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 چکیده

های ورزشی سازی و تبلیغات بر درآمدزایی باشگاههدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصوصی هدف:

 باشد. میاستان اردبیل 

سازی معادالت ساختاری بود. همبستگی بر پایه مدل-تحقیق حاضر از نوع توصیفی :شناسیروش

های ورزشی تشکیل نفر ار کارشناسان، مدیران و سرپرستان باشگاه 13اضر را جامعه آماری پژوهش ح

سازی، های محقق ساخته خصوصیصورت تصادفی به پرسشنامهنفر به 21که در نهایت،  دادندیم

ها از ها پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل دادههای ورزشی و میزان درآمد باشگاهتبلیغات برای باشگاه

 استفاده شد.  اسالاسمارت پی افزارنرمالت ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی در مدل معاد

ی دارد داریمعنهای ورزشی تأثیر مثبت و سازی بر درآمدزایی باشگاهنتایج نشان داد خصوصی :هایافته

(192/20=t ،601/3=βهمچنین، تبلیغات بر درآمدزایی باشگاه .)ی داریمعنو  های ورزشی تأثیر مثبت

(. بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش t ،196/3=β=626/6داشت )

 (. GOF=912/3باشد )میقوی برخوردار 

سازی به سمت تعدیل ساختار ، توسعه توانند از طریق خصوصیهای ورزشی میباشگاه :گیرینتیجه

 و از طریق تبلیغات با تغییر موانع ورود به بازار رقابت نمایند.   ها گام بردارندخدمات و مدیریت هزینه

  سازی، درآمدزایی، مدیریت هزینهبازاریابی ورزشی، تبلیغات، خصوصی های کلیدی:واژه
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 مقدّمه
کسب ، ت یک سازمان و جامعهامروزه رمز موفقی

باشد. بدون درآمد برای بقاء و ماندگاری خود می

های مختلف رو به انحالل درآمد جامعه و سازمان

توانند در محیط رقابتی و نابودی رفته و نمی

تواند دوام بیاورند. درآمدهای مطمئن و پایدار می

ها و امکانات الزم را برای رویارویی با هزینه

 Rezae) ها به وجود بیاورندمانمخارج ساز

Soofi et al., 2014:46 .)های معموالً باشگاه

هایی را برای ورزشی برای بقاء و توسعه خود راه

کنند. کسب درآمد خود، انتخاب و مشخص می

اند و ها معموالً از قبل مشخص شدهالبته این راه

ها در قوانینی نیز وجود دارند تا این راه

ن پیش بروند. درآمد و منابع چهارچوب قوانی

ها شناخته مالی به عنوان موتور محرک سازمان

ریزی مؤثر و حفظ شوند و برای توسعه، برنامهمی

های ورزشی ضروری ها و باشگاهاستقالل سازمان

های غلبه بر مشکالت بخش باشند. یکی از راهمی

عمومی که به صورت گسترده طرفدار پیدا کرده، 

 ,Zare et al) ش خصوصی استواگذاری به بخ

2015: 576 .)  

ها برای دستیابی به های گذشته دولتطی دهه

ای و حداکثر کردن رفاه اجتماعی، اهداف توسعه

های ورزشی دولتی ها و باشگاهها، شرکتسازمان

اند. لیکن بروز نتایج متعددی را ایجاد کرده

های ها و سازمانمالی شرکت-نامطلوب اقتصادی

در دوران  خصوصبههای اخیر و طی سال مزبور

های شدید اقتصادی، نبود توجیه فنی و تحریم

اقتصادی برای دخالت دولت در برخی از 

های فرایندهای تولیدی و خدماتی و محدودیت

اقتصادی دولت برای اداره و تصدی  -مالی

سازی در ها، اجرای سیاست خصوصیفعالیت

ناپذیر ساخته های دولتی را اجتناببخش سازمان

 (.Ezazi et al., 2011: 50) است

سازی یک سیاست اقتصادی جهت خصوصی

های تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش

اقتصادی با هدف ایجاد رقابت کامل و حصول 

 اجتماعی است-بیشتر کارایی اقتصادی

(Newman, 2001: 50; Mohramzadeh, 

امه برخی از پیامدهای اجرای برن (. 74 :2016

وری، سازی شامل ارتقاء کارایی و بهرهخصوصی

های اقتصادی، گسترش زمینه رقابت در فعالیت

به مرز تخصیص بهینه منابع، جذب ن نزدیک شد

ین تأمگذاری خصوصی در منابع قابل سرمایه

های اقتصادی در ورزش، تقویت مالی فعالیت

های بنیان مالکیت و مشارکت مردم در فعالیت

استن از بار مالی دولت و منطقی اقتصادی، ک

های دولت در اقتصاد ملی کردن اندازه فعالیت

باشد. عوامل فوق یانگر این هستند که امروزه می

سازی به طور جدی در بسیاری از خصوصی

کشورها به عنوان جایگزین گسترش 

های دولت در تولید و توزیع کاالها و مسئولیت

 ,.Ezazi et al) باشدخدمات مدنظر می

2011: 50.)  

سازی در ورزش به وجود آوردن شرایط خصوصی

الزم برای فعالیت بخش خصوصی در راستای 

تعمیم و گسترش ورزش در کشور است. بر 

قانون اساسی، کشور ما نیز در  11اساس اصل 

جمع کشورهایی است که از طرفداران خصوصی 

باشد. در این راستا سازی میکردن و خصوصی

ر صنایع مختلف صورت گرفته یی دهاحرکت

 مستثنااست که صنعت ورزش نیز از این مقوله 

 ;Elahi, 2008: 64) نیست

Moharamzadeh, 2016: 74 .)  در دو دهه

های ترین دغدغهسازی از مهماخیر، خصوصی

یافته و برنامه اصالح ساختاری کشورهای توسعه
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در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به 

