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Abstract

Consumer reactions to goods and services are not just positive. Sometimes, after
using a certain brand, there are situations in the person that have a negative aspect.
These conditions are called brand hatred. Accordingly, the main purpose of the
present study was the typology of brand hatred. This study is based on the purpose
of the application and in terms of how to collect descriptive-survey data. The
statistical population of this study is all students of Khorramabad universities who
use mobile phone brands. Assuming an unlimited statistical population and relying
on the Cochran's sampling formula with the non-probabilistic sampling method, 380
students were identified as the sample. The required data were collected using a
questionnaire whose content validity was collected with the opinion of professors
and experts in marketing and brand management and its reliability was confirmed
using Cronbach's alpha coefficient. Relationship analysis in this study was
performed using structural equation modeling test with partial least squares
approach using Smart-PLS software. The results show that the three components of
hatred, anger and contempt play a role in the formation of brand hatred. Also, brand
hatred leads to consequences, the most important of which is brand change. In
addition, the results show that consumers are more inclined to take indirect revenge
on the brand in what they hate about the brand. Based on this, the findings of this
study can be used in the development of consumer relationship management
strategies by managers of brand-based organizations.
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اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،نوعشناسی نفرت از برند بوده است .این مطالعه براساس هدف ،کاربردی و از نظر نحوه
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برندهای تلفن همراه استفاده مینمایند ،تشکیل دادهاند .با فرض جامعه آماری نامحدود و با تکیه بر فرمول نمونهگیری
کوکران با روش نمونهگیری غیراحتمالی دردسترس ،تعداد 380نفر از دانشجویان بهعنوان نمونه تعیین گردیدند .دادههای
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 .1مقدمه
رقابت سخت ،چهره نوین تجارت امروز است .ظهور رویکردهای جدید و توجه به جنبههههای مختله آن از عالئهم
اهمیت باالی بازاریابی و مفاهیم مرتبط بهعنوان ابزاری برای مقابله با رقابت است ( dalvand, mirabi, Ranjbar
 .)& Mohebi, 2019مصرفکنندگان روزانه با برندهای متعددی روبهرو میشوند ،زیرا برندها همهجا هستند .با این
حال ،جدا از برانگیختن احساسات مثبت ،قرارگرفتن درمعرض برندها ،میتواند احساسات منفهی مصهرفکننهدگان را
نیز برانگیزد ( .)Kucuk, 2019وقتی مصرفکننده میتواند یک برند را ترجیح دهد یها آن را دوسهت داشهته باشهد،
میتواند از برند دیگر متنفر باشد .عالوهبراین ،احساسات مربوط به یک برند خاص میتواند در طول زمان از عشه
به نفرت تغییر کند ( .)Ma, 2020مطالعات متعددی وجود احساسهات منفهی و مثبهت ادرا شهده ناشهی از مصهرف
کاالها و خدمات را موردتایید قرار دادهاند (" .)Tabatabaie nasab & Abikari, 2018انواع دیهدگاههها ،مفهاهیم،
مدلها و نظریههای مختل برای در ارتباطات مصرفکنندگان با برندها تهیه و معرفی شده است" ( Fetscherin
 .)& Heinrich, 2015مصرفکنندگان در احساس خود نسبت به برندها متفاوتاند .برخی از آنها دارای احساسات
مثبت (عش ) ،برخی بیتفاوت و برخی دیگر احساسهات منفهی (نفهرت) دارنهد ( .)Fetscherin, 2019اندیشهمندان
بازاریابی بهطور سنتی به ابعاد مثبت مصرف پرداختهاند و مجریان نیز بیشتر بهه الزامهات عملهی مثبهت ایهن زمینهه
پرداختهاند تا جوانب منفی آن ( .)Dalli, Romani & Gistri, 2006بنابراین ،تحقی درخصوص احساسهات مثبهت
نسهبت بهه برنهدها (وفهاداری ،رضهایت و  )...گسهترده و نهادینهه شهده اسهت (.)Laros & Steenkamp, 2001
مصرفکنندگانی که برندی را دوست دارند ،جزئی از اهداف مهم بنگاهها هستند ،چراکه آنها وفادارتر ،دارای تمایل
بیشتر به اظهارنظر مساعد در مورد برند و اطالعات مثبت آن هستند ( .)Batra, Ahuvia & Bagozzi, 2012طهی
چند دهه گذشته ،دانشمندان مطالعات تجربی و نظری قابلتوجهی را به احساسات مثبت مصرفکنندگان نسبت بهه
برندها بها توجهه بهه مفهاهیمی همچهون وفهاداری بهه برنهد ،)Bloemer & Kasper, 1995(1وابسهتگی بهه برنهد2
( ،)Grisaffe, & Nguyen, 2001; Thomson, MacInnis, & Park, 2005تعصههب بهه برنهدAlbert, (3
 ،)Merunka & Valette-Florence, 2013افسههانه برنههد،)Patwardhan & Balasubramanian, 2011(4
طنهینبرنهد )Keller, 2009(5و عشه بهه برنهدBatra, Ahuvia & Bagozzi, 2012; Carroll & Ahuvia, (6
 )2006معطوف نمودهاند .با وجود آنکه تحقیقات نشان میدهد احساسات منفی نسبت به مثبهت تهثییر بیشهتری بهر
رفتار افراد دارند ،ادبیات فعلی بازاریابی در مورد ارتباطات منفی با برند در مقایسه با ارتباطات مثبت با برند بههنهدرت
بحث نمودهاند .بیشتر تحقیقات در مورد ارتباطات منفی با برند ناشی از نقص محصول و خدمات و ادبیات ضهدخرید
نظیر تحریم و اعتراض مصرفکننده است ( .)Fetscherin, 2019در اینکه چرا مصرفکنندگان بعضی برندهها را
دوست ندارند و یا حتی حس تنفر به آنها را در خود میپرورانند ،مهم است ،زیرا مصرفکنندگان اطالعات منفی از
برندها را دقیه تهر و کامهلتهر از اطالعهات مثبهت ارزیهابی مهیکننهد .همچنهین Baumeister, Bratslavsky,
) Finkenauer & Vohs (2001بیان میکنند که احتمال بیشتری وجود دارد کهه مهردم دربهاره ابعهاد منفهی یهک
1 - brand loyalty
2 - brand attachment
3 - brand passion
4 - brand romance
5 - brand resonance
6 - brand love
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تجربه صحبت کنند تا بحث درباره تجربیات مثبت .بههمین دلیل با توجه بهماهیت عصبانیت و عدم عالقه ،ممکن
است مصرفکننده ،احساسات خود را به شکلهای اعتراضی نسبت به برند همانند تحریم یا فعالیتهای ضهدبرند در
