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 چکیده

 . استنوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال  تأثیرهدف از این پژوهش شناسایی و آزمون مدل  :فهد

-آزمایی و مدلفرضیه برای . با توجه به تعداد قابل کفایت استروش تحقیق از نوع همبستگی  :شناسی روش

واداران علی کریمی )شخصیت نفر )دانشجویان دانشگاه خوارزمی( از ه 927 نفر( تعداد 027سازی )بیش از 

های نوستالژی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دسترس درنوستالژی( به صورت هدفمند و 

( و 5773نوستالژیکی )روتلج  تأثیرپذیری(، 5707(، شخصیت نوستالژیکی )مییر 5775برانگیخته )پاسکال 

لژی هواداران، فیلم نوستالژیک علی کریمی برای ( بود. برای برانگیختن نوستا5707تمایل به خرید )مییر 

آوری شد. روایی فیلم و پرسشنامه توسط متخصصان علمی و ها پخش و سپس پرسشنامه توزیع و جمعآن

 .لیزرل استفاده شد افزار نرممعادالت ساختاری در  سازی مدلها از روش تحلیل یافته برایشد.  تأییدای رسانه

ه سازه پژوهش برازش مطلوبی دارد. همچنین برای آشنایی با شخصیت نوستالژیکی نتایج نشان ک :ها یافته

(93/2=t  53/7و=β و )تأثیرپذیری ( 30/8نوستالژیکی=t  25/7و=β رابطه علی معناداری با نوستالژی برانگیخته )

و  t=39/07اران داشت )نوستالژی برانگیخته رابطه علی معناداری با تمایل به خرید هواد این برعالوه  مشاهده شد. 

39/7=β). 

های با گذاری بازاریابی ورزشی از شخصیتهای صحهشود در روشها پیشنهاد مییافته اساس بر :گیری نتیجه

 .برانگیختن هواداران استفاده شود برایوجهه نوستالژیک باال 
ک، هوادار ورزشی، تبلیغات از نوستالژی تأثیرپذیرینوستالژی برانگیخته، شخصیت نوستالژیک،  های کلیدی: واژه
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مقدمه 
امروزه وجود خیل مشتاقان ورزش در مسابقات 

وقفه خواهان ورزشی و هواداران متعصب که بی

باشند خدمات مناسب، سریع و متنوع ورزشی می

باعث شده ورزش به عنوان یک صنعت پرطرفدار 

(. 5: 0930و پردرآمد شناخته شود )خورشیدی، 

 ترینمحبوب و پرطرفدارترینیکی از  الفوتب

 فوتبال نیز ما کشور درو  است جهان در هاورزش

)فالحی  دارد را هوادار و ورزشکار تعداد بیشترین

 به 0هوادار کلی طور به(. 527: 0988و همکاران، 

 ورزشکار ورزشی، تیم به که شودمی گفته کسی

 حمایت آن از و است مندعالقه خاص ورزشی یا

 برای مهم متغیری حمایت، میزان. کندمی

 شود.می محسوب مالی حامی جذب و درآمدزایی

 سایر برای مهمی کنندهتعیین عامل حمایت،

 مستقیم )از شکل به که است درآمدی منابع

 طریق از) غیرمستقیم یا( فروشیبلیت طریق

 و مالی حامیان باشگاه، به مربوط کاالهای فروش

 برخی در ونیتلویزی پخش حق فروش حتی

)ریحانی و همکاران،  شودمی تأمین( کشورها

-( به نقل از ساعت0333) 5(. اسمیت35: 0935

کند که چیان، الهی، ناظمی و علیزاده بیان می

از گهواره تا گور از تیم  احتماالًهوادار فوتبال، 

چیان و کند )ساعتمورد عالقه خود حمایت می

-ی از مهم(. هواداران یک093: 0930همکاران، 

های مشتریان برای بازاریابان ورزشی ترین گروه

در این راستا بازاریابان ورزش باید به هستند. 

کنندگان ورزشی خود را مورد دقت رفتار مصرف

بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهند، زیرا اگر 

محصول یا خدمت ورزشی نتواند نظر مخاطبان 

 ورزشی را جلب نماید، شکستش در بازار ورزش

                                                      
1. Fan 

2. Smite 

برای (. 075: 0333، 9حتمی است )شانک

-توان از استراتژیجلوگیری از این شکست می

 های مختلف بازاریابی استفاده کرد.

