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چکیده
صنعت حلال بهعنوان یکی از بالقوهترین مشاغل موردتحقیق و توسعه ،در سراسر جهان موردتوجه ویژه قرارگرفته است.
تقاضای حدود  1/8میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان به فرصتی مهم برای صنعت حلال تبدیلشده است (Yunus, Rashid,
) .Ariffin, & Rashid, 3112صنعت حلال شامل کالاهای حلال و دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی ازجمله تولیدات
دارویی ،آرایشی ،بهداشتی ،منسوجات ،پوشاک ،چرم ،فعالیتهای مالی ،بانکداری ،مسافرت و توریسم میباشد (هاشمی,
 . )1281در این میان صنعت گردشگری حلال با تمرکز بر صنعت تولید و عرضه اغذیه حلال به گردشگران مسلمان و حتی
غیرمسلمان بهعنوان یک حوزه پژوهشی در سالهای اخیر محبوبیت چشمگیری به دست آورده است .مطالعه حاضر با بررسی
پیام های غیرکلامی برای گردشگران که منجر به حالت تهاجمی (بازدارندگی) و سازگاری تعاملی آنها شده و تعیینکننده رفتار
آنها است ،مدل پژوهشی برای رستورانهای حلال ارائه مینماید .بهطور خاص این مقاله به بررسی سه مورد میپردازد-1 :
چگونه پیامهای غیرکلامی (پیامهایی که به شکل رودررو ارائه نمیشود) ،موجب سازگاری تعاملی مصرفکنندگان میشود؟ و
 -3ارائه نتایج ارتباطی .جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش گردشگران ایرانی هستند که به مقصد یکی از کشورهای همسایه
مسلمان ایران ،ترکیه یا آذربایجان مسافرت داشتهاند و حداقل یکبار از خدمات رستورانهای حلال در این کشورها ،استفاده
نمودهاند .دادهها از جامعه نمونه  551گردشگر با همکاری  2آژانس مسافرتی مستقر در شهر تهران که به مقاصد این کشورها
است که بهصورت حضوری و توزیع بین جامعه نمونه تکمیل گردیده است ،درمجموع تعداد  565پرسشنامه بهصورت کامل و
موردقبول دریافت شده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از رویکرد تحلیل آماری دومرحلهای برای آزمایش تحلیل عاملی
اعتباری و مدلسازی معادلات ساختاری ( )SEMاستفادهشده است .پیش از بررسی روابط مفروض ،روایی و پایایی مدل ارزیابی
و تحلیل مسیر مدل ساختاری انجامشده است.
واژههای کلیدی:گردشگری حلال ،رستورانهای حلال ،سازگاری تعاملی ،پیام دیداری ،پیام شنیداری ،بازاریابی دهانبهدهان
منفی ،قصد خرید

1دانشجوی مدیریت بازرگانی،دانشگاه الکترونیکی ایرانیان،تهران mina.azarbaijani1211@gmail.com ،
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صنعت حلال 3شامل دستهای از تولیدات کالاهایی

بازرگانان مسلمان اقدام به واردات مواد غذایی از

میشوند که در آنها موادی که ازنظر دین اسلام حرام

کشورهای پیشرو در کشاورزی و دام کردند .مواد غذایی

معرفی گردیدهاند ،استفادهنشده است؛ مثلاً از موادی مثل

وارداتی بهخصوص آنهایی که از غرب میآمدند می-

گوشت خوک یا الکل .نکته دیگر اینکه باید تولید و

بایست بر اساس دستورالعمل حلال اسلامی 1تهیه میشدند.

ارائه هم طبق قوانین اسلامی باشد؛ مثلاً گوشت باید در

توفیق عملی زندگی مسلمان در جوامع غیرمسلمان با

کشتارگاهها بهصورت اسلامی ذبح گردد .با توجه به

حفظ هویت مسلمانی و انجام تعهدات مذهبی خود،

اهمیت تولید محصولات با برند حلال ،اولین بار در سطح

ابزاری مفید برای پذیرش تولید محصولات کشورهای

بینالمللی در سال  1111کمیته مشترک شورای جهانی

غیرمسلمان در جهان اسلام شد .هنگامیکه جهانیشدن به

حلال 2و سازمان خواربار جهانی 5تعریف رسمی از

یک مسیر برای تجارت جهانی تبدیل شد ،موانع

غذاهای حلال ارائه نمود .در این تعریف نهتنها تولید و

یکبهیک از سر راهکنار گذاشته میشدند .حال وقت آن

فرآوری مشمول قوانین و مقررات برند حلال میشود بلکه

بود که یک سیستم امن برای صدور کالاهای جوامع

مسئله حملونقل ،ذخیرهسازی ،و یا هر وسیله و ابزاری

غیرمسلمان به جوامع مسلمان موردپذیرش واقع میشد

که بهنوعی در این فرآیند دخیل باشد نیز شامل میشود.

(هاشمی .)1281 ,درزمینهٔ گردشگری ،هر چیزی که در

البته در حال حاضر دامنه برند گستره بسیار وسیعی از

صنعت گردشگری وجود داشته باشد و بر اساس قانون

فعالیتهای اقتصادی ازجمله تولیدات دارویی ،آرایشی،

اسلامی مسلمانها اجازه داشته باشند تا از آن استفاده کنند

بهداشتی ،منسوجات ،پوشاک ،چرم ،فعالیتهای مالی،

و یا آن اقدام را انجام دهند ،گردشگری حلال نامیده می-

بانکداری ،مسافرت و توریسم ،را شامل میگردد.

شود .گردشگری حلال مفهوم نوظهوری است که عناصری

متخصصین مسلمان صنایع غذایی ایالاتمتحده آمریکا در

مانند هتلهای حلال ،بستههای مسافرتی حلال ،غذای حلال

اواسط دهه  1161میلادی شروع به صدور گواهینامه حلال5

و گردشگری را در برمیگیرد .در بازار گردشگری

کردند .در حقیقت شروعکننده این جریان کشورهای

امروزی ،رستورانهای حلال با استانداردهای غذای حلال

مسلمان نبودند بلکه مسلمانان ساکن در سرزمینهای

خود که  MS1511:3115نامیده میشود ،گردشگران

غیرمسلمان مانند ایالاتمتحده آمریکا ،اروپا ،برخی مناطق

مسلمان را جذب میکنند.

رستورانهای حلال با

آسیا و اقیانوسیه بودند .آنها با مشاهده یهودیان که به

مصرفکنندگان مسلمان معامله میکنند و با ارائه خدمات

لحاظ جمعیتی کمتر از مسلمانان بودند اما برای بهجا

غذایی و مهماننوازی به آنها اجازه میدهند تا نیازهای

آوردن اعمال مذهبی خود اقدام به صدور گواهینامه

خود را بر اساس قوانین شریعت برآورده سازند (Taneja,

کوشر 6کرده بودند ،به فکر صدور گواهینامه حلال و

).3116

تأسیس بازار مسلمانان افتادند .در دوران قدیم بسیاری از

در سال  3115جمعیت مسلمانها در حدود 1,8

کشورهای اسلامی مواد غذایی موردنیاز خود را بهصورت

میلیارد نفر برآورد شد که  35.1درصد از جمعیت جهان را

محلی و یا خرید از کشورهای اسلامی همسایه تأمین می-

تشکیل میدهند و پیشبینی میشود که تا سال  3161به 2

کردند .با افزایش جمعیت روبه رشد کشورهای مسلمان،

میلیارد نفر یا  21,1درصد از جمعیت جهان برسد
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( .)Hackett & Lipka , 3118علاوه بر این ،در سال

حلال در فرودگاه بینالمللی کانسای چنین تسهیلاتی را برای

 111 ،3115میلیون نفر مسلمان در بازار گردشگری حضور

مسافران مسلمان فراهم ساخته است & (Battour

داشتند و پیشبینی میشود که تا سال  3111به  168میلیون

) .ismail, 3116علاوه بر این ،اتاقهای بازرگانی ژاپن و

مسلمان برسد .علاوه بر این ،در سال  ،3115جمعیت مسلمان

انجمن آژانسهای مسافرتی فیلیپین ( )PTAAبرای

 151میلیارد دلار آمریکا در صنعت گردشگری هزینه

برآورده سازی نیازهای گردشگران مسلمان و از طریق

کردند که  11درصد از کل هزینه صرف شده برای صنعت

عرضه تسهیلاتی برای گردشگران مسلمان در فرودگاهها و

گردشگری جهانی بود و پیشبینی میشود که تا سالهای

رستورانها ،صنایع گردشگری خود را ترویج میکنند

 3131و  3131به ترتیب به  331میلیون و  352میلیون دلار

).(Battour & ismail, 3116

آمریکا برسد .در سال  ،3112گردشگران مسلمان 1.313

هرچند که در اکثر کشورهای مسلمان شاهد چنین

تریلیون دلار برای نوشیدنیها و غذاهای حلال هزینه کردند

دشواریهایی نیستیم .ولی کماکان به دلایل متعدد سیاسی

و انتظار میرود که تا سال  3111این مقدار به 3.521

و فرهنگی شاهد حضور صنعت گردشگری غیر حلال نیز

تریلیون دلار برسد ).(Battour & ismail, 3116

میباشیم .بهعنوانمثال در کشورهای ترکیه و آذربایجان،

گردشگران مسلمان غالباً در رابطه با دسترسی به

سرو نوشیدنیهای الکلی در بسیاری از رستورانها رواج

محصولات و خدمات حلال نگران هستند و از این لحاظ در

دارد .در چنین شرایطی گردشگران مسلمان در رابطه با

کشورهای غیرمسلمان با مشکلاتی مواجه میشوند.

