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 چکیده
و صعتت  دهی مرا نشان  وکارکس ی معاسد  هامیلی هر صدعتت زوو  ررای  وکارهاکسد امروزه رقابت شدیدی بن  

های وکار باشگاهازگوی فرادعیی کس هیف تحقنق یاضر ررای  ننست.  مسدثنعاننو از اد  قاعیه  تعاسد  انیا ورزش و 
زنان بود. تحقنق از نوع اکثشدداف  و از ن ر هیف کاربردی بود کب با دو راهدرد کن   فراترکن  و  تعاسدد  انیا ورزشدد  

 00رای تحلنل تم ننو بودنی. ب 0101تا  0991تحلنل تم اجرا شی. جامتة آماری فراترکن  مطازتات مرتدط در بازة زمان  
ساخثاردافثب انثخاب شینی. با ی عمنق ننمبهامصایدببرف  برای صورت گلوزبی ورزشد  ببوکارهاکسد مثخصد  یوزة 

 00تم فرع  و  15کی نهاد ،  001ی دو مریلب تتیاد زدادی کیهای باز شدعاساد  شی کب در اادان هاداده لنوتحلبدتجو
 7در  شینی. م اهنم ظهوردافثب یأدنتی دو مریلب با محاسدة ضرد  توافق کیگذاری هاثبافتم اصل  ظاهر شینی. کن نت د

ی و اجرا، کعثرل و عملکرد و سازفتالمعابع،   نتأماجرا، تتردف مشدثردان، تتنن  و ررای  محصدول، ان محور شدامل 
اشاره داشت. در دک معطق  وکارکس ی شدینی کب هر کیا  بب فرادعیهای خاص  در ازگوی بعیدسدثباشدثندان  فعاوری 

میاو  بارها و بارها بازبنع   رورببخط  اد  فرادعدیها اشدددت سدددر هر هم قرار دارنی، اما در ازگوی مذکور همة فرادعیها 
، شیهائبار  ازگوی فرادعیی کل رورببوکار بب بهثرد  شنوة ممک  محصول خود را توزنی و عرضب کعی. شدونی تا کسد م 

 تکامل توانی مب فرادعیها و شددرادط زاز  برای بازبنع  را شددعاسدداد  کرده اسددت. اجراد  کردن اد  مرایل اوداسددت ک
 بنع  کعی.  ی تعاس  انیا  زنان را تا ییودی ان هاباشگاه وکارکس 

 

 یدیکل یهاواژه

 وکار. تکامل، خلق ارزش، صعتت تعاس  انیا ، ررای  محصول، فرادعی کس 
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 مقدمه
  ها برای بقا و رشی خود دست بب تلاش میاو  و روزافوونکعی کب سازمانم  بادجا یمثغنر امروزدننای 

اد   ةاز جمل .عیکعاسث اده  ،بخشعیرا فوون  م  شرفثشاننو از ابوارهای نودع  کب سرعت توستب و ا بونعی

 تعها مسنر انشرفتکب اد  ابوار نب کردوکار برای دک سازمان اشاره توان بب ررای  میل کس ابوارها م 

با مشخ  بودن مرایل  ،بلکب سرعت آنها را ننو در رسنین بب اهیافشان کعی،ها مشخ  م را برای سازمان

چب دهی دک شرکت ای است کب نشان م وکار مجموعبدک میل کس (. 0بخشی )م  ان  رو افواد 

ی براد زا  دهی تا با اسث اده از معابع خود بثوانی ارزش ماصورت و در چب زمان  انجاچب  هاد  را ببفتازنت

ععوان توان ببوکار را م های کس (. میل0) مشثری خلق کرده و موقتنت معاسد  برای خود کس  کعی

نثادج  براساس(. 3انی )وکاری مهمابوارهای ساخثاردافثة میدردث  در ن ر گرفت کب برای موفقنت هر کس 

ز دانشگاه  ا ةدک مقازوکار اوزن  بار در توان گ ت میل کس م  0راردمنی ااه دادهجو در اادگوجست

( اسث اده شی. 0991نو )جوز ا یامقازب ةیندر ععوان و چک سپس( مطرح شیه است. 0917) بلم  و کلارك

 م صل  جامع و شکثاب خود با ععوان اسثراتژی و ساخثار، گوارر در آز رد چعیز 0990اس از آن در سال 

 صعتث  ارائب کرد. اس از آن چعیزر، سنلورم ، یهایاصل از آن در شرکت تغننرات از رشی سردع و

دتع   0991ة داشثعی. اوج توجب بب آن بب ده زدادیاد  م هو  سهم  ةدر توست و بثنس اراهازی منعثوبرگ،

وکار  های کسمیل»ععوان  با اائول تادمرز ةمقازو  گرددوکار برم دننای کس  همومان با ورود ادعثرنت بب

  .(5) استزمنعب  اد  در گرفثبانجا کار علم  اوزن   0991 در سال« تجارت ازکثروننک

های گوناگون  دهی از آن زمان محققان بسناری میلوکار نشان م مرور سنر تحول م هو  میل کس 

های توان بر جامتنت هردک از میلرسی نم م  ن رببو انی وکارها و با ععاصر مخثل   ارائب کردهبرای کس 

 کععیة روابط و نق تشردح ]بر ععاصرعلاوه[وکار، دک میل کس  کب آنجا ازمذکور تأکنی کرد. همچعن  

مع ور شعاخت جردان محصوزات، ارلاعات، اول و بب کععیگان نتأمو  شرکاکععیگان، مشثردان، مصرف

کمنت و کن نت روابط بن  اجوای گوناگون فضاهای  براساس(، بیده  است کب 1معافع اصل  است )

م ی زدادی با ههات اوتوکاری کب بب موفقنت معجر شونی، های کس وکاری در صعادع مخثلف میلکس 

چگونگ  ( متثقینی 0100) 0خواهعی داشت و بادی مورد توجب قرار گنرد. در اد  زمنعب سای، زن  و سو

س  شعایه است و اگر افراد دانشگاه  بثوانعی روششتدیدل   موضوع مهم وکار ببهای کس ررای  میل

                                                           
1. Premier 

2. Tsai, Lin, and Su 
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ن دادهیر بیون  کارآفردعان و میدران قادر خواهعی بود ،وکار را انشعهاد کععیهای کس اصول ررای  میل

 (. 9) عیکع یانیازوکار خود را راهکس  ،شودکب بب شکست معجر م  د هامقیار زدادی اول برای تلاش

ععوان عامل  مهم در موفقنت وکار ببهای کس تعها از اهمنت میلگذر زمان و ورود بب هوارة سو  نب

از  وکارها و رقابت سعگن  در صعادع مخثلف بن شین کس  تریهنچناوکارها نکاسثب است، بلکب با کس 

ی هایوزهای ( در مطازتب0109) 0مکارانبن  بر اهمنت اد  ابوار افووده شیه است. در اد  زمنعب ودثو و ه

ة اصل  م هو  و اصطلایات، ساخثار میل شاخ سبوکار را بب های کس اژوهش  مهم در خصوص میل

خود از چعید   هاشاخبکععی کب هردک از اد  تقسنم م  0وکاروکار و فرادعیهای میدردت میل کس کس 

وکار است. های کس است. م هو  و اصطلایات دربرگنرنیة تتاردف و قلمرو میل شیه لنتشکبخ  

و ععاصر، سنسثم ارزش، بازدگران و تتاملات و نوآوری است.  اشکالوکار شامل ساخثار میل کس 

، تغننر و 1، عملنات  کردن5یسازادهنا، 3ی ررای هابخ ردزوکار ننو از فرادعیهای میدردت میل کس 

کب در گذشثب عمیة  کععی م( بنان 0109تشکنل شیه است. ودثو و همکاران ) 7عملکرد و کعثرل و 9تکامل

اخثصاص داشت، اما  هامؤز ببب تتاردف و قلمرو و همچعن  اشکال و  وکارکس ی هامیلتحقنقات یوزة 

  ننو افواد  عملکرد و کعثرل و ررای، و تحول رننتغی، نوآوری هایوزهی اخنر تحقنقات در هاسالدر 

ی ررای ، هابخ ردزوکار با گ ت یوزة فرادعیهای میدردت میل کس  توان مرو دافثب است، ازاد 

ی، عملنات  کردن، تغننر و تکامل و عملکرد و کعثرل کب در گذشثب کمثر مین ر بوده است، سازادهنا

  علت است کب بب اعثقاد وکار بب اد(. اهمنت فرادعیهای میل کس 7ننازمعی اژوه  بنشثر هسثعی )

