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  سرآغاز 

اي از صفات روحی و بـاطنی انـسان تعریـف       را مجموعه  1اخالق
اند که به صورت اعمال و رفتـار ناشـی از خلقیـات درونـی               کرده

اخالق یعنـی اینکـه بـراي       ). 1(کند  انسان بروز ظاهري پیدا می    
دیگران نیز همانند خود اهمیت قائل شده و بـین خـوب و بـد و                

دامنـه اخـالق را در حـد    ). 2 (درست و غلط تمـایز قائـل شـویم     
کنند، امـا رفتارهـاي فـردي وقتـی در          رفتارهاي فردي تلقی می   

کند، به نوعی اخـالق   جامعه یا نهادهاي اجتماعی تسري پیدا می      
). 3(دوانـد   شود که ریشه در فرهنگ جامعه می      جمعی تبدیل می  

اي بودن یک سازمان، جامعه و یا گروه، بـیش از آنکـه در               حرفه
هاي گونـاگون از    لیت تمام وقت افراد براي کسب منفعت      گرو فعا 

هاي اقتصادي باشند، در گرو تـالش جمعـی افـراد           جمله منفعت 
 مشترك و رشد هر چـه بیـشتر   2ايبراي پایبندي به اصول حرفه 

، پــرداختن بــه هــا سـازمان امــروزه در تحلیــل ). 4(حرفـه اســت  
 ها سازمان نماد بیرونی.  یکی از الزامات است3هاي اخالقی ارزش

هـاي  هد که حاصل ارزش    آنها تشکیل می   4را رفتارهاي اخالقی  
، ظهـور و بـروز   هـا   سـازمان گوناگون اخالقـی اسـت کـه در آن          

در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهاي اخالقی        . اند یافته
هـاي دولتـی و   هـاي زیـادي را در بخـش     ، نگرانـی  ها  سازماندر  

از سوي دیگر رعایت موازین     ). 1(غیردولتی به وجود آورده است      
 در اقتصاد امروزي بسیار مهم بـوده و       ها  سازماناخالقی از سوي    
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گیـري و حفـظ      نقش اساسی را در شکل     ها  سازمانرفتار اخالقی   
). 5(کنـد  روابط بلندمدت میان سازمان و مـشتریانش بـازي مـی        

کننـدگان را بـه خـود جـذب     هاي اخالقی توجـه مـصرف   شرکت
در ). 6(خود منجر به خرید محصوالت خواهد شد        کنند و این     می

مدت بـراي   حالی که فروش غیراخالقی ممکن است منافع کوتاه       
شرکت داشته باشد اما در بلندمدت مشتریان اعتمـاد خـود را بـه              

در واقـع  ). 7(شـود   شرکت از دست داده و فروش نیز کمتـر مـی          
کـه  شـود   وکار موجب نوعی اعتماد می    التزام به اخالق در کسب    

باشد و موفقیت بلندمدت    اي اجتماعی و ارزشمند می    خود سرمایه 
دهنــد تحقیقــات نــشان مــی). 8(کنــد ســازمان را تــضمین مــی

یی که در راستاي رعایت مـوازین اخالقـی در حرکـت            ها  سازمان
باشند موجب توانمندسازي مشتریان، رضـایت آنهـا و کـسب           می

 اخالقی فروشـنده،  با افزایش رفتار). 9(مزیت رقابتی خواهند شد  
یابد و مشتریان وفادار خودآگـاه یـا         مشتري افزایش می   5وفاداري

هاي فعال براي شرکت نقـش ایفـا        ناخودآگاه به صورت بازاریاب   
اي کـه اهمیـت و ارزش   هـاي ویـژه   یکی از زمینه  ).10(کنند  می

از جمله رفتارهاي  .کند، ورزش استاخالق نمود خاصی پیدا می
وکارهـاي   و کـسب   هـا   سـازمان ن و کارکنـان     اخالقی که مـدیرا   

، رفتار 6پذیريتوان به مسئولیت توانند رعایت کنند می   ورزشی می 
  : اشاره کرد 8اي و اخالق حرفه7عادالنه

 انـواع  بـین  تمـایز  بـر  هـا تـالش  بیشتر کار، اخالقیات زمینه در

 در بایـستی  منظـور  بـدین . شـده اسـت   نهـاده  پذیريمسئولیت

. شـود  ایجـاد  روشـنی  نگـرش  پـذیري یتمسئول مفهوم خصوص
 اشـاره  محیط و افراد بین ارتباط نوعی به اغلب پذیريمسئولیت