سازگاری تعاملی خود در واکنش به پیامهای غیرکلامی

گردشگری حلال بر تحقق نیازهای مصرفکنندگان

رستورانهای حلال نگران هستند.

آن قمار انجام نمیشود ،نوشیدنیهای فاقد الکل و غذاهایی

خواه با هدف دادن اطلاعات به او و خواه اثرگذاری یا اقناع

که حاوی گوشت حلال هستند (Battour & ismail,

او .پیام میتواند کلامی یا غیرکلامی باشد .این پیامها از

) .3116سازمانهایی که به گردشگری حلال وابسته هستند،

طریق گفتار ،نوشتار یا حرکات فرستنده پیام شکل می

به گردشگران مسلمان بستههای گردشگری عرضه میکنند

گیرند .پیامهای غیرکلامی بوسیله فراگرد ارتباطات

که دارای ویژگیهای رستورانهای حلال ،مواد غذایی

غیرکلامی ارسال و دریافت میگردند ،با این توصیف،

حلال و اطلاعات مربوط به غذای حلال است & (Yousa

ارتباطات غیرکلامی عبارت است از پیامهایی آوایی و غیر

) .Xiucheng, 3118لازم به ذکر است که رستورانهای

آوایی که با وسایلی غیر از وسایل زبانشناسی ارسال و

حلال ،خدمات غذایی را ارائه میدهند که گردشگران

تشریح شدهاند (فرهنگی (Hodge, 3112) .)1215 ,و

مسلمان میتوانند با سطح اطمینان بالا از آنها استفاده کنند.

& (Hansjörg, Angelika, Albert, Tan,
) Matthew , 3111پیامهای غیرکلامی را بهعنوان پیام-

افزون بر این ،در کشورهای غیرمسلمان هتلها ،مراکز،
رستورانها و برنامههای گشتوگذار حلال ،محصولات و
خدمات حلال وجود دارد تا گردشگران مسلمان را تشویق
کنند تا از این کشورها بازدید کنند .برای مثال ،گردشگران
مسلمانی که به ژاپن سفر میکنند در مورد موضوعاتی مانند
اقامه نماز و یافتن غذای حلال با مشکلاتی مواجه هستند،
دولت ژاپن با فراهم ساختن اتاقهای نماز و غذاخوریهای

هایی تعریف کردند که به شکل رودررو ارائه نمیشود اما
از طریق ابزاری مانند بروشورها ،کتابچهها ،عکسها،
نمادهای غذای حلال ،پیامهای شنیداری ،پستهای
شنیداری و پیامهای ضبطشده شنیداری ارائه میشود.
پژوهشهای اخیر نشان میدهند که تنها  25درصد از معانی
در یک وضعیت خاص ،با کلام به دیگری منتقل میشود و
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مسلمان تمرکز دارد مانند دسترسی به رستورانهایی که در
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 65درصد باقیمانده آن در زمره ارتباطات غیرکلامی است

میکنند و ازاینرو محققان باید دلایل سازگاری تعاملی

(بعضی از تحقیقات میزان ارسال پیام به شکل غیرکلامی را

مصرفکنندگان و چگونگی سازگاری مصرفکنندگان با

تا  12درصد نیز برآورد کردهاند ).همچنین بسیاری براین

پیامهای غیرکلامی را موردتوجه قرار دهند تا پی ببرند که

باورند که همواره ارتباطات غیرکلامی نسبت به ارتباطات

چگونه

و

کلامی از صحت بیشتری برخوردارند؛ چراکه علامت

مصرفکنندگان ناراضی را جذب کرد .افزون بر این،

غیرکلامی از درون انسان نشأت میگیرد و اغلب نمیتوان

وبسایتهای گردشگری حلال (مانند  )Halal Trip8به

آنها را کنترل کرد .این نتایج خود بهتنهایی بیانگر اهمیت

دنبال درک این مسئله هستند که چرا مصرفکنندگان در

آشنایی و کاربرد صحیح این نوع ارتباطات است .پیامهای

زمان مشاهده پیامهای رستورانهای حلال ازلحاظ

غیرکلامی دریکی از سه زبان (علامت ،عمل و اشیا)

سازگاری تعاملی تحت تأثیر قرار میگیرند تا بتوانند

قابلارسال به دیگری میباشند (فرهنگی .)1215 ,هتلهای

بهمنظور افزایش احتمال سازگاری تعاملی مصرفکنندگان

حلال ،بستههای مسافرتی حلال و صنایع غذایی حلال همگی

و افزایش رضایتمندی مصرفکنندگان که از رستورانهای

پیامهای دیداری و شنیداری ارائه میدهند که در تصمیم-

حلال بازدید میکنند ،استراتژیهایی ایجاد کنند.

میتوان

مصرفکنندگان

مسلمان

گیری گردشگران مسلمان در رابطه با ارتباطات غیرکلامی

هدف این مطالعه از بین بردن شکاف در تحقیقات

نقش مهمی ایفا میکنند ) . (El-Gohary, 3116برای

بهواسطه ارائه یک مدل پژوهشی برای بررسی سازگاری

برقراری ارتباط با گردشگران رسانه اجتماعی یک گزینه

تعاملی مصرفکنندگان مسلمان در واکنش به پیامهای

ساده و مناسب است و میتوان از چیزهایی مانند تماسهای

غیرکلامی است که بهعنوان پیامهایی تعریف میشوند که

تصویری و شنیداری ،پیامرسان تصویری ،پیامرسان متنی،

به شکل چهره به چهره ارائه نمیشوند .بهطور خاص این

عکس و ویدیو استفاده کرد(Chang, Tsai & Wong, .

مقاله به بررسی این موضوع میپردازد  -1بررسی درک

) 3115بیان کردند که پیامهای رسانههای اجتماعی که به

مصرفکنندگان از نقش پیامهای غیرکلامی رستورانهای

شکل احساسی و منطقی مورداستفاده قرار میگیرند،

حلال در ایجاد سازگاری تعاملی -3 .بررسی تأثیر سازگاری

مصرفکنندگان را به برقراری ارتباط تشویق میکنند و

تعاملی بر حالت تهاجمی مصرفکنندگان -2 .بررسی

برای نتایج رفتاری ،پیامهای سازگار را ترویج میکنند.

واکنش منفی حالت تهاجمی مصرفکنندگان به بازاریابی

مطالعه جاری به بررسی تأثیر پیامهای غیرکلامی بر

(تبلیغات) دهانبهدهان الکترونیک ( )e-WOMمنفی و

پیامدهای رفتاری مصرفکننده مربوط به تجربه آنها از

تأثیر آن بر مقاصد خرید ( )5بررسی اثر اصلاحکننده تجربه

رستورانهای حلال میپردازد.

و ویژگیهای اعتقادی بر رابطه بین حالت تهاجمی

مطالعات موجود به شکل تجربی سوابق سازگاری

مصرفکننده و کیفیت اطلاعات ،همدلی و پاسخدهی.

تعاملی گردشگران (یعنی پیامهای شنیداری و دیداری) یا

مطالعه جاری به روشهای متعدد به سایر تحقیقات

پیامدهای آنها (حالت تهاجمی مصرفکنندگان) را به

کمک میکند .در ابتدا این مطالعه مدل سازگاری تعاملی

شکل مقاصد رفتاری موردبررسی قرار ندادند.

