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 چکیده
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 مقدمه

 بهاي  حرفه يها ورزش .است عیصنا گرید انیدر حال رشد در م عیصنا نیترعیاز سر یکی ورزش

و  یابیزارمفاهیم با قبل،از  شتربی مدیران در حوزة ورزش وزهمرا .ندا هشد لتبدی گیربز رتتجا

از  یکیفوتبال (. Cho, 2014, p.1)گیرند  کار می  را به« يمشترهاي  ستها»خو با مرتبط مفاهیم

تعداد  نیشتریفوتبال ب زین ایرانها در جهان است و در  ورزش نیتر و محبوب نیپرطرفدارتر

هاي  ورزش نکهیا لیدل(. 725، ص3188حی و همکاران، الف( را دارد ورزشکار و هوادار

رفتار  شدت بر ها به ل ورزشیقب نیاست که ا نی، ااند شدهها مطالعه  نهیزم ياریدر بس یپرتماشاچ

 نیجذاب و تدو يعنوان برندها هاي فوتبال به میوجه به تت. (Cho, 2017, p.1)ند مؤثر هکنند مصرف

، 3131جابري و همکاران، ) دارداي  ژهیو تیاهم یمیت يبرندها تیریدر مد ،هاي مناسب ياستراتژ

سرمایة . امروزه سرمایة اجتماعی از جمله موضوعات مورد توجه محققان ورزشی است. (2ص

که با خلق  داند می مندارزش یمنبع راه کشب کان اعضاي ییم توندها و ارتباطایاعی به پماجت

(. 718، ص3131و همکاران،  امینی)ود ش اعضا می فجب تحقق اهدامو لمتقاب دامارها و اعتجهن

ها در حوزة ورزش پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي مثبتی براي  ننساا ماعیجتا تعامل انمیزو  عنو

 دعتمااز ا ،نتیجهو در  ،نددار يباالتر جتماعیا ةسرمای ورزش،زة حودر  لفعا ادفرا .کل جامعه دارد

سرمایة اجتماعی نقشی مهم در تجدید حیات اجتماعی دارد و . ندرداربرخو هم يباالتر جتماعیا

هاي کامپیوتري  ي با بازيزمجاورزش ، ورزش يتماشا)رفتار هواداران  کهدارد ویژه، توانایی  به

اغلب، فعالیت ورزشی افراد . را تحت تأثیر قرار دهد (مرتبط با ورزش و مصرف کاالهاي ورزشی

کلیدي معاشرت در زندگی اجتماعی است، که پوتنام آن را یکی از  هاي ها یکی از شکل و گروه

(. 33، ص3137و همکاران،  حمدي ترکمانیم)داند  عناصر مهم در سرمایة اجتماعی شخص می

 یبانیپشت. فتگر نظردر  هاي اجتماعی سرمایه را ادارانهوتوان  می ورزش صنعتدر  امروزه

 هوادارانحضور دائم  رایدهد، ز مطلوب قرار می یرقابت طیرا در شرا یهاي ورزش هواداران، باشگاه

 کی. شود می یورزشریمحصوالت غ یحت ی،محصوالت ورزش فروش شیباعث افزا ومیدر استاد

 ثبتتوان احساس و عواطف م آن می قیکه از طر انیمشتر نسبت بهمثبت  ینگرش جادیا يراه برا
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 نیتر از مهم یکیهواداران (. (Elahi et al., 2016, p.21 است یزشیانگ یمحرکایجاد  ،کرد جادیا

دقت رفتار  به دیورزش با ابانیبازار زمینه، نیدر ا. اند یورزش ابانیبازار يبرا انیمشتر يها گروه

ی ورزش ابانیبراي بازار بنابراین، ،کنند لیو تحل یخود را بررسو هواداران  یکنندگان ورزش مصرف

جذب کنند و به  شتريیب هواداران ،یابیبازار نیهاي نو روش ريیکارگ ضروري است با به اریبس

، 3131جابري و همکاران، ) دهند شیتجارت پرسودي افزا نیسهم سازمانشان را از چن ه،لیوس نیا

هاي اجتماعی، بازاریابی نوستالژي  باالبردن انگیزة سرمایهمؤثر در  يها ياز استراتژ یکی(. 2ص

هاي  نگرش مثبت، تأثیرات مطلوب، و عالقه)تالژي را ترجیح در متون نظري، بازاریابی نوس. است

...( مشهور، مدرن و )که بیشتر مرسوم ( ها، یا چیزها یا افراد، مکان)نسبت به اشیایی ( عمومی

بازاریابی . (Summers et al., 2001, p.109) کنند تر بود، تعریف می سن هستند، زمانی که فرد کم

. (Cho, 2017, p.1094) است یورزش هواداران يدرک اهداف رفتار يبرا يضرور یعامل ينوستالژ

 يایحفظ و حراست از مزا يبرا یدجد یمنابع وجوي ، در جستطور مرتب به یهاي ورزش سازمان

خود  یکننده در سطح عموم هاي سرگرم انواع رقابت گریهاي همکار و د نسبت به سازمان یرقابت

 يها برا کمک به سازمان يبرا اي يبه ورزش را استراتژ مربوط ينوستالژ ،محققان یعضب. هستند

 & Seifried) دهند قرار می دیو مورد تأک کنند معرفی می یرقابت تیمز کیحفظ  ای ،آوردن دست به

Meyer, 2010, p.53) .لئن قاآ يداریباشگاه و پا يلوگو ای ریتصو يبرا هوادارانکه  یارزش 

 تیرضا شیو به منظور افزا یابیهاي بازار از برنامه ياریبسة توسع ياصل برا کیعنوان  به ،هستند

 ,.Biscaia et al) شود کار برده می به دیکنندگان جد و جذب مصرف یورزش يدادهایدر رو هواداران

2012, p.227) .مردم تحت  ،شرکت کنند یورزش يدادهایدر روگیرند  می میها تصم که آن یزمان

خاطرات گذشتة خود، نگرش  براساس فرادا جه،یدر نت. رندیگ تأثیر خاطرات گذشتة خود قرار می

 (. (Cho, 2014, p.2تأثیر بگذارد يفرد يرفتارها يخود را دارند، و ممکن است بر رو

ها و  ، آشنایی با مقوله3توان به نوستالژي برانگیخته ي مینوستالژاصلی بازاریابی هاي  مؤلفهاز 

