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معنی مشروع و مجاز است؛ غذای حالل غذایی است که از

مقدمه
اسالم دینی جامع است که برای هر فعالیت،

نظر شرعی پاک و از نظر آلودگیهای فیزیکی ،شیمیایی و

دستورالعملهایی آورده است؛ در این میان ،به مسلمانان

بیولوژیکی سالم و بهداشتی باشد .حرام نیز یک کلمه عربی

نسبت به پیروی از دستورالعملهای تغذیهای ارائه شده

نقطه مقابل حالل ،به معنی نامشروع و غیرمجاز است؛

تأکید شده است( .)1به عنوان مثال ،خداوند در سوره

مصرف مواد خوراکی و آشامیدنی حرام نه تنها برای سالمت

االعراف آیه  ،157به اهمیت خوردن نعمتهای حالل

جسمی مضر است ،بلکه قابلیتهای معنوی و روحانی فرد

تأکید فرموده است .همچنین ،در آیه  173سوره بقره،

را تحت تأثیر خود قرار میدهد و انسان را دچار گناه

مردار ،خون و گوشت خوک و آنچه که به اسم غیر خدا

میکند( .)1خوردن غذای حالل بر روی فکر و جسم

کشته باشند ممنوع شده است .حالل ،یک کلمه عربی به

تأثیرگذار است؛ بنابراین نظارت بر فرآیند تولید ،حمل و
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نقل و ذخیره جهت شناسایی قصورات وارده در جهت تولید

دین الهی ،نیز به مسلمانان تنها اجازه استفاده از محصوالت

غذای حالل مطابق با ضوابط اسالمی امری ضروری

حالل را میدهد( .)9حالل اصطالحی دینی و به معنی

است(.)2

مجاز و مشروع است که در آیات بسیاری از قرآن ،کتاب

معیارهای حالل و طیب باالترین درجه نشانهای

آسمانی مسلمانان تشریح شده است و با نمادی روی

کیفیتی است که میتوان برای محصول تصور نمود چرا که

محصوالتی که اسالم مصرف آن را جایز میداند ،عرضه

این دستورالعملها توسط خداوند بیان شده است؛ تنها یک

میگردد( .)10با توجه به رشد سریع اسالم در میان ادیان

موضوع مذهبی نیست بلکه در عصر حاضر وارد قلمرو

دیگر و جمعیت مسلمانان که در حدود یک چهارم جمعیت

تجارت و بازاریابی شده و در جهان به سمبلی برای انتخاب

جهان است ،بازار مشتریان مسلمان از رشد و اهمیت باالیی

شیوه زندگی و تضمین کیفیت تبدیل شده است( .)3با

برخوردار است( .)5مشتریان غیر مسلمان نیز ،به دلیل

توجه به اینکه نشانهای حالل 1در حال تبدیل شدن به

مفاهیم پاکیزگی و خلوص محصوالت حالل ،به مصرف این

سمبلی جهانی است ،اجرای نشانهای حالل و طیب در

محصوالت روی آوردهاند( .)11به این ترتیب ،بازار جهانی

ایران میتواند ضمن فراهم آوردن ارزش افزوده بسیار باال

حالل به عنوان بازار بالقوه بسیار سودآوری برای

برای کشور از نظر تولید و عرضه مواد غذایی سالم و ایمن،

عرضهکنندگان محصوالت حالل در سراسر جهان به شمار

نقش مهمی در توسعه کشور و کیفیت سرمایه انسانی

میرود .محصوالت با نشان حالل اولین بار در سطح

داشته باشد .چرا که در راستای آن اصالح باورها ،اعتقادات،

بینالمللی در سال  ،1999توسط کمیته مشترک شورای

اندیشهها و رفتارها ممکن میشود و استعدادها و
توانمندیها تقویت میشوند و در نهایت اعتالی انسان به
سوی خدا با تامین سالمت کامل جسم و روح پدید
میآید( .)4با افزایش جمعیت مسلمانان و گسترش
پراکندگی آنان در بیش از  112کشور جهان ،رشد افزون
بازارهای حالل( ،)5و تأثیر برندسازی در زمینه غذای حالل
در ایجاد مزیت رقابتی( ،)6اهمیت وجود نشان حالل روی
فرآوردههای غذایی افزایش یافته است .همچنین ارزش بازار
حالل در سال  ،2015بیش از یک تریلیون دالر محاسبه

جهانی

حالل 2و

سازمان خواروبار

جهانی3

ارائه شد؛ در این

تعریف نه تنها تولید و فرآوری مشمول قوانین و مقررات
حالل میشوند ،بلکه شامل مساله حمل و نقل ،نگهداری و
یا هر وسیله و ابزاری که به نوعی در فرآیند تولید و عرضه
دخیل باشد نیز میشود(.)12
شناخت نگرش و رفتار مصرف کننده ،همواره یکی از
دغدغههای تولیدکنندگان کاالها بخصوص تولیدکنندگان
مواد غذایی بوده است .ایران به عنوان یک کشور مسلمان
با اکثریت مسلمان و تأثیر مستقیم دین و اعتقادات مذهبی
بر تمامی ابعاد زندگی مردم ،بر رفتار مصرفی آنان تأثیر

