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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effect of
unpleasant experience on distance from the brand and
dealing with the brand through hate mediation. The
present research is applied in terms of purpose and
descriptive-survey in terms of data collection method.
The statistical population of the present study is the
customers of chain restaurants in Tehran. In this study,
384 customers were selected randomly using Cochran's
formula as a statistical sample from an infinite
population. To conduct this research, a questionnaire
was used which to confirm its validity, face validity,
convergent validity and divergent validity were used
and for its reliability, Cronbach's alpha and combined
reliability coefficient were used. Data analysis was
performed with SPSS and PLS software. The results
showed that hatred and unpleasant experience have a
significant effect on brand distance and brand
confrontation. Hate had a mediating role in the
relationship between unpleasant experience and brand
branding and brand confrontation.
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چکیده
 کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از،لحاظ هدف
 جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان. پیمایشی است-نوع توصیفی
384  در این پژوهش.رستوران های زنجیره ای درتهران هستند
نفر از مشتریان با استفاده از فرمول کوکران بهعنوان نمونهی آماری
.از یک جامعهی نامتناهی بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند
برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت تأیید
 از روایی صوری و روایی همگرا و روایی واگرا استفاده،روایی آن
شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی
 تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار اسپیاساس و.استفاده گردید
 نفرت و تجربه: نتایج پژوهش نشان داد.پیال اس انجام شد
..ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با برند تأثیر معناداری دارد
نفرت در رابطه ی بین تجربه ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با
.برند نقش میانجی داشت
واژههاي کلیدي
. نفرت، انتقام با برند، دوری از برند،تجربه ناخوشایند
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میدهد که در رأس آنیك نام تجاری قدرتمند ایجاد میشود
 .پنجمین بلوك این هرم یعنی احساس نام تجاری ،پاسخهای
احساسی مشتریان و واکنشهای آنها نسبت به برند را نشان
میدهد .همچنین احساس نام تجاری به وجه اجتماعی مربوط
میشود که توسط آن نام تجاری برانگیخته میشود(طباطبایی
نسب و آبیكاری.)1393 ،
برندها به زندگی مصرفکنندگان معنا میبخشند و
مصرفکنندگان سعی دارند تا خود را از طریق برندها معرفی
نمایند .بنابراین مصرفکنندگان به دنبال برندهایی هستند که
باشخصیت آنها سازگاری داشته و معرف بهتری برای آنان
باشند .وجود تنفر نسبت به یك برند همیشه هم بد نیست
چراکه در کنار مفهوم نفرت مفهوم "عشق به برند" نیز
خودنمایی میکند .بهطور مثال در دو تحقیق متفاوتی که در
زمینه عشق به برند و نفرت صورت گرفته است نتایج در
تحقیق ابتدایی نشان داد که برند اپل محبوبترین برند در
میان مصرفکنندگان(کارجالوتو و همكاران  )2016 ،و نتایج
پژوهش هنگر و همكاران()2017حاکی از آن بود که برند اپل
درعینحال منفورترین برند نیز میباشد .در امر برندسازی
مفاهیم گستردهای تابهحال موردتوجه محققان و صاحبنظران
قرارگرفتهاند و هرکدام از دیدگاههای مختلفی به مفاهیم
موجود در این حوزه پرداختهاند ولی باوجود عالقه روزافزون به
مباحث مرتبط با مصرفکننده و برند ،میتوان اذعان داشت که
مفهوم نفرت در ادبیات بازاریابی مغفول مانده است(دلزن ،
2014؛ بوس  .)2014 ،از نگاه مدیریتی ،روابط منفی برند با
مصرفکنندگان ،میتواند برای شرکتها مشكلساز
شود(فورنیرو و آلورز .)2013 ،
نفرت ،نگرش منفی مصرفکنندگان نسبت به یك برند،
ارتباطات و هویت آن بهعنوان نتیجهی بیعدالتی برند ذهنی
مصرفکننده با ارتباط با برند ،نشان میدهد .هرگونه تعامل
برند با مصرفکننده که به مصرفکنندگان تجربیات بد و
دردناکی را در هر دو سطح فیزیكی و عاطفی میدهد بهطور
بالقوه منجر به نفرت میشود .به معنای وسیعتر ،نفرت
میتواند بهعنوان کنارهگیری و جدایی مصرفکننده از یك
برند و نظامهای ارزشی آن تعریف شود ،درنتیجه بیعدالتی
بیوقفهی برند تشدید میشود و عمیقاً احساسات منفی
مصرفکننده را حفظ میکند .چنین احساسات منفی میتواند از
تقلیل و کاهش ارزش برند به دلیل انزجار و تحقیر شدن به
وجود میآید ،متفاوت باشد (رسولی و همكاران.)1398 ،

