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کنندگان در نیات رفتاری آنان نسبت به نقش دانش و نگرانی اخالقی مصرف
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 چکیده
و مصرف کاالهای تقلبی  توزیع افزایش است، تولید،ای درحالدهندهصورت هشداریکی از روندهای جهانی که به

ر نیات کنندگان ددانش و نگرانی اخالقی مصرف تأثیرنیز پژوهش حاضر ، هدف از انجام اساسبراین است؛

 مبستگی انجام شد.ه -مطالعة حاضر با روش پژوهش توصیفی. بود آنان نسبت به پوشاک ورزشی تقلبیرفتاری 

نمونه  (، حجم10000) آماری ةان بودند که با توجه به حجم جامعدانشگاه کردست انیدانشجو یآمار ةجامع

 گیریدازه. برای انانتخاب شد ساده تصادفی صورتنفر به 373( تعداد 1970) یبراساس جدول مورگان و کرجس

( 2009) یلیو ش یارکتماز  ،یرفتار اتیدانش، نگرش و ن ،یاخالق ینگران هاینامهپرسشپژوهش از متغیرهای 

 قیطراز نیز هاآن ییایو پاتأیید شد  متخصصانتوسط  هانامهپرسش ییو محتوا یصور ییروا .استفاده شد

نشان  هاافتهی .دشاستفاده  ساختاری معادالت مدل از هاداده لیتحل ی. براگردید دییکرونباخ تأ یآلفاآزمون 

 اتیرش بر ن( و نگ74/0) (، دانش بر نگرش41/0) بر نگرش یاخالق ینگران ریمتغکنندگان، بین مصرف  که داد

بروشور،  یبا طراح توانیبود. م یمناسب برازش یشده داراارائهمدل ،نی. همچنشتند( اثر دا-62/0) یرفتار

و  امدهایپ انیبکنندگان و و دانش مصرف یآگاهافزایش و  یاخالق ینگران شیافزا برایو مستند  لمفی ،برنامه

 گونهنای به نسبت را کنندگانمصرف یسطح نگرش منف ،یتقلب یپوشاک ورزش صرفو م دیخر هایبیآس

  .اقدام کنند یلبقت یو مصرف پوشاک ورزش دیخر هتا کمتر ب افزایش دادمحصوالت 

  .نیات رفتاریپوشاک ورزشی تقلبی، ، نگرش، دانشاخالقی،  نگرانی کلیدی: واژگان
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 مقدمه
ست و پیامدهای منفی اداشته  ی فزایندهرشدهای اخیر ای جهانی است که در سالجعل و تقلب پدیده

کنندگان، بلکه مصرف است، وکارهای مشروع شدهگیر کسبتنها گریباندنبال دارد که نهمتعددی را به

المللی (. ائتالف بین2016، 1گرفته است )مارتینز و یایگرن مشاغل و حتی جامعه را نیز در برصاحبا

 درصد 10000سال گذشته بیش از  20ی در که صنعت کاالهای تقلب اعالم کرده است 2ضد تقلب

ن زده است که پنج تا ، این ائتالف تخمی. همچنین(2013، 3چودری و زیمرمن) افزایش داشته است

 که درآمداست درصد از تجارت جهانی، از تجارت کاالهای تقلبی تشکیل شده است و اعالم کرده  هفت

 پژوهشگرانمیلیارد دالر است.  600سال حدود حاصل از تجارت کاالهای تقلبی، درسراسر جهان در 

نایک و پوما بیشتر از سایر  برندهای ورزشی معتبری نظیر آدیداس،از اند که به این نتیجه رسیده

-گزارش (.2009، 4)آستوگلو و اردوغان شودمی برداریتقلب و کپیرندهای معروف و معتبر ورزشی ب

لیگ  رشد است.ند که بازار محصوالت تقلبی درزمینة پوشاک ورزشی درحالدههای اخیر نشان می

که درآمد حاصل از فروش کاالهای ورزشی  است آمریکا گزارش دادهملی فوتبال در ایاالت متحدة 

  (.2015، 5)یومار میلیون دالر بوده است 40بیش  0122تقلبی در سال 

 کندشده استفاده میاز عالمت تجاری دیگر کاالهای ثبتکه  محصول جعلی محصولی غیرمجاز است

یفیت که ک ستنددیگر، کاالهای تقلبی محصوالت غیرمجازی ه(. در تعریفی 2009، چودری و زیمرمن)

محصول تقلبی خرید یک (. 2009 6نوردین،) اصلی را ندارند پایین دارند و استانداردهای تولیدکنندة

 ،واقع، درکندکه به خرید و مصرف یک محصول تقلبی اقدام می اما فردی یک عمل مجرمانه نیست؛

یا قصد خرید یک ، خرید روایناز ؛قانونی حمایت کرده استمستقیم از یک فعالیت غیرصورت غیربه

    .(2016)مارتینز و یایگر،  نظر گرفته شودکننده دررفتار مصرفعنوان سوءتواند بهمحصول تقلبی می

ها و شرایط کار در کارگاهتوان به نبودن احتمالی و پیامدهای مصرف برندهای تقلبی می از خطرهای

 کار، کاری نامناسب، استفاده از کودکان دستمزد ناعادالنه، شرایطمحیطی، استانداردهای زیست

مالیات، تحمیل ضرر مالی به مالکان برندهای اصلی، آسیب به اقتصاد کشور، کاهش  نکردنپرداخت

(. 2014، 7)آرگتاشاره کرد موارد این تهدید سالمت افراد جامعه و بسیاری دیگر از  ،های شغلیفرصت

 کنندگان زیاد است؛مصرف محصوالت تقلبی توسطتقاضای مصرف های منفی، وجود این جنبهبا

                                                           
1. Martinez & Jaeger 

2. International Anti-Counterfeit Coalition (IACC) 

3. Chaudhry & Zimmerman 

4. Atesoglu & Erdogan 

5. Umar 

6. Nordin 

7. Arget 
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کنندگان به خرید محصوالت تقلبی را عوامل مؤثر در ترغیب مصرفمندند عالقه ، پژوهشگرانبنابراین