شده است که بانک اندونزی ارزش معامالت فرآوردههای

مستقیم دارد .اما ،همچنان از قافله تجارت غذای حالل

غذایی دارای نشان حالل را  160میلیارد دالر اعالم کرده

نسبت به سایر کشورهای اسالمی و غیراسالمی جا مانده

است(.)7

است؛ این درحالی است که از مزیتهای بالقوهای برای
موفقیت در بازار فرآوردههای غذایی حالل برخوردار است

اهمیت و ارزش موضوع

که نیازمند شناسایی وضعیت حال و آینده بازار و رقبا و

پیروان ادیان مختلف ،بنا به توصیههای دینی خود

تقویت توانمندیها و برطرفکردن نقاط ضعف است(.)6

غذاهای مختلفی را مصرف و یا از خوردن برخی غذاها

در حال حاضر در کشورها عالمتهای حالل متعددی

اجتناب میکنند( .)8اسالم ،به عنوان آخرین و کاملترین

وجود دارد ،که ایران هم از این امر مستثنی نیست .کلمه

1

3

Halal Certificate
)World Halal Council (WHO

)Food & Agriculture Organization (FAO

2
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حالل نه تنها برای مسلمانان بلکه برای سایر افراد و غیر

مصرف فرآوردههای غذایی دارای نشان نشان حالل اقدام

مسلمانان یک نشان شناخته شده و دارای مفهوم میباشد.

شده است .باور و تعهد دینی مصرف کننده مسلمان ایرانی

در نتیجه ،با توجه به اهمیتی که دین اسالم بر مصرف

تا چه حد بر نگرش او نسبت به مواد غذایی حالل تأثیر

غذای حالل قائل است ،این پژوهش به نگرش مصرف

میگذارد؟ میزان رعایت الزامات نشان غذای حالل در تولید

کنندگان ایرانی برای بررسی میزان اعتماد آنان به میزان

فرآوردههای غذایی تا چه اندازه بر نگرش مصرف کننده

رعایت نشانهای حالل توسط تولیدکنندگان داخلی در

نسبت به فرآوردههای غذایی تأثیر میگذارد؟ ایمنی و

تولید مواد غذایی میپردازد .از طرف دیگر تولیدکنندگان

بهداشت فرآوردههای غذایی حالل تولید شده تا چه اندازه

داخلی برای حضور قویتر در بازار جهانی محصوالت غذایی
حالل ،نیاز به ایجاد ذهنیت مثبت و جلب اعتماد هر چه
بیشتر مصرف کننده دارند .در شکل  1مدل مفهومی
پژوهش نشان داده شده است.
اهداف و فرضیه های پژوهش

بر نگرش مصرف کننده نسبت به این محصوالت تأثیر
میگذارد .نگرش نسبت به فرآوردههای غذایی حالل چه
تأثیری بر رفتار خرید مصرف کننده میگذارد؟
رابطه باور و تعهد دینی با دین و نگرش مصرف
کننده نسبت مصرف فرآوردههای غذایی حالل

در پژوهش حاضر تالش شده تا با شناسایی عوامل مؤثر
بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصوالت غذایی حالل

