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عوامل ادراکی مؤثر بر تمایل گردشگران مسلمان خارجی به انتخاب محصوالت حالل
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چکیده
امروزه برند حالل صرفاً یک مفهوم مذهبی و ال ام دینی نیست و به یک یا چند قومیت محدود
نمیشود ،بلکه تبدیل به یک نماد جهانی برای تضمین کیفیت و انتخاب شیوة زندگی مشخص در
قلمرو کسبوکار و تجارت شده است .ازطرفی حالل ،بهمن لة جنبهای از فرهنگ اسالمی ،باعث بروز
نگرش جدیدی در بازاریابی شده است .در این پژوهش ،در قالب مدلی جامع ،عوامل ادراکی مؤثر بر
تمایل به انتخاب محصوالت حالل ،در بین گردشگران مسلمان خارجی که به ایران سفر کردهاند ،مورد
بررسی قرار میگیرد .پژوهش پیشِ رو ،بر اساس هدف ،توسعهای محسوب میشود و ،ازنظر ماهیت و
روش ،از نو پژوهشهای توصیفی بهشمار میآید .اب ار جمعآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه
است که حضوری و اینترنتی توزیع شده است .در این پژوهش ،روایی محتوا و روایی سازه مورد
سنجش و بررسی قرار گرفته و پایایی پرسشنامه ازطریق محاسبة ضرایب بارهای عاملی آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی بهدست آمده است .برای تج یهوتحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری
( )SEMو تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAو از نرماف ار  SPSSو  PLSاستفاده شده است .یافتهها حاکی
از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای سود دریافتی و هنجار ذهنی بر نگرش ،تأثیر مثبت و معنادار نگرش
بر آگاهی حالل و تمایل به خرید محصوالت حالل ،و تأثیر مثبت و معنادار آگاهی حالل بر تمایل به
خرید محصوالت حالل است .همچنین تقید مذهبی بر رابطة بین هنجار ذهنی و نگرش اثر مثبت و
معنادار دارد و بر رابطة بین سود دریافتی و نگرش اثر معناداری ندارد.
واژههای کلیدی :باور مذهبی ،انتخاب محصوالت حالل ،نگرش ،هنجار ذهنی ،آگاهی حالل ،سود
دریافتی ،تقید مذهبی.
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مقدمه
حالل به نمادی گفته می شود که روی محصوالتی قرار دارد که اسالم مصرف آن را جای میداند
(نیکوکار و همکاران .)1392 ،امروزه مصرفکنندگان در پی استفاده از محصولی سالمتر ،باکیفیتتر و
ایمن تر از محصوالت دیگرند .محصوالت حالل ،با توجه به داشتن چنین ویژگیهایی ،در چند سال
اخیر ،اف ایش تقاضای فراگیری بین مسلمانان و غیرمسلمانان داشته و مفهوم حالل برای آنان مفهومی
ناآشنا نبوده است (شیرخدایی و نوریپور .)1392 ،بازار غذای حالل در سراسر جهان هر سال
گستردهتر میشود و مشتریان مسلمان در هر نقطه از دنیا عالقهمندند محصوالت حالل را مصرف کنند
که این نشانة خوبی برای بازار جهانی حالل است .بنابراین بازار غذای حالل بازار بالقوة بسیار سودآوری
برای عرضهکنندگان مواد غذایی حالل در سراسر جهان بهشمار میرود (نیکوکار و همکاران.)1392 ،
علل رشد صنعت حالل را میتوان به مذهب ارتباط داد که آن را پاکتر ،سالمتر و خوشطعمتر میداند
) .(Abdul aziz and vui chok, 2013علت جذب کشورهای غیرمسلمان به بازار برند حالل را میتوان
در دو انگی ة اصلی خالصه کرد« :نخست ،اقلیتهای مسلمان که در آن کشورها زندگی میکنند و
نیازمند غذا و محصوالت و خدمات حالل اند و دوم ،امکان صادرات محصوالت مذکور به بازار کشورهای
اسالمی که علت عنایت و اهتمام کشورهایی مانند چین و تایلند به مسئلة حالل است .کشورهای
اسالمی فقط حدود  4/7درصد از تولید ناخالص جهانی و کمتر از  8درصد از صادرات جهانی را به خود
اختصاص دادهاند (مصطفوی .)1392 ،حالل فقط یک مسئلة مذهبی نیست ،بلکه یک حوزة کسبوکار
و تجارت است و درحال تبدیلشدن به نماد جهانی برای تضمین کیفیت و انتخاب سبک زندگی است
) .(Suddin et al., 2009مذهب ،بهمن لة یک عامل مهم فرهنگی ،در بازاری که احتیاج به پژوهش و
بررسی دارد همواره تنش ایجاد میکند ) .(Siti Haryati et al., 2012مذهب میتواند در نگرش و رفتار
مشتریان برای تصمیمگیری دربارة خرید غذا و عادات مصرف تأثیر بگذارد .در بیشتر جوامع مذهب
بیشترین تأثیر را در انتخاب غذا دارد .فشار مذهب در مصرف غذا بستگی به خود مذهب و برداشت
افراد از مذهب و پیروی از آموزههای دیگر مذاهب دارد ) .(Suddin et al., 2009برای مشتریان
مسلمان نگرش مثبت و آگاهی حالل بخشی از تعهد مذهبی است .نگرش مصرفکنندگان ،مخصوصاً
مصرف کنندگان غذای حالل ،به آیندة صنعت حالل کمک شایانی خواهد کرد .نگرش اشاره به
ارزش های مطلوب و نامطلوب دارد .هنجارهای ذهنی فشارهای اجتماعیاند که در رفتار انسان تأثیر
میگذارند ) .(Ajzen and Fishbein, 2005آگاهی فرایند درک و احساس حوادث و موضوعات و
هوشیاری در برابر آن است .آگاهی نقش مهمی در تعیین یا سنجش می ان تمایل به خرید دارد.
مطالعات نشان داده که بین آگاهی حالل و تولیدات حالل نگرش مثبتی وجود دارد .همچنین آگاهی با
تمایل به انتخاب محصوالت حالل رابطة مثبتی دارد ) .(Abdul aziz and vui chok, 2013سهم
درحالرشد برندهای بین المللی در کاالهای مصرفی ،خصوصاً مواد غذایی ،بررسی موضو حالل را
مهمتر کرده است .شک و تردید زیادی به برندهای بینالمللی ازلحاظ حاللبودن وجود دارد
) .(Mukhtar, and butt, 2012اگر چه مذهب همواره عنصری مهم در چارچوب خرید مشتری است،
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مذهب و آثارش بهمثابة موضوعی ممنو در پژوهشها درنظر گرفته میشود و دانش زیادی درخصوص
تأثیرات مذهب در رفتار مشتری وجود ندارد ) .(Donahue, 1985تا به امروز ،با وجود دسترسی به مواد
غذایی حالل و پژوهشهای متعدد در بازار مواد غذایی حالل ،پژوهشهای کمی درزمینة خرید و
تمایل به خرید مواد غذایی حالل صورت گرفته است ) .(Shah alam and mohamed sayuti, 2011با
توجه به دغدغة مصرف غذای سالم در سراسر جهان ،تمایل به استفاده از محصوالت حالل بهعلت
سالمت آن ها ،تأثیرات مذهب بر تمایل به خرید افراد ،پتانسیل باالی محصوالت حالل برای اف ایش
رشد و پیشرفت اقتصادی ازطریق صادرات و ورود ارز به کشور ،در این پژوهش تالش شده مدلی از
عوامل ادراکی مؤثر بر تمایل به انتخاب محصوالت حالل ارا ه شود.
مفاهیم ،دیدگاهها ،مبانی نظری و پیشینة پژوهش
تعاریف و مفاهیم