                                                           
1. Evoked Nostalgia 
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پایه  .اشاره کرد 2ش نوستالژي یا تأثیرپذیري نوستالژیکیو آمادگی پذیر 3هاي نوستالژیکی شخصیت

ها با  این سازماناست که  هاي ورزشی به این صورت در سازمان یکینوستالژ یابیاساس بازارو 

 جادیا یکینوستالژ یمحرک غات،یتبل کارگیري به قیاز طر ای ی،محصول ورزش ایخدمت  کارگرفتن به

وي افزایش عالقة  مورد تیشخص ایمرتبط با مقوله  يکاالها دیبه خر را هوادار و تمایل کنند می

به  ينوستالژبازاریابی معتقدند  یمحققان ورزشبسیاري . (Lefi & Gharbi, 2011, p.192)دهند  می

 کیبه  يو وفادار یروح یوستگیپ جادیبه دنبال ا ، بنابراین،است یو شخص يفرد هاي هدنبال تجرب

 یشخص ينوستالژ. یابتیو ن یشخص ينوستالژ: وجود دارد يالژدو نوع نوست. است یورزش میت

ها آن  است که آن مطلوباي  گذشته يجو براو فرد است که شامل جست میبر تجربة مستق یمبتن

 گذشته نیاز گذشته و خاطرات و افراد مرتبط با ا ییزهایچ وندیاند و پ کرده یگذشته را زندگ

بلکه براساس . ستیبا گذشته ن یمیمستق وندیپ چیهة یپابر  ی،ابتین يدر مقابل، نوستالژ .است

شخص  کیشده توسط جادیا دادیرو ای ء یش کیارتباط با  رشده د يساز هیاحساس و خاطرات شب

کند که فرد هرگز  را به هم مرتبط می اءیاش ایحوادث  طوري به يشکل از نوستالژ نیا. ثالث است

از . در سر پرورانده است یمدت طوالن يآن را برا يایؤتجربه نکرده است، بلکه ر میطور مستق به

 دگیر انجام می یابیبازار تیفعال قیشخص ثالث از طر يساز هیشب ای يبازساز نیا ،يمنظر تجار

(Volkov et al., 2008, p.3).  ،کیرا تحر يکه نوستالژ یوعضهر فرد با مو ییسطح آشنابنابراین 

توانند بدون  مردم میشایان ذکر است . او تأثیر بگذارد کیممکن است بر تجربة نوستالژ ،کند می

نوستالژي )طور غیرمستقیم  در زمینة آشنایی با شخصیت نوستالژیکی، بهداشتن تجربة دست اول 

هاي  تیشخصموارد و  .(Meyer, 2010, p.10) پیدا کنندکامل  ییها آشنا رسانه قیاز طر مثالً (نیابتی

هاي  یقیهاي مختلف؛ ورزشکاران سابق و موس و محبوب از نسل افراد مشهور مانند یکینوستالژ

 ,Meyer, 2010)هایی از نوستالژي نیابتی هستند  شود نمونه نان استفاده میآاز  غاتیکه در تبلی میقد

                                                           
1. Familiarity with Nostalgic Items 

2. Nostalgic Proneness 
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p.2 .)به باشگاه و ، خاص خود را دارند کیتکن ،صاحب سبک بوده دهاي خو که در رشته افرادي

مشارکت دارند  رخواهانهیخ در کارهايهستند و  یر از همه، اخالقت و مهم ندکشور خود وفادار

 طرفداران خود هستند يبرا ییها افسانه و الگوها در واقع، آن. دارند رانبر طرفدا يشتریتأثیر ب

(Ehsani et al., 2013, p.251) .پرداخته شده است، به این  یابتین ينوستالژ در پژوهش حاضر نیز به

نسل مورد مطالعة  يبرا یکینوستالژ تیعنوان شخص بهی، علی پروین، میقد کنیاز باز صورت که

هاي  ترین شخصیت ترین و محبوب علی پروین یکی از معروف. بهره گرفته شده است پژوهش نیا

این  همةاي که او در  رفتار سادهعالوه بر سابقة ورزشی درخشان او، . ورزشی در ایران است

از جایگاه و اعتبارش در فوتبال  است هرگز تالش نکردهگی او که این ویژها نشان داده و  سال

تبدیل کرده  به یک اسطوره حتی در میان هواداران تیم رقیب ، او راایران شخصیتی خاص بسازد

، شمار طرفداران فوتبال دارد رانیدر ا يادیتوجه و طرفداران ز شایان گاهیفوتبال جا نکهیبا ا. است

توان به  یمهاي کاهش هواداران  علتاز جملة  ابد؛ی کاهش می مختلف دائماً لیبه دال

هاي طرفداران  به انجمن توجهی بیو  نندگانیب يازهاین نشناختنارتباط با طرفداران،  نکردن تیریمد

 يزیر و برنامه یورزش هاي سازمان تیموفق يبرا یورزش هوادارانشناخت  ،نیبنابرا .شاره کردا

آشنایی احتمال دارد شده از آنجا که  ، و با توجه به مطالب گفتهاستمهم  اریبهبود آن بس براي

و  منجر شودها  در آنی کیحس نوستالژشدن  ی، به برانگیختهکینوستالژ مصادیقبا  هواداران بیشتر

را تحت  ها طور کلی رفتار آن ها و به ، پیگیري رویدادهاي ورزشی توسط آنها آن دیبه خر لیتما

، بسنجد هواداران ورزشیرا بر رفتار  ينوستالژ یابیوهشگر بر آن است تأثیر بازارپژتأثیر قرار دهد، 

ها و  باشگاه ها،ونیفدراس رانیمد ،یورزش ابانیبازار يبرا یطور کل به تواند یپژوهش م نیانجام ا

 .دشو ندهیپژوهشگران آ يبرا ییو راهنما ،باشد دیمف یغاتیتبل يها و شرکت یورزش يها سازمان

 ة تحقیقپیشین

بر مقاصد تأثیر آن  ةاز محققان را به مطالع ياریبس ،ينوستالژ یابیبازار تیاهم ر،یهاي اخ در سال

 ياگر نوستالژ ها تاحدي نشان داده است نتایج پژوهش. طرفداران رهنمون کرده است رفتاري
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 یکه احساس دلتنگ يافراد رایباشد، ز منديارزش یابیتواند ابزار بازار طور مؤثر استفاده شود، می به