مقدمه
درواقع درك ماهیت این احساسات منفی و پیشبینی
رفتارهای منفی مشتریان نسبت به برند هم برای محققان و
هم برای تحقیق گران بازاریابی دشوار است ازاینرو شناسایی
طیف احساسات منفی مصرفکنندگان نسبت به محصوالت،
خدمات و بهویژه برندهای مختلف و همچنین شناسایی
رویكردهای رفتاری آنان هنگام تحمل این احساسات گامی در
راستای درك ماهیت این احساسات است .از سوی دیگر گاهی
تجزیهوتحلیل اطالعات در ذهن ما دچار تحریف میشود  .این
نوع تحریفها که خطاها و تحریفهای شناختی نامیده
میشوند ،به اشكال گوناگونی ظاهر میگردند .تحریفهای
شناختی بهعنوان عوامل روانشناختی که موجب اشتباهات
ادراکی در افراد میشود ،میتواند در احساسات منفی آنها
مؤثر بوده و درنتیجه در نتایج قابلانتظار از رفتار مشتریان
تحت تأثیر قرار دهند .ازاینرو ،بررسی این دسته از متغیرهای
روانشناختی بر احساسات و رویكردهای رفتاری
مصرفکنندگان ،هم میتواند پاسخی برای توجیهات افراد و
بهخصوص صاحبان کسبوکار مبنی بر مؤثر دانستن و تعمیم
ویژگی شخصی افراد بر قضاوت آنها از محصوالت ،خدمات و
برند بوده و هم شناخت بهتری را نسبت رویكردهای رفتاری
مشتریان در شرایط مختلف ناشی از اشتباهات ادراکی فراهم
آورد  .اشتباهات ادراکی که اغلب ممكن است جهت مخفی
کردن ایرادات محصوالت و خدمات و یا حتی برند یك
محصول از سوی صاحبان کسبوکار دچار بزرگنمایی شوند .
احساسات جزء اصلی پاسخ مشتری میباشد و از طریق
تبلیغات ،جو فروشگاه ،اثرات متقابل خدمات ،استفاده از برخی
محصوالت و ارزیابی رضایتبخش از آن و  ...برانگیخته
میشود .احساس و عاطفه ممكن است عامل انگیزشی اصلی
در رفتار مصرفکنندگان باشد و نیز اثرات غیرمستقیمی را بر
رفتار آنها از طریق شكلدهی شناخت آنها ،بر جای بگذارد .
این تأثیرات میتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد .کلر در مدل
ارزش ویژه مبتنی بر مشتری خود بیان کرده است که ایجاد
یك نام تجاری قوی میتواند بر اساس مجموعهای متوالی از
مراحل ،موردنظر قرار بگیرد که رسیدن به هر مرحله در گروه
طی مرحله قبل میباشد .تمامی مراحل اهدافی را در ارتباط با
مشتری به سرانجام میرساند .طی این چهار مرحله فرایندی
دشوار و پیچیده است که برای تحقق آن این فرایند به شش
بلوك در ارتباط با مشتری تقسیم شود و هرمی را شكل
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تنفر ،احساس بسیار شدیدتر ،قویتر و اساسیتری نسبت به
حس دوستنداشتن یك برند است .این گزاره همچنین در
مورد تفاوت بین عشق به برند و دوست داشتن برند نیز صدق
میکند(روسیتر  .)2012 ،در زمینه بازاریابی و رفتار
مصرفکننده برای نخستین بار گریگوری و همكارانش
( )2009به مفهوم نفرت پرداختند .آنان نفرت را تمایل به انتقام
یا دوری از برند تعریف کردند .یعنی مصرفکننده درازای
عملی که برند مرتكب شده است تمایل دارد آن برند را
مجازات نموده یا از آن دوری ورزد .لذا در این مطالعه به
دنبال شناسایی تاثریات تجربه ناخوشایند بر دوری از برند
وانتقام با برند با واسطه گری نفرت هستیم.
مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 1-2تجربه ناخوشایند
عصر امروز ،عصر تجربهها است و تجربههایی که درنتیجه
استفاده از یك برند در ذهن مشتری شكل میگیرد و در مواقع
لزوم توسط مشتری بازخوانی و بازیابی میشود ،تعیینکننده
تصمیم مشتری در خرید یا گریز از خرید آن برند خاص است.
در ارتباط بااهمیت این نوع تجربهها و مخصوصاً نوع منفی آن،
مطالعات نشان داده است:نارضایتی مشتری از خرید یك برند و
درواقع تجربه منفی وی از برند به برندگریزی و انتخاب برندی
دیگر منجر میشود .همچنین واژهای با عنوان "تصاویر
ضبطشده "،به این نكته اشاره میکند که مشتری تصاویری از
تجربههای منفی قبلی خود از برند را در ذهن ذخیره میکند
که بازخوانی این تصاویر در آینده (فرآیند خرید حال) فرد را از
خرید مجدد برند رویگردانی میکند (ریندل و همكاران،
.)2014
عوامل مرتبط با محصول بیشتر به تجربه ناخوشایند
مصرفکننده بانام تجاری اشاره دارد .این تجربیات ممكن
است مربوط به خرابی محصول ،نارضایتی از پیشنهاد یا
وابستگی منفی کشور مبدأ باشد .اگرچه مصرفکنندگان
برندهای مختلف را به دالیل مختلف میخرند ،پایهترین
انتظارات عملكرد مناسب محصول یا خدمات است .هنگامیکه
مصرفکنندگان از یك محصول یا خدمات استفاده میکنند
انتظارات اولیه خود را با عملكرد واقعی مقایسه میکنند و
درنتیجه انتظارات مصرفکنندگان میتواند یا دیده شود یا نه.
زمانی که انتظارات مصرفکنندگان از برند مطابق باتجربهشان
باشد معموالً منجر به رضایت میشود .تائید درست زمانی
اتفاق میافتد که انتظارات مصرفکننده در متناسب یا باالتر از
انتظارات اولیه باشد .عدم اطمینان منفی هنگامی رخ میدهد
که عملكرد واقعی پایینتر از انتظارات است که احتماالً منجر