تقید مذهبی :ازنظر مفهومی ،تقید به دین عبارت است از اعتقادات فرد به خدا ،روز رستاخی  ،انبیا و
هدفمندی جهان هستی ،داشتن حاالت متعادل و هماهنگ با اعتقادات و آمادگی برای عمل درراستای
اعتقادات (شهبازی.)1394 ،
مذهب :مذهب نظام باورها و اعمالی است که توسط گروهی از مردم توجیه میشود .درواقع مسا لی
است که افراد آن را فوقالعاده و مقدس میدانند .نماز ،روزه و حج از عواملی هستند که میتوان با
آنها مذهب را شناسایی کرد ).(Ambali and bakar, 2014
حالل :حالل یک گواهی مذهبی اسالمی است که طبق آن مسلمانان میتوانند از محصوالت و خدمات
با توجه به دستورات و ارکان اسالمی استفاده کنند ).(Muhamad et al., 2011
نگرش :به نیات فرد مرتبط است که سبب پیشگویی رفتار انسان میشود .دو عامل انتخاب و عالقه
عامل سنجش نگرش افرادند (جاللیان و خیری.)1392 ،
هنجار ذهنی :عبارت است از باور فرد دربارة تفکر و نظر افراد مرجع دربارة انجام رفتاری خاص .هنجار
ذهنی انگی ش فرد برای پیروی از نظر افراد مرجع درمورد انجام رفتاری خاص است .باورهای مصرفی و
انگی ش دو عامل ساختاری هنجار ذهنیاند (غفاری آشتیانی و همکاران)1390 ،
آگاهی :آگاهی توصیف ادراک بشر از واکنش شناختی به موقعیتی است که در آن قرار دارد .آگاهی
حالل مربوط به جنبه های حالل از آن چی ی است که خدا مجاز کرده است .برای سنجش آگاهی از
متغیرهایی مانند عقاید ،نگرانیها ،خریدها و دانش استفاده میشود ).(Ambali and bakar, 2014
سود دریافتی :می ان باور شخص در این خصوص که استفاده از محصوالت رفاه زندگی او را بهبود
میبخشد ).(Davis, 1996
تمایل به خرید مصرفکنندگان :از دیدگاه مصرف ،تمایل به خرید اصطالحی کلی شامل
تصمیمگیری پیش از خرید ،تجربه و ارزیابیها در هنگام خرید و نیات رفتاری بعد از خرید است
(امیدی و همکاران.)1396 ،
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دیدگاهها و مبانی نظری
حالل هر چی ی است که اسالم مصرف و تولید آن را ممنو نکرده باشد و در زبان عربی به محصولی
گفته میشود که ازنظر اسالم مجاز شمرده شود .همچنین در زبان انگلیسی به محصولی اطالق میشود
که طبق قوانین اسالم تولید و عرضه شده باشد .در اروپا ،همچون بخشهای دیگر جهان ،تقاضای
مصرفکنندگان مسلمان و غیرمسلمان برای بازار حالل بهخصوص موادغذایی بهشدت درحال رشد
است ) .(Heidarzadeh and Ramezani, 2011شواهد کافی وجود دارد که دین بر نگرش و رفتار
مصرفکنندگان تأثیر بس ایی دارد و خوردن و آشامیدن از این قاعده مستثنا نیست .در جوامع
گوناگون ،دین در انتخاب مواد غذایی تأثیرگذار است ) .(Rezai, 2008این موضو از زمان حضرت آدم،
با منع انسان از خوردن میوة یک درخت ،تا به امروز مطرح است ) .(Rahman et al., 2011در نگاهی
دقیقتر مشخص میشود که آداب غذاخوردن مسلمانان بیشتر سرمنشأ دینی دارد ).(Rezai, 2008
قاعدتاً مراجعه به رساله در هر زمان از خرید ممکن نیست یا آنکه امکان دارد مصرفکننده در هنگام
انتخاب دربارة حاللبودن محصول دچار ابهام شود؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت حاللبودن برای
مشتریان ،بر روی محصوالت از گواهی حالل استفاده میشود ) .(Rajagopal et al., 2011گواهی
حالل به محصوالتی اعطا میشود که با رعایت قوانین اسالمی تولید میشوند )(Alserhan, 2010؛
بنابراین ،برای ایجاد تمای مواد غذایی حالل با مواد غذایی دیگر ،الزم است بر روی مواد غذایی حالل
برچسبی نصب شود که نشانگر حاللبودن آن محصول باشد تا مانع گمراهشدن مصرفکنندگان شود
) .(Naina mohamed and mohddaud, 2012اعطای این گواهی به مواد غذایی حالل درحالحاضر
ازسوی حدود صد مؤسسه اعطا میشود ) .(Heidarzadeh and Ramezani, 2011کشورهایی همچون
مال ی ،با ابدا استاندارد  ،MS1500در عرصة استانداردسازی حالل پیشتاز بودهاند .این استاندارد
دستورالعمل تولید ،آمادهسازی ،حملونقل و ذخیرهسازی موادغذایی حالل است و تولیدکنندگان باید
بر اساس این گواهی نظارت دقیقی بر تولیدات خود داشته باشند ).(Shaari and Mohd Arifin, 2009
نیاز به اف ایش آگاهی مصرفکنندگان از م ایای گواهیهای حالل و آموزش بازاریابان برای استفاده از
این اب ار احساس میشود .اخذ گواهی حالل بعد از برقراری ارتباط با مصرفکننده باعث ایجاد راهبرد
تمای و ارزش اف وده برای مشتری میشود ) .(Rajagopal et al., 2011گسترش محصوالت حالل و
درآمدزایی باالی آن باعث ایجاد فرصتی چشمگیر برای شرکتهای بینالمللی در بازار کشورهای عربی
و نی در بازارهای غربی بهخصوص اروپا و آمریکا شده است ) .(Omar et al., 2012دینداری به بخشی
حیاتی در بازاریابی تبدیل شده و گواهی حالل در نحوة بازاریابی تأثیر گذاشته است .رقابتیتر شدن
این بازار باعث شده تولیدکنندة محصول حالل به دنبال کسب استانداردهای جهانی همچون
 ISO9000برای باالبردن کیفیت محصوالت خود بهمنظور جلب رضایت مشتریان باشد (Shaari and
) .Mohd Arifin, 2009ورود هر شرکت و بهتبع آن هر کشور به بازار حالل برای دین اسالم و
کشورهای دارای این صنعت یک بازی برد ـ برد است .چراکه صنعت محصول حالل باعث رشد
اقتصادی کشورهای دارای این صنعت و بازار میشود ).(Omar et al., 2012
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مذهب در برخی از ادبیات عنصر فرهنگی کلید رفتار و تصمیمگیری برای خرید را تعیین میکند.
مذهب را میتوان به جامعه و عوامل مرتبط با آن مثل خانواده ،لباس ،نظافت و اخالق ربط داد .مذهب
شناخت و رفتار فردی را تعیین میکند ) .(Soesilowati, 2010تعهد مذهبی ،ازطریق شکلدادن به
دانش ،نگرش عقاید و هنجار ،نقش مهمی در زندگی ایفا میکند .دین از مهمترین نیروها در زندگی
است و آثار مذهبی بهترین فروشندگان در تمام دوران هستند .مذهب نیروی قدرتمند شکلدهی به
نگرش و رفتار است ) .)Rehman and Shabbir 2010مطالعات نشان میدهد تعهد مذهبی میتواند در
رابطة بین شخصیت برند و قصد خرید برند حالل مؤثر باشد ( .)Nasution et al., 2016با توجه به
مبانی نظری فوق ،فرضیة ششم و هفتم این پژوهش به صورت زیر است.
فرضیة  : 6تقید مذهبی در رابطة بین هنجار ذهنی و نگرش نقش تعدیلگر دارد.
فرضیة  : 7تقید مذهبی در رابطة بین هنجار ذهنی و سود دریافتی نقش تعدیلگر دارد.
تمایل به خرید یکی از مفاهیم عمدة مطالعهشده در ادبیات بازاریابی است .عالقة پژوهشگران
بازاریابی به تمایل به خرید ناشی از ارتباط آن با رفتار خرید است .نتایج تحقیقات نشان میدهد که
بین تمایل و رفتار خرید رابطة مثبتی وجود دارد .بهترین پیشبینیکنندة رفتار یک فرد نیت او برای
اجرای آن رفتار خواهد بود .عالوهبراین ،قصد خرید مشتری برای پیشبینی فروش محصوالت و
خدمات موجود یا جدید اهمیت دارد .اطالعات قصد خرید به مدیران بازاریابی در تصمیمات بازاریابی
مرتبط با تقاضای محصول ،بخشبندی بازار و راهبردهای تبلیغاتی کمک میکند ).(Tsiotsou, 2006
مشتریان در صورتی قصد خرید بیشتری دارند که مطمئن باشند م ایای محصول خریداریشده بیشتر
از ه ینههای مالی آن است ). (Qader , 2011
نگرش به تمایل به پاسخ گویی و واکنش در برابر یک یا تعدادی محرک به شیوهای باثبات و
قابلپیشبینی اشاره دارد .محرکها ممکن است فی یکی ،اجتماعی (مانند یک نام تجاری یا یک فرد)،
یک عمل ،یک ایده یا یک آگهی تبلیغاتی باشند) .(Martínez et al., 2009بهنظر میرسد نگرش بیشتر
با نیات فرد ارتباط داشته باشد که باعث پیشگویی رفتار فرد میشود .بر مبنای تئوری عمل معقوالنه،
نهتنها نگرش یک فرد به یک شیء بر عملش تأثیر خواهد گذاشت ،بلکه مهم خواهد بود که چه چی ی
بر ادراک یک فرد از گروه مرجعش اثر میگذارد (جاللیان و خیری .)1392 ،نگرش دربارة نام تجاری
ارزیابی کلی مصرفکننده از یک نام تجاری تعریف میشود که اغلب اساسی را برای رفتار مصرف ایجاد
میکند (حیدرزاده و همکاران .)1389 ،با توجه به مبانی نظری فوق ،فرضیة سوم و پنجم این پژوهش
بهصورت زیر است:
فرضیة  :3نگرش بر آگاهی گردشگران مسلمان از محصوالت حالل تأثیر معناداری دارد
فرضیة  :5نگرش بر تمایل به خرید محصوالت حالل در گردشگران مسلمان تأثیر معناداری دارد.
هنجار ذهنی اشاره به این دارد که مصرفکننده چگونه از برخی افراد مرجع مهم (مثل بستگان،
دوستان یا همکاران) تأثیر میپذیرد .هنجار ذهنی از دو عامل زیربنایی تشکیل میشود :باورهای
هنجاری که مصرفکننده را با افراد مرجع مهم مرتبط میکند و انگی ش برای رفتار مطابق

