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 )کوتاه پژوهشی مقالۀ(

  ورزشی گانکنند مصرف رفتار در) گرایی لآ ایده (اخالق نقش
 *نصیري میرفالح رضا زارعی، علی تجاري، فرشاد

  مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت دانشکده ورزشی، مدیریت گروه
  

  )28/9/95: ، تاریخ پذیرش17/7/95: تاریخ دریافت(

  
  چکیده

 تحقیق از هدف. است داده اختصاص خود به راي امالحظه قابل توجه جامعه و کار و کسب در گذشته قرن نیم در که است موضوعی اخالق: زمینه
  .باشدیم ورزشی کنندگانمصرف رفتار در اخالق بررسی حاضر
 هايدانشکده بدنی تربیت دانشجویان کلیه را حاضر تحقیق آماري جامعه. باشدیم همبستگی -توصیفی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق روش :روش
 عنوان به ورزشی خدمات کنندگانمصرف از نفر 236 تعداد اي، خوشه گیري نمونه از استفاده با .دادند تشکیل تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاه بدنی تربیت
  . گرفتند قرار تحلیل مورد خطی رگرسیون روش از استفاده با هاداده و بود کنندهمصرف رفتار در اخالق پرسشنامه پژوهش ابزار. شد گرفته نظر در نمونه
 نتایج همچنین. باشدیم) نفر142 (متوسط حد در کنندگانمصرف در آلیسم ایده متغیر فراوانی میزان بیشترین داد نشان تحقیق هايافته ی:هایافته
  .داد نشان کنندگانمصرف فتارر و آلیسم ایده هايمتغیر بین را داري معنی ارتباط

 خود، تشخیص ضمن افراد توسط اخالق به التزام داشتند، اخالقیات رعایت به التزام و تعهد حس نوعی خرید، هنگام افراد که آنجا از :يریگجهینت
  .بود اهمیت داراي اخالقی کنندگانمصرف عنوان به
  

  بدنی تربیت دانشجویان ،کنندگانمصرف رفتار اخالق، لیسم،آ ایده: واژگان کلید
  

  سرآغاز
 و ی در روابط اجتماعیم قرن گذشته، توجه به مسائل اخالق     یدر ن 

در ابتـدا   . افته است یش  یاي افزا  زان قابل مالحظه  ی به م  ياقتصاد
ابـان بـود و مربـوط بـه     ی منحـصر بـه بازار   یت اصول اخالق  یرعا
ام ا خدماتـشان انجـ    یـ هایی که آنها جهت فروش کاالهـا         تیفعال
م ی در مفـاه   ی مدار شدن کسب وکار، تحوالت     يبا مشتر . دادند می
ک یهایی که    تیه فعال ینکه، کل ی صورت گرفت از جمله ا     یابیبازار

ز یـ دهـد ن   ا خدمت انجام می   یک کاال   ید  یه جهت خر  کنند  مصرف
 عبارت است مفهوم اخالق ).  1(شود   محسوب مییابی بازارینوع

 انگریـ ب هـا  و ارزش افـراد  در اهـ  ارزش شدن نهینهاد و کاربرد از

 گذشـته،  ۀدر دهـ ) 2(.باشـند  یمـ  شـده  رفتـه یپذ نیقوان و اصول

 یهاي فرهنگـ  هیت اخالق در مصرف از حاشی رعايق بر رو یتحق
 نیتـر  ضـروري  از اخـالق ). 3 و4(وارد متن جامعه شـده اسـت   

 و فـردي  مـشکالت  از اريیبـس  و اسـت  یانسان ازهاي جامعهین
 اخـالق  اصـالح  لیـ دل نیهمـ  بـه  دارد یاخالقـ  شهیر یاجتماع

 کاربرد اصول اخـالق ). 5(شود یم دانسته جامعه اصالح ربنايیز

 تمام امـور  در راهنما و دستورالعمل کی به عنوان ها انسان براي

 ). 6(راهگـشا اسـت   و دیـ مف شک بدون دیتول و یابیبازار ازجمله
 هکننـد   مـصرف ی رفتار اخالقـ ةهایی دربار  مدل ۀن با توسع  یمحقق