در بازاریابی استراتژی  مؤثرهای یکی از استراتژی

است. نوستالژی به حالت،  5بازاریابی نوستالژی

احساس و یا هیجانی پیچیده، مثبت و یا منفی 

 2بازخورد از چیزی وسیله هبشود که اطالق می

)اشیاء، افراد، تجربیات و خاطرات( مرتبط با 

، 3آید )هوالک و هاولنامی وجود بهگذشته 

، آشنایی با 0(. نوستالژی برانگیخته503: 0338

 تأثیرپذیریو  8شخصیت )مقوله( نوستالژیکی

اصلی نوستالژی به شمار  های مؤلفه 3نوستالژیکی

است  گونه ایننوستالژی روند. اساس بازاریابی می

های ورزشی با ایجاد محرک که سازمان

نوستالژیکی در قالب خدمت یا محصول ورزشی 

و یا از طریق تبلیغات، هوادار را تحریک کرده و 

باعث افزایش میل و اشتیاق هوادار به خرید 

 موردعالقهکاالهای مرتبط با مقوله یا شخصیت 

(. 035: 5700، 07شوند )لفی و قربیوی می

-شناخت بهتر از پیشینه و پیامد نوستالژی می

تواند برای بازاریابان ورزشی ارزشمند باشد، به 

بتوانند حس نوستالژی را در بین  که شرطی

نتیجه دلخواه خود  بهمشتریان جا بیندازند تا 

، لباس ورزشی مثال عنوان بهدست یابند؛ 

مورد استفاده  معموالًای گذشته ورزشکاران حرفه

                                                      
3. Shank 

4. Nostalgia Marketing 

5. Item 

6. Holak and Havlena 

7. Evoked Nostalgia 

8. Familiarity with Nostalgic Items 

9. Nostalgic Proneness 

10. Lefi and Gharbi 
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گیرند تا به هواداران در مرور شکوه می قرار

شان کمک کند )پیشینه برای گذشته تیم

ها نوستالژی( و هواداران را برای خرید آن لباس

تشویق کند )پیامد نوستالژی(. اهمیت مقوله 

های باعث شده تا در سال نوستالژیبازاریابی 

های زیادی بر اهمیت نوستالژی و اخیر پژوهش

کنند  تأکیدهواداران  0یل به خریدآن بر تما تأثیر

؛ سیرا و مک 5775، 5)پاسکال و همکاران

، 2؛ کیوسومی5707، 5؛ مییر5770، 9کویتی

 تقریباً(. 5700، 3، اندرسون و همکاران5707

همه محققان بر آن است که اگر از  تأکید

تواند به استفاده شود می مؤثر طور بهنوستالژی 

یل شود، زیرا کسانی ابزار بازاریابی با ارزشی تبد

که حس نوستالژی قوی دارند به احتمال زیاد 

مصرف و خرید خود را در جهت تجربه 

دهند )هالبروک و نوستالژیکی خود قرار می

(. همچنین تحقیقاتی را 007: 5779، 0اسچیندلر

اند استفاده از توان یافت که نشان دادهمی

ها باعث افزایش انگیزه نوستالژی توسط سازمان

: 5700، 8کنندگان )روزرفورد و شاوخرید مصرف

(، وابستگی و وفاداری به برند و تیم ورزشی 037

، 3، ولکوو و همکاران032: 5700)لفی و قربی، 

شده از خدمت و ( و ارزش ادراک5: 5778

محصول ارائه شده به مشتری )وانگ و 

شود. بعد دیگر ( می9: 5705، 07همکاران

ربه نوستالژیکی نوستالژی که برای درک تج

                                                      
1.  Intention to purchase 

2.  Pascal et al. 

3.  Seirra and Mc Quitty 

4.  Meyer 

5.  Kusumi et al. 

6.  Anderson and et al 

7.  Holbrook and Schindler 

8.  Rutherford and Shaw 

9.  Volkov et al. 

10. Wang et al. 

حیاتی است میزان آشنایی فرد با شئی، شخص و 

یا تجربه نوستالژیکی است. با اینکه بعضی از 

محققان معتقدند که افراد در دوران جنینی هم 

ولی اکثر آنها به  کنند میحس نوستالژی پیدا 

این نتیجه رسیدند که فقط در طول دوران 

ته توانند حس نوستالژیکی داششان میزندگی

، هاولنا و 057: 0303، 00باشند )داویس

(. این تجارب شخصی 90: 0333، 05هوالک

است. از طرف  09مثالی برای نوستالژی شخصی

تواند دیگر برخی از محققان معتقدند که فرد می

را از تجارب دیگران  05تجربه نوستالژی نیابتی

هایی که داشته باشد؛ یعنی نوستالژی برای مقوله

: 5779، 02ز آن ندارد )فایرلیتجربه مستقیمی ا

977 .) 

(، در پژوهش خود به 5775پاسکال و همکاران )

این نتیجه دست یافتند که نوستالژی برانگیخته 

و نگرش نسبت به تبلیغات ارتباط معناداری با 

همدیگر دارند و نوستالژی برانگیخته تمایل به 

ثیرگذار أدهد. یکی از عوامل تخرید را افزایش می

گذارد می تأثیرنگام خرید بر خریدار که در ه

-باشد که میحالت روانی و احساسات وی می

مثبت و یا منفی بر نحوه خرید داشته  تأثیرتواند 

های فردی نیز طبیعی تفاوت طور بهباشد. البته 

باشد، به این معنی که در این امر دخیل می

ها و حالت احساسی از فردی به فردی نگرش

: 5775، 03)دل هاوکینز و کانیدیگر متغیر است 

(. در همین راستا سیرا و مک کویتی 305

نگرش و "( پژوهشی را با عنوان 5770)

                                                      
11. Davis 

12. Havlena and Holak 

13. Personal Nostalgia 

14. Vicarious Nostalgia 

15. Fairley 

16. Del Hawkins and Cani 
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خریدهای  کننده تعییناحساسات به عنوان عامل 

 "نوستالژی: بر اساس نظریه تئوری اجتماعی

انجام دادند. نتایج مدل معادالت ساختاری نشان 

حصوالت برای خرید م کنندگان مصرفداد تمایل 

همزمان از اشتیاق و نگرش  طور بهنوستالژیکی 

پذیرد. از سوی دیگر می تأثیرنسبت به گذشته 

سن  متغیربندی مشتریان از بازاریابان برای بخش

: 5779کنند )هالبروک و اسچیندلر، استفاده می

( زیرا افراد با سنین متفاوت با چیزهای 007

وهش کنند. پژمختلفی حس نوستالژیک پیدا می

( نشان داد که 5707کیوسومی و همکاران )

