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 چکیده

ارزیابی و سیاهۀ  های ورزشی و فراغتی از اهداف مهم بازاریابان ورزشی است. مقیاسیتفعالدر  کنندگانشرکتآگاهی از اهداف مشارکت 

ینۀ زم درهای فراغتی یتفعالدر  کنندگانشرکتیامدهای مشارکت پمنظور آگاهی از فراغت جدی )اسلیم( از ابزارهای معتبری است که به

است. هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس ارزیابی و سیاهۀ فراغت  شده ساختهمدیریت اوقات فراغت 

 18مرد  670 ویه است.گ 5۴مقیاس و خرده 18( بود. نسخۀ اصلی مقیاس، دارای 1396جدی در میان تماشاگران فوتبال لیگ برتر )تابستان 

ی مشارکت )اسلیم( یری متغیر پیامدهاگاندازههدفدار، تصادفی و داوطلبانه مقیاس  صورتبهسال تماشاگر مسابقات فوتبال لیگ برتر  65تا 

یز با استفاده ناس برای برآورد روایی سازة مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی مقی ( را تکمیل کردند.2008گولد و همکاران )

مقیاس( خرده 18و  مؤلفهاز روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسخۀ فارسی مقیاس، از ساختار اصلی )شش 

ی یامدهاپشود. در نتیجه، نسخۀ فارسی مقیاس ارزیابی و سیاهۀ فراغت جدی برای آگاهی از یمحمایت کرده و روایی و پایایی مقیاس تأیید 

 ی بازاریابی هدفمند بپردازند.هابرنامهتوانند به طراحی یمشود که بر مبنای آن بازاریابان ورزشی یممشارکت تماشاگران ورزشی توصیه 

 

  های کلیدیواژه

 .فوتبال لیگ برترتماشاگر، روایی، فراغت جدی، 
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 مقدمه

شود توجه تمامی در سراسر دنیا، ورزش موجب می

گرفته تا هواداران به  کنندگانشرکتسطوح جامعه از 

ی جلب شود. تیچندملهای ها و شرکتها، دولترسانه

کند در طول تاریخ و در سراسر ( بیان می1999) 1دانینگ

کانون  عنوانبهمستمر  نیچننیادنیا، هیچ فعالیتی 

ها ها و عالیق مشترک چنین خیلی عظیمی از انساندغدغه

 2یهمانندسازوجود نداشته است. همچنین به گفتۀ دانینگ 

تواند به افراد نوعی دارایی هویتی مهم های ورزشی میتیم

ساز حس تعلق به چیزی یا احساسات جمعی داده و زمینه

ی را فراهم آورد که در نبود ورزش، به تجربۀ زیست

شود. اگرچه اندیشمندان ورزشی به مبدل می انهیانزواگرا

تحلیل ابعاد مختلفی از رفتارهای هواداری و نقش ورزش در 

اند، جهان اجتماعی هواداران از دید جامعه پرداخته

(. با توجه به 7فراغت پنهان مانده است ) نظرانصاحب

ای اصلی در گذران اوقات شیوه عنوانبهاهمیت ورزش 

نظر ت در سراسر جهان، این مسئله تا حدودی عجیب بهفراغ

رسد. فلسفۀ هدایتگر محققان این پژوهش آن است که می

های خاص تفریحات، ای کلی، مشتمل بر گونهفراغت حوزه

ورزش و گردشگری است. به همین دلیل کاوشی عمیق در 

ورزش در درک رفتارهای فراغت ضروری و  فرهنگخرده

 بود.توجه خواهد قابل

رسد برای طرفداران فوتبال، هوادار بودن، نظر میبه

منبعی مهم از معنا و هویت است که در طرز پوشش، صفاتی 

هایی رنگ ماشین بعضاًگیرند و می کاربهکه در توصیف خود 

کنند، نمودار هایی که در آنها زندگی میرانند یا مکانکه می

را با همراهی تیم شود. برخی از این افراد هزاران مایل می

کنند تا با خانواده و دوستان خود در جاده خود سفر می

پشت سر هم حرکت کنند. هیچ ورزش دیگری در دنیا 

                                                           

1. Dunning 

2. Identification 

3. Gibson  

سازی تواند چنین، جو، مراسم و فرایندهای اجتماعینمی

عمیقی را پیش از شروع مسابقات فراهم آورد. با این حال 

ند که اعرصۀ فراغت با چندین پرسش مواجه نظرانصاحب

ی فوتبال تا این هامیتنیازمند بررسی است. چرا هواداران 

حد برای پشتیبانی از تیم خود زمان و انرژی صرف 

ی مرتبط با هواداری از هاهیروکنند؟ معانی، مناسک و می

ی فوتبال لیگ برتر چیست؟ آیا هوادار فوتبال بودن هامیت

 شود؟نوعی فراغت جدی محسوب می

( تماشای بازی فوتبال یا 1982نز )به عقیدۀ استبی

تماشاچی بودن به معنای فراغت جدی نیست و خصوصیتی 

شود. برخالف از فراغت غیرجدی و تفریحی محسوب می

( معتقدند که 2002و همکاران ) 3استبینز، گیبسون

هواداران فوتبال با سطح باالیی از تعهد و همانندسازی 

راغت جدی هستند، ای با فی نمایانگر طبقهخوببهتیمی، 

های خود جدی و متعهدند زیرا این افراد نسبت به فعالیت

 صرفاً(  هواداران 2002گیبسون و همکاران ) زعمبه(. 21)

تماشاچیانی منفعل نیستند، بلکه عنصری اساسی در 

عملکرد صحیح هر نهاد ورزشی برای جامعه و افراد محسوب 

تحقیق بررسی (. بر این اساس هدف اصلی این 23) شوندیم

ی از آگاهاعتبار عاملی و پایایی مقیاس اسلیم و همچنین 

پیامدهای مشارکت تماشاگران لیگ برتر فوتبال جهت 

ی هایاستراتژاستفادۀ بازاریابان ورزشی جهت طراحی 

تبلیغاتی هدفمند بود. در این مقاله از مقیاس فراغت جدی 

 ( استفاده شد. 21، 22، 24)