158

مرتضی سلطانی و همکار

عوامل ادراکی مؤثر بر تمایل گردشگران مسلمان خارجی به انتخاب محصوالت حالل

خواستههای این افراد .(Crespo and Del Bosque, 2008) .تصویر ذهنی قوی از نام و نشان تجاری
میتواند راهبرد قدرتمندی برای کاهش عدم اطمینان در ارزیابی کاال و اف ایش تصمیم خرید در
خریداران باشد .یک نام و نشان تجاری معروف در ارتباط با یک تصویر ذهنی مثبت م ایای رقابتی
ایجاد میکند و باعث اف ایش عالقه و توجه به محصول و ارزیابی مثبت از محصول میشود و خریدار را
به تکرار خرید تشویق میکند (صادقی و همکاران .)1390،بر اساس تئوری کنش موجه هنجار ذهنی و
نگرش عوامل تعیینکنندة نیت رفتاریاند؛ برای مثال ،هنجار ذهنی یکی از عوامل مهم تعیینکنندة
نگرش و رفتار خرید است (جاللیان و خیری .)1392 ،هنجار ذهنی تأثیر مثبتی بر سودمندی
درکشده و نگرش دربارة استفاده و قصد استفادة مجدد از محصوالت دارد (غفاری آشتیانی و
همکاران .)1390 ،برایناساس ،فرضیة یک شکل میگیرد.
فرضیة  :1هنجار ذهنی بر نگرش گردشگران مسلمان دربارة محصوالت حالل تأثیر معناداری دارد.
آگاهی نام تجاری در تصمیمگیری مصرفکننده برای انتخاب محصول تأثیر بس ایی دارد ،زیرا
آگاهی نام تجاری در شکلگیری و نیرومندی نمایندگیهای نام تجاری در یک منطقه تأثیر میگذارد.