فرهنگی، محیط خرید و  -های اجتماعیهای محصول، زمینهجنبه(. 2016مارتینز و یاگر، پیدا کنند )

ر قصد خرید و ها را دپژوهشگران نقش آنی هستند که جمله عواملشناختی ازهای جمعیتویژگی

دست آمده به نقیضیهای گوناگون نتایج ضدواند و در پژوهشبررسی کردهمصرف کاالهای تقلبی 

، 1)فرناندسگرا کنندگان مادیمصرفبا درآمد پایین،  ، افراد جوانهااست. براساس نتایج بیشتر پژوهش

 (، تمایل به ایجاد هویت و ابراز خود2008، 2)پنز و استوتنگر تقلبیکاالهای درک کیفیت  ،(2013

، کاستانو و )پرز سازی و فریب دیگران(، رسیدن به منافع مانند بهینه2009، 3، کیم و سین)ویلکاکس

عوامل دیگری  (2008)پنز و استوتنگر،  درک زرنگی از خرید محصوالت تقلبی( و 2010، 4کوینتانیال

بسیاری از مطالعات  ،همچنین کنندگان کاالهای تقلبی اثرگذارند.هستند که بر قصد خرید مصرف

کننده و قصد خرید برای بررسی و توضیح رفتار خرید تمرکز بین نگرش مصرف گذشته بر رابطة

ید کاالهای برای قصد خرکنند که نگرش، شاخصی عالی و ابراز می (2013، 5)جیرومنتری اندداشته

 (. 2011، 6)میکائیدو و کریستوتولیدز تقلبی است

در داخل و  ویژه درزمینة ورزشانجام مطالعات متعدد درمورد کاالها و محصوالت تقلبی به باوجود

کننده و بر نقش دانش مصرفشده خارجی انجام مطالعاتکشور، فقط تعداد محدودی از از خارج 

سه عامل دانش، نگرانی  ، رابطةاند. در این پژوهشجعل و تقلب تمرکز کرده مسائل اخالقی پدیدة

عل و تقلب با قصد رفتاری آنان درزمینة پوشاک ج کنندگان نسبت به پدیدةاخالقی و نگرش مصرف

که  موقعیت ذهنی نسبت به یک شیء و فرد استعنوان یک نگرش بهاست.  ورزشی بررسی شده

، 7)آجزن و فیشباین بگذارد اثروی بعدی  هاینگهدارندة نگرش و اقدامتواند بر وضعیت عاطفی می

طول زمان شکل لی یک محصول یا خدماتی است که درعنوان ارزیابی ک، نگرش بهدر بازاریابی (.1980

باورها،  ترکیبی ازعنوان بهکننده را ( نگرش مصرف2010) 9پرنر(. 2010، 8)سولومون گرفته است

تواند نگرش فرد میکند. کننده نسبت به محصول و خدمات تعریف میاحساسات و نیات رفتاری مصرف

                                                           
1. Fernandes 

2. Penz and Stöttinger 

3. Wilcox, Kim & Sen 

4. Perez, Castaño & Quintanilla 

5. Jirotmontree 

6. Michaeiduou & Christodoulids 

7. Ajzen and Fishbein 

8. Solomon 

9. Perner 
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گیری خود تصمیمنوبةهای ورزشی تقلبی داشته باشد و نگرش بهمطلوب و نامطلوبی نسبت به لباس

نگرش دیگر، ازسوی (.2017، 1)خی و چنگ کندهای ورزشی تقلبی را تعیین میبرای مصرف لباس

بین  ، رابطةحقیقتدر (.2018، 2)مارلینا و ساردجونوکننده است کنندة نیات رفتاری مصرفبینیپیش

با توجه به . شده حمایت کندریزیتواند ازلحاظ نظری از نظریة رفتار برنامهنگرش و قصد رفتاری می

-پیشفتار ربرای تخمین تواند می ،بنابراین صد فرد ارتباط دارد؛این نظریه باید گفت که نگرش با ق

(. وقتی نگرش نسبت به محصول تقلبی مطلوب باشد، پس احتمال دارد 2015، 3)فاو باشدکننده بینی

حال، اگر نگرش نسبت به محصوالت تقلبی نامطلوب حصوالت تقلبی را خریداری کند؛ بااینفردی م

؛ مارلینا و 2009، 4و شیلیمارکتی ) باشد، فرد ممکن است محصوالت جعلی را خریداری نکند

 یید شده استاین رابطه تأهای مختلفی نیز ها و در رشتهدر بسیاری از پژوهش (.2018ساردجونو، 

چیو  ؛5201 ،7زاده و اسدی، پول، جابری، صالحعالمه ؛2013، 6جی و ارنست؛ 2012، 5، لیو و ژویانگ)

. کنندگان قرار داردو شخصی مصرف تأثیر عوامل اجتماعی، نگرش تحتاز طرفی (.2016، 8لنگو 

عنوان عوامل اثرگذار بر کنندگان بهدانش و نگرانی اخالقی مصرف ،در پژوهش حاضردلیل، همینبه

( دانش را ساخت پیچیدة 1986) 9برس شوند.نگرش نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی مطرح می

 ،در تعریفی دیگر کند.تعریف میشده در حافظه ط ساختار و محتوای اطالعات ذخیرهشده توسمشخص

بلندمدت  به محصول و بازار است که در حافظةتمام اطالعات مربوط  کننده شاملدانش مصرف

)بوزابیا و  کننده براساس آن در بازار عمل کنددهد که مصرفو اجازه می شودکننده ذخیره میمصرف

محیطی و های زیستبال مسئولیتقکنندگان از مسائل، دردانش مصرف ممکن است. (2010، 10سالم

که دانش بیشتری درمورد مشکالت مربوط  کنندگانیمصرف. نقش داشته باشد ،خرید و مصرف پوشاک

تری به های اقتصاد و اشتغال و غیره دارند، احتماالَ نگرش مثبت بیشجعل و تقلب در زمینه به پدیدة

)مارکتی و شیلی،  کاالهای تقلبی دارندتقلبی و نگرش منفی به خرید و مصرف خرید کاالهای غیر

2005 ،2009.) 