دین سیستمی از باورها و اعمالی است که توسط

تولیدی در کشور و میزان اثر و اهمیت نگرش نسبت به

گروهی از افراد به عنوان امری ماوراء الطبیعی و مقدس

فرآوردههای غذایی حالل بر رفتار مصرف کننده مسلمان

درک شده و به آن پاسخ داده شده است( .)13اعضای

ایرانی ،ضروری یا غیرضروری بودن وجود نشان حالل بر

گروههای مختلف مذهبی در تصمیم گیریهای خود برای

روی فرآوردههای غذایی کشور و آگاهی دادن به مردم از

خوردن ،نوشیدن و یا استفاده از هر محصولی تحت تأثیر

طریق آشنا کردن آنان با موارد الزامات شرعی ذکر شده در

هویت دینی ،جهت گیری ،دانش و باورهای خود قرار

نشان غذای حالل در مواد غذایی مصرفی خود مورد بررسی

میگیرند؛ این نظام ارزشی افراد معتقد ،اثرات مستقیم بر

قرار گیرد .با توجه به تأکید دین مبین اسالم بر مصرف

رفتار ،تعهد و سطح اعتماد آنان به یک برند خاص

غذای حالل و آثار دنیوی و اخروی مصرف غذای حالل،

دارد( .)14تعهد مذهبی دارای دو بعد درون شخصی

میزان اعتماد مصرف کننده ایرانی نسبت به رعایت موارد

(داخلی) و بین شخصی (خارجی) است که نقشی برابر و

حالل و حرام در تولید فرآوردههای غذایی اعتماد و

اساسی در زندگی مردم با ایمان دارد؛ بعد داخلی شامل

اطمینان داشته است( .)9از طرفی اهمیت روزافزون بازار

اعالم هویت مذهبی ،نگرشهای مذهبی ،ارزشها و باورها

جهانی غذای حالل ،سنجش نگرش مصرف کننده داخلی

است و بعد خارجی شامل بیان وابستگی مذهبی ،اعمال و

گامی در جهت تالش برای رفع نواقص تولید داخلی برای

یا رفتارهای مذهبی و عضویت در جامعه مذهبی است .به

حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی است( .)5دیگر اهداف

منظور فهم ماهیت رفتار مصرف کننده ،بازاریابان باید

فرعی پژوهش بررسی دیدگاه مصرف کننده درباره ضروری

شدت پایبندی و تعهد مصرف کنندگان به مذهب خود را

یا غیر ضروری بودن وجود نشان حالل بر روی فرآوردههای

تعیین نمایند؛ زیرا دینداری نمایشگاه سیستم اعتقادی فرد

غذایی در کشور و نیز آگاهی دادن به مردم از طریق آشنا

و پایبندی او به آموزههای دینی ،سبک مصرف و فرآیند

کردن آنان با موارد الزامات شرعی ذکر شده در نشانهای

تصمیم گیری مصرف کننده است(.)14

غذایی حالل است .بنابراین با بررسی این سواالت نسبت به

فرضیه اول :دین بر نگرش مصرف کننده نسبت به مصرف

درک اهمیت نگرش مصرف کننده مسلمان ایرانی در مورد

فرآوردههای غذایی حالل تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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فرضیه فرعی اول :باورهای دینی افراد با دین تأثیر مثبت

نگرش مصرف کننده نسبت به مواد غذایی تأثیر مثبت و

و معناداری دارد.

معناداری دارد.

فرضیه فرعی دوم :میزان تعهد دینی (دینداری) افراد با
دین رابطه تأثیر مثبت و معناداری دارد.

رابطه گواهی حالل بر روی محصوالت با رعایت موراد
نشان غذای حالل

رابطه میزان رعایت موارد نشان غذای حالل در تولید

گواهی حالل شامل نوشته یا بیانیهای است که روی

مواد و فرآوردههای غذایی بر نگرش مصرف کننده

بستهبندی کاال قرار میگیرد و نشان دهنده حالل بودن

نسبت به مواد غذایی

محصول تولید شده است( .)21برچست شامل اطالعات

حالل هر چیزی است که ممنوعیتی نداشته باشد و

کالمی مرتبط با محصول تولید شده است که به عنوان

اسالم تولید و مصرف آن را ممنوع نکرده باشد( .)15صدور

بخشی از محصول محسوب میشود و روی محصول یا

گواهی حالل با هدف تطابق و تکمیل قوانین و معیارهای

بستهبندی آن قرار میگیرد( .)22این گواهی نشان دهنده

جهانی طراحی شده و نشان دهنده حالل بودن تمامی
فرآیندهای تولید ،آمادهسازی ،انبار کردن و توزیع محصول
است( .)16گواهی حالل بیانگر این است که مواد غذایی
طبق دستورات اسالمی تولید و توزیع میشوند(.)17
بنابراین تولیدکنندگان و بازاریابان از گواهی و نشان
حالل بر روی محصول خود از این جهت استفاده میکنند

رعایت کلیه اصول و قوانین اسالمی در تمامی مراحل تولید
(تهیه مواد اولیه ،آمادهسازی ،تولید ،بستهبندی) ،حمل و
نقل و توزیع است(.)18
فرضیه فرعی سوم :وجود گواهی حالل بر روی محصول با
رعایت موارد قوانین غذای حالل تأثیر مثبت و معناداری
دارد.

که به مشتریان اطمینان دهند محصوالت بر اساس قوانین

رابطه بهداشت و ایمنی فرآوردههای غذایی بر نگرش

اسالمی تهیه شده است( .)18اعطای گواهی حالل و نصب

مصرف کننده نسبت به مواد غذایی

برچسب حالل بر روی فرآوردههای مواد غذایی ،توسط

در زندگی مسلمانان پس از اولویت دادن به اصول

 100موسسه در سراسر جهان صورت میگیرد(.)17

حالل ،رعایت اصول بهداشتی در تهیه مواد غذایی خود

متغیرهای زیادی بر نگرش مصرف کننده مسلمان تأثیر

مطابق با اصول اسالمی اهمیت باالیی دارد( .)19انگیزههای

میگذارند؛ از جمله این موارد میتوان ایمنی ،ارزشهای

مذهبی به تنهایی آگاهی و نگرش مردم راجع به غذای

دینی ،سالمتی و انحصار فرآوردههای غذایی حالل(،)19

حالل را ایجاد نمیکنند؛ مسائل مربوط به بهداشت و امنیت

تعهد مذهبی و فشار اجتماعی ،نیاز به کسب رضایت

فرآوردههای غذایی در ارتباط با هویت دینی و درجه

پروردگار ،خانواده و گاهاً انتخاب شخصی( ،)20را نام برد.