های تر نسبت به محرکمشتریان مسن

تر هستند و زودتر برانگیخته نوستالژیکی حساس

شوند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که می

افرادی که بیشتر با عامل نوستالژیکی آشنا 

هستند و تمایل به خرید بیشتری نیز از خود 

چند مقوله نوستالژی چندین  دهند. هرنشان می

سال است مدنظر محققان حوزه بازاریابی قرار 

های محدودی در حیطه گرفته است اما پژوهش

کننده ورزشی به بررسی رابطه رفتار مصرف

نوستالژی ورزشی و تمایل به خرید  های مؤلفه

اند. در یکی از این کننده ورزشی پرداختهمصرف

-اد ارتباط معنی( نشان د5707ها مییر )پژوهش

داری بین آشنایی با شخصیت نوستالژی و 

 هر فرد نوستالژی برانگیخته وجود دارد. یعنی

 آشنایی نوستالژیکی شخصیت با بیشتر چه

 نتایج همچنین. شودمی برانگیخته بیشتر داشته

 برانگیختگی میزان که داد نشان وی پژوهش

 هر و ندارد تفاوت مرد و زن در نوستالژی حس

 رابطه ولی. شوندمی برانگیخته اندازه یک به دو

 وجود خرید به تمایل و جنسیت بین معناداری

 زنان از بیشتر مردان خرید به تمایل و داشت

 .بود

نکته مهمی که در مرور پیشینه پژوهشی 

خورد بیانگر این نوستالژی به چشم می های مؤلفه

 سازی شفافاست که  بیشتر تحقیقات بر روی 

وستالژی و بررسی آنها به صورت ن های مؤلفه

جداگانه انجام شده است. در این میان کمتر 

در مورد متغیر نوستالژی  خصوص بهتحقیقی 

شخصی بر روی تمایل به خرید و ارتباط بین 

در هر  است. شده انجامنوستالژی  های مؤلفه

زنند تا بازاریابان دست به هر کاری میصورت 

تولیدی خود را مشتریان را جذب کنند و میزان 

باال ببرند تا به سود بیشتری برسند، یکی از این 

ها استفاده از نوستالژی است. در جامعه راه

کنونی ما قشر ورزشکار از محبوبیت باالیی 

برخوردار است. استفاده از وجهه ورزشی یک 

ورزشکار برای فروش محصوالت ورزشی در بین 

واند تطرفدارانش می مخصوصاًکنندگان و مصرف

کارساز باشد. در سراسر دنیا فوتبال ورزش 

ها باشد و میلیونگروهی جذاب و دیدنی می

تماشاگر در جای جای این کره خاکی به صورت 

باشند. گر آن میمستقیم و غیره مستقیم نظاره

در ایران نیز فوتبال به عنوان پرطرفدارترین 

. بازیکنان به است شده شناساییرشته ورزشی 

توانند جزء اصلی این رشته ورزشی میعنوان 

بسزایی بر روی هواداران داشته باشند. در  تأثیر

این میان بازیکنانی که دارای تکنیک، تعصب 

با  تر مهمنسبت به باشگاه و وطن، و از همه 

اخالق و سهیم در کار نیک باشند بیشتر روی 

هواداران آن  نوعی بهگذارند و می تأثیرهواداران 

پذیرند. ان یک اسطوره و الگو میرا به عنو

همچنین با توجه به اینکه ورزش فوتبال در ایران 

برخوردار است و طرفداران  توجهی قابلاز جایگاه 

زیادی را به خود اختصاص داده است، اما به 

دالیل زیادی از جمله عدم مدیریت صحیح
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درست  تشخیص عدمرتباط با  هواداران،  

های وجهی به کانونتنیازهای تماشاگران، بی

از شمار هواداران فوتبال  روز بههواداری و... روز 

(. 5709، 0شود)احسانی و همکارانکاسته می

های بازاریابی مانند برای ایجاد استراتژی

استراتژی بازاریابی نوستالژی که باعث وفاداری 

-ترین مشتریان باشگاههواداران به عنوان اصلی

ن ورزشی نیازمند شود، مدیراهای فوتبال می

ها و ارزیابی سازی این استراتژیدرک و پیاده

 آن بر تمایل به خرید هواداران خود هستند. تأثیر

حاضر در نظر دارد رابطه علّی  بنابراین مطالعه

 تأثیرپذیریآشنایی با شخصیت نوستالژیکی و 

نوستالژیکی را با نوستالژی برانگیخته هواداران 

. همچنین تعیین (0Hو  5Hفوتبال بسنجد )

رابطه علّی نوستالژی برانگیخته با تمایل به خرید 

( 9Hهواداران دیگر هدف این مطالعه بوده است )

در این مطالعه علی کریمی به عنوان (. 0)شکل 

است. دلیل مصداقی برای نوستالژی انتخاب شده

انتخاب وی به عنوان شخصیت نوستالژیکی در 

یک بسیار عالی، است از: تکنتحقیق حاضر عبارت

تعصب به باشگاه خود، بازی در لیگ آلمان و 

همچنین سهیم شدن در کار نیک و از همه 

 کامالًمردمی بودن و احترام به هواداران.  تر مهم

محتمل است که در شدت تجربه نوستالژیکی 

هایی وجود برای تجربه شخصی و نیابتی تفاوت

-های ورزشی میبنابراین سازمانداشته باشد. 