وبسایتها بروز دهد ( .)Akbari, Ebrahimpour & darjani, 2019عبارت "تعصب منفی" نیز در ادبیات رفتهار
مصرفکننده به همین مقوله اشاره دارد و به این شکل تعری شده است که افراد تمایل به دادن وزن بیشهتری بهه
اطالعات منفی نسبت به اطالعات مثبت دارند ( .)Shoja & Sadeghvaziri, 2018تالشهای اصلی برای تحقی
در مورد نفرت از برند ،عمدتاً از کار در مورد عش به برند الهام گرفته شده است .این روش به دلیل خهط باریهک و
ارتباط قوی بین عش و نفرت معتبهر اسهت ( .)Kucuk, 2019اخیهراً پیامهدهای نفهرت از برنهد ،بههوسهیله برخهی
اندیشمندان موردتوجه قرار گرفته است .بررسی مبانی نظری این حوزه نشان میدهد که حداقل سه جریان پژوهشی
مختل خواستار مطالعه بیشتر درخصوص تجربه احساسات منفی مصرفکنندگان در ارتباط با برنهدها ،شهدهانهد .در
دسته اول ،ادبیات ارتباطات برند به روابط منفی مصرفکننده –برند پرداختههانهد ( ;Fournier & Alvarez, 2013
 .)Park, Eisingerich, & Park, 2013دسته دوم ،ادبیات جوامع ضدبرند را نشان میدههد کهه مصهرفکننهدگان
برای بیان احساسات منفی خود نسبت به برندها ،تجارب منفی خود را با سایر مصرفکنندگان بهاشترا میگذارند و
گاهی اوقات در مقابل برند موردتنفرشان برنامهریزی و اقداماتی را انجام میدهند یا در کمپینهای نفرت گهرد ههم
میآیند ( .)Hollenbeck & Zinkhan, 2010; Krishnamurthy & Kucuk, 2009این پدیده بیشتر مربهوط بهه
برندهایی است که توسط مصرفکنندگان بسیار دوست داشته میشوند چراکهه چنهین برنهدهایی مطهاب بها آنچهه
مخاطره دوگانه منفی نامیده میشود ،بیشتر موردنفرت واقع میشوند ( .)Kucuk, 2008دسته سوم ،ادبیات بازاریابی
نشان میدهد هنگامی که مصرفکنندگان شکست خدمت موردنظرشان را تجربه میکنند ،چگونه احساس نفهرت را
انتشهار مهیدهنهد ( .)Gregoire, Tripp & Legoux, 2009; Johnson, Matear & Thomson, 2011ایهن
احساسات عالوهبر اجتناب از تشوی برند یا تبلیغات منفی شفاهی ،منجر به پیامهدهای منفهی بهرای بنگهاه و برنهد
میشوند ( .)Makkizade, Aein Jamshid & Saghaee, 2018در مورد نفرت از برند ،مطالعهه احساسهات منفهی
برند میتواند برای جلوگیری از ضررهای احتمالی ،ارائه کیفیت خدمات بهتر و بهبود رفاه مصرفکننده مفید باشد .با
اینحال ،تحقیقات در مورد نفرت از برند کم است (.)Zhung & Laroche, 2020
مسئله اصلی این مطالعه ،احساسی منفی است که نسبت به استفاده از برخی برندهای داخلی و خهارجی در نهزد
مصرفکنندگان ایجاد میشود .این احساس قابلیت انتقال به دیگران را دارد .به این ترتیب یک فهرد کهه از برنهدی
مشخص نفرت دارد ،میتواند احساس منفی خود را با دیگران بهاشترا گذاشته و در نهایت منجر به بدنامی هرچهه
بیشتر برند شود .بر این اساس ،بررسی عوامل ایجادکننده نفرت از برند و پیامدهایی که ایهن نفهرت بهههمهراه دارد،
میتواند منجر بهشکلگیری برخی رهنمودها برای سیاستگذاران امر بازاریابی شرکتها و برندهای معتبر شود.
با توجه پژوهشهای اند حوزه نفرت از برند ،میتوان دریافت که این مسئله موضوعی نوبنیان و شایان توجهه
جدی است که در جوامع علمی کشور مورد پژوهش بسیار محدودی قرار گرفته است و میبایست جههت اسهتفاد در
بنگاهها ،صنایع و بازارهای داخلی مورد تحقی و تجزیهوتحلیل قرار گرفته و بسط و توسهعه یابهد .صهنعت موبایهل،
یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین صنایع جهان در زمینه فناوری اسهت کهه ههر روز نسهبت بهه گذشهته تغییهرات و
پیشرفتهایی در آن مشاهده میشود و توجه به برطرفنمودن نیاز مصرفکننده و مشتریپسندی بهشدت در توسعه
و ارتقاء آن تثییرگذار بوده است .ازآنجاییکه موبایل بخش زیادی از زمان روزانه مصرفکنندگان را دربرمیگیرد ،لذا
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بررسی ارتباط مصرفکنندگان با این کاال و برندهای آن شایان توجه و بررسی میباشد .لذا این پژوهش بهدنبال آن
است تا مسئله نفرت از برند را موشکافی نموده و انواع آن را در ارتباط با صنعت موبایل در کشور بررسی نماید.
 .2مبانینظري و پيشينه پژوهش
برندها ،نیرویحیاتی شرکتها هستند .آنها سهم بازار تولید میکنند ،عش مشهتری را افهزایش مهیدهنهد ،قهدرت
کانال را تقویت میکنند ،حاشیههای سود با پتانسیل باالتر را ارائه میکنند و در مقابهل حمهالت رقهابتی از شهرکت
محافظههت مههیکننههد ( .)Rahimi Kolour, Kazemi & Beigi Firoozi, 2020در ادبیههات ارتباطههات
مصرفکننده_برند ،انواع دیدگاهها ،مفاهیم ،مدلها و نظریههای مختل برای در ارتباطهات مصهرفکننهدگان بها
برندها تدوین و ارائه شده است ( .)Fetscherin & Heinrich, 2015مصرفکننهدگان ،در احساسشهان نسهبت بهه
برندها متفاوتاند :برخی از آنها دارای احساسات مثبت (عش ) ،برخی بیتفهاوت و برخهی دیگهر احساسهات منفهی
(نفرت) دارند ( .)Fetscherin, 2019از یک دهه پیش جریان پژوهشها بهسوی روابط برند منحصهربهفهرد تغییهر
کرد و مهمترین پژوهشهای انجامگرفته شامل تجاوز به برند و نفرت از برند میشود ( Mohammadi, Rokhide,
.)Khamshaya & Fadaei, 2020
 .2-1مفهوم نفرت از برند
از نقطهنظر ارتباطات بینفردی ،تحقیقات موجود نشان میدهد که نفهرت بهینفهردی از نظهر تجربهی و مفههومی،
ساختاری متفاوت با بیزاری بینفردی دارد ( .)Sternberg, 2003میتوان استدالل کرد در مسئله بیزاری از برند و
نفرت از برند ،ازآنجاکه دومی (نفرت از برند) نهتنها یک واکنش عاطفی شدیدتر و قویتر است ،بلکه از نظر مفهومی
نیز متمایز است ،مانند آنچه عش به برند نسبت به دوستداشتن برنهد دارد ( .)Rossiter, 2012ممکهن اسهت از
یک برند متنفر باشید ،زیرا آن برند نمایانگر سبک زندگی یا ایدئولوژی متفاوتی است .همچنین ایهن احتمهال وجهود
دارد که کسی گروهی از افراد مرتبط با یک برند را دوست نداشته باشد .همچنین ،محصوالت بیکیفیت مهیتواننهد
باعث ایجاد نفرت نسبت به یک برند شوند ) .(Kucuk, 2019مفهوم نفرت از برند ،بهطور طبیعهی بها احساسهات
منفی مفرط یا شدید و واکنشهای عاطفی در ارتباط است ( .)Preijers, 2016درحالیکه ادبیات روانشناسی درباره
اینکه آیا نفرت یک ساختار واحد است یا از چندین احساس تشکیل شده است ،بحث میکند ،نظریه دوگانهه نفهرت
استرنبرگ استدالل میکند که نفرت دارای چندین مؤلفه است که میتوانند در مواقع مختل خود را بهه روشههای
متفاوت بروز دهند .او سه احساس اصلی؛ بیزاری ،تحقیر و خشم را در ایهن زمینهه شناسهایی نمهود ( Sternberg,