فرهنگپذیری در آنچه روزانه مصرف میکنند ،نیز دخالت

در ایران در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی،

دارد( .)23منظور از بهداشت و سالمت فرآوردههای غذایی،

راهنمایی تحت عنوان راهنمای کلی غذای حالل با شماره

در هر دو محیط صنعتی و کشاورزی است ،به ویژه

ملی  ،12000تدوین شده است .که در آن الزامات و قوانین

محصوالت گوشتی و فرآوردههای حاصل از آن(.)19

فرآوردههای غذایی حالل شامل پنج بخش میباشد:

با توجه به افزایش نگرانیهای مصرف کنندگان درباره

ویژگیهای عمومی ،ویژگیهای افزودنیها ،الزامات ذبح

بیماریهای مرتبط با غذا ،موضوعاتی چون کیفیت،

شرعی ،الزامات فرآوری ،انبار ،بستهبندی و نشان حالل.

بهداشت و ایمنی فرآوردههای غذایی مطرح گردیده است؛

فرضیه دوم :میزان رعایت موارد نشان غذای حالل در

به عنوان مثال طی نتایج به دست آمده از پژوهشی در

تولید مواد و فرآوردههای غذایی (از دید مصرف کننده) بر

آمریکا ،مشخص شد که هر ساله تقریباً  48میلیون مورد
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بیماری ناشی از مصرف فرآوردههای غذایی غیر ایمن پدید

رابطه نگرش نسبت به فرآوردههای غذایی حالل بر

میآید و در اثر آن  128هزار مورد بستری و  3هزار نفر

پاسخ رفتاری مصرف کننده

فوت میکنند(.)12

نگرش ،ارزیابی کلی از احساسات مثبت و یا منفی است

بخش دیگری از تولید فرآوردههای غذایی غیر بهداشتی

که بیانگر میزان دوست داشتن و یا نداشتن شیء ،شخص

در صنعت صورت میگیرد؛ استفاده از رنگهای شیمیایی

و یا عمل توسط افراد است( .)25از میان عناصر تشکیل

غیر مجاز به جای رنگهای طبیعی در فرآیند مواد غذایی

دهنده نگرش ،عنصر احساسی یا عاطفی بودن و از میان

چون نبات و سوهان یکی دیگر از مصادیق غیر شرعی و

ویژگیهای نگرش ،ارزشیابی کردن مهمترین مولفههای

غیر علمی است که ضمن ضایع کردن حقوق مادی مصرف

نگرش هستند( .)26نگرش مصرف کننده نسبت به

کننده ،افراد را در معرض خطر بیماریهایی چون آلرژی و

فرآوردههای غذایی حالل ،با در نظر گرفتن عواملی چون

سرطان قرار میدهد( .)24نمونه دیگری از فرآوردههای

دین و میزان پایبندی دینی شخص مسلمان ،ایمن و سالم

غذایی غیر بهداشتی در مراکز عرضه فرآوردههای غذایی

بودن فرآوردههای غذایی و مطابقت محصوالت با مقررات

صورت میگیرد؛ استفاده چند باره از روغن مصرف شده در

حالل وضع شده در کشور سنجیده شده است .رفتار خرید

تهیه غذاهای آماده ،استفاده از ضایعات مرغ و ماهی و یا

تحت تأثیر عواملی چون عقاید دیگران و فواید مورد انتظار

پروتئینهای گیاهی در غذاهایی چون کباب در مراکز تهیه

کاال( ،)27مذهب( ،)28ترفیعات بازاریابی ،گواهی

و عرضه فرآوردههای غذایی از مصادیق کم فروشی و تقلب

حالل( )29و ...شکل میگیرد.

محسوب میشوند(.)24

فرضیه چهارم :نگرش نسبت به فرآوردههای غذایی

فرضیه سوم :بهداشت و ایمنی فرآوردههای غذایی بر

حالل بر روی پاسخ رفتاری مصرف کننده تأثیر مثبت و

نگرش مصرف کننده نسبت به مواد غذایی حالل در کشور

معناداری دارد.

تأثیر مثبت و معناداری دارد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش کار
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر

شده است .بخش اول پرسشنامه شامل  5سوال جمعیت

گرد آوری دادهها ،توصیفی و از نوع همبستگی است.

شناختی (جنسیت ،وضعیت تاهل ،سن ،سطح تحصیالت و

بنابراین ،برای جمع آوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده

شغل) میباشد و در بخش دوم آن با استفاده از  42گویه و
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طیف هفت گزینهای لیکرت  ، 4با پاسخهای ( 1کامال
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یافتهها

مخالفم) و ( 7کامال موافقم) ،متغیرهای پژوهش مورد

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار

سنجش قرار گرفته است .جامعه آماری ،کلیه مصرف

 SPSSنسخه  22در بخش آمار توصیفی و از روش معادالت

کنندگان و مشتریان مراکز فروش فرآوردههای غذایی از

ساختاری با بهرهگیری از نرمافزار  PLSنسخه  2جهت آزمون

جمله فروشگاهها و سوپرمارکتها در سطح شهر تهران

فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش در بخش آمار استنباطی،

میباشد که اقدام به خرید فرآوردههای غذایی نمودهاند.

