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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of sport 
nostalgia on the national football team fans' presence in the 
stadium. The purpose of this research is applied research and 
in terms of method of execution and in terms of type of 
analysis, it is descriptive correlation. The statistical population 
of this study consisted of all supporters of Iranian national 
football team which according to Morgan table 384 people 
were selected as sample of the study the results of this study 
showed that in sport nostalgic feeling, arousal, affectivity and 
familiarity were significant explanatory variables. So feeling of 
sporting nostalgia had a significant effect on the willingness of 
the national football team to attend the stadium in a positive 
direction. Therefore, by improving the feeling of sports 
nostalgia, it can improve the willingness of fans to attend the 
stadium. 
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and fans can be understood as an 
important issue in matters concerning 
the Iranian national football team. 
Given the importance of attracting fans 
to sports competitions, understanding 
the functions of a sports nostalgia 
feeling can greatly help in this area. On 
the other hand, one of the most 
important issues regarding the 
presence of fans of national football 
teams is their mental attraction in 
sports competitions and their 
adherence to their respective teams. 
Therefore, the nostalgic feeling is 
enhanced by the mental conflict 
between the fans and the sports teams, 
affecting the desire of the national 
football team to attend the stadium 
(1).  It seems that the lack of enjoying 
the feeling of sporting nostalgia has 
influenced the attraction of the fans 
and has also influenced their behavior. 
In other words, using a sense of 
sporting nostalgia can partially control 
many of the bad behaviors of the 
audience. Therefore, the lack of using a 
sense of sporting nostalgia has caused 
problems in Iranian professional 
football.  The lack of research into the 
functions of the feeling of sporting 
nostalgia causes today's sports 
nostalgia to not be adequately 
exploited to create mental conflict 
between sports fans and teams. This 
has made the mental decision-making 
of the fans in the stadiums today not be 
overshadowed by some of the past 
successes of national teams, prominent 
and enduring figures. On the other 
hand, this has caused some potential 
celebrities to fail to make good use of it, 
which has led to major problems for the 

fans of the national football team to 
attend the stadium. 

 
Material and Methods         
In this applied descriptive-correlational 
study, the statistical population of this 
study was supporters of the Iranian 
national football team. The limit 
defined for the statistical population 
based on the research assumptions 
included the men of the National 
Football League who were members of 
the National Football Association. The 
statistical sample was estimated using 
an adequate Morgan table (n = 384). 
The sampling method was purposive 
random sampling. Data collection was 
done through an electronic 
questionnaire on the virtual pages of 
the National Football Fan Club. 
The research instrument consisted of 
the following questionnaires: Sports 
Nostalgia Feeling Questionnaire: 
Questionnaires used include Pascal, 
Esprot, and Mohling (2002), Nostalgic 
Characterization of Catherine Meir 
(2010), Nostalgic Impact of Rutledge et 
al. (2009). The questionnaire consisted 
of 16 items on a 5-point Likert scale 
(from strongly disagree = 1 to strongly 
agree = 5). Stadium Attendance 
Questionnaire: A rewrite of Safarzadeh 
Stadium Questionnaire (2014). The 
questionnaire consisted of 22 items on 
a 5-point Likert scale (ranging from very 
low = 1 to very high = 5). For the validity 
of the research instrument, experts in 
the field of sports clubs and teachers of 
physical education were first consulted 
for content and formal evaluation. 
Then, the reliability of the 
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 questionnaire was assessed through 
Cronbach's alpha at the baseline and 
final stages. Questionnaires were 
distributed among 40 statistical 
populations. Cronbach's alpha was 0.84 
in nostalgia and 0.88 in stadium 
attendance. Descriptive and inferential 
statistics were used for data analysis. 
Descriptive statistics were used as 
mean and standard deviation. The 
inferential test section was used to 
determine the distribution of research 

data. A structural equation test was 
also used to investigate the research 
model. The whole process of data 
analysis was done in SPSS and PLS 
software. 

 
Results    
The results showed that nostalgia 
feeling had a significant effect on the 
presence of fans in the stadium (effect 
= 0.867, significance level = 0.001).

 
Table 1- Significant path coefficients in the model 

Variable level 
Path 

coefficient 
T sig 

The feeling of sports nostalgia 
over the intention of the fans 

0.867 33.870 0.001 

According to the results of the research, 
fitting represented that the present 
model had a good fit. 

 
Conclusion  
The nostalgic feeling has been 
considered as one of the most 
important issues in various fields and 
sciences. Utilizing the nostalgic feeling 
in sport has made it a popular sport 
today. This has led to the present study 
seeking to investigate the role of sports 
nostalgia on the willingness of national 
football fans to attend the stadium. The 
present study indicated that in sport 
nostalgic feeling-arousal, affectivity and 
familiarity variables significantly 
explained this variable. In explaining 
these findings, it can be said that since 
the impact of nostalgia reflects the 
degree of one's sensitivity to the 
nostalgic experience, those who are 
more familiar with and experience the 

