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 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
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(تاریخ دریافت7901/90/90 :؛ تاریخ پذیرش)7901/79/97 :

چکیده
امروزه سرمایة اجتماعی از جمله موضوعاتی است که مورد توجه محققان ورزشی قرار گرفته است .هوواداران یکوی از مهو تورین عناصور
سرمایههای اجتماعی برای بازاریابان ورزشی هستند .یکی از راهکارهایی که بازاریابان برای جذب بیشتر هوادار استفاده میکننود ،رویکورد
بازاریابی نوستالژی است .هدف این پژوهش بررسی نقش مؤلفههای بازاریابی نوستالژی در رفتارهوای هوواداران بوهعنووان سورمایههوای
اجتماعی باشگاه است .روش این پژوهش از نوع توصیفی است .در پژوهش حاضر از علی پروین بهعنوان شخصویت نوسوتالژیک ورزشوی
استفاده شد ،همچنین ،برای برانگیختن حس نوستالژی مصرفکنندگان ،فیلمی از زندگی شخصی و فوتبالی علی پروین تودوین شود .بوه
دلیل تمرکز مقاله بر نوستالژی نیابتی ،دادههای این تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه میان افرادی که تجربة مستقیمی در زمینة آشونایی
با سابقة ورزشی علی پروین نداشتند ،جمعآوری شد .نتایج تحلیل دادهها از طریق تحلیل مسیر نشان داد نوستالژی برانگیخته بر نگرش و
وفاداری هواداران و تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نگرش و احساس هووادار تأثیرگوذار نیسوتند .همچنوین ،بیشوترین اثور مسوتقی بور رفتوار
هوادارانه را وفاداری هواداران و بیشترین اثر غیرمستقی بر رفتار هوادارانه را احساس هواداران داشته است و میزان تأثیرگذاری متغیرهوای
تحقیق بر رفتار هوادارانه به ترتیب عبارتاند از احساس هوواداران ،وفواداری هوواداران ،نوسوتالژی برانگیختوه ،شخصویت نوسوتالژیکی و
تأثیرپذیری نوستالژیکی.

کلیدواژگان
بازاریابی نوستالژی ،بازاریابی ،رفتار سرمایة اجتماعی ،سرمایة اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsarikhani.mrym@gmail.com :
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مقدمه
ورزش یکی از سریعترین صنایع در حال رشد در میان دیگر صنایع است .ورزشﻫاي حرﻓهاي ﺑه
تﺠارت ﺑﺰرﮔی تﺒدیﻞ شدهاند .امروزه مدیران در حوزة ورزش ﺑیشتر از قﺒﻞ ،مﻔاﻫیﻢ ﺑازاریاﺑی و
مﻔاﻫیﻢ مرتﺒﻂ ﺑا «ﺧواستهﻫاي مﺸتري» را ﺑهکار میﮔیرند

(2014, p.1

 .)Cho,ﻓوتﺒال یکی از

پرطرﻓدارترین و محﺒوبترین ورزشﻫا در جهان است و در ایران نیﺰ ﻓوتﺒال ﺑیﺸترین تعداد
ورزشکار و ﻫوادار را دارد )ﻓالحی و ﻫمکاران ،3188 ،ص .)725دلیﻞ اینکه ورزشﻫاي
پرتماشاچی در ﺑسیاري زمینهﻫا مطالعه شدهاند ،این است که این قﺒیﻞ ورزشﻫا ﺑهشدت ﺑر رﻓتار
مصرفکننده مؤثرند ( .)Cho, 2017, p.1توجه ﺑه تیﻢﻫاي ﻓوتﺒال ﺑهعنوان ﺑرندﻫاي جذاب و تدوین
استراتژيﻫاي مناسب ،در مدیریت ﺑرندﻫاي تیمی اﻫمیت ویژهاي دارد (جاﺑري و ﻫمکاران،3131 ،
ص .)2امروزه سرمایة اجتماعی از جمله موضوعات مورد توجه محققان ورزشی است .سرمایة
اجتماعی ﺑه پیوندﻫا و ارتﺒاطات میان اعضاي یک شﺒکه را منﺒعی ارزشمند میداند که ﺑا ﺧلق
ﻫنﺠارﻫا و اعتماد متقاﺑﻞ موجب تحقق اﻫداف اعضا میشود (امینی و ﻫمکاران ،3131 ،ص.)718
نوع و میﺰان تعامﻞ اجتماعی انسانﻫا در حوزة ورزش پیامدﻫاي اجتماعی و اقتصادي مثﺒتی ﺑراي
کﻞ جامعه دارد .اﻓراد ﻓعال در حوزة ورزش ،سرمایة اجتماعی ﺑاﻻتري دارند ،و در نتیﺠه ،از اعتماد
اجتماعی ﺑاﻻتري ﻫﻢ ﺑرﺧوردارند .سرمایة اجتماعی نقﺸی مهﻢ در تﺠدید حیات اجتماعی دارد و
ﺑهویژه ،توانایی دارد که رﻓتار ﻫواداران (تماشاي ورزش ،ورزش مﺠازي ﺑا ﺑازيﻫاي کامپیوتري
مرتﺒﻂ ﺑا ورزش و مصرف کاﻻﻫاي ورزشی) را تحت تأثیر قرار دﻫد .اغلب ،ﻓعالیت ورزشی اﻓراد
و ﮔروهﻫا یکی از شکﻞﻫاي کلیدي معاشرت در زندﮔی اجتماعی است ،که پوتنام آن را یکی از
عناصر مهﻢ در سرمایة اجتماعی شخص میداند (محمدي ترکمانی و ﻫمکاران ،3137 ،ص.)33
امروزه در صنعت ورزش میتوان ﻫواداران را سرمایهﻫاي اجتماعی در نﻈر ﮔرﻓت .پﺸتیﺒانی
ﻫواداران ،ﺑاشگاهﻫاي ورزشی را در شرایﻂ رقاﺑتی مطلوب قرار میدﻫد ،زیرا حضور دائﻢ ﻫواداران
در استادیوم ﺑاعث اﻓﺰایش ﻓروش محصوﻻت ورزشی ،حتی محصوﻻت غیرورزشی میشود .یک
راه ﺑراي ایﺠاد نگرشی مثﺒت نسﺒت ﺑه مﺸتریان که از طریق آن میتوان احساس و عواطف مثﺒت
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ایﺠاد کرد ،ایﺠاد محرکی انگیﺰشی است ) .)Elahi et al., 2016, p.21ﻫواداران یکی از مهﻢترین
ﮔروهﻫاي مﺸتریان ﺑراي ﺑازاریاﺑان ورزشیاند .در این زمینه ،ﺑازاریاﺑان ورزش ﺑاید ﺑهدقت رﻓتار
مصرفکنندﮔان ورزشی و ﻫواداران ﺧود را ﺑررسی و تحلیﻞ کنند ،ﺑناﺑراین ،ﺑراي ﺑازاریاﺑان ورزشی
ﺑسیار ضروري است ﺑا ﺑهکارﮔیري روشﻫاي نوین ﺑازاریاﺑی ،ﻫواداران ﺑیﺸتري جذب کنند و ﺑه
این وسیله ،سهﻢ سازمانﺸان را از چنین تﺠارت پرسودي اﻓﺰایش دﻫند (جاﺑري و ﻫمکاران،3131 ،
ص .)2یکی از استراتژيﻫاي مؤثر در ﺑاﻻﺑردن انگیﺰة سرمایهﻫاي اجتماعی ،ﺑازاریاﺑی نوستالژي
است .در متون نﻈري ،ﺑازاریاﺑی نوستالژي را ترجیح (نگرش مثﺒت ،تأثیرات مطلوب ،و عالقهﻫاي
عمومی) نسﺒت ﺑه اشیایی (یا اﻓراد ،مکانﻫا ،یا چیﺰﻫا) که ﺑیﺸتر مرسوم (مﺸهور ،مدرن و )...
ﻫستند ،زمانی که ﻓرد کﻢسنتر ﺑود ،تعریف میکنند