استفاده شده است .در پژوهش حاضر مدل از نوع انعکاسی

همچنین ،نمونه مورد بررسی در این پژوهش مصرف

است؛ بنابراین برای تعیین تک بعدی بودن مدل از روش

کنندگان و مشتریان فرآوردههای غذایی در دسترس در
فروشگاههای واقع در سطح شهر تهران بوده است.
به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،متغیرهای باور
دینی و تعهد دینی با استفاده از  8سوال (،)30-31،19
متغیر الزامات نشان حالل با استفاده از  17سوال (تدوین
شده توسط مراکز رسمی و ذیصالح و الزماالجرا برای
تولیدکنندگان کشور) که شامل  5سوال ویژگیهای

آلفای کرونباخ استفاده میشود .دادهها با استفاده از مدل
معادالت ساختاری تحلیل شده است.
تحلیل عاملی تأییدی (CFA) 5برای ارزیابی ویژگیها،
از نظر قابلیت اطمینان ساختاری ،روایی همگرا و واگرا مدل
اندازهگیری بار عاملی با استفاده از  PLSانجام شد(.)34
مقادیر روایی مرکب و آلفای کرونباخ بین  0/5و  0/9قابل
قبول و خوب میباشند()35؛ بنابراین ،مقادیر کرونباخ بین
 0/6و  0/878و مقادیر روایی مرکب بین  0/726و 0/933

عمومی 2 ،سوال ویژگیهای افزودنیها 4 ،سوال از الزامات

در تمامی گویهها ،نشانگر قابلیت اطمینان سازههاست.

ذبح شرعی و  5سوال از الزامات فرآوری ،انبار ،بستهبندی

اعتبار همگرایی ،با بررسی مقادیر میانگین واریانس

و عرضه فرآوردههای غذایی میباشند ،مورد بررسی قرار

استخراج شده  6گویهها مشخص شد مقادیر آنها بین

گرفت .همچنین ،متغیر بهداشت و ایمنی فرآوردههای

 0/665و  0/749که بیش از مقدار  0/5است؛ بنابراین،

غذایی با استفاده از  5سوال ( ،)19،29،31متغیر نگرش

مورد قبول قرار گرفته است( .)36روایی واگرا با استفاده از

مصرف کننده با استفاده از  6سوال( )32-33،30و متغیر

روش فورنل 7و الرکر 8مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ میزان

رفتار خرید مصرف کننده با استفاده از  6سوال ()29،32

میانگین واریانس استخراج شده برای هر سازه بیشتر از

مورد بررسی قرار گرفته است.

واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل

به طور کلی  385پرسشنامه به عنوان نمونه جمعآوری

میباشد و روایی واگرا قابل قبول است .جدول  ،1پایایی و

شده است؛ که در این میان  70درصد از پاسخ دهندگان

روایی همگرا و واگرا ،و جدول  ،2شاخص  R2و مقادیر

زن (267نفر) و  30درصد پاسخ دهندگان مرد (118نفر)

اشتراکی سازهها را نشان میدهد .در نهایت ،برازش کلی

بودهاند .در مجموع 43 ،نفر از پاسخ دهندگان کمتر از 25

مدل انجام شد .برای ارزیابی مدل کلی از شاخص نیکویی

سال (11/16درصد) 139 ،نفر بین  25تا  34سال

برازش مدل  )GOF= 0/619 <0/36( )GOF( 9استفاده

(36/10درصد) 153 ،نفر بین  35تا  44سال

شد که نشان دهنده مورد قبول بودن مدل است .سه مقدار

(39/74درصد) 39 ،نفر بین  45تا  54سال (10/12درصد)

 0/25 ،0/01و  0/36را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف،

و  11نفر  55سال به باال (2/85درصد) ،بوده است.

متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است(.)38

4

7

5

8

Likert
Confirmatory Factor Analysis
6
)Average Variance Extracted (AVE
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تمامی فرضیههای پژوهش ارزیابی شدند و ضرایب

معناداری دارد ( t=3/587و  .)y=-0/538میزان رعایت

مسیر میان هر سازه در شکل  1و  2نشان داده شده است.