در مورد ادبیات  نظرانصاحبمیان محققان و  نظراتفاق

، زمینۀ مساعدی  4 تعهدآورفراغت، با توجه به رفتار جدی و 

را برای تحقیق و مطالعۀ مداوم مهیا کرده است. مفهوم 

تاریخی غنی از تحقیق کیفی دارد اما،  5فراغت جدی

برعکس تفریح صرف، تحقیقات کمی ناچیزی برای بدنۀ 

4 . Committed 

5.  Serious Leisure  
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ذاشته است. مفهوم فراغت جدی دانش فراغت بنیان گ

( است. وی با تحقیقات 2001( 1برآمده از آثار رابرت استبینز

شناسان، دانان، ستارهشناسی در میان موسیقیگستردۀ قوم

بال و بسیاری جادوگران، بازیگران طنز، بازیکنان بیس

ای در این خصوص دست یافت. از قشرهای دیگر به نظریه

یافته فعالیتی مهم و تعقیب نظام دید او فراغت جدی شامل

 منظوربهای یا داوطلب جالب توسط فردی غیرحرفه

مشارکت در یافتن نوعی حرفه است که در آن بتوان به حد 

های مشخصی را کسب و ابراز کرد کفایت دانش و مهارت

(. وی در تحقیق خود تصور کرد که سه گروه 22)

ها، ایرحرفهدر فراغت جدی وجود دارند، غی کنندهشرکت

( 1992صاحبان سرگرمی و داوطلبان شغلی. استبینز )

توان کند در بهترین حالت، فراغت جدی را میعنوان می

کیفیتی دوسویه مشتمل بر فراغت تفریحی یا  عنوانبه

غیرجدی و نقطۀ مقابل آن در نظر گرفت. وی فراغت 

بخش، آنی، کند: فعالیتی لذتتفریحی را چنین تعریف می

کوتاه که به هیچ آموزش  نسبتاًای پاداش درونی با عمری دار

( یا انجام 23مندی از آن نیاز نیست )خاصی برای بهره

هایی نظیر سوار شدن (. استبینز، فعالیت24طبیعی امور )

بر چرخ و فلک، تماشای تلویزیون یا تماشای مسابقۀ فوتبال 

نجام داند. اهایی از فراغت تفریحی می( را نمونه21،22)

های منفعلی از تفریحات به حداقل میزان تحلیل چنین گونه

 صرفاًیا به تمرکز بر محتوا نیاز دارد و از فعالیت مذکور 

خاطر خود فعالیت و نه میل باطنی یا اجبار به کاوش در به

چنین  کهیهنگام(. 24شود )آن به هر شکل لذت برده می

ه و به بیان دیگر تفریحی از حالت منفعل به فعال تغییر یافت

مشارکت در آن نیازمند سطح مشخصی از مهارت، دانش یا 

توان مفهوم آن را در قالب سرگرمی یا تجربه است، می

 (.23ای تبیین کرد )فعالیتی غیرحرفه

                                                           

1 . Stebbins 

ها، ایبه همین ترتیب، فراغت جدی برای غیرحرفه

صاحبان سرگرمی و داوطلبان شغلی با شش ویژگی 

شود. ت غیرجدی یا تفریحی متمایز میاز فراغ فردمنحصربه

گاه، و در برخی موارد مداوم، به اولین ویژگی نیاز گاه و بی

سختکوشی در خالل مواجهه با مشقت ضمن پیگیری جدی 

یک فعالیت است. سختکوشی همچنین به دومین ویژگی، 

توسعه و  منظوربهفردی  داریمعنی تالش ریکارگبهکه 

 تحصیل دانش و مهارت خاص مربوط به فعالیت است، منجر

ی از یک حرفه در یک انشانه. سومین ویژگی، شودیم

پیگیری به شکل پیشرفت، دستیابی و نقاط عطف است. 

چهارمین ویژگی مربوط به مزایای ماندگار است که موجب 

( ده نوع پیامد 2001پیگیری تعهددار شده است. استبینز )

توصیف کرد، هفت نوع شخصی و سه نوع اجتماعی، که را 

ی شخصی، خودشکوفایی، بیان خود، سازیغناند از عبارت

یافته، رضایت از خود، بازسازی یا تصویر شخصی افزایش

تجدید قوا و در بعضی موارد بازگشت سرمایه. سه پاداش 

اجتماعی شامل جذابیت اجتماعی، حس موفقیت گروهی و 

موجب شرکت برای حفظ و توسعۀ گروه  دستاوردهایی که

که اغلب،  کندیم. گروه بر آنهایی داللت شودیم

فراغت جدی با پیگیری خاص هستند.  کنندگانشرکت

 فردمنحصربهی فراغت جدی وجود یک منش ژگیوپنجمین 

است که خودش را در توسعۀ دنیای  فرهنگخردهیا 

که در آن معیارها،  دهدیماجتماعی مشخص نشان 

 کنندگانشرکتی خاص برای هاسنت، باورها و هاارزش

ی فراغت جدی عبارت است از ژگیوند. ششمین امشترک

شده از ی یک هویت قوی با یک پیگیری منتجدهشکل

 شودیماز پنج کیفیت قبلی ناشی  که همچنانمشارکت 

ۀ اصلی مقیاس اسلیم که در باال مؤلف(. با توجه به شش 21)

 توانیمرا  هامؤلفهضیح داده شد، این مختصر تو صورتبه

 ی فوتبال مشاهده کرد.هامیتدر رفتار تماشاگران و هواداران 
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( عقیده 1992در حوزۀ صاحبان سرگرمی، استبینز )

داردسرگرمی به معنای تعقیب تخصصی موضوعی فراتر از 

دلیل مزایای ماندگار، برای او جالب و شغل فرد است که به

وی در آغاز چهار طبقه را در این حوزه . دکنیم بخشلذت

شناسایی کرد: صاحبان کلکسیون، سازندگان و 

های کنندگان در فعالیتتعمیرکنندگان، مشارکت

مند و بازیکنان ورزشی )بدون وجود غیررقابتی و قانون

های تفریحی. بعدها او موفق ای( و سایر فعالیترقبای حرفه

مشتمل بر طرفداران به شناسایی گروه پنجمی نیز شد که 

( برای درک 1992(. به نظر استبینز )20هنر لیبرال بودند )

های بیشتری نیاز داریم بهتر مشارکت این افراد به پژوهش

بندی مذکور را های جدید ممکن است طبقهو یافته

دستخوش تغییر سازد. تفاوت اصلی بین صاحبان سرگرمی 

ای رقبای حرفهای آن است که گروه اول و افراد غیرحرفه

ندارند و به همین دلیل عضو هیچ سیستم متشکل از 

نیستند. منظور از عموم،  1عموم -هاایغیرحرفه -هاایحرفه

ی از افراد با عالیق مشترک است که از سوی افراد امجموعه

ای یا هر دو گروه به آنها خدمتی ارائه ای یا غیرحرفهحرفه

نی، روشنگری یا سرگرم رساشود، بلکه تنها به اطالعنمی

ساختن آنها اکتفا شده و از آنها انتظارات بسیاری وجود دارد 

کند ممکن است در ( اظهار می2001(. استبینز )19)