(et al., 2001, p.109

 .)Summersﺑازاریاﺑی

نوستالژي عاملی ضروري ﺑراي درک اﻫداف رﻓتاري ﻫواداران ورزشی است (.)Cho, 2017, p.1094
سازمانﻫاي ورزشی ﺑهطور مرتب ،در جستوجوي مناﺑعی جدید ﺑراي حﻔظ و حراست از مﺰایاي
رقاﺑتی نسﺒت ﺑه سازمانﻫاي ﻫمکار و دیگر انواع رقاﺑتﻫاي سرﮔرمکننده در سطح عمومی ﺧود
ﻫستند .ﺑعضی محققان ،نوستالژي مرﺑوط ﺑه ورزش را استراتژياي ﺑراي کمک ﺑه سازمانﻫا ﺑراي
ﺑهدستآوردن ،یا حﻔظ یک مﺰیت رقاﺑتی معرﻓی میکنند و مورد تأکید قرار میدﻫند
2010, p.53

( & Seifried

 .)Meyer,ارزشی که ﻫواداران ﺑراي تصویر یا لوﮔوي ﺑاشگاه و پایداري آن قائﻞ

ﻫستند ،ﺑهعنوان یک اصﻞ ﺑراي توسعة ﺑسیاري از ﺑرنامهﻫاي ﺑازاریاﺑی و ﺑه منﻈور اﻓﺰایش رضایت
ﻫواداران در رویدادﻫاي ورزشی و جذب مصرفکنندﮔان جدید ﺑهکار ﺑرده میشود

( Biscaia et al.,

 .)2012, p.227زمانی که آنﻫا تصمیﻢ میﮔیرند در رویدادﻫاي ورزشی شرکت کنند ،مردم تحت
تأثیر ﺧاطرات ﮔذشتة ﺧود قرار میﮔیرند .در نتیﺠه ،اﻓراد ﺑراساس ﺧاطرات ﮔذشتة ﺧود ،نگرش
ﺧود را دارند ،و ممکن است ﺑر روي رﻓتارﻫاي ﻓردي تأثیر ﺑگذارد ).)Cho, 2014, p.2
از مؤلﻔهﻫاي اصلی ﺑازاریاﺑی نوستالژي میتوان ﺑه نوستالژي ﺑرانگیخته ،3آشنایی ﺑا مقولهﻫا و
1. Evoked Nostalgia
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شخصیتﻫاي نوستالژیکی 3و آمادﮔی پذیرش نوستالژي یا تأثیرپذیري نوستالژیکی 2اشاره کرد .پایه
و اساس ﺑازاریاﺑی نوستالژیکی در سازمانﻫاي ورزشی ﺑه این صورت است که این سازمانﻫا ﺑا
ﺑهکارﮔرﻓتن ﺧدمت یا محصول ورزشی ،یا از طریق ﺑهکارﮔیري تﺒلیغات ،محرکی نوستالژیکی ایﺠاد
میکنند و تمایﻞ ﻫوادار را ﺑه ﺧرید کاﻻﻫاي مرتﺒﻂ ﺑا مقوله یا شخصیت مورد عالقة وي اﻓﺰایش
میدﻫند ( .)Lefi & Gharbi, 2011, p.192ﺑسیاري محققان ورزشی معتقدند ﺑازاریاﺑی نوستالژي ﺑه
دنﺒال تﺠرﺑهﻫاي ﻓردي و شخصی است ،ﺑناﺑراین ،ﺑه دنﺒال ایﺠاد پیوستگی روحی و وﻓاداري ﺑه یک
تیﻢ ورزشی است .دو نوع نوستالژي وجود دارد :نوستالژي شخصی و نیاﺑتی .نوستالژي شخصی
مﺒتنی ﺑر تﺠرﺑة مستقیﻢ ﻓرد است که شامﻞ جستوجو ﺑراي ﮔذشتهاي مطلوب است که آنﻫا آن
ﮔذشته را زندﮔی کردهاند و پیوند چیﺰﻫایی از ﮔذشته و ﺧاطرات و اﻓراد مرتﺒﻂ ﺑا این ﮔذشته
است .در مقاﺑﻞ ،نوستالژي نیاﺑتی ،ﺑر پایة ﻫیچ پیوند مستقیمی ﺑا ﮔذشته نیست .ﺑلکه ﺑراساس
احساس و ﺧاطرات شﺒیهسازي شده در ارتﺒاط ﺑا یک شیء یا رویداد ایﺠادشده توسﻂ یک شخص
ثالث است .این شکﻞ از نوستالژي ﺑهطوري حوادث یا اشیاء را ﺑه ﻫﻢ مرتﺒﻂ میکند که ﻓرد ﻫرﮔﺰ
ﺑهطور مستقیﻢ تﺠرﺑه نکرده است ،ﺑلکه رؤیاي آن را ﺑراي مدت طوﻻنی در سر پرورانده است .از
منﻈر تﺠاري ،این ﺑازسازي یا شﺒیهسازي شخص ثالث از طریق ﻓعالیت ﺑازاریاﺑی انﺠام میﮔیرد
( .)Volkov et al., 2008, p.3ﺑناﺑراین ،سطح آشنایی ﻫر ﻓرد ﺑا موضوعی که نوستالژي را تحریک
میکند ،ممکن است ﺑر تﺠرﺑة نوستالژیک او تأثیر ﺑگذارد .شایان ذکر است مردم میتوانند ﺑدون
داشتن تﺠرﺑة دست اول در زمینة آشنایی ﺑا شخصیت نوستالژیکی ،ﺑهطور غیرمستقیﻢ (نوستالژي
نیاﺑتی) مثالً از طریق رسانهﻫا آشنایی کامﻞ پیدا کنند ( .)Meyer, 2010, p.10موارد و شخصیتﻫاي
نوستالژیکی مانند اﻓراد مﺸهور و محﺒوب از نسﻞﻫاي مختلف؛ ورزشکاران ساﺑق و موسیقیﻫاي
قدیمی که در تﺒلیغات از آنان استﻔاده میشود نمونهﻫایی از نوستالژي نیاﺑتی ﻫستند

( Meyer, 2010,

1. Familiarity with Nostalgic Items
2. Nostalgic Proneness

تحلیلی بر جایگاه بازاریابی نوستالژی در گرایش به بروز رفتار سرمایههای اجتماعی باشگاه

