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چکیده
در دنياي امروز وقتي بحث بر سر خريد محصولات با برند حلال ميشود اعتقادات مذهبي مصرفکننده در ذهن متبادر ميشود.
مذهب يکي از مؤثرترين و جهانيترين نهادهاي اجتماعي است که بر نگرش مردم ،ارزشها و رفتارشان هم در سطح فردي و هم
در سطح اجتماعي ،تأثيري چشمگير دارد .اما نکته جالب اين است که در دنياي امروز خريد محصولاتي با برند حلال در بين
غيرمسلمانها نيز رواج پيداکرده است .امروزه مصرفکنندگان از ويژگيهاي مهم محصولات آگاه هستند ،درنتيجه در انتخاب
محصولاتي که قصد خريد و مصرف آنها رادارند ،گزيدهتر عمل ميکنند .هدف اين تحقيق آشنايي با عوامل مؤثر بر قصد خريد
محصولات با برند حلال فارغ از اعتقادات مذهبي ميباشد و درنهايت نقش اعتقادات مذهبي بهعنوان تعديل گر در مدل در نظر
گرفتهشده است  .بهمنظور برآورد تأثير اين متغيرها 1011 ،پرسشنامه در جامعه آماري توزيع گرديد که درنهايت 218 ،پرسشنامه
بهطور کامل برگردانده شدند .دادهها به روش نمونهگيري گلوله برفي جمعآوري گرديده است .ما دريافتيم که بر اساس مدل
مفهومي 7 ،مؤلفه وجود دارد که بر قصد خريد مصرفکننده تأثير ميگذارد .و نقش تعديلکنندگي اعتقادات مذهبي نيز تأييد
گرديد2 .
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مقدمه

گوشررت حلال ،غيرمسررلمانان اعتقاددارند ذبح حيوانات در

پيشررررفت در جهت موفقيت کسررربوکار ،مسرررتلزم بهبود

اسلام بهداشتي تر از حالات موجود ميباشد

مسررتمر خدمات و کيفيت از سرروي تأمينکنندگان اسررت.

بر اسراس تفکر اسلامي ،واژه حلال در عربي به معناي

بهطورکلي ،رضرايتمندي و تجربه شخصي مثبت همراه با

"مجاز" يا "قانوني" اسرررت که براي تمامي مسرررلمانان در

فروش ممکن اسررت منجر به تکرار خريد توسررم مشررتريان

جهان حائز اهميت ميباشررد (ارسررلهان .)8111 ،با توجه به

شرود (مك کينز .)8111 ،0بر اين اساس ،ايجاد يك مزيت

ارزش برآورد شرررده برازار بره ميزان  8 .11ميليارد دلار در

متمايز در تحويل خدمات ،لازم اما بسررريار دشررروار اسرررت

سرال ،محصولات حلال به يك نيروي جديد و جهاني بازار

 .)8111 ،5يکي از رويکردهررا در

تبديلشده است .اين علامت مثبت ،فرصتهاي کسبوکار

داشررتن مزيت متمايز ،تعهد به ارائه محصررولات و خدمات

در يك تجارت سررودآور را با برآورده سرراختن تقاضرراي

حلال اسرررت .مذهب يك عامل فرهنگي مهم در اين زمينه

مسررلمانان و هم نين مصرررفکنندگان غيرمسررلمان ،فراهم

اسرررت ،زيرا بر سررربك زندگي و رفتار مصررررفکننده در

ميآورد.واژههراي حلرال و حرام که به ترتيب قانوني را از

تصميمگيري اثرگذار خواهد بود (دلنر .)1110 ،6ازاينرو،

غيرقانوني متمايز ميسررازد ،به موضرروعاتي اشرراره دارد که

جررامعرره مررذهبي يکي از جهررانيترين و تررأثيرگررذارترين

بهعنوان "قانوني اسرررلامي" که معروف به شرررريعت اسرررت

نهادهاي اجتماعي است که اثر قابلتوجهي بر نگرش مردم،

اشراره دارد شرريعت نظامي اخلاقي اسررت که تمام جوانب

ارزشها و رفتارهايشران هم در سطح فردي و هم در سطح

زندگي يك مسلمان را حاکميت ميکند .شريعت به پيکره

اجتماعي خواهد داشت.

قوانين اسرلامي اشراره دارد که با جوانب بسياري از زندگي

(کريس لين و ليرران ر

صرنعت حلال يکي از سريعترين صنايع در حال رشد
اسرت و انتظار ميرود در آينده نيز رشررد سررريعتري داشته

روزمره مسررلمانان از غذا ،بهداشررت ،خانواده ،سررياسررت،
بانکداري و تجارت سروکار دارد.

باشد .اين روند با تعداد رو به رشد جوامع مسلمان در جهان

برند حلال بهعنوان يك کليد اساسي اهميت مصرف

برره بيش از  8ميليرارد نفر در  118کشرررور ،رشرررد خود را

را نهتنها براي مسررلمانان بلکه براي مصرررفکنندگان آگاه

تضرررمين ميکنررد و اين افراد مصررررفکننرردگرران فعلي

بهسرلامتي نشران ميدهد (ارسلهان .)8111 ،برچسب حلال

محصولات حلال هستند .نکته قابلتوجه که اخيراً بازاريابي

بر بهررداشررررت ،کيفي رت ،و جوانررب ايمني ي رك غررذا و

اين کررالرراهررا را تحررت تررأثير قرار داده اسررررت خريررد اين

آمرادهسرررازي آن تمرکز دارد .واژه حلرال نرهتنها به غذا و

محصرولات توسرم غيرمسرلمانهاست  .يکي از دلايلي که

نوشريدني اختصاص دارد ،بلکه هم نين تمامي موضوعات

ميتواند روي اين فرآيند مؤثر باشررد دسررتورالعمل استفاده

زندگي روزانه را پوشررش ميدهد .محصرررولاتي که داراي

هر کالايي طبق قوانين حلال در اسررلام اسررت  .مثلاً در مورد

گرواهري حرلررال برودن هسرررترنررد ،ايرن اطررمينرران را برره

McKenzie
Lin & Liang

٤.