. کنند می تیهدا يستالژخود را به سمت تجربة نو دیمصرف و خر ،ادیبه احتمال ز کنند، می يادیز

 یورزش ابانیبازار يتواند برا می ينوستالژبازاریابی  يامدهایو پها  زمینهشناختن بهتر  تیبه رسم

احساس  رد نظر خودمو جیبه نتا دنیرس يها بتوانند برا که آن یارزشمند باشد، به شرط

در  اي معموالً ورزشکاران حرفه یمثال، لباس ورزش براي. کنند جادیا انیاي در مشتر کننده دلتنگ

اي  نهیشیپ)مورد عالقة خود  میسفر به گذشته با شکوه از ت يکمک به طرفداران برا يبرا نهیزم نیا

استفاده ( ينوستالژ بازاریابیجة ینت)لباس  دیخر يهواداران برا قیو تشو( ينوستالژ ي بازاریابیبرا

رویدادهاي نوستالژیک احساس افراد را تحت  دهد می نیز نشان  دینگگل. (Meyer, 2010) دشو می

 از مختلفی سطوح دارند اندوه و شادي احساس مردم وقتی کند او بیان می. دهد تأثیر قرار می

نشان مطالعات  یبرخنتایج  .(Rutherford & Shaw, 2011, p.163) کنند می تجربه را نوستالژي

 یاصل يعنوان مشتر را به طرفداران يکه وفادار ينوستالژ یابیهاي بازار ياستراتژ جادیا دهد، می

. کمک کند یورزش ابانیتواند به بازار می که ي استابزار آورد، هاي فوتبال به ارمغان می باشگاه

 جادیها ا اي در آن کننده احساس دلتنگ الًاحتما کیهاي نوستالژ با نمونه انیمشتر شتریب ییآشنا

که مستعد ابتال به  يممکن است افراد ،نیهمچن. دهد می شیرا افزا دیخر لیتما ،جهیکند، در نت می

 زانیم .ابدی شیاافز دیها به خر آن لیتما ،جهیو در نت شوند کیتحر شتریباشند، ب کیمسائل نوستالژ

است که  ياز نوستالژ يگرید بعد کیهاي نوستالژ تیخصشها و  هتجرب ها، گزینهفرد با  ییآشنا

 (.Elahi et al., 2016) است ضروري یدرک تجربة دلتنگ يبرا

استفاده  ينوستالژبازاریابی که از  ییها سازمانکنند  رادرفورد و شاو در تحقیق خود بیان می

 میکننده و ت رفهاي مص میت یو وابستگدهند  نگرش مشتریان را تحت تأثیر قرار میکنند،  می

 دکنن را درک می يشده به مشتر محصول ارائه ایدهند و ارزش خدمات  می شیافزا ی راورزش

(Rutherford & Shaw, 2011) . ،و  ينوستالژ بین داريمعنا طتباار کند می نبیاهشی وپژهمچنین

                                                           
1. Goulding 
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 ريفتار دمقاص با ادنژو  جنسیت بین داريمعنا طتباار لیدارد، و دجوو نمشتریا ريفتار مقاصد

 ینةپیشو  یخرتا باید شیورز يها نمازسا کند می دپیشنها این پژوهش. نشد یافت نوستالژیک

 شناآ نمازسا ةگذشت باها  آن تا هندد ارقر نمشتریا رختیادر ا هایی فرصت دیجاا با را دخو نمازسا

 تجربه یکیالژنوستاحساس  که زمانی، و (Meyer, 2010) شود تقویت آناندر  نوستالژیک حسو  شوند

اي  مالحظه قابل صورت به( Ab) برند به نسبت نگرش و (Aad) تبلیغ به نسبت شود، نگرش می

و نگرش نسبت به  ختهیبرانگ ينوستالژ .(Marchegiani & Phau, 2010, p.244)یابند  می افزایش

طرفداران  یوقت. دده یم شیرا افزا وفاداري هواداراندارند و  گریبا همد يارتباط معنادار غاتیتبل

اگر همچنین، . دهند جهت می میها رفتار خود را نسبت به ت دارند، آن میمثبت نسبت به ت ینگرش

 ختهیبرانگ شتریها ب در آن یکیحس نوستالژ ،آشنا باشند یکیبا مصداق نوستالژ شتریب انیمشتر

 ،نیهمچن. شود شتریها ب آن دیبه خر لیتما دیو شا ها تقویت و به دنبال آن نگرش آن شود یم

به  لیتما ،جهیو در نت یختگیانگ ،باشند رتریپذتأثیر یکیمقولة نوستالژ ياحتمال دارد هرچه افراد برا

عنوان  بهخود را تواند  می يطرفداران، نوستالژهواداران و  یبرخ يبرا .شود شتریب زیها ن آن دیخر

، کند می يدر آن باز میاي که ت محله ای م،یت یمرب م،یت يعنوان لوگو با ،مورد عالقه میبه ت وفاداري

 يقو یهاي عاطف وفاداريدر ورزش، طرفداران ورزش (. Kulczycki & Hyatt, 2005)نشان دهد 

 کیخاطرات نوستالژ. کنند حفظ می یمثبت قبل هاي ههاي مورد عالقة خود را براساس تجرب میت به

هواداران را  این امر وفاداريو  احساس فرد را برانگیختهدر ورزش،  ینشدن از لحظات فراموش

(. Cho, 2017, p.1094) دهد افزایش می زشگاهور حضور درپیگیري مسابقات در خانه یا  يبرا

 یلدل به) نوستالژیک سحساا ستا ممکن شیورز انتماشاگرو  ادارانهوکند  کورت نیز بیان می

 توان می ،ینابنابر. نداربگذ کاشترا بهگروهشان  يعضاا بارا  (يجامعهپذیر با مرتبط مثبتخاطرات 

 يشگردگر ايبراي پایه نشادخو که) وهگر ربتجااز  نداتو می شیورز ينوستالژ شتدا رنتظاا

رة بادو دنکر تجربه ستا ممکن شیورز انشگردگر برخی تمرکز ،ینابنابر. دشو مشتق ،(هستند

و  دخو کنونی تضعیو نندامیتو نشرکتکنندگا. باشد شیورز يشگردگرة یژو مقاصدو  هانمکا

 ادیددر رو شرکت باو  نداربگذ اکشترا بهو  دلتبا انیگرد بارا  دخو مثبت نوستالژیک سحساا
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 وهعال. باشند شتهدا نهشاوگر يعضاا با دخو ستیدو بطروا يتقاو ار ساخت ايبر فرصتی شیورز