 پاسـخگویی  ، بـه هـا  سازمان و افراد ارتباطات بین حوزه در. دارد

اقـداماتی   بـه  فرد نسبت نگرش پذیري،مسئولیت در. دارد داللت
ع، درواقـ . سـازد را مـی  پاسـخ او  بخشی از دهد، نیزمی انجام که

 و اسـاس مقاصـد   بـر  پاسخی است کـه  مستلزم مسئوالنه اقدام
با توجه به اینکه در حـوزه  ). 11(گردد  ارائه هاهاي فعالیتانگیزه
باشد ها در حوزه خدمات می    وکارهاي ورزشی بیشتر فعالیت   کسب

تواند باعث بهبود رعایت اعمال مسئوالنه در قبال ورزشکاران می     
. دد خـدمات و محـصوالت گـردد       رفتارهاي مصرفی و خرید مج    

 سیستم اداري و تجاري توجه به حفـظ         هاي تحول یکی از هدف  

وکارهـاي الزم    ساز. باشدکرامت و رفتار عادالنه با مشتریان می      
در ارائه خدمات مطلوب به مردم تحـت عنـوان طـرح تکـریم و               

 داراي  و تجـاري  اداري هـاي رجـوع در نظـام    جلب رضایت ارباب  
علت وجودي هر سازمان و دسـتگاهی        زیرا   تاساي  هاهمیت ویژ 

 در رجوعارباب.  ددهبه خدماتی است که به افراد مختلف ارائه می

اسـت و   مـشتري  متـرادف  فروش، و بازاریابی به مربوط مباحث
 بـا  رویـارویی  علـت  بـه  که است مدار، سازمانیمشتري سازمان

 و کـرده  توجـه  دقت به مشتریان خـود  با محیطی انبوه تغییرات
 خدمات را انتخاب حق مشتریان که آوردمی وجود به را شرایطی

 گویی بیشتر،پاسخ باعث محوريمشتري هرحال به. باشند داشته

). 12(شـد   عدالت خواهد و تصمیمات شدن خالقیت، غیرسیاسی
 ارتباط مستقیم با مشتري   ها  سازمانبا توجه به اینکه کارکنان در       

که بـه    ییها  سازمان. دارند نقش مؤثري  مداري  در مشتري ،  دارند
هـاي ارتبـاطی را در    مـداري هـستند بایـد مهـارت      دنبال مشتري 

هـاي بدنـسازي    از آنجا که در باشگاه    . کارکنان خود نهادینه کنند   
میزان رجوع قشرهاي مختلف سنی از ورزشکاران براي اسـتفاده          
از خدمات باشگاه زیاد است، الزم است که باشگاههاي بدنسازي          

رایی مجربی داشـته باشـند تـا بتواننـد در برخـورد بـا               عوامل اج 
ورزشکاران بصورت عادالنه رفتار کنند و دیدي منصفانه در ارائه          

  . خدمات داشته باشند
 دسـت  از احتمـال  رقیبـان  افـزایش  و وکارکسب حوزه توسعه با

این  موازات به و یافته اهمیت ها سازمان در فعلی دادن مشتریان
بـا   کارکنـان  تعامـل  و رفتـار  اخـالق،  نـوع بررسی تأثیر  اهمیت
اهمیـت بیـشتري    سازمان با مشتري رابطه پایداري در مشتریان

 در نو تا حدودي ايپدیده ايحرفه اخالق مفهوم. است کرده پیدا

 شـده  بـسیاري بـه آن   باشد که به تازگی توجـه می اقتصاد علم

 کـه  دارد را خـود  بـه  مربـوط  تعهـدات  و رفتـار  حرفه هر. است

 بـر  نیـز  ايحرفـه  اخـالق . اسـت  حرفه آن اساسنامه گرفته ازبر

 جامعـه  بـه  خـدمت  از آلایـده  نمونه یک و دانش وسیع حسب

 گونـاگون  هايحرفه اخالقی مسائل به کوشدو می شده تعریف

هـاي  پذیرش مـسئولیت در قبـال جامعـه از ویژگـی    . دهد پاسخ
زان میـ  به جامعه در حرفه هر شاخص هر جامعه است و مقبولیت

 شـناخت  در هـا  سـازمان . دارد بستگی حرفه آن پذیريمسئولیت
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مـسایل   حـل  و تـشخیص  و محـیط  قبـال  در تعهدات اخالقـی 
و  هـستند  معینـی  تخصصی دانش محتاج وکارکسب در اخالقی
در صـنعت ورزش  ). 13(اسـت   ايحرفه اخالق همان دانش این

 وکارهاي کوچک اقتصادي  هاي بدنسازي به عنوان کسب    باشگاه
. باشند و بـه دنبـال جـذب و حفـظ مـشتریان هـستند              مطرح می 