تحقیقات آتی به وجود چنین گروهی در میان صاحبان 

سرگرمی نیز پی برده شود. به هر حال این افراد نیز همانند 

توانند دارند که می ها خانواده و دوستانیایغیرحرفه

ها را تسهیل یا دشوار سازند. ضمن مشارکت در سرگرمی

های هایی از سیستماینکه دنیای این افراد میکروکروموزوم

 دیگویمشود. وی همچنین تر محسوب میاجتماعی بزرگ

های موجود میان نگرش شاید در تحقیقات بعدی شباهت

                                                           

1. Professional- amateur- public (PAP) system 

2. Burgan & Mules 

3. Gould 

4 . Serious leisure inventory and measure (SLIM) 

5 . Ritchi 

ای را صاحبان سرگرمی، داوطلبان شغلی و غیرحرفه

های انتخابی ها به فعالیتدریابیم، زیرا هر یک از این گروه

در جوامع میزبان رویدادهای  شکیبخود بسیار متعهدند. 

جویند، ورزشی که افراد محلی و خارجی در آن مشارکت می

ساکنان بیش از دیگر مناطق دارای حس غرور یا به گفتۀ 

 . (2ند )ا( درآمد روانی1992) 2برگان و مولز

، یک  4ی فرم اسلیمسازسادهمنظور ( به2011) 3گولد

مقیاس حذف کرد که نتیجۀ آن ایجاد گویه را از هر خرده

گویه است. در  54مقیاس و خرده18فرم کوتاه اسلیم شامل 

نتیجه، دو فرم اسلیم وجود دارد که شامل فرم اصلی و فرم 

گویه  72مقیاس و خرده18کوتاه است. فرم اصلی یا اولیه از 

فرم کوتاه، متشکل از  کهیحال(، در24تشکیل شده است )

 (. 7گویه است ) 54مقیاس و خرده 18

( در فراغت جدی شامل 2015تحقیق اصلی استبینز )

ها و ی دانشمندان، ورزشکاران، کمدیننگارقوممطالعات 

. مطالعات بعدی به مواردی شودیمی آماتور هاخواننده

ی و موتورسوارمانند شنا، ماهیگیری، اسکیت روی یخ، 

(. محققان فراغت انواع مختلفی از 19) اندپرداختهفوتبال 

، بعضی از آنها شامل اندکردهفراغت را شناسایی و بررسی 

(، انواع فراغت 1975) 5ی فراغتی ریتچیهاتیفعالانواع 

 7ی فراغتی راغبهاتیفعالی بندگروه(، 1975) 6دانکن

(، تفریح مصرفی و غیرمصرفی واسک دونلی، 1982)

(، انواع تصاویر همراه با 1982) 8هیبرلین و شلبی

(، و انواع 1992) 9ی فراغت هاگارد و ویلیامزهایریگیپ

(، است 1982) 10فراغت جدی و معمولی استبینز

( ضمن 2011(. گولد و همکاران )25،19،17،15،9،6)

فاوت پیامدهای شرکت در میان سطوح مهارت بررسی ت

قایقرانی با استفاده از مدل اسلیم به این  کنندگانشرکت

6 . Duncan 

7 . Ragheg 

8 . Vaske Donnelly, Heberlein & Shelby 

9 . Haggard & Williams 

10 . Stebbins 
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نتیجه دست یافتند که قایقرانان ماهر نسبت به آماتور 

(. 7سطوح باالتری از مدل اسلیم را در اختیار گرفتند )

(، طی تحقیقی با عنوان 2008جیمز، گولد و همکاران )

ضمن « سیاهۀ فراغت جدی )اسلیم( توسعۀ ارزیابی و»

(. 8بررسی مدل اسلیم به معرفی مدل کوتاه آن پرداختند )

(، در پژوهش خود با عنوان 2012هانگ لینگ و کندای )

فراغت جدی و دلبستگی مکان: مطالعۀ موردی ورزشکاران »

نشان دادند که پیگیری سیستماتیک « اوکالهاماآماتور در 

ی با مکان، جایی که آنها داریمعنورزشکاران آماتور همبستگی 

یکپارچگی (. »15، دارد )برندیملذت  شانیفراغتی هاتیفعالاز 

، عنوان «فراغت جدی اندازچشممعکوس در بسکتبال با ویلچر: 

نشان  هاافته( است. ی2016) 1تحقیق هاتزلر، باردا، مینتز، هایوش

از حمایت فراغت جدی مطابق با همۀ شش معیار فراغت جدی 

 110 روی تحقیقی در( 2018) لی و ژوا سونگ، لی، (.13دارند )

 آمریکا متحدۀ ایاالت در حاضر چینی و یاکره دانشجویان از نفر

 با مثبت ارتباط جدی فراغت اوقات در مشارکت که دادند نشان

 چنگ، ی تحقیقهاافتهی (.14)دارد  دوستان اجتماعی حمایت

 سالمندان از نفر 514 روی بر( 2017) پاکر و استبینس

 اخالق هویت،) فراغت اوقات یهایژگیو که داد نشان استرالیایی

 مختلف یهاگروه میان در( توجه قابل تالش و فردمنحصربه

 سطح بر هایژگیو این و است متفاوت شناختیجمعیت

 بودن فعال به و است اثرگذار زندگی از سالمندان مندیرضایت

 (. 3) کندیم کمک آنها بودن رفعالیغ و

ارتباط  یبررسی به پژوهش( در 2018لی و همکاران )

 یو سازگار یاجتماع تی، حمایجد فراغت یهاتیفعال بین

در  ییایآس یالمللنیب انیدانشجو نیمدرسه در ب

معادالت  یمدلسازمتحده با استفاده از  االتیا یهادانشگاه

 یقابل قبول برازش مدل نیا کهیدرحالپرداختند.  یساختار

 حاکی از این بود جینمونه نشان داد، نتا یهادادهمناسب با 

                                                           

