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چکیده
امروزه رقابت شدیدی بن کسد وکارهای هر صدعتت زوو ررای میلهای معاسد کس وکار را نشان م دهی و صعتت
ورزش و تعاسد انیا ننو از اد قاعیه مسدثنعا ننست .هیف تحقنق یاضر ررای ازگوی فرادعیی کس وکار باشگاههای
ورزشدد تعاسدد انیا زنان بود .تحقنق از نوع اکثشدداف و از ن ر هیف کاربردی بود کب با دو راهدرد کن فراترکن و
تحلنل تم اجرا شی .جامتة آماری فراترکن مطازتات مرتدط در بازة زمان  0991تا  0101بودنی .برای تحلنل تم ننو 00
مثخصد یوزة کسد وکارهای ورزشد ببصورت گلوزببرف برای مصایدبهای عمنق ننمبساخثاردافثب انثخاب شینی .با
تجودبوتحلنل دادههای دو مریلب تتیاد زدادی کیهای باز شدعاساد شی کب در اادان  001کی نهاد  15 ،تم فرع و 00
تم اصل ظاهر شینی .کن نت دافثبهای دو مریلب با محاسدة ضرد توافق کیگذاری تأدنی شینی .م اهنم ظهوردافثب در 7
محور شدامل ررای محصدول ،ان اجرا ،تتردف مشدثردان ،تتنن و تأمن معابع ،فتالسازی و اجرا ،کعثرل و عملکرد و
اشدثندان فعاوری دسدثببعیی شدینی کب هر کیا بب فرادعیهای خاص در ازگوی کس وکار اشاره داشت .در دک معطق
خط اد فرادعدیها اشدددت سدددر هر هم قرار دارنی ،اما در ازگوی مذکور همة فرادعیها ببرور میاو بارها و بارها بازبنع
م شدونی تا کسد وکار بب بهثرد شنوة ممک محصول خود را توزنی و عرضب کعی .ببرور کل ازگوی فرادعیی ارائبشیه،
اوداسددت کب فرادعیها و شددرادط زاز برای بازبنع را شددعاسدداد کرده اسددت .اجراد کردن اد مرایل م توانی تکامل
کس وکار باشگاههای تعاس انیا زنان را تا ییودی ان بنع کعی.

واژههای کلیدی
تکامل ،خلق ارزش ،صعتت تعاس انیا  ،ررای محصول ،فرادعی کس وکار.

 نويسندة مسئول  :تلفن 19020130310:

Email:vaghefi.rs@gmail.com
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مقدمه
دننای مثغنر امروزی ادجاب م کعی کب سازمانها برای بقا و رشی خود دست بب تلاش میاو و روزافوون
بونعی و از ابوارهای نودع کب سرعت توستب و انشرفثشان را فوون م بخشعی ،اسث اده کععی .از جملة اد
ابوارها م توان بب ررای میل کس وکار برای دک سازمان اشاره کرد کب اد ابوار نبتعها مسنر انشرفت
را برای سازمانها مشخ
ان

رو افواد

م کعی ،بلکب سرعت آنها را ننو در رسنین بب اهیافشان ،با مشخ

بودن مرایل

م بخشی ( .)0دک میل کس وکار مجموعبای است کب نشان م دهی دک شرکت چب

فتازنتهاد را بب چب صورت و در چب زمان انجا دهی تا با اسث اده از معابع خود بثوانی ارزش مازاد برای
مشثری خلق کرده و موقتنت معاسد برای خود کس کعی ( .)0میلهای کس وکار را م توان ببععوان
ابوارهای ساخثاردافثة میدردث در ن ر گرفت کب برای موفقنت هر کس وکاری مهمانی ( .)3براساس نثادج
جستوجو در اادگاه دادهای اردمنر 0م توان گ ت میل کس وکار اوزن بار در دک مقازة دانشگاه از
بلم و کلارك ( )0917مطرح شیه است .سپس در ععوان و چکنیة مقازبای از جونو ( )0991اسث اده شی.
اس از آن در سال  0990آز رد چعیزر در کثاب خود با ععوان اسثراتژی و ساخثار ،گوارش جامع و م صل
از رشی سردع و تغننرات یاصل از آن در شرکتهای صعتث ارائب کرد .اس از آن چعیزر ،سنلورم ،
منعثوبرگ ،اراهازی و بثنس در توستة اد م هو سهم زدادی داشثعی .اوج توجب بب آن بب دهة  0991دتع
همومان با ورود ادعثرنت بب دننای کس وکار برم گردد و مقازة اائول تادمرز با ععوان «میلهای کس وکار
تجارت ازکثروننک» در سال  0991اوزن کار علم انجا گرفثب در اد زمنعب است (.)5
مرور سنر تحول م هو میل کس وکار نشان م دهی از آن زمان محققان بسناری میلهای گوناگون
برای کس وکارها و با ععاصر مخثل

ارائب کردهانی و ببن ر م رسی نم توان بر جامتنت هردک از میلهای

مذکور تأکنی کرد .همچعن از آنجا کب دک میل کس وکار] ،علاوهبر ععاصر[ تشردحکععیة روابط و نق
مصرفکععیگان ،مشثردان ،شرکا و تأمن کععیگان ببمع ور شعاخت جردان محصوزات ،ارلاعات ،اول و
معافع اصل است ( ،)1بیده است کب براساس کمنت و کن نت روابط بن اجوای گوناگون فضاهای
کس وکاری در صعادع مخثلف میلهای کس وکاری کب بب موفقنت معجر شونی ،ت اوتهای زدادی با هم
خواهعی داشت و بادی مورد توجب قرار گنرد .در اد زمنعب سای ،زن و سو )0100( 0متثقینی چگونگ
ررای میلهای کس وکار بب موضوع مهم تدیدل شیه است و اگر افراد دانشگاه بثوانعی روششعاس
1. Premier
2. Tsai, Lin, and Su
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اصول ررای میلهای کس وکار را انشعهاد کععی ،کارآفردعان و میدران قادر خواهعی بود بیون هیر دادن
مقیار زدادی اول برای تلاشهاد کب بب شکست معجر م شود ،کس وکار خود را راهانیازی کععی (.)9
گذر زمان و ورود بب هوارة سو نبتعها از اهمنت میلهای کس وکار ببععوان عامل مهم در موفقنت
کس وکارها نکاسثب است ،بلکب با انچنیهتر شین کس وکارها و رقابت سعگن در صعادع مخثلف بن
بن

از

بر اهمنت اد ابوار افووده شیه است .در اد زمنعب ودثو و همکاران )0109( 0در مطازتبای یوزههای

اژوهش مهم در خصوص میلهای کس وکار را بب سب شاخة اصل م هو و اصطلایات ،ساخثار میل
کس وکار و فرادعیهای میدردت میل کس وکار 0تقسنم م کععی کب هردک از اد شاخبها خود از چعید
بخ

تشکنل شیه است .م هو و اصطلایات دربرگنرنیة تتاردف و قلمرو میلهای کس وکار است.