٥.

Delener

٦.

۲

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

مصرررفکنندگان بهخصرروص مسررلمانان ميدهند که مواد

و محصرولات حلال باشرد ،اشاره دارد .بدين شيوه ،آگاهي

تشرررکيلدهنده مورداسرررتفاده و فرايندهاي توليد همگي بر

از درک انسرراني و پاسر هاي شررناختي به حالتي که چيزي

طبق شريعت و دستورالعمل سلامتمحور هستند .سازندگان

ميخورند ،مينوشرند و استفاده ميکنند ،توصي

ميشود.

و بازاريابان از گواهي و برچسب حلال بهعنوان راهي براي

به نظر ميرسرررد آگاهي از چيزي ،بخش ضرررروري وجود

مطلع سررراختن مصررررفکننده اسرررتفاده ميکنند و اطمينان

انسرران اسرررت .در رهس همه اينها ،خودآگاهي قرار دارد.

ميدهند که محصولاتشان حلال و سازگار با شريعت است.

آگاهي بدين معناسررت که فرد تفکراتي خصرروصري درباره

با توجه به شکاف ادبياتي در ارتباط با عوامل مؤثر با

داراي سطوحي

وضعيت چيزي دارد .بنابراين ،افراد مختل

مصرررف برند حلال در بين غيرمسررلمانها اين مقاله سررعي

مختل

دارد فارغ از اعتقادات مذهبي عوامل مؤثر بر مصرررف برند

حلرال بودن را ميتوان بهعنوان يك فرآيند اطلاعرسررراني

حلال را در بين افراد موردبررسررري قرار دهد و هم نين در

بهمنظور بالا بردن سطح آگاهي درباره آن ه مسلمانان مجاز

انتها با نقش تعديل گري اعتقادات مذهبي سرررعي کردهايم

به خوردن ،نوشريدن و اسرتفاده هستند ،درک کرد (ناظيم،

شرردت رابطه را باوجوداين متغيير موردبررس ري قرار دهيم .

.)8116

۳

از آگاهي درباره چيزي هستند .بنابراين ،آگاهي از

اين تحقيق سعي در ارائه مدلي جامع دارد که شامل عواملي

آگاهي از خريد و مصررررف محصرررولات حلال امري

اسرررت که بر مشرررتريان تأثير ميگذارد تا بهسررروي خريد

ضرروري براي مسرلمانان در سرراسر جهان است .اين بدين

محصولات حلال پيش روند.

دليل اسرت که محصولات حلال از انواع محصولات محلي
و واردشرررده توليد ميشررروند و مورداسرررتفاده تعدادي از

پیشینه پژوهش

گروههرراي قومي قرار ميگيرنررد متفرراوت خواهنررد بود.

برند حلال ،ارزش و سودمندي ادراکشده ،هدف سلامتي،
دانش ،فرهن

و اعتقادات مذهبي صورت ميگيرد.

مسررلمانان در مالزي محصررولات حلال را با واژه JAKIM
ميشناسند.

پیشینه نظری

ايرن موجي جهرراني اسررررت کرره نشرررران ميدهررد

آگاهي از برند حلال
طبق گفترره رانرردل

لوگوهرا و گواهي هاي حلال اسرررتفاده ميکنند ،براي مثال

7

( ،)8111واژه "آگرراهي" برره معنرراي

دانش يا درک يك شرري يا موقعيت خاص ميباشررد .واژه
"هوشرررياري و آگاهي" در مفهوم حلال به معناي علاقهاي
خاص به تجربه کردن چيزي  ،خواه درباره غذا ،نوشرريدني
Randolph

۷.

مصرفکنندگان مسلمان با جديت بيشتري به دنبال آگاهي
از اين موضوع هستند .بدين دليل ،براي مسلمانان مهم است
که دانش کافي در اين زمينه داشررته باشررند ،دانش ري که در
سرررنجش آگاهي از قانون مجاز اسرررت (کپ .)8116 ،اين
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در اين قسررمت مروري بر مباني نظري و پيشررينه آگاهي از

معمولاً ،مسرلمانان بهطورکلي از گزينههاي شفاهي مبتني بر
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آگراهي بره مصررررفکنندگان مسرررلمان کمك ميکند تا

(ارسلهان )8111،

تصوير شفافتري در ذهن داشته باشند که به آنها کمك

نظريه اسررتفاده از نمادها براي علامتدهي ،چارچوبي

کند تا تصميماتي در مورد خريد اتخاذ کنند که همراستا با

مفهومي را براي درک ارزشهرا و اسرررتفاده از علائم حلال

عقايد و ترجيحاتشران باشرد .بنابراين ،اولين فرضيه به شرح

فراهم ميکنرد(ارسرررلهان  .)8111،طبق نظريه اسرررتفاده از

زير است:

نمرادهررا ،مصررررفکننرردگران از نمررادهرا براي جمعآوري

فرض ريه  :1آگاهي از برند حلال بر روي قصررد خريد
محصولات حلال تأثير مثبت و معناداري دارد.

اطلراعرات اسرررتفاده ميکنند تا به آنها در تصرررميمگيري
کمرك کنرد .علرامرتدهي ،فرآيند انتقال اطلاعات درباره
برند و واسرررطههاي شررررکتي اسرررت که خصررروصررريات و

ارزش و سودمندی ادراکشده
زيتمرل ( )1122تعري

ارزش را بهصرررورت "يك

ارزيابي کلي از سررود محصررول بر اسرراس ادراک ازآن ه
ارائهشرررده اسرررت و مشرررتري آن را درک ميکند " بيان
ميکنررد .البترره ،ارزش دري رافتي ذاتي و تجربي اسررررت و
مصررررفکننرردگرران ميتواننررد از محصرررولررات بررهمنظور
جستجوي انواع مختل

ارزشها ازجمله ارزشهاي عملي،

احساسي و اجتماعي استفاده کنند( .شث ،نيومن و گراس ،
)1111
برچسررربهاي محصرررولات محدوده گسرررتردهاي از
اطلاعات را براي مشررتريان فراهم ميکنند و درنتيجه خريد
را بامعناتر و مفيدتر ميسرازند .براي مثال ،مصرفکنندگان
ارزش غررذايي لررذت جوي رانرره اي را برره محصرررول بررانررام
"ارگانيك" اضررافه ميکنند (تگبات و سرريرکس،)8112 ،
زيرا تصرررور ميکنند که آنها بهتر از همتاي غير ارگانيك
خود هسرررتنررد (مررك اچررارن و مررك کلين  )8118،اين
محصررولات براي بدن انسرران  ،محيمزيسررت بهتر هسررتند و
حتي يرك انتخاب اخلاقيتر اسرررت .برچسرررب هولوگرام
ميتواند مزاياي ارزشرررمندي را با مهياکردن فرصرررتهايي
براي بيران و ارتبراط با ديگران ،به همان روش فراهم کند .