1 . Hutzler, Barda, Mintz, Hayosh 

2 . Validity 

با  یارتباط مثبت یشدن در اوقات فراغت جد ریکه درگ

 ن،یبر ااز دوستان دارد. عالوه یاجتماع تیبه حما یابیدست

 ۀکنندینیبشیپ تنهانهاز دوستان  یاجتماع تیحما

 یهاتیفعال نیب ۀواسط عنوانبهمدرسه بود، بلکه  یسازگار

  .(14) با مدرسه عمل کرد یو سازگار جدی فراغت

فرهنگی  -ی بومیهاجنبهبرای استفاده از این ابزار باید 

را دارد، در نظر  پرسشنامهکه قصد استفاده از این  هر کشور

یی که رهایتعبسوءگرفته شود. همچنین برای پیشگیری از 

، دهدیمی رخ شناختروانی هاپرسشنامههنگام استفاده از 

کامالً روشن باشد، زیرا داشتن  آنها 3و پایایی 2باید روایی

دانش کافی دربارۀ مفاهیم آماری و درک مفهوم روایی و 

(. 26ی دربارۀ نتایج ضروری است )ریگمیتصمپایایی در 

اساس و مبنای انجام هر پژوهشی  که آنجا ازبنابراین، 

ی روا و پایاست و توضیح و ریگاندازهاستفاده از ابزارهای 

بستگی  شدهگرفتهکاربهتفسیر نتایج پژوهش به روایی ابزار 

ی که از آن استفاده اپرسشنامهدارد، پژوهشگر باید از روایی 

، مطمئن باشد. مقیاس اسلیم از ابزارهای معتبری کندیم

که  شده ساختهینۀ مدیریت اوقات فراغت زم رداست که 

ی روانی و امدهایپبه شکلی دقیق ابعاد گوناگون  تواندیم

از مشارکت خود در فعالیت  کنندهشرکترفتاری را که 

. دانستن اینکه افراد چه کند، ارزیابی کندیمفراغتی دنبال 

پیامدهایی را از طریق مصرف، شرکت، وابستگی، و 

، برای بازاریابان مهم است، زیرا کنندیمل وفاداریشان دنبا

چه انتظاری از یک  کنندهمصرفآنها را در مورد اینکه 

. معانی ضمنی این کندیممحصول یا خدمت دارد، آگاه 

از رویکردهای متفاوت  دهدیماطالعات به بازاریابان اجازه 

(. یکی 4هنگام تبلیغ برای مخاطبان متفاوت استفاده کنند )

ی مشارکت امدهایپی مشهور برای آگاهی از هااسیمقاز 

تماشاگران، مقیاس ارزیابی و سیاهۀ فراغت جدی )اسلیم( 

3 . Reliability 
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. به دالیل مذکور محقق در نظر دارد نسخۀ فارسی باشدیم

مقیاس اسلیم )ارزیابی و سیاهۀ فراغت جدی( را برای 

تماشاگران فوتبال لیگ برتر اعتباریابی کند تا ضمن آگاهی 

ی شرکت تماشاگران راهنمایی جهت استفادۀ امدهایپاز 

ی بازاریابی هایاستراتژبازاریابان ورزشی برای تدوین 

ی هاتیفعالهدفمند باشد. معنی تلویحی این است که 

ی مطلوب هاپاسخبازاریابی هدفدار احتماالً موجب افزایش 

شود. از آنجا که این مقیاس با  کنندگانمصرفاز سوی 

 تواندیمرچوب گذاری شده است، ی کوتاهی چاهاهیگو

ی امدهایپپاسخ افراد را تسهیل کند و ارزیابی بهتری از 

مشارکت تماشاگران داشته باشد. با توجه به آنچه بیان شد، 

ی سنجروانی هایژگیوپژوهش حاضر با هدف بررسی 

نسخۀ فارسی مقیاس ارزیابی و سیاهۀ فراغت جدی انجام 

به این پرسش برآمد که گرفت و محقق در پی پاسخ دادن 

آیا ترجمۀ فارسی مقیاس در بین تماشاگران ایرانی از روایی 

 و پایایی مناسبی برخوردار است یا خیر؟

 

 یشناسروش

جامعۀ آماری پژوهش حاضر، کلیۀ تماشاگران فوتبال 

سال بودند. از میان این  65تا  18لیگ برتر در دامنۀ سنی 

ت فوتبال لیگ برتر را تماشاگر مرد که مسابقا 670افراد، 

 صورتبهسال(  09/22) میانگین سنی  کردندیمتماشا 

دلیل بهنمونۀ آماری انتخاب شدند.  عنوانبهتصادفی 

اطالعی از حجم دقیق و واقعی جامعه، انتخاب حجم بی

نوع هدف پژوهش انجام گرفت. حداقل نمونه  برحسبنمونه 

آزمودنی  10تا 5مورد نیاز در مطالعات تحلیل عاملی بین 

(. 5)( پرسشنامه پیشنهاد شده است سؤالبه ازای هر گویه )

نفر  64/12در نتیجه نمونۀ پژوهش حاضر به ازای هر گویه 

ی معادالت ابیمدلاست که براساس نظر متخصصان 

                                                           