موارد نشان حالل در مواد غذایی بر نگرش مصرف کننده

روابط علی میان متغیرها و نتایج آزمونها در جدول  3ارائه

نسبت به مواد غذایی تأثیر مثبت و معناداری دارد (2/980

شده است .مقادیر آماره  tنشان میدهند تمامی فرضیههای

=tو  .)y=0/407وجود گواهی حالل بر روی محصول با

اصلی  4 ،3 ،2 ،1و  5و دو فرضیه فرعی  1و  2نیز مورد

رعایت موارد نشان حالل تأثیر مثبت و معناداری دارد

تأیید قرار میگیرند .دین و نگرش مصرف کننده نسبت به

( t=2/279و  .)y=0/368بهداشت و ایمنی فرآوردههای

فرآوردههای غذایی حالل تأثیر مثبت و معناداری دارد

غذایی بر نگرش مصرف کننده نسبت به آن تأثیر مثبت و

( t=4/635و  .)y=0/856باورهای دینی افراد با دینداری

معناداری دارد ( t=2/243و  .)y=0/515نگرش نسبت به

فرد تأثیر مثبت و معناداری دارد ( t=2/924و .)y=0/460

فرآوردههای غذایی حالل بر پاسخ رفتاری مصرف کننده

میزان تعهد دینی افراد با دینداری آنان تأثیر مثبت و

تأثیر مثبت و معناداری دارد ( t=14/694و .)y=0/687

جدول  .1روایی و پایایی شاخصها
شاخصها

باور

دین

ویژگیهای عمومی

ویژگیهای افزودنیها
نشان
حالل

الزامات ذبح شرعی

الزامات فرآوری ،انبار،
بستهبندی و عرضه

گواهی حالل

گویه

بار عاملی

Q1

0/646

Q2

0/723

Q3

0/637

Q4

0/644

Q5

0/712

Q6

0/678

Q7

0/688

Q8

0/696

Q9

0/606

Q10

0/620

Q11

0/680

Q12

0/780

Q13

0/620

Q14

0/690

Q15

0/714

Q16

0/703

Q17

0/723

Q18

0/637

Q19

0/647

Q20

0/812

Q21

0/796

Q22

0/697

Q23

0/653

Q24

0/676

Q25

0/723

روایی مرکب

0/804

0/805

0/726

0/736

0/896

0/796

آلفای کرونباخ

0/792

میانگین واریانس استخراج
شده

0/665

0/617

0/759

0/687

0/770

0/878

0/720
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ایمنی و بهداشت فرآوردههای غذایی

Q26

0/780

Q27

0/730

Q28

0/782

Q29

0/743

حقیقی نسب و همکاران

0/865

0/724

0/831

Q30

نگرش مصرف کننده نسبت به محصوالت
غذایی حالل

رفتار خرید مصرف کننده

Q31

0/686

Q32

0/757

Q33

0/623

Q34

0/686

Q35

0/747

Q36

0/623

Q37

0/686

Q38

0/722

Q39

0/640

Q39

0/552

Q40

0/880

Q41

0/777

Q42

0/626

0/813

0/815

0/749

0/712

0/666

0/717

شکل  .1مدل پژوهش با ارائه مقادیر آماره t
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شکل  .2مدل پژوهش به همراه ضرایب مسیر
جدول  .2مقادیر آماره ضریب تعیین
دین

نشان حالل

بهداشت و ایمنی غذا

نگرش مصرف کننده

رفتار خرید

شاخصها
R2

0/486

0/368

0/585

0/593

0/661

مقادیر اشتراکی

0/673

0/469

0/566

0/465

0/487

جدول  .3روابط ساختاری و آزمون فرضیهها
ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

0/583

4/635

رابطه معنادار

فرعی اول :باورهای دینی افراد با دین تأثیر مثبت و معناداری دارد.

0/460

2/924

رابطه معنادار

فرعی دوم :میزان تعهد دینی (دینداری) افراد با دین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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فرضیهها
 .1دین بر نگرش مصرف کننده نسبت به مصرف فرآوردههای غذایی حالل تأثیر مثبت و
معناداری دارد.

 . 2میزان رعایت موارد نشان غذای حالل در تولید مواد و فرآوردههای غذایی (از دید مصرف
کننده) بر نگرش مصرف کننده نسبت به مواد غذایی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .3وجود گواهی حالل بر روی محصول با رعایت موارد نشان حالل تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .4بهداشت و ایمنی فرآوردههای غذایی بر نگرش مصرف کننده نسبت به مواد غذایی حالل در
کشور تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .5نگرش نسبت به فرآوردههای غذایی حالل تأثیر مثبت و معناداری دارد.

چه تعهد مصرف کننده مسلمان بیشتر باشد ،در نگرش و

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میدهند باور و تعهد دینی

رفتار خود نسبت به مصرف فرآوردههای غذایی دقت

مصرف کننده مسلمان بر نگرش و رفتار مصرف کننده در

بیشتری به خرج میدهد .از طرفی میزان اعتماد مصرف

مصرف فرآوردههای غذایی حالل تأثیر مثبتی دارد و هر

کننده به تولیدکننده در رعایت الزامات و قوانین غذای
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حالل بر نگرش و رفتار او تأثیر مستقیم دارد .از یافتههای

قرار گرفت ،که در نهایت تأثیر باورهای دینی و تعهد

دیگر پژوهش ،میتوان دریافت که اهمیت ایمنی و بهداشت

مذهبی با دینداری مثبت و معنادار برآورد شد.