شکست بخورد. در  توانی موکار قوی با میدردت بی ( دک میل کس 0111) 1و توچ  ورنگعنا، اسثروازیر

ی و اجرای خوب ممک  سازادهنای هامهارتدزنل میدردت قوی و وکار ضتنف ببمقابل دک میل کس 

لاصب وکار خت، صرفاً در ررای  میل کس وکارها مهم اسبرای کس  آنچباست بب موفقنت برسی، بعابراد  

 (.1و سادر مرایل میدردت آن ننو بادی مورد توجب قرار گنرد ) شود نم

                                                           
1 . Wirtz, Pistoia, Ullrich, and Gottel 

2 . Business model management process 

3 . Design  

4 . Implementation 

5 . Operation 

6 . Change and evolution 

7 . Performance & Controlling  

8 . Osterwalder, Pigneur & Tucci 
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اهمنت فراوان  از مع ر  هابخ ی مخثل   است کب هردک از اد  هابخ امروزه صعتت ورزش دارای 

از یوصلة اد  تحقنق خارج است،  آنهای ماز  ع نم دارنی کب ارداخث  بب هاشاقثصادی و گرد راتنتأث

ی ت ردح  هاورزشی رقابث  و چب در بخ  هاورزشتوان گ ت سهم ورزش زنان چب در بخ  اما م 

 تدعی صعتت ورزش است. با وجود اادن  بودن سهم زنان در ورزش و ببهابخ کمثر از سادر  مرات بب

ی اخنر در بسناری از هاسالوان گ ت در تهای ورزش  آنان م آن اادن  بودن سهم اقثصادی فتازنت

است.  افثبد  دافواععوان ننم  از جمتنت جامتب بب مقوزة ورزش جوامع از جملب کشور ما توجب زنان بب

و در سطوح  ورزشی گذشثب شمار زدادی از زنان خواهان ارداخث  بب انواع مخثلف هاسالامروزه نسدت بب 

ره ورزش  مخث  زنان اشا هایباشگاهتوان بب افواد  تتیاد ادعا ننو م انی و در راسثای تأدنی اد  مخثلف

شواهی محقق است. با وجود مشابهت عمل ورزش در بن  زنان و مردان بیده  است کب  براساسکرد کب 

ارات  اش نمونب تعهابسناری از مسائل انرامون  ارداخث  زنان بب ورزش با مردان مث اوت خواهی بود. برای 

ی اخنر هعوز هم از هاسالی زداد در هاشرفتناکاف  است. یوزة ورزش زنان با وجود  هات اوت  بب برخ

ل قاب اصلاًو منوان اوش  اخدار ورزش زنان در کشور ما  برد می رنج ارسانبتدتنض در زمنعة اوش  

یه مشاهقناس با ورزش مردان ننست. اد  وضتنت مخث  کشور ما ننست و یث  در سادر کشورها ننو 

انامیهای چعیی در ا  دارد،  هاتنفتازی ورزش زنان در همة سطوح و ارسانب(. اوش  ضتنف 9) شود م

شود کب ورزش اساساً فتازنث  مردانب است و زنان نناز چعیان  بب اوزاً بب گسثرش اد  ت کر معجر م 

 ععیک می ورزش  دست انیا هاتنموفقارداخث  بب ورزش نیارنی و در اد  یازت ننو انیك زنان  کب بب 

شونی و اد  امر ننو بب گسثرش ت کر ، افراد خنل  خاص  نشان داده م شونی ممترف   هارسانبو توسط 

با سناست عموم  کردن  توانی م مسئلب. اد  شود مارداخث  زنان با روینات خاص بب ورزش معجر 

ننو مردانب بودن ورزش دا خاص بودن زنان ورزشکار ورزش برای همة زنان در تضاد باشی و یث  خود زنان 

  عیرسثتمرتدط با   ورزش یهاباشگاه یوکارهاکس را قدول کععی کب اد  نوع ت کر مسثقنماً فتازنت 

 اروککس ، چراکب ارائة خیمات ورزش  بب زنان ددگر صرفاً میدردت دک دهی مقرار  ازشتاعتحترا  زنان

نف ی ضتارسانببر اد  اوش  ی انجا  گنرد. علاوهسازفرهعگدر راسثای  د  ننوهاتلاشننست و بادی 

ی مخثلف را برای یمادت ماز  از ورزش زنان کاه  دهی، هرچعی هاسازمانو  هاشرکتتمادل  توانی م

ی سلامث  و تعیرسث  چعیان موضوعنت نیارد، اما محیود بودن هاورزشة یمادت ماز  در یوزة مسئل

زه ی تدلنغات  اد  یوهاتنظرف توانی مورزش زنان در کشور ما بنشثر از سادر کشورها  یارسانباوش  

 اقیا  بب انثشار توانعی نمرایث  ی ورزش زنان ننو ببوکارهاکس خود قرار دهی، همچعن   ازشتاعتحترا 
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سدت ی نسدثاً مث اوت  نهاچاز تصاودر تدلنغ  از اقیامات خود کععی. بیده  است کب یوزة ورزش زنان با 

ی ورزش زنان ننو با مردان مث اوت خواهی بود، وکارهاکس روست و عوامل موفقنت بب ورزش مردان روبب

مهم  نکثة با هم داشثب باشعی.  واتدتما یدمشابهت با  ندر ی وندو ن  دا  ورزش یوکارهاکس رو ازاد 

، بب ت اوت سطوح دهی مرا نشان  انیا  زنان تعاس ی هاباشگاه هایوکارکس ددگر کب زوو  مطازتة 

ی ایرفبی ورزش  هاباشگاهگردد، چراکب عمیه مطازتات موجود در اد  زمنعب  برمی ورزش  هاتنفتاز

اه باشگ کد یوکار معاس  برااست کب میل کس   هدبیو  انیدهارررفیار در سطح جهان را بررس  کر

  لنخ  عمل محل ةبا محیود  حدوکار ورزش ت رکس  کدبا   با شهرت و برنی جهان یایرفب  ورزش

 یارهاوکمیل کس  تنمحققان را نسدت بب اهم ع نب توانی م مرور مطازتات مرتدط. ت اوت خواهی داشت

  بب برخ عبنزم  دا درفراهم آورد. را هر بخ   ةژدو عواملتوجب بب  یهاعبنو زم بهدود بخشی  ورزش

باشگاه فوتدال رئال  یبرا  میز  بب ررایتحقنق  ( در 0119) 0فورکادل و کازجو .شوداشاره م ها اژوه 

 د درآمیزا یهاتدمحیود را وکارکس  یدجی هایمیل  ررای ضرورت محققان  دادنی. اقیا  کر یدمادر

 میرن یهاشرکت بب را خودها باشگاه است شیه سد  کب کععیم  اننب  سعث ةونش بب فوتدال هایباشگاه

 شامل یدرباشگاه رئال ماد  سعث یوکارکس  سثمنس قنتحق  دا. براساس کععی لدتدی یارسانب و  ورزش

نی باشگاه بر تدکب با مرکو یدجی سثمنس  بود، اما وندودتلو یبردارو بهره و ددو بخ  تماشاگران/ اسثاد

های رنامبب ، ازملل نبرنی ب ةتوست یهانامبباشگاه، موافقت کعاندباز ردشامل اعج بخ  یق تصو ،است

 است عدو توز  فروشو خرده عگنسعسدهای زابرنامب ی،دجی هاییفعاور ةو مشارکت، توست پناسپانسرش

ی فوتدال در ها آکادمبرای  وکارکس اقیا  بب ررای  میل  (0100) 0یزر مکدر تحقنق ددگری  .(01)

 ،ی/ نوآوریرنادگددان  و  رنچهار مثغو  بود  مخثل  هایشامل بخ آفردقای جعوب  کرد. اد  میل 

 یفرادعیها ساخثار، ،راهدرد رنمثغ اعجرا در مرکو خود داشت.   و علو  ورزش  ماز دةسرما ،یایرفب طنمح

عامل   ن. همچعبودنی مین ر میل  راموننا طنمح در ونن  انسان دةسرما وده  ااداش سثمنس وکار،کس 

ب در رأس میل قرار داشت ک ،را داشثب باشی  جعوب یقادافر  درك فرهعگ فوتداز د توانا یدکب با یرهدر

معجر  یارداا  رقابث تدمشثرك و مو یهاارزش جاددبب ا حندر صورت کارکرد صح رهانمثغ  دا ةمجموع

از جملب  اندن یورزش فوتدال در همب جا تنمحدوب با وجود( 0100) یکب مک زرعدجاز  ا ة. نکثشی م