 یـۀ هـا از نظر    ن مـدل  یا. ابندیر را در  یین تغ یاند علت ا   تالش کرده 
 شنهادیـ اند و پ    محققان گرفته شده   ی برخ 1ة شد يزیر رفتار برنامه 

________________________________________________________________________________________  
  nassiri_r2002 @ yahoo.com :: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 يهـا   گان توسـط ارزش   کننـد    مـصرف  یات اخالقـ  یکنند که ن   می
ر عوامل مشابه   ی و سا  یاخالق درون ،  ی اخالق يهنجارها،  یشخص
ه ازجملـه مـوارد     کننـد   مصرفرفتار  ). 10،9،8،7(شوند    می تیهدا
 وارد شد و مورد مطالعه قـرار  یابیقات بازاری بود که در تحق  یمهم

ه موضـوع  کننـد  ت اخالق در رفتار مصرفیگرفت اما توجه به رعا  
ل یـ ه وتحل یـ  وتجز یند بررس یباشد که در واقع در فرآ       می يدیجد

زان فـروش و تجـارت      یه و آثار وتبعات آن بر م      کنند  رفتار مصرف 
  . ق قرار گرفتی و مورد تحقییشناسا، یت ورزشمحصوال

 که با در نظـر گـرفتن   ییها  مدلۀ ارائين بر رو  یلذا تمرکز محقق  
ــ  ــول اخالق ــصم  ، یاص ــر ت ــوثر ب ــل م ــري  میعوام ــار گی و رفت

در حـال حاضـر     . قـرار گرفـت   ،  ح دهنـد  یگان را توض  کنند  مصرف
 .باشـد   مـی با تمرکز بر اخالق در حال انجام اي    قات گسترده یتحق
دار بـه فروشـنده بـر       یـ  خر ۀقات از تعامل دو جانب    ین تحق یالب ا غ
 در  ی اندک به نسبت افته است اما مطالعات     ی فروشنده تمرکز    ۀجنب

رفتـه  یه صـورت پذ کننـد   مصرفۀخصوص اخالق با توجه به جنب   
 که منبع   یید کاالها ی خر ی یعن ی اخالق ییمصرف گرا ). 11(است  
 عیـ  توزیطـور اخالقـ   بهشوند و   می  ساخته ی دارند، اخالق  یاخالق
  راییزهای است که چی، کسیاخالقة کنند ک مصرفی«. شوند می
ط، یبـسته بـه شـرا     . د شده باشـند   ی تول یطور اخالق  خرد که به   می
 افـت ی کـه باز   يزیـ د چ یـ  تول ي ممکن است به معنا    ید اخالق یتول
 و سوء استفاده از     ي کار بدون برده دار    يرویشود، استفاده از ن    می

ـ     ی باشد   یعی که طب  یی غذا يرآورا ف یکودکان،    یا به صـورت محل
  ).12(باشد  میعرضه شود

 نـشان  هکننـد  مـصرف  اخـالق  مـورد  در موجود ادبیات به نگاهی
 در اخالقـی  مسائل به زیادي توجه اخیر يها سال در که دهد یم

 و محققـین  واقـع  در. است شده خریدار جانب از و تجارت زمینه
 معـامالت  در اخالقی مسائل یترعا که اند یافته در پژوهشگران

 نیـز  خریـدار  جانـب  از کـه  بازاریـاب  و فروشنده جانب از تنها نه
 زمـان  گـذر  بـا  دلیـل  همین به باشد یم افزون روز اهمیت داراي

 و جدیـد  موضـوع  تبیـین  براي بیشتري يها پژوهش و تحقیقات
 آن بـه  دور چنـدان  نه گذشتۀ در که هکنند مصرف اخالق پیچیده
 انجام تحقیقات اینکه به توجه با. رسد یم انجام به ،شد ینم توجه
 در و بـوده  خـارجی  کـشورهاي  در بیـشتر  کـه  زمینه این در شده

 ،است نرسیده انجام به مذکور موضوع با رابطه در پژوهشی ایران
 اصـول  رعایـت  کـه  است سئوال این به پاسخ پی در تحقیق این