084

 .)p.2اﻓرادي که در رشتهﻫاي ﺧود صاحب سﺒک ﺑوده ،تکنیک ﺧاص ﺧود را دارند ،ﺑه ﺑاشگاه و
کﺸور ﺧود وﻓادارند و مهﻢتر از ﻫمه ،اﺧالقی ﻫستند و در کارﻫاي ﺧیرﺧواﻫانه مﺸارکت دارند
تأثیر ﺑیﺸتري ﺑر طرﻓداران دارند .در واقع ،آنﻫا اﻓسانه و الگوﻫایی ﺑراي طرﻓداران ﺧود ﻫستند
( .)Ehsani et al., 2013, p.251در پژوﻫش حاضر نیﺰ ﺑه نوستالژي نیاﺑتی پرداﺧته شده است ،ﺑه این
صورت که از ﺑازیکن قدیمی ،علی پروین ،ﺑهعنوان شخصیت نوستالژیکی ﺑراي نسﻞ مورد مطالعة
این پژوﻫش ﺑهره ﮔرﻓته شده است .علی پروین یکی از معروفترین و محﺒوبترین شخصیتﻫاي
ورزشی در ایران است .عالوه ﺑر ساﺑقة ورزشی درﺧﺸان او ،رﻓتار سادهاي که او در ﻫمة این
سالﻫا نﺸان داده و این ویژﮔی او که ﻫرﮔﺰ تالش نکرده است از جایگاه و اعتﺒارش در ﻓوتﺒال
ایران شخصیتی ﺧاص ﺑسازد ،او را حتی در میان ﻫواداران تیﻢ رقیب ﺑه یک اسطوره تﺒدیﻞ کرده
است .ﺑا اینکه ﻓوتﺒال جایگاه شایان توجه و طرﻓداران زیادي در ایران دارد ،شمار طرﻓداران ﻓوتﺒال
ﺑه دﻻیﻞ مختلف دائماً کاﻫش مییاﺑد؛ از جملة علتﻫاي کاﻫش ﻫواداران میتوان ﺑه
مدیریتنکردن ارتﺒاط ﺑا طرﻓداران ،نﺸناﺧتن نیازﻫاي ﺑینندﮔان و ﺑیتوجهی ﺑه انﺠمنﻫاي طرﻓداران
اشاره کرد .ﺑناﺑراین ،شناﺧت ﻫواداران ورزشی ﺑراي موﻓقیت سازمانﻫاي ورزشی و ﺑرنامهریﺰي
ﺑراي ﺑهﺒود آن ﺑسیار مهﻢ است ،و ﺑا توجه ﺑه مطالب ﮔﻔتهشده از آنﺠا که احتمال دارد آشنایی
ﺑیﺸتر ﻫواداران ﺑا مصادیق نوستالژیکی ،ﺑه ﺑرانگیختهشدن حس نوستالژیکی در آنﻫا منﺠر شود و
تمایﻞ ﺑه ﺧرید آنﻫا ،پیگیري رویدادﻫاي ورزشی توسﻂ آنﻫا و ﺑهطور کلی رﻓتار آنﻫا را تحت
تأثیر قرار دﻫد ،پژوﻫﺸگر ﺑر آن است تأثیر ﺑازاریاﺑی نوستالژي را ﺑر رﻓتار ﻫواداران ورزشی ﺑسنﺠد،
انﺠام این پژوﻫش میتواند ﺑهطور کلی ﺑراي ﺑازاریاﺑان ورزشی ،مدیران ﻓدراسیونﻫا ،ﺑاشگاهﻫا و
سازمانﻫاي ورزشی و شرکتﻫاي تﺒلیغاتی مﻔید ﺑاشد ،و راﻫنمایی ﺑراي پژوﻫﺸگران آینده شود.
پیشینة تحقیق
در سالﻫاي اﺧیر ،اﻫمیت ﺑازاریاﺑی نوستالژي ،ﺑسیاري از محققان را ﺑه مطالعة تأثیر آن ﺑر مقاصد
رﻓتاري طرﻓداران رﻫنمون کرده است .نتایج پژوﻫشﻫا تاحدي نﺸان داده است اﮔر نوستالژي
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ﺑهطور مؤثر استﻔاده شود ،میتواند اﺑﺰار ﺑازاریاﺑی ارزشمندي ﺑاشد ،زیرا اﻓرادي که احساس دلتنگی
زیادي میکنند ،ﺑه احتمال زیاد ،مصرف و ﺧرید ﺧود را ﺑه سمت تﺠرﺑة نوستالژي ﻫدایت میکنند.
ﺑه رسمیت شناﺧتن ﺑهتر زمینهﻫا و پیامدﻫاي ﺑازاریاﺑی نوستالژي میتواند ﺑراي ﺑازاریاﺑان ورزشی
ارزشمند ﺑاشد ،ﺑه شرطی که آنﻫا ﺑتوانند ﺑراي رسیدن ﺑه نتایج مورد نﻈر ﺧود احساس
دلتنگکنندهاي در مﺸتریان ایﺠاد کنند .ﺑراي مثال ،لﺒاس ورزشی ورزشکاران حرﻓهاي معموﻻً در
این زمینه ﺑراي کمک ﺑه طرﻓداران ﺑراي سﻔر ﺑه ﮔذشته ﺑا شکوه از تیﻢ مورد عالقة ﺧود (پیﺸینهاي
ﺑراي ﺑازاریاﺑی نوستالژي) و تﺸویق ﻫواداران ﺑراي ﺧرید لﺒاس (نتیﺠة ﺑازاریاﺑی نوستالژي) استﻔاده
میشود ( .)Meyer, 2010ﮔلدینگ نیﺰ نﺸان میدﻫد رویدادﻫاي نوستالژیک احساس اﻓراد را تحت
تأثیر قرار میدﻫد .او ﺑیان میکند وقتی مردم احساس شادي و اندوه دارند سطوح مختلﻔی از
نوستالژي را تﺠرﺑه میکنند

(& Shaw, 2011, p.163

 .)Rutherfordنتایج ﺑرﺧی مطالعات نﺸان

میدﻫد ،ایﺠاد استراتژيﻫاي ﺑازاریاﺑی نوستالژي که وﻓاداري طرﻓداران را ﺑهعنوان مﺸتري اصلی
ﺑاشگاهﻫاي ﻓوتﺒال ﺑه ارمغان میآورد ،اﺑﺰاري است که میتواند ﺑه ﺑازاریاﺑان ورزشی کمک کند.
آشنایی ﺑیﺸتر مﺸتریان ﺑا نمونهﻫاي نوستالژیک احتماﻻً احساس دلتنگکنندهاي در آنﻫا ایﺠاد
میکند ،در نتیﺠه ،تمایﻞ ﺧرید را اﻓﺰایش میدﻫد .ﻫمچنین ،ممکن است اﻓرادي که مستعد اﺑتال ﺑه
مسائﻞ نوستالژیک ﺑاشند ،ﺑیﺸتر تحریک شوند و در نتیﺠه ،تمایﻞ آنﻫا ﺑه ﺧرید اﻓﺰایش یاﺑد .میﺰان
آشنایی ﻓرد ﺑا ﮔﺰینهﻫا ،تﺠرﺑهﻫا و شخصیتﻫاي نوستالژیک ﺑعد دیگري از نوستالژي است که
ﺑراي درک تﺠرﺑة دلتنگی ضروري است (.)Elahi et al., 2016
رادرﻓورد و شاو در تحقیق ﺧود ﺑیان میکنند سازمانﻫایی که از ﺑازاریاﺑی نوستالژي استﻔاده
میکنند ،نگرش مﺸتریان را تحت تأثیر قرار میدﻫند و واﺑستگی تیﻢﻫاي مصرفکننده و تیﻢ
ورزشی را اﻓﺰایش میدﻫند و ارزش ﺧدمات یا محصول ارائهشده ﺑه مﺸتري را درک میکنند
(& Shaw, 2011

 .)Rutherfordﻫمچنین ،پژوﻫﺸی ﺑیان میکند ارتﺒاط معناداري ﺑین نوستالژي و
1. Goulding
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مقاصد رﻓتاري مﺸتریان وجود دارد ،ولی ارتﺒاط معناداري ﺑین جنسیت و نژاد ﺑا مقاصد رﻓتاري
نوستالژیک یاﻓت نﺸد .این پژوﻫش پیﺸنهاد میکند سازمانﻫاي ورزشی ﺑاید تاریﺦ و پیﺸینة
سازمان ﺧود را ﺑا ایﺠاد ﻓرصتﻫایی در اﺧتیار مﺸتریان قرار دﻫند تا آنﻫا ﺑا ﮔذشتة سازمان آشنا
شوند و حس نوستالژیک در آنان تقویت شود ( ،)Meyer, 2010و زمانی که احساس نوستالژیکی تﺠرﺑه
میشود ،نگرش نسﺒت ﺑه تﺒلیغ ( )Aadو نگرش نسﺒت ﺑه ﺑرند ( )Abﺑه صورت قاﺑﻞ مالحﻈهاي
اﻓﺰایش مییاﺑند