د غ لت مور قاتنشیت در تحقفوتدال بب یها کب آکادم کعی مطازتب ادعا م  دا یدر ابثیا  جعوب یقادفرآ

                                                           
1. Callejo and Forcadell 

2. McIlroy 
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ورزش   دتریو تجار  دترمحدوب یدورزش فوتدال کب شا ةدو مطازتب کب در یوز  د. ا(00) انیواقع شیه

 رداست کب سا  هدبیو دهی را نشان م  شثرنب قاتنانجا  شیه و زوو  انجا  تحق ،شودمحسوب م  اندن

و   تعیرسث ، سلامث یهاطبنورزش بانوان در ی ، حدت ر یهاصعتت ورزش اعم از ورزش یهابخ 

ها  بخ  دا یهاوکاربب کس  یمرات  کمثر مورد توجب محققان بوده است و زوو  توجب جیبب تعاس  انیا 

  شود.ایساس م 

 ، ررای یهابخ ردبا زوکار فرادعیهای میل کس  (0109ودثو و همکاران ) تحقنقاسثعاد  بب

 مورد یتوان ماست کب  د هااز یوزه  کد و تکامل و عملکرد و کعثرل رننکردن، تغ  اتنعمل ،یسازادهنا

 ةیوزدر  قاتندهی تحقنشان م   معابع ارلاعات یجووجست ،گرد. از ررف د(7) باشی محققان توجب

میدردت فرادعیهای  یبرا رامذکور  مرایل اگر  یث  نهمچعانیك است.  ،تعاس  انیا  زنان یهاباشگاه

 رگذارنثتأبادی مشخ  شود کب مثغنرهای  م،دردتعاس  انیا  زنان بپذ  های ورزشباشگاهوکار میل کس 

 میل  رو ررای  نا قنهیف تحق رو دازاچگونب است.  آنهادر هردک از اد  مرایل چنست و روابط بن  

 یرهانمثغ ةهم گرفث  ن ر در با کب  میزاست؛  تعاس  انیا  زنان  ورزش یهاباشگاه وکارکس فرادعیی 

ارها را وککس  تنامروزه موفق توانی کب م ییدجی یرهانمثغ داشث  ن ر در باشیه باشی و  بناثرگذار ته

و اشی بتا کعثرل را در ن ر داشثب  وکارکس   شروع بب کار ررای یاز ابثیا بثوانی، قرار دهی رنتحت تأث

 .   قرار دهی زنان تعاس  انیا های ورزش  وکارکس و صایدان  راندمی ارندر اخث  معاسد یراهعما

 

 ی پژوهششناسروش

 خصوص بب بسط دان  و شعاخت موجود در کعیم تلاش دارد، چراکب   اکثشاف  ثنماهتحقنق یاضر 

کاربردی است. رودکرد تحقنق  قاتنتحق هیف جوء ن ر. همچعن  از بپردازدوکار های کس فرادعیهای میل

ی مخثل   هادا راهدرد هاروشکن   بود کب روش  معاس  برای تحقنقات اکثشاف  است. تحقنقات کن   با 

 اسث اده شی.  0و تحلنل تم 0قابل انجا  هسثعی کب در اد  اژوه  از دو روش فراترکن 

 عاخت عمنقدسثناب  بب ش مع ورببای بر مرور سنسثماتنک مطازتات کثابخانب روش  مدثع فراترکن  

ت را برای تحقنقانثادج یاصل از سادر  ةثانود یهااژوهشگر دادهکب در آن  مورد مطازتب است ةایدیاز 

 یرنت س و  نترک ؛ نفراترک. آورد دست مو نثادج جیدیی ببکعی م ااسخگود  بب نثادج خود ترکن  

                                                           
1 . Meta - Synthesis 

2 . Thematic Analysis 
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 توانی گذشثب م یهاروش مث  اژوه   ددر ا. معثخ  استمطازتات   اصل یهاداده یرهانت ساز 

(. برای 00) مسثعی شیه است ،مانعی مث  مصایدب قاًنکب دق کار رودآت  بب اژوه  یبرا د هاععوان دادهبب

ی اژوه ، هاارس ( شامل تع نم 0117) 0ی سعیزوسک  و باروسوامریلبازگوی ه تانجا  فراترکن  از 

ازتات ی مطبعیردقبجامتة آماری، بررس  و انثخاب اسعاد باکن نت و معاس ،  جوی سنسثماتنکوجست

  کیهای ی کن  ، کعثرل نهادهاافثبو ترکن  د لنوتحلبدتجو ،  نک لنوتحلبدتجوبرای  آنهای سازآمادهو 

اده شی اسث ت بن  م اهنم و ارائة گوارش ، و ترسنم شدکة ارتداراهاافثباسثخراج  و ارزداب  کن نت د

وکار )ورزش  و غنرورزش ( بودنی (. جامتة آماری اژوه  تمام  اسعاد علم  و مقازات یوزة کس 03)

کب مطابق فرادعیهای مریلة فراترکن  )گا  دو ( برای مرور سنسثماتنک اسث اده شینیکب مشخصات آن 

 ارائب شیه است.  0در جیول 

وجوی سیستماتیک ی داده و بازة زمانی جستهاگاهيپا، هادواژهیکل. 0جدول   

 فارسی لاتین

Business Model وکارمدل کسب  

Business Model Design وکارطراحی مدل کسب  

Business Model Implementation وکاری مدل کسبسازادهیپ  

Business Model Operation وکارعملیاتی کردن مدل کسب  

Business Model Change and Evolution وکارتغییر و تکامل مدل کسب  

Business Model Performance Control وکارکنترل عملکرد مدل کسب  

Business Model Evaluation وکارارزیابی مدل کسب  

Business Model Management وکارمدیریت مدل کسب  

Business Model Process  وکارکسبفرایند مدل  

Business Model Life cycle وکارچرخة عمر مدل کسب  

Google Scholar, Science Direct, Scopus, Emerald Noormags, SID, Ensani 
1990 – 2020 0831-0811  

 

)داخل  و خارج (  سعی گوناگون 597ی ارلاعات  فهرسث  از هاگاهدااگرفثب در وجوی انجا با جست

دست آمی کب وارد گا  سو  فراترکن  )بررس  و انثخاب اسعاد باکن نت( شینی. در یوزة مورد مطازتب بب

مواردی چون ععوان، شود کب برای انثخاب مقازات باکن نت و معاس  از متنارهای مخثلف اسث اده م 

یه است. در اد  اژوه  ننو ابثیا با انشعهاد ش ن رانصای و ... از ررف  روش تحقنق، چکنیه، محثوا

                                                           
1 . Sandelowski & Barroso 
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کب  0اسث اده از دو متنار ععوان و چکنیه، غربازگری ابثیاد  صورت گرفت و سپس از ابوار ارزداب  ینات 

(. اد  ابوار با اسث اده از چهار متنار جامتة آماری، 05( مترف  کرده است، اسث اده شی )0119) 0گلن 

در اد  ابوار برای هردک از  .کعی مکن نت مطازتات را ارزداب   نثادج، ررح تحقنق و هادادهی آورجمع

 ، نامشخ (No) ، خنر(Yes) بلبی اتتیادی زدرمتنار ررای  شیه و ااسخعامب با رنف چهاردرجبمتنارها 

(Unclear)،  رکاربردنغو( یNot applicable )اسث اده از اد  ابوار ساده است و برای تع نم شیه است .