ای را توان کشوری را یافت که برنامهیدشواری م

های برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت

دولتی به بخش خصوصی یا سهیم کردن بخش 

خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این 

ها در پیش نگرفته باشد. ضرورت انجام شرکت

 سازی، کامالً به اثبات رسیده استخصوصی

(Padash et al., 2012: 34 .)رسد به نظر می

ها و اماکن ورزشی دولتی در ایران امروزه باشگاه

از لحاظ کارایی عملیاتی و عملکرد مالی در حد 

کمتر از مطلوب هستند و چندان دلخواه عموم 

باشند. از این رو بسیاری از اماکن جامعه نمی

ورزشی که کامالً در مالکیت دولت هستند و به 

مبود بودجه شوند با کشکل دولتی اداره می

شوند. این وضعیت سبب حذف یا مواجه می

کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده 

دولتی شده است. لذا  مؤسساتیله این وسبه

هایی، از جمله وزارت ورزش و جوانان که سازمان

باشد، برای پیشبرد متولی امر ورزش در ایران می

های خصوصی روی اهداف ورزشی به سازمان

گذاری بهتر و بیشتر ست که دارای سرمایهآورده ا

بررسی باشند. های دولتی مینسبت به سازمان

دهد که اکثر سازی نشان میادبیات خصوصی

کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه 

ای سازی در بخش ورزش، اهمیت ویژهخصوصی

هایی در این راستا ها اقدامقائل هستند و دولت

ن مثبت بوده است اند که نتایج آانجام داده

(Moharamzadeh, 2016: 74 .)و  2الپورتا

کنند که مالکیت ( بیان می1333همکاران )

دولتی وسیع و گسترده در کشورهای توسعه 

نیافته، توسعه نظام مالی را کند و رشد اقتصادی 

                                                  
1 . Laporta 

کند. بخش دولتی، تأمین و تولید را محدود می

 کارا و اثربخش خدمات و کاالها را با دشواری

سازد، در حالی که بخش خصوصی به مواجه می

های دلیل وجود رقابت و برخورداری از هدف

روشن و مشخص، مدیریت، ساختار و نیروی 

انسانی کامالً متفاوت، قادر است با کارایی بسیار 

 باال به تأمین و تولید کاالها و خدمات بپردازد

(Monavarian, 2002: 51-52.)  ساختار

ه دلیل مزایای حاکم بر آن اقتصادی خصوصی ب

یی در مقیاس، جوصرفهگرایی، همچون؛ تخصص

استفاده از تجربیات گذشته، ساختار عملکرد گرا، 

ها، گیرییری و سرعت در تصمیمپذانعطاف

توانایی توسعه روابط بر اساس اعتماد و سود 

متقابل، ساختار تخت و مؤثر، برخورداری از 

ر ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد به منظو

کیفیت، توانایی تخصیص منابع و مدیریت 

های مؤثر و مثبت افزاییریسک که به ایجاد هم

 :Mahdavi, 2004) انجامددر اقتصاد می

سازی با این حال، در زمینه تأثیر خصوصی(. 24

در صنعت ورزش و درآمدزایی، تحقیقات 

گسترده و جامعی انجام نپذیرفته است و اکثر 

این زمینه انجام شده است به  تحقیقاتی که در

وری اماکن ورزشی توصیف و مقایسه بهره

و همکاران  1رامامونجیاریویلواند. پرداخته

(، فیاض منش و 2016رحمانی )(، 1329)

(، دیانتی دیلمی و همکاران 2016رنجبرکی )

(، قربانی 2016زاده )(، التجائی و عباس2016)

 0ابابو و کوم(، 2011جلودار و همکاران )

و 6(، کوثر1321) 1(، اوچیینگ و احمد1329)

                                                  
2. Ramamonjiarivelo 

3. Babu & Kumar 

4. Ochieng & Ahmed 

5. Kausar  
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( 1321و همکاران ) 2(، مجاهد1321همکاران ) 

های ( در پژوهش1320) 1همکاران و و بوردمن

سازی بر خود به این نتیجه رسیدند که خصوصی

عملکرد مالی، سودآوری، کارآیی اقتصادی، 

ها تأثیر مثبت و ها و سازمانوری شرکتبهره

اکثر کارشناسان،  اعتقاد رد. بهداری دامعنی

که  شوندمی درآمدزا زمانی هاتأسیسات و باشگاه

 بر عالوه سازیشود. خصوصی ورزش خصوصی

 کمک تواندمی بخش دولتی، حل مشکالت

 مردم، مشارکت گسترده افزایش به بزرگی

 و رونق هاسودآوری باشگاه رقابت، افزایش

در  هاباشگاه کند. اگر ورزش صنعت اقتصادی

شوند، می درآمدزا باشند، بخش خصوصی دست

 کسب خصوصی بخش هدف ترینچون مهم

 ,.Kausar et al) است و سودآوری درآمد

2014: 6 .) 

توان از تبلیغات نیز سازی میدر کنار خصوصی

بهره  های ورزشیبه منظور درآمدزایی باشگاه

ترین برد. امروزه تبلیغات به یکی از جالب

و یکی از  کنندهمصرفث اقتصاد موضوعات در بح

های علم اقتصاد و بازاریابی و ترین گرایشمهم

گذاری مهم در حوزه مطالعه یک ابزار سیاست

شده است یلتبدهای اقتصادی رفتار بنگاه

ای از مباحث ی که بخش قابل مالحظهطوربه

ها در نظری در حوزه رفتار اقتصادی بنگاه

ه مطالعه تبلیغات ساختار بازارهای غیررقابتی ب

هایی پردازند. تبلیغات به عنوان یکی از روشمی

تواند در درآمدزایی مؤثر باشد. است که می

ر باال بردن دتبلیغات یک باشگاه تأثیر بسزایی 

آگاهی مشتری دارد و بر روی افکار، احساسات، 

 گذاردگیری مشتری تأثیر میها و تصمیمیشگرا

                                                  
1. Mujahid  

2. Boardman et al 

(Farhangi et al, 2009: 3).  تبلیغات با

باعث  کنندهمصرفتغییر ترجیحات مشتری و 

شده یغتبلشوند که مشتریان، کاال یا خدمات می

را بیشتر مورد قبول و استفاده قرار دهند. 