1.  Translation-back translation  

مطالعۀ حاضر، مناسب قلمداد  ساختاری حجم نمونۀ

 .شودیم

شناختی از یک فرم ی اطالعات جمعیتآورجمعبرای 

یرندۀ سؤاالت باز پاسخ و بسته پاسخ بود، استفاده دربرگکه 

 54مقیاس اسلیم که شامل فرم کوتاهشد. در این پژوهش از 

خرده  18پرسشنامۀ مذکور، از استفاده شد.  باشدیمگویه 

ی حرفه، امدهایپش، پیشرفت حرفه، مقیاس پشتکار، تال

ی شخصی، خودشکوفایی، توانایی ابراز خود، سازیغن

خودابرازی انفرادی، خودانگاره، رضایت از خود، لذت از 

خودکامروایی، تجدید قوا، بازگشت سرمایه، جذابیت گروه، 

 استانداردهای گروه، حفظ گروه، خلقیات خاص و هویت

 3ی این مقیاس با هاهمؤلفشده است. هر یک از یلتشک

ارزشی  5. امتیازدهی براساس مقیاس شودیمگویه ارزیابی 

قرار دارد.  5تا خیلی زیاد  1لیکرت است که در دامنۀ هرگز 

مربوط  هاهیگواز مجموع نمرات  مؤلفهنمرات کل برای هر 

. شایان ذکر است که دیآیم دستبهمقیاس به هر خرده

ی معکوس ندارند. در نسخۀ گذارنمره هاهیگواز  کیچیه

ی فرم کوتاه ارزیابی و روایی و سنجروانی هایژگیواصلی 

 (.8شده است ) دییتأپایایی آن 

اجرایی کردن پژوهش حاضر، ابتدا طی  منظوربه

مکاتباتی زمینۀ اجرای پژوهش فراهم شد. پرسشنامه با 

به زبان فارسی برگردان  1باز ترجمه-استفاده از روش ترجمه

ی هاهیتوصرجمه براساس مطالعات قبلی و شد. ت

منظور، (. بدین5گرفته در این زمینه انجام گرفت )صورت

توسط پژوهشگر اول این تحقیق و دو  موردنظرپرسشنامۀ 

متخصص زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد. سپس 

مطابقت داده شد تا  هاترجمهدر یک جلسۀ هماهنگی، 

از تهیۀ نسخۀ فارسی،  نسخۀ اولیه تدوین شود. پس

پرسشنامه در اختیار سه متخصص زبان انگلیسی قرار گرفت 

شود.  برگرداندهتا فرایند ترجمۀ معکوس و به زبان انگلیسی 
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در مرحلۀ بعد، ترجمۀ معکوس با نسخۀ اصلی مطابقت داده 

ینان حاصل شد. پس از اطمشد و از صحت برگردان فارسی 

فراد متخصص در زمینۀ صحت ترجمه، هفت نفر از ا دییتأ

بررسی روایی  منظوربهرا  هاپرسشنامهمدیریت ورزشی 

ی هاهیاصالحمحتوایی بررسی کردند و پس از ارائۀ نظرها و 

دست آمد. مطالعۀ جزیی روایی محتوایی پرسشنامه به

 پرسشنامه هاهیگومقدماتی جهت بررسی درک و مفهوم 

نفر( اجرا  14در یک جامعۀ کوچک ) دهندگانپاسخبرای 

شد. ترجمۀ فارسی پرسشنامه در بین افراد توزیع و با 

، نسخۀ نهایی هاهیگو فهم بامشاهده نشدن مشکالت مرتبط 

یت با در نظر گرفتن ظاهر نها درو  شدهآمادهبرای توزیع 

 منظورهپرسشنامۀ اصلی، نسخۀ نهایی تدوین گردید. ب

وه همکاران پژوهش برای ، از گرهادادهگردآوری 

( در جامعۀ پرسشنامهی آورجمعسازی اجرا )توزیع و یکسان

هدف دعوت شد و موارد مهم در اجرای طرح مرور شد. 

داوطلبانه بود. همچنین به  صورتبهمشارکت افراد 

محرمانه  آنهااطمینان داده شد که پاسخ  دهندگانپاسخ

ز آنان بهره و تنها برای اهداف پژوهشی ا شودیمشمرده 

ین موارد، برای جلوگیری از بر اگرفته خواهد شد. عالوه

اطالع داده شد که  آنها، به دهندگانپاسخسوگیری در بین 

نتایج پژوهش هیچ تأثیری در زندگی افراد مربوط ندارد. در 

در فرایند  1آوردن روایی اکولوژیک دستبهاین پژوهش برای 

 دهندگانپاسخد سعی ش هاپرسشنامهتوزیع و تکمیل 

پرسشنامه را در محل و شرایط یکسانی و مناسبی تکمیل 

در پژوهش حاضر  استفاده موردکنند. روش آماری 

ی آمار توصیفی و استنباطی بود. از آمار توصیفی هاشاخص

ی مرکزی، پراکندگی و ترسیم هاشاخصبرای محاسبۀ 

سی و برر هادادهجداول استفاده شد. در ادامه، برای تحلیل 

استفاده شد. همسانی  2اعتبار عاملی از تحلیل عامل تأییدی

                                                           

1 . Ecological validity 

2 . Confirmatory Factor Analyses 

3 . Internal consistency 

  4مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3درونی

 افزارنرممحاسبه شد. عملیات آماری با استفاده از 

انجام  8/8ویرایش  6و لیزرل 18نسخۀ   5اساسیپاس

 گرفت.

 

  هاافتهی

 یدییتأتحلیل عاملی 

ساختار عاملی  مدلقبل از بررسی چگونگی برازش 

ج آزمون با توجه به نتای هادادهی، نرمال بودن توزیع دییتأ

لیزرل  افزارنرممتغیره و چندمتغیره نرمال بودن در تک

 بررسی شد و با توجه به پذیرفته شدن فرضیۀ نرمال بودن

(05/0P<)  از روش برآورد بیشینۀ احتمال هارهیمتغدر 

 استفاده شد.  (الام)

پژوهش حاضر، شاخص کایزر، مییر  یهاافتهیبراساس 

مربوط  یهاداده ترتیبین ا دست آمد. بهبه 945/0و الکین، 

نیادی به تعدادی عامل زیربنایی و ب یلتقل به این متغیر قابل

، =446/18557χ²ت بارتلت )عالوه آزمون کرویبود. به

1431df= ،001/0P< که ماتریس  ددهیم( نشان

ها ماتریس واحدی نیست؛ لذا بین هیهمبستگی بین گو

از  داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارد و یهاهیگو

عامل دیگر،  یهاهیگویک عامل با  یهاهیگوطرف دیگر، بین 

 . شودینمهمبستگی مشاهده  گونهچیه

الزم برای  یهافرضشیپ ۀدهندنشان هاافتهیاین 

از آنجا که در بین  استفاده از تحلیل عاملی این مطالعه بود.

متخصصان معادالت ساختاری، توافق کلی دربارۀ اینکه 

ی برازندگی برآورد بهتری از مدل هاشاخصیک از کدام

کیبی از سه تر شودیموجود ندارد، پیشنهاد  کندیمفراهم 

، در پژوهش جهتیدر ن(. 13تا چهار شاخص گزارش شود )

حاضر و همراستا با مطالعات تحلیل عاملی از بین 

4 . Test-retest 

5 . SPSS 

6 . LISREL 
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ریشۀ میانگین مجذور  یهاشاخص برازندگی یهاشاخص

میانگین مجذور ، ریشۀ  )RMSEA(1تقریب برآورد

، غیرهنجار  (CFI 3 یاسهیمقا برازندگی(، RMR) 2باقیمانده

 شد.استفاده ( GFI)برازشو نیکویی ( NNFI) بنتلر بونت

 