 ها، کن نت  بب همة ارس دهااسخ. اس از رود مکار دک  از چهار ااسخ بازا بب سؤال  بب هر دهااسخ

شود، ااسخ خنر و نامشخ  هر ی مندت و مع   محاسدب م هاااسخدرصی  براساسهر بخ  و کل  ابوار 

 0ااسخ خنر،  0، ااسخ غنرکاربردی 0رای منال اگر در بخ  جامتة آماری، ب. شونی مدو مع   محسوب 

 ااسخ بلب وجود داشثب باشی، در اد  صورت 3ااسخ نامشخ  و 

T=Y+N+U=3+1+1=5 

Y/T=3/5=60 % 

60 %< 75 % 

آن در خصوص اعثدار کل   براساسو  دگنر می ددگر ننو انجا  هابخ اد  محاسدات برای 

عثدار بخ  درصی باشی کب در مورد بازا ا 71مساوی  تربورگ Y/Tکب بادی نسدت  شود می رنگمنتصم

شیه، سعی شعاساد  597از  0مرایل بازا و مطابق ازگوردثم شکل  براساساست.  ونبرانگسؤالجامتة آماری 

معدع برای اسث ادة نهاد  انثخاب شی. اس از کیگذاری کن   و در مریلة ششم ننو  031در نهادت تتیاد 

کیهای  و هاافثب( برای ارمنعان از کن نت دهاافثب)کعثرل نهاد  کیهای اسثخراج  و ارزداب  کن نت د

 موضوع  بن  دو کیگذاردر واقع توافق دروندرصی توافق کیگذاری اسث اده شی. اد  شاخ  اسثخراج  از 

سعی و اسثخراج دوبارة کیها توسط ن ر دو  کب با روش تحقنق  01دهی. با انثخاب مخثلف را نشان م 

دب شی اسکن   کاملاً آشعا و با موضوع مورد اژوه  ننو آگاه  کاف  داشت، درصی توافق با فرمول زدر مح

 درصی بود.  10کب برابر با 

=011× درصد توافق  

 0×تتیاد توافقات

 تتیاد کل کیها

  

                                                           
1 . Critical appraisal tool 

2 . Glynn 
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 N=597شیه تتیاد کل معابع دافت  

    N=91معابع ردشیه )ععوان( 

معابع باقنمانیه برای بررس  چکنیه   

510=N 

   N=003معابع ردشیه )چکنیه( 

ن  گلمعابع باقنمانیه برای ارزداب    

079=N 

معابع ردشیه )ارزداب  گلن ( 

050=N 

  

 n=031معابع باقنمانیة نهاد    

 . الگوريتم انتخاب منابع نهايی0شکل 

 

اس از مریلة فراترکن  در فاز دو  تحلنل تم مین ر قرار گرفت. در واقع هیف از تحلنل تم تکمنل 

  رموردنی از ایدیة اجعدبهنچ  کبیرورببوکار بود، و شعاساد  کیهای بنشثر برای فرادعیهای کس 

ی کن   هادادهمدهم باق  نمانی. تحلنل تم روش  برای شعاخت، تحلنل و گوارش ازگوهای موجود در 

ثخاب برف  انی گلوزبرنگنمونبوکارهای ورزش  بب شکل ن ر از خدرگان یوزة کس  00است. در اد  مریلب 

چعی ن ر ابثیاد  براساس داشث  سابقة اجراد  و علم  در یوزة  صورت کب ابثیا با انثخابشینی. بید 

ة افثدساخثاری ننمبهامصایدبی ورزش ، ن رات آت  توسط افراد اوزنب مترف  شینی. با انجا  وکارهاکس 

بود، اشداع ن ری یاصل شی،  همومان آنهاو تحلنل  هادادهی آورجمععمنق با خدرگان کب مرایل 

، خروج  اد  مریلب ننو توزنی شی نم، م اهنم جیدیتر شعاساد  هامصایدبمب دادن با ادا کبیروربب

 شی.   یأدنتکیهای مثتیدی بود کب با محاسدة درصی توافق کیگذاری کن نت تحلنل تم 

با اتما  مریلة فراترکن  و تحلنل تم اندوه  از کیهای نهاد  ادجاد شی کب با کعار هم گذاشث  کیهای 

های فرع ، در کیهای نهاد  ادجاد شی. سپس تم هاادغا و  هالدوتتیجرحیاصل از دو مریلب برخ  

ی بعیدسثبد و ی ظاهری و م هوم  از کیها ادجاهامشابهت براساسهای اصل  و محورهای مخثل   تم
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ی ترقنعمتا بب درك  کعی مترسنم شی. شدکة مضامن  بب اژوهشگر کمک  1شی و در نهادت شدکة مضامن 

 ا  بدرد و آن را تشردح کعی.  هادادهاز م اهنم برسی و بب ازگوهای موجود در 

 

  هاافتهی

 دهی. مشعاخث  مریلة تحلنل تم را نشان ی جمتنتها ژگدوی از توصنف اخلاصب 0جیول 
 

 شناختی افراد مورد مصاحبهی جمعیتهایژگيو . توصیف2جدول 

 جنسیت تحصیلات حوزة تخصصی فعالیت ردیف
ی یا اندازراهسابقة اجرایی در 

ورزشی وکارکسبمدیریت   

 بلب مرد دکثری میدردت ورزش  اسثادان و اژوهشگران  0

 خنر مرد  ورزش تدردمی یدکثر اسثادان و اژوهشگران  0

 بلب مرد  ورزش تدردمی یدکثر اسثادان و اژوهشگران  3

 بلب زن  ورزش تدردمی یدکثر اسثادان و اژوهشگران  5

وکارصایدان کس  1  بلب زن دانشجوی دکثری  

وکارصایدان کس  9  بلب مرد دکثری میدردت ورزش  

وکارصایدان کس  7  بلب مرد کارشعاس  ارشی 

 بلب مرد دکثری میدردت بازرگان  اسثادان و اژوهشگران  1

وکارصایدان کس  9  بلب زن دانشجوی دکثری  

وکارصایدان کس  01  بلب مرد کارشعاس  ارشی  

 خنر زن دکثری میدردت ورزش  اسثادان و اژوهشگران 00

 

های صورت تل نق  در سب سطح کیهای نهاد ، تمی مرایل فراترکن  و تحلنل تم ببهاافثبدر ادامب د

شیه در ارائب شیه است. مطابق جیاول ارائب 9تا  3های اصل  در محورهای مخثلف در جیاول فرع  و تم

تم اصل   00تم فرع  و  15کی نهاد  توزنی شی کب در  001مجموع دو مریلة فراترکن  و تحلنل تم، 

اجرا، تتردف یوزة ررای  محصول، ان  7ی شینی. همچعن  محورهای ظهوردافثب شامل بعیبدسث

ی و اجرا، کعثرل و عملکرد و اشثندان  فعاوری بود. اد  ه ثحوزه سازفتالمعابع،   نتأممشثردان، تتنن  و 

نشان  0کب در شکل  دهعی مزنان را تشکنل  تعاس  انیا ی هاباشگاه وکارکس ععاصر فرادعیهای میل 

   روابطکل رورببداده است. مطابق شکل هرچعی برخ  مرایل نسدت بب ددگر مرایل تقی  زمان  دارد، 

بن  ععاصر اد  مرایل همپوشان  زدادی با هم دارنی و تعها تصور وجود دک خط سنر زمان  مسثقنم بن  

                                                           
1 . Thematic Network 
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بسناری از ععاصر اد  ه ت یوزه بر  چراکبی از آن خواهی بود کب اشثداه است، اسادهمرایل برداشت 

 ، تشردح خواهعی شی. هاافثبکب در بخ  تحلنل د باشعی م رگذارنتأثدکیدگر 

   تناسب اندامی هاباشگاهوکار . مفاهیم ظهوريافته با محور طراحی محصول در مدل کسب3جدول 
 کدهای نهايی های فرعی تم های اصلیتم محور

ررای  
 محصول

توصنف ارزش 
 انشعهادی

ی هاارزش
 کارکردی

 تعاس  انیا 
 سلامث 
 زذت

 شاداب  و نشاط
 امنی بب زنیگ 

 توازن جسم  و روی 
 ار کردن اوقات فراغت

ی هاارزش
 ع اجثما

 روابط دوسثانب
 ایثرا 
 تمادو

 برنیسازی محصول 
 ادجاد برنی

 تتنن  نا  تجاری
 ررای  زوگو
 تتنن  شتار 

 ثدت برنی  ثدت برنی

تتردف سطوح 
 محصول

 محل تمرد  با ن ارت مرب  سطح اادب

 افثبدارتقاسطح 
 محل تمرد  و ن ارت با برنامة فردی

 محل تمرد ، ن ارت، برنامة فردی و برنامة تغذدب 

 خیمات جاند 
 ی غذاد  و ورزش  هامکمل

 ک   و زداس ورزش 
 ماساژ ورزش  و درمان 

 

   تناسب اندامی هاباشگاهوکار اجرا در مدل کسب. مفاهیم ظهوريافته با محور پیش0جدول 
 کدهای نهايی های فرعی تم های اصلیتم محور

 اجراان 

 یسازفرهعگ

کردن  معیعلاقب
 عمو  افراد

 های اجثماع  یضور در فضای مجازی و شدکب
تعاس  ارتقای آگاه  عموم  در خصوص محصول 

  انیا 

تخصص  نشان 
 دادن محصول

ععوان دک برجسثب کردن محصول تعاس  انیا  بب
 محصول تخصص  

 ععوانخودی بب وکارکس نشان دادن تواناد  برنی 
 دک مرجع تخصص  در یوزة تعاس  انیا  

جذب مشثردان 
 اوزنب

شعاخت مشثردان 
 ایثماز 

بب  معیانعلاقبشعاخث  ی ارلاعات جمتنتآورجمع
 محصول در فضای مجازی 

 و ت سنر ارلاعات  لنوتحلبدتجو

تست م هوم  
 محصول

 صورت مجازیارائة خیمات قابل ارائة رادگان بب
اعثدارسعج  ادیة محصول واقت  در فضای مجازی 