 .)2003لذا مهمترین مولفههای تشکیلدهنده نفرت از برند شامل بیزاری ،تحقیر و خشم هستند.
 .2-1-1احساس بيزاري
بیزاری به دوریجستن جسمی ،عاطفی یا ذهنی اشاره دارد" .بیزاری ،دوریکردن از فردی است که موردنفرت قهرار
میگیرد ،زیرا آن فرد دافعه و بیزاری را در فردی کهه تجربهه نفهرت را دارد برمهیانگیهزد" (.)Sternberg, 2003
وقتی یک مصرفکننده احساس نزدیکی به یک برند میکند ،معموالً عش با آن احساس همهراه اسهت .در مقابهل،
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یها دور از برنهد باشهد ،چنهین احساسهی ممکهن اسهت بها تنفهر همهراه باشهد ( Park,

 .)Eisingerich, & Park, 2013در این مطالعه ،فاصلهگرفتن یا نفی صمیمیت با احساس تنفر قابل بیان اسهت
و جزء اصلی نفرت از برند محسوب میشود.
 .2-1-2احساس تحقير
الگویی از نگرشها و رفتارها ،نسبت به یک فرد یا گهروه اسهت ،یها گهاهی نسهبت بهه یهک ایهدئولوژی کهه دارای
ویژگیهای بیزاری و خشم است .افهرادی کهه از برنهد نفهرت دارنهد ،نسهبت بهه برنهد احسهاس تحقیهر مهیکننهد
( )Mohammadi et al., 2020و روشی برای تفکر اتخاذ میکنند که تمایل به دائمینمودن احساس نفرت خود
دارند ( .)Sternberg, 2003در این پژوهش ،احساس تحقیر ،جزء اصلی نفرت از برند محسوب میشود .این شامل
تعهد برای انجام رفتارهای انتقامجویانه مستقیم یا غیرمستقیم در برابر یک برند است.
 .2-1-3احساس خشم
احساس خشم که بهعنوان خشم یا غضب نیز شناخته میشود ،یک وضعیت عاطفی شدید است که شهامل واکهنش
شدید و خصمانه به یک تحریک ،صدمه یا تهدید ادرا شده است .خشم میتواند به شکل مقابله با برند یا انتقهام از
برند نیز بروز کند .بنابراین ،میتوان استدالل کرد خشم جزء اصلی نفرت از برند محسوب میشهود ( Fetscherin,
.)2019

 .2-2پيامدهاي نفرت از برند
تحقیقات نشان میدهند که احساسات منفی مختل  ،باعث ایجاد انگیزه در فرآیندهای مقابله و پاسخهای رفتاری
میشوند .نخستین کار پژوهشگران در مورد پاسخهای مختلفی به تجارب ناخوشایند؛ ازجمله تر خدمت داوطلبانه
( )Hirschman, 1970شکایت به دوستان و اقوام (یعنی شکایت خصوصی) ،شکایت عمومی از شرکت ( & Day

 )Landon, 1977و معطوفنمودن اقدامات بهسوی فروشنده ( )Singh, 1988ارائه میدهد .بنابراین انتظار
داریم پاسخهای رفتاری مشابهی به روابط نفرت از برند داشته باشیم.
ادبیات روانشناسی دو استراتژی اصلی پاسخ را طبقهبندی میکند:
یکی استراتژی "کوچکردن" ،اجتنهاب یها تغییهر برنهد اسهت (.)Dodson, Tybout & Sternthal, 1978
استراتژی دوم "مبارزه" یا عطش انتقام است Gregoire et al., (2009) .بین استراتژیهای جنگ غیرمستقیم و
مستقیم تفاوت قائل هستند .انتقام غیرمستقیم ،مهیتوانهد بههصهورت محرمانهه اتفها بیفتهد ،بهه ایهن ترتیهب کهه
صحبتکردن با دوستان و خانواده در مورد برند یا عمومیتر ،خطاب به مخاطبان کالن ( & Grégoire, Laufer

 Zourrig, Chebat & Toffoli (2009) .)Tripp, 2010برای انتقام مسهتقیم ،دو نهوع انتقهام را شناسهایی
کردند :انتقام و قصاص .آنها معتقدند که "انتقام از نظر منطقی ،تثییر و رفتار با قصاص متفاوت است" ( Zourrig

 .)et al., 2009بهگفته آنها ،قصاص بیشتر مربوط به یک اقدام کوتاهمدت است ،درحهالیکهه انتقهامجهویی یهک
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ذهنیت بهرای صهدمهزدن بهه برنهد در درازمهدت اسهتZarantonello, Romani, Grappi & Bagozzi .