                                                           
1. Xi & Cheng 

2. Marlyna & Sardjono 

3. Phau 

4. Marcketti & Shelley 

5. Yang, H. C., Liu, H., & Zhou 

6. Jee and Ernest 

7. Allameh, Pool, Jaberi, Salehzadeh & Asadi 

8. Chiu & Leng 

9. Bers 

10. Bouzaabia & Salem 
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 ،های اجتماعیکهو شب هاگیری از رسانهتوانند با بهرهبازاریابان و تولیدکنندگان برندهای اصلی می 

یجاد امیان عموم مردم نادرست درعنوان یک عمل از خرید پوشاک ورزشی تقلبی به منفی ذهنیتی

وشاک مورد مزایای خرید و مصرف برندهای پدر کنندگاندانش مصرفکنند و با آموزش و افزایش 

، نهایتردبه پوشاک ورزشی تقلبی ایجاد کنند تا  نسبت کنندگاندر مصرف نگرش منفیورزشی اصلی، 

المللی مبارزه ائتالف بین(. 2017 ،)خی و چنگ پوشاک ورزشی تقلبی را کاهش دهندخرید و مصرف 

بی ا، خرید و مصرف محصوالت تقلبیان کرد که بهترین روش برای کاهش تقاض (2008) با تقلب

-میان مصرفای خرید و مصرف کاالهای تقلبی دردانش و آگاهی از پیامده ، ارتقایمیان دانشجویاندر

با  «کالج کمپین معلومات»عنوان کمپینی را با  این ائتالف ،راستادرهمین. تر استکنندگان جوان

رتقای دانش فرصتی برای دانشجویان برای اایجاد  با هدف و ای بازاریابی و ارتباطاتهتشکیل کالس

( بیان کردند 2009، 2005) مارکتی و شیلیکیل داد. جعل و تقلب تش ها از پدیدةها و آگاهی آنآن

 ،نهایتشود و دراالهای تقلبی میکننده موجب ایجاد نگرش منفی نسبت به کمصرف که دانش زیاد

مارلینا و  ،مشابه ایگیریدنبال دارد. در نتیجهخرید و مصرف محصوالت تقلبی را بهکاهش قصد 

-فدانش، تجربه و نگرش مصر گزارش پژوهشی دربارة»عنوان  ( در پژوهشی با2018) ساردجونو

ین دانش بگزارش کردند که  «کنندگان نسبت به داروهای تقلبی در جاکارتا: تحلیل و بررسی حقوقی

و قصد  بین دانش ،مثبت وجود دارد. همچنین ایکننده و نگرش منفی به کاالهای دارو رابطهمصرف

خرید داروهای هش افزایش دانش کا ،دیگرعبارت. بهمنفی وجود دارد ایخرید داروهای تقلبی رابطه

 عکس. همراه دارد و برتقلبی را به

مفهوم (. 2009 ،2005)مارکتی و شیلی،  مصرف مرتبط است با شیوةنگرانی اخالقی  ،دیگرازطرف

عنوان اصول، قوانین اخالقی یا استانداردها معرفی کرد که رفتار یک گروه یا شخص توان بهاخالق را می

، مهدی و ریکولمیکند )میرا در خرید، انتخاب، فروش و استفاده از خدمات یا محصوالت هدایت 

عث اخالقی، با توان گفت که نگرش اخالقی فرد با درنظرگرفتن جنبةیم (؛ بنابراین،2012، 1ریوس

باشد، آلیسم داشته ح باالیی از اخالق مربوط به ایدهسطاگر یک فرد  شود.اخالقی میکاهش رفتار غیر

-اگر مصرف ،واقع. در(2017)خی و چنگ،  که خرید محصوالت تقلبی اشتباه استمتوجه خواهد شد 

شوند ببرند، دچار نگرانی اخالقی میو مصرف به وجود مسئله و مشکلی پیکنندگان به هنگام خرید 

 (.2000، 2)دیکسون کنندبرای مقابله با رفتار خود اتخاذ میرا هایی شیوه زیاد،احتمالو به

                                                           
1. Riquelme, Mahdi, & Rios 

2. Dickson 
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های شخصیتی و ویژگی تأثیرکه مصرف غیراخالقی تحت کنندبیان می بسیاری از پژوهشگران 

، سن و جنسیتکنندگان نظیر هویت فرهنگی، قومیت، اخالق، تحصیالت، شناختی مصرفجمعیت

که جوانان  اندهای قبلی نشان داده، پژوهشهمچنین(. 2005، 1یو و جانسون، جونگ)چو درآمد است

 خرید کاالهای تقلبی هستند مانند شتر درگیر رفتار غیراخالقیبی کنندگان مسننسبت به مصرف

عنوان پژوهشی با ( نیز در 2017) 3، پهلوان، محمد و ثوراسامیکویکاب (.2006، 2چوانگ و پرندگاست)

« کنندگان محصوالت جعلی: مطالعة تجربی در بازار مالزیر قصد خرید مصرفعوامل اثرگذار ب»

رکتی مانگرانی اخالقی بر نگرش نسبت به محصوالت تقلبی اثر مثبت و معناداری داشت.  دریافتند که

نگرانی، دانش و نگرش نسبت به محصوالت »عنوان خود با  نیز در پژوهش (2009، 2005) و شیلی

را مثبت گزارش کردند؛  و نگرش نسبت به محصوالت تقلبی ، دانشبین نگرانی اخالقی رابطة« تقلبی

محصوالت و کاالهای نگرانی اخالقی و نگرش نسبت به افزایش دانشجویان با افزایش دانش، که طوریبه

 . تقلبی داشتندکاالهای غیر نه بیشتری برای خریدهزیدادن تمایل بیشتری برای پرداخت و  ،تقلبی

شود. با توجه به این ( توجیه می1975) 4نابفیش ین وآجز نقش میانجیگری نگرش، براساس نظریة