  معیانعلاقبدر بن  
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   تناسب اندامی هاباشگاهوکار . مفاهیم ظهوريافته با محور تعريف مشتريان در مدل کسب1جدول 
 کدهای نهايی های فرعی تم های اصلیتم محور

تتردف 
 مشثردان

 شعاساد  مشثری

 شعاساد  و جذب
 شعاساد  تمام  مشثردان ایثماز 

 ی مشثردان بازقوهرنگهیف

 یبعیبخ 
 مشثردان اادب 
 مشثردان خاص
 اعضای دائم 

 توستة مشثری
 تدیدل مشثردان اادب بب خاص 
 تدیدل مشثردان خاص بب اعضا

جذب مشثردان 
 جیدی

 بررس  ظرفنت فنودک  موجود 
 بررس  نرخ از دست دادن مشثری

ی ساز شخص
 مشثری

ی ساز شخص
 محصول

 ی ارلاعات هر مشثری آورجمع
 س ارش  کردن محصول 
 شیهارائة محصول س ارش 

 ارتدارات شخص 
 شعاساد  کانال ارتدار  ترجنح 
 برقراری ارتداط در کانال ترجنح 

 

   متناسب اندای هاباشگاهوکار منابع در مدل کسب تأمین. مفاهیم ظهوريافته با محور تعیین و 0جدول 
 کدهای نهايی های فرعی تم های اصلیتم محور

تتنن  و 
 تأمن 
 معابع

فنودک  و 
 زدرساخث 

تأمن  ساخثمان 
 باشگاه

 ساخت
 خردی
 اجاره

 ی آت هاسالتواناد  ی ظ تملک مکان در 

ررای  و 
 دکوراسنون مکان

 ی فرهعگ  در ررای  مکان هاچارچوبتوجب بب 
اسث اده از ععاصر جادگود  مانعی ص حات نمادشگر، 

 ی تتامل  و ... اوسثرها

  واتنتجه
 خردی
 اجاره

 ماز 

 شخص  شخص 

 غنرشخص 
 اسثقراض بانک 

 ی دوزث هاکمک
 جذب معابع مشارکث  

 انسان 

مربنان 
 دهعیگان()تمرد 

 جذب و اسثخیا 
 آموزش و توستب
 ی ظ و نگهیاشت

کارشعاسان و 
 مشاوران 

 تغذدب
 اوشک 

سادر ننروهای 
 کمک 

 خیمات
 معش 
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 تناسب اندامی هاباشگاهوکار سازی و اجرا در مدل کسب. مفاهیم ظهوريافته با محور فعال7جدول 

 کدهای نهايی های فرعی تم های اصلیتم محور

ی سازفتال

 و اجرا

 ده سازمان

و  هانق تتردف 

 هاتنمسئوز

 اصل  

 اشثندان

ی یضور بعیزمان

 کارکعان

 شرادط عادی

 شرادط خاص

تتنن  روابط 

 سازمان 

 تتنن  روابط گوارش ده 

 تتنن  ازگوهای هماهعگ 

 مترف  محصول 

تدلنغات 

 بخ  آگاه

 هودعة تدلنغات

 یهاطنمحاسث اده از ظرفنت تدلنغات دوررفب در 

 ی زدداد  و ...(هاساز زنانب )

 گسثرش تدلنغات
 اسث اده از بم  تدلنغات 

 تدلنغات هیفمعی و هوشمعی

ی گذارمتنق

 محصول

قنمت  براساس

با یاشنة  شیهتما 

 سود

 قنمت محل تمرد  با ن ارت مرب 

 قنمت محل تمرد  و ن ارت با برنامة فردی

قنمت محل تمرد ، ن ارت، برنامة فردی و برنامة 

 تغذدب 

ی ن وذ گذارمتنق

 بازاردر 

 ی باشگاه انیازراهجهت تحردک بازار در مرایل اوزنة 

 انییساسکب مشثردان بب قنمت زمان 

ی گذارمتنق

 ارمادب

 زمان افواد  شادان توجب تقاضا 

 کب برنی ممثازی برای باشگاه ادجاد شیزمان 

ی یضور بعیزمان

 مشثردان

کعثرل انک 

 یضور مشثردان

 مشثردان  تکتکی ارلاعات آورجمع

 شعاساد  ازگوهای زمان  یضور هر مشثری

ی هازمانار کردن 

 خاز 

 ارائة انشعهاد ودژة زمان  برای هر مشثری

 ی غنر انکهازماندر  ترارزانارائة خیمات 

توجب بب مسئوزنت 

اجثماع  

 وکارکس 

 نسدت بب جامتب 

 توجب بب موضوعات رفاه  کارکعان

ی خاص مانعی زنان هاگروهارائة خیمات رادگان بب 

 سرارست خانوار و ... 

 طنمحنسدت بب 

 ستدز

 نگهیاری مطلوب تجهنوات 

 د  در مصرف انرژیجوصرفبکعثرل و 

 اخلاق 
 کارکعانتمام   یبرا یامعشور اخلاق یرفبتهنب 

 انطداق رفثارهای کاری با اصول اخلاق 
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 تناسب اندامی هاباشگاهوکار . مفاهیم ظهوريافته با محور کنترل و عملکرد در مدل کسب0جدول 

 کدهای نهايی های فرعی تم های اصلیتم محور

کعثرل و 

 عملکرد

 کعثرل ماز 

 سودآوری
 سرسرببانجا  تحلنل نقطة 

 در مقارع زمان  مخثلف سرسرببمقادسة نقطة 

 هاعبدهو
 ثابتی هاعبدهو

 ی مثغنرهاعبدهو

   تغننراتابدشبدر

 هودعب 

 کعثرل تغننرات هودعب 

 معدع اوش  تغننرات هودعب  دترمعاس تتنن  

 کعثرل زمان 

 زمان ارائة خیمت
 سنکل زمان  سرکش  مرب  بب هر مشثری

 زمان یضور مرب  در یازت اضطرار 

 انث ار مشثری
 اصل در اسث اده از تجهنوات 

 در اسث اده از تجهنوات اشثندان

 رصی مشثردان

رضادثمعیی 

 مشثری

 معییسعج  رضادت

 معیی در رول زمان رونی رضادت

 تجارب مشثردان 

 یس ادمع 

 ی ایرفبیس روابط 

 یس روابط صادقانب

نرخ جذب و از 

 دست دادن

 تتیاد مشثردان جیدی

 مشثردان از دست داده 

 وفاداری مشثری 

 تمادل مشثری بب مترف  باشگاه بب ددگران

 تمادل مشثری بب خردی در صورت تغننرات هودعب

 جاد  مکانتمادل مشثری بب خردی در صورت جابب

 بعچ مارك محنط  

 شعاساد 
 رصی محنط با اسث اده از معابع مخثلف

 ی معاس هانمونبانیا کردن 

 اسث اده 
 بررس  و تحلنل نمونب

 ازها  از نمونب
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 تناسب اندامی هاباشگاهوکار . مفاهیم ظهوريافته با محور پشتیبانی فناوری در مدل کسب9جدول 
 کدهای نهايی های فرعی تم های اصلیتم محور

 اشثندان 
 فعاوری

ی اسثگذارنس
 فضای مجازی

 یهاشدکبمیدردت 
 اجثماع 

  وکار خودتتنن  بهثرد  بسثر مجازی برای کس 
های مجازی مث اوت تحت ادجاد اروفادل در شدکب
 وکار نا  دکسان برای کس 

ادجاد هماهعگ  و وییت رودب بن  بسثرهای 
 مخثلف مجازی باشگاه 

  روش  و ش اف جهت واکع  مشخطداشث  
 نسدت بب موضوعات اجثماع 

   دهخیمات
های تهنب و ارسال محثوای معاس  بب شدکب

 اجثماع  باشگاه 
 های مشثردان و کاربرانااسخگود  بب ارس 

 رصی فضای مجازی برای کشف رونیهای اجثماع   تحلنل رونیها

فعاوری هوشمعی 
 سازی باشگاه

تجهنوات ارتقای 
 کن نت محصول 

 گنری علائم ینات دسثگاه انیازه
 کازری شماردسثگاه 

 دسثگاه سعج  ترکن  بین 
داشدوردهای تخصص  مربنان برای رصی وضتنت 

 مشثری

 تجهنوات کعثرز 
 ی کمی ازکثروننک هاق ل

 ی کعثرل ساعات ورود و خروج مشثریسعسورها
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 یریگجهینتبحث و 