هاي بدنـسازي بـه اصـول اخـالق      استلزام عوامل اجرایی باشگاه   
ــه ــأثیر چــشمحرف ــر فعالیــتاي ت ــري ب هــاي ســازمان دارد، گی

شود  در محیط کاري می9که منجر به افزایش بهره وري   طوري به
. بخـشد د مـی  و ارتباطات بین عوامل اجرایی و مشتریان را بهبـو         

هـاي بدنـسازي منجـر بـه     اي در باشـگاه حاکمیت اخالق حرفـه   
شـود و باعـث   ها و موفقیـت در تحقـق هـدف مـی        کاهش تنش 

شود مشتریان بیشتر بـه اسـتفاده از خـدمات باشـگاه وفـادار               می
 و  هـا   سـازمان دهد که هر اندازه     نتایج تحقیقات نشان می   . باشند
هاي خـود   سرلوحه فعالیتوکارها اصول رفتار اخالقی را در   کسب

آمدهاي مثبتی براي آنها از لحـاظ میـزان حفـظ و            قرار دهند پی  
 در پـی خواهـد      10وفاداري مشتریان و تقویت رفتارهاي مـصرفی      

وکـار و اخـالق فـروش بخـش مهمـی از توسـعه              کسب. داشت
کنند، که ایـن    استراتژي رابطه فروش را براي مشتریان بازي می       

توانـایی رابطـه فـروش در بلندمـدت         خود به افزایش فـروش و       
در نتیجـه زیرپـا گذاشـتن ایـن اصـول در          ). 7(کمک خواهد کرد  

شـود و   بلندمدت موجب بدبینی مشتریان نسبت به سـازمان مـی         
برخی از  . تواند امیدي به حفظ مشتریان داشته باشد      سازمان نمی 

هـاي اخالقـی از سـوي       اند که رعایت ارزش   محققان نشان داده  
کننـدگان دارد و در     ن تأثیر مستقیمی بر رفتار مصرف     تولیدکنندگا

هاي اخالقی اصل صـداقت بیـشترین رابطـه بـا          بندي مؤلفه رتبه
اند محققان دیگري اشاره داشته   ). 14(کنندگان دارد   رفتار مصرف 

که رعایت رفتار اخالقی از سوي فروشندگان بـر جلـب اعتمـاد،             
یر معنـاداري داشـته      خریدار تأث  11تعهد، ارتباطات و تبلیغ شفاهی    

 نـشان داده اسـت کـه رعایـت رفتـار        نتایج پژوهشی ). 15(است  
 تـأثیر   12اخالقی در فروش بر رضایت، اعتماد و وفاداري مشتري        

هـاي پژوهـشی رفتـار    براسـاس یافتـه  ). 16(مثبتی داشته اسـت    
کنـد و   فروشنده نقش حیاتی در تصمیم خریـد نهـایی ایفـا مـی            

ارتبـاطی فروشـنده بـه طـور قابـل           مهارتهاي   رفتاريهاي  جنبه

توجهی خریداران را در رسیدن به تصمیم خرید تحت تأثیر قـرار            
برخی از محققان اشاره دارند کـه رفتـار فـروش    ). 17(داده است  

اخالقی از طریق متغیرهاي اعتماد و تعهد مشتري بـر وفـاداري            
و تعهد مشتري نیز اثر مستقیمی بر وفاداري دارد         . تأثیرگذار است 

همچنین محققان دیگري اشاره دارند که عوامل فردي، از         ). 18(
کننده نسبت به رفتارها تـأثیر معنـاداري بـر       جمله نگرش مصرف  

 ها  سازمانتر شدن روزافزون    پیچیده). 6(قصد خرید اخالقی دارد     
و افزایش میزان کارهـاي غیراخالقـی در محـیط کـاري، توجـه           

قـی معطـوف سـاخته      مدیران و صاحب نظران را به مباحث اخال       
هاي مدیران ورزشی کارآمد    ترین دغدغه یکی از مهم  ). 19(است  

در سطوح مختلف ایجاد بسترهاي مناسب اصول اخالقـی بـراي           
عوامل انسانی شاغل است تا با حس مـسئولیت و تعهـد کامـل،              

مباحـث  . اصول اخالقی حاکم بـر حرفـه خـود را رعایـت کننـد             
هــاي ســی در باشــگاهاخالقــی در حقیقــت یکــی از مــسائل اسا

هـاي  اگرچه ممکن است در باشـگاه     . شودبدنسازي محسوب می  
هایی براي اطمینان از رعایـت اصـول اخالقـی از           بدنسازي رویه 

سوي عوامل اجرایی وجود داشـته باشـد امـا در بعـضی شـرایط               
از . شود تا اصول اخالقی نادیـده گرفتـه شـود     عواملی موجب می  