همچنین تبلیغات با افزایش اعتبار اجتماعی 

شود شده باعث مییغتبلبرای خدمات و کاالی 

و از خدمات  کنندهمصرفکه تمایل به استفاده 

 & Harati) شده افزایش یابدیغتبلیا کاالی 

Parand, 2017: 90 .) امروزه، بخش

بسیاری از  ی از تولید ناخالص داخلیتوجهقابل

ها و های تبلیغاتی شرکتکشورها صرف هزینه

های شود. بر اساس نظریهمؤسسات اقتصادی می

اقتصاد مالی، یک ارتباط بلندمدت بین جریان 

ی های تبلیغاتی( و هزینه)سودآور مالی نقدی

 ,Harati & Parandبنگاه وجود دارد )

در ادبیات نظری، دو مکتب فکری (. 94 :2017

متفاوت در خصوص نحوه تأثیر تبلیغات بر 

 0سودآوری، شامل نظریه مبتنی بر قدرت بازاری

وجود دارد.  1و نظریه مبتنی بر اقتصاد اطالعات

کند که در اولین مکتب فکری بیان می

قتصادهای صنعتی، تبلیغات از طریق ایجاد ا

تمایز در کاال یا خدمات، کاهش کشش قیمتی 

تقاضا، افزایش مقدار تقاضا و افزایش موانع ورود 

شود. مکتب دوم منجر به افزایش سودآوری می

ید تأکی تبلیغات رساناطالعهای بر جنبه

کند که تبلیغات از طریق نماید و بیان میمی

در خصوص قیمت و کیفیت کاالها  ارائه اطالعات

شود که بازارها یا خدمات به مشتریان، باعث می

های تر شوند و سودآوری شرکترقابتی

 ,Neokosmidid) کننده کاهش یابدیغتبل

2005; Dehgani, 2014: 156 .) از سوی

                                                  
3 . Market Power 

4 . Information Economics 
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دیگر مطالعات تجربی نیز افزایش و یا کاهش 

 ایندنمسودآوری در نتیجه تبلیغات را تأیید می

(Dehgani, 2014: 156 .) در زمینه بررسی

های تبلیغات، رابطه بین سودآوری و هزینه

مطالعات متعددی صورت گرفته است که اولین و 

ترین مطالعه در این زمینه مربوط به مطالعه مهم

ها در ( است. آن2162) 2کومونار و ویلسون

های مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که هزینه

داری بر سودآوری ت، تأثیر مثبت و معنیتبلیغا

( در 1329) 1لیو و همکاران. ها داشته استبنگاه

شرکت امالک و  21پژوهش خود با بررسی 

مستغالت چینی به این نتیجه رسیدند که بین 

ی صرف شده برای تبلیغات با درآمدزایی هانهیهز

 Liu et) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

al., 2018: 5.)  عالوه بر این، در مطالعات

(، 1326) 0مولیناری و توریتودیگری که توسط 

انجام شده است، ( 1326) 1آسف و همکاران

های تبلیغات بر دار هزینهتأثیر مثبت و معنی

سودآوری صنایع تولیدی آمریکا تأیید شده 

 ,Barthwal, 2000; Dehgani)است

 6در مطالعات رحمان و همکاران (. 156 :2014

دار کارآمدی (، تاثیر مثبت و معنی1321)

های داروسازی تبلیغات بر سودآوری شرکت

 Rahman et al., in) آمریکا تأیید شده است

press .) ( 1329) 6اما مطالعات کیم و همکاران

نشان داد که تبلیغات منجر به افزایش تقاضای 

شود؛ ولی منجر به بهبود سودآوری مشتریان می

لیغات بر فروش ساالنه و شود. اثر تبنمی

                                                  
1 . Comonar & Wilson 

2 . Liu et al 

3 . Molinari & Turino 

4 . Assaf et al  

5 . Rahman et al 

6 . Kim et al  

سودآوری شرکت از طریق ارزش ویژه برند نیز 

مطالعه (. Kim et al., 2018: 1)ناچیز بود 

( نیز نشان داد که 1336) 2گودارد و همکاران

ها رابطه ضعیفی بین تبلیغات و سودآوری بنگاه

داخل کشور که توسط  در مطالعات وجود دارد.

( و عزیزی 2010) (، دهقانی2016)هراتی و پرند 

( انجام شد، تأثیر مثبت و 2012) و مقدسی

های تبلیغات بر سودآوری در دار هزینهمعنی

برخی صنایع تولیدی ایران تأیید شده است. 

های دولتی و به تبع آن بسیاری از شرکت

های ورزشی دولتی به علت ماهیت و باشگاه

کنند رسالت خود در شرایط رقابتی فعالیت نمی

دارای کارایی اقتصادی و اثربخشی و اغلب 

باشند. متأسفانه در ایران، توجه ها نمیهزینه

بر سودآوری و اثرات آن زیادی به تبلیغات 

شود که از دالیل آن های ورزشی نمیباشگاه

شاید بتوان به اطالعات ناکافی و ناآشنایی 

های ارزیابی اثربخشی مدیران با الگوها و مدل

توانند های ورزشی میباشگاهتبلیغات اشاره کرد. 

سازی به سمت تغییر مدیریت، با خصوصی

ساختار و نیروی انسانی، افزایش و بهبود 

خدمات، ایجاد خدمات متمایز با توجه به نوع 

ها و در کل ارتقاء کارایی مشتری، مدیریت هزینه

در زمینه  ی گام بردارند. همچنینوربهرهو 

خدمات  اهمیت تبلیغات در حوزه کاالها و

تبلیغ خدمات و امکانات  توان گفتورزشی می

باشگاه ورزشی منجر به انحراف مشتریان 

های رقیب به سمت خود شده و با تغییر باشگاه

موانع ورود به بازار به ایجاد انحصار یا ارتقای 

رقابت پرداخته و در نتیجه موجبات افزایش سهم 

                                                  
7 . Goddard et al 
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شود می بلندمدتو  مدتکوتاهبازار در 

(Farahani & Ghorbani, 2009 .) 