ساخثار میل کس وکار شامل اشکال و ععاصر ،سنسثم ارزش ،بازدگران و تتاملات و نوآوری است.
فرادعیهای میدردت میل کس وکار ننو از زدربخ های ررای  ،3انادهسازی ،5عملنات کردن ،1تغننر و
تکامل 9و عملکرد و کعثرل 7تشکنل شیه است .ودثو و همکاران ( )0109بنان م کععی کب در گذشثب عمیة
تحقنقات یوزة میلهای کس وکار بب تتاردف و قلمرو و همچعن اشکال و مؤز بها اخثصاص داشت ،اما
در سالهای اخنر تحقنقات در یوزههای نوآوری ،تغننر و تحول ،عملکرد و کعثرل و ررای ننو افواد
دافثب است ،ازاد رو م توان گ ت یوزة فرادعیهای میدردت میل کس وکار با زدربخ های ررای ،
انادهساز ی ،عملنات کردن ،تغننر و تکامل و عملکرد و کعثرل کب در گذشثب کمثر مین ر بوده است،
ننازمعی اژوه

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

اسثروازیر ،انگعنور و توچ  )0111( 1دک میل کس وکار قوی با میدردت بی م توانی شکست بخورد .در
مقابل دک میل کس وکار ضتنف ببدزنل میدردت قوی و مهارتهای انادهسازی و اجرای خوب ممک
است بب موفقنت برسی ،بعابراد آنچب برای کس وکارها مهم است ،صرفاً در ررای میل کس وکار خلاصب
نم شود و سادر مرایل میدردت آن ننو بادی مورد توجب قرار گنرد (.)1

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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امروزه صعتت ورزش دارای بخ های مخثل

است کب هردک از اد بخ ها اهمنت فراوان از مع ر

تأثنرات اقثصادی و گردشهای ماز ع نم دارنی کب ارداخث بب آنها از یوصلة اد تحقنق خارج است،
اما م توان گ ت سهم ورزش زنان چب در بخ
ببمرات

ورزشهای رقابث و چب در بخ

ورزشهای ت ردح

کمثر از سادر بخ ها ی صعتت ورزش است .با وجود اادن بودن سهم زنان در ورزش و ببتدع

آن اادن بودن سهم اقثصادی فتازنتهای ورزش آنان م توان گ ت در سالهای اخنر در بسناری از
جوامع از جملب کشور ما توجب زنان ببععوان ننم از جمتنت جامتب بب مقوزة ورزش افواد

دافثب است.

امروزه نسدت بب سالهای گذشثب شمار زدادی از زنان خواهان ارداخث بب انواع مخثلف ورزش و در سطوح
مخثلفانی و در راسثای تأدنی اد ادعا ننو م توان بب افواد

تتیاد باشگاههای ورزش مخث

زنان اشاره

کرد کب براساس شواهی محقق است .با وجود مشابهت عمل ورزش در بن زنان و مردان بیده است کب
بسناری از مسائل انرامون ارداخث زنان بب ورزش با مردان مث اوت خواهی بود .برای نمونب تعها اشارات
بب برخ ت اوتها کاف است .یوزة ورزش زنان با وجود انشرفتهای زداد در سالهای اخنر هعوز هم از
تدتنض در زمنعة اوش

رسانبای رنج م برد و منوان اوش

قناس با ورزش مردان ننست .اد وضتنت مخث
م شود ( .)9اوش

اخدار ورزش زنان در کشور ما اصلاً قابل

کشور ما ننست و یث در سادر کشورها ننو مشاهیه

ضتنف رسانبای ورزش زنان در همة سطوح و فتازنتها انامیهای چعیی در ا دارد،

اوزاً بب گسثرش اد ت کر معجر م شود کب ورزش اساساً فتازنث مردانب است و زنان نناز چعیان بب
ارداخث بب ورزش نیارنی و در اد یازت ننو انیك زنان کب بب موفقنتهای ورزش دست انیا م کععی
و توسط رسانبها مترف م شونی ،افراد خنل خاص نشان داده م شونی و اد امر ننو بب گسثرش ت کر
ارداخث زنان با روینات خاص بب ورزش معجر م شود .اد مسئلب م توانی با سناست عموم کردن
ورزش برای همة زنان در تضاد باشی و یث خود زنان ننو مردانب بودن ورزش دا خاص بودن زنان ورزشکار
را قدول کععی کب اد نوع ت کر مسثقنماً فتازنت کس وکارهای باشگاههای ورزش مرتدط با تعیرسث
زنان را تحتازشتاع قرار م دهی  ،چراکب ارائة خیمات ورزش بب زنان ددگر صرفاً میدردت دک کس وکار
ننست و بادی تلاشهاد ننو در راسثای فرهعگسازی انجا گنرد .علاوهبر اد اوش
م توانی تمادل شرکتها و سازمانها ی مخثلف را برای یمادت ماز از ورزش زنان کاه

رسانبای ضتنف
دهی ،هرچعی

مسئلة یمادت ماز در یوزة ورزشها ی سلامث و تعیرسث چعیان موضوعنت نیارد ،اما محیود بودن
اوش

رسانبای ورزش زنان در کشور ما بنشثر از سادر کشورها م توانی ظرفنتهای تدلنغات اد یوزه

را تحتازشتاع خود قرار دهی ،همچعن کس وکارهای ورزش زنان ننو ببرایث نم توانعی اقیا بب انثشار
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تصاودر تدلنغ از اقیامات خود کععی .بیده است کب یوزة ورزش زنان با چاز های نسدثاً مث اوت نسدت
بب ورزش مردان روببروست و عوامل موفقنت کس وکارهای ورزش زنان ننو با مردان مث اوت خواهی بود،
ازاد رو کس وکارهای ورزش اد دو ننو در ین مشابهت بادی تمادوات با هم داشثب باشعی .نکثة مهم
ددگر کب زوو مطازتة کس وکارهای باشگاههای تعاس

انیا زنان را نشان م دهی ،بب ت اوت سطوح

فتازنتهای ورزش برم گردد ،چراکب عمیه مطازتات موجود در اد زمنعب باشگاههای ورزش یرفبای
ارررفیار در سطح جهان را بررس کردهانی و بیده است کب میل کس وکار معاس

برای دک باشگاه

ورزش یرفبای با شهرت و برنی جهان با دک کس وکار ورزش ت ردح با محیودة عمل محل خنل
ت اوت خواهی داشت .مرور مطازتات مرتدط م توانی بنع

محققان را نسدت بب اهمنت میل کس وکارهای

ورزش بهدود بخشی و زمنعبهای توجب بب عوامل ودژة هر بخ

را فراهم آورد .در اد زمنعب بب برخ

اژوه ها اشاره م شود .کازجو و فورکادل )0119( 0در تحقنق بب ررای میز برای باشگاه فوتدال رئال
مادردی اقیا کردنی .اد محققان ضرورت ررای میلهای جیدی کس وکار را محیوددتهای درآمیزاد
باشگاههای فوتدال بب شنوة سعث بنان م کععی کب سد شیه است باشگاهها خود را بب شرکتهای میرن
ورزش و رسانبای تدیدل کععی .براساس اد تحقنق سنسثم کس وکاری سعث باشگاه رئال مادردی شامل
دو بخ

تماشاگران /اسثاددو و بهرهبرداری تلودودون بود ،اما سنسثم جیدی کب با مرکودت برنی باشگاه

است ،شامل اعج بخ

یق تصودر بازدکعان باشگاه ،موافقتنامبهای توستة برنی بن ازملل  ،برنامبهای

اسپانسرشنپ و مشارکت ،توستة فعاوریهای جیدی ،برنامبهای زادسعسنعگ و خردهفروش و توزدع است
( .)01در تحقنق ددگری مک زری )0100( 0اقیا بب ررای میل کس وکار برای آکادم های فوتدال در
آفردقای جعوب کرد .اد میل شامل بخ های مخثل

بود و چهار مثغنر دان

و دادگنری /نوآوری،

محنط یرفبای ،سرمادة ماز و علو ورزش را در مرکو خود داشت .اعج مثغنر راهدرد ،ساخثار ،فرادعیهای
کس وکار ،سنسثم ااداشده و سرمادة انسان ننو در محنط انرامون میل مین ر بودنی .همچعن عامل
رهدری کب بادی تواناد درك فرهعگ فوتداز افردقای جعوب را داشثب باشی ،در رأس میل قرار داشت کب
مجموعة اد مثغنرها در صورت کارکرد صحنح بب ادجاد ارزشهای مشثرك و مودت رقابث اادیار معجر
م شی .نکثة جاز