(& Phau, 2010, p.244

 .)Marchegianiنوستالژي ﺑرانگیخته و نگرش نسﺒت ﺑه

تﺒلیغات ارتﺒاط معناداري ﺑا ﻫمدیگر دارند و وﻓاداري ﻫواداران را اﻓﺰایش میدﻫد .وقتی طرﻓداران
نگرشی مثﺒت نسﺒت ﺑه تیﻢ دارند ،آنﻫا رﻓتار ﺧود را نسﺒت ﺑه تیﻢ جهت میدﻫند .ﻫمچنین ،اﮔر
مﺸتریان ﺑیﺸتر ﺑا مصداق نوستالژیکی آشنا ﺑاشند ،حس نوستالژیکی در آنﻫا ﺑیﺸتر ﺑرانگیخته
میشود و ﺑه دنﺒال آن نگرش آنﻫا تقویت و شاید تمایﻞ ﺑه ﺧرید آنﻫا ﺑیﺸتر شود .ﻫمچنین،
احتمال دارد ﻫرچه اﻓراد ﺑراي مقولة نوستالژیکی تأثیرپذیرتر ﺑاشند ،انگیختگی و در نتیﺠه ،تمایﻞ ﺑه
ﺧرید آنﻫا نیﺰ ﺑیﺸتر شود .ﺑراي ﺑرﺧی ﻫواداران و طرﻓداران ،نوستالژي میتواند ﺧود را ﺑهعنوان
وﻓاداري ﺑه تیﻢ مورد عالقه ،ﺑا عنوان لوﮔوي تیﻢ ،مرﺑی تیﻢ ،یا محلهاي که تیﻢ در آن ﺑازي میکند،
نﺸان دﻫد ( .)Kulczycki & Hyatt, 2005در ورزش ،طرﻓداران ورزش وﻓاداريﻫاي عاطﻔی قوي
ﺑه تیﻢﻫاي مورد عالقة ﺧود را ﺑراساس تﺠرﺑهﻫاي مثﺒت قﺒلی حﻔظ میکنند .ﺧاطرات نوستالژیک
از لحﻈات ﻓراموشنﺸدنی در ورزش ،احساس ﻓرد را ﺑرانگیخته و این امر وﻓاداري ﻫواداران را
ﺑراي پیگیري مساﺑقات در ﺧانه یا حضور در ورزشگاه اﻓﺰایش میدﻫد

(2017, p.1094

.)Cho,

کورت نیﺰ ﺑیان میکند ﻫواداران و تماشاﮔران ورزشی ممکن است احساس نوستالژیک (ﺑه دلیﻞ
ﺧاطرات مثﺒت مرتﺒﻂ ﺑا جامعهپذیري) را ﺑا اعضاي ﮔروﻫﺸان ﺑه اشتراک ﺑگذارند .ﺑناﺑراین ،میتوان
انتﻈار داشت نوستالژي ورزشی میتواند از تﺠارب ﮔروه (که ﺧودشان پایهاي ﺑراي ﮔردشگري
ﻫستند) ،مﺸتق شود .ﺑناﺑراین ،تمرکﺰ ﺑرﺧی ﮔردشگران ورزشی ممکن است تﺠرﺑهکردن دوﺑارة
مکانﻫا و مقاصد ویژة ﮔردشگري ورزشی ﺑاشد .شرکتکنندﮔان میتوانند وضعیت کنونی ﺧود و
احساس نوستالژیک مثﺒت ﺧود را ﺑا دیگران تﺒادل و ﺑه اشتراک ﺑگذارند و ﺑا شرکت در رویداد
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ورزشی ﻓرصتی ﺑراي ساﺧت و ارتقاي رواﺑﻂ دوستی ﺧود ﺑا اعضاي ﮔروﻫﺸان داشته ﺑاشند .عالوه
ﺑر این ،ﺑعضی اﻓراد در رویداد ورزشی ﺑراي ﺑهدستآوردن مﺰایایی در دیدار ﺑا اعضاي ﮔروهشان
شرکت میکنند .این ﺧاطرات از جامعهپذیري ﺑا دیگران در ﮔذشته احساس نوستالژیک را تحریک
میکنند ( )Korte, 2007محمودي و ﻫمکاران ( )3137در پژوﻫﺸی نقش مقاصد رﻓتاري ﮔردشگران
ورزشی پیستﻫاي اسکی را ﺑررسی کردند .آنﻫا ﺑیان میکنند تمایﻞ ﺑه تداعیشدن ﺧاطرات
ﺧوش ﮔذشته از طریق پذیرش ﻫنﺠارﻫا و تﺸریﻔات ﮔروه ،ﺑرقراري ارتﺒاط و تعامﻞ ﺑا دیگران در
ﮔردشگران ،از جمله مواردي است که سازمانﻫاي ورزشی ﺑا استﻔاده از نوستالژي میتوانند
ﺑهعنوان اﺑﺰاري متقاعدکننده ،مقاصد رﻓتاري ﮔردشگران را تحت تأثیر قرار دﻫند و ﮔردشگران
زیادي را جذب ﺧود کنند (محمودي و ﻫمکاران.)3131 ،
هواداران به مثابة سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی از جملة موضوعاتی است که مورد توجه محققان ورزشی قرار ﮔرﻓته است.
ﺑهعنوان منﺒعی ﺑاارزش اشاره
سرمایة اجتماعی ﺑه پیوندﻫا و ارتﺒاطات میان اعضاي یک شﺒکه 
میکند که ﺑا ﺧلق ﻫنﺠارﻫا و اعتماد متقاﺑﻞ موجب تحقق اﻫداف اعضا میشود (امینی و ﻫمکاران،
 ،3131ص .)718امروزه در صنعت ورزش میتوان ﻫواداران را ﺑهعنوان سرمایهﻫاي اجتماعی آن
در نﻈر ﮔرﻓت .پﺸتیﺒانی ﻫواداران ،ﺑاشگاهﻫاي ورزشی را در شرایﻂ رقاﺑتی مطلوب قرار میدﻫد
)al., 2016, p.21

 .(Elahi etحضور دائﻢ ﻫواداران در استادیوم ﺑاعث اﻓﺰایش ﻓروش محصوﻻت

ورزشی ،حتی محصوﻻت غیرورزشی میشود .نگرش ،وﻓاداري و احساس ﻫواداران ﺑهعنوان
سرمایهﻫاي اجتماعی ﺑاشگاه ﺑه ﺑروز رﻓتارﻫایی از جانب آنﻫا منﺠر میشود ،این رﻓتارﻫا میتواند
شامﻞ رﻓتارﻫایی ﺑاشد ،از جمله تماشاي مساﺑقات تیﻢ مورد عالقه ،پیگیري ﮔﺰارشات و اطالعات
مرﺑوط ﺑه تیﻢ مورد عالقه ،پیگیري نتایج مساﺑقات تیﻢ مورد عالقه ،ﺧریداري محصوﻻتی که حاوي
آرم مرﺑوط ﺑه تیﻢ مورد عالقه است ،حضور در ورزشگاه ﺑراي تماشاي ﺑازي تیﻢ مورد عالقه ،حتی
ﺧرید مﺠلهاي که شامﻞ مطالﺒی درﺑارة تیﻢ مورد عالقه است (.)Kulczycki & Hyatt, 2005
ﺑا توجه ﺑه موارد ﮔﻔتهشده در پیﺸینة تحقیق ،ﺑه نﻈر میرسد یکی از عواملی که میتواند از
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طریق نگرش ﻫواداران ،احساس و میﺰان وﻓاداري آنﻫا ،نیت رﻓتاري ﻫواداران را تحت تأثیر قرار
دﻫد ،رویدادﻫاي نوستالژیک و انواع مؤلﻔهﻫاي آن است .ﺑناﺑراین ،مدل مﻔهومی پژوﻫش ﺑه شرح
شکﻞ  3ترسیﻢ میشود.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