 ی ورزش  تعاس  انیا  بانوان بود. در اد هاباشگاهوکار فرادعیی برای اد  تحقنق در ا  ارائة ازگوی کس 

وزة ی کن   با خدرگان یهامصایدبی شامل فراترکن  معابع علم  انشنعب و ادادهزمنعب از معابع مثعوع 

ی دو مریلب، فرادعیهای میل شعاساد  و تشردح هاافثبوکارهای ورزش  اسث اده شی و با تل نق دکس 

ه ی مخثل   تشکنل شیهابخ ی ورزش  تعاس  انیا  زنان از هاباشگاهوکار شی. ازگوی فرادعیی کس 

مرایل بررس  کرد، اما کارکرد  تأخرتقی  و  براساسی مخثلف اد  ازگو را هابخ  توان ماست، هرچعی 

 مورد توجب قرار گنرد.  همومانصحنح آن زمان  خواهی بود کب همة ععاصر 

ی ورزش  تعاس  انیا  زنان، هاباشگاهوکارهای نقطة شروع کار در ررای  ازگوی فرادعیی برای کس 

وکار است. کس  . در واقع ررای  محصول تتردف و ارورانین ادیة اصل استمربوط بب ررای  محصول 

بب مشثردان ارائب دهی و همچعن   خواهی موکار محصوز  را کب دا صای  کس  مؤسسدر اد  مریلب 

 . برای ررای دشو مو تصودر روشع  در مورد محصول قابل ارائب ادجاد  کعی می آن را تشردح ها ژگدو

س  انیا  زنان دو دسثب از ی تعاهاباشگاهمحصول بادی ارزش انشعهادی محصول توصنف شود کب در 

ی کارکردی و اجثماع  بب مشثردان قابل ارائب است. برنیسازی محصول اقیا  ددگری است کب هاارزش

هعوز محصوز  توزنی و ارائب نشیه است، اما ادجاد برنی مثمادو  هرچعیبرای ررای  محصول زاز  است، 

بادی سطوح مخثلف محصول تتردف  برای ادیة محصوز  کب شکل گرفثب است، ضروری است. همچعن 

ادة سطح ا توان می شود کب برای اد  کار بعیسطحعدارت  محصول قابل ارائب بب مشثردان شود دا بب

 محصول، سطح ارتقادافثة محصول و خیمات جاند  را در ن ر گرفت. 

ی امریلباجرا اجرا شی، در واقع ان وارد مریلة ان  توان می آن ها ژگدوبا تشردح محصول و 

است کب هعوز هم محصوز  توزنی و ارائب نشیه است، دتع  باشگاه تعاس  انیا  زنان هعوز وجود خارج  

بودن جذب مشثردان  برزماناجرا چنست و چرا زاز  است؟ دک  از دزادل اصل  نیارد، اما ماهنت ان 

وکار بب نقطة سودآوری، ندود مشثری و عی  تمادل برای خردی محصول کس وکار واقت  و رسانین کس 

وانعی نث هاماهو شادی  شونی می انیازراهی ورزش  تعاس  انیا  در معارق مخثلف هاباشگاهاست. بسناری از 

اجرا، وکار بب خطر خواهی افثاد، اما با مریلة ان ای را جذب کععی، بعابراد  ادامة ینات کس هنچ مشثری

رسنین بب نقطة مطلوب از ن ر جذب مشثردان و سودآوری را تسردع کرد. در اد  مریلب بادی  توان م

ی کرد و ضم  ارتقای آگاه  عموم  سازفرهعگوکار کب همان تعاس  انیا  است، نسدت بب محصول کس 

ر د موردن روکار  و موادای محصول، تعاس  انیا  را دک محصول تخصص  نشان داد کب کس ها ژگدواز 
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وکار جذب و بب خود ععوان مشثری اوزنة کس توزنی و ارائة آن تخص  دارد. همچعن  بادی افرادی را بب

ساخت. تست م هوم  محصول ننو کب در واقع همان ادیة محصول است، در اد  مریلب ات اق  معیعلاقب

ی مخثلف هاجعدبود را از زوادا و ادیة محصول خ توانعی موکار و میدران و صایدان کس  افثی م

اجرا ننازمعی کععی. اجرای مریلة ان  لدوتتیجرحاعثدارسعج  کرده و در صورت زوو  آن را 

 انجا  گنرد.  توانی نمدر فضای مجازی است و بیون آن  اررنگی فعاوری ارلاعات و یضور هارساختدز

زدادی را بب خود جذب  معیانعلاقبی است کب انقطبوکار در اجرا، کس با انجا  موفق مریلة ان 

صورت مجازی اسث اده کرده و تمادل خود را برای اسث ادة کرده است و یث  برخ  افراد از خیمات آن بب

را اجشیه در مریلة ان یآورجمعارلاعات  براساس. بعابراد  انیکردهوکار بنان واقت  از محصول کس 

ی ساز صشخن اقیا  کرد. تتردف مشثردان شامل شعاساد  مشثردان و نسدت بب تتردف مشثردا توان م

ب ک رفثبرفثبو  شود ماجرا شروع ست کب شعاساد  مشثری از رردق معابع ارلاعات  مریلة ان آنها

ی دابم  توستب ترعنوسو ارلاعات  هادادهی آورجمعوکار خیمات واقت  را بب مشثردان ارائب کرد، با کس 

گ ت در تتردف مشثردان شعاساد  مشثری  توان مرو . ازاد ردنگ می در دسثور کار قرار ازس شخصو 

 . دشو می مشثری اقیام  است کب اس از گذشت زمان اجرا ساز شخص، اما دگنر مدر درجة اول انجا  

د  دارد، همچعن  ادیة محصول ها ژگدوکب محصول او چنست و چب  دانی موکار تا اد  نقطب کس 

  ننو برای خود انیا کرده است کب یاضرنی از محصول واقت  معیانعلاقبخود را اعثدارسعج  کرده و 

ی اصل  مشثردان خود را شعاخثب هاگروهاسث اده کرده و برای رسنین بب محصول هودعب کععی. همچعن  

دی اقیا  بب توزنی و ارائة محصول واقت  کرد. همچعن  را شعاساد  کرده است، بعابراد  با آنهای ها ژگدوو 

 شرادط توزنی و ارائة توان مانی، و مشثردان آن ننو مشخ  معیانعلاقب، شیهشعاخثبمحصول  کب آنجا از

ل واقت  شود تا توزنی محصو  نتأمتتنن  و  ازنن موردآن را ننو تتنن  کرد، دتع  در اد  مریلب بادی معابع 

ی ها ژگدوانی کب در اد  مریلب بادی ع فنودک  و زدرساخث ، ماز  و انسان  سب یوزة مهم گردد. معاب

ی مثتیدی ان  روی هاعبدگوی شود کب رنگمنتصمننو  آنها  نتأمی هاروشهردک مشخ  و در مورد 

 آن بب ارلاعات  نتأمو  ازنن موردی در خصوص معابع رنگمنتصموکار وجود دارد. همچعن  صایدان کس 

جب وکار مثواجرا اگر کس شیه از مرایل قدل بسثگ  دارد. برای منال با اسث اده از مریلة ان یآورجمع

وکار اسث اده زدادی وجود دارنی کب یاضرنی از محصول کس  معیانعلاقبشود کب در معطقة مورد بررس  

 ی باشگاه تیارك بدنعی دا برعکس. انیازهرای را برای تربورگکععی، ممک  است فضای فنودک  )مکان( 
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وکار ارلاعات معاسد  در خصوص چنسث  محصول خود، موفق بودن ادیة محصول تا اد  مریلب کس 

شیه بب مشثردان نفتوصبرای توزنی و ارائة محصول  دانی می مشثردان  دارد، همچعن  ها ژگدوو 

، شود موکار وارد مریلة اجراد  معابع در واقع کس   نمتأکعی. با   نتأمشیه چب معابت  را از کجا دفتتر

و  یسازفتال. دگنر می کب عملنات توزنی محصول واقت  و ارائة خیمت بب مشثردان انجا  امریلبدتع  

. رسانی موکار محصول را بب دست مشثری اجرا دربرگنرنیة تمام  اقیامات  است کب ر  آن کس 

اقیامات  است کب بادی انجا  گنرد، مترف  محصول ننو اقیا  مهم   دترمهمسازمانیه  معابع انسان  از 

اجرا محصول خود را مترف  کرده بود، وکار در مریلة ان ددگری است کب مین ر است. هرچعی کس 

ا ، امشود ماجرا اجرا بنشثر مترف  ادیة محصول دا محصول م هوم  بادی در ن ر داشت در مریلة ان 

. دشو می تدلنغات  در سطح وسنع بب مشثردان مترف  هادر اد  مریلب محصول واقت  با اسث اده از راهدرد

کعی، بادی بب  موکار محصول واقت  خود را توزنی و بب مشثردان  عرضب همچعن  از آنجا کب کس 

مخثل   انجا  گنرد کب هردک در زمان  یهاملاكتوانی بر مدعای  مگذاری محصول اقیا  کعی کب نمتق

ار وکو کس  یدآ موجود خاص  کاربرد دارد. با ر  زمان و جذب مشثردان مدایث ددگری در بخ  اجرا بب

ی یضور مشثردان اقیا  بعیزمانی خود بب هاتنظرفبادی برای ارائة خیمات بهثر و اسث ادة ییاکنری از 

موجود  یهایبعیبخ بب تتردف دوبارة مشثردان و بازبنع  در  نیتوا می یضور مشثردان بعیزمانکعی. 