ادعکب مک زری ( )0100با وجود محدوبنت ورزش فوتدال در همب جای دننا از جملب

آفردقای جعوب در ابثیای اد مطازتب ادعا م کعی کب آکادم های فوتدال ببشیت در تحقنقات مورد غ لت
1. Callejo and Forcadell
2. McIlroy
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واقع شیهانی ( .)00اد دو مطازتب کب در یوزة ورزش فوتدال کب شادی محدوبترد و تجاریترد ورزش
دننا محسوب م شود ،انجا شیه و زوو انجا تحقنقات بنشثر را نشان م دهی و بیده است کب سادر
بخ های صعتت ورزش اعم از ورزشهای ت ردح  ،ورزش بانوان در ینطبهای سلامث  ،تعیرسث و
تعاس انیا ببمرات کمثر مورد توجب محققان بوده است و زوو توجب جیی بب کس وکارهای اد بخ ها
ایساس م شود.
بب اسثعاد تحقنق ودثو و همکاران ( )0109فرادعیهای میل کس وکار با زدربخ های ررای ،
انادهسازی ،عملنات کردن ،تغننر و تکامل و عملکرد و کعثرل دک از یوزههاد است کب م توانی مورد
توجب محققان باشی ( .)7از ررف ددگر ،جستوجوی معابع ارلاعات نشان م دهی تحقنقات در یوزة
باشگاههای تعاس

انیا زنان ،انیك است .همچعن یث اگر مرایل مذکور را برای میدردت فرادعیهای

میل کس وکار باشگاههای ورزش تعاس انیا زنان بپذدردم ،بادی مشخ

شود کب مثغنرهای تأثنرگذار

در هردک از اد مرایل چنست و روابط بن آنها چگونب است .ازاد رو هیف تحقنق ان

رو ررای میل

فرادعیی کس وکار باشگاههای ورزش تعاس انیا زنان است؛ میز کب با در ن ر گرفث همة مثغنرهای
اثرگذار تهنب شیه باشی و با در ن ر داشث مثغنرهای جیدیی کب م توانی امروزه موفقنت کس وکارها را
تحت تأثنر قرار دهی ،بثوانی از ابثیای شروع بب کار ررای کس وکار تا کعثرل را در ن ر داشثب باشی و
راهعمای معاسد در اخثنار میدران و صایدان کس وکارهای ورزش تعاس انیا زنان قرار دهی.
روششناسی پژوهش
تحقنق یاضر ماهنث اکثشاف دارد ،چراکب تلاش م کعی بب بسط دان

و شعاخت موجود در خصوص

فرادعیهای میلهای کس وکار بپردازد .همچعن از ن ر هیف جوء تحقنقات کاربردی است .رودکرد تحقنق
کن

بود کب روش معاس برای تحقنقات اکثشاف است .تحقنقات کن

قابل انجا هسثعی کب در اد اژوه

با روشها دا راهدردهای مخثل

از دو روش فراترکن  0و تحلنل تم 0اسث اده شی.

فراترکن روش مدثع بر مرور سنسثماتنک مطازتات کثابخانبای ببمع ور دسثناب بب شعاخت عمنق
از ایدیة مورد مطازتب است کب در آن اژوهشگر دادههای ثانودة نثادج یاصل از سادر تحقنقات را برای
ااسخگود بب نثادج خود ترکن

م کعی و نثادج جیدیی ببدست م آورد .فراترکن ؛ ترکن

و ت سنری

1 . Meta - Synthesis
2 . Thematic Analysis

طراحی الگوی فرايندی کسبوکار باشگاههای ورزشی تناسب اندام زنان
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است .در اد روش مث اژوه های گذشثب م توانی

آت ببکار رود کب دقنقاً مانعی مث مصایدب ،مسثعی شیه است ( .)00برای

انجا فراترکن از ازگوی ه تمریلبای سعیزوسک و باروسو )0117( 0شامل تع نم ارس های اژوه ،
جستوجوی سنسثماتنک جامتة آماری ،بررس و انثخاب اسعاد باکن نت و معاس  ،ردقببعیی مطازتات
و آمادهسازی آنها برای تجودبوتحلنل کن  ،تجودبوتحلنل و ترکن دافثبهای کن  ،کعثرل نهاد کیهای
اسثخراج و ارزداب کن نت دافثبها ،و ترسنم شدکة ارتدارات بن م اهنم و ارائة گوارش اسث اده شی
( .)03جامتة آماری اژوه

تمام اسعاد علم و مقازات یوزة کس وکار (ورزش و غنرورزش ) بودنی

کب مطابق فرادعیهای مریلة فراترکن (گا دو ) برای مرور سنسثماتنک اسث اده شینیکب مشخصات آن
در جیول  0ارائب شیه است.
جدول  .0کلیدواژهها ،پايگاههای داده و بازة زمانی جستوجوی سیستماتیک

فارسی

لاتین

مدل کسبوکار

Business Model

طراحی مدل کسبوکار

Business Model Design

پیادهسازی مدل کسبوکار

Business Model Implementation

عملیاتی کردن مدل کسبوکار

Business Model Operation

تغییر و تکامل مدل کسبوکار

Business Model Change and Evolution

کنترل عملکرد مدل کسبوکار

Business Model Performance Control

ارزیابی مدل کسبوکار

Business Model Evaluation

مدیریت مدل کسبوکار

Business Model Management

فرایند مدل کسبوکار

Business Model Process

چرخة عمر مدل کسبوکار
Noormags, SID, Ensani
0811-0831

Business Model Life cycle
Google Scholar, Science Direct, Scopus, Emerald
1990 – 2020

با جستوجوی انجا گرفثب در اادگاههای ارلاعات فهرسث از  597سعی گوناگون (داخل و خارج )
در یوزة مورد مطازتب بب دست آمی کب وارد گا سو فراترکن (بررس و انثخاب اسعاد باکن نت) شینی.
برای انثخاب مقازات باکن نت و معاس

از متنارهای مخثلف اسث اده م شود کب مواردی چون ععوان،

چکنیه ،محثوا ،روش تحقنق و  ...از ررف صای ن ران انشعهاد شیه است .در اد اژوه

ننو ابثیا با

1 . Sandelowski & Barroso
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اسث اده از دو متنار ععوان و چکنیه ،غربازگری ابثیاد صورت گرفت و سپس از ابوار ارزداب ینات  0کب
گلن  )0119( 0مترف کرده است ،اسث اده شی ( .) 05اد ابوار با اسث اده از چهار متنار جامتة آماری،
جمعآوری دادهها ،ررح تحقنق و نثادج کن نت مطازتات را ارزداب م کعی .در اد ابوار برای هردک از
متنارها تتیادی زدرمتنار ررای شیه و ااسخعامب با رنف چهاردرجبای بلب ( ،)Yesخنر ( ،)Noنامشخ
( ،)Unclearو غنرکاربردی ( )Not applicableتع نم شیه است .اسث اده از اد ابوار ساده است و برای
ااسخده بب هر سؤال دک از چهار ااسخ بازا ببکار م رود .اس از ااسخده بب همة ارس ها ،کن نت
هر بخ
دو مع