بازاریابی نوستالژی و  مؤثرتوانند از راهبردهای 

افزایش تمایل به خرید مشتری ورزشی به عنوان 

های سنتی یک مزیت رقابتی در مقابل شیوه

این مسئله در مورد بازاریابی، استفاده کنند. 

های ورزشی که توسعه آن در میان اقشار باشگاه

گوناگون جامعه وابستگی زیادی به مقوله 
                                                      
1. Ehsani et al. 

ابی دارد صادق است. بنابراین الزم است بازاری

های ورزشی در دنیای متغیر و پر رقابت باشگاه

مفهوم  ویژه بهامروز، با اصول بازاریابی نوین، 

تمایل به خرید و اینکه چه چیزی یک مشتری و 

کننده ورزشی را متمایل به خرید کاالها یا مصرف

کند، آشنا شده و از آن و محصوالت ورزشی می

هت ارائه خدمات مطلوب و توسعه کسب و در ج

 کار خویش بهره بگیرند.

با این تفاسیر و نتایج ارائه شده احتمال دارد که 

اگر مشتریان بیشتر با مصداق نوستالژیکی آشنا 

باشند حس نوستالژیکی در آنها بیشتر برانگیخته 

شود و شاید تمایل به خرید آنها بیشتر شود. می

هر چه افراد برای  همچنین احتمال دارد که

باشند انگیختگی و  تأثیرپذیرترمقوله نوستالژیکی 

در نتیجه تمایل به خرید آنها نیز بیشتر شود. 

بنابراین از آنجا که شناخت مشتریان ورزشی 

ریزی برای موفقیت سازمان ورزشی و برنامه

جهت بهبود آن بسیار مهم است. پژوهشگر بر آن 

را بر رفتار خرید  بازاریابی نوستالژی تأثیراست 

مشتریان کاالهای ورزشی بسنجد و مدلی از 

تمایل به خرید مشتریان محصوالت  تأثیرپذیری

های بازاریابی نوستالژی ارائه ورزشی از تاکتیک

کلی  طور بهتواند دهد، که انجام این پژوهش می

ها، برای بازاریابان ورزشی، مدیران فدراسیون

های ی و شرکتهای ورزشها و سازمانباشگاه

تبلیغاتی مفید باشد و راهنمایی برای 

 پژوهشگران آینده گردد.
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 چارچوب مفهومی تحقیق .1شکل

 

 شناسی پژوهش روش
های این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش

کاربردی و به لحاظ روش اجرا نوع تحقیقات 

همبستگی با استفاده از مدل معادالت ساختاری 

ری این تحقیق را دانشجویان باشد. جامعه آمامی

هوادار علی کریمی تشکیل دادند. به این منظور 

دانشجویان دانشگاه خوارزمی که به صورت 

داوطلبانه حاضر به مشارکت در مطالعه بودند به 

انتخاب شدند. با  دار هدفصورت غیر تصادفی و 

توجه به نامشخص بودن تعداد دقیق حجم 

یمی، با در نظر جامعه دانشجویان هوادار علی کر

 927ها تعداد نامهگرفتن میزان ریزش پرسش

آوری شد. کرجسی و نامه توزیع و جمعپرسش

نفر را برای  927( تعداد نمونه 0307) 0مورگان

اند. نفری پیشنهاد کرده 5777یک جامعه 

 سازی مدلهمچنین برای استفاده از روش آماری 

ا ت 2معادالت ساختاری حداقل نمونه باید بین 

باشد )دالور و همکاران،  سؤاالتبرابر تعداد  07

 927( استفاده شد. از بین 002: 0983

پرسشنامه به دلیل  57، شده توزیعپرسشنامه 

                                                      
1. Krejcie and Morgan 

 907نقص اطالعات کنار گذاشته شد و تعداد 

-پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای جمع

های ها در این پژوهش از روشآوری داده

های ی استفاده شد. پرسشنامهای و میدانکتابخانه

مورد استفاده شامل نوستالژی برانگیخته پاسکال 

(، آشنایی با شخصیت 5775و اسپروت )

 تأثیرپذیری(، 5707نوستالژیکی کاترین مییر )

( و 5773نوستالژیکی روتلج و همکاران )

( 5707پرسشنامه تمایل به خرید کاترین مییر )

اده از بودند. الزم به ذکر است برای استف

ها بر روی هواداران ابتدا روایی پرسشنامه

محتوایی و صوری آنها توسط هشت نفر از 

همچنین ، شد تأییدمتخصصین بازاریابی ورزشی 

گیری از به منظور تعیین روایی سازه ابزار اندازه

شیوه تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. الزم به 

ز ها انامهذکر است که برای استفاده از پرسش

نویسندگان آنها کسب اجازه شد و سپس هر 

ترجمه  ای مرحلهنامه به شیوه سه چهار پرسش

گیری نوستالژی برانگیخته شدند. به منظور اندازه

-با استفاده از فیلمی حس نوستالژیکی شرکت

کنندگان برانگیخته شد. لذا با استفاده از نظرات 



  636    8 یاپیپ ،6 ماره، ش6931 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد ...                                    یاله رضای، علیفرهاد فتح 

متخصصان فوتبال به تدوین فیلمی مختصر از 

ورزشی علی کریمی به عنوان شخصیت زندگی 

نوستالژیک در این تحقیق پرداخته شد. 