 ی برازش تحلیل عاملی تأییدیهاشاخص. 1جدول 

 عاملیمدل سه مقادیر قابل قبول گیریزههای برازش مدل انداشاخص

 91/4594 وابسته به حجم نمونه (χ²)کای اسکوئر 

 1224 وابسته به حجم نمونه درجۀ آزادی

 001/0 - داریسطح معنی

 97/0 90/0باالتر از  (NNFI)شاخص غیرهنجار بنتلر بونت 

 97/0 90/0باالتر از  (CFI)ایشاخص برازندگی مقایسه

 92/0 90/0باالتر از  (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 060/0 08/0کمتر از  (RMSEA)شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب 

 045/0 08/0کمتر از  (RMR)شاخص ریشۀ میانگین مجذور باقیمانده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SLEM ۀ پرسشنام یریگاندازهدر مدل  ینتایج آزمون بار عامل .1 شکل

 

، یک مدل براساس الگوی هاداده لیوتحلهیتجزدر 

، نتایج 1(. جدول 1نسخۀ اصلی شکل داده شد )شکل 

 مدلرا در  اسلیمۀ پرسشنامتحلیل عاملی تأییدی 

                                                           

1 . Root Mean Square Error of Approximation 

2 . Root mean square residual 

 یهاشاخصمتخصصان برای  .دهدیمنشان  یریگاندازه

. برای مثال انددهکررا ارائه  متفاوتبرش  هامالکبرازندگی 

نیکویی برازش، شاخص غیر هنجار بنتلر  یهاشاخصدر 

3 . Comparitive Fit Index 
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 آنهاکه دامنۀ تغییرات ی اسهیمقابونت و شاخص برازندگی 

 ۀدهندنشان 85/0بین صفر و یک است، مقادیر باالتر از 

 ۀدهندنشان 90/0برازش نسبی مدل، مقادیر باالتر از 

 ۀدهندنشان 95/0برازندگی خوب و مقادیر باالتر از 

شاخص ریشۀ میانگین برازندگی عالی مدل است. برای 

مجذور برآورد تقریب و شاخص ریشۀ میانگین مجذور 

قابل قبول و  ۀدهندنشان 08/0کمتر از مقادیر باقیمانده 

یک مدل  ۀدهندنشان 06/0معقول بودن مدل و کمتر از 

 (.1) مناسب است

 شاخص ،شودیممشاهده  1که در جدول گونههمان

و شاخص  ی، شاخص نیکویی برازش،اسهیمقابرازندگی 

گین ریشۀ میان شاخصو  90/0باالتر از  هنجار بنتلر بونتریغ

 انگر قابلبیاست، که  08/0کمتر از  مجذور برآورد تقریب

سب جه برازش مناتیبرازندگی و در ن یهاشاخصقبول بودن 

شاخص همچنین  ست.هادادهبا  مدل تحلیل عاملی تأییدی

که خطای  دهدیمنشان  ریشۀ میانگین مجذور باقیمانده

 .قبول استقابل  هگرفتانجامبسیار ناچیز و برازش  مدل

شده بررسی معناداری ارتباط بین متغیرهای مشاهده

( براساس بزرگی یا هاعامل) 1ن( و متغیرهای مکنوهاهیگو)

کوچکی ضرایب به لحاظ آماری صحیح نیست، بلکه باید از 

برای تعیین معناداری این ضرایب تی بار عاملی و ارزش 

د. بار عاملی معرف همبستگی گویه با عامل شواستفاده 

مربوط است. بر این اساس، هرچه بار عاملی گویه در یک 

تر باشد، در تفسیر آن عامل باید وزن بیشتری عامل بزرگ

عاملی  یبارهابه آن شاخص داده شود. تأیید یا رد معناداری 

 .ردیگیمصورت تی با توجه به ارزش 

 هاهیگودر مورد رابطۀ بین  تی مشاهدۀ پارامترها و ارزش

که  دهدیم، نشان (2)شکل  مربوط یهااسیمقبا خرده

است. مقدار  بخشتیرضاو بار عاملی تی مقادیر ارزش 

است، که حاکی از وجود  2باالتر از  هاهیگودر همۀ  تیارزش 

مربوط است؛  یهاعاملو  هاهیگورابطۀ معنادار بین 

قادر به پیشگویی  شدهمشاهده یرهایمتغکه همۀ  یاگونهبه

 .خود هستند یهاعامل

 

 

 ی پرسشنامهریگاندازهدر مدل  t. مقادیر 2شکل 

                                                           

1. Latent 
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 پایایی 

روش اسلیم از  پرسشنامهبرای بررسی همسانی درونی 

، نتایج همسانی درونی 2جدول آلفای کرونباخ استفاده شد. 

)ضریب آلفای کرونباخ( را برای این پرسشنامه نشان 

 .دهدیم

 

 اسلیم. نتایج تحلیل پایایی پرسشنامۀ 2جدول 

 عامل
 نتایج پایایی

 ضریب آلفا تعداد سؤال
 82/0 3 یکوشسخت

 74/0 3 تالش قابل توجه
 75/0 3 پیشرفت حرفه

 70/0 3 ی حرفهامدهایپ
 73/0 3 ی شخصیسازیغن

 74/0 3 خودشکوفایی
 72/0 3 خود ابرازتوانایی 

 77/0 3 خود ابرازی انفرادی
 74/0 3 خودانگاره

 75/0 3 رضایت از خود
 78/0 3 لذت از خودکامروایی

 76/0 3 تجدید قوا
 75/0 3 بازگشت سرمایه

 73/0 3 جذابیت گروه
 70/0 3 استانداردهای گروه

 71/0 3 حفظ گروه
 74/0 3 فردمنحصربهمنش 

 77/0 3 همانندسازی

 

، نتیجه شودیم، مشاهده 2که در جدول  طورهمان

ی هاعاملبرای برآورد پایایی  هگرفتانجاممحاسبات 

نشان داد که مقدار ضریب آلفا برای  پرسشنامه

باالتر  7/0ی این پرسشنامه از نقطۀ برش هااسیمقخرده

قابل قبول است.  پرسشنامهاست. بنابراین پایایی این 

ۀ پشتکار باالترین میزان مؤلفکه  شودیمهمچنین مشاهده 

( و کمترین مقدار این ضریب به عوامل 82/0پایایی را دارد )

 ( مربوط است.  7/0استاندارد گروه و پیشامدهای حرفه )

 