nostalgia are likely to be more affected 
(2), as a result, have stronger cognitive 
and memory dimensions (3) and prefer 
more group activities (such as sports 
support) (4). The role of time and access 
in nostalgia is important; how long it 
takes for a person to feel nostalgic for a 
particular event in the past. Reisenwitz 
et al. (2004) argue that adults are more 
likely to feel nostalgic than young adults 
(5). 
The nostalgic sense seems to be 
triggered by the recollection of some of 
the memories and experiences of 
people's lives that arouse their 
emotions, leading to the emotional and 
mental attachment between 
individuals and those events. This has 
led to a nostalgic feeling affecting 
people's mental and behavioral 
decisions. 
The results of this study represented 
that the feeling of belonging to the 
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school did not improve the academic 
achievement of athlete students. Ma 
(2003) has pointed out that the feeling 
of belonging to the school improves the 
achievement of educational goals. 
Sánchez et al. (2005) stated in their 
research that the feeling of belonging to 
the school was to regulate some 
adolescent behaviors. Moreover, 
Hatchel and Marx (2018), as well as 
Napoli et al. (2003) found that 
controlling many negative behaviors 
among students including drug use 
could improve the sense of belonging to 
the school. According to the results of 
this study, it can be concluded that 
student athletes' sense of belonging to 
the school and academic stubbornness 
play an important role. The interactive 
effects of the feeling of belonging to the 
school and the academic stubbornness 
make the athlete students a good 
platform for promoting academic 
success. This suggests that academic 
obstinacy should be considered as an 
important issue in schools, especially 
among athlete students. The presence 
of major problems among athlete 
students has made it more difficult for 
academic students to play an important 
role in improving student academic 
achievement. 

Keywords: Nostalgia, Presence, 
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 مقالة پژوهشی 

هواداران تیم ملی فوتبال به    لتمای  بر  ورزشی  نوستالژی  احساس  نقش  بررسی

 ورزشگاه  در حضور
 

   4عبدالرضا امیرتاشو ، 3زینت نیک آئین، 2، فرشاد تجاری1زادهزهرا احمدی
 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،   گروه مدیریت ورزشی،.1 
 ایران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  ، گروه مدیریت ورزشی .2
 ) نویسنده مسئول( ایران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  ، گروه مدیریت ورزشی .3
 ایران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  ،  مدیریت ورزشیگروه  .4
 ایران

 

 چکیده 
 تیم  هواداران   تمایل  بر  ورزشی  نوستالژی  احساس  نقش  بررسیحاضر با هدف    پژوهش

پژوهش به لحاظ هدف از    نیا.  دیو اجرا گرد  یطراح  ورزشگاه  در حضور  به   فوتبال  ملی
-یفیتوص  ،لی و به لحاظ نوع تحل  یدانیو به لحاظ روش اجرا م  یکاربرد  هایپژوهش نوع  

 فوتبالتیم ملی  هواداران    ی حاضر شامل تمام  پژوهش   ی جامعه آمار  .است  یهمبستگ
مشخص    پژوهشنفر به عنوان نمونه    384که با توجه به جدول مورگان تعداد    بودند  ایران

که   پژوهش  جینتا.  گردیدند داد  نشان  ورزشی،   حاضر  نوستالژیکی  احساس  متغیر  در 
 بودند. بنابراین   این متغیر  کنندهتبیین  یمعنادار  طوربهو آشنایی    پذیریتأثیربرانگیختگی،  

 تأثیر ورزشگاه    در  حضور  به  فوتبال  ملی   تیم   هواداران  تمایل   بر   ورزشی  نوستالژی  احساس 
، به توانبا بهبود احساس نوستالژی ورزشی می  رو این از  معناداری در جهت مثبت دارد.  

 بهبود تمایل هواداران جهت حضور در ورزشگاه اقدام نمود. 

 
 مقدمه

رفتاری   از مسائل مهم در حوزه علوم  نوستالژی یکی 
 از   هارشته که در سالیان اخیر مورد توجه برخی  است

روان است.  جمله  گرفته  قرار    قدمت  رغم یعل شناسی 
در   این سازه  ورود  و هنر،  ادبیات  در  مفهوم نوستالژی 

روان اخسال  در    یشناسحوزه  داده  ری های   روی 
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 یو متعلقات مهم زندگ  افراد ادآوری ینوستالژی    است.
کیم    ،کیم)داده است   که در گذشته برای فرد رخاست  

پاتریک در  2019  ،1و  نوستالژی  مختلف    هایحوزه (. 
این    اتتأثیر  بیانگر  تواندمی باشد.  افراد  بر  مختلفی 

شخصی   تواندمی   اتتأثیر رفتاری،  شغلی،  مسیرهای 
 (. 2019  ،2جو و چی  ، چوشعاع قرار دهد )الافراد را تحت  

( در مطالعه خود مشخص نمودند که  2011)   3و جتن   لیر
داشته باشد.    تواندمینوستالژی پیامدهای مثبت و منفی  

ا افزا  نیدر   ادراك  ی، چگونگنفساعتمادبه   شیراستا 

 وند یو پ  بینیخوش  ،یاز خودشان، معناداری زندگ  افراد
اجتماع ارتباطات  احساس   یبا  معنای  به    گرانید  یو 

 بودن،  داشتنیدوستو    تیاحساس حما  ،ی، همدلیزندگ
اجتناب  ی اضطراب  یکاهش دلبستگ  تیحما  و درك  یو 

جمله    از   است  ییکه در تقابل با احساس تنها  ی اجتماع
و همکاران،    4)چیونگ   استمثبت نوستالژی    امدهاییپ