 بـا  ارتبـاطی  هچ گرایی آلیسم ایده رویکرد با خصوص به اخالقی
 بررسی با شد خواهد سعی لذا ؟دارد ورزشی گانکنند مصرف رفتار

ي ریــگ تــصمیم فرآینــد در مــؤثر روانــشناختی يهــا ریــشه
 بـا  ،ورزشـی  هکننـد  مصرف رفتار بر اخالق ریتأث ،گانکنند مصرف
 یـک  و گردیـده  تبیـین  ،ایـران  جامعۀ بر حاکم الگوهاي به توجه

 در رفتارهـا  اصالح سوي به رکتح منظور به اجرا قابل استراتژي
 .شود ارائه تجارت و دادوستد حوزة

 
   روش
 باشـد،  یم همبستگی - توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش

 حاضر تحقیق آماري جامعه. است شده انجام میدانی شکل به که
 بـدنی  تربیـت  هـاي  دانـشکده  بـدنی  تربیـت  دانشجویان کلیه را

ـ  تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاه  از اسـتفاده  بـا  .دادنـد  شکیلت
 ،مورگـان  جـدول  از اسـتفاده  و مرحلـه  دوي  ا خوشه گیري نمونه
 نمونه عنوان به ورزشی خدمات گانکنند مصرف از نفر 236 تعداد
 گانکننـد  شرکت شناختی جمعیت يها ویژگی. شد گرفته نظر در

 236 از. گرفت قرار بررسی مورد تحصیالت سن، جمعیت، شامل
 6/46 (و مـرد 126) درصـد  4/53 (بررسی، مورد هکنند شرکت نفر

 9/83 (نفـر 198 سـنی،  دامنـه  همچنین. هستند زن 110) درصد
 بین) درصد 0/14 (نفر 33 سال، 30 تا 20 بین سن داراي) درصد

 نفـر  4 و سـال  50 تا 41 بین) درصد 4/0 (نفر 1 سال، 40 تا 31
 نظـر  از باشـد،  یمـ  بـاال  بـه  سـال،  60 تـا  51 بـین ) درصد 7/1(

 داراي) درصد 71/12 (نفر 30 بررسی، مورد نفر 236 از تحصیلی
 مـدرك  داراي) درصد 47/58 (نفر 138 کاردانی، تحصیلی مدرك

ــصیلی ــی، تح ــر67 کارشناس ــد38/28 (نف ــدرك داراي) درص  م
 مـدرك  داراي) درصـد  4/0 (نفـر  1 و ارشـد  کارشناسی تحصیلی
 در قاخـال  پرسشنامه حاضر تحقیق ابزار .بودند دکتري تحصیلی
 مقیـاس  کـه  گویـه،  14 شـامل  فورسایت دان هکنند مصرف رفتار

 از. باشـد  یمـ  لیکـرت  ارزشـی  پـنج  مقیاس اساس بر پاسخگویی
 استفاده مورد پرسشنامه اعتماد قابلیت بررسی براي کرانباخ آلفاي
 83/0 (آمده بدست عدد به توجه با که شد استفاده تحقیق این در
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ــزار)  ــا از اب ــوب ییپای ــوردار مطل ــ برخ ــد یم ــی. باش  روای
 مـدیریت  مطرح اساتید از تن ده نظرات از استفاده با ها پرسشنامه
 نظـر  در صـوري  روایـی  صورت به اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی
 بنـدي  طبقـه  و کـردن  خالصه براي توصیفی آمار از. شد گرفته
 رسـم  و معیار انحراف فراوانی، میانگین، محاسبه و خام هاي داده

 اسـمیرنف  -کلموگروف آزمون از. شد استفاده جداول و نمودارها
 بررسی جهت لوین آزمون از و ها داده طبیعی توزیع بررسی جهت
 بـراي  کرونبـاخ  آلفـاي  آزمون از. شد استفاده ها واریانس تجانس
 براي خطی رگرسیون روش از. شد استفاده ها ابزار پایایی محاسبه
 افـزار  نـرم  از اسـتفاده  با ها داده  حلیلت. شد استفاده ها داده تحلیل

SPSS 05/0 سطح در18 ویرایش≤α شد استفاده. 

