجع) ( .)11باالترین هدف آیندهپژوهي حفظ و ارتقاء سطح

دارد .دانستن فلسفه بازاریابي فقط مختص مدیران بازاریابي و

رفاه بشر و ظرفیتهای تداومبخش زندگي او روی کره زمین

بخشهای بازاریابي سازمانهای ورزشي نیست ( .)11در فلسفهی

است .این هدف در حقیقت همان نقش برجستهای است که

بازاریابي ،خواستهها و نیازهای مشتری ،قلب هر تصمیم را

آیندهپژوهان برای تفكر آیندهنگر توصیف کردهاند .در سطوح

ميسازد .البته باید این نكته را اضافه کنیم که نیازهای مشتری

پائین تر ،اهداف آیندهپژوهي را ميتوان بهاختصار ،کشف یا

باید مكمل اهداف سازمان باشند .در دنیای تجارت ،هدف

ابداع ،بررسي ،ارزیابي و پیشنهاد آیندههای ممكن ،محتمل و

اصلي ،کسب سود بیشتر است اما در سازمانهای ورزشي معموالً

مرجع دانست .درواقع آیندهپژوهي فرایندی علمي است که

هدف برنده شدن و یا ایجاد عالقه به ورزش یا آن واحد ورزشي

استدالل ،انتخاب و اقدام را درميآمیزد (.)12

است .فلسفهی بازاریابي ایجاد وضعیت برد-برد برای سازمان و

برنامهریزی یک ضرورت است زیرا تجربه نشان داده است

مشتریان سازمان است ،اما شكي نیست که اگر نیازهای مشتریان

که موفقیت سازمانها درگرو درک صحیح تغییرهای محیطي و

برطرف نشود ،هیچ بردی در کار نخواهد بود .در سطح دوم،

پیشبیني تهدیدات و فرصتها و احراز آمادگيهای الزم است.

بازاریابي ورزشي را بهعنوان یک پروسه و فرایند در نظر

عالوه بر این هدف ،ادراک تغییر نیروها در درازمدت ،در جهت

ميگیرند ،چرا که شامل مجموعهای از فعالیتها و مراحل است.

ارائه تصویرهای بدیل و مطلوب از آینده بهمنظور حفظ و

بهعنوان مثال ،بازاریابي ورزشي شامل مراحل تحقیق وتجزیه

گسترش رفاه و امنیت بشری است .مرز شكني دانش ،مستلزم

تحلیل ،برنامهریزی ،توسعه ،پیادهسازی و ارزیابي است (.)14

تربیت آیندهپژوهاني است که با تفكرات فلسفي و مدلسازی

در سطح سوم ،ميتوان بازاریابي ورزشي را مجموعهای از

برای کاوشهای منتهي منظم ،به کشف انتخابهای مختلف

اصول دانست ،زیرا شامل ایدهها و مفاهیم متعدد است و برای

برای آینده ،تعیین راهبردهای هدفمند و طراحي عمل اجتماعي

کساني که با بازاریابي ورزشي سروکار دارند بهعنوان یک

مؤثر ميپردازد .کمیته ملي المپیک بولسوانا با مشكالتي مانند

راهنما ویژه عمل ميکند .در آخر و در عملیاتيترین سطح،

مستقل نبودن ورزش ،توزیع ناعادالنه بودجه ،ناتواني در جذب

اصول بازاریابي ورزشي ميتوانند با کمک ابزارهای خاص اجرا

حامیان مالي ،نداشتن مربیان واجد شرایط .فقدان امكانات و

شوند ( .)15ابزارهای تحلیلي و فعالیتهای خاص که روزانه

تسهیالت مناسب و ساختار تشكیالتي ضعیف مواجه است (.)13

انجام ميشوند جزو این ابزارها به حساب ميآیند .بازاریابي

متأسفانه در کشور ما تحقیقاتي در مورد بازاریابي

شامل یک فرایند مستمر است  .محیط بازاریابي پویا است و این

ورزشهای آبي بر اساس مؤلفههای بازاریابي انجامنشده است.

بدین معناست که بازارمعموال تغییر ميکند .اندازه بازار به تعداد

در این پژوهش محقق قصد دارد با استفاده از روش آیندهپژوهي

افرادی بستگي دارد که - 1 :به محصول ورزشي یا به ورزش

در زمینه بازاریابي استخرها احتمال دهد که کدام دسته از

عالقمندند- 2 .حاضرند منابع الزم را برای بدست آوردن

مؤلفههای بازاریابي استخرها در آینده دستخوش تغییرات اساسي

محصول ورزشي مبادله کنند .بهر حال ورزشكاران یک رشته

خواهد شد؟  4سناریو مطرح برای فرایند بازاریابي استخرها

ورزشي ،خریداران یک محصول ورزشي ،تماشاگران یک

کدامند؟ آیا ازنظر سرمایهگذاران خدمات استخرها تا  5سال

رقابت ورزشي  ،هر یک  ،بازار ورزشي محسوب ميگردند

آینده هم همینطور خواهد ماند؟ قدرت خرید مردم چقدر

( .)16اماکن شــنا و ورزشــهای آبــي از قبیل استخرها (

خواهد بود؟ چه چیزی قیمت را از عدم قطعیت خارج ميکند؟

سرپوشیده  ،روباز ) که ضوابط فدراسیون نجات غریق را از نظر

بازاریابي ورزشي مفهومي دارای سلسهمراتب است ،دانستن

امنیت و سالمت استفاده کنندگان رعایت کنند و مجوز فعالیت و

این موضوع به درک بهتر مفهوم این نوع بازاریابي کمک

پروانه کار از ادارات تربیت بدني را در یافت کرده باشند بعنوان

ميکند .بنابراین بازاریابي ورزشي شامل سطوحي است .در سطح

اماکن مجاز شنا و ورزشهای آبـــي شنا خته ميشوند مدیر و

پایه ،فلسفه و باورهای مربوط به مفهوم بازاریابي ورزشي جای

بهره بردار موظف است قبل از در اختیار گرفتن و اداره آن
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فریبا حافظی