و کل ابوار براساس درصی ااسخهای مندت و مع
محسوب م شونی .برای منال اگر در بخ

ااسخ نامشخ

محاسدب م شود ،ااسخ خنر و نامشخ

هر

جامتة آماری 0 ،ااسخ غنرکاربردی 0 ،ااسخ خنر0 ،

و  3ااسخ بلب وجود داشثب باشی ،در اد صورت
T=Y+N+U=3+1+1=5
Y/T=3/5=60 %
60 %< 75 %

اد

محاسدات برای بخ های ددگر ننو انجا م گنرد و براساس آن در خصوص اعثدار کل

تصمنمگنری م شود کب بادی نسدت  Y/Tبورگتر مساوی  71درصی باشی کب در مورد بازا اعثدار بخ
جامتة آماری سؤالبرانگنو است .براساس مرایل بازا و مطابق ازگوردثم شکل  0از  597سعی شعاساد شیه،
در نهادت تتیاد  031معدع برای اسث ادة نهاد انثخاب شی .اس از کیگذاری کن

و در مریلة ششم ننو

(کعثرل نهاد کیهای اسثخراج و ارزداب کن نت دافثبها) برای ارمنعان از کن نت دافثبها و کیهای
اسثخراج از درصی توافق کیگذاری اسث اده شی .اد شاخ

در واقع توافق درونموضوع بن دو کیگذار

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

کاملاً آشعا و با موضوع مورد اژوه

ننو آگاه کاف داشت ،درصی توافق با فرمول زدر محاسدب شی

کب برابر با  10درصی بود.
تتیاد توافقات×0
تتیاد کل کیها

×=011

درصد توافق

1 . Critical appraisal tool
2 . Glynn
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تتیاد کل معابع دافتشیه N=597
معابع ردشیه (ععوان) N=91

معابع باقنمانیه برای بررس چکنیه
N=510
معابع ردشیه (چکنیه) N=003

معابع باقنمانیه برای ارزداب

گلن

N=079

معابع ردشیه (ارزداب

گلن )

N=050

معابع باقنمانیة نهاد

n=031

شکل  .0الگوريتم انتخاب منابع نهايی

اس از مریلة فراترکن در فاز دو تحلنل تم مین ر قرار گرفت .در واقع هیف از تحلنل تم تکمنل
و شعاساد کیهای بنشثر برای فرادعیهای کس وکار بود ،ببروریکب هنچ جعدبای از ایدیة موردن ر
مدهم باق نمانی .تحلنل تم روش برای شعاخت ،تحلنل و گوارش ازگوهای موجود در دادههای کن
است .در اد مریلب  00ن ر از خدرگان یوزة کس وکارهای ورزش بب شکل نمونبگنری گلوزببرف انثخاب
شینی .بید صورت کب ابثیا با انثخاب چعی ن ر ابثیاد براساس داشث سابقة اجراد و علم در یوزة
کس وکارها ی ورزش  ،ن رات آت توسط افراد اوزنب مترف شینی .با انجا مصایدبهای ننمبساخثاردافثة
عمنق با خدرگان کب مرایل جمعآوری دادهها و تحلنل آنها همومان بود ،اشداع ن ری یاصل شی،
ببروریکب با ادامب دادن مصایدبها ،م اهنم جیدیتر شعاساد نم شی ،خروج اد مریلب ننو توزنی
کیهای مثتیدی بود کب با محاسدة درصی توافق کیگذاری کن نت تحلنل تم تأدنی شی.
با اتما مریلة فراترکن و تحلنل تم اندوه از کیهای نهاد ادجاد شی کب با کعار هم گذاشث کیهای
یاصل از دو مریلب برخ جرحوتتیدلها و ادغا ها در کیهای نهاد ادجاد شی .سپس تمهای فرع ،
تمهای اصل و محورهای مخثل

براساس مشابهتهای ظاهری و م هوم از کیها ادجاد و دسثببعیی
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شی و در نهادت شدکة مضامن  1ترسنم شی .شدکة مضامن بب اژوهشگر کمک م کعی تا بب درك عمنقتری
از م اهنم برسی و بب ازگوهای موجود در دادهها ا بدرد و آن را تشردح کعی.
یافتهها
جیول  0خلاصبای از توصنف ودژگ های جمتنتشعاخث مریلة تحلنل تم را نشان م دهی.
جدول  .2توصیف ويژگیهای جمعیتشناختی افراد مورد مصاحبه
ردیف

حوزة تخصصی فعالیت

جنسیت

تحصیلات

سابقة اجرایی در راهاندازی یا
مدیریت کسبوکار ورزشی

0

اسثادان و اژوهشگران

دکثری میدردت ورزش

مرد

بلب

0

اسثادان و اژوهشگران

دکثری میدردت ورزش

مرد

خنر

3

اسثادان و اژوهشگران

دکثری میدردت ورزش

مرد

بلب

5

اسثادان و اژوهشگران

دکثری میدردت ورزش

زن

بلب

1

صایدان کس وکار

دانشجوی دکثری

زن

بلب

9

صایدان کس وکار

دکثری میدردت ورزش

مرد

بلب

7

صایدان کس وکار

مرد

بلب

1

اسثادان و اژوهشگران

دکثری میدردت بازرگان

مرد

بلب

9

صایدان کس وکار

دانشجوی دکثری

زن

بلب

01

صایدان کس وکار

کارشعاس ارشی

مرد

بلب

00

اسثادان و اژوهشگران

دکثری میدردت ورزش

زن

خنر

کارشعاس ارشی

در ادامب دافثبهای مرایل فراترکن و تحلنل تم ببصورت تل نق در سب سطح کیهای نهاد  ،تمهای
فرع و تمهای اصل در محورهای مخثلف در جیاول  3تا  9ارائب شیه است .مطابق جیاول ارائبشیه در
مجموع دو مریلة فراترکن
دسثببعیی شینی .همچعن

و تحلنل تم 001 ،کی نهاد توزنی شی کب در  15تم فرع و  00تم اصل
محورهای ظهوردافثب شامل  7یوزة ررای

محصول ،ان اجرا ،تتردف

مشثردان ،تتنن و تأمن معابع ،فتالساز ی و اجرا ،کعثرل و عملکرد و اشثندان فعاوری بود .اد ه ثحوزه
ععاصر فرادعیهای میل کس وکار باشگاههای تعاس

انیا زنان را تشکنل م دهعی کب در شکل  0نشان

داده است .مطابق شکل هرچعی برخ مرایل نسدت بب ددگر مرایل تقی زمان دارد ،ببرور کل روابط
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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مرایل برداشت سادهای از آن خواهی بود کب اشثداه است ،چراکب بسناری از ععاصر اد ه ت یوزه بر
دکیدگر تأثنرگذار م باشعی کب در بخ

تحلنل دافثبها ،تشردح خواهعی شی.

جدول  .3مفاهیم ظهوريافته با محور طراحی محصول در مدل کسبوکار باشگاههای تناسب اندام
کدهای نهايی
تمهای فرعی
تمهای اصلی
محور
تعاس انیا
سلامث
زذت
ارزشهای
شاداب و نشاط
کارکردی
امنی بب زنیگ
توصنف ارزش
انشعهادی
توازن جسم و روی
ار کردن اوقات فراغت
روابط دوسثانب
ارزشهای
ایثرا
اجثماع
تمادو
ررای
محصول
تتنن نا تجاری
ررای زوگو
ادجاد برنی
برنیسازی محصول
تتنن شتار
ثدت برنی
ثدت برنی
محل تمرد با ن ارت مرب
سطح اادب
محل تمرد و ن ارت با برنامة فردی
سطح ارتقادافثب
محل تمرد  ،ن ارت ،برنامة فردی و برنامة تغذدب
تتردف سطوح
محصول
مکملهای غذاد و ورزش
و زداس ورزش
ک
خیمات جاند
ماساژ ورزش و درمان
جدول  .0مفاهیم ظهوريافته با محور پیشاجرا در مدل کسبوکار باشگاههای تناسب اندام
کدهای نهايی
تمهای فرعی
تمهای اصلی
محور
یضور در فضای مجازی و شدکبهای اجثماع
علاقبمعی کردن
ارتقای آگاه عموم در خصوص محصول تعاس
عمو افراد
انیا
فرهعگسازی
برجسثب کردن محصول تعاس انیا ببععوان دک
محصول تخصص
تخصص نشان
دادن محصول
نشان دادن تواناد برنی کس وکار خودی ببععوان
دک مرجع تخصص در یوزة تعاس انیا
ان اجرا
جمعآوری ارلاعات جمتنتشعاخث علاقبمعیان بب
شعاخت مشثردان
محصول در فضای مجازی
ایثماز
تجودبوتحلنل و ت سنر ارلاعات
جذب مشثردان
اوزنب
ارائة خیمات قابل ارائة رادگان ببصورت مجازی
تست م هوم
اعثدارسعج ادیة محصول واقت در فضای مجازی
محصول
در بن علاقبمعیان