  
  ها یافته

 یب همبـستگ  یزان ضـر  یـ  نشان داد، م   1 جدول شماره    يها  افتهی
 مدل برازش   ير وابسته برا  ی مستقل و متغ   يرهاین متغ یچندگانه ب 

ر یر مستقل و متغ   ی همبسته بودن متغ   يای است که گو   34/0افته  ی

ب کـه بـه     ین ضـر  یمجذور ا . باشد ی م يشنهادیسته در مدل پ   واب
رات ییـ انس و تغ  ین وار ییزان تب یباشد، م  ین معروف م  ییب تع یضر
  .دهد ی مستقل را نشان ميرهایر وابسته توسط مجموعه متغیمتغ

 اسـت کـه     21/0افتـه   ی مـدل بـرازش      ين برا ییب تع یمقدار ضر 
ـ  یـ رات متغ ییـ  درصـد از تغ    21 آن است که     يایگو سته مـدل  ر واب

. جاد شـده اسـت    ی شده به مدل ا    ی مستقل معرف  يها  ریتوسط متغ 
 18/0افتـه  ی مـدل بـرازش     يل شده برا  ین تعد ییب تع یمقدار ضر 

ر وابـسته   یرات متغ یی درصد از تغ   18 آن است که     يایاست که گو  
جاد شده است و    ی شده به مدل ا    یر مستقل معرف  یمدل توسط متغ  

 يرهـا ی متغ تـأثیر طـا و    مانده مربـوط بـه عامـل خ       ی درصد باق  82
 اسـتاندارد بـرآورد     يخطـا . انـد  ست که به مدل وارد نـشده      یگرید

افته ی برازش یونی مدل رگرسینیب شیزان قدرت پینشان دهنده م  
تـر بـودن معادلـه     ن مناسـب یاست که هـر چـه کمتـر باشـد مبـ      

 يخطـا . ر وابـسته اسـت    یرات متغ یی تغ ینیب شی پ ي برا یونیرگرس
  .باشد ی م521/0ن مدل ی ايرااستاندارد برآورد شده ب

  
  رگرسیونی مدل هاي آماره خالصه :1 جدول

  مدل برآورد استاندارد خطاي  شده تعدیل تعیین ضریب  تعیین ضریب  چندگانه همبستگی ضریب  مدل
1  34/0  21/0  18/0  521/0  

  
  

 معادلـه  ثابـت  ضـریب   آماره داد، نشان 2 شماره جدول هاي یافته
 را وابسته متغیر میزان و است مبدأ زا عرض همان که رگرسیونی

 ضرایب. است 04/1 با برابر مدل، مستقل متغیرهاي دخالت بدون
 معیـار  انحـراف  مقـادیر  اساس بر شده استاندارد رگرسیونی ریتأث

 متغیـر  اسـتاندارد  انحـراف  در تغییـر  واحـد  هر (شوند می سنجیده
 غیـر مت در رگرسـیونی  ریتأث ضریب اندازه به تغییر موجب مستقل
. نمـود  رعایـت  بایـد  تفسیر هنگام را نکته این که) شود می پاسخ
 پژوهش مدل در را مستقل متغیر هر حضور نسبی اهمیت t آماره
 متغیـر  بـراي  آمـاره  ایـن  مقدار قدرمطلق میزان و دهد می نشان
 کمتـر  نیـز  آن خطاي سطح باشد، 33/2 عدد از بزرگتر آلیسم ایده
 مـورد  مـستقل  متغیـر  که شود می نتیجه و بوده 05/0 یا 01/0 از

 داشـته  وابسته متغیر تغییرات تبیین در معناداري آماري ریتأث نظر
 و معادلـه  ثابـت  ریتـأث  آزمـون  معنـاداري  سـطح  همچنین. است
 ریتـأث  لـذا  است 05/0 از کمتر وابسته متغیر بر مستقل هاي متغیر
 .اسـت  معنـادار  هکننـد  مـصرف  رفتار وابسته متغیر بر متغیرها این