و همكاران

نسبت به استاندارد نمودن و رفع نقایص اقدام نماید در غیر این

کدگذار آشنا صورت گرفت و ضریب توافق  81درصد حاصل

صورت به هر دلیلي حادثهای رخ دهد مدیر و بهره بردار مسئول

شد .بهنظر ميرسد سازمانهای ورزشي باید در آینده ضمن

است .محل نگهداری حجم معیني از آب کامالً پاکیزه و

توجه به متغیرهای شناسایيشده مسیر بهینة زیرساخت فناوری را

بهداشتي بمنظور شنا و سایر ورزشهای آبي را استخر مينامند و

مدنظر قرار دهند .ازاینرو مدل مربوط ميتواند زیرساخت

تفاوت اساسي استخرهای شنا با سایر شناگاهای و امان آبي در

راهاندازی فناوری در ورزش را تسهیل کند .نظری و همكاران

حدود و اندازه آن از سویي و کیفیت آب مصرفي آن از سوی

( ،)20پژوهشي با عنوان سناریوهای ورزش همگاني ایران در افق

دیگر است  .عالوه بر آن موقعیت مكاني و اسثقرار آن نیز دارای

 1412ارائه نمودند .درنهایت  4سناریوی سازگار و محتمل در

محدودیتهایي است و لذا همجواری با کارخانهها و مؤسسات

ارتباط با آیندهی ورزش همگاني– شامل سناریوی زیستبوم

صنعتي یا درماني یا کشاورزی توصیه نشده است .در ادامه به

نشاط (مطلوبترین سناریوی محتمل) ،سناریوی پویشگران

بررسي تحقیقات همسو با اهداف پژوهش حاضر پرداخته شده

سالمت (توسعهی ورزش همگاني در قشر متوسط) ،سناریوی

است (.)17

درجا زنندگان (عدم تغییر در شرایط) و سناریوی فرو افتادگان

مالیي و همكاران ( ،)18پژوهشي با عنوان آیندهنگاری

(نامطلوبترین سناریوی محتمل) استخراج و توصیف شده

توسعه ورزش قهرماني ایران در افق  1416ارائه نمودند .تایج این

است .پس از روایت هر سناریو و از طریق جمعبندی یافتههای

تحقیق ميتواند چشم اندازی متفاوت پیش روی مدیران ورزش

موجود در پنلهای خبرگي ،توصیههای راهبردی (منعطف و

در بخش قهرماني قرار دهد .ثبات در دوره تصدی مدیریتي،

کاربردی در هر  4سناریو) درخصوص آیندهی ورزش همگاني

فرصت الزم را برای اجرای برنامهها فراهم ميکند؛ شایسته

ایران برای مدیران و سیاستگذاران مربوط ارائه شده است.

ساالری در انتخاب منابع انساني ،اهرمهای اجرایي را برای مدیر

ویجنویک و همكاران ( ،)21با رویكرد سناریونویسي و

فراهم ميکند؛ میزباني رویداد باعث توسعه زیرساختها و توجه

استفاده از نرمافزار میک مک ،اقدام به پیشبیني آینده

مسئولین به ورزش ميشود؛ نهایتاً ،با توجه به اهمیت جهاني رشد

سازمانهای ورزشي کردند .با توجه به ویژگيهای ارتباطي بین

ورزش زنان ،باید به پتانسیل زنان در ورزش توجه کرد.

متغیرها در نمودار تأثیر مستقیم متغیرها ،دو متغیر مجزا (موفقیت

جعفرزاده و همكاران ( ،)19پژوهشي با عنوان آیندهپژوهي

با آینده مطلوب در رقابت با قرار گرفتن در صدر جدول و نوع

زیرساخت فناوری اطالعات با تأکید بر سازمانهای ورزشي و

ترجیحي ورزش باشگاهي در آینده با رویكرد حرفهای)و یک

ارائة مدل ارائه نمودند .جامعة آماری پژوهش گروه آشنا به

عامل تعیینکننده (منابع-مالي) تعیین شد .مرکل و همكاران

موضوع خبرگان ورزشي (فعاالن حوزة فناوری و مدیریت

( ،)22در مطالعهای بر روی آینده فوتبال حرفهای دریافتند که دو

دانش ،استادان دانشگاه ،نقشآفرینان فناوری و زیرساخت

سناریو برای فوتبال حرفهای اروپا تا سال  2425وجود دارد که

سازمانهای ورزشي) بودند که به لحاظ شیوة جمعآوری

در برآورد بیروني ،باشگاهها دستاوردهای بلندمدتي از اجرای

اطالعات روش گلولهبرفي با دیدگاه  15خبره به اشباع نظری

تقاضاهای عمومي با توجه به امنیت استادیوم ،تعادل رقابتي و

رسید .یافتههای حاصل از مصاحبة عمیق ،با کدگذاری باز،

درگیری اجتماعي خواهند داشت .سناریو بعدی با احتمال کمتر

محوری و انتخابي صورت گرفت و عوامل مدل زیرساخت

تجاریسازی گسترده است که استخراج کوتاهمدت تمام منابع

فناوری در سازمانهای ورزشي مشخص شد که دانش فناوری،

درآمدی قابلتصور همچون استادیومها باقابلیت افزوده مجازی،

ارتباطات شبكهای ،معماری و خدمات داده ،مدیریت فناوری،

سرمایهگذاران مالي و کانالهای پخش صاحبان لیگ است.