ويژگيهاي خاصي را به مشاهدهگر نشان ميدهد (گولان،
کوچلر و ميتشل .)8111 ،
ارزش و سررودمندي ادراکشرررده ،طبق تئوري عمل
منطقي اعتقراداتي شرررنراختي را درباره خريدهاي وفاداري
درک شده و استفاده از محصولاتي که شامل برچسبهاي
حلال هسرررتند را نشررران ميدهد ،و بر مقاصرررد رفتاري اثر
مريگررذارد (دادز و کررالر  .)1115 ،برچسررررب زدن بر
محصولات داراي ارتباطي مثبت بين ادراک و مزاياي يك
برچسب سودمند و خدمت به خود است .ديگر آثار علمي،
تأييد ميکنند که ارزيابي مصرررفکنندگان از ارزش يك
محصرررول موجرب ايجاد واکنش احسررراسررري (براي مثال
احسررراس رضرررايت) ميشرررود که بر مقاصرررد رفتاري اثر
ميگذارد .بنابراين ،دومين و سررومين فرضرريه به شرررح زير
هستند:
فرضررريه  :8لذت درک شرررده بر روي قصرررد خريد
محصولات حلال تأثير مثبت و معنادار دارد.
فرضررريه  :1ارزش درک شرررده بر روي قصرررد خريد
محصولات حلال تأثير مثبت و معنادار دارد.
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اهداف مربوط بهسلامتي

دانش و اطلاعات

تنهرا انگيزههراي مذهبي بر آگاهي مردم نسررربت به غذا يا

دانش به وقايع،احسراسات يا تجاربي اشاره دارد که توسم

محصررولات حلال براي مصرررف طبق قوانين نيسررتند ،بلکه

فردي يا گروهي از مردم شررناخته ميشررود(عبدالرحمان و

مسائل سلامتي مرتبم با هويت مذهبي و ميزان سازگاري با

همکرراران  .)8115 ،هم نين دانش ميتوانررد بررهصرررورت

آن ه روزانه اسررتفاده ميکنيم نيز تعيينکننده اسررت (بن و

آگاهي ،هوشرياري يا آشنايي کسبشده بهواسطه تجربه يا

همکاران .)8117 ،براي مثال ،براي مصررررفکنندگان مهم

يادگيري تعري

شررود .دانش از طريق نگرش ،بر قصررد و

اسرت که اطمينان حاصررل کنند که گوشررت از يك حيوان

نيرت ترأثير ميگرذارد .ازاينرو ،بالا بردن دانش احتمالاً بر

سالم تهيهشده است بنابراين مصرفکننده در ازاي مصرف

قصرررد و نيت تأثيرگذار خواهد شرررود(بن

و همکاران،2

گوشت حلال ميتواند اطمينان داشته باشد که سلامتي او به

 .)8111يافتههاي تحقيقات قبلي نشان داده است که ارتباط

خطر نيرافترد .رايس در سرررال  8111اسرررتدلال ميکند که

معناداري بين دانش محصررولات حلال و تصررميمات خريد

بيماريهاي جديدي که امروزه رو به رشررد اسررت به دليل

وجود دارد (حمدان ،عيسي و يوس .)8115 ،1

تغذيه ضعي

فرضررريره  :5دانش و اطلراعات بر روي قصرررد خريد

و شرايم ناسالم مصرفکنندگان است.

اين امر ارتبراط نزديکي با بحث در مورداسرررتفاده از

محصولات حلال تأثير مثبت و معناداري دارد.

محصولات غذايي حلال دارد ،زيرا هدف اصلي خداوند در
مورد محصرررولات حلال اين اسرررت که اطمينان دهد مردم
سرررالم زنردگي ميکنند .محصرررولات حلال درواقع تعهد
کرامرل را براي مصررررفکنندگان نسررربت به محصرررول و

بهعبارتديگر ،محصرررولات حلال بايد بهعنوان سرررمبلي از
نظافت ،امنيت و کيفيت بالا شررناخته شرروند .بهطور مشررابه،
نماينده يا دولت بهعنوان يك سررريسرررتم کلي بايسرررتي در
خصوص اينگونه موارد وارد عمل شود و نقش آگاهکننده
نسربت محصرولات حلال داشته باشند تا سلامتي مردم تأمين

محصررولات  ،ارتباط زيادي با عوامل فردي و محيطي مانند
اطلراعرات برازاريرابي ،موقعيرت و خصررروصررريرات خاص
محصرررولرات و غيره دارد که شرررامل مواد تشرررکيلدهنده
محصول ميشود (گلناز زينال و مد نظير .)8118 ،اين بدين
دليل اسرت که نقش اطلاعات ،دانش و شريعت در انتخاب
محصرررولاتشررران ،براي مسرررلمانان بسررريار مهم هسرررتند .در
چشرمانداز اسرلامي ،مواد تشرکيلدهنده محصولات ممکن
است مسائل کمي را پوشش دهد که لازم است مدنظر قرار

گردد .بنابراين فرضيه چهارم به شرح زير است:
فرضرريه  :0اهداف مربوط بهسرررلامتي بر روي قصرررد

گيرنررد .اين مورد شررررامررل مسررررائلي ازجملرره آشرررنررايي
مصررررفکننده با مواد تشرررکيلدهنده و کيفيت و هم نين

خريد محصولات حلال تأثير مثبت و معناداري دارد.