خرید و نیات رفتاری تأثیر  قصدخود بر نوبةگذارند که این بهظریه، اعتقادات بر نگرش تأثیر مین

مال دارد که مورد محصوالت تقلبی باشد، احتی مثبت درکننده دارای اعتقاداتمصرف اگر گذارد.می

مورد ی منفی درکننده اعتقاداتنگرش مطلوب نسبت به محصول تقلبی ایجاد شود و برعکس، اگر مصرف

خواهد کرد.  ه این محصول تقلبی پیدااین نوع محصول تقلبی داشته باشد، او نگرش نامطلوبی نسبت ب

که نگرش  اندگذشته نشان داده هایند. پژوهش، شواهد تجربی نیز وجود داربر توجیه نظریعالوه

ید کنندگان برای خروامل اجتماعی و شخصی با قصد مصرفنسبت به خرید محصوالت تقلبی، میان ع

د که نکمی وجود دار هایپژوهش (.2011، 5چودری و استامپف) داردمحصوالت تقلبی، نقش میانجی 

پوشاک  قصد خرید و مصرف دررا کنندگان دانش مصرف اخالقی و نگرانیبین نگرش  نقش میانجی

سبت به نگرش ن ( نقش میانجیگر2009، 2005) مارکتی و شیلی. دنبررسی کرده باشتقلبی ورزشی 

کنندگان با نیات رفتاری آنان مثبت نگرانی اخالقی و دانش مصرفبین  کاالهای تقلبی را در رابطة

کنندگان نسبت مصرفکه نگرش  ( بیان کردند2017) کویکاب و همکاران ،همچنیناند. گزارش کرده

مورد کاالهای تقلبی کنندگان درنگرانی اخالقی و نیات رفتاری مصرف تواند رابطةبه کاالهای تقلبی می

 میانجیگری کند. را 

                                                           
1. Cho, Jeong-Ju & Johnson 

2. Cheung & Prendergast 
3. Quoquab, Pahlevan, Mohammad & Thurasamy, 

4. Ajzen & Fishbein 

5. Chaudhry & Stumpf 
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اند. پوشاک رید و مصرف کاالهای لوکس بودهمربوط به خ زمینهه دراینشدهای انجامبیشتر پژوهش

پوشاک ورزشی معموالَ دارای قیمت  ،اینبرآید. عالوهشمار میها بهاین دسته از کاال ورزشی نیز جزو

اینکه دارای بر، پوشاک ورزشی عالوهبرندها و کاالهای لوکس است. همچنین تری نسبت بهپایین

های دسته کاالهای لوکس است، دارای ارزش کارکردی و بهبود که از ویژگیاست عملکرد نمادین 

 یکی(. 2014، 1، لی و وان)چیوآورد ارمغان میکنندگان بهو آسایش را برای مصرف عملکرد نیز است

 استقبال که است ورزشی وسایل صنعت دارد، قرار جعل درمعرض جهان در حاضردرحال که صنایعی از

 صنعت این در رخنه و نفوذ برای جاعالن هایانگیزه تریناصلی عنوان به توانمی را کنندگانمصرف

 و دهکر تسخیر را جا همه آن وقلمر ه است؛شد جهانی سرعتبه ورزش صنعت ،بنابراین دانست؛

 بیشترمحبوبیتش  روز هرو  مند شوندهبهر آن از ننساا هاردتا میلیا ستا هنیددوا یشهر نیاد سراسردر

 تولید. ستا هشد تبدیل دیقتصاا یهازهحو مدتریندرآپر از یکی به ورزش کهریطوبه د؛شومی

(. 1395عبدالملکی، ) ن استگوناگو یشاخهها با صنعتی مهم یهازهحو از یکی نکنوا شیورز یکاالها

با بحران صنعت تولید  شدتبه که است صنایعی از ورزشی کاالهای صنعتکه باید گفت  ،نهایتدر

درآمد تمایل اند که بیشتر، افراد جوان و کممطالعات قبلی بیان کرده. رو استروبهکاالهای تقلبی 

ورزشی از کاالهای بسیار محبوب درمیان پوشاک  ،بیشتری به خرید محصوالت تقلبی دارند. همچنین

مناسبی برای خرید و  جامعه و نمونةجویان با توجه به سن و درآمدشان، دانش ،بنابراین جوانان است؛

جعل و تقلید از پوشاک ورزشی زیاد است؛  (.2016، 2لنگ)کیت مصرف پوشاک ورزشی تقلبی هستند

مدیران و بازاریابان برند بسیاری از (. 2010، 3)ترانساریمه کمتری داردنیاز به مهارت فنی ، زیرا

در بازارهای ا برندهای تقلبی ورزشی همچنان اند؛ اممستقلی علیه برندهای تقلبی انجام داده هایاقدام

شده، های متعدد و مقررات اعمالباوجود اقدام(. 2007، 4)فیلیپس رشد هستندسرعت درحالبهجهانی 

، قوانین و مقررات عمدتاً محدودیت زیرا قلبی در جهان همچنان وجود دارد؛تولید و مصرف برندهای ت

، هر زمان که تقاضا باشد، عرضه نیز وجود حالهمراه دارند؛ بااینا بهتولید و عرضة برندهای تقلبی ر

ها ها و اقدامها در حل این مسئله، پژوهشبرای کمک به بازاریابان و دولت ،اساسخواهد داشت؛ براین

(. 2017)خی و چنگ،  کننده و تقاضای مصرف برند تقلبی متمرکز شوندسمت مصرفباید به

محصوالت تقلبی ورزشی  کنندگاننیات رفتاری مصرفر نگرش و عوامل مؤثر د، درک دلیلهمینبه

                                                           
1. Chiu, Lee & Won 

2. Keat Leng 

3. Transarime 

4. phillips 
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تاکنون دربارة مصرف پوشاک کنندگان، میان مصرفباوجود محبوبیت پوشاک ورزشی درضروری است. 