) (2016رابطه بین نفرت از برند و شکایت نسبت به شرکت ،تبلیغات منفهی شهفاهی ،اعتهراض (بههعنهوان مثهال،
تحریم) و قطع حمایت را ارزیابی کردند .اخیراً Hegner, Fetscherin & VanDelzen (2017) ،رابطهه بهین
نفرت از برند و اجتناب از برند و تبلیغات منفی شفاهی و انتقام از برند را بررسی کردند.
 .2-2-1تغيير برند
نفی صمیمیت یا احساس بیزاری ،بهوسیله جابجایی به برند دیگر بروز مهیکنهد ( .)Kucuk, 2019نفهرت از برنهد
منجر به فرایندهای مقابله اجتنابمحور شده و منتج به اقدامات محافظتی و تمایل به فاصلهگرفتن از برند میگهردد
( Gregoire et al., (2009) .)Harmelig et al., 2015از این مسئله بهعنوان یهک اسهتراتژی پاسهخگویی
"کوچکردن" یاد میکنند.
 .2-2-2شکایت خصوصی و عمومی
تحقیقات نشان میدهد که مردم تجربیات منفی را بیشتر از تجربیات مثبت بهاشترا

مهیگذارنهد ( Fetscherin,

 .)2019تبلیغات شفاهی منفی ،بیانگر یک فرآیند مقابله فعال است که مصرفکنندگان از آن استفاده مهیکننهد .در
برجستهترین طبقهبندی رفتارهای حاکی از شکایت مصرفکننده ،میان دو نوع رفتار مربوط به تبلیغات شفاهی منفی
تمایز قائل میشویم :یکی مربوط به افراد نزدیک به ما مانند خانواده یا دوستان است که شهکایت خصوصهی گفتهه
میشود ( .)Rahimi Kolour, Kazemi & Beigi Firoozi, 2020و دیگری که بهعنوان شهکایت عمهومی
خوانده میشود ،مخاطبان بیشتری را از جمله سازمانهای دولتی ،گروههای حمایت از مصرفکننده و خود شرکت را
مخاطب قرار میدهد ( .)Hegner et al., 2017تمایز بین این دو رفتار شکایت ،از اهمیهت برخهوردار اسهت زیهرا
شکایت خصوصی پیشنهادی برای ترمیم مشکالت محصوالت شرکت ارائه نمیدهد بلکه تمایل به کاهش مشهتری
دارد ،درحالیکه شکایت عمومی اغلب به بنگاهها اجازه میدهد تا خدمات معیوب خود را تعدیل نمهوده و بههمنظهور
حفظ مشتری اصالحاتی در آن انجام دهند ( .)Zarantonello et al., 2016مشتریانی که به شکایت خصوصهی
مبادرت میورزند ،ممکن است بخواهند دوستان یا خانواده خود را نسبت به تجربه منفی خهود از یهک برنهد هشهدار
دهند ،آنها را از اقدامات ناصحیح محافظت کنند یا صرفاً احساسات منفی خود را بهصورت خصوصی تخلیه یا ابهراز
کنند (.)Fetscherin, 2019
 .2-2-3قصاص و انتقام از برند
مصرفکنندگان میتوانند پیش از خروج منفعالنه از ارتباطات و یها شهکایت منفعالنهه ،کهاری انجهام دهنهد .آنهها
میتوانند به عقب برگردند و اقدامات مسهتقیمی را علیهه برنهد انجهامدهنهد ( .)Kucuk, 2018طبه گفتههههای
) Thomson, Whelan & Johnson (2012قصاص ،بازتاب رفتارهای مخرب عامدانه و شدیدی است که به
سمت یک برند سو داده میشود .ههدف اصهلی دسهتیابی بهه عهدالت یها تسهاوی بها یهک برنهد اسهت ( Kähr,
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 .)Nyffenegger, Krohmer & Hoyer, 2016قصاص ،مبتنی بر تئوری برابری است که در آن هدف اصلی
"بازگرداندن برابری در عوض آسیب رساندن به برند" است .خشم ،منبع قدرتمندی از این رفتهار اسهت و مهیتوانهد
منجر به مجازات مستقیم برند شود .لذا ) Gregoire et al., (2009متفقند که انتقام از برند ،استراتژی "مبهارزه"
را ایجاد میکند.
)WFS1
 .2-2-4تمایل به ازخود گذشتگیهاي مالی براي صدمهزدن به برند (
شواهد قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه مصرفکنندگان با احساسات مثبت نسهبت بهه یهک برنهد "مایهل بهه
فداکاریهای مالی برای بهدستآوردن آن هستند" ( .)Tomson et al., 2005عش بهه برنهد ،تهثییر مثبتهی بهر
تمایل به پرداخت ( )WTP2قیمت باال برای یک برند دارد ( .)Wang, Qu & Yang, 2018سهپس ایهن سهؤال
مطرح میشود که آیا مصرفکنندگان با احساسات منفی نسبت به یک برند مایل به ازخودگذشتگیهای مالی بهرای
صدمهزدن به برند هستند .ادبیات موضوع نشان میدهد که "عش و نفرت بهطهور پیچیهده بها یکهدیگر در ارتبهاط
هستند" و میتوان چنین استدالل کرد که  WTPو  WFSمواردی مشابهاند .عهالوهبهراین ،شهواهد اولیهه نشهان
میدهد که مصرفکنندگان مایل به مجازات یا آسیبرساندن به یک برند هسهتند .بنهابراین ،نفهرت از برنهد ،تهثییر
مثبتی بر تمایل به ازخودگذشتگیهای مالی برای صدمهزدن به برند دارد (.)Fetscherin, 2019
 .3پيشينه پژوهش
) ،Makkizade et al., (2018در پژوهشی با عنوان بررسی ابعهاد و پیامهدهای نفهرت مصهرفکننهده از برنهد ،بهه
جستجو و بحث راجع به مفهوم نفرت از برند بهخصوص در صنعت خودروسازی ایران پرداختند .پژوهشگران به ایهن
نتیجه دست یافتند که نفرت از برند ،تحتتثییر سه عامل (تجربه منفی گذشهته ،ناسهازگاری نمهادین و ناسهازگاری
ایدئولوژیک) ایجاد میشود و به سه پیامد (پرهیز از برند ،تبلیغات توصیهای منفی و مقابله با برند) منجهر مهیشهود.
) ،Fetscherin (2019در پژوهشی با عنوان پنج نوع نفرت از برنهد ،بهه چگهونگی تهثییر آنهها بهر رفتهار مشهتری
پرداخت .تجزیهوتحلیلهای تجربی تثیید میکند که نفرت از برند ،ساختاری چند بعدی اسهت کهه از سهه احسهاس
اصلی تشکیل شده است :بیزاری ،تحقیر و خشم .نتایج پژوهش نشان داد پنج نوع نفرت از برند وجود دارد که بسهته
به ترکیب این احساسات ،هرکدام منجر به نتایج رفتاری متفاوتی ازجمله تغییر برند ،شهکایت خصوصهی و عمهومی،
قصاص و انتقام از برند و تمایل به ازخودگذشتگی مالی برای صدمهزدن به برند میشودShoja & Sadeghvaziri .
) ،(2018در پژوهش خود با عنوان تنفر از برند که به بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند کهه در میهان
شهروندان شهر تهران انجام شد ،به این نتیجه دسهت یافتنهد کهه تجربههههای منفهی گذشهته و ناسهازگاریههای
ایدئولوژیک ،باعث تنفر از برند میشوند .درحالیکه فرض ناسازگاری نمادین (عامل اصلی تنفر از برند) رد شده است
که تنفر از برند باعث اجتناب از برند ،کاهش/توق حمایت از برند ،تبلیغات منفی شفاهی و انتقهام از برنهد از سهوی
مصرفکنندگان خواهد شد ،Gregoire et al., (2009) .در پژوهشی تحت عنوان تبدیل عش مشتری بهه نفهرت،
بیان نمودند که به مرور زمان حس انتقام مصرفکننده رو به کاهش میگهذارد ولهی رفتارههای اجتنهاب از برنهد او
1 - Willingness to make Financial Sacrifices
2 - Willingness To Pay
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افزایش مییابد .همچنین مشاهده شد بهترین مشتریان بنگاه ،طوالنیترین واکنشههای نامناسهب را از خهود بهروز
میهند ،Hegner et al., (2017) .در پژوهشی با عنوان عوامل تعیینکننده و پیامدهای نفرت از برند ،دریافتند کهه
تجربه منفی پیشین ،ناسازگاری نمادین و ناسازگاری ایدئولوژیک منجر به نفرت از برند میشوند .نفرت از برند نیز به
اجتناب از برند ،تبلیغات منفی شفاهی و تالفیجویی و مقابله با برند منجر میشود.
 .4فرضيهها و مدل مفهومی پژوهش