همچنین اف ایش سطح آگاهی نام تجاری و تصویر نام تجاری ارتباطات بازاریابی را بهطور اثربخشی
اف ایش میدهد ،زیرا مصرفکنندهایی که تمایل مناسب و مطلوبی به یک نام تجاری یافتهاند و زمینة
مطلوبی دربارة آن دارند ممکن است به تبلیغات پاسخ مثبتی دهند؛ بنابراین به تبلیغات گسترده و
آشکار برای رسیدن به اهداف نیاز کمتری وجود خواهد داشت (دعایی و حسنزاده.)1389 ،
بدینترتیب فرضیة چهارم شکل میگیرد:
فرضیة  :4آگاهی حالل بر تمایل به خرید محصوالت حالل در گردشگران مسلمان تأثیر معناداری دارد.
سود دریافتی می ان باور شخص در این خصوص است که استفاده از محصوالت رفاه زندگی او را
اف ایش میدهد .بهعبارتدیگر ،سود دریافتی حالت ذهنی مصرفکنندگان و نگرش آنها به محصول
است ،بهگونه ای که با استفاده از یک محصول خاص رفاه زندگی خود را اف ایش دهند ).(Davis, 1996
بر اساس این مفهوم ،فرضیة دوم شکل میگیرد.
فرضیة  :2سود دریافتی بر نگرش گردشگران مسلمان دربارة محصوالت حالل تأثیر معناداری دارد.
پیشینة پژوهش و توسعة فرضیات
افضل علی و همکاران ) (2017به بررسی تأثیر سازههای برندینگ بر قصد انتخاب برند حالل پرداخته و
آن را تأیید کردهاند .خواجهنوری و همکاران ( ،)1391در مقالهای با عنوان «مذهب و رفتار
مصرفکننده» ،به بررسی رابطة بین مذهب و نگرش پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که ابعاد
گوناگون مذهبیبودن (مناسکی ،تجربی ،پیامدی و شناختی) با نگرش به مصرف رابطة منفی و معناداری
دارد .ازسوی دیگر ،نگرش دربارة مصرف با رفتار مصرف دارای رابطة معنادار مثبتی است .بنابراین فرضیة
ششم شکل میگیرد .شیرخدایی و نوریپور ( ،)1392در مقالهای با عنوان «بررسی نقش نگرش به
گواهی برند حالل در خلق ارزش ویژة برند» ،به بررسی رابطة نگرش و آگاهی برند پرداختند .در این
پژوهش تأثیر نگرش دربارة گواهی حالل در خلق ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری مورد ارزیابی قرار
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گرفت .نتایج پژوهش آنان نشان داد که نگرش دربارة گواهی حالل بر آگاهی از برند و کیفیت ادراکشده
اثر مثبت و معناداری دارد ،اما اثر نگرش به گواهی حالل بر تداعی برند و وفاداری برند مواد غذایی حالل
تأیید نشد .همچنین در این پژوهش اثر درونی ابعاد ارزش ویژة برند مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج اثر
آگاهی برند بر تداعی برند و کیفیت ادراکشده را تأیید کرد و اثر کیفیت ادراکشده بر وفاداری نی تأیید
شد .اما اثر آگاهی از برند و تداعی برند بر وفاداری برند مواد غذایی تأیید نشد .بنابراین فرضیة سوم شکل
میگیرد .جاللیان و خیری ( ،)1392در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر ارتقای استانداردهای اخالقی و
بهبود هنجارهای ذهنی در کاهش تمایل به خرید مصرفکننده از کاالیی با نام مشابه اصل» ،به بررسی
رابطة نگرش ،هنجار ذهنی و تمایل به انتخاب محصوالت حالل پرداختند .نتایج پژوهش گویای آن است
که هنجارهای ذهنی ،بهمن لة مهمترین عامل ،در کاهش تمایل به خرید محصوالت با نام تجاری مشابه
اصل تأثیرگذار است .مکدونالد و شارپ ) ،(2000در مقالهای با عنوان «اثر آگاهی برند بر تصمیم خرید
برای محصوالت تکراری و مشترک» ،به بررسی رابطة آگاهی حالل و هنجار ذهنی پرداختند .هدف از این
پژوهش چگونگی اثرگذاری آگاهی بر انتخاب و تمایل به خرید محصوالت بود .نتیجة این مطالعه نشان
داد آگاهی محصول و هنجارهای ذهنی تأثیر معناداری در انتخاب محصول دارند .بنابراین فرضیة چهارم
شکل میگیرد .تارکیاینن و ساندکویست ،(2005) 1در مقالهای با عنوان «هنجارهای ذهنی ،نگرش ،و
نیت مصرفکنندگان در خرید غذای ارگانیک» ،روابط بین هنجارهای ذهنی و نگرش و قصد خرید مواد
غذایی آلی را مطالعه کردند .طبق مطالعات انجامشده در این پژوهش ،هنجارهای ذهنی غیرمستقیم و
ازطریق نگرش بر نیت خرید مصرفکننده اثر میگذارد و همچنین نیت خرید مصرفکنندگان مواد
غذایی ارگانیک را میتوان ازطریق نگرش آنان پیشبینی کرد و آگاهی از بهداشت محصوالت ارگانیک بر
نیت خرید مصرفکننده اثر میگذارد .بنابراین فرضیة پنجم شکل میگیرد .شعاری و محدعارفین
) ،(2009در پژوهشی با عنوان «ابعاد قصد خرید مواد غذایی حالل با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و
چرخش وایرماکس» ،به استخراج نُه بعد قصد خرید (استحکام ،یقین ،جهانی ،تداعی برند ،خلوص
انطباق ،حاللبودن ،محل توزیع و دانش) از چهار فاکتور بازاریابی ،گواهی حالل ،آگاهی و دینداری
پرداختند .طی بررسیهای انجامشده در این پژوهش ،آگاهی حالل ،گواهی حالل و دینداری بر قصد
خرید محصوالت حالل تأثیر مثبت و معناداری دارد .آردیانتی و همکاران ) ،(2013در مقالهای با عنوان
«مطالعة آگاهی غذای حالل ازطریق مصرفکنندگان مسلمان در کالنگ والی» ،سعی کردند آگاهی
غذای حالل را در میان مصرفکنندگان مسلمان بررسی کنند .نتیجة این مطالعه نشان داد که سطح
آگاهی از غذای حالل در میان مشتریان مسلمان تحتتأثیر درک آنان از مفاهیم حالل قرار دارد و آگاهی
از حالل نی در تمایل به انتخاب محصوالت حالل تأثیر دارد .سیاال ) ،)2013در مقالهای با عنوان «تأثیر
مذهب بر تصمیم خرید مشتریان با درگیری باال» ،به بررسی رابطة مذهب و تمایل به انتخاب محصوالت
حالل پرداخت .یافتهها نشان داد که رابطهای مثبت بین مذهب و وفاداری و رابطهای غیرمستقیم بین
مذهب و تمایل انتخاب محصوالت حالل وجود دارد .مفهوم عملی این پژوهش نشان داد که مذهب
1. Tarkiainen and Sundqvist
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میتواند تأثیر قابلتوجهی در انتخاب مصرفکنندگان داشته باشد .آمبلی و باکار ( ،)2014در مقالهای با
عنوان «آگاهی مردم دربارة مواد غذایی و محصوالت حالل :مسا ل بالقوه برای سیاستگذاران» ،به
شناسایی عواملی پرداختند که در آگاهی مصرفکنندگان دربارة غذای حالل تأثیر دارد .این پژوهش
نشان داد که مسلمانان راجع به حالل آگاهی کمی دارند و فقط از برچسب حالل میتوانند حاللبودن
محصول را تشخیص دهند .همچنین به این نتیجه رسیدند که اعتقادات ،برچسب ،سالمتی و آموزش بر
آگاهی حالل اثر مثبت دارد .محمد و همکاران ( ،)2014در مقالهای با عنوان «تمایل خرید مسلمانان
نسبت به غیر مسلمانان به خرید محصوالت حالل» ،به بررسی رابطة بین آگاهی از محصوالت حالل و
تمایل به خرید محصوالت حالل پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که آگاهی از محصوالت حالل بر تمایل
به خرید محصوالت حالل اثر مثبت و معناداری دارد .روزایلین و همکاران ) ،)2014در مقالهای با عنوان
«مال ی قطب غذای حالل :چشمانداز محصوالت غذایی سازمان کنفرانس اسالمی» ،به بررسی رابطة بین
نگرش و هنجار ذهنی و تمایل به انتخاب محصوالت حالل پرداختند .این نتایج بهدست آمد که آگاهی و
نگرش و هنجار ذهنی بر تمایل به انتخاب محصوالت حالل اثر مثبت و معنا داری دارد.
با توجه به مبانی نظری و مطالعة پژوهشهای پیشین ،فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش حاضر
بهصورت زیر است:
فرضیة  :1هنجار ذهنی بر نگرش گردشگران مسلمان نسبت به محصوالت حالل تأثیر معناداری دارد.
فرضیة  :2سود دریافتی بر نگرش گردشگران مسلمان نسبت به محصوالت حالل تأثیر معناداری دارد.
فرضیة  :3نگرش بر آگاهی گردشگران مسلمان دربارة محصوالت حالل تأثیر معناداری دارد.
فرضیة  :4آگاهی حالل بر تمایل به خرید محصوالت حالل در گردشگران مسلمان تأثیر معناداری دارد.
فرضیة  :5نگرش بر تمایل به خرید محصوالت حالل در گردشگران مسلمان تأثیر معناداری دارد.
فرضیة  : 6تقید مذهبی در رابطة بین هنجار ذهنی و نگرش نقش تعدیلگر دارد.
فرضیة  : 7تقید مذهبی در رابطة بین هنجار ذهنی و سود دریافتی نقش تعدیلگر دارد.
تقید مذهبی