مواد غذایی در نظر مصرف کننده ایرانی به حدی است که

عالوه بر انگیزههای مذهبی ،مسائل مربوط به بهداشت

حتی گاهی نسبت به حالل بودن محصول مصرفی هم

و ایمنی فرآوردههای غذایی نیز ،هویت دینی و درجه

مهمتر میشود .حتی در شرایطی مصرف کننده ایرانی

فرهنگپذیری را در آنچه روزانه مصرف میکنند ،تحت

محصوالتی مانند سوسیس و کالباس ،مرغهای صنعتی،

تأثیر قرار میدهد( .)23نزدیکترین استدالل برای مصرف

روغنها و ...را صرفاً به دلیل غیر ایمنی و غیر بهداشتی

فرآوردههای غذایی حالل ،هدف پروردگار جهانیان نسبت

بودن خریداری نمیکند .از طرفی در زمان جمع آوری

به وضع قوانین حالل برای اطمینان از زندگی سالم بشر

پرسشنامه پاسخ دهندگانی که این محصوالت را خریداری

است .از طرفی نمادهای مذهبی روی محصوالت ،عالوه بر

میکنند ،این نکته را یادآور شدند که با وجود عدم اعتماد

اینکه باعث افزایش خرید مصرف کننده میشود ،بر ادراک

و اطمینان نسبت به این فرآوردههای غذایی ناچار به خرید

او از محصول نیز تأثیر میگذارد( .)9در نتیجه ،عوامل

و مصرف آنها هستند؛ زیرا جایگزین دیگری برای انتخاب

مربوط به ایمنی و سالمتی مواد غذایی عامل تعیین

ندارند.

کنندهای در نگرش و مصرف غذای حالل است .بنابراین،

دین جزء اصلیترین عامل اثرگذار بر نگرش مصرف

دولت و سازمانهای مربوطه باید از عوامل ایمنی و سالمت

کننده در حیطه مصرف فرآوردههای غذایی حالل به شمار

فرآوردههای غذایی و متقاعد کردن هر چه بیشتر مصرف

میآید .فرد مومن به شدت به امور مذهبی خود از قبیل به

کننده مسلمان بر اهمیت ماهیت حالل فرآوردههای غذایی،

جا آوردن اعمال عبادی ،مقید بودن به آموزههای دینی

اطمینان حاصل کنند .یکی از راههای رفع دغدغه

اعتقاد دارد و این نظام ارزشی اثرات مستقیمی بر روی

مسلمانان ،پیروی شرکتها از اصول قرآنی است تا بدین

رفتار ،تعهد و سطح اعتماد آنان به یک برند خاص

ترتیب اعتماد آنان در مورد گواهی حالل افزایش یابد.

دارد( .)14به منظور فهم ماهیت رفتار مصرف کننده

دین منبع مطلق اعتقادات مذهبی برای مصرف

مسلمان ،بازاریابان باید شدت پایبندی و تعهد مصرف

کنندگان مسلمان است و نگرش نسبت به غذای حالل از

کنندگان به مذهب را تعیین نمایند؛ زیرا دینداری و

نزدیک به مفهوم اعتقادات شبیه است؛ با این وجود ،افرادی

پایبندی به آموزههای دینی ،سبک مصرف و فرآیند

که بسیار مذهبی هستند ،لزوماً از سطح آگاهی باالیی

تصمیمگیری مصرف کننده را بیان میکند( .)14عامل

نسبت به غذاهای حالل برخوردار نیستند( .)30نگرش به

تعهد مذهبی از عوامل کلیدی تمایل افراد به خرید

گواهی حالل بر آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده تأثیر

محصوالت حالل است .با توجه به متفاوت بودن تعهد

مثبتی میگذارد( .)33وجود نماد مذهبی روی بستهبندی

مذهبی از فردی به فرد دیگر ،سبک مصرف ،نه تنها با دین

مواد غذایی ،بر قصد خرید مصرف کنندگان مذهبی

و مذهب ،بلکه با شدت وابستگی به مذهب نیز تحت تأثیر

(بخصوص مصرف کنندگان با تعهد مذهبی باال) ،تأثیر

قرار میگیرد .بنابر پژوهش حاضر ،اختالف زیادی در

مثبتی میگذارد و ارزش مذهبی ادراک شده آنان را نسبت

سبکهای نگرش و رفتار مصرف کننده مسلمان ایرانی در

به محصول افزایش میدهد( .)38بازاریابانی که در پی

سطح جامعه مشاهده شد .برخی مصرف کنندگان مسلمان

ترفیع فرآوردههای غذایی در بازارهای اسالمی هستند،

ایرانی سطح پایینی از تعهد نسبت به احکام دینی را بیان

میتوانند در جهت درک بهتر شرکتها در نحوه استفاده از

داشتهاند .بنابراین ،دو فرضیه فرعی مبنی بر سنجش میزان

نمادهای مذهبی در بستهبندی فرآوردههای غذایی از این

رابطه میان باور دینی و تعهد دینی با دینداری مورد بررسی

پژوهشها استفاده کنند .در پژوهش دیگری ،تداعی ذهنی
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مصرف کنندگان مسلمان از گواهی حالل با ورود عواملی

هورمونها و داروها در پرورش حیوانات و میزان

چون تصویر برچسب گواهی حالل موجود در بستهبندی

خطرات آنها آگاه خواهد شد.