مـدت موجـب     است در کوتاه   سوي دیگر اگرچه این عمل ممکن     
افزایش درآمد باشگاه شود اما تصویري کـه مـشتري از باشـگاه             
بدنـسازي دارد تــا حـدودي تحــت تـأثیر نحــوه رفتـار کارکنــان     

وکارهـا بخـصوص     با توجه به اینکه امروزه بقاي کسب      . باشد می
وکارهـاي  باشـد و کـسب    ورزشی به مشتریان خـود وابـسته مـی        

هومی ندارند بنابراین اگر ورزشکاران   ورزشی بدون ورزشکاران مف   
ها از اصول اخالقی قابل قبولی در برخـورد  درك کنند که باشگاه   

کنند بیشتر نسبت بـه انجـام رفتارهـاي         با ورزشکاران پیروي می   
، وفـاداري، تبیلـغ    14، کمیت مـصرف   13مصرفی مانند خرید مجدد   

هـا مبـادرت      در باشـگاه   15شفاهی و به طور کلی حـضور مجـدد        
لذا با توجه به اهمیت رعایـت مـوازین اخالقـی در            . هند کرد خوا

هاي در این تحقیق بـه تحلیـل رابطـۀ رفتـار اخالقـی از               باشگاه
هـاي بدنـسازي بـا رفتـار مـصرفی       سوي عوامل اجرایی باشـگاه    

  . ورزشکاران پرداخته شد
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  مدل مفهومی تحقیق: 1نگاره 

  

  روش
معـۀ آمـاري    جا. تحقیق حاضر کاربردي از نوع همبستگی اسـت       

. هاي بدنسازي اسـتان کردسـتان بـود   تحقیق ورزشکاران باشگاه  
 روش  که با اسـتفاده از     ورزشکار 305  عبارت بود از   نمونه آماري 

 ویژگی هاي جمعیت شناختی   .  انتخاب شدند  گیري تصادفی نمونه
  .  آمده است1 در جدول نمونه 

  
  

  هاي جمعیت شناختی نمونهتوصیف ویژگی: 1جدول 
  درصد  فراوانی  هاروهگ  شاخص

2/67 205 مرد   8/32  100  زن  جنسیت 
4/18  56  سال20تا   

30 تا 21  160  5/52  
40 تا 31  60  7/19  
50 تا 41  24  9/7  

  سن

  6/1  5   به باال51
  9/7  24  روز2تا 

  تعداد روزهاي استفاده در هفته  8/70  216  روز4 تا 3
  3/21  65   روز6 تا 5

  
  

 46سـاخته بـا     اي محقـق  ها، پرسـشنامه  دآوري داده به منظور گر  
هـاي   گویـه مؤلفـه  40هاي فـردي و      گویه ویژگی  6گویه شامل   

با هدف حصول اطمینـان از روایـی محتـوایی          . اصلی تدوین شد  
سنجه، محقق اقدام به انجام تعیین روایی پرسشنامه با خبرگـان           

پس . مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند نمود        
از دریافت بـازخورد، اصـالحات پیـشنهادي انجـام و پرسـشنامه             

 گویـه   29هاي فـردي و      گویه ویژگی  4 گویه شامل    34نهایی با   
در مرحله بعد، پرسشنامه به صورت      . هاي اصلی تدوین شد   مؤلفه

اي از جامعـه   نفـره 50تصادفی ساده در اختیـار نمونـه مقـدماتی     
از تحلیـل   . دسـت آمـد    بـه    93/0آماري گردید و ضریب پایـایی       

آمده و آزمون   عاملی تأییدي به منظور تأیید ساختار عاملی بدست       
گیـري تحقیـق بـا    قدرت و معناداري هر یک از متغیرها در اندازه  

نتایج حاصل از روایـی  . استفاده از نرم افزار آموس استفاده گردید    
 سوال در 15اي شامل  گویه29اي محتوایی منجر به تهیه سنجه

 سوال در قالـب مؤلفـه رفتـار    14سه مؤلفه رفتار اخالقی و     قالب  
  .هاي فردي گردید سوال ویژگی4مصرفی و 

هاي تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاري در محـیط       داده
  . مورد تحلیل قرار گرفتSPSS و AMOS نرم افزار 

  
  هایافته

. هـد دها را نشان مـی    گیري سازه  پارامترهاي اندازه  3 و   2جداول  
با توجه به اطالعات جداول ضرایب برآورد شده مـسیر از لحـاظ             

   6متعلق به سوال ) 308/0(کمترین ضریب . آماري معنادار است
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  گیري متغیر رفتار اخالقیپارامترهاي الگوي اندازه: 2جدول 
  پارامتر