تمایل به
انتخاب
محصوالت

هنجار
ذهنی

آگاهی حالل

نگرش
سود دریافتی

تقید مذهبی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش ،جامعه و نمونه
این پژوهش ،ازنظر دستهبندی پژوهشها بر اساس هدف ،پژوهشی توسعهای محسوب میشود و ،ازنظر
ماهیت و روش ،از نو پژوهشهای توصیفی بهشمار میآید .جامعة آماری این پژوهش گردشگران
خارجی مسلمان است .در این پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده و پرسشنامه (به
زبان انگلیسی) بین گردشگران مسلمان استان مازندران توزیع شده که شامل چند ملیت آلمانی،
فیلیپینی ،بریتانیایی ،مال یایی  ،بحرینی و ایرانیان مقیم خارج بوده است .البته سه کشور عربستان و
امارات و عراق هم ج و گردشگران مسلمان خارجی بودهاند ،اما بهعلت اینکه محصوالت حالل غذایی
کامالً برای آنان تعریف شده و تماماً محصوالت غذایی حالل مصرف میکنند ،از آنان در پژوهش
استفاده نشده ،زیرا آنان در پرسشنامه تمامی گ ینهها را کامالً موافق پر میکردهاند .بدینترتیب،
جامعة پژوهش دربرگیرندة گردشگران مسلمان است و پرسشنامه بین  384نفر بهصورت حضوری و
اینترنتی توزیع شده است .در شکل  2ملیتهای موردبررسی تفکیک شدهاند .قلمرو زمانی این پژوهش
مهرماه  1393تا شهریورماه  1394است.
آلمانSeries1, ,
%7 ,29

فیلیپینSeries1, ,

بریتانیاSeries1, ,
%3 ,10

ملیت 2 ,7
های%مورد بررسی

مالزیSeries1, ,
%15 ,57

بحرینSeries1, ,
%52 ,200

ایرانیان مقیم خارج
(%21کانادا و
آلمان)

شکل  :2ملیت های موردبررسی نمونه

جدول  1منابع بهکارفته در طراحی پرسشنامه را نشان میدهد.
جدول  :1ترکیب سؤاالت پرسشنامه و متغیرهای موردبررسی
شمارة سؤاالت

سازهها

منبع

1-4

نگرش

عبدالع ی و ووی کوک ) ،)2013سودین و همکاران) ،(2009تارکیاینن و
ساندکویست )(2005

5-9

هنجار ذهنی

عبدالع ی

و ووی کوک ) ،)2013کیم ،تری کیم و وون شین )(2008

10-12

تمایل به خرید عبدالع ی

و ووی کوک2013 ،

13-15

آگاهی حالل

عبدالع ی

و ووی کوک2013 ،

16-25

تقید مذهبی

جمال و شریفالدین2014 ،

26-30

سود دریافتی

جمال و شریفالدین2014 ،

162

مرتضی سلطانی و همکار

عوامل ادراکی مؤثر بر تمایل گردشگران مسلمان خارجی به انتخاب محصوالت حالل

تجزیهوتحلیل دادهها
بررسی نرمالبودن دادهها :اگر متغیرهای مشاهدهشدة پژوهش از توزیع نرمال برخوردار باشند ،از
روشهای نسل اول (مبتنی بر رویکرد حداکثر درستنمایی) و در غیر این صورت از روشهای نسل
دوم (مبتنی بر رویکرد کمترین مربعات ج ی) استفاده میشود .یکی از آزمونهای معروف برای
سنجش نرمالبودن توزیع دادهها آزمون کولموگروف-اسمیرنف ( )k-Sاست .نتایج بررسی نرمالبودن
متغیرهای پژوهش در جدول  2ارا ه شده است.
جدول :2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف ()k-S
سازه

تعداد نمونه

آمارة Kolmogorov-Smirnov Z

Sig

هنجار ذهنی

384

2,109

0,000

سود دریافتی

384

2,394

0,000

تقید مذهبی

384

2,284

0,000

نگرش

384

2,247

0,000

آگاهی حالل

384

4,316

0,000

تمایل به خرید

384

2,687

0,000

اجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان داده که سطح معناداری ( )Sigدر تمامی متغیرهای پژوهش
کمتر از  5درصد است ،درنتیجه فرض نرمالبودن متغیرها تأیید نمیشود .درنهایت ،با توجه به توزیع
غیرنرمال متغیرهای پژوهش ،برای برازش مدل و بررسی فرضیهها از رویکرد کمترین مربعات ج ی استفاده
شده است .در این پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات ج ی ( )PLSو
نرماف ار  Smart PLSاستفاده میشود .برای تحلیل مدلها در روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد
حداقل مربعات معمولی ،دو مرحلة اصلی وجود دارد« :بررسی برازش مدل» و «آزمودن فرضیههای
پژوهش» .مرحلة اول ،یعنی برازش مدل ،در سه بخش انجام میشود )1 :برازش مدلهای اندازهگیری)21،
برازش مدل ساختاری2و  )3برازش مدل کلی (داوری و رضازاده .)1392 ،این معیار را ورتس3و همکاران
در سال  1974معرفی کردند و برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ این است که پایایی سازهها بهصورت
مطلق محاسبه نمیشود ،بلکه با توجه به همبستگی سازههایش با یکدیگر محاسبه میشود.
برازش مدل اندازهگیری
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی :ازآنجاکه آلفای کرونباخ معیاری سنتی برای تعیین پایایی سازهها

1. Measurement model
2. Structural model
3. Werts
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است ،روش  PLSمعیار مدرنتری را نسبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکیبی 1بهکار میبرد.
مطابق با یافتهها در جدول  ،3معیارهای آلفای کرونباخ و  CRدرمورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ
نمودهاند ،بنابراین میتوان مناسببودن وضعیت پایایی مدل پژوهش را تأیید کرد.
جدول  :3مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
سازهها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی سازهها

هنجار ذهنی

0,77299

0,8457

سود دریافتی

0,8445

0,8889

تقید مذهبی

0,886269

0,9064

نگرش

0,91

0,9374

آگاهی حالل

0,83

0,8978

قصد خرید محصوالت حالل

0,7399

0,8525

روایی همگرا :روایی همگرا 2که با معیار  AVE3سنجیده میشود ،نشاندهندة میانگین واریانس به
اشتراک گذاشتهشده بین هر سازه با شاخصهای خود است .به بیان سادهتر  AVEمی ان همبستگی
یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد .هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نی بیشتر
است .فورنل و الرکر (1981) 4معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده) را برای سنجش روایی
همگرا معرفی کردند و اظهار داشتند که مقدار بحرانی  AVEعدد  0/5است؛ بدین معنی که مقدار
 AVEباالی  0/5روایی همگرای قابلقبولی را نشان میدهد .البته محققان دیگری چون مگنر مقدار
 0/4به باال را برای برای  AVEکافی دانستهاند (داوری و رضازاده .)1392 ،مقادیر  AVEدر جدول 4
ارا ه شده است و چون این مقادیر باالی  0/4بهدست آمده ،مدل روایی همگرای مناسبی دارد و از این
لحاظ اب ار سنجش و مدل اندازهگیری تأیید میشود:
جدول  :4مقادیر AVE