بررسی خرید و مصرف پوشاک ورزشی  ،روایناز ورزشی تقلبی پژوهش آکادمیک انجام نشده است؛

نگرانی  تأثیربررسی  ،حاضر دلیل، هدف از انجام پژوهشهمینرسد. بهنظر میتقلبی الزم و ضروری به

 کنندگان پوشاک ورزشی تقلبی است. ر نیات رفتاری مصرفکنندگان باخالقی و دانش مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 پژوهش شناسیروش
عنوان ن دانشگاه کردستان بههمبستگی است که در آن دانشجویا -توصیفی ،حاضر روش پژوهش

طریق جدول مورگان و ، از(10000) آماری نتخاب شدند. با توجه به حجم جامعةآماری ا جامعة

فی ساده انتخاب صورت تصادر بهپژوهش حاض عنوان نمونةنفر دانشجو به 373(، 1970) کرجسی

نامة الی نگرانی اخالقی، پرسشچهارسؤهای نامهده در این پژوهش، پرسشاستفاشدند. ابزار مورد

 نامةپرسشن نسبت به پوشاک جعلی و کنندگاالی نگرش مصرفچهارسؤ نامةپرسش سؤالی دانش،سه

برای روایی  ( بود.2009) مارکتی و شیلیحاصل پژوهش  ،کنندگاننیات رفتاری مصرفالی چهارسؤ

از تحلیل نیز وایی سازه کارشناسان و متخصصان و برای ر از نظرهای هانامهصوری و محتوایی پرسش

طور در محیط دانشگاه به ،رضایت پژوهشگران مطالعة حاضر بعد از دریافت استفاده شد.عاملی تأییدی 

 ورا توزیع کردند  هانامهپرسشنامه نیست، که اجباری در همکاری و تکمیل پرسششفاهی و بیان این

 355، شدهنامة توزیعپرسش 373از  ،نهایتدر. ها را تکمیل کنندکنندگان خواستند که آناز شرکت

 312. با احتساب بودندتحلیل وتجزیهنامه قابلپرسش 312 ،. از این تعدادشدندآوری جمعنامه پرسش

های داده کردنخالصهبندی و دادن، طبقهدرصد بود. برای سازمان 83/0نرخ پاسخ  ،سالم نامةپرسش

 نگرانی اخالقی

 نگرش نیات رفتاری

 دانش
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ختاری برای بررسی برازش سامدل معادالت  از آزمون ،از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی ،خام

 .1افزارهای آماری اس.پی.اس.اسها با استفاده از نرمتحلیل دادهومدل پژوهش استفاده شد. تجزیه

  .انجام شد 23نسخة  2و آموس23 نسخة 
 

 نتایج
 ،بود 8/0ر از یا بیشتها مقدار آن مساوی نتایج آزمون آلفای کرونباخ که در تمامی شاخصبا توجه به 

ز همسانی ا و ابزار اندازگیری ها دارای پایایی مناسبی بودندکه تمامی شاخص توان اذعان کردمی

سازه روایی  ، نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای(. همچنینة یک)جدول شمار درونی خوبی برخوردار بود

شده از گرفتهبودند و ساختار عاملی درنظر 6/0دارای بار عاملی بیشتر از  هانشان داد که همة سؤال

 برازش مطلوبی برخوردار بود.
 اند.در جدول شمارة یک نشان داده شده ،هاها، منابع و همسانی درونی پرسشنامهشاخص

 

 هانامهها، منابع و آلفای کرونباخ پرسششاخص -1جدول 

 منبع پايايی کل تعداد گويه شاخص

 80/0 4 کنندهنگرانی اخالقی مصرف

 ارکتی و شیلیم

(2009) 

 83/0 3 کنندهدانش مصرف

 89/0 4 نگرش نسبت به پوشاک جعلی

 82/0 4 کنندگاننیات رفتاری مصرف

 
شان ن دو، در جدول شمارة های حاضر در پژوهششناختی نمونههای جمعیتنوع و فراوانی ویژگی

جنسیت مربوط  گویای این است که بیشترین فراوانی در متغیراند. نتایج حاصل از این جدول داده شده

 یان مقطعتحصیالت مربوط به دانشجو بیشترین فراوانی در متغیر(، 57/0) 178به مردان با تعداد 

مربوط به  (71/0) 220بیشترین فراوانی با تعداد  ،( و در متغیر سن68/0) 211کارشناسی با تعداد 

 .سال است 20-30 سنین
 

 

 

                                                           
1. Spss 

2. Amos 
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 های پژوهششناختی نمونههای جمعیتويژگی -2جدول 

 سن تحصیالتسطح  جنسیت 

 دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی زن مرد متغیر
 20زير

 سال

30-

20 

40-

31 

به  41

 باال

 2 48 220 42 13 88 211 134 178 فراوانی

 006/0 15/0 71/0 13/0 04/0 28/0 68/0 43/0 57/0 درصد
 

وشاک پکنون که تا اذعان کردندها آن (73/0) نفر 229 ،در پژوهش حاضرکننده شرکت 312ازمیان 

به نیز  (22/0) نفر 69و  «خیر» ها به گزینةاز آن( 05/0) نفر 14 ،همچنین. اندورزشی تقلبی خریده

لعه در مطاهای ورزشی موردجهانی کفشنی برندهای ااسامی و فراو .پاسخ دادند« دانمنمی» گزینة

حاضر  کنندگان در پژوهششرکت جدول، اند. با توجه به ایندر جدول شمارة سه ارائه شده ،پژوهش

 ای خرید برند( و کمترین تمایل را بر25/0) جهانی آدیداس تقلبی بیشترین تمایل را برای خرید برند

 ،ین نتایجابا توجه به . رنددا وشاک ورزشی تقلبیپهنگام خرید ، در(03/0) جهانی نیوباالنس تقلبی

 جوانان درمیانشده ب بیشترین برندهای تقلبی خریداریترتیبرندهای آدیداس، نایک و اسیکس به

 هستند. 
 