بنیادهای فناوری ،سازگاری و سرعت فناوری جزء محورهای

شموده ویتینگ ( ،)23بررسي تغییرات جمعیت شناختي و

اصلي این زیرساخت بودند .برای اطمینان بیشتر از عوامل

جوی در تقاضای اسكيبازان در آینده و تأثیرات اقتصادی دو

کدگذاریها با نرمافزار مكس کیو دیای نسخة  12و توسط دو

سناریو بررسي کردند که تغییرات جمعیت شناختي و جوی را
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شامل ميشد .در تغییرات جمعیت شناختي ما با افزایش سن

فراهم ميآید که ميتواند برآمده ازنظرات خبرگان یا منابع

متقاضیان از یکسو و کاهش تقاضا روبرو خواهیم شد .از سوی

دیگر باشد .سپس متناسب با تعداد متغیرهای کلیدی ،خانههای

دیگر ،تغییرات جوی باعث کاهش تعداد روزهای اسكي و

ماتریسي  n×nاز متغیرهای تأثیرگذار امتیازدهي ميشود .به

افزایش هزینهها ميشود.

کمک نرمافزار میک مک ميتوان اعمال ریاضي فوق را انجام

راتن و فرارا ( ،)24به آیندهپژوهي سیاست ورزش پرداختند

داد .این نرمافزارهمچنین الگوریتمي برای تعیین موقعیت هریک

و با تأکید به لزوم تحقیقات بینرشتهای و ترکیبي در این زمینه،

از متغیرها روی نقشههای اثرات مستقیم و غیرمستقیم دارد.

تحقیقاتي در رابطه باسیاست ورزش ،خالقیت و کارآفریني انجام

مهمترین نقشههای اثرات مستقیم و غیرمستقیم که به تفسیر

دادند و هرکدام از این تحقیقات را در زمینهی خود موردبحث

سریعتر و دقیقتر نتایج کمک ميکند ،جمع اثرات حاصل از

قراردادند که موجب تولد یک چشمانداز در سیاست ورزش شد

جمع سطری و ستوني را روی دو محور تأثیرگذاری و

که از مزایای کارآفریني و خالقیت نیز بهرهمند بود .کالرسون و

تأثیرپذیری (وابستگي) مكانیابي ميکند .همچنین با افراز فضای

جانسون ،)25(1ورزش الكترونیک و تأثیر آن در ورزش آینده

دوبعدی نقشه ،این امكان را فراهم ميکند که بتوان درباره نقش

را مطالعه کردهاند و این ورزش را بهعنوان گزینه ممكن برای

هریک از اثرات قضاوت کرد که در ادامه این مقاله به آن اشاره

سلطه در ورزش آینده جهان دانستند .سه سناریو در این مطالعه

شده است .به این ترتیب ،نرمافزار میكمک نقشههای بصری

پیشنهاد شد که اولین سناریو ورزش الكترونیک بهعنوان فرهنگ

اولیهای ارائه ميدهد که با استفاده از نرمافزارهای بصری سازی

مخالف یا جایگزین ورزش مدرن است .سناریوی دوم ورزش

جانبي ميتوان آنها را بهینه کرد .در مرحله تحلیل ساختاری

الكترونیک را بهعنوان بخشي از هژموني (سلطهگری) ورزش

تفسیری ازنظرات  20نفر از صاحبنظران و اساتید رشته مدیریت

معرفي ميکند .نهایتاً ،سناریوی سوم ورزش الكترونیک بهعنوان

ورزشي و مدیران استخرهای آبي تهران استفاده شده است .نمونه

ورزش هژمونیک (سلطهگر) آینده مطرح ميشود

گیری بهصورت گلوله برفي صورت گرفته است .در مرحله
شناسایي پشران ها و عدم قطعیتها از تكنیک تحلیل مضمون
استفاده شده است.

روش کار
در آیندهپژوهي ،تحلیل اثرات متقابل به روشهای مختلف
آماری ،احتمالي و نرمافزاری صورت ميگیرد اما همه این
تحلیلها از طریق تشكیل ماتریس صورت ميپذیرد که نمایانگر
وابستگي متقابل رویدادهای گوناگون است .این روشها
درگروه نیمه ،کمي و اکتشافي قرار دارد که در مقابل روشهای
هنجاری قرار ميگیرند .همچنین از روشهای تكمیلي
«نظرسنجي /رأی گیری» و «پنل خبرگان» نیزاستفاده شده که
روی الگوی پوپردر دو قطب تعامل و خبرگي قرار ميگیرند.
همانطور که گفته شد در این پژوهش از روش میک مک به
شیوه «گوده» استفاده شده است .در روش میک مک ،برای
انجام مراحل پژوهش ،نخست فهرستي از متغیرهای کلیدی
Carlsson & Jönsson

1

نتایج
بخش کیفي این مطالعه بر اساس دیدگاه  12نفر از خبرگان
حوزه مورد مطالعه انجامشده است .ازنظر جنسیت  9نفر مرد
هستند و  3نفر نیز زن ميباشند .ازنظر سني  1نفر کمتر از  35سال
سن دارند 5 ،نفر بین  35تا  45سال سن دارند و  6نفر نیز باالی
 45سال هستند .ازنظر تحصیالت 10 ،نفر از خبرگان تحصیالت
دکتری داشته و  2نفر کارشناسي ارشد دارند .درنهایت  5نفر بین
 10تا  20سال سابقهکاری داشته  7نفر نیز باالی  20سال سال
تجربه کاری دارند.
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فریبا حافظی

و همكاران

جدول :2ویژگیهای جمعیتشناختی خبرگان

ویژگيهای جمعیتشناختي
جنسیت
سن

تحصیالت
سابقهکاری

فراواني

درصد

مرد

15

%75

زن

5

%25

کمتر از  35سال

2

%8

 35تا  45سال

8

%42

 45سال و بیشتر

10

%50

کارشناسي ارشد

4

%17

دکتری

16

%83

 10تا  20سال

8

%42

باالی  20سال

12

%58

کل

20

%63

آیندهپژوهي1دانش تحلیل ،طراحي و برپایي هوشمندانه

خروجي اقدامات انجامشده در راستای آیندهپژوهي ،تدوین

آینده است ،که به ما ميآموزد در مواجهه با پدیده ناموجودی به

استراتژیها و راهبردهایي است که تعیین ميکنند ،چطور و

نام آینده چگونه برخورد کنیم و مشتمل بر مجموعه تالشهایي

چگونه به آینده مطلوب و مورد نظر دست یابیم.