 بـا  آلیسم ایده متغیر شده استاندارد رگرسیونی ریتأث ضریب میزان
 )  = 0.183 (هکننـد  مـصرف  هکننـد  مصرف رفتار وابسته متغیر

 اسـتاندارد  انحـراف  در افـزایش  واحد هر ازاء به لذا شده محاسبه
 انحـراف  183/0میـزان  به هکنند مصرف رفتار مستقل، هاي متغیر

 متغیر بر آلیسم ایده متغیر بنابراین یافت، خواهد افزایش استاندارد
  . دارند ضعیفی و مستقیم ریتأث گانکنند مصرف هکنند مصرف رفتار
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  رگرسیونی ضرایب جدول: 2جدول

   ضرایب  نشده استاندارد ضرایب
  شده استاندارد

  متغیر نام  مدل

B  معیار انحراف   

  آماره
  آزمون

  سطح
  معناداري

  نتیجه

  1  شود می تأیید  00/0  04/3  -  128/0  04/1  ابتث ضریب
 شود می تأیید  0.002  79/2  18/0  063/0  197/0  آلیسم ایده

  
  بحث 

ه کنند  سم و رفتار مصرف   یده آل ین ا یپژوهش حاضر نشان داد که ب     
 يهـا  افتـه یق حاضر بـا  یج تحقینتا.  وجود داردي داریارتباط معن 

از یـ  کـه امت   یکـسان نکه  ی بر ا  یمبن،  سندگانی محققان و نو   یبرخ
سم کسب نمودنـد اعتقـاد داشـتند کـه          یده آل ینه ا ی در زم  يباالتر
ا یـ ج خـوب  ی درست باشد منجر به نتـا ی که از نظر اخالق   يرفتار
 در  ياز بـاالتر  ی که امت  ییانها  که یدر حال ). 12-9(شود    می مثبت
ده وجود اصول مطلـق     یل به رد ا   ی کسب نمودند تما   یی گرا ینسب
 یگانکننـد    محققان انتظار دارند که مـصرف      ي دارند بنابرا  یاخالق
ة ق در حـوز   یتحق). 13( تر باشند  یده آل گراتر هستند اخالق    یا که

قـات  یتحقۀ طـ ی است که در ح  يادی ز يها   دهه ی انسان يها  ارزش
ن در ین محققی از مثمرثمرتریکی.  ادامه دارد  ی اجتماع یروانشناس

ن یـ ق در ا  یـ بـود کـه تحق    چ  یلتون رک ی م ی انسان يها  ارزشۀ  نیزم
ه اش، یـ  شـروع کـرد و کـار اول   يالدی م60ۀ حوزه را از اواخر ده 

ق یق تحقیچ از طریرک. دهد  میلی را تشکیقات کنونیاساس تحق
 به ها  از ارزش  یست کامل یف ارزش و هم ل    ین حوزه، هم تعر   یدر ا 
ن یارزش را به ا   ) کی(چ  یرک. ارائه داد » چی رک ی ارزش یبررس«نام  

ک یـ ن که   یش ب ی یا پ  يزیاعتقادات تجو «: کند  می فیصورت تعر 
 یانیـ  پا يک حالت وجود  ییا  ) يارزش ابزار  (يخاص رفتار ة  ویش
گـر  ی د یانیـ  یـا حالـت پا     يرفتـار ة  ویک ش یرا به   ) یانیارزش پا (

 با مـدل    یتی و خودهو  ی التزام اخالق  يها  شاخص .دهد  می حیترج
 محققـان مـرتبط     یه برخـ  کننـد    مـصرف  یاخالقـ گیـري     میتصم
 حـس تعهـد و     ید، نـوع  یـ از آنجا که افراد هنگام خر      ). 17(ودندب

ات داشتند، التزام به اخـالق توسـط افـراد      یاخالق تیالتزام به رعا  
 ي دارا یگان اخالقـ  کننـد   ص خود، به عنوان مصرف    یضمن تشخ 