قصد خرید
محصوالت حالل

آگاهی حالل

نگرش

0,8882

تقید

سود

هنجار

مذهبی

دریافتی

ذهنی

سازهها

0,7238

هنجار ذهنی

0,7854

0,647

سود دریافتی

0,7022

0,70

0,640

تقید مذهبی

0,562

0,621

0,655

نگرش

1. Composite Reliability
2Convergent Validity
3. Average Variance Extracted
4. Fornell and Larcker
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0,8634

0,5700

0,574

0,60

0,546

آگاهی حالل

0,588

0,644

0,697

0,88

0,719

قصد خرید
محصوالت حالل

روایی واگرا :روایی واگرا در  PLSاز دو طریق سنجیده میشود )1 :روش بارهای عاملی متقابل)2 ،
روش فورنل و الرکر .در روش بارهای عاملی متقابل می ان همبستگی بین شاخصهای یک سازه با
سازههای دیگر مقایسه میشود .درصورتیکه مشخص شود می ان همبستگی بین یک شاخص با سازة
دیگری غیر از سازة خود بیشتر از می ان همبستگی آن شاخص با سازة مربوط به خود است ،روایی
واگرای مدل زیر سؤال میرود .فورنل و الرکر بیان میکنند که روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبول
است که می ان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (یعنی
مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد (داوری و رضازاده .)1392 ،پس از بررسی
روایی واگرا ازطریق ماتریس بارهای عاملی متقابل و همچنین ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و
الرکر در پژوهش حاضر ،میتوان اظهار داشت که سازهها (متغیرهای مکنون) در مدل تعامل بیشتری
با شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر؛ به بیان دیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
جدول  :5ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
متغیر
AVE

هنجار

سود

تقید

ذهنی

دریافتی

مذهبی

0,5239

0,6169

0,4932

نگرش

0,7897

آگاهی
حالل

0,7455

قصد خرید
محصوالت
حالل

0,6587

برازش مدل ساختاری پژوهش
بخش مدل ساختاری برخالف مدلهای اندازهگیری ،به سؤاالت (متغیرهای آشکار) نمیپردازد و فقط
متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی میشود .معیارهایی که برای ارزیابی برازش بخش
ساختاری بهکار میروند عبارتاند از )1 :اعداد معناداری  )2 ،)T-values( tمعیار  R Squaresیا )3 ،R2
معیار اندازة تأثیر  )4 ،f2معیار  )5 ،Q2معیار ف ونگی1.
معیار  R Squaresیا  :𝑅 2معیاری است که برای متصلکردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری
مدلسازی معادالت ساختاری بهکار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا در یک متغیر
درونزا میگذارد .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههای درونزای یک مدل بیشتر باشد ،برازش مدل
بهتر است .چین ) (1998سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را مالک مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی R2
معرفی میکند و باالبودن آن نشاندهندة قوت رابطة بین سازههای دیگر با سازة درونزا است .نتایج
حاصل از بررسی این معیار در جدول  6ارا ه شده است.

1. Redundancy
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جدول  :6مقادیر  R2سازههای درونزا مدل
سازه

نگرش

آگاهی حالل

قصد خرید محصوالت حالل

R2

0,534

0,325

0,487

با توجه به جدول  ،6مقادیر بهدست آمدة  R2برای تمامی سازههای درونزا ،با توجه به سه مقدار
مالک ،برازش نسبتا ًقوی مدل ساختاری را تأیید میکند.
معیار اندازة تأثیر ( :)f2معیار اندازة تأثیر  f2شدت رابطة میان سازههای مدل را تعیین میکند و
مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35بهترتیب نشان از اندازة تأثیر کوچک ،متوسط و ب رگ یک سازه بر سازة
دیگر دارد .کوهن فرمول محاسبة معیار اندازة تأثیر را بهصورت رابطة  1بیان نمود.
)𝑑𝑒𝑑𝑢𝑙𝑐𝑥𝑒 𝑥(𝑦 𝑅 2 𝑦(𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑) − 𝑅 2
)(1
)𝑑𝑒𝑑𝑢𝑙𝑐𝑛𝑖 𝑥(𝑦 1 − 𝑅 2
) : f 2 (x → yاندازة تأثیر  xبر 𝑦

= )𝑦 → 𝑥( 𝑓 2

)𝑑𝑒𝑑𝑢𝑙𝑐𝑛𝑖 𝑥(𝑦 : 𝑅 2مقدار  𝑅 2سازة 𝑦 زمانیکه سازة 𝑥 در مدل موجود باشد.
) : R2 y(x excludedمقدار  R2سازة  yزمانیکه سازة 𝑥 از مدل حذف شده باشد.
الف) محاسبة اندازة تأثیر هنجار ذهنی بر نگرش
2
))(f (Subjective norm → attitude
بهمنظور محاسبة اندازة تأثیر متغیر هنجار ذهنی بر نگرش ،ابتدا باید مدل را به همراه این دو
متغیر توسط نرماف ار اجرا کرد .در این حالت ،مقدار  𝑅 2متغیر درونزای نگرش برابر با  0/534است.
حال باید متغیر هنجار ذهنی را از مدل پژوهش حذف کرد و بار دیگر مدل را با نرماف ار اجرا کرد تا
مقدار  𝑅 2متغیر درونزای نگرش حاصل شود .مقدار  𝑅 2در این حالت برابر با  0/427است .حال با
قراردادن مقادیر  𝑅 2محاسبهشده در رابطة  1اندازة تأثیر هنجار ذهنی بر نگرش بهدست میآید.
0.534 − 0.427
≃ 0.23
1 − 0.534

= )𝑓 2 (Subjective norm → attitude

ب) محاسبة اندازة تأثیر سود دریافتی بر نگرش
)usefulness → attitude

2 (Perceived

𝑓

برای محاسبة اندازة تأثیر متغیر سود دریافتی بر نگرش ،ابتدا باید مدل را به همراه این دو متغیر
توسط نرماف ار اجرا کرد .در این حالت ،مقدار  𝑅 2متغیر درونزای نگرش برابر با  0/534است .حال
باید متغیر سود دریافتی را از مدل پژوهش حذف کرد و بار دیگر مدل را با نرماف ار اجرا کرد تا مقدار
 𝑅 2متغیر درونزای نگرش بهدست آید .مقدار  𝑅 2در این حالت برابر با  0/511است .حال با قراردادن
مقادیر  𝑅 2محاسبهشده در رابطة  1اندازة تأثیر سود دریافتی بر نگرش بهدست میآید.
0.534 − 0.511
≃ 0.05
1 − 0.534

= )𝑓 2 (Perceived usefulness → attitude

بر اساس مقادیر کوهن و با توجه به مقادیر بهدستآمده ،اندازة تأثیر هنجار ذهنی بر نگرش
( )0/23و اندازة تأثیر سود دریافتی بر نگرش ( )0/05بهعنوان اندازة تأثیر متوسط شناخته میشوند.
معیار :)Stone-Geisser Criterion( Q2این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد.