است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها و عوامل تغییر

همانطور که گفته شد متغیرهای پیشران ،متغیرهای ورودی

و یا ثبات ،به تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای آنها

مطالعات آیندهپژوهشي هستند .نیروهای پیشران ،نیروها،

ميپردازند .آیندهپژوهي و مطالعات مرتبط با آینده تفاوت

رویدادها و اقداماتي هستند که بر تصمیمات اصلي تأثیر

اساسي با روش معمول در برنامهریزی سنتي مبتني بر پیشبیني

ميگذارند و روند آنها را تغییر ميدهند .اینها عواملي هستند که

دارد ،درواقع آیندهپژوهي با رد تنها وجود یک آینده قطعي که

در شكل دادن به گذشته و حال مؤثر بوده و بر این اساس در

ادامه وضع موجود است ،آیندههای متعدد ،بدیل و مطلوبي را

شكلدهي به آینده نیز ميتوانند اثرگذار باشند .پیشرانها روندها

مطرح ميسازد که ميتواند ادامه روند فعلي نباشد و با گسست

و نیروهایي هستند که نقش بازساخت آینده فضاهای زندگي را

از وضعیت موجود ،سناریوهای بدیل را به وجود آورد .واروش

بازی ميکنند .پیشرانها را ميتوان حاصل درهمكنش چهار

( )2005مراحل اصلي در راستای مطالعات آیندهپژوهي را بر

مؤلفه ،رویدادها ،تصاویر ،روندها و اقدامها دانست .روندها و

طبق شكل  1طراحي کرده است .منظور از ورودی در این مدل،

رویدادها ،شناختهشدهترین واژههای آیندهپژوهي هستند .روندها

پیشرانها یا عوامل کلیدی است که در گذشته یا حال حاضر

تغییرات منظم در دادهها یا پدیدهها در خلل زمان است که از

اتفاق افتاده و وضعیت آینده را نیز تحت تأثیر قرار ميدهند که

گذشته آغاز ميشوند و تا آینده ادامه ميیابند ،اما رویدادها

عموماً از طریق روش دلفي یا سایر روشهای مبتني بر بهرهگیری

برخالف روندها ،حاصل اتفاق یا حادثهاند که به شدت بر روندها

از متخصصان ،شناسایي ميشوند .در هر مرحله سوالهای اساسي

و به طور کل بر آینده ،تأثیر ميگذارند .شناسایي روندها ،بهویژه

مطرح ميگردد که بر اساس آنها عمل ميشود .سرانجام،

روندهای نوظهور حاصل از تغییرات فناوری ،جمعیتي و  ،...یكي
از گامهای بيبدیل مطالعات آیندهپژوهانه است .سومین و

Future studies

1

چهارمین عوامل عمدهای که پیشرانهای آینده را شكل
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ميدهند ،تصویرهایي است که مردم از آینده در ذهن خود

استخرهای آبي تهران ،مستلزم تصمیمگیری در شرایط عدم

ميپرورانند و اقدامهایي است که بر مبنای آنها انجام ميدهند.

اطمینان کنوني و درواقع ،آیندهپژوهي است تا بتوان بسیاری از

شرایط اثرگذار و شیوه عملكرد مؤلفههای مؤثر بر بازاریابي

مهارتها و صالحیتهای مؤثر را شناخت.

ورودی

تفسیر

چه چیزی واقعاً رخ میدهد؟

ترسیم چشمانداز

چه چیزی باید اتفاق بیفتد؟

آیندهنگاری

تجزیهوتحلیل

به نظر میرسد چه چیزی رخ دهد؟

چه چیزهایی نیازست تا انجام دهیم؟

خروجی

چه چیزهایی را ما انجام خواهیم داد؟
راهبردها

چگونه آنها را انجام میدهیم؟
شکل  :1مراحل آیندهپژوهی

جهت آیندهپژوهي بازاریابي استخرهای شهر تهران مصاحبههای

معنای اصلي شكسته شد .واحدهای معنایي نیز چندین بار مرور و

تخصصي نیمساختیافته با خبرگان صورت گرفته است .در این

سپس کدهای مناسب هر واحد معنایي نوشته و کدها بر اساس

مرحله پیش از شروع مصاحبه شش سؤال باز در نظر گرفته شده

تشابه معنایي طبقهبندی شد .جزیان تجزیهوتحلیل با اضافه شدن

است و در طول فرایند مصاحبه این پیشبیني در نظر گرفته شده

هر مصاحبه به همین ترتیب تكرار شد .مصاحبهها تا رسیدن به

است که سؤاالت جدیدی نیز مظرح شود .برای اینكه پژوهشگر

اشباع نظری ادامه یافت .مالک دستیابي به اشباع نظری رسیدن به

با عمق و گستره محتوایي دادهها آشنا شود اقدام به بازخواني

تكرار در کدهای استخراجي بوده است .در مرحله کدگذاری

مكرر دادهها و خواندن دادهها بهصورت فعال (جستجوی معاني

باز  517کد شناسایي گردید که با مالحظات انجامشده به 23

و الگوها) گردیده است .نتایج مصاحبهها با روش تحلیل

شاخص دست پیدا شد .مقولههای مصاحبهشوندهها به کدگذاری

محتوایي مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای این منظور متن

متون مصاحبه در نرمافزار  ATLAS TIپرداخته ميشود .در این

مصاحبهها چندین بار مطالعه و مرور شد .سپس دادهها به

بخش از پژوهش ،کدگذاری گزینشي در خصوص آیندهپژوهي

واحدهای معنایي در قالب جمالت و پاراگرافهای مرتبط با

بازاریابي استخرهای شهر تهران ارائه ميگردد.
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فریبا حافظی

و همكاران

جدول  :2سؤاالت مصاحبه

سؤاالت

ردیف

به نظر شما عوامل مؤثر و موانع بازاریابي استخرهای شهر تهران ،چیست؟
به نظر شما زیر ساختهای الزم برای بهبود بازاریابي استخرهای شهر تهران چیست؟
فرآیندهای مطلوب برای بهبود بازاریابي استخرهای شهر تهران چیست؟
آینده بازاریابي استخرهای شهر تهران را چگونه پیشبیني ميکنید؟

درنهایت بر اساس تلخیصهای انجامشده مدل زیر دستهبندی

در جدول  5-4نیز کدهای ایجاد شده همراه با مقولههای اصلي

زیر بهعنوان شاخصهای نهایي روندها و پیشرانها شناسایي شد.