Bang & et al.

برهطورکلي ،اهرداف خريرد مصررررفکنندگان نسررربت به

۸.

Hamdan, Issa & Jusoff

۹.

ﻼ ﻼﻼﻣﻪ ﻼﺼﺼی ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎیﻼﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭﻼﻌﺎ ﻼ

خردمرتدهي محصرررولرات ايمن و سرررالم به همراه دارند.

مواد تشکیلدهنده محصولات

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

ايمني محتواي محصرررولات ميباشرررد  .اهميت آگاهي از

فعراليرتهراي مربوط بره انتخاب آنها ايفا ميکند(مونل و

مواد تشررکيلدهنده در بين مسررلمانان و حتي غيرمسررلمانان

همکراران .)1118 ،جوامع مسرررلمران در مراهيت جمعگرا

بدين دليل است که امکان پذيرفته شدن يا رد شدن در طي

هسررتند ،بدين معنا که آنها براي توصرريههاي شررفاهي و

فرآيند تصميم به خريد وجود دارد.

گروهي ارزش قائلاند (جمال .)8111 ،آثار تحقيقاتي اخير

از جنبه آشررنايي با مواد تشررکيلدهنده محصررولات،

کره بهسررررعت نيز در حال رشرررد اسرررت بيان ميکنند که

امکران تأثيرگذاري قضررراوت مسرررلمانان بر "حلال بودن"

فردگرايي و جمعگرايي هر دو در مراهيرت افقي (تأکيد بر

محصول وجود دارد .اکثر مصرفکنندگان جديت بسياري

برابري) و عمودي (تأکيد بر سررلسررله مراتبي) هسررتند .بعد

به خرج ميدهند تا بدانند چه چيزي مصرف ميکنند و اين

عمودي با چشمانداز اجتماعي و سلسله مراتبي مرتبم است

اطلرراعررات متررداولراً از طريق برچسررربزني محصرررولررات

کره بر رقرابرت اجتمراعي برا افرادي کره در خارج از گروه

جمعآوري ميشرررود (وندل .)1117 ،11جدا از اين ،دانش

همبسرررته درک شررردهاند ،تأکيد دارد(شررراويت ،لاواني و

کافي نسبت به مواد تشکيلدهنده محصولات نشان ميدهد

تورلي 8116 ،ترانديس و گالفاند.)1112 ،

که چگونه مردم در رفتار خريدشررران عکسالعمل نشررران

بعد جمعگرايي افقي اهميت را بر خيرخواهي ،برابري

از

اجتمرراعي و همکرراري در مي ران ديگر افراد نزدي رك قرار

نامهاي متفاوت اسرررتفاده ميکنند که ممکن اسرررت درک

ميدهد .شرراويت و همکارانش تأکيد ميکنند که انتخاب

افزودني شيميايي و غير شيميايي

محصرول ممکن است منحصر به جمعگرايي عمودي باشد

دشررروار کنررد (داويس و رايررت .)1110 ،11بنررابراين ،مواد

کره بر تفراوت ميران چهرههراي معتبر و آرزوهاي گروهي

تشرررکيرل دهنرده نراآشرررنرا اغلرب از لحرا "حلال بودن"

ترأکيرد ميکند .براي يك مسرررلمان بريتانيايي جمعگراي

مشرکوک به نظر مي رسرند .در تفکر اسلامي ،غذاي حلال

عمودي ،يك برچسب حلال ممکن است نمادي فرهنگي و

نبايد شامل هيچ بخشي از حيواني باشد که خوردنش حلال

بازتابي از سررنت فرهنگي باشررد .چنين مصرررفکنندگاني

نيسررت (آرديانتي ،نسرررهريل و حلمي .)8111 ،با توجه به

ممکن اسرررت بررهعنوان شررربکررههرراي روابم و ارتبرراطررات

اهميت مواد تشکيل دهنده در قصد خريد محصولات حلال

غيررسرمي عمل کنند که توسعه و انتقال هنجارهاي متمايز

فرضيه  6به شرح زير است :

مرتبم با مصرف محصولات را تسهيل ميبخشد .با توجه به

ميدهند .اين واقعيت اسرررت که توليدکنندگان مختل

واژهشرناسري در توصري

فرض ريه  :6مواد تشررکيل دهنده محصررول روي قصررد
خريد محصول حلال تأثير مثبت و معناداري دارد.

نقش انکارناپذير فرهن
شرح زير ميباشد:
فرضرريه  :7فرهن

فرهنگ
فرهنر

در خريد محصرولات فرضيه  7به

بر روي قصررد خريد محصررولات

حلال تأثير مثبت و معناداري دارد.
نقشررري کليردي را در مصررررف محصرررولررات و
Wandel

۱۰.

Davies & Wright

۱۱.

٦

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

نقش تعديل گری اعتقادات مذهبي

شرررارمرا و فلوري در سرررال  8111پي بردنرد که رابطهاي

تحقيقررات قبلي ،تررأثير دينداري را بر نگرش نسررربررت بره

معنادار بين وابستگي مذهبي/ديني مصرفکننده و تعداد از

مراديگرايي (کلولنرد و چران

 ،)8111 ،هويت فرهنگي

متغيرهاي مرتبم با مصرف وجود دارد.