در محیط الکترونیک را ارائه و اعتبار سنجی میکند و به

مصرفکنندگان رستورانهای حلال با احتمال زیادی برای

بررسی پیامدهای این مدل برای گردشگری حلال

تصمیمگیری خود از پیامهای رسانههای اجتماعی (یعنی

میپردازند .دوم ،این مطالعه از طریق اتخاذ یک رویکرد
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شماره صفحه مقاله17-1:

گردشگران با دیدگاه رستورانهای حلال و پیامهای

موقعیت تعامل )(IP

غیرکلامی در رسانههای اجتماعی به سایر تحقیقات در این

رفتار واقعی )(A

حوزه کمک میکند .سوم ،بر اساس تحقیقات موجود و

عوامل ارتباطی از موقعیت تعامل یک بازیگر

مطالعه جاری نتیجه تعاملی مصرفکنندگان به شکل حالت

تشکیلشده و بهصورت  R + E + D = IPسازماندهی

تهاجمی مصرفکنندگان و تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی

میشوند .انتظار به میزان تحول الگوهای ارتباط غیرکلامی

منفی و تأثیر آن بر قصد خرید مستمر را بررسی میکند.

(یعنی دیداری و شنیداری) در طی مکالمات اجتماعی و

درنهایت ،این مطالعه به بررسی تأثیر پیامهای غیرکلامی بر

فرآیندهای تعامل است که میتواند سازگاری تعامل فرد را

سازگاری تعاملی مصرفکنندگان در بازار گردشگری

افزایش یا کاهش دهد .در تطبیق تعامل بین فرستنده (یعنی

سریعاً در حال تغییر کشورهای همسایه ایران میپردازد .از

رستورانهای حلال) و یک گیرنده (یعنی مصرفکنندگان

دیدگاه عملی ،یافتههای این پژوهش به رستورانهای حلال

رستوران حلال) ،گیرنده برای ایجاد یک سطح راحتی با

و متصدیان گردشگری حلال کمک میکند تا با تمرکز بر

سازگاری به کیفیت اطلاعات نیاز دارد .با میل )(D

قوانین اسلامی مربوط به مقاصد مصرفکننده ،پیامهای

انتظارات فرد از پیامهای غیرکلامی (یعنی دیداری و

غیرکلامی اثربخشی ایجاد کنند و بتوانند در حالت تهاجمی

شنیداری) به ارزیابیهای بعدی وی بستگی دارد ،که می-

مصرفکنندگان مسلمان غلبه کنند.

تواند منجر به همدلی بهعنوان نتیجه سازگاری تعامل در

-1

پیشینه نظری

 -1-2تئوری سازگاری تعاملی
برای بررسی ارتباطات غیرکلامی در سطح رفتار
فردی ،فلوید و بورگون ،نظریه سازگاری تعامل را ارائه
دادند که در طیف گستردهای از ارتباطات بین فردی،
آزمایش قرارگرفته است ،زیرا این نوع تعاملات بر پاسخ-
های رفتاری تأثیر میگذارند (Floyd & Burgoon,
) .1111نظریه فلوید و بورگون همچنین اثر انتظارات
شناختی از رفتار ارتباطات و پیامدهای پس از سازگاری
تعامل را بررسی میکند .نقض انتظارات باعث ایجاد ارتباط
ناخوشایند میشود و بیشترین تأثیر را در سازگاری تعامل
دارد ) .(Le Poire & Yoshimura, 1111نُه اصل نظریه
سازگاری تعامل که در نظریه سازگاری متقابل به پنج
مفهوم اصلی طبقهبندیشدهاند:
نیاز )(R
انتظارات )(E
میل )(D

تعامل ) (IPنشاندهنده رفتار اولیه فرد در تعامل و رفتارهای
نمایش دادهشده وی است که واکنش واقعی فرد را نسبت
به رفتار اولیه توضیح میدهد و نتیجه آن را در سازگاری
تعامل میگذارد .این استدلال از به کار بردن توهین به
مصرفکننده بهعنوان یک نتیجه منفی سازگاری تعامل و
رفتارهای نمایش دادهشده از مصرفکنندگان ،حمایت
میکند (Akhtar, Sun, Ahmad, & Akhtar,
).3111
بیشتر مطالعات تأثیر سازگاری تعامل در
ارتباطات بین فردی را موردبررسی قرار دادهاند
) .(Hubbard, 3116نظریه سازگاری تعامل در درجه اول
برای تبیین برهمکنشهای دوتایی و تنظیمات رفتاری ناشی
از آن مورداستفاده قرارگرفته است .پژوهشگران از یک
کلاس درس با تعامل معلم و دانشآموز استفاده کردند تا
تئوری سازگاری تعامل را توسعه دهند .این تئوری بهعنوان
معیار سازگاری تعامل مصرفکنندگان در پاسخ به پیامهای
غیرکلامی در رستورانهای حلال کاربرد ندارد ،اگرچه
رامیرز و بورگون ( )3115استفاده از آن را بهعنوان

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

ازجمله ارتباطات متقابل فرهنگی و بین فرهنگی مورد

پاسخ به ارتباطات غیرکلامیشود .علاوه بر این ،موقعیت
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شماره صفحه مقاله17-1:

چارچوبی در محیط الکترونیکی و رستورانهای حلال

ایجاد ارتباط بین سازگاری تعامل و توهین مصرفکنندگان

پیشنهاد کردند .پیامهای غیرکلامی رستورانهای حلال با

به رستورانهای حلال میشوند.

توجه به نیاز به درک نقش ارتباطات غیرکلامی و سازگاری
تعامل در پاسخ مصرفکنندگان ،اهمیت فزایندهای پیدا

چهارچوب تحقیق و توسعه فرضیات

میکند ) .(Ramirez & Burgoon, 3115موقعیتهای

 -3-1پیام دیداری و سازگاری تعاملی

تعامل ) (IPو رفتار واقعی ) (Aعوامل مهم سازگاری تعامل

مصرفکننده

است که در ارتباطات غیرکلامی نسبت به ارتباطات بین

پیامهای غیرکلامی شکلی از ارتباطات هستند که

فردی تفاوت دارد .این چارچوب برای نظریهپردازی در

برای تأثیرگذاری بر دیگران از تعاملات استفاده میکنند.

مورد نقش پیامهای غیرکلامی رستورانهای حلال در

پیامهای دیداری را میتوان به زبان اشیا 1نیز مرتبط نمود،

سازگاری تعامل و پاسخهای رفتاری مصرفکننده به

زبان اشیا به نمایش ارادی کالاهای مادی که توسط انسانها

تجربیات خود با آن رستورانها استفاده میشود

بکار گرفته میشود اشاره دارد (فرهنگی.)1215 ,

).(Akhtar, Sun, Ahmad, & Akhtar, 3111

بهعنوانمثال طراحی بروشورها و منوها ،طراحی رستوران و

سازگاری تعامل مصرفکنندگان در پاسخ به

لوازم و نحوه چیدمان آنها ،برند حلال و رنگهای بکار

پیامهای غیرکلامی نقش مهمی در احتمال تأثیر توهین به

رفته در محیط رستوران و همچنین تصاویر ویدئویی و

مصرفکننده در تصمیمگیری در مورد پاسخهای رفتاری

متحرک که از نمایشگرهای تعبیهشده در رستوران پخش

دارد .در یک پژوهش ،پرلاف ( )1162دریافت که

میشوند ،همگی میتوانند فرستنده پیامهای خاص دیداری

روانشناسی مصرفکننده بر اثربخشی تبلیغات و ارتباطات

به مشتریان حاضر در رستوران باشند .کیفیت اطلاعات یک

تأثیر میگذارد ،که این احتمال را برای توهین به مصرف-

پیام دیداری میتواند تعامل مصرفکنندگان با آن را

کنندگان تعیین میکند ) .(Perloff, 1162به همین

افزایش داده و ارزش پیام را نسبت به پیام کلامی افزایش

ترتیب ،زوریگ ،چبات و تفولی ( )3111دریافتند که

دهد (بهقولمعروف :یک تصویر ارزش هزار کلمه را دارد)

ناعادلانه بودن ،هتک حرمت ،تظاهر و تقلب و ارائه

) .(Kim, Bailly, & Davis, 3118درزمینهٔ رستوران-

اطلاعات کلی منجر به انتقام و رفتارهای اجتنابناپذیر می-

های حلال ،اطلاعات بصری در مورد غذاها احتمال

شود ) .(Zourrig, Chebat, & Toffoli, 3111کیفیت

سازگاری متقابل مصرفکنندگان را بهبود میبخشد.