هنسلر1

1. Henseler
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و همکاران ) (2009دربارة شدت قدرت پیشبینی مدل درمورد سازههای درونزا سه مقدار ،0/02
 0/15و  0/35را تعیین کردهاند .در جدول  7مقادیر  Q2برای تمامی متغیرهای درونزای مدل ارا ه
شده است.
جدول  :7نتایج  Q2برای سازههای درونزای مدل
سازه

نگرش

آگاهی حالل

قصد خرید محصوالت حالل

Q2

0,407

0,228

0,313

با توجه به مقادیر بهدستآمده برای  Q2و سه مقدار مالک ،قدرت پیشبینی قوی سازههای
درونزای مدل و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش بار دیگر تأیید میشود.
معیار فزونگی :این معیار بیانگر مقدار تغییرپذیری در شاخصهای یک سازة درونزا است که از یک
یا چند سازة برونزا تأثیر میپذیرد و از حاصلضرب مقادیر اشتراکی1سازهها در مقادیر  R2مربوط به
آنها بهدست می آید .هرچه این مقدار بیشتر باشد ،بخش ساختاری مدل در یک پژوهش برازش
مناسبتری دارد (داوری و رضازاده .)1392 ،مقادیر ف ونگی متغیرهای درونزای پژوهش در جدول 8
مشاهده میشود.
جدول  :8مقادیر فزونگی سازههای درونزای مدل
سازهی درونزا

Communality

R2

Redundancy

نگرش

0,7897

0,533

0,4209

آگاهی حالل

0,745

0,324

0,241

قصد خرید محصوالت حالل

0,658

0,487

0,3204

میانگین مقادیر اشتراکی مربوط به سازههای درونزای مدل در این پژوهش برابر با  0/3275است.
برای این معیار مقدار مالکی معرفی نشده و فقط برای محاسبة  GOF2بررسی میشود؛ اما هرچه این
مقدار بیشتر باشد ،بخش ساختاری در مدل برازش مناسبتری دارد.
برازش مدل کلی پژوهش
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری می شود و با تأیید برازش آن بررسی برازش
در یک مدل کامل میشود .معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بدین
معنی که توسط این معیار پژوهشگر میتواند ،پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش

1. Communality
2. Goodness of Fit
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تننهاوس1

ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نی کنترل کند .معیار  GOFتوسط
و همکاران در سال  2004ابدا شد و طبق رابطة  2محاسبه میشود (داوری و رضازاده:)1392 ،

GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅 2
)(2
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶 نشانة میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است که برای بررسی برازش بخش مدل

اندازهگیری مدل بهکار گرفته میشود و برای ارزیابی کیفیت مدلهای اندازهگیری از این معیار استفاده
میشود .این معیار نشان میدهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخصها (سؤاالت) توسط سازة مرتبط
با خود تبیین میشود 𝑅 2 .نی مقدار میانگین مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل است که
برای بررسی برازش بخش ساختاری مدل بهکار گرفته میشود و نشان از می ان قوت سازههای درونزا
با دیگر سازهها دارد.

0.7897 + 0.7455 + 0.6587 + 0.6169 + 0.4932 + 0.523
≃ 0.64
6
0.5338 + 0.3249 + 0.4872
= 𝑅2
≃ 0.45
3
GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅 2 = √0.64 × 0.45 ≃ 0.537

= 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶

با توجه به سه مقدار  ،0/25 ،0/01و  0/36که مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده و
دستیابی به مقدار  0/537برای  GOFمدل پژوهش ،مدل کلی این پژوهش از برازش قوی و بسیار
مناسب برخوردار است و تأیید میشود (داوری و رضازاده.)1392 ،
آزمون فرضیههای پژوهش
پس از تأیید برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها
در روش  ،PLSپژوهشگر اجازه مییابد که به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش خود بپردازد و به
یافتههای پژوهش برسد .برای بررسی فرضیهها از دو معیار استفاده میشود :الف) بررسی ضرایب
معناداری  zمربوط به هریک از فرضیهها ،ب) بررسی ضرایب استانداردشدة مسیرهای مربوط به
فرضیهها .درخصوص آزمون فرضیههای پژوهش ،نتایج ضرایب استانداردشدة مسیر در شکل  3و
ضرایب معناداری  zدر شکل  4قابلمشاهده است:

1. Tenenhaus
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شکل :3خروجی نرمافزار  PLSدر حالت تخمین ضرایب استاندارد برای آزمون فرضیههای پژوهش

شکل  :4خروجی نرمافزار  PLSدر حالت ضرایب معناداری  Zجهت آزمون فرضیههای پژوهش
جدول  : 9نتایج تحلیل روش حداقل مربعات جزئی درخصوص آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش

فرضیة اول

ضریب مسیر

T-value

هنجار ذهنی ← نگرش

استاندارد

7,914

169
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فرضیة دوم

سود دریافتی ← نگرش

3,764

0,233

تأیید

فرضیة سوم

نگرش ← آگاهی حالل

15,331

0,57

تأیید

فرضیة چهارم

آگاهی حالل ← قصد خرید
محصوالت حالل

5,430

0,327

تأیید

فرضیة پنجم

نگرش ← قصد خرید محصوالت
حالل

8,153

0,457

تأیید

فرضیة ششم

تقید مذهبی تعدیلگر رابطة
هنجار ذهنی و نگرش

3,177

0,218

تأیید

فرضیة هفتم

تقید مذهبی تعدیلگر رابطة سود
دریافتی و نگرش

0,507

- 0,029

رد

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،ضریب معناداری فرضیة اول پژوهش  7/914بهدست
آمده که از مقدار  1/96بیشتر است و نشان میدهد که هنجار ذهنی بر نگرش اثر مثبت و معناداری
دارد؛ بنابراین در سطح اطمینان  95درصد میتوان گفت فرضیة اول پژوهش تأیید شده است.
همچنین هنجار ذهنی به می ان  0/43از تغییرات متغیر نگرش را بهطور مستقیم تبیین میکند.
ضریب معناداری فرضیة دوم پژوهش  3/764بهدست آمده که از مقدار  1/96بیشتر است و نشان
میدهد سود دریافتی بر نگرش اثر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین در سطح اطمینان  95درصد
میتوان گفت فرض یة دوم پژوهش تأیید شده است و همچنین سود دریافتی به می ان  0/233از
تغییرات متغیر استفاده از نگرش را مستقیم تبیین میکند .ضریب معناداری فرضیة سوم پژوهش
 15/331بهدست آمده که از مقدار  1/96بیشتر است و نشان میدهد که نگرش بر آگاهی حالل اثر
مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین در سطح اطمینان  95درصد میتوان گفت فرضیة سوم پژوهش تأیید
شده است و همچنین نگرش به می ان  0/57از تغییرات متغیر آگاهی حالل را مستقیم تبیین میکند.
ضریب معناداری فرضیة چهارم پژوهش  5/430بهدست آمده که از مقدار  1/96بیشتر است و نشان
میدهد که آگاهی حالل بر قصد خرید محصوالت حالل اثر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین در سطح
اطمینان  95درصد میتوان گفت فرضیة پنجم پژوهش تأیید شده است .همچنین آگاهی حالل به
می ان  0/327از تغییرات متغیر قصد خرید محصوالت حالل را مستقیم تبیین میکند .ضریب
معناداری فرضیة پنجم پژوهش  8/153بهدست آمده که از مقدار  1/96بیشتر است و نشان میدهد که
نگرش بر قصد خرید محصوالت حالل اثر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین در سطح اطمینان  95درصد
می توان گفت فرضیة پنجم پژوهش تأیید شده است .همچنین نگرش به می ان  0/457از تغییرات
متغیر قصد خرید محصوالت حالل را مستقیم تبیین میکند .ضریب معناداری  tمربوط به متغیر
تعاملی ( )subjective norm *religionمقدار  3/177محاسبه شده که بهعلت ب رگتر بودن از مقدار
 1/96نشان میدهد که در سطح اطمینان  95درصد میتوان تأثیر تقید مذهبی را بهعنوان یک متغیر
تعدیلگر در رابطة هنجار ذهنی و نگرش تأیید کرد .بهعبارتی ،متغیر تقید مذهبی رابطة بین هنجار
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ذهنی و نگرش را تعدیل میکند .ازاینرو ،در سطح اطمینان  95درصد فرضیة ششم پژوهش تأیید
میشود .با توجه به تأییدشدن نقش تعدیلگری تقید مذهبی در رابطة بین هنجار ذهنی و نگرش،
شدت اثر تعدیلی بررسی میشود .بهعبارتی باید گ ارش شود که می ان تعدیل به چه اندازه قوی یا
متوسط است .هنسلر و فاسوت 1در سال  ،2010با استفاده از فرمول اندازة تأثیر کوهن (رابطة ،)1
رابطة  3را برای تعیین شدت اثر تعدیلی ارا ه کردند:
𝑟𝑜𝑡𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑡𝑢𝑜𝑅 2 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟 − 𝑅 2 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ
)(3
𝑟𝑜𝑡𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚 1 − 𝑅 2 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ
مطابق با فرمول کوهن ،مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35برای  ،𝑓 2بهترتیب نشان از شدت اثر تعدیلی
= 𝑓2