منسوب به هر دسته آورده شده است.

جدول  :3مقوله بندی پیشرانهای شناساییشده
مؤلفه

شاخص

افراد

پرسنل
مشتری
کودکان
سالمندان

خدمات

خدمات فیزیكي
خدمات برنامهریزی
خدمات ویژه

مكان

مكان

شواهد فیزیكي

محیطي
دوش و رختكن
بهداشتي

ترویج

تبلیغات مستقیم
استراتژی بازاریابي

قیمت

بهابلیط
سیاسي
اقتصادی
اجتماعي
فرهنگي

فرایند

ساخت و اجاره
رقبا
قوانین
قهرماني
سوبسیت ها
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در وهله بعد ،ارزشگذاریهای متقابل آنها ،خروجي نرمافزار،

تأثیرپذیری با تأثیرگذاری اندک ،مقدار  2به معني تأثیرگذاری

حاصل از این ارزشگذاری ،شامل دو قسمت تأثیرات مستقیم و

یا اثرپذیری متوسط ،مقدار  3یعني اثرپذیری یا اثرگذاری زیاد)

غیرمستقیم پیشرانها است که در ابتدا وضعیت ارزشگذاری اولیه

در جدول نشان داده شده است.

دادهها و میزان تأثیرات مستقیم پیشرانها (مقدار  1به معني
جدول  :4دادههای اولیه تحلیل ماتریس اثرات متقابل و درجه مطلوبیت و بهینگی آن

اندازه

تكرار

صفرها

یکها

دوها

سهها

کل

درجه پرشدگي

چرخش

وابستگي

تأثیر

ماتریس
23

2

274

150

50

55

255

%80

1

%97

%97

2

%100

%99

در ماتریس متقاطع ،جمع اعداد سطرهای هر عامل ،میزان

خدمات ویژه ،مكان ،محیطي ،دوش و رختكن ،بهداشتي،

تأثیرگذاری و جمع ستوني نیز میزان تأثیرپذیری آن عامل از

تبلیغات مستقیم ،استراتژی ،بهابلیط ،سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي،

عوامل دیگر را نشان ميدهد .در ابتدا همانطور که مشخص است

فرهنگي ،ساخت و اجاره ،رقبا ،قوانین ،قهرماني وسوبسیت ها

مجموعهای از پیشرانها ( 23پیشران) در ابعاد پرسنل ،مشتری،

مطالعه مؤثر شناخته شدند.

کودکان ،سالمندان ،خدمات فیزیكي ،خدمات برنامهریزی،

جدول -5میزان تأثیر پذیری و تاثیرگذاری مستقیم

میزان تأثیرپذیری

نماد

میزان نفوذ

نماد

رتبه

823

مشتری

823

اقتصادی

1

745

کودکان

705

فرهنگي

2

705

سالمندان

705

قوانین

3

705

رقبا

666

سوبسیت ها

4

666

تبلیغات مستقیم

627

ساخت و اجاره

5

666

بهابلیط

509

خدمات برنامهریزی

6

588

استراتژی بازاریابي

509

خدمات ویژه

7

549

خدمات فیزیكي

509

محیطي

8

549

خدمات ویژه

509

بهابلیط

9

549

قهرماني

509

سیاسي

10

509

خدمات برنامهریزی

509

رقبا

11

509

فرهنگي

470

بهداشتي

12

392

محیطي

431

خدمات فیزیكي

13

392

دوش و رختكن

392

مكان

14

392

بهداشتي

392

اجتماعي

15
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235

ساخت و اجاره

352

تبلیغات مستقیم

16

96

پرسنل

352

استراتژی بازاریابي

17

196

اجتماعي

274

دوش و رختكن

18

196

سوبسیت ها

235

پرسنل

19

157

اقتصادی

235

قهرماني

20

256

قوانین

117

کودکان

21

78

مكان

78

مشتری

22

39

سیاسي

78

سالمندان

23

شناسایی سناریوهای چهارگانه (نمودار )MICMAC
در مدل ( )ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و
ارتباط معیارهای سطوح مختلف به خوبي نشان داده شده است
که موجب درک بهتر فضای تصمیمگیری به وسیله مدیران

و همكاران

مربوطه ميشود .برای تعیین معیارهای کلیدی قدرت نفوذ و
وابستگي معیارها در ماتریس دسترسي نهایي تشكیل ميشود.
نمودار قدرت-وابستگي برای متغیرهای مورد مطالعه در شكل 1
را نشان ميدهد.

شکل  :2رتبه بندی بر اساس نفوذ

بهمن-اسفند  ،99شماره ،6سال 63

 -2119م جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

شکل  :3نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی (خروجی میک-مک)

بر اساس قدرت وابستگي و نفوذ متغیرها ،ميتوان دستگاه

تأثیرپذیری کمي دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته

مختصاتي تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم

است.

مشتری-سالمندان-کودکان-قهرماني-

نمود .در این پژوهش ،گروهي از متغیرها در زیرگروه محرک

استراتژی-تبلیغات مستقیم نیز از وابستگي باال اما نفوذ اندکي

قرار گرفتند ،این متغیرها قدرت نفوذ زیاد و وابستگي کمي

برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب ميشوند.