 نشاوهگر يعضاا با اریدد در یاییامزآوردن  ستدبه ايبر شیورز ادیددر رو ادفرا بعضی ،ینا بر

 تحریکرا  نوستالژیک سحساا گذشتهدر  انیگرد با يجامعهپذیراز  اتخاطر ینا. میکنند شرکت

در پژوهشی نقش مقاصد رفتاري گردشگران ( 3137)محمودي و همکاران ( Korte, 2007)میکنند 

 اتخاطر نشد عیاتد به تمایلکنند  بیان می ها آن .هاي اسکی را بررسی کردند ورزشی پیست

در  انیگرد با تعاملو  طتباار اريبرقر وه،گر تتشریفاو  هارهنجا شپذیر طریقاز  گذشته شخو

 نندامیتو ينوستالژاز  دهستفاا با شیورز يهانمازسا که ستا ارديمو جملهاز  ،انشگردگر

 انشگردگرهند و د ارقر تأثیر تحترا  انشگردگر ريفتار مقاصد ه،متقاعدکنند اريبزا انعنو به

 (. 3131محمودي و همکاران، ) نندک دخو بجذرا  ديیاز

 هواداران به مثابة سرمایة اجتماعی

. سرمایة اجتماعی از جملة موضوعاتی است که مورد توجه محققان ورزشی قرار گرفته است

 هباارزش اشار یعنوان منبعه بهکشب کان اعضاي ییم توندها و ارتباطایاعی به پمسرمایة اجت

و همکاران،  امینی)ود ش اعضا می فموجب تحقق اهدا لمتقاب دامرها و اعتاجکند که با خلق هن می

 هاي اجتماعی آن سرمایه انعنو بهرا  ادارانهوتوان  می ورزش صنعتدر  امروزه(. 718، ص3131

دهد  مطلوب قرار می یرقابت طیرا در شرا یهاي ورزش هواداران، باشگاه یبانیپشت. فتگر نظردر 

al., 2016, p.21) (Elahi et.  محصوالت فروش شیباعث افزا ومیدر استاد هوادارانحضور دائم 

عنوان  نگرش، وفاداري و احساس هواداران به. شود می یرزشوریمحصوالت غ یحت ی،ورزش

تواند  شود، این رفتارها می ها منجر می هاي اجتماعی باشگاه به بروز رفتارهایی از جانب آن سرمایه

جمله تماشاي مسابقات تیم مورد عالقه، پیگیري گزارشات و اطالعات شامل رفتارهایی باشد، از 

مربوط به تیم مورد عالقه، پیگیري نتایج مسابقات تیم مورد عالقه، خریداري محصوالتی که حاوي 

آرم مربوط به تیم مورد عالقه است، حضور در ورزشگاه براي تماشاي بازي تیم مورد عالقه، حتی 

 (.Kulczycki & Hyatt, 2005)طالبی دربارة تیم مورد عالقه است اي که شامل م خرید مجله

تواند از  رسد یکی از عواملی که می شده در پیشینة تحقیق، به نظر می با توجه به موارد گفته



  084                                   ی باشگاههای اجتماع هیسرما رفتاربه بروز  شیدر گرا ینوستالژبازاریابی  گاهیبر جا یلیتحل

 

ها، نیت رفتاري هواداران را تحت تأثیر قرار  طریق نگرش هواداران، احساس و میزان وفاداري آن

بنابراین، مدل مفهومی پژوهش به شرح . هاي آن است و انواع مؤلفه دهد، رویدادهاي نوستالژیک

 .شود ترسیم می 3شکل 

 
 

 پژوهش مدل مفهومی . 1شکل 

 :هاي پژوهش به شرح زیر است با توجه به مدل مفهومی پژوهش، فرضیه

سرمایة اجتماعی )نوستالژیکی بر احساس هواداران  شخصیت با آشنایی: فرضیة اول -

 .ذار استتأثیرگ( باشگاه

تأثیرگذار ( سرمایة اجتماعی باشگاه)نوستالژي برانگیخته بر احساس هواداران : فرضیة دوم -

 .است

( سرمایة اجتماعی باشگاه)نوستالژي بر احساس هواداران  تأثیرپذیري: فرضیة سوم -

 .تأثیرگذار است

اعی سرمایة اجتم)نوستالژیکی بر وفاداري هواداران  شخصیت با آشنایی: فرضیة چهارم -

 .تأثیرگذار است( باشگاه

تأثیرگذار ( سرمایة اجتماعی باشگاه)نوستالژي برانگیخته بر وفاداري هواداران : فرضیة پنجم -

 .است
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( سرمایة اجتماعی باشگاه)نوستالژي بر وفاداري هواداران  تأثیرپذیري: فرضیة ششم -

 .تأثیرگذار است

سرمایة اجتماعی )اداران نوستالژیکی بر نگرش هو شخصیت با آشنایی :فرضیة هفتم -

 .تأثیرگذار است( باشگاه

تأثیرگذار ( سرمایة اجتماعی باشگاه)نوستالژي برانگیخته بر نگرش هواداران : فرضیة هشتم -

 .است

تأثیرگذار ( سرمایة اجتماعی باشگاه)نوستالژي بر نگرش هواداران  تأثیرپذیري: فرضیة نهم -

 است

 .ها تأثیرگذار است بر نگرش آن( ماعی باشگاهسرمایة اجت)احساس هواداران : فرضیة دهم -

ها تأثیرگذار  بر وفاداري آن( سرمایة اجتماعی باشگاه)احساس هواداران  :فرضیة یازدهم -

 .است

ها تأثیرگذار  بر رفتار آن( سرمایة اجتماعی باشگاه)وفاداري هواداران : فرضیة دوازدهم -

 .است

 .ها تأثیرگذار است بر رفتار آن( باشگاه سرمایة اجتماعی)نگرش هواداران  :فرضیة سیزدهم -

ها تأثیرگذار  بر رفتار آن( سرمایة اجتماعی باشگاه)احساس هواداران  :فرضیة چهاردهم -

