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Streszczenie 

Cel 

Na podstawie szerokiego przeglądu literatury fachowej i badań naukowych z dziedziny 

teorii tożsamości społecznej, zachowań konsumenckich i marketingu sportowego w pracy 

zbadano relację między identyfikacją z zawodowym sportowcem a zachowaniem 

konsumentów – fanów sportu. Przy wskaźniku uczestnictwa w sportach indywidualnych 

sięgającym 34,6% wobec 23,6% w sportach zespołowych w USA w 2016 r. (Participation 

Report, 2017), dziwi fakt, że badania dotyczące zachowań konsumentów i wyników 

sponsoringu koncentrują się głównie na sportach zespołowych. Ze względu na fakt, iż surfing 

zyskuje większą popularność dzięki temu, iż stanie się sportem olimpijskim w 2020 r., jest 

doskonałym przykładem sportów indywidualnych wartych zbadania.  

Tożsamość społeczna jest tą częścią własnej tożsamości, która opiera się na „relacji 

między jednostką a jej otoczeniem” (Heere & James, 2007, s. 67). Dlatego identyfikacja ze 

sportowcem przedstawia psychologiczną relację między jednostką a danym sportowcem, 

w tym również doświadczania sukcesów i porażek danego sportowca jako własnych 

doświadczeń (Cunningham, 2016). Poprzez połączenie wiedzy z zakresu zachowań 

konsumentów z teorią tożsamości społecznej, stworzono model, w którym przetestowano 

zarówno efekty sponsoringu oparte na identyfikacji, jak i czynniki nie będące częścią 

identyfikacji, a które mogą umożliwić menedżerom prognozowanie zachowań nabywczych 

fanów sportu.  

Metodologia 

W celu zbadania zachowań konsumenckich entuzjastów surfowania przeprowadzono 

analizę na podstawie danych zebranych za pomocą ankiety internetowej, w wyniku czego 

otrzymano próbę N = 491 respondentów, którzy odpowiedzieli na wszystkie pytania. 

Kwestionariusz składał się z ośmiu różnych części. W pierwszej kolejności przeprowadzono 

analizę czynnikową metodą głównych składowych (PCA) w celu ewentualnego zmniejszenia 

liczby i przegrupowania wskaźników zmiennych latentnych przy użyciu oprogramowania 

SPSS Statistics. Następnie przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA), aby 

pokazać związki między zmiennymi latentnymi i ich wskaźnikami. Na koniec przeprowadzono 

modelowanie równań strukturalnych (SEM) w celu oceny ogólnego dopasowania modelu 

i weryfikacji hipotez. CFA i model ścieżki oceniono za pomocą oprogramowania AMOS 22. 



To podejście pozwoliło przeanalizować model złożonych zależności takich jak: efekty 

pośrednie, moderacje, a także wielokierunkowe efekty zmiennych odpowiednich dla tego 

badania. 

Wyniki 

Wyniki sugerują, że identyfikacja ze sportowcem jest istotną zmienną w przewidywaniu 

zachowań konsumentów. Identyfikacja ze sportowcem bezpośrednio pozytywnie wpływa na 

takie zmienne, jak stosunek do sponsora i bierne uczestnictwo (zawody oglądane na żywo lub 

za pośrednictwem środków przekazu). Zmienne te generują, bezpośrednio lub pośrednio, 

wyższe wydatki na produkty związane z surfowaniem w ogóle, a co ważniejsze, wydatki na 

produkty sponsora ulubionego surfera. Wyniki pokazują, że identyfikacja ze sportowcem jest 

znaczącą zmienną w pomiarze skuteczności działalności sponsoringowej. Nie wszystkie 

hipotezy zostały potwierdzone; z pewnością model ujawnił więcej pośrednich ścieżek 

oddziaływania (zamiast bezpośrednich) niż początkowo zakładano. Autor uważa, że jest to 

spowodowane faktem, że w badaniu analizowano rzeczywiste zakupy zamiast intencji 

dokonania zakupu, na których opierały się wcześniejsze badania. Wyniki wykazały brak 

bezpośredniego wpływu identyfikacji ze sportowcem na wydatki. Badanie to wnosi wkład do 

współczesnej wiedzy na temat zachowań konsumentów, pokazując, że im wyższa identyfikacja 

ze sportowcem i im bardziej przychylna postawa konsumenta wobec sponsora, tym bardziej 

przekładają się one na wyższe wydatki na produkty sponsora sportowca. 