مطالعات 2013 شده  (.   که است آن گویای انجام 

 دهایپیام تواندمی  مثبت پیامدهای رغمنوستالژی علی

نشخوار  از  منفی  احساس گذشته، به  فکری  جمله 

نگرانی اضطراب، و  باشد   داشته پی  در را افسردگی 
بازگشت    یبرا  یبه حسرت  ینوستالژ  (.2012،  5)ورپلنکن 

و   گذشته،  وابستگ  کی  ایبه  و   یاحساس  تعلقات  به 
و   ایملموس    هایفعالیت اشاره دارد  ناملموس گذشته 

  کیکه جدا شدن از    کندمی انسان آن را تجربه    یزمان
 که در آن حضور دارد را احساس کند.  ایدوره

تجربه فرهنگنوستالژی  تمام  در  مکرر  بین  ای  در  ها 
ای تلخ و شیرین است که شامل  پیران و جوانان و تجربه 

ت و  هر دو احساس ناراحتی و اشتیاق برای گذشته اس
می  شادی  موجب  مثبت  خاطرات  یادآوری  شود  با 

نوستالژی 2016،  6)گاریدو  مفهوم  عادی  افراد  برای   .)

 

1. Kim, Kim & Petrick 

2. Cho, Joo, & Chi 

3. Iyer & Jetten 

4. Cheung 

5. Verplanken 

خاطرات   دارند،  گذشته  خاطرات  از  که  است  احساسی 
رنگی کم   سایهدار که عمدتاً مثبت هستند؛ البته با  معنا 

کننده از اندوه یا اشتیاق. خاطراتی از رویدادهای دلتنگ 
همیش البته  نیستند که  منفی  عاطفی  بار  دارای  ه 

(. نخستین مطالعات برای  2015و همکاران،    7)سدیکیدز 
های پاتولوژیک انجام  شناسایی نوستالژی روی بیماری

شد که معموالً با حالت عاطفی منفی در ارتباط بود؛ اما  
بار  شواهد نشان می  نوستالژیک عمدتاً  احساسات  دهد 

 گرا نیستند. ات گذشتهعاطفی مثبت دارند و صرفاً احساس

نوستالژی نیازمند رشد روانی است و باعث مزایای روانی  
بینی در فرد، مهمی مانند ایجاد اعتماد به نفس، خوش 

خالقیت،   تحصیلی،   مقابلهافزایش  پیشرفت  فعال، 
شکوفایی روابط فردی، بهبود در کارایی سیستم ایمنی 

می  ... و  )چیونگبدن  سدیالك شود  ، 8ویلشات و    ، 
دیدگاه 2016 از  نوستالژی  اجتماعی  (.  و  فردی  های 

بررسی شده است. برای افراد، اشیا یا خاطراتی از گذشته  
رابطه  است  لذت ممکن  و  شاد  تجربیات  با  بخش  ای 

گذشته باشد. بنابراین، نوستالژی عمدتاً به اشیا و وقایعِ  
  گذشته اشاره دارد. برای مثال، اولویت برای   رفتهازدست 

خلق   را  نوستالژیک  احساسات  لزوماً  خاص  عطر  یک 
طول  نمی در  که  عطر  یک  ولی  از    دورهکند؛  معینی 

می استفاده  جوانی  دورۀ  مانند  است،  زندگی،  شده 
تواند خاطراتی را مرتبط با آن دوره به یاد آورد. این  می

و سوغاتی تصاویر  مانند محصوالت،  عناصری  اشیا  ها 
انمادین  زندگی  با  که  خوردهاند  گره  و فراد  )کوئتز  اند 

 .(2016، 9تانکرسلی 
در   نوستالژی  جمله    هایحوزه کارکردهای  از  مختلف 

ویلشاتبیالوبرزسکی)  شناسیروان الیوت،  و    ، 

6. Garrido 

7. Sedikides 

8. Cheung, Sedikides & Wildschut 

9. Koetz & Tankersley 
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همکاران،  ؛  2019،  1سدیالك و  (، 2018سدیکیدز 
( و 2018،  3؛ کیم و ییم2017،  2و جین   یونبازاریابی )

( قرار  2018،  4انگلس ادبیات  و پژوهش  ( مورد بررسی 
گرفته است. این در حالی است که ابعاد و کارکردهای  

از جمله ورزش هنوز نیاز به    هاحوزه نوستالژی در برخی  
اگر   ایعمده   هایپژوهش در    دارد.    هاییپژوهشچه 

نقش نوستالژی بر ورزش مورد بررسی قرار گرفته است  
هواداران نیاز    اما کارکردهای آن در حضور در ورزشگاه 

رفتار    تریجامع   هایپژوهشبه   و    تماشاگراندارد. 
ورزش   مهم  نیازهای  از  یکی  عنوان  به  هواداران 

ابعاد    خصوصبه تا    ایحرفه در  است  گردیده  سبب 
  سازی متناسبجهت    ایگسترده   هایتالش امروزه  

نیازهای   با  ورزشی  تماشاگران  و  هواداران  رفتارهای 
به    ایحرفه ورزش   هواداران  عبارتی  به  گردد.  ایجاد 

همواره    بایستیمی ،  ایحرفه عنوان ارکان مهم ورزش  
در   به حضور  آنان  ارتقا عالقه  گیرند.  قرار  توجه  مورد 

از    هاورزشگاه  حمایت  شک    هایتیم و  بدون  خود 
عملکرد    تواندمی گسترش  و  بهبود  در  مهمی  نقش 

 ورزش داشته باشد. 