  گویه
  

Beta S.E. P  
  001/0    574/0    پذیري در هنگام بروز مشکلمسئولیت
  001/0  151/0  686/0    پذیري در برابر عملکرد ورزشیمسئولیت

  001/0  135/0  662/0    احساس مسئولیت در انجام وظایف
  001/0  139/0  568/0    انگیزه براي پذیرش مسئولیت

پذیريمسئولیت  

  001/0  183/0  426/0    وزانیراحساس مسئولیت در استفاده از مکمل
  001/0  156/0  672/0    رفتار عادالنه در برخورد با مشتري
  001/0  196/0  712/0    دید یکسان در برخورد با مشتري

  رفتار عادالنه  001/0  168/0  705/0    اعتقاد به رفتارهاي یکسان با مشتریان
  001/0    562/0    ضایع نکردن حق مشتریان

561/0   اي کاربه ارتقاء حرفهاهمیت   348/0  001/0  
700/0   درك صحیح از نیازهاي مشتریان  392/0  001/0  
611/0   انضباط و دقت در ارائه خدمات  330/0  001/0  

706/0   شناس نسبت به مشتریانحساس و وظیفه  404/0  001/0  
570/0   احترام براي اهداف مشتریان  329/0  001/0  

اياخالق حرفه  

308/0   هابه نحوه استفاده از مکملاطالعات راجع     001/0  
  
  

  گیري عامل رفتار مصرفیپارامترهاي الگوي اندازه: 3جدول 
        پارامتر

  Beta S.E. P  گویه
  001/0    530/0  رضایت از هزینه براي خدمات باشگاه
  001/0  200/0  781/0  تداوم در استفاه از خدمات باشگاه

  کمیت مصرف  001/0  198/0  673/0   از خدمات در صورت افزایش قیمتتداوم در استفاه
  001/0  169/0  466/0  اولین انتخاب براي استفاده از یک باشگاه بدنسازي
  001/0  172/0  593/0  تشویق دوستان به استفاده از خدمات باشگاه
  001/0  182/0  594/0  تقسیم تجربیات خود از این باشگاه با دیگران

  001/0  206/0  715/0  باشگاه به دیگران و استفاده از خدمات آنمعرفی 
  001/0  186/0  642/0  آگاه کردن دیگران از نکات خوب و مثبت باشگاه

  تبلیغ شفاهی

  001/0    506/0  توصیه باشگاه به دیگران در صورت خواستن نظر
605/0  مند به استفاده مجدد از خدمات باشگاهعالقه  091/0  001/0  

694/0  همیشگی بودن تمایل به حضور   114/0  001/0  
558/0  هاي دیگرعدم تمایل به استفاده از خدمات باشگاه  106/0  001/0  
687/0  ترجیح دادن خدمات این باشگاه  089/0  001/0  

تمایل به حضور 
 مجدد

690/0  قبول خدمات این باشگاه به طور کامل   001/0  
  
  

  گیريزههاي نیکوئی برازش الگوهاي انداشاخص: 4جدول 
  پارامتر

  CMIN/DF  IFI  TLI  CFI  RMSEA  هامؤلفه
  040/0  963/0  955/0  963/0  497/1  رفتار اخالقی
  073/0  899/0  874/0  897/0  640/2  رفتار مصرفی
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متعلـق بـه   ) 781/0(اي و بیـشترین ضـریب   متغیر اخالق حرفـه  
هــاي بررســی شــاخص.  متغیــر کمیــت مــصرف اســت2ســوال 

تـوکر  ،  )CFI( بـرازش تطبیقـی      هـاي برازندگی ماننـد شـاخص    
 RMSEA و   )IFI(و شاخص برازش افزایشی     ) TLI(لوئیس  

نیز بیانگر آن است که متغیرهاي تحقیق از روایی سازه مناسـبی            
  .برخوردار هستند

  

 رفتار اخالقـی    رابطۀ نشان دهندة مدل ساختاري الگوي       2نگاره  
 در ارتبـاط بـا مـدل        5طبق نتایج جـدول     .  رفتار مصرفی است   با

 و سایر شاخصهاي برازش     CFI، TLI  ،IFIهاي  مزبور، شاخص 
 در  4همانگونه که از نتـایج جـدول        . در سطح مناسبی قرار دارند    

آیـد، شـاخص    ارتباط با برازش مـدل معادلـه سـاختاري بـر مـی            
RMSEA  و شاخص CMIN/DF         نیز بر تأییـد مـدل داللـت 

  .دارند
  

 
  مدل نهایی معادالت ساختاري تحقیق: 2نگاره 

  
  