(ليندري  ،)8115 ،18رفتار خريد (سود و ناسو ،)1115 ،11و

تأثير مذهب بر جوانب مختل

زندگي انسرران توسم

اسرتفاده مصرفکننده از اطلاعات محصول (چوي ،کاله و

بسررري راري از محققرران در علوم اجتمرراعي موردبررسررري

شررين )8111 ،10موردبررسرري قرار دادهاند .يافتهها نشرران

قرارگرفته است +

ميدهنرد کره رفترار خريرد مصررررفکننردگاني با سرررطح

دارما 1112 ،حسررن و هارون 8116 ،ايرلند و رجب

دينداري بالا متفاوت از رفتار مصرررفکنندگاني با سررطح

زاده 8111 ،لرادا و امين 8111 ،تن

و جماليا.)8111 ،17

دينداري پايين ميباشررد (احمد .)8112 ،بهعنوانمثال يك

چنين منابعي ،اهميت مذهب در زندگي اجتماعي انسران ها

مسرلمان بريتانيايي با سرطح دينداري بالا سعي خواهد کرد

را نشرررران مي دهررد .دينداري بر دوسررررت داشرررتنهررا و

ترا آن ه که حلال اسرررت و حلال نيسرررت را بيابد ،چراکه

نرداشرررتنهراي مصررررفکننده تأثير ميگذارد .هم نين،

مصرررف آگاهانه محصررولي که حلال نيسررت ،خطر جريمه

دينداري بر گرايشررات مصرررفکننده نسرربت به الگوهاي

روحي را در اين دنيا و پسازآن به همراه دارد(ويلسرررون و

مصررررف و هم نين رفتار اجتماعي آنها اثرگذار خواهد

لريرو .)8111 ،15محققرران دري رافتنررد کرره مسرررلمررانرران از

بود .مصرررفکنندگان زماني که تصررميم ميگيرند که آيا

و تنها محصولاتي را خريداري

محصرررول جرديرد را خريرداري کننرد يرا خير ،تحت تأثير

شده است.

عوامررل مختلفي قرار ميگيرنررد .بررهطورکلي ،مررذهررب را

سروپرمارکتهاي مشرخ

ميکنند که حلال بودن آنها مشخ

فرد به دين خود متعهد است و هم نين ميزاني که آن دين

تعري

کرد که سررررنوشرررت انسررران را کنترل ميکند ،يا

در نگرشهرا و رفتار فردي بازتاب نموده اسرررت .بهعلاوه،

برهعنوان نهررادي کرره اعتقرراد برره يرك قرردرت الهي را بيران

دينداري ميزان/درجهاي اسرررت از ديندار بودن يا مذهبي

ميکند .بهعلاوه ،بايد اشرراره کرد که در اين مطالعه سررعي

بودن يرك فرد .دين يکي از ترأثيرگذارترين نقشها را در

شده است متغيرهاي مؤثر بر پيامدهاي رفتاري موردبررسي

انتخاب محصول در بسياري از جوامع ايفا ميکند .تأثير آن

قرار بگيرد .برا توجره بره اينکره در تحقيق حاضرررر عوامل

بر مصرف محصولات به خود دين و ميزاني که افراد آن را

ترأثيرگرذار بر خريد برند حلال توسرررم غيرمسرررلمانان نيز

براي خود تفسرير ميکنند و از آن پيروي ميکنند ،بستگي

موردبررسررري قرارگرفته ميخواهيم ببنيم که آيا اعتقادات

دارد(بن ،ورمير و وربك .)8111 ،16براي مثال سويمبرگ،

مذهبي شدت اين رابطهها را افزايش مي دهد يا خير.

۱۲.

Lindridge
Sood & Nasu
۱٤. Choi, Kale & Shin
۱۳.

۱٥.

Wilson & Liu
Bonne, Vermeir & Verbeke
۱۷. Teng & Jamaliah
۱٦.
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ميشود که يك

ميتوان برهعنوان اعتقرادي قوي به يك قدرت فوق عادي

دينداري بهصورت حدودي تعري

۷

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

۸

فرضيه  :2اعتقادات مذهبي رابطه ميان عوامل مؤثر بر
قصد خريد محصولات حلال بر قصد خريد حلال را تعديل
ميکند .
فرضيه  :1تأثير سودمندي درک شده بر مقاصد خريد

اهداف مربوط به
سلامتي

قصد خريد
محصولات با
برند حلال

براي افرادي با دينداري بالا نسررربت به افرادي با دينداري

دانش و اطلاعات

پايين ،بيشتر است.

مواد تشكيل دهنده
محصولات

فرض ريه  :11تأثير ارزش درک شررده بر مقاصررد براي
افرادي با دينداري بالا نسرربت به افرادي با دينداري پايين،

فرهنگ

بيشتر است.
فرضريه  :11تأثير قصرد/نيت سرلامتي بر مقاصد خريد
اعتقادات
مذهبي

براي افرادي با دينداري بالا نسرررب به افرادي با دينداري
پايين ،بيشتر است.

شكل  .1مدل مفهومي پژوهش

فرضريه  :18تأثير دانش بر قصد خريد براي افرادي با
دينداري بالا نسررربت به افرادي با دينداري پايين ،بيشرررتر
است.
فرضيه  :11تأثير مواد تشکيل دهنده محصول بر قصد
خريرد براي افرادي برا دينداري برالرا نسررربت به افرادي با

دينداري پايين ،بيشتر است.
فرضرريه  :10تأثير نقش فرهن

بر قصررد خريد براي

افرادي با دينداري بالا نسرربت به افرادي با دينداري پايين،
بيشتر است.

روششناسي پژوهش
روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردي و بر اساس
چگونگي جمعآوري دادهها توصررريفي (غيرآزمايشررري) و
پيمايشي است .براي تعيين حجم نمونه ،از مفاهيم حجم اثر
و توان آزمون اسرررتفاده ميشرررود (کوهن 1122 ،کوهن،
کوهن ،وسرررت ،آيکن  . .)8111بر اين اسررراس ،با در نظر
گررفرتن مقرردار  1018براي حجم اثر و  1025براي توان
آزمون ،حررداقررل حجم نمونرره 200 ،تعيين گردي رد .براي
اطمينان از رسيدن به اين ميزان حداقل 1011 ،پرسشنامه در
جامعه آماري توزيع گرديد که درنهايت 218 ،پرسررشررنامه
بهطور کامل برگردانده شدند.
تحلیل يافتهها
در ابتدا ،به ارائه يك آمار توصيفي از متغيرهاي موجود در