ﺑا توجه ﺑه مدل مﻔهومی پژوﻫش ،ﻓرضیهﻫاي پژوﻫش ﺑه شرح زیر است:
 فرضیة اول :آشنایی ﺑا شخصیت نوستالژیکی ﺑر احساس ﻫواداران (سرمایة اجتماعیﺑاشگاه) تأثیرﮔذار است.
 فرضیة دوم :نوستالژي ﺑرانگیخته ﺑر احساس ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) تأثیرﮔذاراست.
 فرضیة سوم :تأثیرپذیري نوستالژي ﺑر احساس ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه)تأثیرﮔذار است.
 فرضیة چهارم :آشنایی ﺑا شخصیت نوستالژیکی ﺑر وﻓاداري ﻫواداران (سرمایة اجتماعیﺑاشگاه) تأثیرﮔذار است.
 فرضیة پنجم :نوستالژي ﺑرانگیخته ﺑر وﻓاداري ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) تأثیرﮔذاراست.
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 فرضیة ششم :تأثیرپذیري نوستالژي ﺑر وﻓاداري ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه)تأثیرﮔذار است.
 فرضیة هفتم :آشنایی ﺑا شخصیت نوستالژیکی ﺑر نگرش ﻫواداران (سرمایة اجتماعیﺑاشگاه) تأثیرﮔذار است.
 فرضیة هشتم :نوستالژي ﺑرانگیخته ﺑر نگرش ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) تأثیرﮔذاراست.
 فرضیة نهم :تأثیرپذیري نوستالژي ﺑر نگرش ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) تأثیرﮔذاراست
 فرضیة دهم :احساس ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) ﺑر نگرش آنﻫا تأثیرﮔذار است. فرضیة یازدهم :احساس ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) ﺑر وﻓاداري آنﻫا تأثیرﮔذاراست.
 فرضیة دوازدهم :وﻓاداري ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) ﺑر رﻓتار آنﻫا تأثیرﮔذاراست.
 فرضیة سیزدهم :نگرش ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) ﺑر رﻓتار آنﻫا تأثیرﮔذار است. فرضیة چهاردهم :احساس ﻫواداران (سرمایة اجتماعی ﺑاشگاه) ﺑر رﻓتار آنﻫا تأثیرﮔذاراست.
روش پژوهش
پژوﻫش حاضر توصیﻔی است و ﮔردآوري دادهﻫا ﺑه روش میدانی و ﺑه لحاظ زمانی نیﺰ ﺑهطور
مقطعی انﺠام ﮔرﻓت .در پژوﻫش از علی پروین ﺑهعنوان شخصیت نوستالژیک ورزشی استﻔاده شد،
ﻫمچنین ،ﺑراي ﺑرانگیختن حس نوستالژي مصرفکنندﮔان ،ﻓیلمی از زندﮔی شخصی و ﻓوتﺒالی
علی پروین تدوین شد .ﺑه این منﻈور ،دانﺸﺠویان ﺑه صورت غیرتصادﻓی و ﻫدﻓدار انتخاب شدند
و از آنﻫا ﺧواسته شد ﺑعد از دیدن ﻓیلﻢ ﺑه پرسشﻫاي پرسﺸنامه پاسﺦ دﻫند .جامعة آماري
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پژوﻫش حاضر را اﻓرادي تﺸکیﻞ دادند که ﺧودشان شناﺧتی مستقیﻢ نسﺒت ﺑه علی پروین و
ﺑازيﻫاي او نداشتند و شرط ورود آنﻫا ﺑه جامعة آماري این سوال ﺑود که «آیا شما تﺠرﺑة مستقیﻢ
از دیدن ﺑازيﻫاي علی پروین دارید؟» ﺑناﺑراین پرسﺸنامه توسﻂ اﻓرادي پر شد که ﺑه این پرسش
جواب «ﺧیر» دادند .ﺑا توجه ﺑه نامﺸخصﺑودن تعداد دقیق حﺠﻢ جامعة دانﺸﺠویان ﻫوادار علی
پروین ،ﺑراساس قانون کوکران حﺠﻢ جامعة نامحدود  181نﻔر است و از طرﻓی ،ﺑا توجه ﺑه اینکه
ﺑراي ﺑهکارﮔیري روش آماري مدلسازي معادﻻت ساﺧتاري حداقﻞ نمونه ﺑاید ﺑین  7تا  31ﺑراﺑر
تعداد پرسشﻫا ﺑاشد (دﻻور و ﻫمکاران ،3181 ،ص ،)337و ﺑا توجه ﺑه اینکه تعداد پرسشﻫاي
پرسﺸنامه ﺑراﺑر ﺑا  11پرسش ﺑود 111 ،پرسﺸنامه توزیع ،و  111پرسﺸنامه جمعآوري شد و از آنﺠا
که این تعداد 31 ،ﺑراﺑر تعداد پرسشﻫا را پوشش میدﻫد ،پذیرﻓته شد.
اﺑﺰار ﮔردآوري دادهﻫا پرسﺸنامه ﺑود .قسمت اول پرسﺸنامه پرسشﻫاي مرﺑوط ﺑه مؤلﻔهﻫاي
نوستالژیکی شامﻞ نوستالژي ﺑرانگیخته (چهار پرسش) ،آشنایی ﺑا شخصیت نوستالژیک (سه
پرسش) ،و تأثیرپذیري نوستالژیکی (سه پرسش) است ،ﻫمچنین ،پنج پرسش مرﺑوط ﺑه متغیر
وﻓاداري ،پنج پرسش مرﺑوط ﺑه متغیر نگرش ﻫوادار ،چهار پرسش مرﺑوط ﺑه متغیر احساس ﻫوادار،
و شش پرسش مرﺑوط ﺑه رﻓتار ﻫوادارانه ﺑود .ﻫمچنین ،پرسﺸنامه ﻫریک از این متغیرﻫا ﺑه ترتیب،
توسﻂ پاسکال ،)2112( 3مییر ،)2131( 2لﻔی و قرﺑی ( ،)2133ﺑاور 1و ﻫمکاران ( )2118و چو

1

( )2131ساﺧته شده ﺑود که پس از ترجمه و ﺑومیسازي ﺑا ﻓرﻫنگ ایران ﺑه  11پرسش تقلیﻞ یاﻓت.
روایی ﻓیلﻢ و پرسﺸنامهﻫاي یادشده توسﻂ متخصصان مدیریت ورزشی و ﺑهوِیژه استادان
ﺑازاریاﺑی ورزشی ﺑررسی شد .ﻫمچنین ،ﺑراي تعیین پایایی اﺑﺰار اندازهﮔیري پژوﻫش 11 ،پرسﺸنامه
در یک مطالعة مقدماتی ﺑر روي نمونهﻫاي پژوﻫش توزیع شد ،پایایی آن ﺑا ﺑهکارﮔیري ضریب
1. Pascal
2. Meyer
3. Bauer
4. Cho

 044

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،4زمستان 9317

آلﻔاي کرونﺒاخ ﺑراي متغیر نوستالژي ﺑرانگیخته ،ﺑراﺑر ﺑا  ،1/81ﺑراي متغیر آشنایی ﺑا شخصیت
نوستالژیک ،ﺑراﺑر ﺑا  ،1/31ﺑراي متغیر تأثیرپذیري نوستالژیکی ،ﺑراﺑر ﺑا  ،1/55ﺑراي متغیر وﻓاداري،
ﺑراﺑر ﺑا  ،1/31ﺑراي متغیر نگرش ،ﺑراﺑر ﺑا  ،1/83ﺑراي متغیر احساس ،ﺑراﺑر ﺑا  ،1/81و ﺑراي متغیر
رﻓتار ﻫوادارانه ﺑراﺑر ﺑا 1/58ﺑهدست آمد که نﺸاندﻫندة پایایی قاﺑﻞ قﺒول پرسﺸنامه است.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیﻔی ویژﮔیﻫاي جمعیتشناﺧتی نمونهﻫاي پژوﻫش در جدول  3نﺸان داده شده است.

ﺑه منﻈور تحلیﻞ مسیر ،اﺑتدا دادهﻫا پاکسازي شده ،و دادهﻫاي پرت حذف شد .تﺠﺰیهوتحلیﻞ
نهایی ﺑا  273نمونه انﺠام ﮔرﻓت .جدول  2نتایج ﺑررسی نرمالﺑودن دادهﻫا را نﺸان میدﻫد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان

متغیر

ردة سنی

مدرک تحصیلی

تأﻫﻞ
ساﺑقة ورزشی

ویژگی جمعیتشناختی

فراوانی

درصد

 38تا  21سال

333

13/5

 27تا  11سال

321

11/1

 11تا  17سال

13

31/1

 17تا  11سال

1

3 /1

 11تا  71سال

7

3 /5

زیردیپلﻢ و دیپلﻢ

21

8

ﻓوقدیپلﻢ

21

8 /5

لیسانس

323

11

ﻓوقلیسانس

331

15/1

دکتر

8

2 /5

مﺠرد

213

13/5

متأﻫﻞ

33

11/5

ﺑله

235

52/1

ﺧیر

81

25/1

044
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جدول  .2نتایج بررسی نرمالبودن دادهها