 یریگهجینتبحث و 

به  ترجوانبازاریابان ورزشی برای جذب نسل 

رفتارهای فعلی  لیوتحلهیتجزرویدادهای ورزشی به 

مشتریان ورزشی و همچنین ارتباط آنها با فاکتورهای 

، دهدیمی که حضور این نسل را تحت تأثیر قرار شناختروان

دانستن اینکه افراد چه پیامدهایی را از (. 12نیاز دارند )

طریق مصرف، شرکت، وابستگی، و وفاداریشان دنبال 

، برای بازاریابان مهم است، زیرا به آنها در مورد کنندیم

چه انتظاری از یک محصول یا خدمت  کنندهمصرفاینکه 

. معانی ضمنی این اطالعات به دهدیمدارد، آگاهی 

از رویکردهای متفاوت هنگام تبلیغ  دهدیمبازاریابان اجازه 

(. یکی از 4برای مخاطبان متفاوت استفاده کنند )

ی مشارکت امدهایپمنظور آگاهی از ی معروف بههااسیمق

ورزشی، مقیاس ارزیابی و سیاهۀ فراغت جدی است با 

اهداف مشارکت  توانیماستفاده از این مقیاس 

اگران در ورزش که در این تحقیق تماش کنندگانشرکت

، را شناخت و با شناسایی اهداف و باشندیمفوتبال 
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برای آنها  توانیمی تماشاگران ورزشی بهتر امدهایپ

ی زیرطرحی بازاریابی مناسب هایاستراتژی کرد و زیربرنامه

ی و سازیخصوصبه سمت  هاباشگاهبا توجه به حرکت  کرد.

خارج شدن آنها از وابستگی دولت، نیاز به سودآور بودن 

و ناپایدار ورزش و  پررقابتۀ عرص در، حضور مستمر هامیت

ی، نیاز به کسب درآمد از طرق دارباشگاهی باالی هانهیهز

ی هاباشگاه. منابع کسب درآمد سازدیممختلف را ضروری 

حق خصوص فوتبال شامل فروش حق عضویت، ورزشی و به

 تیبلپخش تلویزیونی، اسپانسرینگ، درآمد حاصل از فروش 

و فروش محصوالت باشگاه است. اما در این میان حضور 

از اهمیت بیشتری برخوردار است،  هاورزشگاه درتماشاگران 

به نحوی با حضور  هاباشگاهزیرا سایر منابع درآمدی 

ن با توجه به اهمیت ایتماشاگران در ورزشگاه مرتبط است. 

ی مصرف تماشاگران امدهایپمنظور آگاهی از مقیاس به

ی موجود، برای ابزارهاورزشی و جایگاه ویژۀ آن در بین 

استفاده این مقیاس در ایران باید به بررسی روایی و پایایی 

نسخه فارسی آن در تماشاگران ایرانی پرداخته شود. 

، هاکارتازهگیری اثر خود با نام ( در نتیجه1992استبینز )

نویسد: اینک مبارزه به ها و فراغت جدی چنین میایحرفه

پایان رسیده است. پس باید اطمینان یابیم فراغت جدی در 

دستورالعمل پژوهشی قرن آینده جایگاه مهمی یافته است. 

شواهد مطمئنی مبنی بر پذیرش این مدعا توسط 

نظران متعدد در حوزۀ فراغت وجود دارد. از آن زمان صاحب

به موضوع  1از نشریه فراغت جهانی نامهژهیو، دو کنونتا

فراغت جدی اختصاص یافته است. همچنین یک شماره نیز 

پردازد. محققان های داوطلبانه در این زمینه میبه فعالیت

مختلف به بررسی انواع فراغت جدی مانند عضویت در کلوپ 

( 26( و شرکت در مسابقات ماهیگیری )1امریکایی کنل )

حال، تا چندی پیش، هواداری ورزشی  اند. با اینپرداخته

تقدیم (. ما مع16نظران قرار نگرفته بود )مورد توجه صاحب

                                                           

1. World Leisure 

دهد هواداران ورزشی در این تحقیق های ما نشان میداده

(. 20، 21، 22های فراغت جدی را دارا هستند )ویژگی کامالً

تر در ی عمیقبررسکند ( بیان می2015استبینز ) عالوهبه

تواند مفروضات وی را تغییر دهد. بر انواع فراغت جدی می

اتی را مطرح های خود، نکهمین اساس ما براساس یافته

توان در تحقیقات بعدی در حوزۀ فراغت سازیم که میمی

 گرفت. کاربهجدی 

ۀ اسلیم از پرسشنامنتایج نشان داد که ساختار عاملی 

ی هاافتهی ترقیدق طوربهبرازش مناسبی برخوردار است. 

ی ی نشان داد که ساختار عاملدییتأحاصل از تحلیل عاملی 

است که  برخوردار سؤال 54و عامل  18از  پرسشنامهاین 

ر (. د8است ) همخواناصلی  پرسشنامهاین نتایج با ساختار 

شدۀ مقیاس اسلیم نیز نشان داده شده است که فرم کوتاه

 دارد.  سؤال 54عامل و  18این مقیاس 

با عوامل  سؤاالتدر ادامۀ پژوهش به بررسی ارتباط 

مربوط پرداخته شد. نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که 

ی با عوامل خود دارند. داریمعنارتباط  سؤاالتتمامی 

تمامی بارهای عامل از مقادیر مناسبی  ترقیدق طوربه

دست آمد. بودند و مقادیر ارزش تی نیز مناسب به برخوردار

( همسوست. 2008) این نتایج نیز با مطالعۀ گولد و همکاران

نشان دادند که نسخۀ اصلی مقیاس اسلیم  گرانپژوهشاین 

بارهای عاملی و ارزش تی مناسبی را به نمایش گذاشته 

است. در بخش دیگری از مطالعۀ حاضر به بررسی پایایی 

ی هاافتهپرداخته شد. ی پرسشنامه)همسانی درونی( عوامل 

این بخش از پژوهش نشان داد که تمامی عوامل از همسانی 

و تمامی عوامل از نقطۀ برش قابل  برخوردارندقابل قبولی 

با توجه به این شواهد، . کنندیمقبول برای پایایی تبعیت 

این امکان وجود دارد که مقادیر باالی همسانی درونی و 

رزیابی متوجه ا نامهپرسشی ریگاندازهبرازش مناسب مدل 

(. 5و ترجمه مناسب سیاهه باشد ) هاپاسخفردی در 
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 -11همچنین براساس نظر متخصصان معادالت ساختاری )