مند و هوادار علی کریمی را در دانشجویان عالقه

دو مرحله در سالنی مجهز به ویدیو پروژکتور فرا 

خواندیم، پس از پخش فیلم دانشجویان 

های مربوطه را پر کردند. فیلم تدوین پرسشنامه

ندگی شخصی، هایی از زشده شامل بخش

کارهای خیریه و زندگی ورزشی علی کریمی بود. 

برای تعیین روایی فیلم پرسشنامه تعیین روایی 

از قبیل زمان  سؤاالتیفیلم تدوین شد که شامل 

فیلم و  محتوایفیلم، کیفیت فیلم، مناسب بودن 

آهنگ متن استفاده شده بود. به منظور تعیین 

العه ها با اجرای یک مطپایایی پرسشنامه

نفر بررسی شد. پایایی  57مقدماتی بر روی 

ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

به ترتیب برای  32/7و  05/7، 85/7، 80/7

نوستالژی برانگیخته، آشنایی با شخصیت 

نوستالژیکی و تمایل به  تأثیرپذیرینوستالژیکی، 

آمد. به منظور تحلیل  دست بهخرید هواداران 

از مدل معادالت ساختاری با استفاده از  اه یافته

های لیزرل استفاده شد. برای تحلیل داده افزار نرم

های آمار ها از روشآمده از نمونه دست به

است. برای  شده استفادهتوصیفی و استنباطی 

های همبستگی، تحلیل ها از آزمونتحلیل داده

عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری با 

بهره  LISRELو SPSS 21 افزار نرمز استفاده ا

 گرفته شد.

 
 پژوهش: های یافته

حاکی از این بود که  ها یافتهتحلیل توصیفی 

دهندگان در فاصله درصد از پاسخ 57 تقریباً

-درصد از پاسخ 35سال،  52تا  59سنی 

درصد از آنها  23دهندگان مرد، رشته تحصیلی 

-پاسخدرصد از  30بدنی، و بیش از غیر تربیت

سال هوادار علی کریمی  07دهندگان بیش از 

بودند.

 
 ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق. 1جدول 

 نام متغیر
نوستالژی 

 برانگیخته

آشنایی با شخصیت 

 نوستالژیک

 تأثیرپذیری

 نوستالژیکی
 نوستالژی

تمایل به 

 خرید

     0 نوستالژی برانگیخته

    0 535/7** آشنایی با شخصیت نوستالژیک

   0 505/7** 509/7** نوستالژیکی تأثیرپذیری

  0 035/7** 322/7** 870/7** نوستالژی

 0 229/7** 980/7** 907/7** 509/7** تمایل به خرید
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 میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق .2جدول 

 انحراف معیار میانگین نام متغیر

 03/3 59/99 نوستالژی برانگیخته

 25/2 55/53 یی با شخصیت نوستالژیکآشنا

 52/3 80/57 نوستالژیکی تأثیرپذیری

 97/03 23/35 تمایل به خرید

 
توان گفت، هر سه  با توجه به جداول باال می

رابطه معناداری با تمایل به خرید دارند، به  مؤلفه

 509/7ترین)قوی نوستالژی برانگیختهنحوی که 

=r ضعیف ژیکآشنایی با شخصیت نوستال( و-

( رابطه را با تمایل به خرید دارا r= 907/7ترین )

 باشند. می

های معادالت ساختاری الزم است تا دو در مدل

های مدل آزمون شود. مدل اول شامل مدل

گیری برای هر متغیر مکنون است. مدل اندازه

دهنده بارهای عاملی هر متغیر گیری نشاناندازه

در این پژوهش مکنون است، متغیرهای مکنون 

شامل نوستالژی برانگیخته، آشنایی با شخصیت 

نوستالژیکی و تمایل به  تأثیرپذیرینوستالژیکی، 

های برازش رایج در خرید بودند. شاخص

گیری برای متغیرهای مکنون اندازه های مدل

 .ارائه شده است 0تحقیق در قالب جدول 
 

 نوستالژی و تمایل به خرید های مؤلفههای برازش مدل تحلیل عاملی  شاخص .3جدول 

 متغیرهای مکنون

 

 

 هایشاخص

 برازش

 

 

نوستالژی 

 برانگیخته

 

 آشنایی

 با شخصیت نوستالژیکی

 

 نوستالژیکی تأثیرپذیری

 

 تمایل به خرید

Chi-Square  30/09 02/5 78/93 92/23 

Df  3 5 57 92 

Chi-Square/ Df  20/0 70/5 32/0 33/0 

RMSEA  723/7 735/7 723/7 705/7 

GFI  35/7 35/7 32/7 32/7 

AGFI  35/7 30/7 35/7 39/7 

CFI  30/7 39/7 33/7 33/7 

NFI  39/7 35/7 30/7 30/7 

RMR  798/7 759/7 750/7 799/7 
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های برازش مدل که در جدول  با توجه به شاخص