اطلاعات فنی نیز بهطور غیرمستقیم بر رفتار مصرفکنندگان

بااینحال ،طراحی بصری پیام ،طبقهبندی اطلاعاتی است که

تأثیر میگذارد و غالباً موجب خشم و عصبانیت آنها می-
شود & (Greer, Russell-Bennett, Tombs,

به مصرفکننده در قضاوت و تصمیم-گیری کمک می-
کند ).(Robins, Holmes, & Stansbury, 3111

) .Drennan, 3115علاوه بر این ،اطلاعات ضد بشری،

بنابراین میتوان ادعا کرد که پیامهای تصویری

نقض ارزشهای اخلاقی یا اجتماعی ،استفاده از خشونت و

باکیفیت بالا تصاویر بسیار آموزندهای را ارائه و استنباط

تصاویر منزجرکننده باعث توهین به مصرفکنندگان می-

میکنند که مصرفکنندگان رستورانهای حلال را به

شود .این عوامل باعث کاهش همدلی شده و حس نفرت-
انگیزی مشتری را تقویت میکند .این استدلالها باعث

مشارکت در تعامل تشویق میکنند .علاوه بر این ،جهت-
گیری بصری ،مصرفکنندگان را ترغیب میکند تا با پیام
بصری همدلی کنند و نسبت به ایجاد تعلقات در فرآیندهای

Object Language
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شماره صفحه مقاله17-1:

) .Ozkan, 3112بنابراین ،پیامهای دیداری رستورانهای

مصرفکنندگان رستورانهای حلال را تشویق میکنند تا

حلال باعث همدلی در بین مصرفکنندگان میشود و این

سازگاری تعاملی نشان دهند .علاوه بر این ،جهتگیری

امر بهویژه در کشورهای درحالتوسعه (بهعنوانمثال

دیداری مصرفکنندگان را تشویق میکند تا با تصویر

آذربایجان) ،جایی که رستورانهای حلال به دنبال جذب

دیداری همدلی پیدا کنند و موجب ایجاد ویژگیهای علی

مصرفکنندگان با پیامهای غیرکلامی برای ایجاد همدلی و

در فرآیند سازگاری تعاملی مصرفکنندگان میشود.

افزایش گردشگری حلال هستند ،بسیار حائز اهمیت است.

محققان پی بردند که شرکتها برای تعیین اطلاعات

علاوه بر این ،پیامهای تصویری نسبت به پیامهای متنی

دیداری که موجب ایجاد همدلی میگردد ،از دادههای

روانتر و سلیستر هستند و در ایجاد پاسخ مثبت مؤثر

ردیابی چشمی استفاده میکنند .به همین ترتیب ،جاذبه

هستند ) .(Yoo & Kim, 3115بنابراین ،پژوهش حاضر

دیداری رستورانها که در رسانههای اجتماعی نمایش داده

پیامهای دیداری رستورانهای حلال را بهعنوان پیامهای

میشود ،در رابطه با جنبههای ناملموس خدمات اطلاعاتی

غیرکلامی که میتواند بر سازگاری تعامل مصرفکنندگان

ارائه میدهد و موجب همدلی و تمایل مصرفکنندگان به

تأثیر بگذارد ،بررسی مینماید .کیفیت اطلاعاتی پیام

سازگاری تعاملی میشود (Kim, Bailly, & Davis,

دیداری میتواند تعامل مصرفکننده را افزایش دهد و

) .3118بنابراین این مقاله ادعا میکند که پیامهای دیداری

همچنین میتواند موجب افزایش ارزش پیام نسبت به

رستورانهای حلال میتواند موجب ایجاد همدلی در

پیامهای کلامیشود (یعنی یک تصویر بهاندازه هزاران کلمه

مصرفکنندگان شود و این مسئله در کشورهای

ارزش دارد) (Kim, Baily & Davis, 3118) .نوعی از

درحالتوسعه که در آن رستورانهای حلال به دنبال جذب

پیامهای دیداری یعنی پیامهای سمعی دیداری و پیامهای

مشتریان بهواسطه پیامهای غیرکلامی و افزایش گردشگری

دیداری تجسمی و تأثیر آنها بر سازگاری تعاملی را بررسی

حلال هستند و اهمیت بیشتری پیدا میکند .افزون بر این،

کردند .برای مثال ،پیامهای دیداری مانند پیامهای ارائهشده

پیامهای تصویر محور نسبت به پیامهای متنی سلیستر

در بروشورها ،کتابچههای راهنما ،عکسها و نمادهای

هستند و در القای واکنش مثبت ،اثرگذاری بیشتری دارند.

غذاهای حلال با احتمال زیاد نسبت به پیامهای صرفاً کلامی

علاوه بر این ،طراحی پیام دیداری (مانند اندازه قلم،

موجب ایجاد سازگاری تعاملی بیشتری میشوند .پیامهای

رنگها ،شکل اندازه و گرافیک) میتواند موجب بهبود

دیداری که شامل تصاویر متحرک هستند ،اطلاعاتی ارائه

زیباییشناسی

مثبت

میدهند که موجب میشود تا مصرفکنندگان انگیزه پیدا

مصرفکنندگان ،نتایج بهتری حاصل میسازد (Akhtar,

کنند و اقدام موردنظر را انجام دهند .درزمینهی

) .Sun, Ahmad, & Akhtar, 3111بنابراین مطالعه

رستورانهای حلال ،اطلاعات دیداری در رابطه با غذا

جاری به بررسی پیامهای دیداری رستورانهای حلال

میتواند احتمال سازگاری تعاملی مصرفکنندگان را

بهعنوان پیامهای غیرکلامی و تأثیر آنها بر سازگاری

افزایش دهد .هرچند طراحی دیداری پیامها طبقهبندی

تعاملی مصرفکنندگان میپردازد .بنابراین فرضیه زیر

اطلاعاتی نیاز دارد که به مصرفکننده کمک میکند تا

مطرح میشود:

قضاوت و تصمیمگیری را انجام دهد (Robins,

گردد

و

ازلحاظ

واکنش

فرضیه  :1پیامهای ویدیویی رستورانهای حلال از

) .Holmes, & Stansbury, 3111بنابراین میتوان ادعا

طریق ( )aکیفیت اطلاعات ( )bهمدلی و ( )cواکنش دهی

کرد که پیامهای دیداری با کیفیت بالا موجب ایجاد

موجب سازگاری تعاملی بیشتر مصرفکنندگان میشود.

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

سازگاری تعامل خود اقدام کنند (Onder & Oner-

تصاویر سودمند میگردند و استنباط میشود که

تأثیر پیام های غیرکلامی (دیداری و شنیداری) بر قصد خرید از رستوران های برند حلال
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هرچند بعضی از مطالعات پی بردند که پیامهای شنیداری
 -3-2پیامهای شنیداری و سازگاری
تعاملی مصرفکنندگان

که شامل موسیقی هستند و کیفیت اطلاعاتی را کاهش
میدهند و همدلی را از بین میبرند و دلیل آن صدای پایین

محققان نقش ارتباط در سازگاری تعاملی

موسیقی و گام بالای صدا است (Akhtar, Sun,

مصرفکننده و تصمیمگیری مربوط به رستورانهای حلال

) .Ahmad, & Akhtar, 3111ویژگی شنیداری مناسب

را نادیده گرفتند .پیامهای شنیداری بهتر از پیامهای متنی

و اطلاعات واضح موجب سازگاری تعاملی کارآمد

میتوانند احساسات را منتقل کنند و مصرفکنندگان از

میگردد و پردازش اطلاعات را بهبود میبخشد که برای

طریق آنها بیشتر قادر به ایجاد تعامل هستند .پیامهای

اثرگذاری بر رفتار مصرفکننده ضروری هستند .مطالعه

شنیداری به پیامهایی اشاره دارد که توسط وسایل صوتی و

جاری به نقش پیامهای شنیداری رستورانهای حلال در

تصویری بهصورت مصنوعی و از قبل ضبطشده ،برای

سازگاری تعاملی مصرفکننده میپردازد.

پیامهای

مشتریان رستوران ،غالباً در فضای داخلی رستوران پخش

شنیداری شامل احساسات ،ابراز و نشانههای آوایی است که

میشوند .سبکهای مختلف موسیقی ،کانالهای رادیویی

میتواند کار تعاملی و همدلی را افزایش دهد و پیامهای

اختصاصی و ویدئوهای تبلیغاتی ،معرفی و راهنمایی و...