 .است

 روش پژوهش

 رطو به نیز مانیز ظلحا بهو  نیامید روش به هاداده دآوريگر وست ا توصیفی حاضر هشوپژ

استفاده شد،  یورزش کینوستالژ تیشخصعنوان  علی پروین بهاز  در پژوهش .گرفت منجاا مقطعی

 یو فوتبال یشخص یاز زندگی لمیکنندگان، ف مصرف يحس نوستالژ ختنیبرانگ يبرا ،نیچنمه

 و هدفدار انتخاب شدند یتصادفریبه صورت غ دانشجویان ،منظور نیبه ا. شد نیتدو علی پروین

 ريماآ معةجا .نامه پاسخ دهندهاي پرسش ها خواسته شد بعد از دیدن فیلم به پرسش و از آن
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افرادي تشکیل دادند که خودشان شناختی مستقیم نسبت به علی پروین و را  حاضر هشوپژ

آیا شما تجربة مستقیم »ها به جامعة آماري این سوال بود که  هاي او نداشتند و شرط ورود آن بازي

ادي پر شد که به این پرسش بنابراین پرسشنامه توسط افر« هاي علی پروین دارید؟ از دیدن بازي

 یهوادار عل انیحجم جامعة دانشجو قیبودن تعداد دق با توجه به نامشخص. دادند« خیر»جواب 

نفر است و از طرفی، با توجه به اینکه  181براساس قانون کوکران حجم جامعة نامحدود  ،پروین

برابر  31تا  7باید بین سازي معادالت ساختاري حداقل نمونه  لمد يروش آمار کارگیري به يبرا

هاي  ، و با توجه به اینکه تعداد پرسش(337، ص3181دالور و همکاران، )ها باشد  تعداد پرسش

آوري شد و از آنجا  پرسشنامه جمع 111پرسشنامه توزیع، و  111پرسش بود،  11پرسشنامه برابر با 

 .شددهد، پذیرفته  ها را پوشش می برابر تعداد پرسش 31که این تعداد، 

هاي  هاي مربوط به مؤلفه قسمت اول پرسشنامه پرسش. بود ها پرسشنامه هداد دآوريگر اربزا

سه )، آشنایی با شخصیت نوستالژیک (چهار پرسش)نوستالژیکی شامل نوستالژي برانگیخته 

است، همچنین، پنج پرسش مربوط به متغیر ( سه پرسش)، و تأثیرپذیري نوستالژیکی (پرسش

مربوط به متغیر احساس هوادار،  مربوط به متغیر نگرش هوادار، چهار پرسش رسشوفاداري، پنج پ

همچنین، پرسشنامه هریک از این متغیرها به ترتیب، . مربوط به رفتار هوادارانه بود و شش پرسش

 1و چو( 2118)و همکاران  1، باور(2133)، لفی و قربی (2131) 2، مییر(2112) 3توسط پاسکال

 . پرسش تقلیل یافت 11سازي با فرهنگ ایران به  ه بود که پس از ترجمه و بومیساخته شد( 2131)

 داناتاسوِیژه  و به یورزش تیریتوسط متخصصان مد یادشدههاي  و پرسشنامه لمیفروایی 

 پرسشنامه 11 ،هشوپژ يگیر ازهندا اربزاهمچنین، براي تعیین پایایی  .بررسی شد یورزش یابیبازار

 ضریب کارگیري به باآن  پایایی شد، یعزتو هشوپژ ينمونههاروي  بر اتیمقدم لعةمطا یکدر 

                                                           
1. Pascal 

2. Meyer 

3. Bauer 

4. Cho 
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، براي متغیر آشنایی با شخصیت 81/1کرونباخ براي متغیر نوستالژي برانگیخته، برابر با  يلفاآ

، براي متغیر وفاداري، 55/1، براي متغیر تأثیرپذیري نوستالژیکی، برابر با 31/1نوستالژیک، برابر با 

، و براي متغیر 81/1، براي متغیر احساس، برابر با 83/1، براي متغیر نگرش، برابر با 31/1برابر با 

 . است  قبول پرسشنامه پایایی قابل ة هندد ننشا کهدست آمد  به58/1رفتار هوادارانه برابر با 

 های پژوهش یافته

 .شان داده شده استن 3هاي پژوهش در جدول  شناختی نمونه هاي جمعیت نتایج آمار توصیفی ویژگی

وتحلیل  تجزیه. هاي پرت حذف شد سازي شده، و داده ها پاک به منظور تحلیل مسیر، ابتدا داده

 .دهد ها را نشان می بودن داده نتایج بررسی نرمال 2جدول . نمونه انجام گرفت 273نهایی با 
 

 شناختی پاسخگویان های جمعیت های توصیفی ویژگی شاخص. 1جدول 

 درصد  فراوانی  شناختی ی جمعیتویژگ متغیر

 ردة سنی

 5/13 333 سال 21تا  38

 1/11 321 سال 11تا  27

 1/31 13 سال 17تا  11

 1/3 1 سال 11تا  17

 5/3 7 سال 71تا  11

 مدرک تحصیلی

 8 21 زیردیپلم و دیپلم

 5/8 21 دیپلم  فوق

 11 323 لیسانس

 1/15 331 لیسانس  فوق

 5/2 8 دکتر

 تأهل
 5/13 213 مجرد

 5/11 33 متأهل

 سابقة ورزشی
 1/52 235 بله

 1/25 81 خیر
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 ها بودن داده نتایج بررسی نرمال. 2جدول 

 مقدار بحرانی کشیدگی مقدار بحرانی چولگی حداکثر حداقل متغیرها

 -171/21 -535/1 171/1 118/1 111/7 111/3 تأثیرپذیري نوستالژیکی

 -215/31 -151/1 20311 112/1 111/7 111/3 تهنوستالژي برانگیخ

 -351/2 -112/1 -133/3 -237/1 111/7 111/3 شخصیت

 783/3 183/1 121/7 833/1 111/7 111/3 احساس

 -337/1 -73/1 331/1 518/1 111/7 111/3 نگرش

 -133/1 -231/1 351/1 117/1 111/7 111/3 وفاداري

 -113/3 -131/1 311/1 151/1 111/7 111/3 رفتار

 372/2 112/1     ها توزیع چندمتغیرة داده

به دست آمده  372/2شود، شاخص مقدار بحرانی با برابر  مشاهده می 2طور که در جدول  همان

مدل ساختاري . شود ها پذیرفته می بودن داده است، بنابراین، فرض نرمال 78/2است که کوچکتر از 