  ی مشتاقان ورزش در مسابقات ورزش  لیامروزه وجود خ
خواهان خدمات مناسب،    وقفهیو هواداران متعصب که ب

ورزش  عیسر متنوع  به    ندهست  ی و  ورزش  شده  باعث 
شود    کیعنوان   شناخته  پردرآمد  و  پرطرفدار  صنعت 

همکاران) و  فوتبال  2015  ،فتحی  از    یکی(. 
  است ها در جهان  ورزش  نیترو محبوب  نیپرطرفدارتر

ن ما  کشور  در  ب  ز یو  و    نیشتریفوتبال  ورزشکار  تعداد 
  طورکلی به(.  2009و همکاران،    یهوادار را دارد )فالح

کس  هوادار  م  ی به  ت  شود یگفته  به    ، یورزش  میکه 
عالقه   یورزش  ایورزشکار   آن  خاص  از  و  است  مند 

رمضان)ریحانی  کندمی   تیحما میرزایی،  و    نژاد، 
 (.2013، عباسی

 

1. Bialobrzeska, Elliot, Wildschut, & 

Sedikides 

2. Youn, S., & Jin 

نوستالژ  یکارکردها برقرار  کیاحساس  جهت   ی در 
-پژوهشمختلف در    ی هاطیافراد با مح  یارتباط ذهن

سدیکیدز  )  قرار گرفته است  یمورد بررس  یاریبس  های
در    یذهن  یهایری. استفاده از درگ(2018و همکاران،  

فوتبال به حضور    یمل  می هواداران ت  لیجهت بهبود تما
م سبب  ورزشگاه  بتیدر  تا  به  گردد  را  هواداران  وان 

واقع ا  ی ورزش  ی هاطیدر مح  یصورت    ن یجذب نمود. 
حال نوستالژ  یدر  احساس  که  واسطه    کی است  به 

  ی هاطی تواند در جذب افراد در مح  یم  یذهن  یریدرگ
است    دهیسبب گرد  مسئله  ن یباشد. ا  گذارتأثیرمختلف  

در جهت    کیاز احساس نوستالژ  یریتا امروزه بهره گ
درگ ارتقا  جهت  افراد  بر  به    نآنا  یذهن  یهایرینفوذ 

 (. 2011)لیر و جتن،    صورت گسترده انجام گردد
اهمیت بهبود وضعیت هواداری در ورزش به خصوص   

و   هواداران    همچنینفوتبال  رفتارهای  بهبود  به  نیاز 
جهت جذب    هاییتالش سبب گردیده است، تا امروزه  

ورز مسابقات  به  انجام  هواداران  فوتبال  جمله  از  شی 
گردد. بدون شک حضور هواداران در مسابقات ورزشی  

بار مثبتی را در ورزش به ارمغان آورد که نتیجه    تواندمی
ابعاد مختلف ورزشی   . عدم  استآن بهبود و گسترش 

بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی سبب گردیده  
از احساس نوستالژی ورزشی در مسیر   امروزه  است تا 

هواداری  ا وضعیت  چندانی   هایتیم رتقا  بهره  فوتبال 
عبارتی   به  جذب    هایرویهو    هاریزیبرنامه نگردد. 

در   تتماشاگران  از    فوتبال  یمل  م ی هواداران  دور  به 
چه    . اگراستاز احساس نوستالژی ورزشی    گیریبهره

ملی فوتبال از سالیان    هایتیم هواداران از    هایحمایت
دور به صورت طبیعی مناسب بوده است اما متولیان این  

وضعیت   ،منظمی  هایتالش   هاتیم این  بهبود  جهت 
 . اندنداشته 

3. Kim & Yim 

4. Engles 
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بر حضور پی بردن به نقش احساس نوستالژی ورزشی  
می هواداران  و  یک  تماشاگران  عنوان  به    مسئلهتواند 

ایران درك  مهم در مسائل مربوط به تیم ملی فوتبال  
اهمیت جذب هواداران در مسابقات   به  با توجه  گردد. 

بهورزشی   بردن  نوستالژ  یکارکردها  پی   یی احساس 
ا  ی شماریب  یهاتواند، کمک  یم  یورزش حوزه    نیبه 

از مسائل مهم در خصوص    یکی  یداشته باشد. از طرف
آنان    یفوتبال، جذب ذهن  یمل  یهامیحضور هواداران ت
مدنظر    ی هامی آنان به ت  یبندیو پا  ی در مسابقات ورزش

به واسطه ارتقا    ک یرو احساس نوستالژ  نی. از ااستخود  
سبب    یورزش  ی ها  م یهواداران و ت  انیم  یذهن  یریدرگ

فوتبال به حضور    ی مل  میهواداران ت  لیگردد تا تمایم
    .ردیقرار گ تأثیردر ورزشگاه تحت 

از احساس نوستالژی    گیریبهره فقدان    رسد میبه نظر  
ضمن   سبب   یگذارتأثیرورزشی  هواداران  جذب  بر 

تحت   نیز  آنان  رفتارهای  تا  است  قرار  الگردیده  شعاع 
عبارتی  گیرد به  نوستالژی   گیریبهره.  احساس  از 

نامطلوب    تواندمیورزشی   رفتارهای  از  بسیاری 
فقدان   رو این  از تماشاگران را نیز تا حدی کنترل نمود.  