/dfفوق ارائه شده، مقدار 
2

x  برای  شده محاسبه

آمده  دست به 9متر از هر چهار متغیر مکنون ک

دهنده برازش مناسب مدل است. است که نشان

 میانگین خطای ریشههمچنین تقریب 

0مجذورات
(RMSEAباید کمتر از )باشد  78/7

که این مقدار در هر چهار متغیر مکنون کمتر از 

GFI های مؤلفهاین مقدار است. میزان 
و  5

AGFI
CFIو 9

NFIو  5
نیز باید بیشتر از  5

 37/7که در هر چهار متغیر بیشتر از  باشد37/7

RMRاست. همچنین مقدار 
 تر کوچکنیز باید  6

باشد که در مدل تحت بررسی در هر  72/7از 

است. با توجه  72/7چهار متغیر مکنون کمتر از 

گیری های مدل اندازه ها و خروجی به شاخص

توان  نوستالژی و تمایل به خرید می های مؤلفه

تخاب شده برای سنجش های ان معرف گفت،

های تحقیق از اعتبار الزم برخوردار است  شاخص

 را بسنجند. ها مؤلفهتوانند  می خوبی بهو 

سازی معادالت ساختاری، دوم مدل بخش در

گیرد. مدل ساختاری مورد آزمون قرار می

خروجی  استانداردشدهبیانگر ضرایب  5شکل 

نتایج اجرای مدل ساختاری  5لیزرل و جدول 

-نوستالژی بر تمایل به خرید را نشان می یرتأث

 دهد.

                                                      
1. Root Mean Square Error of 
Approximation 

2. Goodness of Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 
4. Comparative fit index 
5. Normed Fit Index 
6. Root Mean squared Residual 
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نوستالژی بر تمایل به  های مؤلفه تأثیرابطه علی آزمون ر داری برای لیزرل در حالت معنی افزار نرمخروجی   .2شکل 

 خرید

 نوستالژی بر تمایل به خرید های مؤلفه تأثیرنتایج اجرای مدل ساختاری  .4جدول 

 فرضیه
 ضریب استاندارد

(β) 

 داری ضریب معنی

(t-value) 
 نتیجه

نوستالژی برانگیخته  ←میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیکی  

(1H) 

 دار معنی 93/2 53/7

دار معنی 25/7 30/8 (2Hنوستالژی برانگیخته ) ←نوستالژیکی    تأثیرپذیری  

دار معنی 39/7 39/07 (3Hتمایل به خرید ) ←نوستالژی برانگیخته   

Chi-Square= 22/606     df = 626  RMSEA =  056/0   GFI = 79/0    AGFI = 72/0   CFI = 76/0   NFI = 

79/0   RMR= 069/0  

 است.دار % معنی 95در سطح اطمینان  tارزش 

 

تا  -33/0در بازه ) tمقادیر با توجه به این که 

توان گفت میزان  اند، پس می ( قرار نگرفته33/0

تالژیکی آشنایی هواداران با شخصیت نوس

(93/2t=  53/7و=β و )نوستالژیکی  تأثیرپذیری
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(30/8t=  25/7و=β) شده بینی پیش 

باشند و بر آن  می برانگیختگی حس نوستالژیک

هستند و برانگیخته شدن حس  تأثیرگذار

نوستالژیک هواداران بر تمایل به خرید آنها 

 (.β=39/7و  =39/07tباشد ) تأثیرگذار می

رل که در جدول فوق با توجه به خروجی لیز

df/5ارائه شده،  مقدار 
x  05/0 شده محاسبه 

df/5است ، وجود 
x  دهنده  نشان 9از  تر کوچک

 خطای ریشهبرازش مناسب مدل است. همچنین 

بایستی کمتر از  می تقریب مجذورات میانگین

باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر  78/7

و  AGFIو  GFIهای  مؤلفهاست. میزان  723/7

NFI  وCFI  باشد که در  37/7نیز باید بیشتر از

 35/7و  30/7مدل تحت بررسی به ترتیب برابر 

 RMRاست. همچنین مقدار  30/7و  39/7و 

باشد که در مدل  72/7از  تر کوچک دنیز بای

است. بنابراین با توجه 790/7تحت بررسی برابر 

افزار لیزرل  های نرم ها و خروجی به شاخص

مفهومی  ها نسبتاً با مدل وان گفت که دادهت می

 منطبق هستند. 

 گیری بحث و نتیجه

نوعی گرایش  دانشمندان معتقدند که نوستالژی،

 طبیعی در انسان است که برای همه وجود دارد.

دچار این  بار یکای مردم هفته میانگین، طور به

شدن با  روبرو وسیله به هم آن ،شوندحس می

از  ایو بوی آشنا، قطعه طرچیزهایی همانند ع

یا یک عکس قدیمی. این و موسیقی یک فیلم یا 

 52تا  57بیشتر در سنین نوجوانی و  مسئله

 تأثیر تحتافراد که ، شودمیسالگی مشاهده 

تغییر و تحوالت مهم زندگی جدید خود قرار 

ترک خانه و رفتن به دانشگاه یا  )مانندگیرند می

 (.0332، 0تچو( )باوارد شدن به محیط کار

سال که به گذشته  27همچنین در افراد باالی 

-مرور می مجدداًو زندگی خود را  کنندفکر می

، 5روتلج و همکارانشود )مشاهده میکنند هم 

(. با توجه به اینکه بیشتر هواداران فوتبال 5778

-ها و سازمانباشند، بازاریابان، باشگاهجوان می

الژی به عنوان توانند از نوستهای ورزشی می

برگ برنده در بازار خرید و فروش وسایل و 

 خدمات ورزشی استفاده کنند.