شنیداری رستورانهای حلال باید موجب تمایل

ازجمله منابع این نوع پیامها بهحساب میآیند .پیامهای

مصرفکنندگان به سازگاری تعاملی شود محققان

صوتی احساسات را بهتر از پیامهای متنی منتقل میکنند ،و

بازاریابی پی بردند که  81درصد از ارتباطات انسانی

مصرفکنندگان باهم تعامل بیشتری دارند (Lang, et

غیرکلامی است و پیامهای شنیداری میتوانند موجب

) .al., 3112با توجه به پیامهای صوتی ،ویژگیهای

افزایش واکنش مصرفکننده و ایجاد رابطه احساسی با پیام

مختلف پیامهای صوتی ازجمله صدای گوینده ،سرعتی که

شود ).(Caldwell, Henry, & Alman, 3111

سریعتر از تایپ است و فرصتی برای افزودن لحن احساسی،

مطالعات پی بردند که پیامهای شنیداری موجب ایجاد

بر شنوندگان تأثیر میگذارد و میتواند یک سازگاری

واکنش شناختی میگردد و ازاینرو استفاده از اطلاعات

خودکار تعامل را برانگیزد .بهعنوانمثال ،هنگامیکه

کیفی و صدای واضح ،واکنش تعاملی را به وجود

شخصی برای کالا یا خدمات یک رستوران حلال یک پیام

میآورند .علاوه بر این ،پیامهای شنیداری میتوانند از

تجاری میشنود و قصد خرید در آینده نزدیک را دارد،

طریق تأثیرگذاری گام صدابر پردازش اطلاعات و ایجاد

رستوران میتواند سازگاری متقابل مصرفکننده را

تعامل عینی برای واکنش مصرفکننده ،توجه

مشاهده کند و تعیین کند که آیا اطلاعات ارائهشده توسط

مصرفکننده را جلب کنند .لحن احساسی پیام میتواند

پیام صوتی مؤثر بوده است یا خیر؟ با استناد به این

موجب جلب واکنش شناختی شنونده به پیام شود

استدلالها ،ما استدلال میکنیم که مصرفکنندگان با پیام-

) (Akhtar, Sun, Ahmad, & Akhtar, 3111در

های صوتی در تعامل هستند و درگیر سازگاری میشوند

رابطه با پیامهای شنیداری ،ویژگیهای مختلف پیامهای

که در رفتار آنها در رستورانهای حلال تأثیر میگذارد.

شنیداری مانند صدای گوینده و سرعت سریعتر از تایپ و

پیامهای شنیداری میتوانند بر سازگاری تعاملی

لحن احساسی بر شنونده تأثیرگذار هستند و میتوانند بهطور

دریافتکننده تأثیر بگذارند و از طریق تغییر در گام ،تکرار

خودکار موجب سازگاری تعاملی شوند .برای مثال زمانی

و تغییرات در مکان ،واکنشهای رفتاری را ایجاد کنند (

که شخص پیام تجاری محصول یا خدمات رستوران حلال

).Potter, Jamison-Koenig, & Lynch, 3116

را میشنود و تمایل پیدا میکند تا در آینده نزدیک از آن

8
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شماره صفحه مقاله17-1:

خرید کند .بر اساس این استدلالها ،ما ادعا میکنیم که

اجتماعی موجب احساس انتقامجویی و حالت تهاجمی در

تعامل مصرفکننده با پیام شنیداری و سازگاری بر واکنش

میان مشتریان میشود .با توجه به این استدلالها ،میتوان

رفتاری مصرفکننده به رستورانهای حلال اثرگذار است.

ادعا کرد که زمانی که همدلی وجود ندارد ،سازگاری

علاوه بر این مطالعه برای ارزیابی چگونگی اثرگذاری

تعاملی منجر به ایجاد حالت تهاجمی در مشتریان

پیامهای شنیداری رستورانهای حلال بر مصرفکننده

رستورانهای حلال میشود.

ازلحاظ کیفیت اطلاعات ،همدلی و واکنشپذیری به

حوزههای تحقیقاتی خاص بیان کردند که واکنش

سازگاری تعاملی از مدل سازگاری تعاملی استفاده میکند

به پیام میتواند وقوع حالت تهاجمی در مشتری را پیشبینی

و فرضیه زیر را مطرح میکند:

کند .علاوه بر این ،شوخطبعی در پیام رابطه منفی با به وجود

فرضیه  :3پیامهای شنیداری رستورانهای حلال

آمدن حالت عصبانیت ،خشم ،ناامنی و اندوه دارد که و

بهواسطه ( )aکیفیت اطلاعات ( )bهمدلی و ( )cواکنش

رفتار تهاجمی در مشتری را کاهش میدهد (Akhtar,

دهی موجب سازگاری تعاملی بیشتر مصرفکنندگان

).Sun, Ahmad, & Akhtar, 3111

میشود.

رسانههای اجتماعی که موجب به وجود آمدن احساسات

 -3-3سازگاری تعاملی مشتری و حالت
تهاجمی مشتری

پیامهای

منفی مانند اضطراب و ناراحتی میگردد ،احتمال وقوع
رفتار تهاجمی مشتری را افزایش میدهد .این استدلال از

سازگاری تعاملی مشتری در واکنش به پیامهای

ارتباط بین سازگاری تعاملی و حالت تهاجمی مشتریان

غیرکلامی در احتمال تأثیر رفتار تهاجمی بر تصمیمگیری

نسبت به رستورانهای حلال حمایت میکند .این مقاله ادعا

مشتری نقش حیاتی ایفا میکند .در تحقیقات اولیه

میکند که در شرایط وجود پیام غیرکلامی و سازگاری

) (Perloff, 1162پی برد که حالت روانشناسی مشتری بر

تعاملی مشتریان با احتمال بیشتر نسبت به رستورانهای حلال

اثربخشی تبلیغات و ارتباطات اثرگذار است و عامل

رفتار تهاجمی دارند & (Akhtar, Sun, Ahmad,

تعیینکننده بروز حالت تهاجمی مشتری است .به همین

) .Akhtar, 3111فرضیه زیر مطرح میشود:

موجب وقوع رفتار تلافی جویانه و اجتنابی میشود .کیفیت

کیفیت اطلاعات )b( ،همدلی و ( )cپاسخدهی رابطه منفی

اطلاعات فنی به شکل غیرمستقیم بر رفتار مشتری تأثیرگذار

باحالت تهاجمی مشتریان دارد.

است و موجب خشم و عصبانیت میشود (Akhtar,
)Sun, Ahmad, & Akhtar, 3111علاوه بر این،
اطلاعات ضد انسانی ،نقض ارزشهای اخلاقی اجتماعی،
استفاده آزادانه از خشونت و تصاویر منزجرکننده موجب
ایجاد حالت تهاجمی در مشتریان میشود .محققان پی

 -3-4مقاصد رفتاری و حالت تهاجمی
مشتریان

بردند که دانش اندک در رابطه با محصول ،غیرمنطقی

مطالعات نشان دادند که واکنش رفتاری نشان

بودند و پرخاشگری و عدم وجود سازگاری تعاملی موجب

میدهد مشتری چگونه به پیام غیرکلامی توهینآمیز واکنش

به وجود آمدن سطح اندک همدلی میگردد و در رفتار

نشان میدهد .تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی و مقاصد

مشتری تأثیر منفی دارد & (Akhtar, Sun, Ahmad,

استمرار خرید دو واکنش مهمی هستند که بهطور گسترده

) .Akhtar, 3111که پیامهای انتقامجویانه در رسانههای

در تحقیقات موردبررسی قرار گرفتند (Akhtar, Sun,

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

شکل ناعادلانه بودن ،هتک حرمت ،تظاهر و اطلاعات کلی

فرضیه  :2ایجاد سازگاری تعاملی بهواسطه ()a
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) .Ahmad, & Akhtar, 3111تبلیغات دهانبهدهان

فرضیه  :5حالت تهاجمی مشتری با انتشار تبلیغات
دهانبهدهان اینترنتی منفی رابطه مثبت دارد.