بروز  سبب  ورزشی  نوستالژی  احساس  از  استفاده 
 ایران شده است.  ایحرفه مشکالتی در فوتبال 

کا خصوص  در  پژوهشی  احساس  ر خال  کردهای 
تا   گردد  ورزشی سبب می  در جهت  نوستالژی  امروزه 

های ورزشی  تیم  با  هواداران  میان  درگیری ذهنی  ایجاد  
.  نگیرد صورتبهره کافی از احساس نوستالژی ورزشی  

-گیریسبب گردیده است تا امروزه تصمیم مسئلهاین 
ها چندان  های ذهنی هواداران جهت حضور در ورزشگاه

های ملی، های گذشته تیمشعاع برخی موفقیتالتحت  
های سرشناس و ماندگار قرار نگیرد. از طرفی این  چهره
گیری مناسبی از برخی سبب گردیده است تا بهره  مسئله

این  هاپتانسیل که  نگردد  انجام  ورزشی  مشاهیر  ی 
  لی تمادر جهت  ای  منجر به بروز مشکالت عمده  مسئله

گردیده    فوتبال به حضور در ورزشگاه  ی مل  م یهواداران ت
 است.

این    پژوهش در  علمی  شواهد  بهبود  ضمن  حاضر 
نوستالژی  احساس  نقش  اثبات  در  سعی  خصوص 

در   بر حضور  ملی    هایتیمهواداران    ورزشگاهورزشی 
این   دارد.  ایران  تا   مسئلهفوتبال  گردید  خواهد  سبب 

به صورت    هایتیم مسیر جذب هواداران   فوتبال  ملی 
دف  حاضر با ه  پژوهش  رو این   ازدنبال گردد.    تریمنظم 

در   بر حضور  ورزشی  نوستالژی  احساس  نقش  بررسی 
سعی در پاسخ به این    فوتبال  یمل  م ی هواداران تورزشگاه  

 لیتمادارد که آیا احساس نوستالژی ورزشی بر    سئوال
ت به حضور در ورزشگاه    یمل  م یهواداران   تأثیرفوتبال 

 دارد؟ 
 

   پژوهش شناسیروش
نوع    نیا از  هدف  لحاظ  به    هایپژوهشپژوهش 

و به لحاظ نوع    یدانیو به لحاظ روش اجرا م  ی کاربرد
 .است یهمبستگ-یفیتوص لیتحل

 کنندگانشرکت
را هواداران تیم فوتبال ملی    پژوهشجامعه آماری این  

آماری   جامعه  برای  شده  تعریف  محدود  بود.    برایران 
فرضیات پژوهش شامل آقایان هوادار تیم ملی    اساس

کانون  استفوتبال   عضو  ملی  که  تیم  هواداری  های 
با    .ندهستفوتبال   کفایت  قابل  تعداد  به  آماری  نمونه 

  استفاده از جدول مورگان برآورد، انتخاب و نظرخواهی
گیری از نوع روش تصادفی نفر(. روش نمونه 384شد )
بود.هدف طریق  داده  آوریجمع   دار  از    نامهپرسشها 

های  الکترونیک و در صفحات مجازی مربوط به کانون
 هواداران تیم ملی فوتبال انجام گرفت.

 های گردآوری ابزار و شیوه 
 های زیر بود:نامه پرسشابزار پژوهش شامل  

های  نامهپرسشورزشی:    نوستالژی  احساس  نامهپرسش
پاسکال،  ش  استفاده  مورد برانگیخته  نوستالژی  امل 

موهلینگ  اسپروت شخصیت 2002)   و  با  آشنایی   ،)
( مییر  کاترین   پذیریتأثیر(،  2010نوستالژیکی 
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  نامه پرسش(. این  2009نوستالژیکی روتلج و همکاران )
گویه )شامل  پرسشی  مقیاس  سئوال  16های  با   )5  

تا بسیار موافقم =   1ز بسیار مخالفم = )اارزشی لیکرت 
 ( بود.5

  نامهپرسشورزشگاه: بازنویسی از    در  حضور  نامهپرسش
-پرسش . این  است(  2014حضور در ورزشگاه صفرزاده )

  5( با مقیاس  سئوال   22های پرسشی )شامل گویه  امه ن
 ( بود.5تا بسیار زیاد =    1ز بسیار کم =  )ا ارزشی لیکرت  

کارشناسان در حوزه  از    ابتدا  پژوهشروایی ابزار  جهت  
اساتیدباشگاه و  ورزشی  جهت   بدنیتربیتحوزه    های 

  ییایسپس پا  . شد  ی نظرخواه  یی و صوریمحتوا  یابیارز
ی  در مرحله مقدمات  کرونباخ یآلفا قیاز طر نامهپرسش

در این مرحله  .  گردید  یابیارز  یانیو پا  )مطالعه راهنما(
و    40بین    نامهپرسش توزیع  آماری  جامعه  از  نفر 

بخش    آوریجمع  در  آن  کرونباخ  آلفای  که  گردید 
نوستالژی   در    0/ 84احساس  حضور  بخش  در  و 

 محاسبه شد.   88/0ورزشگاه،  

 ها دادهروش پردازش 
از    پژوهش  هایداده به منظور تجزیه و تحلیل   حاضر 

 آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار  

توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید.  
در بخش آزمون استنباطی از آمار کلوموگراف اسمیرنف  

استفاده    پژوهش  هایداده جهت تعیین وضعیت توزیع  
جهت   ساختاری  معادالت  آزمون  از  همچنین  گردید. 