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش
 :H1بیزاری بر نفرت از برند تثییر دارد.
 :H2خشم بر نفرت از برند تثییر دارد.
 :H3تحقیر بر نفرت از برند تثییر دارد.
 :H4نفرت از برند بر تغییر برند تثییر دارد.
 :H5نفرت از برند بر شکایت خصوصی تثییر دارد.
 :H6نفرت از برند بر شکایت عمومی تثییر دارد.
 :H7نفرت از برند بر قصاص برند تثییر دارد.
 :H8نفرت از برند بر انتقام از برند تثییر دارد
 :H9نفرت از برند بر ازخودگذشتگی برند تثییر دارد.
 :H10نفرت از برند بر انتقام مستقیم تثییر دارد.
 :H11نفرت از برند بر انتقام غیرمستقیم تثییر دارد.
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 .4روششناسی پژوهش
این مطالعه از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری دادهها ،توصهیفی از نهوع پیمایشهی و علهی محسهوب
میگردد .استفاده از دادههای حاصل از پرسشنامه ،این مطالعه را در حوزه پهژوهشههای کمهی درنظرگرفتهه اسهت.
جامعه آماری این مطالعه را کلیه دانشجویان استفادهکننده از تلفن همراه در دانشگاههای لرستان تشکیل دادهاند .بها
توجه به توسعه فضای مجازی و انجام کلیه امور در زنهدگی شخصهی و دانشهجویی بها بسهتر فنهاوری اطالعهات و
اینترنت ،استفاده دانشجویان بهعنوان افرادی که به چنین فناوریهایی نیاز مبرمی دارند ،بسیار افهزایش یافتهه و بهر
این اساس ،بهرهگیری از تلفن همراه بهعنوان ابزاری در جهت بهرهبرداری از چنین فناوریهایی توسعه یافته اسهت.
بنابراین دانشجویان ،جامعه آماری بسیاری مطلوبی جهت بررسی در این مطالعهه هسهتند .بها فهرض جامعهه آمهاری
نامحدود و با تکیه بر فرمول نمونهگیری کوکران ،تعداد 384نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان ،دانشهگاه آزاد واحهد
خرمآباد و دانشگاه پیامنور مرکز خرمآباد با بهرهگیری از روش نمونهگیری غیراحتمالی دردسهترس بههعنهوان نمونهه
پژوهش تعیین گردیدند .بدین صورت ،دانشجویانی که امکان دسترسی به آنان از طری مراجعه به فضهای دانشهگاه،
خوابگاههای دانشجویی و همچنین گروههای دانشجویی در شبکهههای اجتمهاعی وجهود داشهت ،بههعنهوان نمونهه
پژوهش تعیین شدند .جهت اطمینان از کفایت نمونهگیهری ،تعهداد  400پرسشهنامه در میهان دانشهجویان دانشهگاه
لرستان توزیع و در نهایت با نرخ بازگشت 95درصد تعداد  380پرسشنامه جهت بررسی و تحلیهل روابهط جمهعآوری
گردید.
جهت تدوین مبانی نظری و پیشینه تجربی ،استفاده از روش کتابخانهای استفاده گردید .دادههای این مطالعه ،با
استفاده از پرسشنامه استاندارد براساس طی پنجگزینهای لیکرت جمعآوری گردید .روایی محتهوایی پرسشهنامه ،بها
استفاده از نظرات اساتید و متخصصین بازاریابی و مدیریت برند و پایهایی پرسشهنامه بها اسهتفاده از ضهریب آلفهای
کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی ( )CVR1تایید شد.
جدول ( .)1ابزار سنجش