ــرشــاخص: 5جــدول  ازش مــدل معــادالت هــاي ب
  ساختاري

  CMIN/DF  IFI  TLI  CFI  RMSEA  
مـدل  
  کالن

934/0  001/1  002/1  1  001/0  

  
بینی کمیت مـصرف از طریـق       نتایج آزمون رگرسیون براي پیش    

اي نـشان داد کـه      پذیري، رفتار عادالنه و اخالق حرفه     مسئولیت
 درصد از واریـانس    40بینی حدود   متغیرهاي مورد نظر توان پیش    

 r2،001/0 = P = 404/0(غیــر کمیــت مــصرف را دارد   مت
،551/19 = F3,301 .(بینـی   آزمون رگرسیون براي بررسی پیش

پذیري، رفتار عادالنـه   تبلیغ شفاهی از طریق متغیرهاي مسئولیت     
بینی حدود اي نشان داد که این متغیرها توان پیشو اخالق حرفه

 = 481/0(رد  درصد از واریـانس متغیـر تبلیـغ شـفاهی را دا    50
r2،001/0 = P، 160/30 = F3,301 .( ــون ــین آزمـ همچنـ

بینـی تمایـل بـه حـضور مجـدد از طریـق             رگرسیون براي پیش  

اي نـشان داد کـه      پذیري، رفتار عادالنه و اخالق حرفه     مسئولیت
 درصـد از واریـانس متغیـر     50بینی حدود   این متغیرها توان پیش   
 = r2،001/0 = P، 632/34 = 507/0. (حضور مجـدد را دارنـد  

F3,301(  
  

  ضرایب رگرسیون ابعاد رفتار اخالقی: 6جدول 
  S.E Beta Sig  ابعاد رفتار اخالقی

  923/0  006/0  066/0    پذیريمسئولیت
  002/0  211/0  066/0  کمیت مصرف  رفتار عادالنه
  001/0  254/0  070/0    اياخالق حرفه
  021/0  148/0  063/0    پذیريمسئولیت

  001/0  229/0  063/0  تبلیغ شفاهی  رفتار عادالنه
  002/0  200/0  067/0    اياخالق حرفه
  010/0  163/0  070/0    پذیريمسئولیت

  001/0  227/0  070/0  حضور مجدد  رفتار عادالنه
  001/0  218/0  074/0    اياخالق حرفه
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  بحث 

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا رابطۀ رعایت اخالق در             
بــا رفتــار مــصرفی ورزشــکاران اســتان هــاي بدنــسازي باشــگاه

نتایج تحقیق حاکی از آن بـود       . کردستان مورد بررسی قرار گیرد    
پـذیري،  مـسئولیت (هاي آن   که تأثیر متغیر رفتار اخالقی و مؤلفه      

مثبـت و   ) 74/0(بر رفتار مصرفی    ) ايرفتار عادالنه و رفتار حرفه    
تار اخالقـی   یعنی هر اندازه شرایط فراهم شود تا رف       . معنادار است 

هاي بدنسازي رعایت شود به همان میزان تأثیر مثبتی         در باشگاه 
لذا مطابق  . بر روي رفتار مصرفی و جذب ورزشکاران بیشتر دارد        

تـرین عوامـل مـؤثر در       نتایج تحقیق، متغیر رفتار اخالقی از مهم      
نتایج پژوهشی نشان داده اسـت      . رفتار مصرفی ورزشکاران است   

مـداري کارکنـان بـا ابعـاد رفتـار      و مشتريوکار  که اخالق کسب  
هـا وقتـی    بر اسـاس تحلیـل داده     . فداکارانه مشتریان رابطه دارد   
مدار و با اخـالق بـاال بـه مـشتریان           کارمندي به صورت مشتري   

دهنـده  شان با ارائـه کند، احتمال اینکه مشتریان رابطه   خدمت می 
ین همچنـ ). 20(خدمات ادامه داده و عمق بخشند بیـشتر اسـت           

نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که متغیرهاي رفتـار عادالنـه و            
اي با متغیر کمیت مصرف در ارتباطند و تنها متغیـر           اخالق حرفه 
پذیري با مؤلفۀ کمیت مصرف رابطه اي نداشت، در بعد       مسئولیت

تـوان گفـت کـه هرچـه برخـورد مناسـب بـا              رفتار عادالنه مـی   
 یکـسان و رعایـت حـق و         ورزشکارن، اعتقاد به داشتن رفتـاري     

هاي بدنـسازي   حقوق ورزشکاران از طرف عوامل اجرایی باشگاه      
رعایت گردد، میزان کمیت مصرف، تبلیغ شـفاهی و تمایـل بـه              