اینترنتی منفی به بازخورد نامطلوب در واکنش به احساس

فرضیه  :5حالت تهاجمی مشتری با مقاصد خرید

بیعدالتی ،نارضایتی و ناامیدی اشاره دارد .قصد استمرار
خرید به حفظ مشتری و قصد مشتری برای خرید مجدد
همان محصول یا خدمات اشاره دارد .مشتریان پس از
دریافت پیامهایی که موجب احساس اضطراب میشود،
تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی منفی را به اشتراک
میگذارند .این احساسات منفی موجب ایجاد احساس

مستمر آنها رابطه منفی دارد.
تبلیغات

سازگاری تعاملی

دهان به

حالت

دهان

مشتری


تهاجمی

اینترنتی

کننده

انتقام ،ناامیدی میشود و ازاینرو مشتری از طریق کلمات
منفی ،این احساس خود را ابراز میکند (Chang, Tsai,
) .& Wong, 3115تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی منفی



اطلاعات

مصرف-

منفی

کیفیت

پیامهای غیر کلامی



همدلی



واکنش

دیداری


پذیری

قصد خرید
مستمر

میتواند نتیجه سازگاری تعاملی منفی با پیامهای غیرکلامی
شکل  -1مدل مفهومی

رستورانهای حلال باشد .تحقیقات نشان دادند که مشتریان
باحالت تهاجمی تلاش میکنند تا قصد خرید مجدد خود را
به حداقل برسانند و تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی منفی را
منتشر میکنند (Akhtar, Sun, Ahmad, & Akhtar,
) .3111بنابراین میتوان ادعا کرد که مشتریان ناراحت
درزمانی که رستوران نمیتواند انتظارات آنها را برآورده
سازد ،واکنش منفی نشان میدهند .مشتریان پس از
تعاملات بد ،تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی منفی منتشر
میکنند .علاوه بر این ،تحقیقات بازاریابی پی بردند که بین
حالت تهاجمی مشتری و واکنش رفتاری آنها ازجمله
تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی منفی و قصد خرید مجدد
کمتر ،رابطه قوی وجود دارد

(Wilkins,

) .Beckenuyte , & Butt, 3116بهطور خاص رفتار
منفی مشتری مبتنی بر احساس بیعدالتی و نارضایتی است
که به شکل کلمات منفی و مقاصد خرید مجدد کمتر خود
را نشان میدهد .با توجه به این استدلال ،ادعا میشود که
حالت تهاجمی مشتریان نسبت به رستورانهای حلال
موجب افزایش استفاده از تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی
منفی در رسانههای اجتماعی و کاهش قصد خرید مجدد
میگردد .بنابراین فرضیات زیر مطرح میشود:

-2

روششناسی

 -1-4شرایط پژوهش
بهعنوان زمینه این تحقیق ،کشورهای ترکیه و
آذربایجان انتخاب شدند ،زیرا بازار گردشگری این
کشورها برای گردشگران ایرانی بسیار جذاب میباشد و
علاوه بر این همواره در حال رشد میباشد .از طرف دیگر
با توجه به وجود مرز زمینی با ایران ،قیمت تمامشده نسبتاً
معقول هزینههای مسافرتی و تورها ،قرابتهای فرهنگی و
دینی ،از مقاصد گردشگری محبوب ایرانیان در خارج از
کشور میباشند .این بدان معنی است که صنعت گردشگری
حلال در این کشورها بسیار در دسترس تر بوده و اکثر
گردشگران ایرانی بهراحتی میتوانند نیازهای خود به صنایع
حلال را برطرف سازند .همچنین برای پژوهشگر نیز کسب
اطلاعات از جامعه نمونه بسیار راحتتر و در دسترستر می-
باشد ،تمامی پرسشنامهها با همکاری  2آژانس مسافرتی
مستقر در تهران بین گردشگران ایرانی توزیع گردید و
بازخورد قبال قبولی بدست آمد.

پیامهای
پیامهای
شنیداری
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 -2-4طراحی پرسشنامه

جدول  -1اطلاعات پاسخدهندگان

مقیاسها برای ارزیابی ساختارهای ما از تحقیقات

اطلاعات جمعیتی

موجود اقتباسشده .همه مقیاسها در مقیاس  5امتیازی

جنسیت

لیکرت از شدیداً مخالف (یک) تا شدیداً موافق ( )5بود.

وضعیت تأهل

برای ارزیابی پرسشنامه تحقیق (Akhtar, Sun,

تعداد
مرد

672

%95

زن

989

%95

متأهل

687
178

265
383

 62تا  6%سال

59

133

 62تا  02سال

146

313

 09تا  0%سال

173

373

 02تا  %2سال

54

123

بیش از  %2سال

33

73

زیر دیپلم

12

33

مجرد
محدوده سنی

) Ahmad, & Akhtar, 3111با تغییراتی در بعضی از
سؤالات و گویه ها مورداستفاده قرار گرفت.
این ابزار به زبان فارسی تهیه شد و پسازآن به زبان

تحصیلات

ترکی ترجمه شد و بهوسیلهی استاد دوزبانه بازاریابی مجدداً

درصد

دیپلم

29

63

به زبان فارسی بازگردانده شد تا دقت نسخه زبان ترکی

فوقدیپلم

65

143

لیسانس

265

573

تضمین شود .دادههای گردآوریشده از مطالعه آزمایشی

فوقلیسانس

87

193

دکتری

7

23

مقام دولتی

57

123

تاجر

117

233

محقق

15

33

دانشجو

165

353

سایر

121

263

باتجربه

398

863

بدون تجربه

67

143

سازگاری مقیاس را نشان داد و مقدار آلفای کرونباخ آن

شغل

برابر با ( 1/11 >)αبود.
 -4-3نمونهگیری و گردآوری دادهها

تجربه استفاده
از خدمات
رستوران حلال

گردشگرانی که از رستورانهای حلال در ترکیه
و آذربایجان استفاده میکردند ،بهعنوان جمعیت نمونه
مورد مذهب آنها سؤال محرمانه پرسیده شد زیرا هدف

-4

 -1-5مشخصات پاسخدهندگان

مطالعه بررسی رفتار مصرفکننده نسبت به گردشگری

بیشترین تعداد پاسخدهندگان در محدوده سنی 21

حلال بود .تأیید شد که همه پاسخدهندگان در هر یک از

تا  25سال قرار داشتند و  51درصد از آنها مرد بودند.

دو کشور ترکیه و آذربایجان بهعنوان گردشگر حضور

بیشتر پاسخدهندگان دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند

داشتند.

و  86درصد آنها از رستورانهای حلال بازدید کرده بودند
نسخهی فارسی پرسشنامه برای نظرسنجی آفلاین

و بیش از نیمی از آنها ( )%63متأهل بودند.

مورداستفاده قرار گرفت .دادهها از یک نمونه در دسترس
-5

گردآوری شدند و از طریق  2آژانس مسافرتی مستقر در
تهران گردآوری شدند.

 -2-5ارزیابی مدل اندازه-

گیری

در طول دوره زمانی شهریور تا آبان ماه 1218

این مطالعه برای آزمایش پژوهش از رویکرد تحلیل

دادهها گردآوری شد .پس از تکمیل پرسشنامه از

آماری دومرحلهای برای آزمایش تحلیل عاملی اعتباری و

پاسخدهندهها و همکاری آنها تشکر شد .بهطورکلی 511

مدلسازی معادلات ساختاری ( )SEMاستفادهشده .پیش

پرسشنامه توزیعشده 511 ،مورد آنها بازگردانده .پس از

از بررسی روابط مفروض ،روایی و پایایی مدل ارزیابی و

حذف مقادیر افراطی و ناقص 565 ،پرسشنامه معتبر باقی

تحلیل مسیر مدل ساختاری انجام شد .تحلیل عاملی تأییدی

ماند.

()CFA

برای بررسی روایی ساختارهای نهفته

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

انتخاب شدند .در آغاز نظرسنجی ،از پاسخدهندهها در

-3

تحلیل دادهها و نتایج:

تأثیر پیام های غیرکلامی (دیداری و شنیداری) بر قصد خرید از رستوران های برند حلال
گردشگران مسلمان :مطالعه موردی رستوران های حلال در کشورهای ترکیه و آذربایجان
شماره صفحه مقاله17-1:

مورداستفاده قرار گرفت .نتایج مدل اندازهگیری حاکی از

جدول - 2تحلیل عاملی تأییدی

شاخص برازش مناسب مدل است (df ،χ3 = 651,653

موارد

ساختار

13832

VM1

13821

VM2

13833

VM3

پیغام دیداری
α=98.0
CR=9800
AVE=98.0

13827

VM4

13772

AM1

13818

AM2

13747

AM3

13794

AM4

13814

IQ1

13723

IQ2

کیفیت اطلاعات
α=98.0
CR=98.0
AVE=9800

13846

IQ3

√𝐴𝑉𝐸 = 2.79

EM1

همدلی
α=98.0
CR=98.0
AVE=9809

SFL

 p = 1,111 ،χ3 / df = 3,111 ،= 585؛ ،GFI = 1,111
 CFI = 1,112؛ IFI =1,182؛ RFI = 1,151؛ NFI
= 1,158؛ TLI = 1,181؛ PCFI = 1,863؛ = PNFI
1,821؛ .)RMSEA = 1,131 ،RMR = 1,155
شاخصهای مناسب مدل نشان میدهد که ساختارها
بهواسطه متغیرهای خود اندازهگیری میشوند و این مسئله
نشان میدهد که تناسب بار عاملی مدل خوب است .علاوه
بر این برای اطمینان از روایی همگرا ما قابلیت اطمینان
مرکب ( )CRو میانگین واریانس استخراجشده ()AVE

13826

را محاسبه کردیم که نشان میدهد آیتمها چه ارتباطی به

EM2
13842
EM3

یکدیگر دارند .همانطور که در جدول  3نشان داده شد

13856

بار عاملی همه ساختارها بالاتر از مقدار  1,11هستند

13842

RP1

بهاستثنای یک آیتم ( )CI1که دارای مقدار  1,651است.