 نوع و فراوانی برندهای ورزشی پژوهش -3جدول 

   برندهای ورزشی                                       

 ساير 7فیال 6نیوباالنس 5ريبوک 4پوما 3اسیکس 2آديداس 1نايک اسامی

 27 18 11 17 36 54 80 69 فراوانی

 09/0 08/0 03/0 05/0 11/0 17/0 25/0 22/0 درصد

 

، ولجداین ارائه شده است. با توجه به  همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول شمارة چهار،

 ( و کمترین همبستگی بین598/0) اخالقی بیشترین همبستگی بین متغیرهای نگرش و نگرانی

  ( است.377/0) های دانش و نگرانی اخالقیمتغیر

                                                           
1. Nike 

2. Adidas 

3. Asics   

4. Puma  

5. Reebok   

6. Newbalance  

7. Fila  
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 ضرايب همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش -4جدول 

 

 **P≤0/01,*P≤0/05 

 

 

 
 در حالت معناداری مدل پژوهش -2شکل 

 

 

 

 

 نیات رفتاری نگرش دانش نگرانی اخالقی متغیر

    1 نگرانی اخالقی

   1 377/0** دانش

  1 581/0** 598/0** نگرش

 1 432/0** 520/0** 391/0** نیات رفتاری
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 های برازش مدل پژوهششاخص -5جدول 

ی
خ
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10/219 84 60/2 917/0 88/0 0/91 0/07 0/89 87/0 
 

دو به درجة آزادی مناسب های نسبت خیگویای این مطلب است که شاخص نتایج جدول شمارة پنج

توکر ، 3، برازندگی2، تعدیل برازندگی1هنجار شده برازندگی های( و شاخصهستند )کمتر از عدد سه

کمتر  6دوم واریانس خطای تقریب ریشهو شاخص  90/0بیشتر از   که 5و برازندگی تطبیقی 4لوییس –

ی برازش مناسب حاضر دارا که مدل پژوهشمعنیقبولی قرار دارند؛ بدینهستند، درحد قابل 08/0از 

های حاصل از مطالعه داده ،عبارتی.  بهقبول استشده برای آن قابلاست و ساختار عاملی درنظرگرفته

 کنند.یید میتأرا حمایت و  مدل نظری پژوهش
 

 ضرايب رگرسیونی مسیرهای مدل -6جدول 

 مسیر پژوهش
وزن رگرسیونی 
 استاندارد شده

انحراف 
 معیار

نسبت 
 بحرانی

 معناداری

 001/0 768/3 136/0 0/414 نگرش ---> نگرانی اخالقی

 001/0 899/4 247/0 0/740 نگرش ---> دانش

 ---> نگرش
نیات 
 رفتاری

0- /623 0/110 7/126 001/0 

 

اند. دهبیان ش های مدل پژوهش در جدول شمارة هفتکل مسیر مستقیم، غیرمستقیم و اثرهایتأثیر 

قصد خرید   -گرایانهبیشترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر ارزش مصرفی لذتبا توجه به این جدول، 

 ست. اقصد خرید  -گرایانهو کمترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر ارزش مصرفی فایده
 

 

 

                                                           
1. Normed Fit Index(NFI) 

2. Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI) 

3. Goodness of Fit Index(GFI) 

4. Tucker Lewis ndex(TLI) 

5. Comparative Fit Index(CFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
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 کل متغیرهای پژوهش یم، غیرمستقیم و  اثرهایتأثیر مستق -7جدول 

 مسیر
 ضرايب اثر در حالت استاندارد

 اثر کل اثر مستقیم مستقیماثر غیر

 414/0 414/0 000/0 نگرش ---> نگرانی اخالقی

 740/0 740/0 000/0 نگرش ---> دانش

 -623/0 -623/0 000/0 نیات رفتاری ---> نگرش

 

 گیریبحث و نتیجه
های اجتماعی بر اقتصاد جهانی و جنبه کنندهتهدید یثیراتی، تأکه خرید محصوالت جعلبا توجه به این

 ،1، تیان و زایچکووسکیاست )تانگ ها را به خود معطوف کردهو فرهنگی دارد، توجه بیشتر پژوهش

ید و رفتار خر درزمینةهای زیاد انجام پژوهش باوجود(. 2016، 2، بوگاری، ساالما و زین؛ کاسیم2014

، تالش . در چند سال اخیراندباقی ماندهجواب زیادی بی هایمصرف محصوالت تقلبی، هنوز سؤال

زمینه های پژوهش درایناولویت کنندگان محصوالت تقلبی، جزوکردن تقاضای مصرفبرای محدود

نگرانی اخالقی و دانش پژوهش حاضر نیز بررسی نقش انجام هدف از  ،اساسقرار گرفته است؛ براین

 .ان برندهای تقلبی پوشاک ورزشی بودکنندگکنندگان در نیات رفتاری مصرفمصرف

دهندگان به احتمال بیشتر، باعث ایجاد های این مطالعه نشان داد که سطح باالتر نگرانی پاسخیافته

افرادی که  ،دشود. در این مورنوعی نگرش منفی نسبت به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تقلبی می

از تنوع مسائل اخالقی مربوط به تولید، توزیع و خرید پوشاک ورزشی تقلبی بسیار آگاه هستند، به 

نظر اخالقی رید و مصرف پوشاک ورزشی تقلبی ازاحتمال بیشتری درک خواهند کرد که رفتار خ

ونی مسیر شود. ضریب رگرسیمنفی در آنان می ینگرشگیری موجب شکلامر اشتباه است و همین 

نگرانی اخالقی و نگرش نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی حاکی از اثر مثبت و معنادار نگرانی اخالقی 

-های پژوهشبر ایجاد نگرش منفی نسبت به محصوالت ورزشی تقلبی است. نتایج این پژوهش با یافته

( 2017خی و چنگ )( و 2017کویکاب و همکاران ) (،2009، 2005مارکتی و شیلی )های 

کنندگان بر ایجاد نگرش منفی نسبت به خرید و مصرف پوشاک اینکه نگرانی اخالقی مصرفبرمبنی