 .نشان داده شده است 2پژوهش در شکل 

 
 مدل ساختاری پژوهش. 2شکل 
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 .نشان داده شده است 1هاي برازش در جدول  شاخص
 

 های نیکویی برازش مدل ساختاری شاخص. 3جدول 

CMIN الگوها
 

Df Df/CMIN CFI GFI IFI NFI RMSEA 

 381/1 312/1 311/1 313/1 311/1 711/3 1 132/18 مقدار

 3/1کمتر از  3/1بیشتر از  3/1بیشتر از  3/1از بیشتر  3/1بیشتر از  7تا  3بین  - - حد مطلوب

 1جدول . در بازة مطلوب قرار دارند NFIو  CFI ،GFI ،IFIهاي  ، شاخص1مطابق جدول 

 .دهد ضرایب رگرسیونی را نشان می
 

 شده در مدل ساختاری ضرایب رگرسیونی برآورده. 4جدول 

 فرضیه
 ضریب رگرسیونی

 نتیجه معناداریسطح  ناحیة بحرانی خطای استاندارد
 استاندارد غیراستاندارد

 فرضیه تأیید 118/1 151/2 17/1 371/1 311/1 اول

 فرضیه تأیید 113/1 121/7 155/1 111/1 121/1 دوم

 رد فرضیه 585/1 253/1 153/1 123/1 133/1 سوم

 فرضیه تأیید 112/1 118/1 111/1 325/1 321/1 چهارم

 رد فرضیه 112/1 117/1 111/1 128/1 113/1 پنجم

 فرضیه تأیید 135/1 185/2 175/1 312/1 311/1 ششم

 فرضیه تأیید 111/1 813/2 117/1 371/1 328/1 هفتم

 رد فرضیه 835/1 -311/1 151/1 -131/1 -113/1 هشتم

 رد فرضیه 177/1 321/1 111/1 117/1 178/1 نهم

 فرضیه تأیید 113/1 131/3 171/1 718/1 713/1 دهم

 فرضیه تأیید 113/1 838/31 17/1 112/1 511/1 زدهمیا

 فرضیه تأیید 113/1 313/5 171/1 123/1 113/1 دوازدهم

 فرضیه تأیید 113/1 311/1 172/1 331/1 211/1 سیزدهم

 فرضیه تأیید 113/1 313/1 113/1 251/1 288/1 چهاردهم
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ها در سطح  وند و سایر فرضیهش هاي سوم، پنجم، هشتم و نهم رد می ، فرضیه1مطابق با جدول 

ها حذف و مدل دوباره  بنابراین، مسیرهاي متناظر با این فرضیه. شوند پذیرفته می 17/1معناداري 

 .نشان داده شده است 1مدل نهایی در شکل . برآورد شد

 
 مدل نهایی پژوهش. 3شکل 

 .بیان شده است 7هاي نیکویی برازش مدل نهایی در جدول  شاخص
 

 های نیکویی برازش مدل نهایی اخصش. 5جدول 

 CMIN Df Df/CMIN CFI GFI IFI NFI RMSEA الگوها

 321/1 313/1 313/1 373/1 318/1 311/1 8 771/13 مقدار

 3/1کمتر از  3/1بیشتر از  3/1بیشتر از  3/1بیشتر از  3/1بیشتر از  7تا  3بین  - - حد مطلوب
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بنابراین، با حذف مسیرهاي . طلوب قرار دارندها در بازة م اکثر شاخص 1مطابق با جدول 

ضرایب  1جدول . دست آمد تري به ، مدل مناسب(مسیرهایی که معنادار نبودند)نامناسب 

 .دهد رگرسیونی برآوردشده در مدل نهایی را نشان می

 .دهد به ترتیب، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل را در مدل نهایی نشان می 3و  8، 5هاي  جدول
 

 شده در مدل نهایی ضرایب رگرسیونی برآورده. 6ول جد

 فرضیه
خطای  ضریب رگرسیونی

 استاندارد

ناحیة 

 بحرانی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 استاندارد غیراستاندارد

 فرضیه تأیید 115/1 181/2 17/1 371/1 311/1 اول

 فرضیه تأیید 113/1 811/5 177/1 113/1 117/1 دوم

 فرضیه تأیید 113/1 333/1 111/1 313/1 325/1 چهارم

 فرضیه تأیید 113/1 758/1 111/1 313/1 371/1 پنجم

 فرضیه تأیید 112/1 371/1 111/1 313/1 315/1 هفتم

 فرضیه تأیید 113/1 188/33 17/1 711/1 771/1 دهم

 فرضیه تأیید 113/1 311/37 115/1 113/1 571/1 یازدهم

 فرضیه تأیید 113/1 375/5 171/1 123/1 113/1 دوازدهم

 فرضیه تأیید 113/1 311/1 172/1 331/1 211/1 سیزدهم

 فرضیه تأیید 113/1 315/1 151/1 251/1 288/1 چهاردهم

 

 اثرات مستقیم استانداردشده در مدل نهایی. 7جدول 

 
نوستالژی 

 برانگیخته

تأثیرپذیری 

 نوستالژی

شخصیت 

 نوستالژیکی

وفاداری 

 هواداران

نگرش 

 هواداران

حساس ا

 هواداران

 113/1 111/1 111/1 313/1 313/1 111 وفاداري هواداران

 711/1 111/1 111/1 313/1 111/1 111 نگرش هواداران

 111/1 111/1 111/1 371/1 111/1 113/1 احساس هواداران

 251/1 331/1 123/1 111/1 111/1 111/1 رفتار هوادارانه
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 . بر رفتار هوادارانه را وفادراي هواداران داشته استبیشترین اثر مستقیم  5مطابق با جدول 

 .احساس هواداران بیشترین اثر غیرمستقیم را بر رفتار هوادارانه دارد 8مطابق با جدول 
 

 اثرات غیرمستقیم استانداردشده در مدل نهایی. 8جدول 

 
نوستالژی 

 برانگیخته

تأثیرپذیری 

 نوستالژی

شخصیت 

 نوستالژیکی

وفاداری 

 هواداران

نگرش 

 هواداران

احساس 

 هواداران

 111/1 111/1 111/1 311/1 111/1 111/1 وفاداري هواداران

 111/1 111/1 111/1 185/1 111/1 271/1 نگرش هواداران

 111/1 111/1 111/1 111 111/1 111/1 احساس هواداران

 137/1 111/1 111/1 331/1 111/1 111/1 رفتار هوادارانه

 