دارند .در دستة بعدی متغیرهای وابسته قرار دارند که به گونهای

متغیرهایي که در ربع سوم قرار دارند مانند رقبا-بهابلیط -

نتایج فرایند مدل هستند و کمتر ميتوانند زمینه ساز متغیرهای

فرهنگي متغیرهای پیوندی هستند .در ادامه میزان تاثیرگذاری و

دیگر شوند.

تأثیرپذیری شاخصهای مدل بهصورت مستقیم مشخص شدند.

متغیرهای

در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار ،وابسته،

در این جدول نشان داده شده است که شاخصهای اقتصادی،

پیوندی (رابط) و مستقل تقسیم ميشوند .متغیرهای خودمختار

فرهنگي ،قوانین ،سوبسیت ها بهصورت مستقیم باالترین تأثیر را

میزان وابستگي و قدرت هدایت کمي دارند این معیارها عموماً

بر بازاریابي استخرهای تهران دارند .همچنین مشتری ،کودکان،

از سیستم جدا ميشوند زیرا دارای اتصاالت ضعیف با سیستم

سالمندان و رقبا باالترین تأثیرپذیری را بهصورت مستقیم دارند.

هستند .تغییری در این متغیرها باعث تغییر جدی در سیستم نمي-

همچنین بر اساس توزیع متغیرها در ناحیه سوم و اول ،مدل

شود .پرسنل ،دوش و رختكن ،اجتماعي و مكان از متغیرهای

ناپایدار است و شناسایي هر سناریو بر اساس بازه زمان کنوني،

خودمختار هستند .بر اساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگي

در آینده نیازمند بازنگری است.

متغیرهای اقتصادی -قوانین-ساخت و اجاره-سوبسیت ها-
سیاسي-محیطي و بهداشتي قدرت نفوذ باالیي داشته و
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و همكاران

بحث و نتیجه گیری

یابیم .تحقق این امر ،منوط به استفاده از رویكرد پژوهش کیفي

این تحقیق با بررسي ادبیات موضوعي و بهرهگیری از تحقیقات

است .در ادامه جهت ارزیابي برازش مدل پیشنهادی تحقیق از

گذشته نسبت به شناسائي تعدادی از عوامل مؤثر در بازاریابي

رویكرد تحقیق کمي به روش پیمایشي مقطعي استفاده شد .بر

ورزش و ورزشهای آبي و استخرها اقدام نموده و به متخصصان

اساس تحلیل میک مک انجامشده و یا بهعبارتيدیگر تحلیل

این حوزه برای درک بهتر این مفهوم کمک نموده و الگوئي در

میک مک ،پیشرانهای اقتصادی-قوانین-سیاسي-سوبسیتها-

این ارتباط را ارائه کرد.

ساخت و اجاره-محیطي-بهداشتي متغیرهای تأثیرگذار شناسایي

پژوهش حاضر استداللي بوده و بر پایه تجزیه و تحلیل اطالعات

شدند .براین اساس سناریوی تأمین بودجه و سیاستگذاری در

بهدستآمده از بخش کیفي تحقیق ،ترکیب و تلفیق آن با ادبیات

جهت افزایش کیفیت استخرهای موجود ،جذب حمایتکننده

موضوعي پژوهش انجامشده است .نتایج این تحقیق نشان داد،

مالي پیشنهاد شد .براین اساس برنامه استاراتژیكي این سناریو

علي رغم اجرای مجموعه وسیعي از تحقیقات در رابطه با

عبارتند از:

بازاریابي در ورزش در گذشته و حال ،بازاریابي استخرهای آبي

-افزایش مشارکت دائمي کودکان ،نوجوانان و سایر گروههای

ميتواند با دقت و تأمل بیشتری موردبررسي قرار گیرد .این

جامعه در ورزشهای آبي

پژوهش با رویكرد تلفیقي انجام شد ،در قدم اول با بررسي

-بهبود عملكرد ورزشكاران در رشته ورزشهای آبي در

ادبیات موضوعي و با بهرهگیری از تكنیک آیندهپژوهي ،شروع

بازیهای المپیک ،پارالمپیک و قهرماني جهان

و مدل اولیه مفهومي با رویكرد قیاسي (کمي) استخراج و سپس

--توسعه هر چه بیشتر ورزش و به حداکثر رساندن مزایای

بهصورت استقرایي (کیفي) مدل بهدستآمده و تكمیل گردید و

اجتماعي ،فرهنگي ،و اقتصادی ورزش ،بهوسیله حمایت از

درنهایت مدل طراحيشده با استفاده از تحلیل میک مک ،مورد

میزباني رویدادهای بین المللي ورزشي در سراسر تهران

آزمون قرار گرفت .در بخش کیفي بر اساس تحلیل محتوای

-برنامه ریزی جامع برای مشارکت ورزشهای آبي همراه با

مطالعات انجامشده درنهایت  23پیشران برای آیندهپژوهي

اخالقمندی تقویت وگسترش همكاری -های برنامهای و سیاستي

بازاریابي استخرهای آبي تهران شناسایي شد .دالیلي که منجر به

پیشرانهای مكان-اجتماعي-پرسنل-دوش و رختكن خودمختار

انتخاب این روش پژوهشي (ترکیبي) به جای پژوهش کمي شده

شناسایي شدند .بر اساس این پیشرانها استراتژی استفاده از

است این بود که هدف پژوهش حاضر تدوین سناریو است که

تجهیزات مدرن و همگامي با تغییرات جهاني پیشنهاد شد.