 یط خاصـ  ی شـده بـه شـرا      ی طراحـ  یمدل ارزش ). 14(ت بود یاهم

توان «و  » سمیتالیکاپ «يها  از به افزودن ارزش   ی ندارد و ن   یبستگ
 ي بـرا  یتی حائز اهم  يها  را که مشخص شد ارزش    » هکنند  مصرف
تـوان  «افـزودن   . داد  مـی  حی هستند توض  یگان اخالق کنند  مصرف
 بر رشد و التزام به مصرف       یلی، دل ی ارزش یبه مدل » هکنند  مصرف
 فـراهم   ی تـوان  يها  که ارزش یدرحال). 15(باشد  می ی اخالق ییگرا

ت غالـب در  یـ  موقعيا نگهـدار  یـ ظ  شده توسط محققان بـر حفـ      
کنــد، و تــوان   مــیتأکیــد یتــر اجتمــاع یچــارچوب دســتگاه کلــ

ن موضـوع کـه در   یش فعال ایگر بر نمایه، از طرف دکنند  مصرف
 اسـتفاده   یتوان از توان به طـور اخالقـ         می مصرف چگونه ۀ  نیزم

ه، استفاده از   کنند  هدف ارزش و توان مصرف    . کند  می تأکید نمود،
گران یه، به نفع دکنند ک مصرفی به عنوان ی شخصکنترل تفوق

  تـر  یق مـصرف محـصوالت اخالقـ      یـ و حفاظت از منـابع از طر      
در رابطـه   ) هکننـد   مصرف(یابیه و بازار  کنند  رفتار مصرف . باشد می
ک یـ گر وجـود دارنـد، کـه بـا هـر      یکدیک و وابسته به    ی نزد ییا
 ی است که اصول اخالقـ  ین رو منطق  یرد، ازا یگ  می  شکل يگرید

 وابـسته   یی را به طور باال    یابی بازار یه و اصول اخالق   کنند  مصرف
ک، رفتـار  یـ  آکادم یبـه عنـوان موضـوع     ). 18(میگر بـدان  یکدیبه  

 یابیـ  در بازار  یاد اجتمـاع  یـ  علـم بن   ینه تخصص یه زم کنند  مصرف
گیـري    می تـصم  ییشگویـ ف، فهـم و پ    ی در توصـ   یاست، که سـع   

 و یان شـناخت ، روير آمـار یـ ه به عنوان عملکـرد متغ کنند  مصرف
د بـه عنـوان     ی مستقل، و شا   يرهای تحت عنوان متغ   شناسی  جامعه
  ).19(گذارند، دارد  می متقابلتأثیرگر یکدی که بر ییرهایمتغ
ک یـ توانـد بـه عنـوان         می یابی، بازار ین دانش و فهم   یه چن یبرپا
، »یرمستقلیغ«و» مستقل «يرهاین متغ ین چن ی، ب »یانیر م یمتغ«

 در سطوح مختلف    ییها  و انتخاب گیري   می تصم يل روندها یاز قب 
 بـر دامنـه     یابیـ  در بازار  ی اجتمـاع  يریت پـذ  یمـسئول . عمل کند 
ط ی، محـ  یـی  مـصرف گرا   یابیـ ل بازار یـ  از مسائل از قب    یگوناگون
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). 16(نهـد   مـی  سـرپوش  ی و اجتماع  یاسی، مسائل س  ییگرا ستیز
ــسئول ــذ تیم ــيریپ ــروضی عظ ــبازار م مف ــردآوریابی  و ي در گ
ــون ــه  یدگرگ ــابع ب ــت، ا  من ــصوالت اس ــمح ــه  ی ــوع ک ن موض
 بـه آن وجـود دارد،       یابیـ  دسـت    ی در مورد چگونگ   ییها  اختالف

 کـه در  یتوجه به اخالق و اصول اخالق    ). 20(ر است یاجتناب ناپذ 
ده است، ین گردیهر جامعه با توجه به نوع فرهنگ آن جامعه تدو       

اخالق عبارت اسـت از  ). 21(ت جامعه است ی از عوامل موفق یکی
انگر اصـول   ی ب ها   در افراد و ارزش    ها  نه شدن ارزش  ی نهاد کاربرد و 