ردیف

متغير

تعداد گویه

منبع

1

بیزاری

5

)Hegner et al., (2017

2

تحقیر

5

)Fetscherin (2019

3

خشم

5

)Fetscherin (2019

4

تغییر برند

3

)Fetscherin (2019

5

شکایت خصوصی

3

)Hegner et al., (2017

6

شکایت عمومی

3

)Hegner et al., (2017

آلفاي کرونباخ
./939
./940
./941
./948
./945
./940

1 - content validity ratio

10

نوعشناسی نفرت از برند در استفادهکنندگان تلفن همراه

7

قصاص برند

3

)Hegner et al., (2017

8

انتقام از برند

3

)Hegner et al., (2017

9

ازخودگذشتگی مالی

1

)Fetscherin (2019

./939
./939
./944

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،با توجه به اینکه مقهدار ضهریب آلفهای کرونبهاخ بهرای ههر یهک از
متغیرها بیشتر از  ./7حاصل گردیده ،میتوان بیان داشت که پایهایی متغیرههای ایهن مطالعهه تاییهد گردیهده اسهت.
تجزیهوتحلیل دادههای این مطالعه با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئهی
با استناد به نرمالنبودن دادههای جمعآوریشده انجام گرفت .همچنین بهمنظهور بررسهی و تحلیهل روابهط در ایهن
مطالعه از نرمافزارهای  spssو  smart-plsاستفاده گردید.
 .5یافتههاي پژوهش
بررسی متغیرهای جمعیتشناختی در این مطالعه نشان مهیدههد کهه 210نفهر از پاسهخگویان بهه پرسشهنامه زن و
170نفر نیز مرد هستند .بررسهی سهطح تحصهیالت پاسهخگویان بهه سهواالت نشهان داده کهه 134نفهر در مقطهع
کارشناسی 187 ،نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 59نفر در مقطع دکتری در حال تحصیل هستند .همچنین از میهان
380مشارکتکننده در این مطالعه278 ،نفر مجرد و 102نفر نیز متاهل بودهاند .بررسی سن پاسخگویان نشان داد که
136نفر در محدوده کمتر از  25سال118 ،نفر در محدوده  25تا  30سال87 ،نفر در محدوده  31تا  35سال و 39نفر
نیز در حدوده بیشتر از  35سال قرار داشتهاند.
 .5-1برازش مدل پژوهش
مدل موردبررسی در این مطالعه ،از نوع مدلهای ساختاری بها معهرفههای چندگانهه اسهت .ترکیبهی از مهدلههای
انعکاسی و ترکیبی وجود دارد که به مدلهای ساختاری با معرفهای چندگانه و علل چندگانهه ) (MIMICمعهروف
میباشد .نرمافزار  Smart-PLSاین مدل متغیر مکنون خود هم از چند متغیر مشاهدهپذیر تشهکیل شهده اسهت کهه
بهوسیله آنها اندازهگیری میشود و همچنین از چند متغیر مشاهدهپذیر دیگهر ایهر مهیپهذیرد .در واقهع متغیرههای
مشاهدهپذیر نرمافزار  Smart-PLSهم نقش برونزایی و هم درونزایی را میگیرند.
بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش ،نیاز است تا برازش مدل پژوهش ارزیهابی گهردد .بهر ایهن اسهاس ،مهدل
ضرایب مسیر پژوهش با استفاده از تکنیک پیالاس الگوریتم اجرا شد .اولین شاخص ارزیابی برازش مدل پژوهش،
بررسی بار عاملی هر یک از گویههای پژوهش است .ارزیابی مدل اولیه نشان داد که گویه  21بهعلت اینکهه دارای
بار عاملی کمتر از  ./3هستند از مدل پژوهش حذف گردیده و مجددا اقدام به اجرائهینمهودن مهدل ضهرایب مسهیر
میشود .نتیجه مدل نهائی ضرایب مسیر ،در قالب شکل  2ارائه میگردد.
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شکل ( .)2مدل ضرایب مسير پژوهش

برازش مدل پژوهش با استفاده از شاخصهای روایی همگرا یا همان بررسی همسانی یا اعتبار درونی ،پایایی مرکب
یا همان بررسی سازگاری درونی ،روایی واگرا ،ضریب تعیین مدل ،کوهن ،استون -گیسر و نیکهویی بهرازش انجهام
شده است .نتیجه بررسی شاخصهای برازش مدل به تفکیک متغیرهای موردبررسی در این مطالعه به شرح جهدول
 2ارائه میگردد.
جدول ( .)2شاخصهاي برازش مدل

تغییر برند
شکایت خصوصی
شکایت عمومی
قصاص برند

ميانگين

خشم

انحرافمعيار

تحقیر

روایی همگرا

بیزاری

پایایی مرکب

متغير

R2

F2

Q2

3/5047

./8037

0/545

./878

-

-

-

3/4500

./7776

0/534

./888

-

-

-

3/5379

./9055

0/520

./843

-

-

-

3/6500

./9265

./553

./795

./618

./530

./250

3/5605

./8966

./701

./824

./464

./412

./315

3/3719

./8658

./657

./851

./324

./301

./193

3/5017

./7970

./644

./844

./503

./479

./312
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انتقام از برند
از خودگذشتگی مالی

3/5018

./8091

./535

./770

./452

./423

./208

3/5053

./7974

1/000

1/000

./390

./377

./379

برای سنجش روایی تشخیصی در سطح سازه (متغیرهای پنهان) ،باید از مقهادیر AVE1حاصهلشهده جهذر گرفهت.
چنانچه جذر  AVEبرای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان انعکاسی موجهود در مهدل
بیشتر باشد ،روایی تشخیصی مدل اندازهگیری انعکاسی در سطح سازه موردتایید قرار میگیرد .نتیجه تحلیل روایهی
واگرا در جدول  3ارائه شده است.
جدول ( .)3روایی واگرا

بیزاری

تحقیر

خشم

تغییر برند

شکایت خصوصی

شکایت عمومی

./837
./670
./653
./659
./625

./810
./757
./659
./542

قصاص برند

./721
./677
./712
./649
./700
./706
./622

./743
./668
./660
./661
./664
./584

./802
./752
./574

انتقام از برند

بیزاری
تحقیر
خشم
تغییر برند
شکایت خصوصی
شکایت عمومی
قصاص برند
انتقام از برند
از خودگذشتگی مالی

./738
./718
./689
./722
./567
./702
./771
./698
./506

./730
./702
./724
./695
./688
./519
./648
./581

./731
./682

از خودگذشتگی مالی

متغیر

1/000

برازش کلی مدل با بهرهگیری از شاخص نیکوئی برازش ( )GOF2محاسبه گردید .دامنه ایهن شهاخص بهین صهفر و
یک است و سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به ترتیب مقادیر ضعی  ،متوسهط و قهوی را نشهان مهیدههد .شهاخص
( )GOFنشاندهنده این است که تا چه حد متغیرهای مشاهدهپذیر ماتریس کوواریانس در مدلی خهاص بهه خهوبی
پیاده شدهاند .نتیجه بهدستآمده در جدول  4ارائه شده است.
جدول ( .)4شاخص نيکوئی برازش
ضریب تعیین شاخص اشتراکی نیکوئی برازش
متغیر
./324
./618
تغییر برند
./226
./464
شکایت خصوصی
./299
./324
شکایت عمومی
./136
./337
./503
قصاص برند
./247
./452
انتقام از برند
./347
از خودگذشتگی مالی ./390
1 - average variance extracted
2 - goodness of fit
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 .6آزمون فرضيه
آزمون فرضیههای پژوهش ،با استفاده از معناداری ضرایب مسیر و جهت عالمت ضریب بتهای مهدل بررسهی شهده
است .چنانچه مقدار آماره تی در سطح اطمینان 95درصد ،بیشتر از  1/96یا کمتر از  -1/96حاصل گردد ،آن رابطهه
تایید و در غیر اینصورت فرضیه موردنظر تایید نمیشود .مدل آماره تی فرضیههای پژوهش به شرح شکل  3است.

شکل ( .)3مدل آماره تی فرضيههاي پژوهش

در بخشی دیگر ،این مطالعه در پی بررسی ایرگذاری سازه ترکیبی نفرت از برند بر انتقهام مسهتقیم و غیرمسهتقیم از
برند بوده است که مدل تحلیل آماره تی آن به شرح شکل  4است.

شکل ( .)4مدل آماره تی

نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  5ارائه شده است.