بتواند آینده بازاریابي استخرهای آبي تهران را پیشبیني کند،

بر اساس پیشرانهای پیوندی فرهنگي-خدمات ویژه-رقبا-

اینكه در این زمینه الگوهایي وجود دارد ،هرچند بصورت

بهابلیط-خدمات برنامهریزی ،سناریوی استفاده از تبلیغات

معدود ،شكي نیست اما الگوهای موجود بر اساس بافت و شرایط

رسانهای و ویروسي برای افزایش فرهنگ استفاده از استخر و

جامعه مورد مطالعه طراحي نشدهاند و نميتوان به تعمیم پذیری

همچنین افزایش کیفیت خدمات ارائه شونده پیشنهاد شد.

الگوهای موجود به نظام کشور مطمئن بود .لذا جهت تدوین و یا

درنهایت بر اساس پیشرانهای تأثیرپذیر قهرماني-استراتژی-

توسعه الگوی مدل پیكربندی بر مبنای بازاریابي استخرهای آبي،

خدمات فیزیكي-تبلیغات مستقیم-کودکان-سالمندان-مشتری،

با توجه به بافت و شرایط آن ،نیازمند بررسي و مطالعه عمیق

سناریوی تبلیغات در ارگانهای دولتي ،برنامهریزی برای شرکت

مفاهیم مرتبط با استفاده از روش کیفي در بستر مدیریت ورزش

در مسابقات و همچنین پوشش خدمات برای تمامي سنین

است .بهمنظور درک مفاهیم و ابعاد موضوع مورد پژوهش،

پیشنهاد شد.

نیازمند توجه به تنوع مفاهیم این موضوع از منظر خبرگان ذینفع
و ذیربط ميباشد تا به فصل مشترکي از مفاهیم مرتبط دست
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همکاری نهادهای ورزشی در حهت بهبود

تأمین بودجه و سیاست گذاری در جهت

جایگاه استخر در فرهنگ عمومی

افزایش کیفیت استخرهای موجود ،جذب

و همچنین افزایش کیفیت خدمات ارائه شونده

حمایت کننده مالی براساس عدم قطعیتهای

براساس عدم قطعیتهای فرهنگی-خدمات

اقتصادی-قوانین-سیاسی-سوبسیتها-ساخت و

ویژه-رقبا-بهابلیط-خدمات برنامه ریزی-

اجاره-محیطی-بهداشتی

تبلیغات رسانهای و برنامه ریزی برای شرکت در

تأمین زیرساختهای استادندارد براساس استفاده

مسابقات و همچنین پوشش خدمات برای

از تجهیزات مدرن و همگامی با تغییرات جهانی

تمامی سنین قهرمانی-استراتژی-خدمات

براساس عدم قطعیتهای مکان-اجتماعی-

فیزیکی-تبلیغات مستقیم-کودکان-سالمندان-

پرسنل-دوش و رختکن

مشتری

شکل :4سناریونویسی استخرهای آبی شهر تهران

بر اساس یافتههای این پژوهش ،یكي دیگر از نشانههای پررنگ

از سوی غرب و کاهش درآمدهای ارزی کشور ،مطمئناً

سناریوها ،مسئله تأثیر دولتها و جهاني سازی بر توسعه

بودجههای جاری ورزش هم تعدیل ميگردد .در این شرایط

ورزشهای ابي و استخر آبي است .جهاني شدن ،یک پدیده

خاص ،احتماالً انگیزش سازی در ارتباط با فرهنگ وقف خیران

چندوجهي و اجتناب ناپذیر است که جوامع با آن روبرو هستند.

ورزش یار در ورزشتربیتي ،ميتواند مشكالت عدیدهای را

مدیریت این پدیده ،جهت افزایش اثرات مثبت و اجتناب از

برطرف نماید .در این راستا جلب حمایت مالي ،سرمایهگذاران

اثرات منفي آن ضروری است .در این راستا ،شناخت این اثرات

نیز ميتواند تأمین مالي بودجه الزم استخرهای آبي را تسهیل

از جنبههای گوناگون ميتواند بستری مناسب جهت توسعه و

نماید.

برنامهریزیهای مؤثر در استخرهای آبي باشد .به علت

در فناوری اطالعات ،پلتفرم ،هر نرمافزار یا سختافزاری است که

پیچیدگیهای چند بعدی جهاني شدن ،حمایت دولتي در این

برای میزباني یک اپلیكیشن یا سرویس مورد استفاده قرار مي-

زمینه حائز اهمیت است .تأمین مالي و همچنین سیاستگذاری

گیر .از زاویه دیگر ایجاد رفتارهای گروهي از طریق رسانههای

صحیح ميتواند آینده روشني برای استخرهای آبي شهر تهران به

اجتماعي مانند فیس بوک ،اینستاگرام ،که پلتفرمهای بین المللي

وجود آورد .بعد انگیزش سازی در ارتباط با فرهنگ وقف

هستند ،در جهت رونق استخرهای آبي یاری دهنده است .در

خیرین ورزشیار است که ازنظر ذینفعان داخلي ،تأثیر بسیار

حوزه ارتباطات به معني یک متد ارتباطي و یا تفریحي مثل

زیادی بر توسعه اماکن ورزشي مانند استخرهای آبي دارد.

تلویزیون و اینترنت است .اینستاگرام ،فیس بوک و لینكدین،

خیرین ورزشیار به فعالیتهای خیرخواهانهای ميپردازند و در

تنها نمونههایي از پلتفرمهای بین المللي محسوب ميشوند و در

جهت توسعه منابع ورزشي در کشورمان حرکت ميکنند .با

داخل کشور ميتوان به آپارات و اسنپ اشاره کرد .بهترین مثال

توجه به تحریمهای اقتصادی ظالمانه و استراتژی فشار حداکثری

یا مقایسه برای پلتفرم عادت ساز حرکتي ميتواند پلتفرم اسنپ
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باشد ،با همان خاصیت ارتباط راحت میان افراد و ارائه تمام

نشانگرهای راهنمای هر سناریو در واپسین پنل خبرگان این

سرویسهایي که منجر به فعالیت جسماني ،رفتارهای عادت ساز

پژوهش ،از خبرگان خواسته شد تا دیدگاههای خود دربارهي

حرکتي و ورزش ميگردد .این پلتفرم ميتواند وسیلهای

پابرجاترین راهبردها یا گزینههای سیاستي پیشرو را در این زمینه

قدرتمند بر مبنای توسعه استخرهای آبي شهر تهران و ابزاری

بیان نمایند .بر اساس مجموعه یافتههای حاصل از مطالعات این

برای ارتباط دانش آموزان ،دانشجویان ،معلمین ورزش ،اساتید

پژوهش و بهویژه یافتههای مبتني بر جمع بندی و همگن سازی

ورزش ،سالمندان ،گروههای خاص ،خانوادهها ،باشگاهها ،اماکن

آرای خبرگان در پنلهای خبرگي ،شماری از مهمترین

و فضاهای ورزشي و همچنین سازمانهای ورزشي گردد.