0000
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جدول  .1مفاهیم ظهوريافته با محور تعريف مشتريان در مدل کسبوکار باشگاههای تناسب اندام
کدهای نهايی
تمهای فرعی
تمهای اصلی
محور
شعاساد تمام مشثردان ایثماز
شعاساد و جذب
هیفگنری مشثردان بازقوه
مشثردان اادب
مشثردان خاص
بخ بعیی
اعضای دائم
شعاساد مشثری
تدیدل مشثردان اادب بب خاص
توستة مشثری
تدیدل مشثردان خاص بب اعضا
تتردف
مشثردان
بررس ظرفنت فنودک موجود
جذب مشثردان
جیدی
بررس نرخ از دست دادن مشثری
جمعآوری ارلاعات هر مشثری
شخص سازی
س ارش کردن محصول
محصول
شخص سازی
ارائة محصول س ارش شیه
مشثری
شعاساد کانال ارتدار ترجنح
ارتدارات شخص
برقراری ارتداط در کانال ترجنح
جدول  .0مفاهیم ظهوريافته با محور تعیین و تأمین منابع در مدل کسبوکار باشگاههای تناسب اندام
کدهای نهايی
تمهای فرعی
تمهای اصلی
محور
ساخت
تأمن ساخثمان خردی
باشگاه
اجاره
تواناد ی ظ تملک مکان در سالهای آت
فنودک و
توجب بب چارچوبهای فرهعگ در ررای مکان
زدرساخث
ررای و
اسث اده از ععاصر جادگود مانعی ص حات نمادشگر،
دکوراسنون مکان
اوسثرهای تتامل و ...
خردی
تجهنوات
اجاره
تتنن و
شخص
شخص
تأمن
اسثقراض بانک
معابع
ماز
کمکهای دوزث
غنرشخص
جذب معابع مشارکث
جذب و اسثخیا
مربنان
آموزش و توستب
(تمرد دهعیگان)
ی ظ و نگهیاشت
تغذدب
انسان
کارشعاسان و
مشاوران
اوشک
خیمات
سادر ننروهای
کمک
معش
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جدول  .7مفاهیم ظهوريافته با محور فعالسازی و اجرا در مدل کسبوکار باشگاههای تناسب اندام
محور

تمهای اصلی

تمهای فرعی
تتردف نق ها و
مسئوزنتها

سازمانده

زمانبعیی یضور
کارکعان
تتنن روابط
سازمان

مترف محصول

تدلنغات
آگاه بخ
گسثرش تدلنغات

فتالسازی
و اجرا

قنمتگذاری
محصول

براساس قنمت
تما شیه با یاشنة
سود
قنمتگذاری ن وذ
در بازار
قنمتگذاری
ارمادب

زمانبعیی یضور
مشثردان

کعثرل انک
یضور مشثردان
ار کردن زمانهای
خاز

کدهای نهايی
اصل
اشثندان
شرادط عادی
شرادط خاص
تتنن روابط گوارش ده
تتنن ازگوهای هماهعگ
هودعة تدلنغات
اسث اده از ظرفنت تدلنغات دوررفب در محنطهای
زنانب (ساز های زدداد و )...
اسث اده از بم تدلنغات
تدلنغات هیفمعی و هوشمعی
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
جهت تحردک بازار در مرایل اوزنة راهانیازی باشگاه
زمان کب مشثردان بب قنمت یساسانی
زمان افواد

شادان توجب تقاضا

زمان کب برنی ممثازی برای باشگاه ادجاد شی
جمعآوری ارلاعات تکتک مشثردان
شعاساد ازگوهای زمان یضور هر مشثری
ارائة انشعهاد ودژة زمان برای هر مشثری
ارائة خیمات ارزانتر در زمانهای غنر انک
توجب بب موضوعات رفاه کارکعان

توجب بب مسئوزنت
اجثماع
کس وکار

نسدت بب جامتب

ارائة خیمات رادگان بب گروههای خاص مانعی زنان
سرارست خانوار و ...

نسدت بب محنط
زدست

نگهیاری مطلوب تجهنوات

اخلاق

کعثرل و صرفبجود در مصرف انرژی
تهنب معشور اخلاق یرفبای برای تمام کارکعان
انطداق رفثارهای کاری با اصول اخلاق
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جدول  .0مفاهیم ظهوريافته با محور کنترل و عملکرد در مدل کسبوکار باشگاههای تناسب اندام
محور

تمهای اصلی

تمهای فرعی
سودآوری

کعثرل ماز

هودعبها
ردشبداب تغننرات
هودعب
زمان ارائة خیمت

کعثرل زمان
انث ار مشثری
رضادثمعیی
مشثری

کعثرل و
عملکرد

کدهای نهايی
انجا تحلنل نقطة سرببسر
مقادسة نقطة سرببسر در مقارع زمان مخثلف
هودعبهای ثابت
هودعبهای مثغنر
کعثرل تغننرات هودعب
تتنن معاس ترد معدع اوش

تغننرات هودعب

سنکل زمان سرکش مرب بب هر مشثری
زمان یضور مرب در یازت اضطرار
در اسث اده از تجهنوات اصل
در اسث اده از تجهنوات اشثندان
سعج

رضادتمعیی

رونی رضادتمعیی در رول زمان
یس ادمع

تجارب مشثردان
رصی مشثردان

یس روابط یرفبای
یس روابط صادقانب

نرخ جذب و از
دست دادن

تتیاد مشثردان جیدی
مشثردان از دست داده
تمادل مشثری بب مترف باشگاه بب ددگران

وفاداری مشثری

تمادل مشثری بب خردی در صورت تغننرات هودعب
تمادل مشثری بب خردی در صورت جاببجاد مکان

شعاساد
بعچ مارك محنط
اسث اده

رصی محنط با اسث اده از معابع مخثلف
انیا کردن نمونبهای معاس
بررس و تحلنل نمونب
ازها از نمونب
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جدول  .9مفاهیم ظهوريافته با محور پشتیبانی فناوری در مدل کسبوکار باشگاههای تناسب اندام
کدهای نهايی
تمهای فرعی
تمهای اصلی
محور
تتنن بهثرد بسثر مجازی برای کس وکار خود
ادجاد اروفادل در شدکبهای مجازی مث اوت تحت
نا دکسان برای کس وکار
میدردت شدکبهای
ادجاد هماهعگ و وییت رودب بن بسثرهای
اجثماع
مخثلف مجازی باشگاه
سناسثگذاری
داشث خطمش روش و ش اف جهت واکع
فضای مجازی
نسدت بب موضوعات اجثماع
تهنب و ارسال محثوای معاس بب شدکبهای
اجثماع باشگاه
خیماتده
اشثندان
ااسخگود بب ارس های مشثردان و کاربران
فعاوری
رصی فضای مجازی برای کشف رونیهای اجثماع
تحلنل رونیها
دسثگاه انیازهگنری علائم ینات
دسثگاه کازری شمار
تجهنوات ارتقای
دسثگاه سعج ترکن بین
کن نت محصول
فعاوری هوشمعی
داشدوردهای تخصص مربنان برای رصی وضتنت
سازی باشگاه
مشثری
ق لهای کمی ازکثروننک
تجهنوات کعثرز
سعسورهای کعثرل ساعات ورود و خروج مشثری