نوستالژی را بر تمایل  تأثیرهای زیادی پژوهش

اند )پاسکال و همکاران، کرده تأییدبه خرید 

؛ 5707؛ مییر، 5770؛ سیرا و مک کویتی، 5775

؛ اندرسون و 5707کیوسومی و همکاران، 

های این پژوهش نیز یافته(. 5700همکاران، 

دهد بین نوستالژی و تمایل به خرید نشان می

هواداران رابطه علی معناداری وجود دارد، 

های مذکور از همخوانی این پژوهش با پژوهش

این جهت مهم است که جامعه آماری آنها نیز 

گرفتن  نظر درهواداران ورزشی بودند. بنابراین با 

ها، مدیران و باشگاههواداران به عنوان مشتری، 

ها و توان با روشهای ورزشی میسازمان

های مختلفی حس نوستالژیکی هواداران تاکتیک

را تحریک و برانگیخته نمود تا هواداران پنهان 

، به جذب اسپانسر پرداخته، پیداکردهخود را 

را حفظ کنند و جایگاه خود را در بین  هواداران

؛ سیفرید و 5707هواداران تثبیت کنند )مییر، 

 (.5707، 9مییر

های لیزرل مشاهده شد، که از یافته طور همان

دهد رابطه فرضیه اصلی این پژوهش نشان می

نوستالژی و تمایل به خرید  های مؤلفهعلی بین 

                                                      
1. Batcho 

2. Routledge et al. 

3. Seifried and Meyer 
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 دیگر عبارت بههواداران رابطه علی برقرار است، 

نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران  های مؤلفه

دل مفهومی این پژوهش از برازش دارد، و م تأثیر

ها و حتی کافی برخوردار است. بنابراین باشگاه

توانند از شخصیت های تبلیغاتی میشرکت

در هواداران به منظور  تأثیرگذارنوستالژیکی 

گذاری استفاده کنند )مییر، تبلیغات یا صحه

( تا فروش کاال با آرم شخصیت موردنظر را 5707

(. 5700و همکاران،  بهبود بخشند )اندرسون

های قبلی به این نتیجه محققان در پژوهش

توانند برای های فوتبال میرسیدند که تیم

دستیابی به اهداف بازاریابی خود از موزه بهره 

-(. موزه می5700بگیرند )اندرسون و همکاران، 

نوستالژی بازدیدکنندگان را  نوعی بهتواند 

ستراتژی توسط برانگیخته نماید. استفاده از این ا

شود که ها باعث میها و باشگاهفدراسیون

های گذشته تیم و حتی هواداران با اسطوره

بازیکنان فعلی آشنایی پیدا کنند، این آشنایی 

تواند هواداران را برانگیخته کرده و در نتیجه می

 تمایل به خرید آنها را افزایش دهد.

 وابستگی برند خاصیک  به که کنندگانیمصرف

 را باالتری هایقیمت دارند تمایل کنند،می یداپ

نمایند )خیری  محصول یا خدمات پرداخت برای

از  تأثیرپذیریبین (. همچنین 0935و همکاران، 

نوستالژی و وابستگی به برند ارتباط مثبت و 

است )لفی و قربی،  شده گزارشمعناداری 

(. پس بازاریابان با شناخت و شناسایی 5700

 راحتی بهتوانند از نوستالژی می پذیرتأثیرافراد 

بندی کنند آنها را در بازارهای مختلفی تقسیم

( و بر اساس میزان 5770، 0)سامرز و همکاران

هر گروه کاالها و خدمات خود را  تأثیرپذیری

                                                      
1. Summers et al. 

ارائه دهند تا مشتریان هوادار را برانگیخته کنند 

و فروش مدیران و مالکان باشگاه را افزایش 

 دهند.

مل جدید و مهم در ارزیابی نوستالژی شخصی عا

-برانگیختن خاطرات افراد از طریق تبلیغات می

(. مدیران و 5709، 5باشد )مرچانت و همکاران

توانند با می غیرورزشیمالکان ورزشی و حتی 

برند و نام و نشان افراد نوستالژیکی  کارگیری به

در محصوالت خود باعث برانگیختن حس 

ان خود شوند. چرا که پژوهش نوستالژی مشتری

( به این نتیجه ختم 5770سیرا و مک کویتی )

کنندگان برای خرید شد که قصد و نیت مصرف

همزمان از اشتیاق  طور بهمحصوالت نوستالژیکی 

 پذیرد.می تأثیرو نگرش نسبت به گذشته 

دهد که مدل ارائه شده در این پژوهش نشان می

داران فوتبال نوستالژی بر تمایل به خرید هوا

نوستالژی شامل  های مؤلفهدارد. از آنجا که  تأثیر

نوستالژیکی، آشنایی با شخصیت  تأثیرپذیری

-باشد، مینوستالژیکی و نوستالژی برانگیخته می

هایی که قصد تبلیغ از سازمان تمامی بهتوان 

فوتبال را دارند، پیشنهاد  خصوص بهطریق ورزش 

به هواداران و نمود در اندیشه ارائه محصولی 

مشتریان خود باشند که در آن از خاطرات 

باشد. ولکوو و  شده استفاده ای گونه بهنوستالژیکی 

کنند مقوله (، پیشنهاد می5778همکاران )