های با توجه به اینکه حدود نیمی از باشگاه

ورزشی استان اردبیل دارای مالکیت دولتی 

رسد به لحاظ کارایی به نظر میباشند، می

عملیاتی و عملکرد مالی در حد کمتر از مطلوب 

باشند هستند و چندان دلخواه عموم جامعه نمی

ودجه مواجه و به علت دولتی بودن با کمبود ب

شوند و در نتیجه این وضعیت سبب حذف یا می

ی ورزشی سطح استان هاباشگاهکاهش خدمات 

رسد که اکثر یمشده است. همچنین به نظر 

های ورزشی دولتی و خصوصی استان از باشگاه

ترین منبع برای افزایش مهم عنوانبهتبلیغات 

 برند.  درآمد، بهره کمی می

ر شده و اهمیت و ضرورت با توجه به مطالب ذک

سازی در صنعت ورزش و انجام تبلیغات خصوصی

تمایزسازی برند باشگاه و شهرت برند و منظور به 

همچنین نتایج ضد و نقیض تحقیقات قبلی در 

خصوص تأثیر تبلیغات بر درآمدزایی و سودآوری، 

رسد که تأثیر الزم و ضروری به نظر می

یی سازی و تبلیغات بر درآمدزاخصوصی

های ورزشی از دیدگاه کارشناسان، باشگاه

مورد های ورزشی مدیران و سرپرستان باشگاه

ی که سؤالبررسی و پژوهش قرار گیرد. در نهایت، 

یجادشده است این ابرای محققان این پژوهش 

سازی بر است که؛ آیا تبلیغات و خصوصی

های ورزشی استان اردبیل درآمدزایی باشگاه

 تاثیر دارد؟ 

 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی است. 

در این پژوهش از نوع  مورداستفادهروش تحقیق 

سازی معادالت توصیفی ـ همبستگی بر پایه مدل

ها است. داده 2ساختاری کمترین مربعات جزئی

به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه  

 ی شد. آورجمع

کلیه  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل

های کارشناسان، مدیران و سرپرستان باشگاه

دولتی و خصوصی ورزشی استان اردبیل 

(13=N در سال )بود. جهت تعیین حجم  2016

مورگان -نمونه نیز از جدول حجم نمونه کرجسی

نفر برآورد شد. به  20استفاده شد و حجم نمونه 

 96ها، منظور اطمینان از کفایت حجم نمونه

رصد بیشتر از حجم نمونه د 13پرسشنامه )

حضوری،  صورتبهاستاندارد(، طی دو هفته 

پرسشنامه  96آوری شد. از توزیع و جمع

پرسشنامه به محقق برگشت داده  26، شدهعیتوز

پرسشنامه به علت نقص  1شد که از آن تعداد، 

های مربوط به کنار گذاشته شد و در نهایت داده

آوری پرسشنامه تحلیل شدند. برای جمع 21

ها از پرسشنامه محقق ساخته پیامدهای داده

سازی، پرسشنامه محقق ساخته خصوصی

های ورزشی و میزان درآمد تبلیغات برای باشگاه

 های مورد مطالعه استفاده شد. باشگاه

پس از مطالعه پیشینه پژوهش و تحقیقات قبلی 

های مختلف سازی در سازمانیامدهای خصوصیپ

غیرورزشی و پرسشنامه تبلیغات اقدام ورزشی و 

ها توسط محققین شد، سپس به تدوین مؤلفه

ها در اختیار اساتید مدیریت ورزشی پرسشنامه

های قرار گرفت و پس از اعمال نظرات، مؤلفه

نهایی پرسشنامه پیامدهای خصوصی سازی در 

گویه و پرسشنامه تبلیغات با  11هفت مؤلفه و با 

 گویه تدوین شد. 1

                                                  
1 . PLS-SEM 
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 6ها توسط وایی صوری و محتوایی پرسشنامهر

 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید. 

های سازی باشگاهپرسشنامه پیامدهای خصوصی

گویه در هفت مولفة گسترش  11ورزشی شامل 

 6گویه(، افزایش کیفیت خدمات ) 1مالکیت )

گویه(، افزایش  0گویه(، بهبود وضعیت اشتغال )

گویه(، افزایش مشارکت  6رضایت مشتریان )

 1گویه(، کارایی واحدهای مدیریتی ) 0عمومی )

گویه( در مقیاس پنج  6) گویه(، رفاه اجتماعی

، 1، کم=2)خیلی کم= ای لیکرتگزینه

 باشد.( می6، خیلی زیاد=1، زیاد=0متوسط=

در مطالعه مقدماتی، پایایی این پرسشنامه بر 

با روش ی مورد مطالعه هانمونهنفر از  03روی 

به دست آمد. در  106/3آلفای کرونباخ برابر 

ی کامل آورجمعمرحله اصلی تحقیق پس از 

ها از ها، برای بررسی پایایی هر یک از گویهداده

 2های مربوط به بارهای بیرونی )عاملی(گزارش

استفاده شد. بعد  1افزار اسمارت پی ال اسدر نرم

از بررسی مدل پژوهش مشخص شد که بار 

بوده و قابل  2/3ها باالتر از ملی تمام مؤلفهعا

(. میانگین واریانس 2باشند )جدولقبول می

و پایایی با روش  913/3برابر  0استخراج شده

و با روش پایایی  160/3آلفای کرونباخ برابر 

 به دست آمد.  161/3برابر  1ترکیبی

های پرسشنامه نهایی تبلیغات برای باشگاه

ای گزینه 6در مقیاس گویه  2ورزشی شامل 

، 1، زیاد=0، متوسط=1، کم=2لیکرت )خیلی کم=

باشد. روایی صوری و محتوایی ( می6خیلی زیاد=

نفر از اساتید مدیریت  6پرسشنامه توسط 

                                                  
1 . Outer loading 

2 . Smart PLS 

3 . Average Variance Extracted (AVE) 

4 . Composite Reliability (CR) 