در بعـد اخـالق     . یابـد حضور مجدد ورزشکارن نیز افـزایش مـی       
توان اظهار نمود کـه هرچـه عوامـل اجرایـی           اي چنین می  حرفه
اي در کـار،    قـاء و شناسـایی حرفـه      هاي بدنـسازي بـه ارت     باشگاه

داشتن درك سـریع و صـحیح از نیازهـاي ورزشـکاران، داشـتن              
انضباط و دقت در ارائه خدمات و حساسیت در انجام وظایف خود  
توجه داشته باشند به طبع آن به افزایش مشتري، تبلیغ شفاهی،           
کمیت مصرف باالتري و تمایـل بـه حـضور بیـشتري از طـرف               

هــاي بدنــسازي بــا  باشــگاه. واهنــد یافــتورزشــکاران دســت خ
تـري  هـاي سـازنده   توانند تـصمیم  گیري از رفتار اخالقی می     بهره

ــشتر موفــق باشــند  ــشتریان بی ــوانین و . اتخــاذ و در جــذب م ق

اي و انجـام    اي براي تشخیص حرفـه    استانداردهاي اخالق، آیینه  
پـذیري  در بعد مـسئولیت   ). 21(رفتار مطلوب در محیط کار است       

ج نشان داد که این بعد بر میـزان کمیـت مـصرف تاثیرگـذار       نتای
هاي تبلیغ شفاهی و تمایل به حضور مجـدد   نبود ولی روي مولفه   

توان گفت کـه هرچـه میـزان        بنابراین می . داري دارد  تأثیر معنی 
پذیري در هنگام بروز مشکل، در برابر عملکرد ورزشی،         مسئولیت

ه بــراي پــذیرش در انجــام وظــایف و همچنــین داشــتن انگیــز 
مسئولیت و احساس مسئولیت در استفاده ورزشـکاران از مـواد و            

هـاي بدنـسازي   هاي نیروزا از طرف عوامل اجرایی باشگاه      مکمل
بیشتر باشد، منجر به تبلیغ شفاهی از طـرف ورزشـکاران و بـاال              

مطالعـات نـشان    . شـود رفتن تمایل به حضور مجـدد آنـان مـی         
 اخالقی باید منـافع سـازمان را        دهد که مدیران در تصمیمات     می

مد نظر داشته باشند تا کاربرد اخالقیات منجر به ارتقاي رضایت           
همچنـین نتـایج    ). 22(شغلی، کارایی و اثربخشی سازمان شـود        

 پرداخـت  به حاضر کنندگانمصرف که داده است    نشانتحقیقات  
ی اخالقیی که رفتار    هاشرکت محصوالتي  برا باالتري  هامتیق
نتـایج  ). 23(باشـند    مـی  دکننـ یمـ  دركی را   اجتماع تیمسئول و

برخی دیگر از تحقیقات نیز مؤید تأثیر رعایـت مـوازین اخالقـی             
کارکنان سازمان بر توانمندسازي مشتریان، رضایت آنها و کسب         

در مطالعـه   ). 10(مزیت رقابتی براي سازمان در آینده خواهد شد         
 حاکم بـر ورزش     ايدیگري بر محیط فردي، جو اخالقی و حرفه       

گریـزي ذینفعـان تأکیـد      پذیري و قانون  و در نهایت میزان قانون    
ــر      ــذار ب ــاي تأثیرگ ــوان متغیره ــه عن ــا ب ــت و از آنه ــده اس ش

نتـایج پـژوهش دیگـري      ). 24(کند  گیري اخالقی یاد می    تصمیم
کننـدگان  اشاره دارد که بین بازاریـابی اخالقـی و رفتـار مـصرف        

برخی از محققان معتقد هـستند    ). 25(رابطه معناداري وجود دارد     
هاي اخالقی ممکـن    اي و لغزش   هرچند تأثیر رفتارهاي غیرحرفه   

هاي جهان را بـه     است کم باشد، ولی فروپاشی بزرگترین شرکت      
دنبال دارد و باعـث از دسـت رفـتن صـدها میلیـارد دالر ارزش                

مدیریت اخالق در محیط کـار      ). 26(شود  سرمایه سهامداران می  
یار زیادي براي رهبـران و مـدیران دارد؛ اعـم از منـافع     منافع بس 

این مطلب بخصوص در عصر حاضر      . عملکردي و منافع اخالقی   
هاي بسیار متنوعی در محـیط کـار سـروکار          که مدیران با ارزش   

 مقوله اخالق نـوعی تعهـد فـردي، سـازمانی،       .دارند صادق است  
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طـول  اي و معنوي است که در جامعـه و محـیط کـار و در     حرفه
این موضوع  . گردنداي خود به آن متعهد می     دوران شغلی و حرفه   