14
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جدول ( .)5نتيجه آزمون فرضيههاي پژوهش
ضریب مسیر آماره تی سطح معنیداری
رابطه
./004
2/736
./379
بیزاری بر نفرت از برند تاییر دارد.
./000
3/431
./525
خشم بر نفرت از برند تاییر دارد.
./001
2/983
./384
تحقیر بر نفرت از برند تاییر دارد.
./000 21/460
./786
نفرت از برند بر تغییر برند تثییر دارد.
./000 11/472
./681
نفرت از برند بر شکایت خصوصی تثییر دارد.
./000
9/204
./569
نفرت از برند بر شکایت عمومی تثییر دارد.
./000 12/593
./710
نفرت از برند بر قصاص برند تثییر دارد.
./000 12/915
./672
نفرت از برند بر انتقام از برند تثییر دارد.
./000
9/899
نفرت از برند بر ازخودگذشتگی برند تثییر دارد./624 .
./000
7/701
./621
نفرت از برند بر انتقام مستقیم تثییر دارد.
./000 16/434
./754
نفرت از برند بر انتقام غیرمستقیم تثییر دارد.

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،با استناد به مقدار ضرایب مسیر و آماره تی که بهرای تمهامی فرضهیههها
بیشتر از  1/96حاصل شده ،میتوان بیان داشت که تمامی فرضیههای این مطالعه تایید گردیدند.
 .7نتيجهگيري و پيشنهادها
هدف اصلی از انجام مطالعه حاضر ،نوعشناسی نفرت از برند با تاکید بر پیامدهای اصلی حاصل از آن است .نفرت از
برند ،یک مدل ترکیبی شامل سه مولفه اصلی بیزاری ،خشم و تحقیر بوده که در مجموع باعث شکلگیری نفرت از
برند گردیده و در نهایت پیامدهایی را در دو سطح انتقام مستقیم و غیرمستقیم بههمراه میآورد.
تحلیل فرضیههای مطالعه در دو سطح انجام گردیده است .با توجه به اینکه مدل پهژوهش حاضهر ،یهک مهدل
ساختاری با معرفهای چندگانه بوده ،ابتدا ایرگذاری هر یک از مولفههای بیزاری ،خشم و تحقیر بهعنوان مولفههای
نفرت از برند در قالب یک مدل ساختاری با معرفهای چندگانه بههمراه بررسی تاییر نفرت از برند بر پیامهدهای آن
موردارزیابی قرار گرفت .نتیجه بررسی سطح معناداری با ضریب اطمینان 95درصد نشان مهیدههد کهه ههر یهک از
مولفههای بیزاری ،خشم و تحقیر ایر معناداری بر شکلگیری نفرت از برنهد داشهتهانهد .عهدم رضهایت مشهتریان از
محصوالت یا کاالهایی که خریداری مینمایند ،در بلندمدت منجر به ایجاد حاالتی عاطفی در افراد نسبت بهه کهاال
خریداریشده میشود که جنبه منفی دارد .نحوه و میزان بروز این حاالت عاطفی ،بسته به ویژگیهای شخصهیتی و
موقعیتهای محیطی که در آن قرار میگیرند ،متفاوت است اما مطالعات صورتگرفتهه سهه مولفهه اصهلی بیهزاری،
خشم و تحقیر را بهعنوان مولفههای اصلی تشکیلدهنده نفرت از برند مطرح کرده و نتایج بررسیهای آنان نشان از
تبیین معنادار نفرت از برند توسط سه مولفه یادشده داشته است .نتیجه حاصلشده نشان میدهد که خشم بها مقهدار
ضریب مسیر  ./525نسبت به دو مولفه دیگر تثییر بیشتری در شکلگیهری احسهاس نفهرت از برنهد دارد .مشهتریان
نسبت به کاالیی که قصد خرید آن را دارند ،انتظاراتی دارند که در ذهن خود شکل میدهند اما زمانی که اقهدام بهه
خرید آن محصول یا کاال مینمایند ،در واقع واقعیت محصول موردنظر در نگاه اول یا در دفعهات بعهدی اسهتفاده بها
انتظارات ذهنی مشتریان تفاوت چشمگیری میکند که این خود سبب خشمگینشدن افراد میشود چهرا کهه اولهین
واکنش احساسی یک موجود زنده در برابر عدم رضایت از کاال یا خدمتی خشم است ( .)Hegner et al., 2017پس
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از بروز خشم در افراد ،دو حالت احساسی دیگر شامل بیزاری و احساس تحقیر در افراد بهروز مهینمایهد کهه در ایهن
مطالعه احساس تحقیر با ضریب مسیر  ./384ایرگذاری باالتری نسبت به بیزاری بها ضهریب مسهیر  ./379در بهروز
نفرت از برند داشته است .نتیجهای که در بررسی مولفههای تشکیلدهنده نفرت از برند بهدستآمده است ،نشهان از
تثییر معنادار بیزاری ،خشم و تحقیر بر نفرت از برند داشته است .این سه عامل بهعنوان عوامل ایرگذار بهر نفهرت از
برند در برخی مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفته است .بهعنوان نمونهای بر این ادعا ،یافتههای این مطالعهه در
این بخش با نتایج حاصل از مطالعات صورتگرفته توسهط ) Fetscherin (2019و )Makkizade et al., (2018
مطابقت دارد.
در گام بعدی این مطالعه ،پیامدهای حاصله نفرت از برند موردتحلیل قرار گرفت .بنابر بررسیهای صورتگرفته
و با استناد به مدلهای ارائهشده ) Fetscherin (2019و ) ،Hegner et al., (2017شش عامل بهعنوان پیامدهای
نفرت از برند موردبررسی قرار گرفت .نتیجه تحلیل دادهها در این بخش ،نشان داد که تغییر برند بها ضهریب مسهیر
 ./786مهمترین پیامد نفرت از برند در این مطالعه بوده است .بدونشک ،تنفهر از برنهد بها بهروز اقهداماتی از سهوی
مصرفکنندگان همراه است .اولین اقدام هر مصرفکنندهای در پی نارضایتی و احسهاس تنفهر از برنهدی کهه از آن
استفاده مینماید ،تغییر برند است .مصرفکننده برای رهایی از احساس تنفر ،اقدام به استفاده از تولیهدات برنهدهای
دیگر مینماید تا بتواند رضایتخاطر ازدسترفته خود را بازیابی نماید .بهگفته بسیاری از نظریههپهردازان ایهن حهوزه
( ،)Harmelig., Magnusson & Singh, 2015; Grégoire, Laufer, & Tripp, 2010تغییهر برنهد ،اولهین و
مهمترین رفتاری است که در پی نفرت از برند ایجاد میشود .بعد از تغییر برند ،بهترتیب انتقام از برند ،قصاص برند،