ورزشی تأیید گردید. در مطالعه مقدماتی، پایایی 

ی مورد هانمونهنفر از  03این پرسشنامه بر روی 

لفای کرونباخ برابر مطالعه این تحقیق با روش آ

ها در ی دادهآورجمعآمد. بعد از  به دست 906/3

مرحله اصلی تحقیق، برای بررسی پایایی هر یک 

افزار ها از بارهای بیرونی )عاملی( در نرماز گویه

اسمارت پی ال اس استفاده شد. بعد از بررسی 

های گویه )گویه 1مدل پژوهش مشخص شد که 

بودند و لذا  2/3کمتر از  ( دارای بار عاملی9و  1

ها از مدل حذف شدند. در مدل اصالح این گویه

 2های باقی مانده )شده بارهای عاملی کلیه گویه

باشند. بوده و قابل قبول می 2/3گویه( باالتر از 

میانگین واریانس استخراج شده پرسشنامه 

و پایایی با روش آلفای  231/3تبلیغات برابر 

و با روش پایایی ترکیبی  102/3کرونباخ برابر 

 به دست آمد.  111/3برابر 

های مورد مطالعه نیز در میزان درآمد باشگاه

باز )در طول  سؤالطول یک سال از طریق یک 

اخیر باشگاه چقدر درآمد داشته است؟(  سال کی

ها در اختیار محققین از طریق مسئولین باشگاه

باط قرار گرفت. برای ارزیابی مدل ساختاری )ارت

بین متغیرهای مکنون( از تحلیل مسیر به روش 

استفاده شد. برای تحلیل  6حداقل مربعات جزئی

 10ی اس پی اس اس نسخه افزارهانرمها از داده

 اسمارت پی ال اس استفاده شد. افزارنرمو 

ها با استفاده از برای برازش و آزمون فرضیه

الگوهای ساختاری، از روش حداقل مربعات 

افزار اسمارت پی ال اس ا کمک نرمجزئی ب

استفاده شد. این روش بهترین ابزار برای تحلیل 

تحقیقاتی است که روابط بین متغیرها پیچیده، 

 ها، غیر نرمال باشدحجم نمونه کم و توزیع داده

                                                  
5 . Partial Least Squares (PLS) 
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(Diamantopoulos et al., 2012; 

Mombini, 2015: 67 .) برای تحلیل الگوها

رویکرد حداقل  در روش معادالت ساختاری با

ابتدا باید به بررسی برازش الگو   2مربعات جزئی

 های پژوهش پرداخت.و سپس آزمون فرضیه
 

 های تحقیقیافته

نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشتر 

درصد( دارای  1/62تحقیق ) کنندگانشرکت

مدرک تحصیلی کارشناسی هستند. بیشترین 

به  ها مربوطدرصد فراوانی مالکیت باشگاه

باشد. از نظر درصد می 2/61مالکیت خصوصی با 

 36/1ها برابر درآمد نیز میانگین درآمد باشگاه

 2میلیون تومان در ماه بود که طبقه کمتر از 

درصد بیشترین  1/02میلیون تومان در ماه با 

 درصد فراوانی را داشت. 

بررسی برازش الگو در سه بخش برازش الگوی 

لگوی ساختاری و برازش گیری، برازش ااندازه

 الگوی کلی صورت گرفت:

 

 گیری برازش الگوی اندازه

گیری از دو معیار برای بررسی الگوی اندازه

پایایی و روایی همگرا استفاده شد. برای سنجش 

پایایی الگو از بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و 

آلفای کرونباخ استفاده شد. بار عاملی مقدار 

شدت رابطه میان یک  عددی است که میزان

متغیر مکنون )سازه( و متغیر آشکار )شاخص( 

مسیر مشخص مربوطه را طی فرایند تحلیل

کند. بررسی بارهای عاملی نشان داد که بار می

های متغیر پیامدهای خصوصی عاملی مؤلفه

بوده و لذا از اعتبار مناسبی  2/3سازی باالتر از 

گویه  1ات، برخوردار هستند، اما در متغیر تبلیغ

                                                  
1 . PLS-SEM 

 2/3( دارای بار عاملی کمتر از 9و  1)گویه های 

ها از مدل حذف شدند و بودند و لذا این گویه

مدل دوباره اجرا شد، در مدل اصالح شده 

 2های باقی مانده )بارهای عاملی کلیه گویه

باشند بوده و قابل قبول می 2/3گویه( باالتر از 

 (. 2)جدول 

ای سنجش پایایی و آلفای کرونباخ معیاری بر

ای مناسب برای ارزیابی پایداری درونی سنجه

شود. پایداری )سازگاری درونی( محسوب می

درونی نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه و 

های مربوط به آن است. پایایی ترکیبی شاخص

تری نسبت به آلفای به عنوان معیار مدرن

باشد و برتری آن می PLSکرونباخ در تحلیل 

سبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی ن

مطلق، بلکه با توجه به  صورتبهها، نه سازه

هایشان با یکدیگر محاسبه همبستگی سازه

شود مشخص می 1گردد. با توجه به جدولمی

که کلیه مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

متغیرهای مکنون دارای مقدار مناسبی هستند 

توان مناسب بودن (، پس می2/3)باالتر از 

 گیری را تأیید کرد. وضعیت پایایی مدل اندازه

های معیار دوم از بررسی برازش مدل

ی، روایی همگرا است که به بررسی ریگاندازه

ها( میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت )شاخص

 دهندهنشان AVEپردازد. معیار خود می

بین هر  شدهگذاشتهمیانگین واریانس به اشتراک 

های خود است. با توجه به سازه با شاخص

مقادیر میانگین واریانس استخراجی  1جدول

بوده و در نتیجه  6/3متغیرهای مکنون بیشتر از 

دارای روایی همگرای باالیی هستند. به عبارت 

دیگر همبستگی باالیی بین هر سازه با 

های خود وجود دارد و در نتیجه شاخص

گیری از برازش باالتری برخوردار های اندازهمدل
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های باشند و مناسب بودن برازش مدلمی

 شود.ی تأیید میریگاندازه

 

 

 سنجش پایایی مدل از طریق بارهای عاملی .1جدول 

 بار عاملی هاشاخص متغیرها

 سازیپیامدهای خصوصی

 130/3 ( PMگسترش مالکیت )

 131/3 ( PKافزایش کیفیت خدمات )

 922/3 ( PBضعیت اشتغال )بهبود و

 109/3 ( PRافزایش رضایت مشتریان )

 116/3 ( PMOافزایش مشارکت عمومی )

 116/3 ( PEکارایی واحدهای مدیریتی )

 922/3 ( PAرفاه اجتماعی )

 تبلیغات

 223/3 یسنت یغاتیتبل یاستفاده از انواع روش ها(: T1) 2گویه 

 992/3 ر فصول مختلف سالگسترده د غاتیتبل(: T2) 1گویه 

 931/3 جیترو یاستفاده از انواع روش ها: (T3) 0گویه 

 932/3 غاتیامکانات باشگاه در تبل تیفیو ک تیمطرح نمودن کم: (T5) 6گویه 

 966/3 غاتیو بهتر در تبل شتریمطرح نمودن ارائه خدمات ب(: T6) 6گویه 

 993/3 غاتیو نام آشنا در تبلمتخصص  انیبر وجود مرب دیتاک(: T7) 2گویه 

 992/3 یتالیجید غاتیاستفاده از انواع تبل(: T9) 1گویه 

 2 میزان درآمد باشگاه درآمدزایی

 
 سنجش پایایی مدل از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی .2جدول 

ضریب آلفای  )مکنون( متغیرهای پنهان

 کرونباخ

(Alpha > 0.7) 