13853

13868

شد .مقادیر  CRاز مقادیر آستانه  1,11فراتر رفته و مقادیر

13788

 AVEاز  1,51تا  1,11متغیر.

13799
13861

همانطور که در جدول  3نشان دادهشده است ،تمام
اهداف خرید مجدد که به ترتیب دارای مقادیر  1/52و

13818

 1/51بودند .ما این مقادیر را با استفاده از آستانه <1,51

مدل تحقیق با استفاده از نرمافزار SPSS Amos

بودند و نشان از تناسب خوبی با مدل داشتند .بهطورکلی،
نتایج نشان داد که ساختار مدل پیشنهادی بهطور مؤثر روابط
بین متغیرها را مشخص میکند.

√𝐴𝑉𝐸 = 2.8%
واکنشپذیری
α=98..
CR=98..
AVE=9800

CO2
CO3
CO4

NEW
OM2
NEW
OM3

رفتار تهاجمی مصرفکننده
α=98.0
CR=9800
AVE=98.9

√𝐴𝑉𝐸 = 2.72
تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی منفی
α=9800
CR=9800
AVE=98.0

√𝐴𝑉𝐸 = 2.70

13848

 -3-5مدل ساختاری

برازش و سایر شاخصهای مناسب بسیار رضایتبخش

√𝐴𝑉𝐸 = 2.22

NEW
OM4

تأیید کردیم.

 SEMبرای آزمایش روابط فرضی استفاده شد .نکویی

CO1

13864
13871

پیغام صوتی
α=98.0
CR=98..
AVE=98.0

√𝐴𝑉𝐸 = 2.8%

NEW
OM1

سازههای مدلبالاتر از مقدار برش بودند بهجز پیام صوتی و

Graphicsنسخه  18,1مورد آزمایش قرار گرفت.

RP3

13838

ارزش این مورد با استفاده از مقدار آستانه پیشنهادشده تأیید

-6

RP2

√𝐴𝑉𝐸 = 2.79

-7

13641

CI1

13878

CI2

13817

CI3

13915

CI4

نیت خرید مستمر
α=98..
CR=9809
AVE=98.0

√𝐴𝑉𝐸 = 2.29

 -5-4نتایج آزمون فرضیهها

نتایج آزمون فرضیهها حاکی از آن است که
پیامهای تصویری تأثیر مثبتی بر کیفیت اطلاعات (ضریب =
 )P <1,111 ،T = 5,151 ،1,318همدلی (ضریب =
 ،)p <1,111) ،t = 6,551 ،1,315پاسخگویی (ضریب =
 )P <1,11) ،t = 3,152 ،1,125دارد و بنابراین H1
پشتیبانی میشود .فرضیههای H3b ، H3aو  H3cنیز

12

تأثیر پیام های غیرکلامی (دیداری و شنیداری) بر قصد خرید از رستوران های برند حلال
گردشگران مسلمان :مطالعه موردی رستوران های حلال در کشورهای ترکیه و آذربایجان
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شماره صفحه مقاله17-1:

پشتیبانی شدند ،که نشاندهنده رابطه مثبت بین پیامهای

میدهد که بر اساس آن رفتار مصرفکننده را تحت تأثیر

صوتی و کیفیت اطلاعات (ضریب = ،t = 2,383 ،1,152

قرار میگیرد.

) )P <1,11همدلی (ضریب = p ،t = 2,111 ،1,121
) )<1,15و پاسخگویی (ضریب = ،t = 2,151 ،1/1515

این مطالعه از پیامهای غیرکلامی رستورانهای حلال
صنعت رستوران کشورهای ترکیه و آذربایجان و نیز صنعت

(P <1,15). H2است که تا حدی موردحمایت قرار

غذای حلال بینالمللی استفاده میکند زیرا رستورانهای

گرفت ،بهعنوان یک رابطه منفی بین کیفیت اطلاعات و

حلال رشد سریعی را در طی چند سال گذشته در جهان

حالت تهاجمی مصرفکننده (ضریب = t- ،111,111

مشاهده کردهاند .علاوه بر این ،این مطالعه دیدگاههایی

ارزش =  )P <1,15 ،3,111−پی برده شد که بین همدلی

برای رستورانهای حلال ارائه میدهد ،زیرا بسیاری از

باحالت تهاجمی مصرفکننده رابطه ناچیزی وجود داشت

مصرفکنندگان از اطلاعات غیرکلامی در انتخاب

(ضریب = )P> 1,11) ،،t = 1,113 ،11,125 .و پاسخگو

رستورانهای حلال و واکنش به تجربیات خود استفاده

بودن تأثیر مثبت و معنیداری بر حالت تهاجمی

میکنند .این مطالعه برای روشن کردن اینکه چگونه

مصرفکننده داشته است (ضریب = ،t = 1,132 ،1,216

پیامهای غیرکلامی مصرفکنندگان بر سازگاری تعاملی

 )p <1,111فرضیه چهار که رابطه مثبتی بین حالت

مصرفکنندگان تأثیر میگذارند و اینکه چگونه منجر به

تهاجمی مصرفکننده و تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی

واکنشهای منفی آنها میشوند ،انجام شد .با توجه به

منفی را نشان داد و نتایج رابطه مثبت معناداری را نشان

تاریخچه پیامهای غیرکلامی و سازگاری تعاملی

میدهد (ضریب = .)p <1,111 ،t = 12,311 ،1,555

مصرفکننده ،مطالعه حاضر یافتههای اصلی متعددی دارد

بااینحال  H5پشتیبانی نمیشود قدرت پیشبینی ()R3

که به شرح زیر هستند:

مشخص شد ،و نتایج نشان داد  313تغییر در کیفیت

سازگاری تعاملی مصرفکنندگان نسبت به پیامهای

اطلاعات 313,2 ،تغییر در همدلی 35,1 ،تغییر در

غیرکلامی از رستورانهای حلال تعیین میکنند ،اما پیامهای

پاسخگویی 311/5 ،تغییر در حالت تهاجمی مصرفکننده،

تصویری نقش بزرگتری را در سازگاری تعاملی ایفا

موجب تغییر  321,1در  e-WOMمنفی و  31,1در

میکنند .نتایج ما در مورد پیامهای صوتی و تصویری با

اهداف خرید مداوم میشود R3 .پیشنهادی  361از

نتایج تحقیقات بازاریابی سازگار است (Akhtar, Sun,

واریانس کل در کلیه متغیرهای وابسته قابلقبول است.