محصوالت ،رنگ بستهبندی ،تبلیغات مرتبط با گواهی

 -3با گسترش نگرانیهایی در خصوص استفاده از مواد

حالل ،قیمت محصوالت و آگاهی عموم افراد از محصوالت

اولیه پالم و دانه های تراریخته در تولید روغنهای

دارای گواهی حالل به سیستم تحلیل و یادگیری شبکه،

خوراکی ،استفاده از افزودنیها ،رنگها ،نگهدارندهها و

تأثیری مثبت و تقویتکننده در ذهن آنان ایجاد

مضرات آنها برای سالمتی و حالل بودن مواد غذایی،

میکنند(.)39

توضیحات در بستهبندیها و اطالع رسانی به مصرف

در پژوهش حاضر ،همانگونه که مشاهده شد؛ نگرش

کننده الزم و ضروری میباشد.

و رفتار مصرف کننده مسلمان ایرانی نسبت به مواد غذایی

 -4با بررسی نقش دولت در کنترل شرعی و بهداشتی بودن

با عدم اعتماد و اطمینان فزایندهای نسبت به تولید کننده

فرآوردههای غذایی تولیدی در کشور به نظر میرسد

روبرو است و این امر در دراز مدت بر ادامه تولید و رشد

نقش نظارتی و کنترلی دولت به درستی صورت

شرکتهای فعال در این زمینه تأثیر قابل توجهی خواهد

نمیگیرد .توصیه میشود مسئوالن مربوطه با نظارت

داشت .از طرفی با توجه به تالش تولیدکنندگان برای کسب

هر چه بیشتر و اطالع رسانی درخصوص

سهم بازار در بازارهای جهانی محصوالت حالل ،ضرورت

فعالیتهایشان ،زمینه اعتماد را برای مصرف کننده

وجود اصالحات در تولید محصوالت حالل برای ورود به این

داخلی ایجاد کنند.

بازارها مشهود است .بنابراین ،پیشنهادهای این پژوهش به
شرکتهای فعال شامل موارد ذیل است:

 -5برخورد قضایی با متخلفین و ارائه گزارش به مردم نیز
در روند اعتمادسازی مؤثر خواهد بود.

 -1با توجه به ضرورت شفاف سازی مراحل مختلف تولید،

از جمله محدودیتهای قابل ذکر در این پژوهش،

بستهبندی و توزیع کاال برای مصرف کننده ،نسبت به

بررسی نگرش و رفتار مصرف کننده است؛ میتوان در این

این مهم کوتاهی نکنند و به وسیله انواع ابزارهای

خصوص دیدگاه تولیدکنندگان و یا کارکنان فعال در زمینه

ارتباطی و تبلیغاتی اعم از تلویزیون ،رادیو ،بنرهای

تولید مواد غذایی در رابطه با حالل بودن ،بهداشت و ایمنی

تبلیغاتی و ...آگاهی مردم را نسبت به فرآیند تولید و

محصوالت تولیدی را بررسی کرد .بررسی وضعیت نظارت

توزیع فرآوردههای غذایی بخصوص محصوالت گوشتی

نهادهای اجرایی مسئول در این زمینه نیز میتواند مدنظر

از جمله سوسیس ،کالباس و ...قرار دهند ،تا بر نگرش

قرار گیرد .از طرفی این پژوهش به بررسی نگرش مردم

مصرف کننده تأثیر گذار باشند.

نسبت به مواد غذایی به طور عام پرداخته است و در

 -2با درنظر گرفتن عدم آگاهی مصرف کننده نسبت به
نحوه ذبح حیوانات و نوع گوشت مورد استفاده در تولید
فرآوردههای گوشتی از جمله سوسیس و کالباس در
کشور ،دولت باید نسبت به اطالع رسانی کافی از طریق
تبلیغات تصویری اقدام نماید .به این صورت مصرف
کننده نسبت به نحوه نگهداری و میزان استفاده از

پژوهشهای آتی میتوان نگرش مردم در زمینه
فرآوردههای غذایی خاصی را بررسی کرد.
تعارض منافع
نتایج حاصل از این پژوهش با منافع دیگر نویسندگان
در تعارض نمیباشد.
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ABSTRACT
Introduction: This study examines the beliefs and views of Iranian
Muslim consumers towards the purchase of halal food materials and
products in Tehran. Factors influencing consumer attitudes toward
halal food consumption include consumer beliefs and religious
commitment, halal certificate requirements, and the health and safety
of food products.
Methods: The present study is based on the applied purpose and is
based on a descriptive correlational method. A questionnaire and a
simple random sampling method were used to collect data. 385 food
consumers in Tehran were selected as the sample size and research
hypotheses were tested using the structural equation method and
Partial Least Squares analytical method.
Results: Research has shown that consumer beliefs and religious
commitment have a positive and significant effect on attitudes toward
halal foods. Also, the observance of the requirements of the halal label
and the safety and hygiene of food products has a positive and
significant effect on consumer views.
Conclusion: Findings of the study indicate the growing level of
distrust and insecurity of Iranian consumers in complying with
religious and health issues in the production of domestic food. The
research findings help manufacturers to evaluate and improve their
activities, to have a successful presence in domestic and international
markets, in order to understand consumer views and behavior.
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