 پایایی ترکیبی

(CR > 0.7) 

میانگین واریانس 

 استخراجی

(AVE > 0.5) 

 913/3 161/3 160/3 سازیپیامدهای خصوصی

 231/3 111/3 102/3 تبلیغات

 2 2 2 درآمدزایی

 برازش مدل ساختاری

برای بررسی برازش مدل ساختاری با روش 

( در پژوهش از PLSحداقل مربعات جزئی )

بینی ( و ضریب قدرت پیش2Rضریب تعیین )

(2Qاستفاده می ) .2شودR  معیاری است که

ی و بخش ریگاندازههای برای متصل کردن بخش

ی معادالت ساختاری به کار سازمدلساختاری 

 زابرونرود و نشان از تأثیری دارد که متغیر می

معیاری  2Qگذارد. زا )مالک( میبر متغیر درون

ی مدل را مشخص نیبشیپاست که قدرت 

برای  2Rمقادیر  0جدول  کند. مطابق بامی
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است.  شدهمحاسبهزای پژوهش های درونسازه

زای های درونمربوط به سازه 2Rهر چه مقادیر 

مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر الگو 

توان گفت که ، می0باشد. با توجه به جدول می

برازش قوی مدل ساختاری پژوهش تأیید 

 شود.می

 زار درونمتغی 2Qو  2Rضرایب  .3جدول
 2R 2Q زامتغیر درون

 232/3 206/3 درآمدزایی

 
 برازش مدل کلی

ی و بخش ریگاندازهبرازش بخش  پس از بررسی

 ساختاری مدل، برازش کلی مدل از طریق معیار

GOF و همکارانش عرضه کردند  2که تننهاوس

 :Tenenhaus et al, 2004) شوداستفاده می

یر محاسبه این معیار از طریق رابطه ز (.3

  گردد.می

(، 32/3توجه به اینکه سه مقدار ضعیف )با 

 GOF ( برای06/3( و قوی )16/3متوسط )

 :Wetzels et al., 2009)معرفی شده است 

 GOF برای 912/3حاصل شدن مقدار  .(187

  باشد.نشان از برازش قوی مدل کلی پژوهش می

  

2RiescommunalitGOF  

 

 ها و ارائه مدل پژوهشآزمون فرضیه

نشان  PLS ها در روشتحلیل داده الگوریتم

های دهد که پس از بررسی برازش مدلمی

توان گیری، مدل ساختاری و مدل کلی، میاندازه

های تحقیق پرداخت و به بررسی و آزمون فرضیه

 های پژوهش رسید. به یافته

                                                  
1 . Tenenhaus 

در بازه  (t) هنگامی که مقادیر ضریب مسیر

ه معنادار باشد، نشان دهند ±16/2بیشتر از 

بودن عامل مربوط و متعاقباً تأیید فرضیه 

 پژوهش است.

  شودیممشخص  1با توجه به جدول 

های پژوهش اول )پیامدهای خصوصی فرضیه

سازی بر درآمدزایی( و دوم )تأثیر تبلیغات بر 

درآمدزایی( مورد تأیید قرار گرفته و در نتیجه 

سازی و توان گفت؛ پیامدهای خصوصیمی

بر درآمدزایی تأثیر مستقیم و معناداری  تبلیغات

 (. P< 32/3دارند )

 

 

912/3= 
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 های تحقیقو نتایج آزمون فرضیه tضرایب مسیر، آماره  .4جدول 

 های پژوهشفرضیه
ضریب مسیر 

 (βاستاندارد)
t P-Value نتیجه آزمون 

متغیر پیامدهای 

 سازیخصوصی

 

 تأیید فرضیه پژوهش 332/3 192/20 601/3 درآمدزایی

 تغیر تبلیغاتم
 

 تأیید فرضیه پژوهش 332/3 626/6 196/3 درآمدزایی

 

 ضرایب استاندارد شده مسیرهای مدل پژوهش. 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل پژوهش T-values ضرایب معناداری .2شکل 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر پیامدهای 

سازی و تبلیغات بر درآمدزایی خصوصی

باشد. نتایج های ورزشی استان اردبیل میاهباشگ

سازی بر نشان داد که پیامدهای خصوصی

های ورزشی تأثیر مثبت و درآمدزایی باشگاه

داری دارد. نتایج این بخش با نتایج معنی

(، 1329رامامونجیاریویلو و همکاران )تحقیقات 

(، دیانتلی 2016(، موسویان )2016رحمانی )

(، التجائی و عباس 2016دیلمی و همکاران )
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(، قربانی جلودار و همکاران 2016زاده )

(، کوثر و 1321(، موالکو و انوار )2011)

( و 1321(، مجاهد و همکاران )1321همکاران )

باشد. ( همسو می1320همکاران ) و بوردمن

 عمومی هایبنگاه و هادارایی سازیخصوصی

 از است. برخی ثروت سازیخصوصی منزلةبه

 سازیخصوصی راه از که مداران معتقدندسیاست

 هستند، سهم دارای که را افرادی نسبت توانمی

 به سوددهی مثبتی از دید بنابراین و داد افزایش

(. Yazerlo, 2013: 157)داد  ارائه جامعه

از  که معتقدند (2111) 2مگینسون و دسووزا

 مشتریان تنها نه کارایی، نظر مالحظاتنقطه

 سازی منتفعخصوصی از شده یخصوص هایبنگاه

 ها،بنگاه شدن کاراتر به توجه با بلکه شوند،می

 با رودمی انتظار .گرددمی مندبهره اقتصاد کل

 خصوصی بخش به دولتی هایفعالیت واگذاری

 رقابت و آزاد بازار ایجاد و با گردند واقعی هاقیمت

 در رقابتی قیمت در بیشتری هایانتخاب بیشتر،

 & D'souza)گیرد  وم قرارعم مقابل

Megginson, 1999: 22 .)های میچی و بررسی

های ( حاکی از آن بود که باشگاه1336آگتون )