شده در روایی و پایایی نسخۀ اختالفات اندک مشاهده( 4

به تفاسیر و ادراکات  توانیمرا  ۀ اصلینسخفارسی با 

به  زبانیرفارسیو غ زبانیدهندگان فارسمشترک پاسخ

 .نسبت داد ی مقیاساهگویه

 آمدهدستبهباید با توجه به نتایج  هاتیمحدودبرخی از 

در نظر گرفته شود. نمونۀ پژوهش حاضر از تماشاگران 

متفاوت تشکیل شد، این امکان وجود دارد که الگوی پاسخ 

، اگرچه ینبر اعالوهمتفاوت باشد.  هایژگیودر رابطه با این 

در بررسی روایی سازۀ  هاوشرتحلیل عاملی یکی از بهترین 

(، اما 5) شودیممحسوب  یشناختروان یهاپرسشنامه

سیاهه با استفاده از سایر  2و همزمان 1بررسی روایی واگرا

. رسدیمنظر معتبر نیز ضروری به یابزارهاو  هانامهپرسش

حاضر، مطالعات  ۀپرسشنام، برای تکمیل روایی روینازا

تحلیلی انجام  یهاروشبا استفاده از این  توانیمبعدی را 

ییرناپذیری اعتبار عاملی در تغهمچنین برای بررسی  داد.

های مختلف تحقیق )سن، سطح درآمد، میزان یرگروهز

مشکالت از تحلیل عاملی استفاده کرد.  توانیمخرید و...( 

 ۀبه شیوی شناخترواناطالعات  یآورجمع یهاتیمحدودو 

 یهاوهیشبا  توانیمرا نیز  3ش مداد کاغذیمانند رو سنتی

کامپیوتری و  یهابرنامه، 4وب یهادرگاهجدید مانند 

 تیجهن توانیم، در نهایت .اینترنت تا حدودی تعدیل کرد

بررسی  ینۀزم آمده درعملبه یهاتالشگرفت که 

ی هامدلمقیاس اسلیم و  یسنجروان یهایژگیو

، با توجه به مقیاسبوده و این  بخشتیجهنی آن ریگاندازه

جنبۀ عملی  نیترمهمکه  یگذارنمرهشیوۀ اجرا و سهولت 

ی امدهایپ تواندیمست که اآن است، ابزار مفید و معتبری 

 توانیمکه  یاگونهرا ارزیابی کند؛ به مشارکت تماشاگران

مرتبط  یهاپژوهشدر  یناناطمقابل یالهیوسعنوان از آن به

                                                           

1.  Divergent validity 

2. Concurrent validity 

عبارت دیگر، این . بهاستفاده کرد یورزش تماشاگران ۀحوزبا 

راهنما برای بازاریابان ورزشی  عنوانبه تواندیمابزار 

ی بازاریابی هدفمند در هایاستراتژی زیرطرحمنظور به

ی هاخواستهارتباط با تماشاگران ورزشی و شناخت نیازها و 

ی هاخواستهآنها استفاده شود و با شناخت نیازها و 

ی بازاریابی هدفمند هایاستراتژو تعیین  کنندگانرفمص

تماشاگران را به مشتریانی وفادار تبدیل کرد که این  توانیم

ی هاتیبلامر باعث استقبال بیشتر آنها، خرید و استفاده از 

فصلی و تولیدات مرتبط با باشگاه و بازگشت سرمایه به 

 .شودیم هاباشگاه سهامدارانصاحبان و 

، یکی میدانستیمدربارۀ موضوع پژوهش  کنونتاآنچه 

ی ورزشی برای هاباشگاهی بازاریابان و صاحبان هادغدغهاز 

ز ای بازاریابی هدفمند، همواره آگاهی هابرنامهطراحی 

ی ورزشی هاتیفعالدر  کنندگانشرکتپیامدهای مشارکت 

بوده است و هیچ مقیاسی در خصوص این موضوع در داخل 

 ناچاربهکشور طراحی یا بومی نشده است و بازاریابان ورزشی 

 کنندگان برای-ی شرکتاشهیکلی هازهیانگیک سری 

ی هابرنامهی ورزشی را برای طراحی هاتیفعالمشارکت در 

 ، به این امید که بتوانندکنندیمبازاریابی منظور 

ی جامعه هدف را ارضا کنند و موجب تداوم هاخواسته

 مشارکت آنان شوند.

آنچه در این تحقیق به موضوع پژوهش اضافه شد، یکی 

منظور آگاهی از اهداف به تاکنونی معتبر که هااسیمقاز 

ی ورزشی و فراغتی هاتیفعالدر  کنندگانشرکتمشارکت 

( 2008) ساخته شده، مقیاس فراغت جدی گولد و همکاران

مورد استفادۀ بازاریابان  تواندیمی راحتبهاست. این مقیاس 

ورزشی قرار گیرد. محقق ضمن ترجمۀ دقیق این مقیاس و 

بررسی اعتبار عاملی و پایایی آن با معرفی این مقیاس به 

ی هابرنامهبازاریابان ورزشی سعی کرده آنان را در طراحی 

3. Paper and pencil method 

4. Web Portal 
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دیگر، با استفاده از  عبارتبازاریابی هدفمند یاری کند. به

به اهداف  توانندیماین مقیاس محققان و بازاریابان ورزشی 

ی ورزشی آگاهی هاتیفعالدر  کنندگانشرکتمشارکت 

ی بازاریابی هابرنامهیابند و متناسب با آن به طراحی 

 هدفمند بپردازند.
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Abstract 

Awareness of goals of participation in sport and leisure activities is one of the major 

targets of sport marketers. Serious leisure inventory and measure (SLIM) scale is one 

of the valid tools made to be aware of the consequences of participation in the leisure 

activities in the management of leisure time. The aim of the present study was to 

examine the validity and reliability of the Persian version of the serious leisure 

inventory and measure scale in premier league spectators (summer 2017). The original 

version of the scale has 18 subscales and 54 constructs. 670 men (18-65 years old) 

who watched football premier league matches purposively, randomly and voluntarily 

completed SLIM scale (Gould et al., 2008). Confirmatory factor analysis was used to 

estimate construct validity of the scale. The reliability of the scale was calculated 

using Cronbach's alpha. The results showed that the Persian version of the scale 

supported the original structure (6 constructs and 18 subscales) and its reliability and 

validity were confirmed. Therefore, the Persian version of the serious leisure 

inventory and measure scale is recommended for awareness of the outcomes of sport 

spectators’ participation so sport marketers can design purposive marketing programs 

based on this scale. 
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