تـر از همـه محوریـت اصـلی و        داراي ابعاد مختلفی بوده و مهـم      
در چنـد دهـه گذشـته مباحـث         ). 27(اساسی آن اخـالق اسـت       

وکارها مطرح   بسیاري دربارة نقش رفتار اخالقی در پیشبرد کسب       
وکـار بـه    ی در کـسب   در این مباحث از رفتـار اخالقـ       . شده است 

مجموع ). 28(ها یاد شده است     عنوان مزیتی رقابتی براي شرکت    
هـاي  ها نشان از اهمیـت رفتـار اخالقـی در محـیط           این پژوهش 

ها با این وجود، مقاله   . گوناگون کاري، بویژه در حوزه ورزش دارد      
و تحقیقات اندکی در ارتبـاط بـا رابطـه رفتـار اخالقـی و رفتـار                 

ایـن در حـالی اسـت کـه        . صورت گرفته است  مصرفی مشتریان   
هـاي اسـتراتژیک    لزوم بررسـی ایـن رابطـه در راسـتاي برنامـه           

رفتـار  . شـود بخصوص در زمینۀ ورزش به خـوبی احـساس مـی          
محوري به مـدیران و عوامـل اجرایـی         اخالقی مبتنی بر مشتري   

هاي بدنسازي در ایجاد فضایی مطلوب کـه بـه جـذب و              باشگاه
درواقـع  . انجامد، کمک فراوانی خواهد کـرد     حفظ ورزشکارن می  

رفتار اخالقی با ارائـه تـصویري مثبـت و مطلـوب از باشـگاه در                
  . ادراك ورزشکار زمینه را براي حضور مجدد او فراهم خواهد کرد

  
  گیري نتیجه

نتایج حاصل از این پژوهش راهنماي مدیران و مسئوالن ورزش          
 تا با ایجاد آگـاهی      هاي ورزشی خواهد بود   ها و مجموعه  در لیگ 

بـستر الزم را بـراي    از اهمیت رفتار اخالقی در فضاهاي ورزشی
اجراي رفتار مبتنی بر اخالق فـراهم کـرده و از ایـن طریـق بـه        

از ایـن   . یابی به موفقیت تالش کنند    پیشبرد اهداف خود و دست    
رو آنچه در اجراي رفتار اخالقی حائز اهمیت است این است کـه       

هاي بدنـسازي بـه   دیران و عوامل اجرایی باشگاه    در وهله اول، م   
این . این اصول احترام بگذارند و در رفتار خود آن را تجلی دهند            

ــه ارزش  ــال حاضــر ک ــوعی در   موضــوع در ح ــسیار متن ــاي ب ه
. هاي کاري وجود دارد، اهمیت دو چندانی پیدا کرده اسـت    محیط

ورزشـی  هـاي  بنابراین اگر اصول رفتار اخالقی در اینگونه محیط   
نخست . حاکم شود از چند جهت در موفقیت آنها مؤثر خواهد یود

اینکه رفتار اخالقی به عنوان یک ارزش نهادینه خواهد شد؛ دوم           

اینکه بین عوامل اجرایی باشگاه و مـشتریان آنهـا روابـط مـؤثر،         
شود؛ و در نهایـت مـدیران و عوامـل    شفاف و دوستانه برقرار می   

د پویایی و عملکرد مثبتی خواهنـد       اجرایی فضاهاي ورزشی شاه   
بود و رفتارهاي حمـایتی ورزشـکاران از ایـن کـسب و کارهـاي             

  . یابدکوچک افزایش می
  

  هاي اخالقی مالحظه

در این مقاله اصل اخالقی امانتداري علمی، حق معنوي مـؤلفین           
آثار و رازداري اطالعات پاسخگویان مورد توجه قرار گرفته شده           

  .  است
  

  نامه  واژه

 Ethic .1  اخالق

 Professional Principles .2  اي اصول حرفه

 Moral Standards and Values .3  هاي اخالقیارزش

 Ethical Behaviors .4  رفتارهاي اخالقی

 Loyalty .5  وفاداري

 Responsibility .6  پذیريمسئولیت

   Fair Behavior .7  رفتار عادالنه
 Professional Ethics .8  اياخالق حرفه

 Productivity .9  وريبهره

 Consumption Behaviors .10  رفتارهاي مصرفی

 Word of Mouth .11  تبلیغ شفاهی

 Customer Satisfaction .12  رضایت مشتري

 Repurchase .13  خرید مجدد

 Consumption Quantity .14  کمیت مصرف

 Reattend .15  حضور مجدد
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