استفاده گردید. کلیه روند تجزیه    پژوهشدل  بررسی م
اس    افزارهاینرم حاضر در    پژوهش   هایداده و تحلیل  

 انجام گردید.  پی ال اسو  پی اس اس

 

  هاافتهی
ر نشان داد میانگین سنی  حاض  پژوهشنتایج توصیفی  

بود.    4/27  پژوهشهای  نمونه آزمون سال  نتایج 
توزیع  -کلوموگراف که  داد  نشان    های داده اسمیرنف 

غیرطبیعی   با توجه به.  استحاضر غیرطبیعی    پژوهش
  افزارهای نرمها مشخص گردید که از  بودن توزیع داده

نرمواریانس و   بایستی می اس  اسالپیافزار  محور 
، نتایج مربوط به ضرایب  1جدول شماره  .گردداستفاده 

همچنین  .  دهدمی را نشان    پژوهشمسیر بین متغیرهای  
در حالت ضرایب مسیر   پژوهش مدل    2و    1شکل شماره  

 .دهدمی و میزان تی را نشان 

 معنادار در مدل تعیینضرایب   -1جدول 

 سطح متغیر  تعیین ضریب  مقدار تی معنادار سطح 

0.000 870.33  8670.  بر قصد حضور هواداران  ورزشی احساس نوستالژی 
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 در حالت ضرایب مسیر   پژوهشمدل  -1شکل 

 

 
 در حالت میزان تی  پژوهشمدل  -2شکل 

 
با   که    پژوهشنتایج  مطابق  گردید  احساس  مشخص 

هواداران   ورزشگاه  در  حضور  بر  =  867/0)نوستالژی 

در  معناداری    تأثیر=سطح معناداری(  001/0،  تأثیر

، وضعیت برازش  2دارد. جدول شماره  جهت مثبت  

. دهدمیرا نشان    پژوهشمدل  
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 های بزارش مدل شاخص -2جدول 

 وضعیت  معیار  میزان 
 مناسب  0/ 7باالتر از  83/0 آلفای کرونباخ 
 مناسب  0/ 7باالتر از  91/0 پایایی ترکیبی 
 مناسب  0/ 4باالتر از  62/0 روایی همگرا

2R 75/0  مناسب  67/0باالتر از 
2Q 62/0  مناسب  32/0باالتر از 

GOF 46/0  مناسب  32/0بالتار از 

نشان داد که مدل    پژوهشمطابق با نتایج برازش  

 . استحاضر از برازش مناسبی برخوردار    پژوهش
 

 گیری بحث و نتیجه
احساس نوستالژیک به عنوان به یکی از مسائل مهم  

حوزه گرفته  در  قرار  بررسی  مورد  مختلفی  علوم  و  ها 
ورزش   در  نوستالژیک  احساس  از  گیری  بهره  است. 
سبب گردیده است تا امروزه از آن در مسائل مختلف  

سبب گردیده است تا   مسئله. این  استفاده شودورزشی  
نقش احساس نوستالژی    پژوهش حاضر به دنبال بررسی 

ل به حضور در  فوتبا  یمل  میهواداران ت  لیتماورزشی بر  
متغیر    پژوهشباشد.    ورزشگاه  در  داد که  حاضر نشان 

 پذیری تأثیراحساس نوستالژیکی ورزشی؛ برانگیختگی، 
.  بودند  این متغیر  کنندهیین تب  ی معنادار طوربه و آشنایی  

یافته این  تبیین  میدر  آنها  از  گفت  که  توان  جا 
رخ   پذیریتأثیر به  فرد  حساسیت  میزان  نوستالژی  از 

تجربه  می دادن  نشان  را  نوستالژیکی  کسانیای    م دهد، 
آن را دارند   تجربهکه بیشتر با نوستالژی آشنا هستند و 

گیرند )هالبروك و آن قرار می  تأثیربیشتر تحت    احتماالً
حافظه   (6200،  1اسچیندلر  و  شناختی  بعد  نتیجه  در 

دارند  قوی رابرات)موریستری  هالبروك،  و    ، 

 

1. Holbrook & Schindler 

2. Morris, Holbrook, Robert & 

Schindler 

گروهی )مانند   هایفعالیت( و بیشتر  2013،  2اسچیندلر 
(، 1993دهند )هالبروك،  هواداری ورزشی( را ترجیح می

  که ین انقش زمان و دسترسی در نوستالژی مهم است؛  
چه قدر زمان باید سپری شود تا یک فرد برای رویداد  

پید نوستالژیکی  حس  گذشته  به  مربوط  کند.  خاصی  ا 
کنند که به  ( استدالل می2004)   3ریسنویتز، اییر و کاتلر