 استاندارد شده در مدل نهایی اثرات کل. 9جدول 

 
نوستالژی 

 برانگیخته

تأثیرپذیری 

 نوستالژی

شخصیت 

 نوستالژیکی

وفاداری 

 هواداران

نگرش 

 هواداران

احساس 

 هواداران

 113/1 111/1 111/1 211/1 313/1 111/1 وفاداري هواداران

 711/1 111/1 111/1 215/1 111/1 271/1 نگرش هواداران

 111/1 111/1 111/1 371/1 111/1 113/1 احساس هواداران

 118/1 331/1 123/1 331/1 111/1 111/1 رفتار هوادارانه

ند ا، متغیرهاي تحقیق به ترتیب، میزان تأثیرگذاري بر رفتار هوادارانه عبارت3مطابق با جدول 

ذیري از احساس هواداران، وفاداري هواداران، نوستالژي برانگیخته، شخصیت نوستالژیکی و تأثیرپ

 .نوستالژیکی

 گیری نتیجه

به منظور کسب سود  دیتول زانیم شیو افزا يجذب مشتر يبرا ياریهاي بس به روش ابانیبازار

در جامعة امروز، . است ياستفاده از نوستالژ ،ها روش نیاز ا یکی. شوند متوسل می شتریب

ند در فروش محصوالت توا ورزشکاران می ریاستفاده از تصاو .دارند زیادي تیورزشکاران محبوب
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کننده  سرگرم یورزش گروه کیدر سراسر جهان، فوتبال . مؤثر باشد ،به طرفداران ژهیو به ،یورزش

طور مشابه  به. کنند تماشا می میمستقریغ ای میطور مستق ها تماشاگر آن را به ونیلیاست و م یدنیو د

نکتة مهمی که در مرور پیشینة  .ورزش شناخته شده است نیتر عنوان محبوبفوتبال به ران،یدر ا

ویژه  به ی،قیکمتر تحق دهد ، نشان میخورد یبه چشم م ينوستالژبازاریابی هاي  مؤلفه پژوهشی

ها انجام  عنوان سرمایة اجتماعی باشگاه رفتار هواداران بهبر  نیابتی هاي نوستالژي مؤلفهدربارة تأثیر 

ي بازاریابی نوستالژي در رفتار هواداران را ها نقش مؤلفهمطالعة حاضر  ،نیبنابرا. گرفته است

به این منظور، ابتدا، با توجه به متون نظري گذشته، عواملی که در این موضوع . بررسی کرده است

. ها تدوین شد با توجه به این مدل، فرضیه. دخیل بودند، شناسایی شد و مدل تحقیق شکل گرفت

هاي تحقیق  پیشنهادي بررسی شد و فرضیه سازي معادالت ساختاري، مدل سپس، از طریق مدل

هایی که اثر نوستالژي برانگیخته بر نگرش و  شده، فرضیه فرضیة بررسی 31از بین . آزمون شد

کردند، رد  وفاداري هواداران و تأثیرپذیري نوستالژیکی را بر نگرش و احساس هوادار را بیان می

ها رد شد، این مسئله به حذف تعدادي از  هبنابراین، با توجه به اینکه تعدادي از فرضی. شدند

همچنین، وفاداري هواداران، بیشترین اثر مستقیم بر رفتار هوادارانه، و . متغیرهاي مدل منجر شد

احساس هواداران بیشترین اثر غیرمستقیم بر رفتار هوادارانه را داشتند و میزان تأثیرگذاري 

اند از احساس هواداران، وفاداري هواداران،  عبارتمتغیرهاي تحقیق بر رفتار هوادارانه به ترتیب 

 . نوستالژي برانگیخته، شخصیت نوستالژیکی و تأثیرپذیري نوستالژیکی

بر نگرش و احساس هواداران « تأثیرپذیري نوستالژیکی»نتایج پژوهش حاضر در زمینة تأثیر 

 ، گوردن(2133) پائو، مارچگیانی و (2131)رادرفورد و شاو  نشد که با نتایج تحقیقات تأیید

شود با توجه به اینکه  ندارد، بنابراین، پیشنهاد می یهمخوان( 2113) ، و سامرز و همکاران(2131)

 کنیاز باز ه است ونظر قرار گرفت مد یعنوان محدودة موضوع بهنیابتی  ينوستالژدر این تحقیق 

. استفاده شده استلعه نسل مورد مطا يبرا یکینوستالژ تیعنوان شخص به (علی پروین)ی میقد

 زانیم ،بپردازند یهواداران ورزش رفتاربر  شخصی يتأثیر نوستالژ یابیبه ارز گرید محققان بنابراین،

 تیشخص کیو  یابتین یکینوستالژ تیشخص کی يبرای کینوستالژ تیاز شخص يریپذتأثیر
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 جینتاسة یت مقااس یهیبد. را به دست بدهد یتوجه شایان  جینتا تواند یم یشخص یکینوستالژ

مورد  ينوع نوستالژ بانتخا براي یورزش ابانیبا پژوهش حاضر به بازار شنهادشدهیپژوهش پ

 .دکنکمک  غاتیو تبل یابیدر بازار( یابتین ای یشخص)استفاده 

ارتباط  هوادارانو نگرش  ختهیبرانگ ينوستالژکنند  بیان می( 2117)کولسزیکی و هیات 

در حالی که در  .دده یم شیرا افزا وفاداري هواداران ختهیبرانگ يدارند و نوستالژ يمعنادار

تر ارتباط  طور عمیق شود محققان آتی به بنابراین، پیشنهاد می. نشد تأییدپژوهش حاضر این ارتباط 

یک از  هاي نوستالژي و نگرش و وفاداري هواداران بررسی کنند تا مشخص شود کدام بین مؤلفه

تا از این طریق، . د ارتباط بیشتري با نگرش و وفاداري هواداران داشته باشدتوان ابعاد نوستالژي می

 .نشدن این ارتباط مشخص شودتأییدتري نسبت به علل  فضاي روشن

نتایج تحقیقات مختلف نشان داد بین آشنایی با شخصیت نوستالژیکی و احساس و نگرش 

 ;Meyer, 2010; Elahi et al., 2016)ها ارتباط معناداري وجود دارد  هواداران و وفاداري آن