آگاهي از برند حلال

ارزش و سودمندي
ادراك شده

پژوهش ميپردازيم .بر اين اسرررراس ،ميرانگين ،چولگي و

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

۹

جدول  .1آمار توصيفي
Std. Deviation

Mean

N

Std. Error

Statistic

Std. Error

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Skewness

Kurtosis

/464

-/025

/522

-/222

/49294

4/5990

292

قصد خريد
محصولات با برند
حلال

/464

/044

/522

-/056

/60224

5/9565

292

آگاهي از برند حلال

/464

-/552

/522

-/446

/42525

5/9592

292

ارزش و سودمندي
ادراكشده

/464

-/090

/522

/549

/45420

4/4055

292

مواد تشكيل دهنده
محصولات

/464

/526

/522

-/542

/64222

5/9252

292

دانش و اطلاعات

/464

/529

/522

-/422

/05652

5/9554

292

اهداف مربوط
بهسلامتي

/464

/669

/522

-/494

/99929

5/2262

292

فرهنگ

/464

/555

/522

/455

/90626

2/2609

292

ارزش پولي

/464

/420

/522

/949

/92922

2/4025

292

ارزش احساسي

/464

2/429

/522

4/444

/95246

2/4456

292

ارزش اجتماعي

/464

-/595

/522

/500

/64442

2/9554

292

اعتقادات مذهبي

292

حجم نمونه

آماري توزيع گرديد که درنهايت 218 ،پرسررشررنامه بهطور

کشيدگي متغيرها در جدول شماره  1ارائه ميگردد:

حجم نمونه

18

آزمون 81اسررتفاده ميشررود (کوهن 1122 ،کوهن ،کوهن،

سرراختاري 81و نرمافزار  SmartPLSاسررتفادهشررده اسررت.

وسرررت ،آيکن  .)8111بر اين اسررراس ،بررا در نظر گرفتن

گام پيشرررين در تحليل مدل سررراختاري ،بررسررري روايي و

مرقرردار  1018براي حجم اثر و  1025براي توان آزمون،

پايايي مدلهاي اندازي گيري است .براي بررسي پايايي از

حرداقرل حجم نمونره 200 ،تعيين گرديرد .براي اطمينان از

دو شررراخ

رسرريدن به اين ميزان حداقل 1011 ،پرسررشررنامه در جامعه

اسرتفاده ميگردد .مقادير اين شرراخ

۱۸.

Sample Size
Effect Size
۲۰. Test Power
۱۹.

پرايرايي ترکيبي )CR( 88و آلفراي کرونبا
ها بايد بيشررتر از 107

Structural Equation Modeling
Composite Reliability

۲۱.
۲۲.

ﻼﻼ ﻼﻼﻼﻴﺸ ﻼﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ

برراي تعيين حجم نمونرره ،از مفرراهيم حجم اثر 11و توان

براي تحليل مدل اين پژوهش ،از مدلسازي معادلات

ﻓﺼﻠﻨﺎﻼﻼ ﻼ ﻼﺼﯽ

کامل برگردانده شدند.

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

براشرررند (کلين )8111 ،81که با توجه به جدول شرررماره ،8

در قدم بعدي نياز اسرررت تا روايي واگراي مدلهاي

مدلهاي اندازهگيري داراي اين شررررايم هسرررتند ،بنابراين

اندازهگيري نيز بررسري شرود .براي اين امر از روش فورنل

پايايي آنها احراز ميگردد .در قدم بعدي ،روايي همگراي

لارکر اسرررتفاده ميشرررود .بر اين اسررراس ،ميزان واريانس

مدلهاي اندازهگيري موردبررسررري قرار ميگيرند .بر اين

اسرررتخراجشررررده ( )AVEهر متغير ،بررايررد از توان دوم

ميانگين واريانس استخراجشده ()AVE

همبسررتگي آن متغير با ديگر متغيرها بيشررتر باشررد تا روايي

براي همه مدلهاي اندازهگيري بايد بيشتر از  105و هم نين

واگرا احراز گردد (هراير و همکاران .)8111 ،85در جدول

کمتر از ميزان  CRباشررند (نونالي )1172 ،80که با توجه به

شرررماره  ،1اعداد روي قطر اصرررلي ،همان  AVEمتغيرها

جدول شررماره  ،8داراي اين شرررايم ميباشرررند و بنابراين

هستند و ساير اعداد ،ميزان توان دوم همبستگي آن متغير با

روايي همگراي مدلهاي اندازهگيري نيز احراز ميگردد:

متغيرهاي ديگر .همانطور که در جدول شرماره  1مشاهده

اسراس ،شراخ

جدول  .2پايايي و روايي همگرا
Cronbachs Alpha

Composite Reliability

AVE

Number of Items

Variables

5/954

5/250

5/046

2

5/990

5/229

5/050

0

5/605

5/244

5/095

5

5/942

5/924

5/049

5

5/995

5/245

5/942

5/954

5/249

5/605

5

5/954

5/246

5/055

4

5/299

5/952

5/054

45

5/946

5/922

5/055

4

فرهنگ
آگاهي از برند حلال
اهداف مربوط بهسلامتي
قصد خريد محصولات با برند حلال
ارزش اجتماعي
ارزش ادراكشده
ارزش پولي
ارزش احساسي
دانش و اطلاعات
مواد تشكيل دهنده محصولات
اعتقادات مذهبي
سودمندي ادراكشده

4
5
6

مريگرردد ،مريرزان  AVEترمررام متغيرهررا ،از توان دوم
اطلراعرات جردول شرررمراره  ،8بعد از حذف بارهاي
عاملي کمتر از  105و اصلاح مقادير  CR ،AVEو آلفاي

همبسرتگي ميان آنها با سراير متغيرها بيشرتر است ،بنابراين
روايي واگرا نيز احراز ميگردد:

کرونبا ارائه گرديدهاند .بر اين اساس ،يك سؤال از متغير
نقش فرهن

 ،يك سرؤال از متغير ارزش احساسي و يك

سؤال از متغير مواد تشکيل دهنده محصول حذف گرديدند
تا همهي بارهاي عاملي سازهها ،به بالاي  105برسند.