ی محصول و ارتدارات برای ساز شخصمعجر شود و جذب مشثردان جیدی را ننو فراهم آورد. همچعن  بب 

 طنمحمشثری معجر شود. توجب بب مسئوزنت اجثماع  موضوع ددگری است کب در سب یوزة جامتب، 

 ی آنهاضرورتوکار وکار قرار گنرد و با گسثرش کس کس  توجب موردو مسائل اخلاق  بادی  ستدز

 بنشثر ایساس خواهی شی. 

وکار است، هرچعی موضوع کعثرل و عملکرد صرفاً کعثرل و عملکرد بخ  بتیی فرادعیهای کس 

 یهابخ و ارزداب  عملکردها در  هاکعثرلمخث  بب اد  مریلب و اس از اجرا ننست و انواع مخثل   از 

کب  یدآ موکار برخ  مدایث کعثرز  ان  خاص با اجراد  کردن کس  رورببمخثلف قابل اجرا است، 

ا د  هسثعی کب بهابخ ی ماز ، زمان  و رصی مشثردان هاکعثرلوکار است. ودژة مدایث عملنات  کس 

ر بب بازتتردف سادر ععاصر د یتوان م هاکعثرلو انجا  دقنق اد   عیدآ موجود وکار بباجراد  کردن کس 

اعث ب توانی ممرایل مخثلف بنعجامی. برای منال کعثرل زمان  شامل زمان ارائة خیمت و انث ار مشثری 

با رصی مشثردان مشخ   کب درصورتجذب مربنان جیدی و دا تلاش برای جذب مشثردان جیدی شود دا 

جا    اد  امر انابدعلتر بادی اقیامات  را برای وکاشود کب نرخ از دست دادن مشثری بازاست، میدر کس 
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مخث  زمان خاص  ننست و اقیام  است  هاکعثرلآن شعاساد  و رفع شود. بخ  ددگری از  معشأدهی تا 

انجا  دهعی، بعچ  توانعی موکار از همان مرایل اوزنب دتع  ادجاد ادیة محصول کب میدران و صایدان کس 

برای اد  بخ  در ن ر گرفثب شیه است و بب رصی محنط با اسث اده از  مارك محنط  ععوان  است کب

اشاره دارد. فعاوری ارلاعات و یضور در  آنهامع ور اسث اده از ی معاس  ببهانمونبمعابع مخثلف و بررس  

 .استی اجثماع  برای انجا  بعچ مارك محنط  ضروری هاشدکبی از رنگبهرهفضای مجازی و 

ی ورزش  تعاس  انیا  زنان مربوط بب اشثندان  فعاوری هاباشگاهوکار بخ  آخر فرادعیهای کس 

است. ازدثب مع ور از بخ  آخر اد  ننست کب اشثندان  فعاوری دک مریلة جیاگانب و آخرد  اقیام  است 

ل بادی در صحنح می، ات اقاً اشثندان  فعاوری شرادط و تمهنیات  است کب برای کارکرد افثی مکب ات اق 

چثروار  صورتگ ت اشثندان  فعاوری شرادط  است کب بب توان مهمة مرایل در ن ر گرفثب شود و یث  

ضای ی فاسثگذارنس. اشثندان  فعاوری خود بب دو یوزه شامل دهی مقرار  رنتأثتمام  اقیامات را تحت 

 اسبراسوکار بادی ی فضای مجازی کس اسثگذارنسی باشگاه اشاره دارد. در هوشمعیسازمجازی و فعاوری 

  روش  و ش اف یضور خود را در فضاهای مجازی میدردت کعی و بخش  از خیمات خود را ننو مشخط

 چراکبی اجثماع  ارائب کعی. امروزه یضور مطلوب در فضای مجازی ضروری و زاز  است، هاشدکباز رردق 

 بعچ مارك توانی م. برای منال رصی فضای مجازی وکار را تسهنل کعیسادر فرادعیهای کس  توانی م

محنط  را تسهنل کعی و اد  امر بب بازبنع  در ررای  محصول معجر شود. یث  انجا  موفق مرایل  

ی هادکبشی ارلاعات  و یضور در هایفعاوری از رنگبهرهاجرا کب قدلاً تشردح شی، تعها از رردق مانعی ان 

ت در ادارة باشگاه اس هایفعاوری از برخ  رنگبهرهی باشگاه ننو هوشمعیسازاجثماع  منسر است. فعاوری 

ان را   بب مشثرددهخیمات توانی م، عیک مععوان باشگاه انشرو مترف  بر ادعکب باشگاه را ببکب علاوه

وکار در مقادسب با ددگران معجر شود. تسهنل کعی و بب ادجاد ارزش برتر برای مشثری و ترجنح کس 

ی توزنی و ارائة محصول شود، برای سازعبنبهکاناز  برای  توانی می باشگاه همچعن  هوشمعیسازفعاوری 

عی، ک لنوتحلبدتجوردان را رصی و ی از تجهنوات کعثرز  کب بثوانی ساعات یضور مشثرنگبهرهمنال 

ثوانی   برایثببوکار کمک کعی تا باشی و بب میدردت کس  مؤثری یضور مشثردان بعیزماندر  توانی م

ئب ی بهثری اراهاشعهادنای ترجنح  هازمان براساسی خاز  باشگاه خود را ار کعی دا بب مشثردان هازمان

 دهی.

 ی ورزش  تعاس  انیا  زنان در اد هاباشگاهوکار فرادعیی وی کس شیه برای ازگد شعاسافرادعیهای 

ی مخثلف از جملب بازارداب ، راهدرد، هایوزهاژوه  دربرگنرنیة م اهنم مثتیدی بود کب در مدان  ن ری 
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در اد  بخ  اژوهشگران قصی نیارنی  رو دازااشاره شیه است.  آنها  میدردت بب کل رورببوکار و کس 

 کار  داشیه را با مدان  ن ری مقادسب کععی، اما با برخ  تحقنقات تجرب  د شعاسام اهنم  تکتککب 

وکار  ی کسشعهادنارزش ا فنتوصی تحقنق در محور ررای  محصول دربرگنرنیة هاافثب. ددگنر مانجا  

  ادابش، زذت ، ثسلام، تعاس  انیا ی )کارکرد یهاارزشی تعاس  انیا  دو دسثب از هاباشگاهبود کب برای 

 روابط  )اجثماع یهاارزش( و کردن اوقات فراغت ار  و و روی  جسم توازن ، بب زنیگ ینام، و نشاط

ی هاارزش( کب 0390) زادهیس ی تحقنق هاافثب، ایثرا  و تمادو( شعاساد  شی. اد  دافثب مشابب ددوسثانب

در دک باشگاه ورزش  بانوان را شامل سلامث ، تعاس  انیا ، کاربردی، تقودت روینب و شاداب ،  ارائب قابل

 زادهیس (، است، ازدثب مدعای تحقنق 0ن س بنان کرده بود )داب  و افواد  اعثمادبباوقات فراغت و دوست

ق یاضر همخوان  ی تحقنهاافثبی میل با دهابخ وکار بود و سادر بخش  بو  کس ( میل نب0390)

خیمات مشاوره، اوشک  ورزش ، سلامث ، د  مانعی هاارزش( ننو بر 0399کمثری دارد. در تحقنق غلام  )

تعیرسث  و ت ردح ، خیمات رفاه ، تأمن  محصوزات، خیمات آموزش، ننازهای ماز  و ننازهای ایساس  

( کب با توجب بب جامع و 01یه بود )وکارهای ورزش  با رودکرد کارآفردعانب اشاره شررای  میل کس در 

ی تحقنق ما با بخش  از اد  هاارزشی دارد و اگسثردهی انشعهادی دامعة هاارزشکل  بودن اد  تحقنق 

 موارد همخوان است.