شکل  .2الگوی فرايندی کسبوکار باشگاههای ورزشی تناسب اندام زنان
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بحث و نتیجهگیری
اد تحقنق در ا ارائة ازگوی کس وکار فرادعیی برای باشگاههای ورزش تعاس انیا بانوان بود .در اد
زمنعب از معابع مثعوع دادهای شامل فراترکن معابع علم انشنعب و مصایدبهای کن

با خدرگان یوزة

کس وکارهای ورزش اسث اده شی و با تل نق دافثبها ی دو مریلب ،فرادعیهای میل شعاساد و تشردح
شی .ازگوی فرادعیی کس وکار باشگاههای ورزش تعاس

انیا زنان از بخ های مخثل

تشکنل شیه

است ،هرچعی م توان بخ های مخثلف اد ازگو را براساس تقی و تأخر مرایل بررس کرد ،اما کارکرد
صحنح آن زمان خواهی بود کب همة ععاصر همومان مورد توجب قرار گنرد.
نقطة شروع کار در ررای ازگوی فرادعیی برای کس وکارهای باشگاههای ورزش تعاس انیا زنان،
مربوط بب ررای محصول است .در واقع ررای محصول تتردف و ارورانین ادیة اصل کس وکار است.
در اد مریلب مؤسس دا صای

کس وکار محصوز را کب م خواهی بب مشثردان ارائب دهی و همچعن

ودژگ های آن را تشردح م کعی و تصودر روشع در مورد محصول قابل ارائب ادجاد م شود .برای ررای
محصول بادی ارزش انشعهادی محصول توصنف شود کب در باشگاههای تعاس

انیا زنان دو دسثب از

ارزشها ی کارکردی و اجثماع بب مشثردان قابل ارائب است .برنیسازی محصول اقیا ددگری است کب
برای ررای محصول زاز است ،هرچعی هعوز محصوز توزنی و ارائب نشیه است ،اما ادجاد برنی مثمادو
برای ادیة محصوز کب شکل گرفثب است ،ضروری است .همچعن بادی سطوح مخثلف محصول تتردف
شود دا ببعدارت محصول قابل ارائب بب مشثردان سطحبعیی شود کب برای اد کار م توان سطح اادة
محصول ،سطح ارتقادافثة محصول و خیمات جاند را در ن ر گرفت.
با تشردح محصول و ودژگ های آن م توان وارد مریلة ان اجرا شی ،در واقع ان اجرا مریلبای
است کب هعوز هم محصوز توزنی و ارائب نشیه است ،دتع باشگاه تعاس

انیا زنان هعوز وجود خارج

نیارد ،اما ماهنت ان اجرا چنست و چرا زاز است؟ دک از دزادل اصل زمانبر بودن جذب مشثردان
واقت و رسانین کس وکار بب نقطة سودآوری ،ندود مشثری و عی تمادل برای خردی محصول کس وکار
است .بسناری از باشگاههای ورزش تعاس انیا در معارق مخثلف راهانیازی م شونی و شادی ماهها نثوانعی
هنچ مشثریای را جذب کععی ،بعابراد ادامة ینات کس وکار بب خطر خواهی افثاد ،اما با مریلة ان اجرا،
م توان رسنین بب نقطة مطلوب از ن ر جذب مشثردان و سودآوری را تسردع کرد .در اد مریلب بادی
نسدت بب محصول کس وکار کب همان تعاس انیا است ،فرهعگسازی کرد و ضم ارتقای آگاه عموم
از ودژگ ها و موادای محصول ،تعاس انیا را دک محصول تخصص نشان داد کب کس وکار موردن ر در
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دارد .همچعن بادی افرادی را ببععوان مشثری اوزنة کس وکار جذب و بب خود

علاقبمعی ساخت .تست م هوم محصول ننو کب در واقع همان ادیة محصول است ،در اد مریلب ات اق
م افثی و میدران و صایدان کس وکار م توانعی ادیة محصول خود را از زوادا و جعدبهای مخثلف
اعثدارسعج

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

زدرساختهای فعاوری ارلاعات و یضور اررنگ در فضای مجازی است و بیون آن نم توانی انجا گنرد.
با انجا موفق مریلة ان اجرا ،کس وکار در نقطبای است کب علاقبمعیان زدادی را بب خود جذب
کرده است و یث برخ افراد از خیمات آن ببصورت مجازی اسث اده کرده و تمادل خود را برای اسث ادة
واقت از محصول کس وکار بنان کردهانی .بعابراد براساس ارلاعات جمعآوریشیه در مریلة ان اجرا
م توان نسدت بب تتردف مشثردان اقیا کرد .تتردف مشثردان شامل شعاساد مشثردان و شخص سازی
آنها ست کب شعاساد مشثری از رردق معابع ارلاعات مریلة ان اجرا شروع م شود و رفثبرفثب کب
کس وکار خیمات واقت را بب مشثردان ارائب کرد ،با جمعآوری دادهها و ارلاعات وسنعتر توستب م دابی
و شخص سازی در دسثور کار قرار م گنرد .ازاد رو م توان گ ت در تتردف مشثردان شعاساد مشثری
در درجة اول انجا م گنرد ،اما شخص سازی مشثری اقیام است کب اس از گذشت زمان اجرا م شود.
تا اد نقطب کس وکار م دانی کب محصول او چنست و چب ودژگ هاد دارد ،همچعن ادیة محصول
خود را اعثدارسعج کرده و علاقبمعیان ننو برای خود انیا کرده است کب یاضرنی از محصول واقت
اسث اده کرده و برای رسنین بب محصول هودعب کععی .همچعن گروههای اصل مشثردان خود را شعاخثب
و ودژگ های آنها را شعاساد کرده است ،بعابراد بادی اقیا بب توزنی و ارائة محصول واقت کرد .همچعن
از آنجا کب محصول شعاخثبشیه ،علاقبمعیان و مشثردان آن ننو مشخ انی ،م توان شرادط توزنی و ارائة
آن را ننو تتنن کرد ،دتع در اد مریلب بادی معابع مورد نناز تتنن و تأمن شود تا توزنی محصول واقت
گردد .معابع فنودک و زدرساخث  ،ماز و انسان سب یوزة مهم انی کب در اد مریلب بادی ودژگ های
هردک مشخ

و در مورد روشهای تأمن آنها ننو تصمنمگنری شود کب گودعبهای مثتیدی ان

روی

صایدان کس وکار وجود دارد .همچعن تصمنمگنری در خصوص معابع مورد نناز و تأمن آن بب ارلاعات
جمعآوریشیه از مرایل قدل بسثگ دارد .برای منال با اسث اده از مریلة ان اجرا اگر کس وکار مثوجب
شود کب در معطقة مورد بررس علاقبمعیان زدادی وجود دارنی کب یاضرنی از محصول کس وکار اسث اده
کععی ،ممک است فضای فنودک (مکان) بورگتری را برای راهانیازی باشگاه تیارك بدنعی دا برعکس.
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تا اد مریلب کس وکار ارلاعات معاسد در خصوص چنسث محصول خود ،موفق بودن ادیة محصول
و ودژگ های مشثردان