شکایت خصوصی ،ازخودگذشتگی برند و شکایت عمومی؛ مهمترین پیامدهای نفرت از برند بودهاند .در این مطالعهه،
کلیه شش پیامد حاصل از نفرت از برند بهصورت معناداری از نفرت از برنهد تهثییر پذیرفتههانهد .در ایهن رابطهه نیهز
مطالعاتی انجام گرفته است .بر این اساس نتیجه بهدستآمده در این بخش از یافتههای مطالعات انجامگرفته توسط
) Fetscherin (2019و ) Shoja & Sadeghvaziri (2018حمایت میکند.
در نهایت ،نوآوری این مطالعه نسبت به سایر مطالعات صورتگرفته در این است که ایرگذاری نفرت از برند بهر
انتقام مستقیم و غیرمستقیم از برند تحلیل گردیده است .نتیجه حاصلشده نشان میدهد که نفرت از برند با ضریب
 ./754و  ./621بهترتیب منجر به انتقام غیرمستقیم و مستقیم از برند میگردد که نقش انتقهام غیرمسهتقیم در ایهن
بین پررنگتر از انتقام مستقیم است .بدینمعنی که مصرفکنندگان بهجای شکایتهای خصوصی و عمومی از برند،
در تالشند تا با ازخودگذشتگی مالی ،دست به قصاص و انتقام از برند بزنند .در این حالت ،افراد سعی میکننهد تها از
طری تبلیغات منفی برای برند و انتشار آن با استفاده از شبکههای مجازی و تبلیغهات شهفاهی سهعی در مخهدوش
جلوهدادن برند نمایند تا مصرفکنندگان بالقوهای که قصد خرید آن برند مشهخص را دارنهد ،از خریدشهان منصهرف
سازند .عالوهبراین ،در بررسیهای صورتگرفته پیشین ،روابط موردبررسی در این مطالعه بهصورت مهدلی انعکاسهی
بررسی گردیده درحالیکه ،در این مطالعه بهصورت یک مدل ترکیبی بهنحوی که میزان و شدت ایرگهذاری عوامهل
مویر بر نفرت از برند تعیین گردیده ،انجام گرفتهه اسهت .ایهن نیهز تمهایز ویهژهای بهوده کهه میهان ایهن مطالعهه و
پژوهشهای پیشین ایجاد شده و نوآوری این مطالعه را بههمراه داشته است.
مطاب با یافتههای حاصله در این مطالعه ،پیشنهاداتی در راسهتای بهبهود سیاسهتگهذاری برنهد سهازمان ارائهه
میشود .اول ،شرکتها باید بهطور مداوم هرگونه تعامل غیرمستقیم و مستقیمی را که مصرفکننده بها نهام تجهاری
خود دارد ،چه در فروشگاههایی با کارمندان خط مقدم ،خدمات به مشتری ،بخش شکایت و چه بهصهورت آنالیهن و
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در رسانههای اجتماعی اندازهگیری و نظارت کنند تا بتوانند ضع ها و مشکالت ساختاری و فرایندی خود را برطرف
نمایند .بهعنوان مثال اگر یک شرکت میخواهد همه تغییرات و انواع نفرت از برند و نتایج مختل رفتاری را بهطهور
همزمان ارزیابی کند ،توصیه میشود از همه موارد مندرج در مدل پژوهش استفاده نماید چراکه به شرکتها ابهزاری
برای اندازهگیری و مدیریت انواع مختل نفرت از برند میدهد .این امر به شرکتها اجهازه مهیدههد تها احساسهات
اساسی را برطرف کنند و داشتن سیستمها و فرآیندهای داخلی و خارجی برای اندازهگیری چنین تعاملهایی ،اولهین
گام اساسی در مدیریت روابط مصرفکننده با نام تجاری آنها است .دوم ،هر نتیجه رفتاری ناشی از انهواع مختله
نفرت و احساسات اساسی است و باید بر این اساس مدیریت شود .با استفاده از مهوارد ارائههشهده در ایهن پهژوهش،
شرکتها میتوانند بهسرعت نوع نفرت منتهی به نتایج مربوطه را شناسایی کنند .سرانجام ،درحالیکه هیچ شهرکتی
نمیتواند هر مصرفکننده را راضی کند ،باید بتواند با شدیدترین شرایط یا موارد بهمنظور کاهش تعویض برند (یعنی
فروش ازدسترفته) ،کنترل لفظ منفی (برند صدمهدیده) و رفتارهای انتقامجویانه مستقیم برخورد کند .ایهن مطالعهه
توصیههایی به پژوهشگران آتی دارد .تحقیقات آینده میتواند از یک رویکرد تئوری مبتنی بر تحقیقات بیشتر درباره
نفرت از برند استفاده کند .بهدنبال همین استدالل ،میتوان نظریههای نفرت دیگری همچون نظریهه & Opotow
) McClelland (2007را نیز موردآزمایش قرار داد و نتهایج آن را بها یافتههههای ایهن مطالعهه مقایسهه نمهود .دوم
همانطورکه ) Anderhill (2012استدالل میکند ،نفرت و عش از نظر فرهنگی و اجتماعی سهاخته مهیشهوند و
تحقیقات آینده میتواند نقش و اهمیت فرهنگ را در نفرت از برند کش نماید .همچنین میتوان با انجام مطالعهات
کیفی ،سعی در شناسایی و تبیین پیامدهای دیگری از نفرت برند نمود.
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نویسندگان این مقاله:
دکتر سيد نجمالدین موسوي؛ دانشیار و مدیرگروه مدیریت دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان.
ریاست دانشگاه پلدختر و معاون آموزشی ساب دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان ،تثلی
چندین عنوان کتاب ،اجرای طراحهای پژوهشی متعدد و چاپ بیش از  40عنوان مقاله در نشریات
داخلی و بینالمللی ،اسکوپوس و  ISIو نمایهشده در پایگاههای معتبر داخلی و خارجی بخشی از سواب
علمی ایشان میباشد.
ایوب شيخیزاده؛ دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی دانشگاه
لرستان ،پژوهشگر برتر سازمان تثمین اجتماعی استان خوزستان در سال  ،1400مؤل یک عنوان
کتاب 4 ،عنوان مقاله علمی-پژوهشی و  2عنوان مقاله کنفرانسی نمایهشده در  ISCو سایتهای
مرجع فارسی و در حال ترجمه و یک عنوان کتاب در حوزه تثمین اجتماعی برخی از سواب علمی-
پژوهشی ایشان میباشد.
صابر تقیپور؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت
و برنامهریزی و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان ،چاپ
بیش از  15عنوان مقاله علمی-پژوهشی ،ترویجی و اسکوپوس بخشی از فعالیتهای پژوهشی این
پژوهشگر میباشد.