حس   جوانان  از  بیشتر  بزرگساالن  زیاد  احتمال 
 کنند.  نوستالژیکی پیدا می

به یادآوری  به نظر می رسد حس نوستالژیک به واسطه  
گردد  های زندگی افراد سبب میبرخی خاطرات و تجربه 

منجر به بروز    مسئله که این    ،تا احساسات آنان برانگیزد
-وابستگی عاطفی و ذهنی میان افراد و آن وقایع می

این   احساس    مسئله گردد.  تا  است  گردیده  سبب 
های ذهنی و رفتاری افراد  گیرینوستالژیک بر تصمیم

 گذار باشد.تأثیر
( نشان داد که نوستالژی برای تفریحات  1995)  4باتچو 

-سیقی و ورزش افزایش مییابد اما برای موکاهش می
بندی مشتریان از یابد. بازاریابان نوستالژیک برای بخش

می  استفاده  با  سن  متفاوت  سنین  با  افراد  زیرا  کنند. 
کنند. برای چیزهای مختلفی حس نوستالژیک پیدا می

میالدی رشد کرده است    1980مثال، فردی که در دهه  
ردی که  های مارادونا به انگلیس و فممکن است با گل

3. Reisnewitz, Iyer, and Cutier 

4. Batcho 
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میالدی رشد کرده است ممکن است با    1990در دهه  
های زیدان به برزیل حس نوستالژیکی پیدا  دیدن گل

توان گفت با این تفاسیر  ها میکنند. در تبیین این یافته 
و نتایج ارائه شده احتمال دارد که اگر هوادار بیشتر با  
در   نوستالژیکی  حس  باشند  آشنا  نوستالژیکی  مصداق 

شود و شاید تمایل به حضور  شتر برانگیخته میآنها بی
در فضای رویدادهای ورزشی آنها بیشتر شود. همچنین  
احتمال دارد که هر چه هوادار برای مقوله نوستالژیکی  

به    پذیرترتأثیر تمایل  نتیجه  در  و  انگیختگی  باشند 
( در  2011) 1مشارکت آنها نیز بیشتر شود. لیفی و قربی

-تجربی خود نشان دادند که بیش از محرك  پژوهش
پیامدهای  نوستالژی،  بازاریابان    های  توجه  مورد  آن 

 است. 
حاضر نشان داد که احساس نوستالژی ورزشی    پژوهش

ملی  تیم  هواداران  حضور  ایران    بر    گذار تأثیرفوتبال 
توانند تجربیات ناملموس  احساس نوستالژیک می.  است

(. 2013را به ملموس تبدیل کنند )میرچنت و همکاران،  
شناختی بسیار  از طرف دیگر نوستالژی یک عنصر روان 

است که می را تحت  قوی  افراد  رفتار  قرار    تأثیرتواند 
،  (. ماسون2010، 2دهد و رابطه آنها را هدایت کند )میر

)2005)  3شرر و    داکیوت  ویلسون  و  این  2004(  به   )
مکان که  رسیدند  اتفاقات  نتیجه  ورزشی،  های 

از   پس  رخدادهای  و  آن  در  شده  برگزار  رویدادهای 
کدام   هر  می  طوربه رویداد  مردم  جداگانه  برای  توانند 

، ( و فایرلی2002)  4کنند. گامون   حس نوستالژیکی ایجاد 
گین  و  به  2013)  5کلت  نوستالژی  که  دادند  نشان   )

های  گذارد تا در کمپمی  تأثیرعنوان محرکی بر افراد  
برای تماشای   یا در یک سفر گروهی  فانتزی  ورزشی 

شوند جمع  هم  دور  فوتبال  براین    .مسابقات  عالوه 
بازی در  که  ورزشی  کسانی  ی  قبل  المللیین بهای 

اند با حس نوستالژی که دارند  تماشاگر یا داوطلب بوده 

 

1. Lefi, & Gharbi 

2. Meyer 

3. Mason, Duquette & Sherer 

-برای تجربه تماشاگری یا داوطلبی دوباره تحریک می
و همکاران،   )کاستا  بیشتر    هایپژوهش(.  2006شوند 

-جنبه  تأثیراند که میزان اثر نوستالژی تحت  نشان داده
می نوستالژی  محیط  و  مشتریان  مختلف  تواند های 

باشد   ماتسوما )کوسومیمتفاوت  ، 6سوگیموریو    ، 
اساس  (.2010 گرفته  بر  صورت   ینترمهم   مطالعات 

-مصرف  رفتار  بر  تأثیربرای    آن  توانایی  نقش نوستالژی
  تأثیر   تحت  فرد،  گذشته   و   اشیاء  پیوند بین   ایجاد  کننده،

حالت  قرار و   روانی  دادن  افراد    ایجاد   فرد  در  انگیزه 
نوستالژیکی   قابلیت  بنابراین   تواندمی هستند. 

ضور تماشاگران  کارکردهای مهمی در جهت تحریک ح
 در ورزشگاه باشند.