ضعیف ،متوسط و قوی دارد.
در این روش ،ابتدا مدل را بدون متغیر تعدیلگر با نرماف ار اجرا و  R2مربوط به متغیر درونزای
مدل محاسبه میشود 𝑅 2 .محاسبهشده در این حالت  0/498بهدست آمده است .سپس متغیر
تعدیلگر وارد مدل میشود و مقدار  R2متغیر درونزا نی در این حالت محاسبه میشود 𝑅 2 .متغیر
درونزا در این حالت برابر  0/534است .با جاگذاری این دو مقدار در رابطة  ،3شدت تأثیر متغیر
تعدیلگر مشخص میشود.
0.534 − 0.498
≃ 0.08
1 − 0.534
با توجه به مقادیر کوهن و مقدار محاسبهشده برای  ،𝑓 2متغیر تقید مذهبی شدت تعدیلی نسبتاً
= 𝑓2

متوسط دارد.
همچنین ضریب معناداری  tمربوط به متغیر تعاملی ( )perceived usefulness *religionمقدار
 0/507محاسبه شده که بهعلت کوچکتر بودن از مقدار  ،1/96در سطح اطمینان  95درصد ،نمیتوان
تقید مذهبی را یک متغیر تعدیلگر در رابطة سود دریافتی و نگرش دانست.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به تأیید تأثیر مثبت و معنادار هنجار ذهنی بر نگرش ،که با پژوهشهای تارکیاینن و
ساندکویست ) )2005همسو است ،به منظور ترویج هنجارهای ذهنی مرتبط با مصرف محصوالت حالل
پیشنهاد میشود تدابیری اتخاذ شود تا نگرش مصرفکنندگان دربارة محصوالت حالل بهبود یابد.
تولیدکنندگان محصوالت حالل میتوانند در برنامههای تبلیغاتی خود از افراد مرجع نظیر علمای
مذهبی ،خانواده ،دوستان و همکاران استفاده کنند .هدف از این برنامههای تبلیغاتی و استفاده از افراد
مرجع باید آشنایی هرچهبیشتر مصرفکنندگان با محصوالت حالل و م ایای آن باشد .همچنین انتشار
مقاالتی دربارة محصوالت حالل و م ایای آن در مجالت تخصصی صنعت غذا و حتی روزنامهها و سایر
نشریات می تواند هنجارهای ذهنی مرتبط با محصوالت حالل را ترویج دهد تا نگرشی مثبت به
محصوالت حالل ایجاد شود و زمینة رشد مصرف محصوالت حالل فراهم شود.
1. Henseler and Fassott
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با توجه به تأیید تأثیر مثبت و معنادار سود دریافتی بر نگرش ،پیشنهاد میشود تولیدکنندگان
محصوالت حالل ،بهمنظور آگاهی مصرفکنندگان از م ایای محصوالت حالل ،از نظر افراد متخصص
درزمینة غذا بهره جویند و این آرای تخصصی را در برنامههای تبلیغاتی خود بهکار گیرند .اگر
مصرفکنندگان از م ایا و سود های محصوالت حالل آگاهی یابند ،نگرش بهتری به محصوالت حالل
خواهند یافت و از این طریق زمینة انتخاب محصوالت حالل ایجاد خواهد شد.
با توجه به تأیید رابطة مثبت و معنادار بین نگرش و آگاهی ،که با پژوهشهای شعاری و
محدعارفین ) (2009و آردیانتی و همکاران ) (2013همسو است ،نگرش نی ازطریق ترویج هنجارهای
ذهنی و سود محصوالت حالل بهبود مییابد.
با توجه به تأثیر مثبت و معنادار آگاهی حالل در قصد خرید ،که با پژوهشهای مکدونالد و شارپ
) )2000همسو است ،میتوان بیان کرد که با اف ایش آگاهی حالل قصد خرید محصوالت حالل اف ایش
مییابد .بهمنظور اف ایش آگاهی حالل پیشنهاد میشود تدابیری اتخاذ گردد تا مصرفکنندگان
محصوالت حالل و ناظران بر محصوالت حالل و فرایندهای تولید آن آگاهی بیشتری یابند .معرفی
محصوالت حالل و فرایند تولید و نظارت بر آن در بیانیة مأموریت و چشمانداز سازمان و همچنین
ساخت پیامهای تبلیغاتی دربارة محصوالت حالل بسیار حا اهمیت است.
با توجه به تأثیر مثبت نگرش در قصد خرید محصوالت حالل ،که با پژوهشهای روزایلین و
همکاران ) )2014همسو است ،بهمنظور بهبود نگرش دربارة محصوالت حالل ،پیشنهاد میشود
تولیدکنندگان محصوالت حالل بهبود هنجارهای ذهنی ازطریق تهیة کاتالوگهای تبلیغاتی از
محصوالت حالل ،اف ایش آگاهی از محصوالت حالل ،استفاده از افراد مرجع در برنامههای تبلیغاتی و
همچنین اف ایش سود محصوالت حالل ازطریق استفاده از نظر افراد متخصص درزمینة غذا در ارتباط
با م ایای محصوالت حالل در برنامه های تبلیغاتی و معرفی م ایای محصوالت حالل را در رأس
برنامههای خود قرار دهند.
با توجه به تأیید نقش تعدیل گری تقید مذهبی در رابطة هنجار ذهنی و نگرش دربارة محصوالت
حالل ،که با نتایج خواجهنوری و همکاران ( )1391و شیرخدایی و نوریپور ( )1392همسو است،
میتوان بیان کرد که مصرفکنندگان با تقید مذهبی باال ،درصورتیکه هنجارهای ذهنی مثبتی به
محصوالت حالل وجود داشته باشد ،نگرش بهتری دربارة محصوالت حالل خواهند داشت و درنهایت
نگرش مثبت به محصوالت حالل ،ازطریق اف ایش آگاهی حالل و تأثیر مستقیم بر قصد خرید
محصوالت حالل ،موجب اف ایش خرید محصوالت حالل خواهد شد .بهمنظور بهبود تقید مذهبی افراد
پیشنهاد میشود تولیدکنندگان محصوالت حالل کتاب و مجالتی دربارة باورها و عقاید مذهبی منتشر
و توزیع کنند.
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