نوستالژیکی باید با هویت هواداران در هم تنیده 

شده باشد چرا که از طریق میزان سطح هویت 

ی یا توان نوستالژی شخصهواداران ورزشی می

 که معنی این گیری کرد. بهنیابتی را اندازه

 برای باید هاباشگاه و هاتیم و مالکان مدیران

و ماهر مربیان و بازیکنان حفظ و کارگیری به

                                                      
2. Merchant et al. 
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 دارند استثنایی هاییمهارت که اقدام کنند ستاره

نمایش  به زیبا و کنندهسرگرم مهیج، هاییبازی و

 را باشگاه و تیم همچنین، اعضای. گذارندمی

 و اجتماعی امور و هافعالیت در شرکت برای

 توسعه باعثکنند که این کار  خیریه ترغیب

-تیم هواداران تیمی هویت درباره آگاهی و دانش

-شود. همچنین میمی فوتبال هایو باشگاه ها

ی مناسب به عنوان توان با انتخاب مقوله

بندی بازار بر شخصیت نوستالژیکی و تقسیم

افراد از نوستالژی و  تأثیرپذیریمیزان اساس 

انتخاب بازار هدف، سعی در برانگیختن هواداران 

و مشتریان داشته باشند تا از این طریق تمایل به 

 خرید آنها افزایش یابد.

در پژوهش حاضر نوستالژی شخصی به عنوان 

محدوده موضوعی مدنظر قرار گرفت. لذا 

ین شخصیت نوستالژیکی مورد استفاده در ا

پژوهش علی کریمی انتخاب شد. زندگی فوتبالی 

وی برای تمام دانشجویان نوعی  فوتبالی غیرو 

شد )نوستالژی خاطره شخصی محسوب می

توان پیشنهاد کرد پژوهشگران شخصی(، لذا می

نوستالژی نیابتی بر تمایل  تأثیردیگر به ارزیابی 

استفاده  مثالًبه خرید هواداران ورزشی بپردازند. 

بازیکنان قدیمی به عنوان شخصیت  از

نوستالژیکی برای نسل مورد مطالعه این پژوهش 

رود و بررسی نوعی نوستالژی نیابتی به شمار می

تفاوت افراد در میزان برانگیختگی، میزان 

از شخصیت نوستالژیکی و میزان  تأثیرپذیری

آشنایی با شخصیت نوستالژیکی برای یک 

یک شخصیت شخصیت نوستالژیکی نیابتی و 

 توجهی قابلتواند نتایج نوستالژیکی شخصی می

را به دست بدهد. بدیهی است مقایسه نتایج 

با پژوهش حاضر به  پیشنهادشدهپژوهش 

بازاریابان ورزشی جهت انتخاب نوع نوستالژی 

مورد استفاده )شخصی یا نیابتی( در بازاریابی و 

 تبلیغات کمک نماید.

ر این پژوهش به آمده د دست بهنتایج  درمجموع

دهد که ، نشان میشده گردآوریهای استناد داده

بینی تمایل به خرید نوستالژی توانایی پیش

هواداران را دارد. بنابراین بهتر است مدیران و 

های ای و شرکتهای حرفهباشگاه مسئوالن

تبلیغاتی، جهت حفظ هواداران خود و جذب 

و  هواداران جدید و همچنین رسیدن به اهداف

منافع باشگاه، به نوستالژی توجه بیشتری نماید 

های محبوب و شخصیت کارگیری بهو با 

پرطرفدار )مانند شخصیت نوستالژیک انتخاب 

 انگیز خاطرههای شده در مطالعه حاضر( و مقوله

از مزایایی همچون فروش خدمات خود به 

 .دنهواداران بهره بجوی
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to identify and test the impact of 

nostalgia on intention to purchase of football fans. 
Methodology: This study was a correlation research. With regard to the number 

adequacy for hypothesis testing and modeling (more than 150 people), 350 fans 

of Ali Karimi (nostalgic character) were selected purposefully and availability 

in university of Kharazmi. The research instrument included Pascal and sprott’s 

evoked nostalgia (2002), Katherine Meyer’s familiarity with nostalgic items 

(2010), Routledge’s nostalgic proneness (2009), and Katherine Meyer’s 

intention to purchase (2010). To evoke fans’ nostalgia, a film was produced 

from Ali Karimi’s personal and sport life, and after identifying the content 

validation by experts (panel of experts) and conducting a pilot study to the film, 

it was showed to the fans. After watching the film, the students filled the 

questionnaires. Data was analyzed using the methods of descriptive statistics, 

confirmatory factor analysis and structural equation modeling.  

Results: The results were based on the conceptual model. Results showed that 

the level of familiarity with the nostalgic character (t=5.36 and β=0.29) and 

nostalgic proneness (t=8.91 and β=0.54) had a significant causal relationship 

with the evoked nostalgia. Also evoked nostalgia had a significant causal 

relationship with the fans’ intention to purchase (t=10.93 and β=0.63). 
Conclusion: Based on the findings, in order to endorsement of sport marketing, 

the characters with the image of nostalgia can be used to evoke the fans. 

Keywords: Evoked nostalgia, Nostalgic personality, Nostalgic proneness, Sport 

fan, Advertising through sport. 
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