دارد ،همچعن م دانی برای توزنی و ارائة محصول توصنفشیه بب مشثردان

تتردفشیه چب معابت را از کجا تأمن کعی .با تأمن معابع در واقع کس وکار وارد مریلة اجراد م شود،
دتع مریلبا ی کب عملنات توزنی محصول واقت و ارائة خیمت بب مشثردان انجا م گنرد .فتالسازی و
اجرا دربرگنرنیة تمام اقیامات است کب ر آن کس وکار محصول را بب دست مشثری م رسانی.
سازمانیه معابع انسان از مهمترد اقیامات است کب بادی انجا گنرد ،مترف محصول ننو اقیا مهم
ددگری است کب مین ر است .هرچعی کس وکار در مریلة ان اجرا محصول خود را مترف کرده بود،
بادی در ن ر داشت در مریلة ان اجرا بنشثر مترف ادیة محصول دا محصول م هوم اجرا م شود ،اما
در اد مریلب محصول واقت با اسث اده از راهدردهای تدلنغات در سطح وسنع بب مشثردان مترف م شود.
همچعن از آنجا کب کس وکار محصول واقت خود را توزنی و بب مشثردان

عرضب م کعی ،بادی بب

قنمتگذاری محصول اقیا کعی کب م توانی بر مدعای ملاكهای مخثل

انجا گنرد کب هردک در زمان

خاص کاربرد دارد .با ر زمان و جذب مشثردان مدایث ددگری در بخ

اجرا ببوجود م آدی و کس وکار

بادی برای ارائة خیمات بهثر و اسث ادة ییاکنری از ظرفنتهای خود بب زمانبعیی یضور مشثردان اقیا
کعی .زمانبعیی یضور مشثردان م توانی بب تتردف دوبارة مشثردان و بازبنع در بخ بعییهای موجود
معجر شود و جذب مشثردان جیدی را ننو فراهم آورد .همچعن بب شخص سازی محصول و ارتدارات برای
مشثری معجر شود .توجب بب مسئوزنت اجثماع موضوع ددگری است کب در سب یوزة جامتب ،محنط
زدست و مسائل اخلاق بادی مورد توجب کس وکار قرار گنرد و با گسثرش کس وکار ضرورتهای آن
بنشثر ایساس خواهی شی.
کعثرل و عملکرد بخ
مخث

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

بب اد مریلب و اس از اجرا ننست و انواع مخثل

از کعثرلها و ارزداب عملکردها در بخ های

مخثلف قابل اجرا است ،ببرور خاص با اجراد کردن کس وکار برخ مدایث کعثرز ان

م آدی کب

ودژة مدایث عملنات کس وکار است .کعثرلهای ماز  ،زمان و رصی مشثردان بخ هاد هسثعی کب با
اجراد کردن کس وکار ببوجود م آدعی و انجا دقنق اد کعثرلها م توانی بب بازتتردف سادر ععاصر در
مرایل مخثلف بنعجامی .برای منال کعثرل زمان شامل زمان ارائة خیمت و انث ار مشثری م توانی باعث
جذب مربنان جیدی و دا تلاش برای جذب مشثردان جیدی شود دا درصورت کب با رصی مشثردان مشخ
شود کب نرخ از دست دادن مشثری بازاست ،میدر کس وکار بادی اقیامات را برای علتداب اد امر انجا

طراحی الگوی فرايندی کسبوکار باشگاههای ورزشی تناسب اندام زنان

دهی تا معشأ آن شعاساد و رفع شود .بخ

ددگری از کعثرلها مخث
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زمان خاص ننست و اقیام است

کب میدران و صایدان کس وکار از همان مرایل اوزنب دتع ادجاد ادیة محصول م توانعی انجا دهعی ،بعچ
مارك محنط ععوان است کب برای اد بخ

در ن ر گرفثب شیه است و بب رصی محنط با اسث اده از

معابع مخثلف و بررس نمونبهای معاس ببمع ور اسث اده از آنها اشاره دارد .فعاوری ارلاعات و یضور در
فضای مجازی و بهرهگنری از شدکبهای اجثماع برای انجا بعچ مارك محنط ضروری است.
بخ

آخر فرادعیهای کس وکار باشگاهها ی ورزش تعاس

است .ازدثب مع ور از بخ

انیا زنان مربوط بب اشثندان فعاوری

آخر اد ننست کب اشثندان فعاوری دک مریلة جیاگانب و آخرد اقیام است

کب ات اق م افثی  ،ات اقاً اشثندان فعاوری شرادط و تمهنیات است کب برای کارکرد صحنح میل بادی در
همة مرایل در ن ر گرفثب شود و یث م توان گ ت اشثندان فعاوری شرادط است کب ببصورت چثروار
تمام اقیامات را تحت تأثنر قرار م دهی .اشثندان فعاوری خود بب دو یوزه شامل سناسثگذاری فضای
مجازی و فعاوری هوشمعیسازی باشگاه اشاره دارد .در سناسثگذاری فضای مجازی کس وکار بادی براساس
خطمش روش و ش اف یضور خود را در فضاهای مجازی میدردت کعی و بخش از خیمات خود را ننو
از رردق شدکبها ی اجثماع ارائب کعی .امروزه یضور مطلوب در فضای مجازی ضروری و زاز است ،چراکب
م توانی سادر فرادعیهای کس وکار را تسهنل کعی .برای منال رصی فضای مجازی م توانی بعچ مارك
محنط را تسهنل کعی و اد امر بب بازبنع در ررای محصول معجر شود .یث انجا موفق مرایل
مانعی ان اجرا کب قدلاً تشردح شی ،تعها از رردق بهرهگنری از فعاوریهای ارلاعات و یضور در شدکبهای
اجثماع منسر است .فعاوری هوشمعیسازی باشگاه ننو بهرهگنری از برخ فعاوریها در ادارة باشگاه است
کب علاوهبر ادعکب باشگاه را ببععوان باشگاه انشرو مترف م کعی ،م توانی خیماتده بب مشثردان را
تسهنل کعی و بب ادجاد ارزش برتر برای مشثری و ترجنح کس وکار در مقادسب با ددگران معجر شود.
فعاوری هوشمعیسازی باشگاه همچعن م توانی کاناز برای بهنعبسازی توزنی و ارائة محصول شود ،برای
منال بهرهگنری از تجهنوات کعثرز کب بثوانی ساعات یضور مشثردان را رصی و تجودبوتحلنل کعی،
م توانی در زمانبعیی یضور مشثردان مؤثر باشی و بب میدردت کس وکار کمک کعی تا ببرایث بثوانی
زمانهای خاز باشگاه خود را ار کعی دا بب مشثردان براساس زمانهای ترجنح انشعهادهای بهثری ارائب
دهی.
فرادعیهای شعاساد شیه برای ازگوی کس وکار فرادعیی باشگاههای ورزش تعاس انیا زنان در اد
اژوه

دربرگنرنیة م اهنم مثتیدی بود کب در مدان ن ری یوزههای مخثلف از جملب بازارداب  ،راهدرد،
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کس وکار و ببرور کل میدردت بب آنها اشاره شیه است .ازاد رو در اد بخ

اژوهشگران قصی نیارنی

کب تکتک م اهنم شعاساد شیه را با مدان ن ری مقادسب کععی ،اما با برخ تحقنقات تجرب اد کار
انجا م گنرد .دافثبهای تحقنق در محور ررای محصول دربرگنرنیة توصنف ارزش انشعهادی کس وکار
بود کب برای باشگاههای تعاس انیا دو دسثب از ارزشهای کارکردی (تعاس انیا  ،سلامث  ،زذت ،شاداب
و نشاط ،امنی بب زنیگ  ،توازن جسم و روی و ار کردن اوقات فراغت) و ارزشهای اجثماع (روابط
دوسثانب ،ایثرا و تمادو) شعاساد شی .اد دافثب مشابب دافثبهای تحقنق یس زاده ( )0390کب ارزشهای
قابل ارائب در دک باشگاه ورزش بانوان را شامل سلامث  ،تعاس انیا  ،کاربردی ،تقودت روینب و شاداب ،
اوقات فراغت و دوستداب و افواد