کنندگان از خرید هرچه نگرانی اخالقی مصرف ،واقعخوانی دارد. درورزشی تقلبی اثر معنادار دارد، هم

                                                           
1. Tang, Tian & Zaichkowsky 

2. Kassim, Bogari, Salamah & Zain 



 1398بهار و تابستان ، 16ربیتی شماره تپژوهش در ورزش                                                                       142

دتر خواهد بود و رفتار گرفته شدیو مصرف محصوالت ورزشی تقلبی بیشتر باشد، نگرش منفی شکل

 . یابدو مصرف محصوالت تقلبی کاهش میخرید 

گیری نگرش منفی نسبت به کنندگان بر شکلدانش مصرف ،آمده از پژوهشدستبا توجه به نتایج به

اعث ایجاد سطح افزایش دانش ب ،واقعی مثبت و معنادار دارد. دربرندهای تقلبی پوشاک ورزشی اثر

. شودد و مصرف پوشاک ورزشی تقلبی میخریموجب کاهش  ،نتیجهشود و درمیباالتر نگرش منفی 

  (2018و مارلینا و ساردجونو )( 2009، 2005مطالعات مارکتی و شیلی )های این نتیجه با یافته

گنندگان بر ایجاد نگرش منفی نسبت به خرید و مصرف بر اثر مثبت و معنادار دانش مصرفمبنی

افزایش دانش  ، براساس نتایج حاصل از مدل پژوهش،واقع. درخوان استهمپوشاک ورزشی تقلبی 

کنندگان نسبت به خرید گیری نگرش منفی در مصرفایجاد و شکلاز  74/0تواند کنندگان میمصرف

های توانند با ایجاد کمپینگذاران میسیاست ،بنابراین پوشاک ورزشی تقلبی را تبیین کند؛ و مصرف

ها و مستندها موجب افزایش اطالعات عمومی، آگاهی و تقلب و تولید برنامهضدو  جعلتبلیغاتی ضد

 . ید و مصرف پوشاک ورزشی تقلبی شوندخرکنندگان از آثار و پیامدهای منفی دانش مصرف

رگرسیونی مسیر نگرش نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی  های پژوهش حاضر و ضریبیافته ،همچنین

کنندگان حاکی از اثر منفی و معنادار نگرش مصرف ،کنندگان در مدل پژوهشو نیات رفتاری مصرف

گیری نگرش ایجاد و شکل توان بیان کرد کهمی ،اساسکنندگان هستند؛ براینبر نیات رفتاری مصرف

خرید و مصرف پوشاک ورزشی ک ورزش تقلبی موجب کاهش کنندگان نسبت به پوشامنفی در مصرف

کویکاب و همکاران  ( و2009، 2005مطالعات مارکتی و شیلی )ها با نتایج فتهشود. این یاتقلبی می

کنندگان بر نیات رفتاری آنان اثر منفی و معناداری دارد، اینکه نگرش منفی مصرفبرمبنی( 2017)

کنندگان نقش میانجی نگرش منفی مصرف نتایج پژوهش حاضر بیانگر ،کلیطورخوان است. بههم

گان بر کننددانش مصرفبا نقش نگرانی اخالقی ف پوشاک ورزشی در رابطة مصرنسبت به خرید و 

افزایش نگرانی اخالقی و آگاهی و دانش توان بیان کرد که می ،دیگرعبارتنیات رفتاری آنان است. به

ش منفی نسبت به این محصوالت و گیری نگرکنندگان از پوشاک ورزشی تقلبی موجب شکلمصرف

 شود.رف پوشاک ورزشی تقلبی میمصکاهش خرید و  ، کاهشقاضاکاهش ت ،نتیجهدر

ل به خرید برندهای تقلبی در جامعة دانشجویان داخل کشور حاضر نشان داد که تمای نتایج مطالعة

که به خرید  صراحت اعالم کردندنفر به 229، پژوهشاین کننده در شرکت 312از  زیاد است؛ زیرا،

گنندگان توانایی نفر( از شرکت 69) 22/0 ،اند. همچنینبرندهای پوشاک ورزشی تقلبی اقدام کرده

گفت که تمایل زیاد به خرید  توانمی تقلبی از برندهای اصلی را ندارند؛ بنابراین،تشخیص برندهای 

یکی از  ،داخل کشور زمینه درکنندگان دراینمصرفکم دانش و آگاهی برندهای ورزشی تقلبی و 

گذاران، بازاریابان و سیاست اساس، مدیران،شود؛ براینمعضالت بازار ورزش کشور محسوب می
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هایی را این روند اقدام های برندهای اصلی در داخل کشور باید برای جلوگیری از افزایشنمایندگی

  انجام دهند.

کشور است در  شده، بلکه تنها مطالعة انجامکندتنها به ادبیات جعل و تقلب کمک میاین مطالعه نه

زشی تقلبی خرید و مصرف پوشاک وریند کنندگان را بر فراکه تأثیر نگرانی اخالقی و دانش مصرف

مصرف برندهای  مند به پدیدةپژوهشگران عالقهحاضر بینش جدیدی را به  بررسی کرده است. مطالعة

هندگان خدمات درای تولیدکنندگان، بازاریابان و ارائهویژه ببه ،تقلبی پوشاک ورزشی و سیاست عمومی

که به مهار تمایالت  به کسانیاین مطالعه  ،دهد. همچنینقلب پوشاک ورزشی ارائه میضدجعل و ضدت

با توجه به  کند.مندند، کمک میکنندگان نسبت به برندهای تقلبی پوشاک ورزشی عالقهمصرف

ها برای مبارزه با جعل و تقلب توانند از این یافتهگذاران میهای عملی این مطالعه، سیاستکمک

فیلم و مستندها برای ، هاها، برنامهتوان با ایجاد بروشورها، کمپینپوشاک ورزشی استفاده کنند. می

و استفاده از  ناشی از خرید جهت پیامدهای منفی مختلفکنندگان درافزایش آگاهی و دانش مصرف