Kulczycki & Hyatt, 2005 )بنابراین، . ها است ، نتایج این پژوهش نیز همسو با نتایج این پژوهش

 تواند یم، این مقوله ندازندیجا ب انیمشتر نیدر ب را ی بتوانند حس نوستالژيورزش ابانیبازار اگر

قرار  گذشته مورد استفادهاي  ورزشکاران حرفه یشمثال، لباس ورز براي ؛باشد ارزشمند ها آن يبرا

هواداران را از این طریق رفتار کمک کند و  مشانیتا به هواداران در مرور شکوه گذشتة ت ،ردیگ

ها به  کردن آن و صحبت یکیهاي نوستالژ تیحضور مستمر شخصهمچنین، . تحت تأثیر قراردهند

و در داشته باشد بر احساس هواداران  يترشیب اتتأثیر تواند با هواداران می يصورت حضور

هاي  هاي یافتههاي این پژوهش نیز با  همچنین، یافته .شودمنجر  هواداران  شتریوفاداري ب ، بهجهینت

کند نوستالژي برانگیخته بر احساس تأثیرگذار است،  که بیان می دارد مطابقت( 2137) رید پژوهش

حس  یمختلف يهاکیها و تاکت با روش ندتوان یم یورزش ياه و سازمان رانیها، مد باشگاهبنابراین، 

حامی مالی  ه،ردک دایتا هواداران پنهان خود را پ کنند ختهیو برانگ کیهواداران را تحر یکینوستالژ

 يها شرکت یحت) ها باشگاهمثالً  ؛کنند تیهواداران تثب نیخود را در ب گاهیو جاجذب کنند 

 ای غاتیلدر هواداران به منظور تب گذارتأثیر یکینوستالژ تیاز شخص توانند می (یغاتیتبل
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با و همچنین،  نظر را بهبود بخشند مورد تیتا فروش کاال با آرم شخص استفاده کنند يگذار صحه

حس  ختنیدر محصوالت خود باعث برانگ یکیبرند و نام و نشان افراد نوستالژ يریکارگ به

هاي کولسزیکی و  یج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشنتا ،نیهمچن .خود شوند انیمشتر ينوستالژ

ارتباط مثبت و  هواداران وفاداريو  یکینوستالژ يریپذتأثیر نیبهمخوانی دارد که ( 2117)هیات 

 یراحت به توانند یم ياز نوستالژ ریپذافراد تأثیر ییبا شناسا ابانیپس بازار. کنند گزارش می يمعنادار

هر گروه کاالها و  يریپذتأثیر زانیم اسو براس، کنند يبند میقست یمختلف يها را در بازارها آن

ارائه دهند، تا هواداران را برانگیخته کنند و فروش مالکان و مدیران باشگاه را  خدمات خود را

تعصب نسبت به باشگاه و وطن، و از همه  ک،یتکن يکه دارا یکنانیباز ،انیم نیدر ا .افزایش دهند

 ینوع و به گذارند یهواداران تأثیر م يرو شتریب ،باشند کیدر کار ن میبا اخالق و سه ،تر مهم

با انتخاب مقولة مناسب  توان یمبنابراین، . رندیپذ یاسطوره و الگو م کیعنوان  هواداران آن را به

و  يافراد از نوستالژ يریپذتأثیر زانیبازار براساس م يبند میو تقس یکینوستالژ تیعنوان شخص به

 مقاصد قیطر نیتا از ا ،داشته باشند انیهواداران و مشتر ختنیدر برانگ یزار هدف، سعانتخاب با

 پذیر همشاهد ملاعو با نداتو می تنها نه نوستالژیک سحساا .را تحت تأثیر قرار دهندها  آن رفتاري

 ناپذیر مرتبط همشاهد ملاعو با بلکه باشد،مرتبط  تمسابقا اريبرگز محلو  تیم ن،یکنازبا مثل

 ،نهایت در. یحهو را یکزمواستادیوم، جو  مانند، ندا دهکر تجربه میودستادر ا قبلاز  ها آن که باشند،

 شرکت ايبررا  ادفرو ا اردبگذ تأثیر ادفراة نگیزا بر ستا ممکن هشد نگیختهابر نوستالژیک سحساا

 هیجانی ستگیلبدة یژو تموضوعا به طمربو ادفرا ةگذشت اتخاطر. تشویق کند شیورز ادیددر رو

 بر يتأثیر نداتو می ینو ا هدد می ارقر تأثیر تحت عالقهردموورزش  یا رشکاورز ،تیم بهرا  ها آن

رفتار را بر  ينوستالژبازاریابی تأثیر  يادیز يها پژوهش. شدبا شتهدا ها آن ةیندآ ريفتار نیات

هاي  افتهی( Pascal et al., 2002; Kusumi, 2010; Meyer, 2010)اند  کرده تأیید هواداران ورزشی

. وجود دارد يمعنادار یهواداران رابطة عل رفتارو  ينوستالژ نیب دهد ینشان م زین حاضر پژوهش

 رفتاربینی  نوستالژي توانایی پیشدهد  در پژوشه حاضر که نشان مینتایج با توجه به  بنابراین،

اهمیت ورزش و افزایش  امروزه شاهد و با توجه به اینکهرا دارد  کنندگان ورزشی  مصرف
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بهتر است  ؛طور جمعیت هواداران متعصب هستیم هاي مختلف ورزشی و همین روزافزون رشته

کارگیري  و با به کنندخود به نوستالژي توجه بیشتري  طرفدارانحفظ  براي، ورزشی بازاریابان

از طریق د و بهره جوین... محصوالت ورزشی وفروش  مانندانگیز از مزایایی  خاطرههاي  مقوله

نگرش افراد بر .... به صورت عکس و آرم بر روي لباس و  هاي نوستالژیکی کارگیري شخصیت هب

هاي  ت که سازمانبه این شرح اساساس این بازاریابی  .بگذارندها تأثیر  حاالت احساسی آنو 

یا محصول در قالب خدمت ( خاطرات ها و هاشیا، افراد، تجرب)ورزشی با ایجاد محرک نوستالژیکی 

اشتیاق هوادار به خرید کاالي مرتبط با  و باعث افزایش میل و نندورزشی، هوادار را تحریک ک

 . شوندمقولة خود یا شخصیت مورد عالقة وي 
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