توصیههای سیاستي مورد توافق ،به شرح زیر خالصه و احصا

روند تكنولوژیكي نیز در این میان تأثیرگذار است .در ارتباط با

شده است:

این مورد خاص ،پیشنهاد ميگردد تصمیم گیران استخرهای

-ایجاد یک برنامهی جامع راهبردی با پشتوانهها و ضمانتهای

آبي ،پادکست تولید کنند .در سال  2019موتورهای جستجوی

عملي الزم در دولت با هدف بهبود فرهنگ ورزشهای آبي.

صوتي افزایش  187درصدی داشتهاند ،چرا که امروزه مردم

 -ترویج رسانهای گستردهی خانوادهی ورزش محور و ارائهی

کتابهای صوتي و پادکستها را به محتوای نوشتاری ترجیح

الگوهای قابل اجرا و منعطف ورزشهای آبي خانواده متناسب با

ميدهند .پادکست عبارت است از گفتوگوها یا آموزشهای

تمام اقشار جامعه.

رادیو اینترنتي که در بستر اینترنت قرار دارد .به این معني که

 -تمرکز بیشتر نظام درمان بر پیشگیری با هدف کاهش

پادکست ،محتوایي صوتي قابل حمل است و ميتوان در هر

هزینههای سالمت و استفاده از صرفه جویيهای ناشي از آن در

جایي به آن گوش فرا داد .صاحب نظران معتقدند روند گوش

مسیر ورزشهای آبي.

دادن به فایلهای صوتي و پادکستها افزایش باور نكردني خواهد

 -ارائهی یارانههای حمایتي دولت در قالب اشكال مختلف

داشت .موضوع پادکستها نیز محدودیتي ندارد و ميتواند درباره

(ازجمله کارت تخفیف) برای تسهیل دسترسي گروههای

هر موضوعي باشد .ازاینرو تصمیم گیران استخرهای آبي

حساس و آسیب پذیر ،به خدمات استخرهای آبي ،امكانات و

ميتوانند محتویات صوتي ارزشمندی بهعنوان یک مدیرا همراه

فعالیتهای ورزشي آبي.

برای آموزش ورزش و باال بردن تمایل به استفاده از استخرهای

بر این مبنا ،سیاستگذاران و متولیان ذیربط ،ميتوانند از طریق

آبي و ورزشهای آبي ،تولید نماید .در صورت کارشناسي

مرور یافتهها و بحثهای کیفي دربارهی چگونگي آنها ،زمینهی

دقیق ،این پادکستهای آموزش ورزش و مربیان همراه (که در هر

الزم برای طراحي استراتژیهای مطلوب ،متناسب با حوزهی

مكان و زمان ،حتي بدون آنالبن بودن ،در دسترس هستند)

فعالیت و وظایف خود فراهم آورند .به طور کلي ،ارزیابي

ميتوانند دارای محتوای پویا باشند و به شخصي سازی نیازهای

سناریوهای محتمل و نیز تحلیل  23مؤلفه کلیدی احصا شده در

آموزشي ،ورزشي و حرکتي افرادی که زمان کمتری در اختیار

این پژوهش ،برای ذینفعان و متولیان ورزش آبي و مدیران

دارند ،بپردازد .سناریوها ،عموماً مقدمهای ضروری برای طراحي

استخرهای آبي در کشور و خصوصاً شهر تهران ،حائز اهمیت

راهبردها در محیطهای پیچیده و دارای عدم قطعیت به شمار

است و در تحقق چگونگي تحوالت ،رویدادها و تصویرهای

ميروند .بر این اساس ،در گام پایاني پژوهش و پس از تبیین

آینده ،نقش آفرین هستند.
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Abstract
Introduction: The aim of this study is to present the future approach of
marketing research of water pools according to the health status in the postcorona period.
Material and Methods: This study was conducted with an integrated
approach. In the first step, by examining the thematic literature and using
futuristic research technique, the initial conceptual model was extracted with
a deductive (quantitative) approach and then inductively (qualitatively) the
model was obtained and completed. Finally, the designed model was tested
using Mick Mac analysis. In the qualitative section, based on the content
analysis of the studies, 23 drivers were finally identified for the future of
Tehran pool water marketing research. In order to identify and classify the
identified indicators, Mick Mac analysis in MICMAC software was used.
The study population was sports management experts and managers of
Tehran water pools. 20 people were identified as a sample by snowball
technique.
Results: A set of drivers (23 drivers) in the dimensions of personnel,
customer, children, elderly, physical services, planning services, special
services, location, environment, shower and locker room, health, direct
advertising, strategy, ticket, political, economic, social , Culture,
construction and rent, competitors, laws, championships and subsidies were
recognized as effective studies.
Conclusion: Based on Mick Mac analysis or in other words, Mick Mac
analysis, economic drivers-economic-laws-subsidies-construction and rentenvironmental-health were identified as influential variables. Based on this,
the scenario of financing and policy-making in order to increase the quality
of existing pools, attracting financial support was proposed.
Keywords: Futures Research, Pool Marketing, Mick Mac Analysis,
Scenario Design
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