مقدار بحرانی

کشیدگی

مقدار بحرانی

متغیرها

حداقل

حداکثر چولگی

-1/535

-21/171

تأثیرپذیري نوستالژیکی

3/111

7/111

1/118

1/171

-31/215

نوستالژي ﺑرانگیخته

3/111

7/111

1/112

20311

-1/151

شخصیت

3/111

7/111

-1/237

-3/133

-1/112

-2/351

احساس

3/111

7/111

1/833

7/121

1/183

3/783

نگرش

3/111

7/111

1/518

1/331

-1/73

-1/337

وﻓاداري

3/111

7/111

1/117

1/351

-1/231

-1/133

رﻓتار

3/111

7/111

1/151

1/311

-1/131

-3/113

1/112

2/372

توزیع چندمتغیرة دادهﻫا

ﻫمانطور که در جدول  2مﺸاﻫده میشود ،شاﺧص مقدار ﺑحرانی ﺑا ﺑراﺑر  2/372ﺑه دست آمده
است که کوچکتر از  2/78است ،ﺑناﺑراین ،ﻓرض نرمالﺑودن دادهﻫا پذیرﻓته میشود .مدل ساﺧتاري
پژوﻫش در شکﻞ  2نﺸان داده شده است.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش
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شاﺧصﻫاي ﺑرازش در جدول  1نﺸان داده شده است.
جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری

الگوها

CMIN

Df

CMIN/Df

CFI

GFI

IFI

NFI

RMSEA

مقدار

18/132

1

3/711

1/311

1/313

1/311

1/312

1/381

حد مطلوب

-

-

ﺑین  3تا 7

ﺑیﺸتر از 1/3

مطاﺑق جدول  ،1شاﺧصﻫاي

IFI ،GFI ،CFI

ﺑیﺸتر از  1/3ﺑیﺸتر از  1/3ﺑیﺸتر از  1/3کمتر از 1/3

و

NFI

در ﺑازة مطلوب قرار دارند .جدول 1

ضرایب رﮔرسیونی را نﺸان میدﻫد.
جدول  .4ضرایب رگرسیونی برآوردهشده در مدل ساختاری

فرضیه

ضریب رگرسیونی
غیراستاندارد استاندارد

خطای استاندارد ناحیة بحرانی سطح معناداری

نتیجه

اول

1/311

1/371

1/17

2/151

1/118

تأیید ﻓرضیه

دوم

1/121

1/111

1/155

7/121

1/113

تأیید ﻓرضیه

سوم

1/133

1/123

1/153

1/253

1/585

رد ﻓرضیه

چهارم

1/321

1/325

1/111

1/118

1/112

تأیید ﻓرضیه

پنﺠﻢ

1/113

1/128

1/111

1/117

1/112

رد ﻓرضیه

شﺸﻢ

1/311

1/312

1/175

2/185

1/135

تأیید ﻓرضیه

ﻫﻔتﻢ

1/328

1/371

1/117

2/813

1/111

تأیید ﻓرضیه

ﻫﺸتﻢ

-1/113

-1/131

1/151

-1/311

1/835

رد ﻓرضیه

نهﻢ

1/178

1/117

1/111

1/321

1/177

رد ﻓرضیه

دﻫﻢ

1/713

1/718

1/171

3/131

1/113

تأیید ﻓرضیه

یازدﻫﻢ

1/511

1/112

1/17

31/838

1/113

تأیید ﻓرضیه

دوازدﻫﻢ

1/113

1/123

1/171

5/313

1/113

تأیید ﻓرضیه

سیﺰدﻫﻢ

1/211

1/331

1/172

1/311

1/113

تأیید ﻓرضیه

چهاردﻫﻢ

1/288

1/251

1/113

1/313

1/113

تأیید ﻓرضیه
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مطاﺑق ﺑا جدول  ،1ﻓرضیهﻫاي سوم ،پنﺠﻢ ،ﻫﺸتﻢ و نهﻢ رد میشوند و سایر ﻓرضیهﻫا در سطح
معناداري  1/17پذیرﻓته میشوند .ﺑناﺑراین ،مسیرﻫاي متناظر ﺑا این ﻓرضیهﻫا حذف و مدل دوﺑاره
ﺑرآورد شد .مدل نهایی در شکﻞ  1نﺸان داده شده است.

شکل  .3مدل نهایی پژوهش

شاﺧصﻫاي نیکویی ﺑرازش مدل نهایی در جدول  7ﺑیان شده است.
جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش مدل نهایی

الگوها

CMIN

Df

CMIN/Df

CFI

GFI

IFI

NFI

RMSEA

مقدار

13/771

8

1/311

1/318

1/373

1/313

1/313

1/321

حد مطلوب

-

-

ﺑیﺸتر از 1/3

کمتر از 1/3

ﺑین  3تا  7ﺑیﺸتر از  1/3ﺑیﺸتر از  1/3ﺑیﺸتر از 1/3
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مطاﺑق ﺑا جدول  1اکثر شاﺧصﻫا در ﺑازة مطلوب قرار دارند .ﺑناﺑراین ،ﺑا حذف مسیرﻫاي
نامناسب (مسیرﻫایی که معنادار نﺒودند) ،مدل مناسبتري ﺑهدست آمد .جدول  1ضرایب
رﮔرسیونی ﺑرآوردشده در مدل نهایی را نﺸان میدﻫد.
جدولﻫاي  8 ،5و  3ﺑه ترتیب ،اثرات مستقیﻢ ،غیرمستقیﻢ و کﻞ را در مدل نهایی نﺸان میدﻫد.
جدول  .6ضرایب رگرسیونی برآوردهشده در مدل نهایی

ضریب رگرسیونی

خطای

ناحیة

سطح

غیراستاندارد

استاندارد

استاندارد

بحرانی

معناداری

اول

1/311

1/371

1/17

2/181

1/115

تأیید ﻓرضیه

دوم

1/117

1/113

1/177

5/811

1/113

تأیید ﻓرضیه

چهارم

1/325

1/313

1/111

1/333

1/113

تأیید ﻓرضیه

پنﺠﻢ

1/371

1/313

1/111

1/758

1/113

تأیید ﻓرضیه

ﻫﻔتﻢ

1/315

1/313

1/111

1/371

1/112

تأیید ﻓرضیه

دﻫﻢ

1/771

1/711

1/17

33/188

1/113

تأیید ﻓرضیه

یازدﻫﻢ

1/571

1/113

1/115

37/311

1/113

تأیید ﻓرضیه

دوازدﻫﻢ

1/113

1/123

1/171

5/375

1/113

تأیید ﻓرضیه

سیﺰدﻫﻢ

1/211

1/331

1/172

1/311

1/113

تأیید ﻓرضیه

چهاردﻫﻢ

1/288

1/251

1/151

1/315

1/113

تأیید ﻓرضیه

فرضیه

نتیجه

جدول  .7اثرات مستقیم استانداردشده در مدل نهایی

نوستالژی

تأثیرپذیری

شخصیت

وفاداری

نگرش

احساس

برانگیخته

نوستالژی

نوستالژیکی

هواداران

هواداران

هواداران

وﻓاداري ﻫواداران

111

1/313

1/313

1/111

1/111

1/113

نگرش ﻫواداران

111

1/111

1/313

1/111

1/111

1/711

احساس ﻫواداران

1/113

1/111

1/371

1/111

1/111

1/111

رﻓتار ﻫوادارانه

1/111

1/111

1/111

1/123

1/331

1/251
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مطاﺑق ﺑا جدول  5ﺑیﺸترین اثر مستقیﻢ ﺑر رﻓتار ﻫوادارانه را وﻓادراي ﻫواداران داشته است.
مطاﺑق ﺑا جدول  8احساس ﻫواداران ﺑیﺸترین اثر غیرمستقیﻢ را ﺑر رﻓتار ﻫوادارانه دارد.
جدول  .8اثرات غیرمستقیم استانداردشده در مدل نهایی