 یکیاخالق از نظر اسالم،     ). 22(باشند    می رفته شده ین پذ یو قوان 
 از اهـداف  ی یکـ یعلـوم اسـت و حتـ   ترین    فیو شر ترین    از مهم 

ه یـ ب اخـالق و تزک    یتهذ) ص(امبر اکرم   یژه پ یاء و به و   یبعثت انب 
  ).23(نفوس بوده است 

  
  يریگ جهینت

، قرار دادن اخالقیات با درجـات مختلـف در          دنبال  بهاله حاضر   مق
بـا در نظـر گـرفتن        گان ورزشی کنند  مصرفگیري    الگوي تصمیم 

ج نشان از   ینتا .نقش و اهمیت اخالقیات در این فرایند بوده است        
 در  یکننـدگان ورزشـ    سم و رفتار مـصرف    یآل دهین تفکر ا  یارتباط ب 

تـوان   ن مـی  یهمچنـ . باشـد   می یاستفاده از کاال و خدمات ورزش     
کنندگان  رات رفتار مصرفیی درصد از تغ18ج یگفت با توجه به نتا  

نـد  یفرا. باشد بینی می  سم قابل پیش  یآل دهیق تفکر ا  ی از طر  یورزش
الگوهــاي فراینــد  یانتخــاب و مــصرف کــاال و خــدمات ورزشــ

ــصمیم ــدگی   ت ــود پیچی ــري و وج ــا گی ــار  يه ــف در رفت  مختل
ه اصول اخالقی در مقاله حاضـر مـورد         گان با توجه ب   کنند  مصرف

شود که اصول اخالقی   میاین امر باعث. بررسی قرار گرفته است
در ارتباط قـرار    گیري    ه با یک الگوي تصمیم    کنند  در مورد مصرف  

  .گیرد
  

  اخالقی يها مالحظه

 یت اصول اخالق  ی در انجام پژوهش رعا    یکه رکن اصل   ییاز آنجا 
ل ی از قب  ي شده موارد  یز سع یق حاضر ن  یباشد در تحق    می پژوهش

گان، اسـتناد   کننـد    شرکت ییت صداقت و امانت در پاسخگو     یرعا

 صـحت و اعتبـار، حـضور        ي دارا يهـا   ل داده ی مناسب، تحل  یده
ق و رفع هر گونه ابهام مورد مالحظه یمحقق در محل انجام تحق    

  .قرار گرفته است
  

  سپاسگزاري

ق کـه بـا   یر تحقگان دکنند و شرکت ید و همکاران  ی اسات یاز تمام 
ز از  یـ دنـد و ن   یق حاضر اهتمـام ورز    یصبر و حوصله در انجام تحق     

 کـه فرصـت انجـام    ي واحـد تهـران مرکـز   یدانشگاه آزاد اسالم  
نه ین زم یت الزم را در ا    یز حما یق حاضر را به محقق داد و ن       یتحق
 ی را داشـته و تمـام      يت تـشکر و سپاسـگزار     یـ عمـل آورد نها    هب
 واحد تهـران    یق به دانشگاه ازاد اسالم    ازات مقاله حاضر متعل   یامت

  . باشد  میيمرکز
  

  نامه واژه

 Ethical consumerism .1  اخالق گرایی مصرف

 Child abuse .2  کودکان از سوءاستفاده

3. Child slave labor 
  برده شکل به کودکان از کارکشیدن

4.the theory of planned behavior 
 شده ریزي برنامه رفتارۀ نظری

 Moral norms.5  اخالقی نیات

 Consumer power.6  کننده مصرف توان

 Rokeach value.7  رکیچ ارزشی بررسی
survey 

 Ethics.8  اخالق

 Consumer Behavior.9  کننده مصرف رفتار

 Moral principles.10    اخالقی اصول

 Internal ethics.11  اخالق درونی

 Business.12  کار و کسب

 Social psychology.13  اجتماعی یشناس روان

 Ethical norms.14  اخالقی هنجارهاي

 Human values.15  انسانیي ها ارزش
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