اعثمادببن س بنان کرده بود ( ،)0است ،ازدثب مدعای تحقنق یس زاده

( )0390میل نببخش بو کس وکار بود و سادر بخ های میل با دافثبهای تحقنق یاضر همخوان
کمثری دارد .در تحقنق غلام ( )0399ننو بر ارزشهاد مانعی خیمات مشاوره ،اوشک ورزش  ،سلامث ،
تعیرسث و ت ردح  ،خیمات رفاه  ،تأمن محصوزات ،خیمات آموزش ،ننازهای ماز و ننازهای ایساس
در ررای میل کس وکارهای ورزش با رودکرد کارآفردعانب اشاره شیه بود ( )01کب با توجب بب جامع و
کل بودن اد تحقنق ارزشهای انشعهادی دامعة گسثردهای دارد و ارزشهای تحقنق ما با بخش از اد
موارد همخوان است.
بب م اهنم محور ان اجرا در اد تحقنق در سادر تحقنقات کمثر اشاره شیه است ،در واقع دک از
ودژگ های تحقنق یاضر شعاساد جعدبهای جیدیی در فرادعیهای کس وکار بود ،اما تست م هوم
محصول کب از م اهنم فرع در اد بخ

بود ،در ادبنات بازارداب و توستة محصوزات جیدی وجود دارد.

در محور تتردف مشثردان م اهنم مخثل

شعاساد شی کب با توجب بب اهمنت مشثری در میلهای

کس وکار در تحقنقا ت مخثلف بب مثغنرهای مربوط بب مشثری اشاره شیه است .زوو توجب بب مشثردان
هیف و بخ بعیی آنها در تحقنقات یس زاده ( ،)0390غلام ( )0399و آنثوزیی ،کاالث و کااوز

1

( )0109و ضرورت ی ظ اعضا در تحقنق بردبوری ،منچل و تورن )0101( 2برای باشگاههای ورزش
غنریرفبای ،تأکنی شیه است ( .)07 ،09 ،01 ،0در محور تتنن و تأمن معابع بر معابع مخثلف مورد نناز
کس وکار تأکنی شی کب معابع کلنیی از بخ های مهم در میل نببخش بو کس وکار است ،ازدثب
م اهنم تحقنق یاضر جعدبهای ودژهای از تأمن معابع را شعاساد کرده است .اهمنت تتنن و تأمن
1 . Antoldi, Capelletti & Capelli
2 . Bradbury, Mitchell & Thorn
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با معابع بخ
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خصوص راهانیازی و اداره

م شونی ،بعابراد داشث معابع ماز اادیار دا تواناد تأمن معابع از بخ های مخثلف م توانی موفقنت
کس وکار را تضمن کعی .در اد زمنعب زوزانو و همکاران )0100( 1با مقادسة میل کس وکار مراکو
ورزش خصوص و دوزث در اسپاننا بب ت اوتهای اد دو در معابع ماز و درآمیی اشاره کردنی کب درك
ت اوتهای مراکو ورزش م توانی بب میدران در ارائة خیمات بهثر و بهدود میدردت مراکو کمک کعی (.)01
بب محور فتالسازی و اجرا در تحقنقات کم اشاره شیه است ،اما برخ م اهنم اد محور مانعی سازمانیه
با فتازنتهای کلنیی منل ساخثار معاس و توجب بب سرمادة انسان در تحقنق غلام ( )0399مشابب است
( .)01با توجب بب فرادعیی بودن میل ارائب شیه در اد تحقنق بر م اهنم مرتدط با کعثرل و عملکرد در
تحقنقات تجرب کم اشاره شیه است ،هرچعی کعثرل و عملکرد دا م اهنم مشابب مانعی ااد  2و ارزشناب
در ادبنات کس وکار وجود دارد .م اهنم محور اشثندان فعاوری ننو نشاندهعیة ضرورت اجثعابنااذدر
در میدردت میلهای کس وکار است ،ببروریکب در واقع دک از دزادل توستة میلهای کس وکار ظهور
فعاوریهای جیدی ببودژه ادعثرنت بوده است .در تحقنق غلام ( )0399بر کانالهای توزدت و ارتدار
مجازی تأکنی شیه است ( .)01در تحقنق اد  )0100( 3بر م هو اسثاددو مجازی اشاره شی و مربوط بب
تجربة تماشای ورزش ببصورت مجازی است ( .)09چابردا )0109( 5در میل کس وکار فعاوریهای ورزش
بر فعاوریهاد مانعی سعسورهای یرکث اشاره کرده است کب م توانی با ارائة بازخوردهای معاس
آسن های ورزش

جلوگنری کعی ( .)01رادم  ،سنس

از

سان و بلازودچ )0107( 1ننو بر ورزشهای

ازکثروننک ببععوان کس وکاری جیدی اشاره کردهانی ( .)00همة تحقنقات مذکور بر فعاوری و کاربردهای
آن در یوزههای مخثلف تأکنی دارنی .در تحقنق یاضر ننو بر زوو توجب جیی بب فعاوری ببععوان مثغنری
مهم در همب مرایل تأکنی شی.
ببرور کل مجموع مرایل و بخ های تشردحشیه در اد تحقنق فرادعیهای کس وکار باشگاههای
ورزش تعاس

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

در ن ر گرفت کب با ررای محصول شروع شیه و با کعثرل و عملکرد تما م شود ،اما هنچکیا از اد

1 . Lozano, Mateos, Remon & Navarro
2 . Monitoring
3 . In
4. Chhabria
5. Radman, Cicin-Sain, and Blazevic
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 بلکب همة، کعار گذاشثب نم شود،بخ ها در میل کس وکار باشگاههای ورزش زنان با دک بار اجرا
فرادعیها ببرور میاو بارها و بارها بازبنع م شود تا کس وکار بثوانی بب بهثرد شنوة ممک محصول
 ازاد روست کب در ازگوی مذکور ببرور واضح مثغنری با ععوان،ارائب کعی

خود را توزنی و بب مشثردان

 اما کارکرد انوسثة مرایل ببصورت دک چرخب در واقع رسنین بب ازگوی،تغننر و تکامل ددیه نم شود
 در اد زمنعب.تازهای است کب ودژگ های آن در گذر زمان با ودژگ های ازگوی قدل مث اوت خواهی بود
) در تکامل میلهای کس وکار از فرادعی تغننرات داورلدانب و نوظهور دائم بن0101( 0ددمنل و زکوك
 داد م کععی کب بب شرکت تواناد ادجاد و ی ظ عملکرد0اجوای اصل کس وکار تحت ععوان اادیاری اودا
.)00( خود در یازت تغننرات میل را م دهی و اد تغننرات م توانی در ععاصر مخثلف میل رخ دهی
 میز اوداست کب در نقطة زمان،بعابراد م توان گ ت در تحقنق یاضر ننو ازگوی فرادعیی ارائبشیه
یاضر بهثرد عملکرد را دارد و در عن یال همة شرادط و مثغنرهای مورد نناز برای درك تغننرات و
 ازاد رو درك و اجراد کردن آن م توانی بب تکامل کس وکار،میل را ننو ارائب داده است
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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, metasynthesis 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.

Keywords
Business Process, Fitness Industry, Evolution, Product Design, Value
Creation.
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