Ograniczenia badań / Przyszłe badania 

Ze względu na konieczność ograniczenia zakresu badania, w niniejszym projekcie 

badawczym skoncentrowano się głównie na surferach, którzy startowali w najbardziej 

popularnej lidze WSL Championship Tour w roku 2018. Dalsze badania powinny obejmować 

również znanych surferów z innych lig, aby uzyskać pełny obraz konsumentów, fanów 

surfingu, w kontekście surfowania. Analizowano wyłącznie sponsorów marek surfowych; 

dlatego dalsze badania nad sponsoringiem powinny obejmować szerszą i bardziej 

zróżnicowaną listę sponsorów produktów niezwiązanych z surfingiem. Kontynuacją rozważań 

powinno być uwzględnienie w badaniu zarówno sportów zespołowych i indywidualnych, 

w celu uzyskania pełnego obrazu identyfikacji ze sportowcem. Wyniki niniejszych rozważań 

pokazują rozbieżność między wcześniejszymi wynikami dotyczącymi zamiaru zakupu 

a wynikami dotyczącymi faktycznych wydatków. Proponuje się, aby przyszłe badania 

koncentrowały się przede wszystkim na faktycznych zakupach, a nie na intencji zakupu oraz 

na analizie luki pomiędzy intencją a zachowaniem konsumenta. Przyszłe prace badawcze, 



zamiast badać produkty drużyny sportowej, powinny koncentrować się na wydatkach na 

produkty sponsora jako wyniku sponsorowania. Wkład do współczesnej wiedzy na temat 

efektów sponsoringu wniosłyby również dalsze badania z uwzględnieniem czynników 

społeczno-demograficznych oraz geograficznych, siłę wizerunku a także elementy, których 

znaczenie było niewielkie w tym badaniu, takie jak bierne i aktywne uczestnictwo w sporcie 

oraz czynniki zakupu. 

Praktyczne implikacje 

Implikacje menedżerskie tego badania wskazują, że marketerzy mogą wykorzystać 

przedstawiony model jako ważne narzędzie diagnostyczne do ustalenia strategii segmentacji 

konsumentów sportu i znalezienia takich konsumentów, których identyfikacja ze sportowcem 

prowadzi do wydatków na produkty sponsora. Marketerzy sportowi mogą również wykorzystać 

wyniki tego badania do zaproponowania segmentacji sportowców według poziomu ich 

identyfikacji. Ponadto marketerzy powinni szczególnie  ukierunkować reklamę na pokolenie 

„milenialsów”, ponieważ jest to pokolenie zamożne,  kupujące droższe ubrania, buty 

i akcesoria, które odzwierciedlają ich pasje i zainteresowania. Reklamy emitowane podczas 

zawodów sportowych powinny być wyraźnie skierowane do aktywnych entuzjastów sportu, 

bowiem z analizy wszystkich badanych podgrup wynika, że oglądalność zawodów surferskich 

przez fanów, którzy regularnie surfuję, znacząco przekłada się na większe wydatki na produkty 

związane z surfowaniem. Firmy sponsorujące powinny dostosować marketingowe podejście do 

dojrzałych konsumentów sportu, oparte na nieidentyfikacyjnych czynnikach zakupu, takich jak 

jakość. Wyniki tego badania wykazały, że postrzeganie marki sponsora ma kluczowe znaczenie 

dla generowania sprzedaży. Sponsorzy muszą bardzo ostrożnie wybierać sportowców, którzy 

będą ich markę reprezentować, ponieważ wizerunek sportowca prawdopodobnie wpłynie na 

postrzeganie marki sponsora. Marketerzy muszą sobie również zdawać sprawę z tego, że same 

działanie sponsorskie niekoniecznie przełożą się na zwiększenie przychodów. Działania 

marketingowe sponsorów powinny obejmować działania mające na celu kreowanie 

pozytywnego wizerunku swojej marki, ponieważ to przychylna postawa wobec sponsora 

przekłada się na uzyskanie wyższej sprzedaży. 

 