سالمت جسمانی، تولید داخلی زیست، ازجمله آسیب به اقتصاد کشور، محیط ،پوشاک ورزشی تقلبی

، های کاذباستثمار کارگران، کودکان کار و رونق شغل به افزایش مشکالت اجتماعی، مانند و کمک

صرف پوشاک کنندگان به خرید و منهایت بتوان در اقدام مصرفنگرش ذهنی منفی ایجاد کرد تا در

توانند با گذاران میمالکان برندهای اصلی و سیاست ،واقعوجود آورد. دربه ورزشی تقلبی ممانعت

های برندهای اصلی، نمایش محیط و شرایط کاری های تبلیغاتی برای توصیف و ویژگیطراحی برنامه

و  مسائل اخالقی مربوط به خرید کردنمحیطی، برجستهو استانداردهای زیست هاکارخانه ها وکارگاه

تقلب برای افزایش آگاهی و دانش ضدجعل و پوشاک ورزشی تقلبی، توسعة تبلیغات ضدمصرف 

کاهش قصد خرید برندهای تقلبی را فراهم  سازی نگرانی آنان،کنندگان و تحریک و برجستهمصرف

 آورند. 

دادن خرید و مصرف یک برند پوشاک کنندگان با مرتبط جلوهافزایش دانش مصرف ها باید بربرنامه

و  غیراخالقیبیان پیامدهای ناشی از مصرف برند تقلبی،  و نیز بر ورزشی تقلبی به مباحث اخالقی

های جسمانی و کارهای نامشروع، آسیبودانستن خرید و مصرف برند تقلبی، حمایت از کسباشتباه

دگان کننسطح دانش و نگرانی اخالقی در مصرفیطی و غیره تمرکز کنند تا محمالی، آلودگی زیست

ای مصرف رآنان را بکنندگان کاالهای تقلبی مصرفنیات رفتاری ها این برنامهدرنهایت، و  افزایش یابد

رسانی عمومی دربارة خطرهایی که پوشاک ورزشی کاهش دهند. اطالعو تقاضای برندهای تقلبی 

کنندگان مصرف نمایی رضایتد، بازتاب و بزرگنکنبرندهای تقلبی پوشاک ورزشی افراد را تهدید می

شاک ورزشی، تبلیغات گسترده برندهای تقلبی پو کردنشنکوههای جمعی، برندهای اصلی در رسانه
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 نقدکشیدن تجربة، بهمردم با معایب خرید و مصرف برندهای تقلبی پوشاک ورزشی با هدف آشناکردن

، زارهای تبلیغاتیطریق ابقلبی پوشاک ورزشی و بازتاب گستردة آن ازکنندگان برندهای تبد مصرف

نظر به. کنندگان و نگرانی اخالقی آنان هستندهای افزایش اطالعات و سطح دانش مصرفجمله راهاز

و با  ارزه با جاعالن برندهای معتبر تاحدودی غیرممکن استمب ،در دنیای متالطم امروز رسد کهمی

 اساس،شود؛ برایندر جای دیگر پدیدار می کننده، شرکت دیگریهای جعلحذف یکی از این شرکت

 کنندگانمصرف بر ای به حل این بحران بپردازند وطور ریشههای صاحب برند باید بهمدیران سازمان

برای  .کاهش دهند برندهای تقلبی غیرفریبندة مصرف به تمایل آنان را بلندمدت تا در کنند تمرکز

 شودخرید و مصرف برندهای تقلبی ورزشی پیشنهاد میافزون کردن معضل خرید آگاهانه و روزکم

و کیفیت برندهای اصلی را نسبت  و مصرف برندهای تقلبی آگاه کنند خریداران را از خریدفروشندگان 

صورت منطقی ، دالیل قیمت باالتر خود را بهو از این طریق برندهای تقلبی، بیشتر نمایان کنندبه 

سازی فرهنگ های الزم را برایاقداممسئوالن امر  شودپیشنهاد می ،همچنینبرای افراد توضیح دهند. 

بودن تولید این محصوالت ن استفاده از محصوالت جعلی همچون غیراخالقیبودراخالقیغی درزمینة

کننده و کننده، تولیدمبارزه با جعل، جعل هایی با موضوعائتالفها، مجامع و انجام دهند. گروه

 رین دغدغةتمهم با توجه به اینکه امروزهبرندهای تقلبی پوشاک ورزشی تشکیل دهند.  واردکنندة

برندهای اصلی جلوگیری از تولید و فروش برندهای تقلبی در جامعه است،  های تولیدکنندةشرکت

های مقابله با برند بازاریابی مؤثر در 1هایهای بعدی با هدف شناسایی راهبردپژوهششود پیشنهاد می

    .تقلبی پوشاک ورزشی انجام شوند
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Abstract 
One of the most warning global processes which boosting is manufacturing, 

distributing and consuming of counterfeit products. Thus aiming of present study 

was to investigate the effect of consumer’s knowledge and ethical concern on their 

behavioral intention to purchase sport counterfeit Apparel. It was descriptive- 

correlative type. Statistical population of study was all of the students in Kurdistan 

University which based on their number (10000), for statistical sample 373 

individual was randomly selected using Krejcie and Morgan (1970) table. In order 

to measure study variables, questionnaires of ethical concern, knowledge, attitude, 

and behavioral intention adapted from Marcketti and Shelley (2009) was used. 

Validity and accuracy of questionnaires was confirmed by experts and specialists 

and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test. To analyses research 

data structural equation model (SEM) was utilized. Results showed that among 

consumers, there is an effect of ethical concern on attitude (0.41), knowledge on 

attitude (0.74), and attitude on behavioral intention (0.62). Also the presented 

model indicated an adequate fitness. By designing brochures, programs, film and 

document aiming to enhance consumer’s ethical concern and knowledge and 

awareness, through declaring effects and injuries of purchasing and consuming 

sport counterfeit clothes, one can enhance consumer’s negative attitude toward 

these products to decrease their purchase and consumption. 

 

Keyword: Ethical concern, Knowledge, Attitude, Sport counterfeit Apparel, 

Behavioral intention.  
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