به نارضایتی میشود .تفاوت بین نفرت از محصول و نفرت این
است که تجربه منفی محصول خاصی از یك نام تجاری،
نگرش نسبت به سایر محصوالت از همان نام تجاری را تحت
تأثیر قرار میدهد و بنابراین ،نفرت بر روی سطح برند متمرکز
میشود .بریثون و همكاران( )2013نارضایتی مصرفکننده را
بهعنوان قویترین پیشبینی کننده نام تجاری در زمینه
ماركهای لوکس میشناسند (علی و همكاران.)2020 ،
2-2نفرت برند
نشانهی این است که حمله و تخریب در قالب فعالیتی ضد
برند جهت تخریب و از بین بردن برند ،قریب به وقوع
است(زارانتلو2016 ،؛ کوچوك2019 ،؛ فرحات و چانی.)2020 ،
نفرت افراد را به اتخاذ رفتارهای خاص مانند استراتژیهای
انتقامایی وا میدارد .استراتژیهای حمله در بیشتر رفتارهای
بین فردی و ارتباطی که افراد برای رویارویی با نفرت اتخاذ
میکنند به چشم میخورد(زارانتونلو و همكاران .)2016 ،با
توجه به عواقب احتمالی نفرت ،دانش روانشناسان نشان
میدهد گرایشهای مختلف رفتاری با نفرت ارتباط دارد .برای
انتقام با احساس نفرت ،افراد ممكن است به چیزی که از آن
نفرت دارند حمله کنند(استراتژیهای حمله :تبلیغات توصیهایی
منفی) ،از آن فاصله بگیرند(استراتژیهای اجتنابی :کاهش یا
قطع حمایت برند) یا با آن انتقام کنند(استراتژیهای رویكردی
یا انتقامای :شكایت یا اعتراض نسبت به برند)(زارانتونلو و
همكاران.)2016 ،
 3-2انتقام با برند
بر اساس تئوری برابری ،هدف اساسی از انتقام با برند مجازات
برند جهت برقراری تساوی میباشد .زارانتونلو و
همكارانش( )2016اعتراضها و شكایتهای مشتریان را
بهعنوان رویكردی از طرف آنان در نظر گرفتند .شكایت
همانند تبلیغات دهانبهدهان یكی از عوامل از دسته
واکنشهای فعال است .مشتریان دارای حس تنفر ،امیدوارند
که بتوانند با به اشتراك گذاشتن تجربیات منفی خود با
دیگران ،شهرت یك شرکت را خدشهدار کرده و دیگران را
قانع کنند ،تا در رابطهی خود با شرکت بازنگری کنند.
«شكایت ،تالشهای مصرفکننده برای ارتباط با سازمانهایی
مثل رسانههای جمعی ،سازمانهای حمایت از حقوق
مصرفکننده و در برخی شرایط نیز مراجع قانونی است؛ زیرا
این سازمانها توانایی الزم را برای مجازات کردن یك شرکت
و ملزم ساختن شرکت به برطرف کردن مشكل رادارند».
مصرفکنندگان با گزارش رفتار نامناسب آن شرکت به
سازمانهای حقوق مصرفکننده یا حتی اقدام قانونی علیه آن،
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مصرف بزرگتری میباشد .این شرایط چیزی بین جبر و
اختیار است که تا حدودی در میان مصرفکنندگان و نگاهشان
نسبت به برند و مصرف ،رایج است .هاگ و همكارانش
( )2009معتقدند ،اجتناب ،بیزاری و رها کردن ،درجات مختلفی
از عدم انتخاب یك برند میباشند که این امر نمایانگر شدت
احساس و رفتار مصرفکنندگان میباشد .دوری از برند شامل
کنارهگیری از برند است درحالیکه مخالفت ،شكلی از رفتار
فعاالنه در بازار را به نمایش میگذارد .دوری از برند رفتاری
منفعالنه بوده و مشاهده و تشخیص آن بهسختی صورت
میپذیرد (عابدی و اسكندری.)1397 ،
کاهش /توقف حمایت از دیگر عوامل دسته اول یعنی
واکنشهای منفعل است .مشتریان میتوانند از طریق حذف
مزایایی که از طریق حمایتهای آینده خود ایجاد خواهند کرد،
انتقام بگیرند .دی ولف و همكاران( )2001کاهش /توقف
حمایت را اینگونه تعریف کردهاند« :تالشهای یك مشتری
برای کاستن از تعداد دفعات بازدید ،میزان خرج کردن در هر
بازدید از برند و به همان میزان ،و به همان میزان افزایش
بازدید از برندهای رقیب» .اگرچه تصمیم به کاهش حمایت
مشتری به دالیلی غیر از اقدامات تالفیجویانه برمیگردد؛
برای مثال ،یك مشتری میتواند تصمیم بگیرد از شرکتی دور
شود ،زیرا نمیخواهد شاهد تكرار یك تجربهی منفی باشد؛ اما
در حالت کلی این رفتار راه آسان برای اقدامات تالفیجویانه
نیز هست(شجاع و صادق وزیری.)1397 ،