اجرا در اد  تحقنق در سادر تحقنقات کمثر اشاره شیه است، در واقع دک  از بب م اهنم محور ان 

  تست م هوموکار بود، اما ی جیدیی در فرادعیهای کس هاجعدبساد  ی تحقنق یاضر شعاها ژگدو

کب از م اهنم فرع  در اد  بخ  بود، در ادبنات بازارداب  و توستة محصوزات جیدی وجود دارد.  محصول

های در محور تتردف مشثردان م اهنم مخثل   شعاساد  شی کب با توجب بب اهمنت مشثری در میل

ت مخثلف بب مثغنرهای مربوط بب مشثری اشاره شیه است. زوو  توجب بب مشثردان وکار در تحقنقاکس 

 1 و کااوز  ، کاالثیآنثوزی( و 0399(، غلام  )0390) زادهیس در تحقنقات  آنهای بعیبخ هیف و 

ی ورزش  هاباشگاه( برای 0101) 2( و ضرورت ی ظ اعضا در تحقنق بردبوری، منچل و تورن0109)

معابع بر معابع مخثلف مورد نناز  تأمن (. در محور تتنن  و 07، 09، 01، 0شیه است ) ینتأکای، غنریرفب

وکار است، ازدثب بخش  بو  کس ی مهم در میل نبهابخ شی کب معابع کلنیی از  ینتأکوکار کس 

  نتأممعابع را شعاساد  کرده است. اهمنت تتنن  و   نتأمی از اژهدوی هاجعدبم اهنم تحقنق یاضر 

                                                           
1 . Antoldi, Capelletti & Capelli 

2 . Bradbury, Mitchell & Thorn 
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ی و اداره انیازراهی ورزش  اغل  با معابع بخ  خصوص  وکارهاکس کب  شود ممعابع از آنجا ناش  

موفقنت  یتوان می مخثلف هابخ معابع از   نتأم، بعابراد  داشث  معابع ماز  اادیار دا تواناد  شونی م

مراکو  وکارکس ( با مقادسة میل 0100) 1را تضمن  کعی. در اد  زمنعب زوزانو و همکاران وکارکس 

ی اد  دو در معابع ماز  و درآمیی اشاره کردنی کب درك هات اوتورزش  خصوص  و دوزث  در اسپاننا بب 

(. 01توانی بب میدران در ارائة خیمات بهثر و بهدود میدردت مراکو کمک کعی )ی مراکو ورزش  م هات اوت

 سازمانیه قنقات کم  اشاره شیه است، اما برخ  م اهنم اد  محور مانعی ی و اجرا در تحسازفتالبب محور 

 ( مشابب است0399ساخثار معاس  و توجب بب سرمادة انسان  در تحقنق غلام  )ی کلنیی منل هاتنفتازبا 

شیه در اد  تحقنق بر م اهنم مرتدط با کعثرل و عملکرد در . با توجب بب فرادعیی بودن میل ارائب(01)

و ارزشناب   2نقات تجرب  کم  اشاره شیه است، هرچعی کعثرل و عملکرد دا م اهنم مشابب مانعی ااد تحق

 ردااذناجثعابة ضرورت  دهعینشانوکار وجود دارد. م اهنم محور اشثندان  فعاوری ننو در ادبنات کس 

وکار ظهور های کس لدر واقع دک  از دزادل توستة می کبیرورببوکار است، های کس در میدردت میل

ی توزدت  و ارتدار  هاکانال( بر 0399ودژه ادعثرنت بوده است. در تحقنق غلام  )ی جیدی ببهایفعاور

( بر م هو  اسثاددو  مجازی اشاره شی و مربوط بب 0100) 3اد (. در تحقنق 01شیه است ) ینتأکمجازی 

ی ورزش  هایفعاوروکار ( در میل کس 0109) 5چابردا(. 09صورت مجازی است )تجربة تماشای ورزش بب

با ارائة بازخوردهای معاس  از  توانی مد  مانعی سعسورهای یرکث  اشاره کرده است کب هایفعاوربر 

ی هاورزش( ننو بر 0107) 1رادم ، سنس  سان و بلازودچ(. 01ی ورزش  جلوگنری کعی )ها نآس

(. همة تحقنقات مذکور بر فعاوری و کاربردهای 00) انیکردهوکاری جیدی اشاره ععوان کس ازکثروننک  بب

ری ععوان مثغندارنی. در تحقنق یاضر ننو بر زوو  توجب جیی بب فعاوری بب ینتأکی مخثلف هایوزهآن در 

 شی.  ینتأکمهم در همب مرایل 

ی اهباشگاهوکار شیه در اد  تحقنق فرادعیهای کس ردحی تشهابخ   مجموع مرایل و کل روربب

در دک معطق خط  مرایل را اشت سر هم  توان م هرچعی، دهی مورزش  تعاس  انیا  زنان را نشان 

 از اد  کیا چنه، اما شود مدر ن ر گرفت کب با ررای  محصول شروع شیه و با کعثرل و عملکرد تما  
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5. Radman, Cicin-Sain, and Blazevic 



 0011، زمستان 0، شمارة 03مديريت ورزشی، دورة                                                                                       0090

 

 

، بلکب همة شود نماجرا، کعار گذاشثب  بار کی ورزش  زنان با دهاگاهباشوکار در میل کس  هابخ 

وکار بثوانی بب بهثرد  شنوة ممک  محصول شود تا کس میاو  بارها و بارها بازبنع  م  رورببفرادعیها 

 واضح مثغنری با ععوان رورببکب در ازگوی مذکور  روست دازاخود را توزنی و بب مشثردان  ارائب کعی، 

صورت دک چرخب در واقع رسنین بب ازگوی ، اما کارکرد انوسثة مرایل ببشود نمتغننر و تکامل ددیه 

ی ازگوی قدل  مث اوت خواهی بود. در اد  زمنعب ها ژگدوزمان با  گذر دری آن ها ژگدوی است کب اتازه

از فرادعی تغننرات داورلدانب و نوظهور دائم  بن   وکارکس ی هامیل( در تکامل 0101) 0ددمنل و زکوك

کب بب شرکت تواناد  ادجاد و ی ظ عملکرد  کععی مداد  0اداو ییاردااوکار تحت ععوان اجوای اصل  کس 

(. 00در ععاصر مخثلف میل رخ دهی ) توانی مو اد  تغننرات  دهی مخود در یازت تغننرات میل را 

شیه، میز  اوداست کب در نقطة زمان  حقنق یاضر ننو ازگوی فرادعیی ارائبگ ت در ت توان مبعابراد  

همة شرادط و مثغنرهای مورد نناز برای درك تغننرات و  یال  نع دریاضر بهثرد  عملکرد را دارد و 

 وکارکس بب تکامل  توانی مدرك و اجراد  کردن آن  رو دازابازبنع  میل را ننو ارائب داده است، 

 زمان معجر شود.  درگذری تعاس  انیا  زنان هاباشگاه
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Abstract  
Today, fierce competition between businesses in any industry shows the need 
to design appropriate business models, and the sports and fitness industry is 
no exception. The aim of this study was to design a process business pattern 
of women's fitness clubs. The research was exploratory and in terms of goal, 
it was a practical that was implemented with two qualitative strategies, meta-
synthesis and thematic analysis. The statistical population of meta-synthesis 
was studies in the period 1990 to 2020. To thematic analysis, 11 sports 
business experts were selected for in-depth semi-structured interviews by 
snowball method. By analyzing the two-stage data, a large number of open 
codes were identified. Finally, 125 open codes, 54 sub-themes and 21 main 
themes appeared. The quality of the two-stage findings was confirmed by 
calculating the coding agreement coefficient. Emerging concepts were 
categorized in 7 scope including Product design; Pre-run; Definition of 
customers; Determining and supplying resources; Activation and 
implementation; Control and performance; and Technology support. Each 
scope referring to specific processes in the business pattern. In a linear logic, 
these processes are one behind the other, but in the above pattern, all processes 
are constantly reviewed over and over again so that the business can produce 
and offer its product in the best possible way. In general, the proposed process 
pattern is a dynamic model that has identified all the processes and conditions 
necessary for review, and understanding and implementing it can ensure the 
evolution of the business model of women's fitness clubs. 
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