).Ahmad, & Akhtar, 3111
دوم ،سازگاری تعاملی مصرفکننده میتواند

-8

مفاهیم و بحث

 -1-6یافتههای اصلی
مطالعه حاضر چندین دیدگاه نظری منحصربهفرد
در مورد سازگاری تعاملی مشتریان به پیامهای غیرکلامی
در مورد رستورانهای حلال ارائه میدهد .سازگاری تعاملی
مصرفکنندگان ،بهعنوان نتیجه تعامل با پیامهای دیداری
و شنیداری از رستورانهای حلال ،یک دیدگاه اصلی ارائه

حالت تهاجمی را تحریک کند که نقش عمدهای در توسعه
واکنشهای رفتاری ایفا میکند .نتایج این مطالعه تأیید
میکند که اطلاعات منفی بهطور منفی بر مصرفکنندگان
تأثیر دارد و واکنشهای تطبیق یافته از پیامهای غیرکلامی
بهطور مثبت به حالت تهاجمی آنها مرتبط هستند که
تحقیقات قبلی را تأیید میکنند (Akhtar, Sun,
).Ahmad, & Akhtar, 3111

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

واریانس کل متغیر وابسته به دلیل تغییر در متغیرهای مستقل

اول ،پیامهای صوتی و بصری بهطور قابلتوجهی

تأثیر پیام های غیرکلامی (دیداری و شنیداری) بر قصد خرید از رستوران های برند حلال
گردشگران مسلمان :مطالعه موردی رستوران های حلال در کشورهای ترکیه و آذربایجان
شماره صفحه مقاله17-1:

سوم ،یافتهها نشان میدهد که گاهی پیامها تأثیر

مصرفکننده حفظ کنند .این رستورانها باید به ویژگی-

معناداری بر تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی منفی

های پیامهای غیرکلامی توجه کنند و پیامهای متمایزی را

مصرفکننده دارند .زمانی که مصرفکنندگان کیفیت

تهیه کنند که بر اساس قوانین شرع ،غذاهای با کیفیت حلال

اطلاعات را منفی میدانستند و تجربه بدی با یک رستوران

ارائه میدهند .علاوه بر این ،صنعت رستوران حلال باید از

حلال داشتند ،سعی کردند از طریق تبلیغات دهانبهدهان

طریق پیامهای غیرکلامی در برنامههای رسانههای اجتماعی

اینترنتی منفی ضرر خود را کاهش دهند .این مطالعه نشان

پرمخاطب فعال در کشور مبداً و مقصد مانند

داد که پاسخگویی مثبت نامحتمل است و تأثیر مثبت و

 Telegram ،Instagramو  WhatsAppآگاهی

معناداری بر قصد خرید مستمر دارد.

این یافتهها،

حلال را ارتقا بخشد.

استدلالهایی مبنی بر این تأیید میکند که وضعیت ناامیدی

سوم ،پیامهای تصویری تأثیر مثبتی بر سازگاری

مصرفکننده بیانگر نیات رفتاری آنها است و میتواند

تعامل دارند .بنابراین میتوان پیشنهاد کرد که مدیران

احساسات منفی الکترونیکی و مقاصد انتقام را برانگیزد.

رستورانهای حلال از آرمهای حلال و گواهینامه در پیام-

دلیل اصلی این امر آن است که مصرفکنندگان بهجای

های تصویری ،وبسایتهای رستورانهای خود و در

پاسخگویی کم ،بر پاسخگویی بالا در رستورانهای حلال

رسانههای اجتماعی استفاده کنند زیرا این مجوز باعث

غیرکلامی تمرکز میکنند.

جذب مصرفکننده میشود .بهعنوانمثال ،کلمه «حلال»
برای تبلیغ غذاها و رستورانهای حلال کافی نیست ،بنابراین

 -2-6پیشنهادات
این مطالعه چندین مفهوم برای متخصصان صنعت
و سیاستگذاران گردشگری دارد:
اول اینکه ،سازگاری تعاملی مثبت مصرف-
کنندگان در پاسخ به ارتباطات غیرکلامی قصد خرید را
افزایش میدهد .بااینحال ،این مطالعه به تأثیر زیاد
سازگاری تعاملی بر تبلیغات دهانبهدهان اینترنتی منفی پی
برد .بنابراین پیشنهادشده است که دولتها و سازمانها
مربوطه کشورهای مقصد گواهینامه حلال خود را بهعنوان
نشانهای از اعتماد ،کیفیت و جذب مصرفکنندگان
مسلمان ترویج دهند.
دوم اینکه پیامهای غیرکلامی تأثیر زیادی بر
مصرفکنندگان دارند .این مطالعه تأیید میکند که
پیامهای غیرکلامی عامل اصلی موفقیت رستورانهای حلال
است .بنابراین ،پیشنهاد میشود که مدیران رستورانها پیام-
های دیداری و صوتی باکیفیت را برای جذب

رستورانهای حلال باید گواهینامههای حلال را دریافت
کنند ،قوانین شریعت را دنبال کنند و تصاویر دیداری از
غذاهای حلال را در رسانههای اجتماعی به اشتراک
بگذارند.
چهارم ،مدیران متصدیان تور حلال باید استراتژی-
هایی را برای سفارشی کردن گزینههای مصرفکننده حلال
تهیه کنند و این گزینهها را از طریق پیامهای رسانههای
اجتماعی (یعنی دیداری و شنیداری) و ارتباطات تبلیغات
دهانبهدهان گسترش دهند تا مشتریان را تشویق کنند.
تبلیغات رادیویی و رسانههای چاپی به رستورانهای حلال
اجازه میدهند تا به مشتریانی با مقاصد خرید دائم دست
یابند.
پنجم ،پیشنهاد میشود رستورانهای حلال و
اپراتورهای تور حلال صفحاتی را در رسانههای اجتماعی
تهیه کنند تا اطلاعات مناسبی را برای مشتریان بالقوه ارائه
دهند .این صفحات همچنین میتوانند در رسیدگی به
شکایات و ایجاد روابط قابلاعتماد با مصرفکنندگان،
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شماره صفحه مقاله17-1:

مفید باشند تا رستورانهای حلال و متصدیان تور حلال

تحقیقات جهانگردی و گردشگری حلال کمک میکند.

بتوانند مصرفکنندگان بیشتری را حفظ کنند.

این یافتهها پیشنهاد میکنند که مصرفکنندگان به پیامهای
غیرکلامی رستورانهای حلال بهعنوان اکتشاف وابسته

-3-6

نتیجهگیری

هستند تا بتوانند سازگاری تعاملی داشته باشند .نتایج این

مطالعه حاضر نتیجه میگیرد که پیامهای غیرکلامی

تحقیق پیامدهای ارزشمندی برای رستورانهای حلال و

(دیداری و شنیداری) رستورانهای حلال پایه و اساس

متصدیان صنعت گردشگری حلال و تدارکات تور حلال

سازگاری تعاملی است که بر نتیجه حالت تهاجمی

دارد .با اتخاذ توصیههای این مطالعه ،صنعت رستوران حلال

مصرفکننده تأثیر میگذارد .بهطور خاص ،این تحقیق با

میتواند استراتژیهای بهتری برای پیام غیرکلامی ایجاد

توضیح اینکه پیامهای غیرکلامی رستورانهای حلال چگونه

کند تا ویژگیهای ارزشافزوده را برای مصرفکنندگان

بر سازگاری تعاملی مصرفکننده حالت تهاجمی

فعلی و بالقوه ارائه دهد

مصرفکننده تأثیر میگذارد ،ازنظر تئوری و عملی به
.
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The effect of non-verbal messages (visual and audio) on the
intention to buy from halal brand restaurants of Muslim tourists:
A case study of halal restaurants in Turkey and Azerbaijan
Mina Azarbaijani
Abstract
The halal industry, as one of the most potentially researched and developed occupations, has received
special attention around the world. The demand of about 138 billion Muslims worldwide has become
an important opportunity for the halal industry (Yunus, Rashid, Ariffin, & Rashid, 2113). Halal
industry includes halal goods and a wide range of economic activities, including pharmaceuticals,
cosmetics, health, textiles, clothing, leather, financial activities, banking, travel and tourism
(Hashemi, 2111). Meanwhile, the halal tourism industry has gained considerable popularity in recent
years by focusing on the industry of producing and supplying halal food to Muslim and even nonMuslim tourists as a research field. The present study presents a research model for halal restaurants
by examining non-verbal messages for tourists that lead to their aggressiveness (deterrence) and their
interactive adaptation and determine their behavior. In particular, this article examines three issues:
1. How do non-verbal messages (messages that are not presented face-to-face) lead to interactive
adaptation of consumers? And 2- Presenting communication results. The statistical population of this
study is Iranian tourists who have traveled to one of the Muslim neighboring countries of Iran, Turkey
or Azerbaijan and have used the services of halal restaurants in these countries at least once. Data
from the sample population of 551 tourists in cooperation with 3 travel agencies based in Tehran that
have sent Iranian tourists to the destinations of these countries and have prepared travel tours; it has
come carefully. The data collection tool was a questionnaire that was completed in person and
distributed among the sample population. A total of 465 questionnaires were received in a complete
and acceptable manner. In order to analyze the data, a two-stage statistical analysis approach was
used to test the credit factor analysis and structural equation modeling (SEM). Before examining the
hypothetical relations, the validity and reliability of the model, the evaluation and analysis of the path
of the structural model has been done.
Keywords: Halal Tourism, Halal Restaurants, Interactive Adaptation, Visual Message, Audio
Message, Negative Word Of Mouth Marketing, Purchase Intention