امیدوارند مجازات شده و مجبور شود اشتباه خود را جبران کند.
همچنین برخی مشتریان امیدوارند که بتوانند با این گزارش
منفی خود ،به کسبوکار آن شرکت صدمه وارد کنند .نوعی
دیگر از نتایج رفتاری روی اقدامات فعال و مستقیم سوی برند
متمرکز است .اقدامات مستقیم در شكایت علیه کارکنان برند،
سرقت یا آسیب رساندن به داراییهای مرتبط با برند نمود پیدا
میکند .بر اساس نظریه برابری ،هدف اصلی از اقدامات
انتقامجویانه برای مجازات و آسیب رساندن به برند و رسیدن
بهتساوی و عدالت است(ابرو و همكاران)2020 ،
 4-2دوری از برند
تحقیقات در زمینه روانشناسی نشان میدهد که احساسات
منفی متفاوت ممكن است باعث تحریك واکنشهای رفتاری
و ایجاد شناخت منحصربهفرد گردد .دوری از برند یك برخورد
منفعالنه نسبت به برند است درحالیکه دو پیامد بعدی نفرت
(تبلیغات دهانبهدهان منفی و انتقام با برند) واکنشهای
فعاالنه مصرفکننده را تعریف میکنند .دوری از برند به معنای
روی گرداندن از برند میباشد که در این شرایط مصرفکننده
محصوالت برند دیگری را برای مصرف انتخاب میکند.
مطابق با تحقیقات گذشته ،درك بهتر روابط برند مصرفکننده
بستگی به این دارد که واکنشهای احساسی مصرفکنندگان
به برند چگونه است و چه حسی نسبت به برند دارند.
استرنبرگ( )1986معتقد است که صمیمیت ،بهعنوان اساس
روابط توأم با عشق ،بر میزان «احساس نزدیكی کردن» و
«وابستگی» مبتنی است .مشابه احساسات مثبت نسبت به یك
برند ،وقتی فردی نسبت به یك برند احساس منفی دارد،
انتظار میرود که این امر موجب فاصله گرفتن و دوری از برند
شود .لی و همكارانش ( )2009عنوان میکنند ،دوری از برند
پدیدهای است که بهموجب آن ،مصرفکنندگان آگاهانه یك
برند را رد کرده یا از آن دوری میکنند.
موضوع مهمی که توسط لی و همكارانش شرح دادهشده
است توضیح این مطلب میباشد که دو موقعیت متفاوت
«حادثه» و «عمد» در دوری از برند اتفاق میافتد .زمانی که
مصرفکننده انتخاب ندارد بهطور مثال برند بسیار گران است
یا موجود نیست و یا در دسترس نمیباشد ،اگرچه این تمایز
توضیح کاملی در مورد ناحیه خاکستری بین اختیار و اجبار را
مشخص نمیکند .تصور کنید شرایط انتخاب مبهم است ،مثالً
درگیری ذهنی پایین است ،یا مواقعی که یك تصمیم به
تصمیمهای دیگری وابسته است یا اینکه جزئی از یك الگوی