Kline
Nunnally

جدول  .3روايي واگرا
۲۳.
۲٤.

Hair et al

۲٥.

۱۰

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

سودمندي
ادراكشده

اعتقادات
مذهبي

مواد تشكيل
دهنده
محصولات

ارزش
ادراكشده

دانش و
اطلاعات

قصد خريد
محصولات
با برند
حلال

اهداف
مربوط
بهسلامتي

آگاهي از
برند حلال

فرهنگ
5/952

5/945

5/220

5/962

5/592

5/292

5/945

5/496

5/499

5/042

5/252

5/442

5/056

5/459

5/292

5/249

5/509

5/549

-5/525

5/595

5/524

5/955

5/544

5/492

5/042

5/450

5/425

5/559

5/959

-5/042

-5/552

-5/02

-5/095

-5/490

-5/026

-5/299

-5/495

5/942

5/552

5/492

5/054

5/425

5/265

5/224

Notes: The correlation and Radical of AVE between constructs is provided
off-diagonally; constructs’ Radical of average variance extracted (AVE) can
be read diagonally

فرهنگ
آگاهي از
برند حلال
اهداف
مربوط
بهسلامتي
قصد خريد
محصولات
با برند
حلال
دانش و
اطلاعات
ارزش
ادراكشده
مواد
تشكيل
دهنده
محصولات
اعتقادات
مذهبي
سودمندي
ادراكشده

بررسي فرضیههای مدل

حال ،براي بررسرري کيفيت سرراختاري مدل پژوهش،

در اين مرحلرره و بعررد از اطمينران از روايي و پررايررايي

ضرررريب تعيين متغير وابسرررته (قصرررد خريد برند حلال) را

مدلهاي اندازهگيري ،ميتوان به آزمون فرضرريههاي مدل

موردمطرالعره قرار ميدهيم .بر اسررراس خروجيهاي مدل،

پژوهش پرداخت .در جدول شرررماره  ،0نتاي حاصرررل از

مقدار ضريب تعيين براي متغير قصد خريد برند حلال ،برابر

آزمون فرضيات ارائه ميگردند:

اسرت با  ،10526که مقدار مناسربي است (کلاين )8111 ،و
نشررراندهنرده اين اسرررت کره متغيرهراي مسرررتقرل ،بهطور
قابلتوجهي ،متغير وابسته را تبيين مينمايد.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼی ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ

5/959

۱۱

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

جدول  .4آزمون فرضيات

Note: * Significant at ۰٫۰٥.

همانطور که در جدول شرماره  0نيز مشخ

جدول  .5آزمون فرضيات ( تعديل گر)

است،

تمام فرضيات بهجز فرضيهي  H1تأييد ميگردند.

در مرحلرره بعررد ،برره بررسررري اثر تعررديرل گري متغير
براورهاي مذهبي ،بر رابطه ميان متغيرهاي مسرررتقل و متغير
وابسته مدل ميپردازيم .با توجه به اينکه متغير باورهاي

Result

)Coefficient (S.E

Supported

*(5/446)5/522

Supported

*(5/409)5/552

Not Supported

(-5/522)5/524

Supported

*(5/456)5/520

Supported

*(5/460)5/522

Supported

*(5/440)5/529

Supported

*(5/525)5/522

Relationship

قصد خريد محصولات با برند حلال
قصد خريد محصولات با برند حلال
قصد خريد محصولات با برند حلال
قصد خريد محصولات با برند حلال
قصد خريد محصولات با برند حلال
قصد خريد محصولات با برند حلال
قصد خريد محصولات با برند حلال

مذهبي ،دو ارزشي نبوده و از طريق  11سؤال با طي
ليکرت پن تايي اندازي گيري ميگردد ،براي بررسرري اثر
تعديلگري آن بايد از روش تعاملي 86استفاده نمود.
نکتره مهم اين اسرررت که متغير باورهاي مذهبي ،بايد
ارتباط معنيداري با متغير وابسررتهي قصررد خريد برند حلال
داشته باشد تا بتوان اثر تعديلگري آن را بررسي نمود .نتاي
حاصرررل از بررسررري فرضررريههاي مربوط به تعديلگري ،در
جدول شماره  5ارائه ميگردند:

Interaction

۲٦.

Hypothesis

آگاهي از برند حلال
سودمندي ادراكشده
ارزش ادراكشده
اهداف سلامتي
دانش
مواد تشكيل دهنده
نقش فرهنگ

H4
H2
H5
H4
H0
H6
H9

۱۲

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

Result

Coefficient
)(S.E

Supported

*(-5/460)5/522

Supported

سودمندي
*(-5/995)5/594
ادراكشده

Not
Supported

--------------

Not
Supported

(-5/464)5/425

Supported

*(-5/244)5/542

Supported

*(-5/459)5/452

Supported

*(-5/404)5/560

Relationship

قصد خريد محصولات با برند حلال

Moderator

آگاهي از برند حلال

قصد خريد محصولات با برند حلال

قصد خريد محصولات با برند حلال

ارزش ادراكشده

سلامتي قصد خريد محصولات با برند حلال

اهداف

قصد خريد محصولات با برند حلال

دانش

قصد خريد محصولات با برند حلال
دهنده
قصد خريد محصولات با برند حلال
فرهنگ

مواد تشكيل
نقش

۱۳

Hypothesis

اعتقادات
مذهبي
اعتقادات
مذهبي
اعتقادات
مذهبي
اعتقادات
مذهبي
اعتقادات
مذهبي
اعتقادات
مذهبي
اعتقادات
مذهبي

H2

H9

H45

H44

H42

H45

H44

موردبررسي قرارداد و درنتيجه اين فرضيه رد ميگردد.
همررانطور کرره در سرررطر اول جرردول شرررمرراره 5
مشرخ

شرده است ،ارتباط ميان متغير تعديل گر باورهاي

در شرررکرل شرررماره  ،1مدل پژوهش در قالب اعداد
معنيداري روابم ميان متغيرها ارائه ميگردد:

مذهبي و متغير وابسررتهي قصررد خريد برند حلال ،معنيدار
است ،بنابراين ميتوان اثر تعديلگري آن را بر روي روابم
ميان متغيرهاي مستقل و وابسته مدل موردبررسي قرارداد.