این   تفسیر  احساس    مسئلهدر  که  است  ذکر  به  الزم 
سبب   ورزشی  اتفاقات    گرددی منوستالژیک  برخی  تا 

این   گردد.  ایجاد  افراد  ذهن  در  گذشته  خوشایند 
ذهن    گذاریتأثیر بر  ورزشی  نوستالژیک  احساس 

تا انگیزش و تحرکات الزم    گرددی مسبب  ورزشکاران  
ایجاد گردد. به عبارتی    هاورزشگاه جهت حضور افراد در  

احساس نوستالژیک ضمن بازگو نمودن تجارب گذشته  
تا پیوند عاطفی میان هواداران    گرددیمورزشی، سبب  

 گرددی مسبب    ئلهمسو ورزش دوباره ایجاد گردد. این  
ورزشی حضور مجددی را تجربه    هایدان متا هواداران در  

کارکردهای احساس نوستالژی    رسدیمنمایند. به نظر  
و   هایرویه تا    گرددیمورزشی همچنین سبب   ذهنی 

تحت   افراد  عبارتی الفکری  به  و  گیرد  قرار  شعاع 
تحت   را  آنان  دهد.    تأثیررفتارهای  قرار  احساس  خود 

م  ی ورزش  کینوستالژ بس یسبب  تا  افراد    یاریگردد  از 
به   مقامتیموفق  یادآوریضمن  و  شده    یها ها  کسب 

ماندگار    یهاچهره  یادآوری  نی و همچن  یورزش  یهامیت
گردد تا افراد به حوزه  یسبب م  یورزش  یادماندهیو به  

از بروز تحرکات    یناش  مسئله  ن ی. اشوندورزش جذب  

4. Gammon 

5. Fairley, Kellett, Green 

6. Kusumi, Matsuda & Sugimori 
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ا در  نوستالژ  فراد الزم  احساس  بروز  واسطه    کیبه 
طرفاست  یورزش از  نوستالژ  ی.    یورزش  کیاحساس 

م تیسبب  هواداران  تا  ا  یمل  میگردد   ران، یفوتبال 
  جادیا  رانیفوتبال ا  یمل  می با ت  یو عاطف  یذهن  یریدرگ
تصمیم  مسئله  نیا.  ندینما در  و یریگمیتواند  ها 

ورزش در  حضور  جهت  هواداران    تأثیرها  گاهانتخابات 
 گذار باشد. 

نمود که مدیریت  پژوهش   و   مکاناتا  حاضر مشخص 
  بازی نتیجه و   کیفیت  ورزشگاه، و  ایرسانه  جو  خدمات،

متغیر    کنندهتبیین  معنادار  طوربه تیم و شرایط محیطی  
هم   عوامل  این  بودند.  ورزشگاه  در  حضور  به  تمایل 

در ورزشگاه هستند   هواداربیانگر میزان تمایل به حضور  
گیری یک فضای و هم ارتباط نزدیکی با محیط شکل

این  به  توجه  با  دارند.  آن  یادآوری  و  که  نوستالژیک 
مشکالت بسیار زیاد در ارائه امکانات و خدمات هواداری  

-پاسخ  احتماالًهای کشور وجود دارد  زشگاهدر محیط ور
در   آن  برای  بیشتری  اهمیت  پژوهش  این  دهندگان 

شده قائل  حضور  به  شاید  تمایل  امکانات  واقع  در  اند. 
ترین انگیزاننده برای حضور در ورزشگاه نباشد اما  قوی

ترین مانع باشد. در تبیین بیشتر تواند مهمضعف آن می
یافته کهاین  گفت  باید  حتی    ها  نوستالژیک  بازاریابی 

تواند مشکالت ابعاد تمایل به حضور در ورزشگاه را  می
به نحوی خوشایندتری بازتاب دهد. برای مثال تصاویر  

 های قدیم فوتبال کشور از جمله مربوط به ورزشگاه
 

 منابع

آزادی می  و  ورزشگاه  ابعاد فیزیکی  بودن  تواند سنتی 
سازی و نحو دیگری مفهومها را به  اجتماعی ورزشگاه

 نماید.  ادراكقابل 
می ورزشی  نوستالژیک  احساس  از  به  استفاده  تواند 

کلیدی سبب گردد تا ذهن و نگرش  مسئلهعنوان یک 
قرار داد و در    تأثیر های ورزشی تحت  افراد را در محیط

سبب گردیده   مسئلهجهت مثبت خود برانگخیت. این  
تمایل بر  ورزشی  نوستالژیک  احساس  تا    ل یتما  است 

ت ورزشگاه   یمل  میهواداران  در  حضور  به    فوتبال 
حاضر پیشنهاد    پژوهشبا توجه به نتایج    گذار باشد.تأثیر

ورزشی کشور با ایجاد برخی    هاییوم استادتا    گرددیم
و   از    هاییلمفتصاویر  و    هایی قهرمانکوتاه   ملی 

ورز سازی  همچنین  خاطره  به  محبوب،  شکاران 
نمایند.   هاییتموفق تماشاگران  ذهن  در  گذشته 

پیشنهاد   ذهنی   گرددی مهمچنین  درگیری  جهت 
تماشاگران با رویدادهای ورزشی از جمله مسابقات تیم  

فوتبال،   به    یهامکان ملی  تماشاگران  خروج  و  ورود 
غنی گردد.   یزانگخاطرهورزشگاه با اقدامات و تصاویر  
نتایج   به  توجه  با  پیشنهاد    پژوهشهمچنین  حاضر 

در تیم ملی فوتبال جهت تقویت    اییته کمتا    گرددیم
 احساس نوستالژی ورزشی هواداران ایجاد گردد. 
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