 5-2پیشینه و چهارچوب نظری تحقیق
شجاع و صادق وزیری ( )1397در تحقیقی با عنوان «تنفر از
برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند» باهدف
بررسی و تحلیل مفهوم تنفر از برند ،عوامل و پیامدهای ناشی
از آن است .در این پژوهش پیمایشی ،جامعهی هدف شامل
تمامی شهروندان شهر تهران و روش نمونهگیری ،خوشهای دو
مرحله ایی بوده است .تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران 385 ،نفر بوده و ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه
و روش تحلیل دادهها مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده
از نرمافزار  LISREL8.80بوده است .مطابق نتایج
پژوهش ،تجربهی منفی گذشته و ناسازگاری ایدئولوژیك
باعث تنفر از برند میشوند؛ درحالیکه فرض ناسازگاری
نمادین(عامل اصلی تنفر از برند) ،رد شده است .از طرفی تائید
شده است که تنفر از برند باعث دوری از برند ،کاهش/توقف
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حمایت ،تبلیغات دهانبهدهان منفی ،شكایت و انتقام از برند از
سوی مصرفکننده خواهد شد.
عابدی و اسكندری ( )1397در تحقیقی با عنوان «بررسی
پیشایندها و پیامدهای نفرت» به بررسی عوامل پدیدآورنده
نفرت و پیامدهای آن میباشد .این تحقیق ازنظر هدف
کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی میباشد .تمامی
مصرفکنندگان انواع برندها در بازار ایران ،جامعه آماری را
تشكیل داده که با توجه به نامحدود بودن جامعه از  437نفر به
روش نمونهگیری در دسترس و با استفاده از ابزار پرسشنامه
استاندارد ،دادهها گردآوری شد و به روش مدلسازی معادالت
ساختاری ،توسط نرمافزارهای  SPSS24و
 SmartPLS3مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان
داد ،از میان پیشایندهای نفرت ،عدم تجانس ایدئولوژیك،
بیشترین تأثیر را بر نفرت دارد .تجربیات نامطلوب و ناسازگاری
نمادین نیز به ترتیب بر نفرت تأثیر مثبتی میگذارند .در ادامه
نشان داده شد که تبلیغات دهانبهدهان منفی ،بیشترین تأثیر
را از نفرت میپذیرد.
هنگر و همكاران ( ،)2017مطالعه ای با عنوان بررسی و
تحلیل مفهوم تنفر از برند انجام دادند .در این پژوهش
پیمایشی ،جامعة هدف شامل مشتریان المانی است .تعداد
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 224 ،نفر بوده و ابزار
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه و روش تحلیل دادهها
مدلسازی معادالت ساختاری بوده است .مطابق نتایج
پژوهش ،تجربة منفی گذشته ،ناسازگاری نمادین و ناسازگاری
ایدئولوژیك باعث تنفر از برند میشوند؛از طرفی تائید شده
است که تنفر از برند باعث دوری از برند ،انتقام با برند و
تبلیغات دهانبهدهان منفی از سوی مصرفکننده خواهد شد.
سمپدرو و همكارانش ( )2017تحقیقی با عنوان نفرت و
فراموشی برند انجام دادند .این تحقیق با چندین رویكرد به
وقوع پیوست به این صورت که ابتدا تعداد  30مصاحبه عمیق
جهت تدوین دقیق مفاهیم انجام شد و در ادامه جهت آزمون
مدل به روش مدلسازی معادالت ساختاری ،داده ها از 506
پاسخدهنده به پرسشنامه گردآوری شدند .نتایج نشان داد
فراموشی برند بستگی به این دارد که چه عواملی باعث به
وجود آمدن نفرت شده اند .نتا یج نشان داد تجربیات منفی
گذشته ،ناسازگاری تصو یر و ناسازگاری ایدئولوژیك تأثیر
باالیی بر نفرت دارند و همچنین نفرت منجر به دوری از برند،
شكایت شخصی و انتقام با برند میگردد ولی ارتباط معنی
داری بین نفرت با شكایت عمومی و انتقام از برند یافت نشد.
زرانتلو و همكاران ( ،)2016مطالعه ای با عنوان نفرت برند