نوستالژی

تأثیرپذیری

شخصیت

وفاداری

نگرش

احساس

برانگیخته

نوستالژی

نوستالژیکی

هواداران

هواداران

هواداران

وﻓاداري ﻫواداران

1/111

1/111

1/311

1/111

1/111

1/111

نگرش ﻫواداران

1/271

1/111

1/185

1/111

1/111

1/111

احساس ﻫواداران

1/111

1/111

111

1/111

1/111

1/111

رﻓتار ﻫوادارانه

1/111

1/111

1/331

1/111

1/111

1/137

جدول  .9اثرات کل استاندارد شده در مدل نهایی

نوستالژی

تأثیرپذیری

شخصیت

وفاداری

نگرش

احساس

برانگیخته

نوستالژی

نوستالژیکی

هواداران

هواداران

هواداران

وﻓاداري ﻫواداران

1/111

1/313

1/211

1/111

1/111

1/113

نگرش ﻫواداران

1/271

1/111

1/215

1/111

1/111

1/711

احساس ﻫواداران

1/113

1/111

1/371

1/111

1/111

1/111

رﻓتار ﻫوادارانه

1/111

1/111

1/331

1/123

1/331

1/118

مطاﺑق ﺑا جدول  ، 3متغیرﻫاي تحقیق ﺑه ترتیب ،میﺰان تأثیرﮔذاري ﺑر رﻓتار ﻫوادارانه عﺒارتاند
از احساس ﻫواداران ،وﻓاداري ﻫواداران ،نوستالژي ﺑرانگیخته ،شخصیت نوستالژیکی و تأثیرپذیري
نوستالژیکی.
نتیجهگیری
ﺑازاریاﺑان ﺑه روشﻫاي ﺑسیاري ﺑراي جذب مﺸتري و اﻓﺰایش میﺰان تولید ﺑه منﻈور کسب سود
ﺑیﺸتر متوسﻞ میشوند .یکی از این روشﻫا ،استﻔاده از نوستالژي است .در جامعة امروز،
ورزشکاران محﺒوﺑیت زیادي دارند .استﻔاده از تصاویر ورزشکاران میتواند در ﻓروش محصوﻻت
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ورزشی ،ﺑهویژه ﺑه طرﻓداران ،مؤثر ﺑاشد .در سراسر جهان ،ﻓوتﺒال یک ورزش ﮔروﻫی سرﮔرمکننده
و دیدنی است و میلیونﻫا تماشاﮔر آن را ﺑهطور مستقیﻢ یا غیرمستقیﻢ تماشا میکنند .ﺑهطور مﺸاﺑه
در ایران ،ﻓوتﺒال ﺑهعنوان محﺒوبترین ورزش شناﺧته شده است .نکتة مهمی که در مرور پیﺸینة
پژوﻫﺸی مؤلﻔهﻫاي ﺑازاریاﺑی نوستالژي ﺑه چﺸﻢ میﺧورد ،نﺸان میدﻫد کمتر تحقیقی ،ﺑهویژه
درﺑارة تأثیر مؤلﻔهﻫاي نوستالژي نیاﺑتی ﺑر رﻓتار ﻫواداران ﺑهعنوان سرمایة اجتماعی ﺑاشگاهﻫا انﺠام
ﮔرﻓته است .ﺑناﺑراین ،مطالعة حاضر نقش مؤلﻔهﻫاي ﺑازاریاﺑی نوستالژي در رﻓتار ﻫواداران را
ﺑررسی کرده است .ﺑه این منﻈور ،اﺑتدا ،ﺑا توجه ﺑه متون نﻈري ﮔذشته ،عواملی که در این موضوع
دﺧیﻞ ﺑودند ،شناسایی شد و مدل تحقیق شکﻞ ﮔرﻓت .ﺑا توجه ﺑه این مدل ،ﻓرضیهﻫا تدوین شد.
سپس ،از طریق مدلسازي معادﻻت ساﺧتاري ،مدل پیﺸنهادي ﺑررسی شد و ﻓرضیهﻫاي تحقیق
آزمون شد .از ﺑین  31ﻓرضیة ﺑررسیشده ،ﻓرضیهﻫایی که اثر نوستالژي ﺑرانگیخته ﺑر نگرش و
وﻓاداري ﻫواداران و تأثیرپذیري نوستالژیکی را ﺑر نگرش و احساس ﻫوادار را ﺑیان میکردند ،رد
شدند .ﺑناﺑراین ،ﺑا توجه ﺑه اینکه تعدادي از ﻓرضیهﻫا رد شد ،این مسئله ﺑه حذف تعدادي از
متغیرﻫاي مدل منﺠر شد .ﻫمچنین ،وﻓاداري ﻫواداران ،ﺑیﺸترین اثر مستقیﻢ ﺑر رﻓتار ﻫوادارانه ،و
احساس ﻫواداران ﺑیﺸترین اثر غیرمستقیﻢ ﺑر رﻓتار ﻫوادارانه را داشتند و میﺰان تأثیرﮔذاري
متغیرﻫاي تحقیق ﺑر رﻓتار ﻫوادارانه ﺑه ترتیب عﺒارتاند از احساس ﻫواداران ،وﻓاداري ﻫواداران،
نوستالژي ﺑرانگیخته ،شخصیت نوستالژیکی و تأثیرپذیري نوستالژیکی.
نتایج پژوﻫش حاضر در زمینة تأثیر «تأثیرپذیري نوستالژیکی» ﺑر نگرش و احساس ﻫواداران
تأیید نﺸد که ﺑا نتایج تحقیقات رادرﻓورد و شاو ( ،)2131مارچگیانی و پائو ( ،)2133ﮔوردن
( ،)2131و سامرز و ﻫمکاران ( )2113ﻫمخوانی ندارد ،ﺑناﺑراین ،پیﺸنهاد میشود ﺑا توجه ﺑه اینکه
در این تحقیق نوستالژي نیاﺑتی ﺑهعنوان محدودة موضوعی مد نﻈر قرار ﮔرﻓته است و از ﺑازیکن
قدیمی (علی پروین) ﺑهعنوان شخصیت نوستالژیکی ﺑراي نسﻞ مورد مطالعه استﻔاده شده است.
ﺑناﺑراین ،محققان دیگر ﺑه ارزیاﺑی تأثیر نوستالژي شخصی ﺑر رﻓتار ﻫواداران ورزشی ﺑپردازند ،میﺰان
تأثیرپذیري از شخصیت نوستالژیکی ﺑراي یک شخصیت نوستالژیکی نیاﺑتی و یک شخصیت
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نوستالژیکی شخصی میتواند نتایج شایان توجهی را ﺑه دست ﺑدﻫد .ﺑدیهی است مقایسة نتایج
پژوﻫش پیﺸنهادشده ﺑا پژوﻫش حاضر ﺑه ﺑازاریاﺑان ورزشی ﺑراي انتخاب نوع نوستالژي مورد
استﻔاده (شخصی یا نیاﺑتی) در ﺑازاریاﺑی و تﺒلیغات کمک کند.
کولسﺰیکی و ﻫیات ( )2117ﺑیان میکنند نوستالژي ﺑرانگیخته و نگرش ﻫواداران ارتﺒاط
معناداري دارند و نوستالژي ﺑرانگیخته وﻓاداري ﻫواداران را اﻓﺰایش میدﻫد .در حالی که در
پژوﻫش حاضر این ارتﺒاط تأیید نﺸد .ﺑناﺑراین ،پیﺸنهاد میشود محققان آتی ﺑهطور عمیقتر ارتﺒاط
ﺑین مؤلﻔهﻫاي نوستالژي و نگرش و وﻓاداري ﻫواداران ﺑررسی کنند تا مﺸخص شود کدامیک از
اﺑعاد نوستالژي میتواند ارتﺒاط ﺑیﺸتري ﺑا نگرش و وﻓاداري ﻫواداران داشته ﺑاشد .تا از این طریق،
ﻓضاي روشنتري نسﺒت ﺑه علﻞ تأییدنﺸدن این ارتﺒاط مﺸخص شود.
نتایج تحقیقات مختلف نﺸان داد ﺑین آشنایی ﺑا شخصیت نوستالژیکی و احساس و نگرش
ﻫواداران و وﻓاداري آنﻫا ارتﺒاط معناداري وجود دارد (