باورهاي مذهبي ،ارتباط ميان متغيرهاي مسرتقل و وابسته را
تعديل ميکند ،بهجز ارتباط ميان متغير ارزش ادارک شده
و قصرررد خريد (فرضررريه  )11و هم نين ارتباط ميان متغير
هدف سلامتي و قصد خريد (فرضيه .)11
در مورد تعررديلگري در رابطررهي ميرران متغير ارزش
ادراکشررده و قصررد خريد بايد ذکر شررود که با توجه به
اينکه ارتباط ميان اين دو متغير مسرتقل و وابسته ،در جدول
شرررمراره  0تأييد نشرررده بود ،بنابراين اصرررولاً نميتوان اثر
ترعررديلگري متغير برراورهرراي مررذهبي را در مورد آنهررا

شكل  .2مدل مفهومي پژوهش

بحث و نتیجهگیری
هدف اصررلي اين مطالعه ،جسررتجوي اين مورد اسررت
که چگونه متغيرهاي مسرررتقل ذکرشرررده ،پيشبيني قصرررد

ﻓ ﻼﻼﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼی ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ

با توجه به نتاي ارائهشررده در جدول شررماره  ،5متغير

عوامل موثر بر قصد خريد برند حلال با نقش تعديلگري اعتقادات مذهبي
شماره صفحه مقاله11-1:

خريد محصررولات غذايي حلال را تسررهيل ميبخشررد .اين
مفروضرررات فارغ از بحث مسرررلمان بودن مطرح گرديد و
سررعي شررد متغيرهاي مسررتقل مرتبم با محصررولات حلال
انتخاب و در ميان افراد غيرمسرررلمان نيز مورد ارزيابي قرار
بگيرد  .ايجرراد ارزش و تحويرل آن برره مشرررتري ،تعهررد و
وفاداري در ميان آنها از اهداف اصرررلي و رابم بازاريابي
اسررت .تمامي موارد پيش رين بر يازده فرض ريه پيشررنهادي اثر
گذاشررتند شررش فرضرريه مورد تأييد قرار گرفت ،اما سرره
فرضررريه رد شرررد .نتاي نشررران ميدهند که نقش فرهن

،

آگاهي حلال ،هدف سررلامتي ،دانش ،مواد تشررکيل دهنده
محصرررول ،اعتقررادات مررذهبي و سرررودمنرردي دريرافتي از
پيشرينههاي مهم براي قصرد خريد محصولات حلال هستند.
همرانطور کره فر

شرررد ،دينداري بهعنوان يك عامل

تعديلکننده بر قصرررد خريد تأثير ميگذارد .اين تحقيق با
تحقيقرات قبلي موافق اسرررت کره اسرررتردلرال ميکنرد که
دينداري نقش برجسرتهاي را در شکلدهي قصد/نيتهاي
يك فرد ايفا ميکند.
اين مطالعه پي برده اسررت که دينداري ارتباط مثبت
بين ارزش دريافتي/درک شررده ،هدف سررلامتي ،و قصررد
خريد را تعديل نميبخشرد .اين بدين معناست که اين تأثير
براي افرادي با سطح دينداري کم نسبت به افرادي با سطح
دينداري بالا ،قويتر اسررت .اين مطالعه به دنبال توسررعهي
پيرامهراي تبليغاتي اسرررت که چنين مصررررفکنندگاني را
ترغيب ميکند تا درباره مواد تشرررکيل دهنده محصرررول،
فرهن

 ،سرودمندي درک شرده ،و دانش و هدف سلامتي

آرم حلال بي انديشند.

محدوديتها و تحقیقات آتي
ازآنجاييکه تأثير پيشينههاي ذکرشده بر قصد/نيتها
ميتواند در محدودهي زمينههاي محصررول متفاوت باشررد،
بر اين اسررراس نتاي نيز ميتواند متفاوت باشرررد .تحقيقات
آينده ممکن اسرررت برچسرررب زدن محصرررولات را در کل
محردودهاي از زمينره محصرررولرات در نظر بگيرد .جررامعرره
مسرلمان در سرراسر جهان متنوع است ،بنابراين نتيجهگيري
دربارهي کل جامعه ممکن اسررت معتبر نباشررد .اين مطالعه
محدود به مسرلمانان است ،بنابراين تحقيقات آتي ميتواند
پاسر هاي مصرفکنندگان غيرمسلمان را به محصولاتي با
برچسرررب حلرال موردبررسررري قرار دهرد .محدوديت اين
مطالعه ،موقعيت جغرافيايي محصرورشردهي پاس دهندگان
اسرررت .بنرابراين ،يرافترههاي اين مطالعه تنها به مسرررلمانان
کانادايي و آلماني قابلتعميم اسرت .ممکن است تحقيقات
آتي موقعيتهاي جغرافيايي را در ديگر قسرررمتهاي دنيا
وسيع سازد.
اين مطالعه هفت پيشرررينه از خريد محصرررول حلال را
مدنظر قرار داده است .ممکن است هم نين موارد ديگري
براشرررد که بايد در تحقيقات آتي لحا گردد ،مانند ديگر
جوانب اعتماد ،تعهد اخلاقي ،عادت ،و خود-هويتي.
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Factors Affecting the Purpose of Purchasing Halal Brands with
the Role of Modifying Religious Beliefs
Abstract
In today's world, when it comes to buying Halal products, the religious beliefs of the
consumer come to mind. But the interesting thing is that in today's world, buying products
with the Halal brand has also become popular among non-Muslims. The purpose of this
study is to get acquainted with the factors affecting the intention to buy Halal brand
products regardless of religious beliefs, and finally the role of religious beliefs as a
moderator in the model is considered. In order to estimate the effect of these variables,
۱٤۰۰ questionnaires were distributed in the statistical population, and finally, ۸۹۲
questionnaires were completely returned. The moderating role of religious beliefs was also
confirmed.
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