سازی اطالعات اند با شفافخصوصی توانسته

مدیریتی و مالی خود سود بیشتری به دست 

به نظر (. Padash et al., 2012: 35) آورند

آ و رسد که وجود بخش دولتی، ارائه کارمی

های ورزشی را با اثربخش خدمات باشگاه

های سازد، در حالی که باشگاهدشواری مواجه می

بخش خصوصی به دلیل وجود رقابت و 

ها، مدیریت، ساختار و نیروی برخورداری از هدف

انسانی کامالً متفاوت قادر است با کارایی بسیار 

پرداخته و باال به ارائه خدمات متمایز و با کیفیت 

                                                  
1. Souza & Megginson 

. عالوه بر کارایی درآمدزایی و سودآوری برسندبه 

باالی بخش خصوصی به دلیل مزایایی همچون 

جویی در مقیاس، استفاده از گرایی، صرفهتخصص

تجربیات گذشته، ساختار عملکردگرا، 

ها، گیریپذیری و سرعت در تصمیمانعطاف

توانایی توسعه روابط بر اساس اعتماد و سود 

ت و مؤثر، برخورداری از متقابل، ساختارهای تخ

سیستم ارزیابی عملکرد به منظور ارتقای کیفیت، 

توانایی تخصیص منابع و مدیریت ریسک که به 

های های مؤثر و مثبت در باشگاهایجاد هم افزایی

 ,.Amiri et al)انجامد ورزشی خصوصی می

2014: 84 .) 

بر  نتایج تحقیق حاضر نشان داد تبلیغات

های ورزشی تأثیر مثبت و درآمدزایی باشگاه

معناداری دارد. نتایج این بخش با نتایج تحقیقات 

(، یو و همکاران 1321رحمان و همکاران )

آسف و  (،1326مولیناری و توریتو )کو ،(1329)

(، 2016) د(، هراتی و پرن1326همکاران )

باشد. همسو و هم راستا می(، 2010دهقانی )

تبلیغات اثر  اند کهمطالعات بسیاری نشان داده

 مستقیمی بر روی فروش و سودآوری دارد

(Erickson & Jacobson, 1992; 

Farhangi et al., 2009: 5 .)( 1331) 1کلر

کند که تبلیغات یک شرکت، باعث ایجاد بیان می

شود که در نهایت ارزش ویژه نام تجاری می

 موجب سودرسانی به شرکت خواهد شد

(Keller, 2009: 140.)  گذاری سرمایهافزایش

در نظر مشتری ، شودبر روی تبلیغات، باعث می

اختالف بیشتری بین محصول شرکت و کاالهای 

های کمتری را و مشتری جانشین رقبا ایجاد شود

 ,.Farhangi et al)برای آن کاال در نظر گیرد 

                                                  
2 . Keller 
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به منظور ایجاد تأثیر مثبت در  (.6 :2009

نطقی مشتریان، تبلیغات باید به شکل صحیح و م

عنوان طراحی و اجرا گردد تا تبلیغات صرفاً به

عنوان یک نوع هزینه نباشد، بلکه به

گذاری باشد. برای اینکه تبلیغات بتوانند سرمایه

اثر مثبتی در نگرش مشتریان ورزشی در مراجعه 

های ورزشی را داشته باشند، باید در با باشگاه

د وهله اول بتواند توجه مشتریان هدف را به خو

جلب نماید. اگر پیام تبلیغاتی نتواند این وظیفه 

را به خوبی انجام دهد، هر چقدر افراد آن را 

ثمر است و در صورت عدم ببینند و بشنوند بی

جلب توجه مشتری در اولین برخورد با تبلیغ، 

شاید دیگر آن تبلیغ هرگز موفق به جلب توجه 

 Amaldoss) مشتری در مرتبه بعد نیز نشود 

& He, 2010.)  درج عنوان بزرگ، مطالب

جنجال برانگیز، تصاویری از خدمات رفاهی 

باشگاه ورزشی، درج عوامل مربوط به پیشبرد 

های فروش مانند؛ ترویج خدمات رایگان، کوپن

های ویژه مثل هر چیزی که تخفیف، جلوه

چشمگیر و جذاب باشد و متفاوت به نظر برسد 

ه افراد به هایی برای جلب توجتواند راهمی

های ورزشی مورد های تبلیغاتی به باشگاهپیام

مطالعه باشد. در مرحله بعد تبلیغات باید 

جذابیت داشته باشد تا عالقه مشتریان هدف را 

نسبت به تبلیغات برانگیزد. عالقه مخاطبان، 

عامل مهمی در فرایند پذیرش است و از آنجا که 

رسانی بیشتر توسط ایجاد آگاهی و اطالع

های توان با شیوهگیرد، میتبلیغات انجام می

تبلیغاتی مدرن و دیجیتالی مثل تبلیغ در 

های اجتماعی رسانهای مجازی و پیامشبکه

نسبت به آگاهی مخاطبان و معرفی باشگاه 

ورزشی و خدمات آن نسبت به ایجاد عالقه در 

مخاطبان اقدام نمود. همچنین گفتگوی یک 

تواند ا مخاطبان خود، میمدیر بازاریابی ورزشی ب

های منحصر به فرد با بیان امتیازات و ویژگی

خدمات باشگاه به افزایش عالقه مخاطب 

بینجامد. با توجه به اینکه ایجاد تمایل در افراد 

رسد، بهتر دشوارتر از جلب توجه آنان به نظر می

های ها و نگرشاست آهنگ و زبان تبلیغ با تجربه

داشته باشد. تبلیغ، عالوه مشتریان هدف تناسب 

بر اینکه باید به زبان مشتری صحبت کند، بلکه 

بندی و محتوای آن نیز باید از نظر مشتری طرح

صحیح و پذیرفتنی باشد. مطالب و تصاویر 

دهی و طراحی تبلیغات باید به نحوی سازمان

شوند که مخاطب تبلیغ را با نظم ذهنی خاصی 

در مخاطب منجر  هدایت نموده و به ایجاد عالقه

شود. در سومین مرحله تبلیغات باید مشتریان 

هدف را ترغیب و تشویق به استفاده از خدمات 

باشگاه ورزشی نماید. یکی از دشوارترین وظایف 

پیام تبلیغاتی، تحریک افراد برای استفاده از 

خدمات مورد نظر است. تبلیغ باید با مشتری 

باید بداند که ارتباط برقرار کند و برای این کار 

کنند. سپس پیام مشتریان هدف، چگونه فکر می

تبلیغاتی باید مشتری را متقاعد کند که کاال و 

تواند نیازهای او را خدمت خریداری شده می

برآورده کند. برای تحریک مشتریان به سمت 

های گوناگونی وجود استفاده از خدمات، محرک

ها محرکدارد که بسته به نوع مشتریان باید این 

ریزی شود ها برنامهشناسایی و در زمینه آن

(Salimnezhad et al., 2015: 16-17 .)