;Meyer, 2010; Elahi et al., 2016

 ،)Kulczycki & Hyatt, 2005نتایج این پژوﻫش نیﺰ ﻫمسو ﺑا نتایج این پژوﻫشﻫا است .ﺑناﺑراین،
اﮔر ﺑازاریاﺑان ورزشی ﺑتوانند حس نوستالژي را در ﺑین مﺸتریان جا ﺑیندازند ،این مقوله میتواند
ﺑراي آنﻫا ارزشمند ﺑاشد؛ ﺑراي مثال ،لﺒاس ورزشی ورزشکاران حرﻓهاي ﮔذشته مورد استﻔاده قرار
ﮔیرد ،تا ﺑه ﻫواداران در مرور شکوه ﮔذشتة تیمﺸان کمک کند و از این طریق رﻓتار ﻫواداران را
تحت تأثیر قراردﻫند .ﻫمچنین ،حضور مستمر شخصیتﻫاي نوستالژیکی و صحﺒتکردن آنﻫا ﺑه
صورت حضوري ﺑا ﻫواداران میتواند تأثیرات ﺑیﺸتري ﺑر احساس ﻫواداران داشته ﺑاشد و در
نتیﺠه ،ﺑه وﻓاداري ﺑیﺸتر ﻫواداران منﺠر شود .ﻫمچنین ،یاﻓتهﻫاي این پژوﻫش نیﺰ ﺑا یاﻓتهﻫايﻫاي
پژوﻫش رید ( )2137مطاﺑقت دارد که ﺑیان میکند نوستالژي ﺑرانگیخته ﺑر احساس تأثیرﮔذار است،
ﺑناﺑراین ،ﺑاشگاهﻫا ،مدیران و سازمانﻫاي ورزشی میتوانند ﺑا روشﻫا و تاکتیکﻫاي مختلﻔی حس
نوستالژیکی ﻫواداران را تحریک و ﺑرانگیخته کنند تا ﻫواداران پنهان ﺧود را پیدا کرده ،حامی مالی
جذب کنند و جایگاه ﺧود را در ﺑین ﻫواداران تثﺒیت کنند؛ مثالً ﺑاشگاهﻫا (حتی شرکتﻫاي
تﺒلیغاتی) میتوانند از شخصیت نوستالژیکی تأثیرﮔذار در ﻫواداران ﺑه منﻈور تﺒلیغات یا
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صحهﮔذاري استﻔاده کنند تا ﻓروش کاﻻ ﺑا آرم شخصیت مورد نﻈر را ﺑهﺒود ﺑخﺸند و ﻫمچنین ،ﺑا
ﺑهکارﮔیري ﺑرند و نام و نﺸان اﻓراد نوستالژیکی در محصوﻻت ﺧود ﺑاعث ﺑرانگیختن حس
نوستالژي مﺸتریان ﺧود شوند .ﻫمچنین ،نتایج پژوﻫش حاضر ﺑا نتایج پژوﻫشﻫاي کولسﺰیکی و
ﻫیات ( )2117ﻫمخوانی دارد که ﺑین تأثیرپذیري نوستالژیکی و وﻓاداري ﻫواداران ارتﺒاط مثﺒت و
معناداري ﮔﺰارش میکنند .پس ﺑازاریاﺑان ﺑا شناسایی اﻓراد تأثیرپذیر از نوستالژي میتوانند ﺑهراحتی
آنﻫا را در ﺑازارﻫاي مختلﻔی تقسیﻢﺑندي کنند ،و ﺑراساس میﺰان تأثیرپذیري ﻫر ﮔروه کاﻻﻫا و
ﺧدمات ﺧود را ارائه دﻫند ،تا ﻫواداران را ﺑرانگیخته کنند و ﻓروش مالکان و مدیران ﺑاشگاه را
اﻓﺰایش دﻫند .در این میان ،ﺑازیکنانی که داراي تکنیک ،تعصب نسﺒت ﺑه ﺑاشگاه و وطن ،و از ﻫمه
مهﻢتر ،ﺑا اﺧالق و سهیﻢ در کار نیک ﺑاشند ،ﺑیﺸتر روي ﻫواداران تأثیر میﮔذارند و ﺑهنوعی
ﻫواداران آن را ﺑهعنوان یک اسطوره و الگو میپذیرند .ﺑناﺑراین ،میتوان ﺑا انتخاب مقولة مناسب
ﺑهعنوان شخصیت نوستالژیکی و تقسیﻢﺑندي ﺑازار ﺑراساس میﺰان تأثیرپذیري اﻓراد از نوستالژي و
انتخاب ﺑازار ﻫدف ،سعی در ﺑرانگیختن ﻫواداران و مﺸتریان داشته ﺑاشند ،تا از این طریق مقاصد
رﻓتاري آنﻫا را تحت تأثیر قرار دﻫند .احساس نوستالژیک نهتنها میتواند ﺑا عوامﻞ مﺸاﻫدهپذیر
مثﻞ ﺑازیکنان ،تیﻢ و محﻞ ﺑرﮔﺰاري مساﺑقات مرتﺒﻂ ﺑاشد ،ﺑلکه ﺑا عوامﻞ مﺸاﻫدهناپذیر مرتﺒﻂ
ﺑاشند ،که آنﻫا از قﺒﻞ در استادیوم تﺠرﺑه کردهاند ،مانند جو استادیوم ،موزیک و رایحه .در نهایت،
احساس نوستالژیک ﺑرانگیختهشده ممکن است ﺑر انگیﺰة اﻓراد تأثیر ﺑگذارد و اﻓراد را ﺑراي شرکت
در رویداد ورزشی تﺸویق کند .ﺧاطرات ﮔذشتة اﻓراد مرﺑوط ﺑه موضوعات ویژة دلﺒستگی ﻫیﺠانی
آنﻫا را ﺑه تیﻢ ،ورزشکار یا ورزش موردعالقه تحت تأثیر قرار می دﻫد و این می تواند تأثیري ﺑر
نیات رﻓتاري آیندة آنﻫا داشته ﺑاشد .پژوﻫشﻫاي زیادي تأثیر ﺑازاریاﺑی نوستالژي را ﺑر رﻓتار
ﻫواداران ورزشی تأیید کردهاند

(et al., 2002; Kusumi, 2010; Meyer, 2010

 )Pascalیاﻓتهﻫاي

پژوﻫش حاضر نیﺰ نﺸان میدﻫد ﺑین نوستالژي و رﻓتار ﻫواداران راﺑطة علی معناداري وجود دارد.
ﺑناﺑراین ،ﺑا توجه ﺑه نتایج در پژوشه حاضر که نﺸان میدﻫد نوستالژي توانایی پیشﺑینی رﻓتار
مصرفکنندﮔان ورزشی را دارد و ﺑا توجه ﺑه اینکه امروزه شاﻫد اﻫمیت ورزش و اﻓﺰایش
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روزاﻓﺰون رشتهﻫاي مختلف ورزشی و ﻫمینطور جمعیت ﻫواداران متعصب ﻫستیﻢ؛ ﺑهتر است
ﺑازاریاﺑان ورزشی ،ﺑراي حﻔظ طرﻓداران ﺧود ﺑه نوستالژي توجه ﺑیﺸتري کنند و ﺑا ﺑهکارﮔیري
مقولهﻫاي ﺧاطرهانگیﺰ از مﺰایایی مانند ﻓروش محصوﻻت ورزشی و ...ﺑهره جویند و از طریق
ﺑهکارﮔیري شخصیتﻫاي نوستالژیکی ﺑه صورت عکس و آرم ﺑر روي لﺒاس و  ....ﺑر نگرش اﻓراد
و حاﻻت احساسی آنﻫا تأثیر ﺑگذارند .اساس این ﺑازاریاﺑی ﺑه این شرح است که سازمانﻫاي
ورزشی ﺑا ایﺠاد محرک نوستالژیکی (اشیا ،اﻓراد ،تﺠرﺑهﻫا و ﺧاطرات) در قالب ﺧدمت یا محصول
ورزشی ،ﻫوادار را تحریک کنند و ﺑاعث اﻓﺰایش میﻞ و اشتیاق ﻫوادار ﺑه ﺧرید کاﻻي مرتﺒﻂ ﺑا
مقولة ﺧود یا شخصیت مورد عالقة وي شوند.
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