نهایتاً در مرحله چهارم، تبلیغ، منجر به حضور و 

یا بازگشت مجدد مشتری به باشگاه ورزشی شود 

(Seyed Salehi, 2012: 15). 
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تواند نگرش مثبتی در مشتریان به تبلیغات می 

حضور یا حضور مجدد  وجود آورده و موجب

مشتری و در نهایت سودآوری باشگاه ورزشی 

شود. مشتری برای استفاده از خدمات همواره در 

پی دالیل منطقی و عقالیی است و نشان دادن 

سودمندی منافع ملموس خدمات در تبلیغ، 

محرکی قوی برای تصمیم به خرید مشتری 

است. همچنین در سوق دادن به استفاده از 

صِرف استفاده مدنظر نیست، بلکه تأکید خدمات، 

بر تأثیر مثبت استفاده از خدمات مد نظر است و 

در نتیجه به منظور اثربخشی تبلیغات بایستی 

این مورد را مدنظر داشت. نتایج این تحقیق با 

( و 1329کیم و همکاران )نتایج تحقیقات 

باشد. ( ناهمسو می1336گودارد و همکاران )

ی احتماالً مربوط به تفاوت نوع علت این ناهمسوی

صنعت و کسب و کار و جامعه آماری است که 

( در صنعت 1329تحقیق کیم و همکاران )

و تحقیق گودارد  متحدهاالتیاداری در رستوران

های بخش ( در شرکت1336و همکاران )

خدماتی و تولیدی اروپایی )بلژیک، فرانسه، 

صنعت  23از ایتالیا، اسپانیا و انگلستان( در بیش 

مختلف غیرورزشی )شامل صنعت غذایی و 

نوشیدنی، شیمیایی، محصوالت فلزی و غیر 

که تحقیق حاضر، صرفاً فلزی و ...( است، در حالی

بخش خدمات انجام پذیرفته  -در حوزه ورزشی

 است.  

 

 یریگجهینت
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که 

تبلیغات  سازی و به دنبال آنپیامدهای خصوصی

تواند بر درآمدزایی های ورزشی میبرای باشگاه

های خصوصی به دلیل ها مؤثر باشد. باشگاهآن

ها، مدیریت، رقابت و همچنین به دلیل هدف

ساختار و نیروی انسانی کامالً متفاوت با بخش 

دولتی قادر هستند با کارایی و اثربخشی بیشتری 

سازی، وصیبه ارائه خدمات بپردازند. در کنار خص

هنگامی که مشتریان در معرض تبلیغات گسترده 

گیرند، و مستمر یک باشگاه ورزشی قرار می

ها شکل گرفته و ناخودآگاه حس اعتماد در آن

شود و موجبات تقویت می شانمثبتنگرش 

آورد. حضور مجدد آنان را در باشگاه فراهم می

قانون اساسی و  11همچنین، با توجه به اصل 

اثرات و پیامدهای مثبت خصوصی  همچنین

ساله ششم سازی، دولت باید در برنامه پنج

( اهتمام بیشتری برای 2016-2133توسعه )

های بخش دولتی به بخش واگذاری باشگاه

با  خصوصی را داشته باشد. نکته دیگر اینکه

 عناصرتوجه به اهمیت تبلیغات به عنوان یکی از 

ها، الزم اشگاهآمیخته بازاریابی در درآمدزایی ب

های ورزشی به است که تبلیغات باشگاه

های مختلف )تبلیغ در رسانه ملی یا شکل

ی صحیح و اگونهبههای اجتماعی و ...( و شبکه

مناسب صورت گیرد تا ضمن درآمدزایی در 

، بتواند اثربخشی الزم را در بلندمدت مدتکوتاه

تبلیغات جذاب و   ،عالوهبهداشته باشد. 

مکانی مناسب همراه با  نیتأمو  دهندهیآگاه

، موجب جذب بیشتر مدرن و با کیفیتتجهیزات 

مشتری و تشویق و ترغیب مشتریان به استفاده 

 شود. از خدمات باشگاه ورزشی می
 

 تشکر و قدردانی

دانند از نویسندگان مقاله بر خود وظیفه می

کننده ی که به عنوان شرکتکسانهمه

را تکمیل نموده و های تحقیق پرسشنامه

همچنین  زحمات تمام عزیزانی که در زمینه 
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های این تحقیق نهایت همکاری آوری دادهجمع

 داشتند، تشکر و قدردانی نمایند.را 
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of 

privatization and advertising on sports clubs revenue in Ardabil province.  

Methodology: The research method is descriptive- correlation based on partial 

least squares structural equation modeling. The statistical population of the 

research is all experts, managers, and supervisors of sports clubs in Ardabil 

province (N=90). 72 experts, managers and supervisors of sports clubs filled out 

the researcher-made questionnaires of privatization, advertising for sports clubs 

and the amount of club revenue during one year. Structural equation modeling 

based on the partial least squares in software Smart PLS was used to analyze 

collected data. 

Results: The results showed that the privatization have a direct and significant 

effect on the sports clubs revenue (β=0.634, t=13.481). The advertising has a 

direct and significant effect on the sports clubs revenue (β=0.286, t=6.675) as 

well. The study of the goodness of fit model showed that the proposed model 

has a strong fit (GOF = 0.847).  

Conclusion: It can concluded that sports clubs through privatization move 

toward change in management, structure, manpower, increase and development 

services, cost management and improving efficiency and productivity and 

through advertising by changing barriers to entering the market to create a 

monopoly or promotes competition and as a result, they will increase their 

customers.  

Keywords: Sport Marketing, Advertising, Privatization, Revenue, Cost 

Management 
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