انجام دادند .نویسندگان دو مطالعه کمی در اروپا انجام دادند.
در مطالعه  ،1اندازه گیری نفرت برند توسعه یافت و اثرات آن
بر نتایج رفتاری آزمایش شد .در مطالعه  ،2نویسندگان نشان
دادند که چگونه نام تجاری نفرت می گیرد و نتایج رفتاری آن
بسته به دالیل نامناسب بودن نام تجاری تغییر میکند .مطالعه
منعكس کننده نامناسب بودن نام تجاری بهعنوان یك صورت
فلكی از احساسات منفی است که بهطور قابل توجهی با نتایج
منفی رفتاری مرتبط است ،ازجمله شكایت WOM ،منفی،
اعتراض و کاهش حمایت  /حمایتی.
در راستای بیان مساله و مبانی نظری فرضیات بدین صورت
است:
 :H1تجربه ناخوشایند بر نفرت تأثیر معنادار دارد.
 :H2تجربه ناخوشایند بر دوری از برند تأثیر معنادار دارد.
 :H3تجربه ناخوشایند بر انتقام برند تأثیر معنادار
 :H4نفرت تأثیر میانجی معنادار بر رابطه بین تجربه
ناخوشایند و دوری از برند دارد.
 :H5نفرت تأثیر میانجی معنادار بر رابطه بین تجربه
ناخوشایند و انتقام برند دارد.
 :H6نفرت بر دوری از برند تاثیر معناداری دارد.
 :H7نفرت بر انتقام با برند تاثیر معناداری دارد.
نفرت

دوری

انتقام

تجربه
ناخوشایند

شكل .2مدل مفهومی مطالعه برگرفته از مطالعات برایسون و
همكاران( ،)2021کورینا و همكاران(.)2020
روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی 1است .ازنظر روش
توصیفی-2پیمایشی با رویكرد کمی است .در این پژوهش
جامعه آماری شامل مشتریان عطر بیك در سطح شهر تهران
میباشد .یك جامعهی نامحدود از مشتریان عطر بیك384 ،
Applied .1
Descriptive .2

آسایش و زارع  :بررسی تأثیر تجربه ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با برند با اثر واسطه نفرت

روایی همگرا میباشد .این همبستگی برای اطمینان از این که
آزمون آنچه را که باید سنجیده شود میسنجد ،ضروری است.
برای روایی همگرا باید میانگین واریانس استخراج شده
( )AVEمحاسبه شود .در واقع در مدل یابی  ،PLSیكی
دیگر از معیارهای مناسب برای ارزیابی مدل بیرونی این است
که سازه باید بیشترین واریانس مشترك را با نشانگرهایش
نسبت به اشتراك آن با سازههای دیگر در یك مدل معین
داشته باشد .برای این ارزیابی محققین استفاده از میانگین
واریانس استخراجشده ( ،)AVEیعنی میانگین واریانس
مشترك بین سازه و نشانگرهایشان را پیشنهاد میکنند (علی و
همكاران .)2020 ،در این معیار که نشاندهنده روایی ابزار
اندازهگیری است ،فرض بر این است که متغیر پنهان موردنظر
واریانس مشترك بیشتری با نشانگرهای تعیینشده نسبت به
هر متغیر پنهان دیگری دارد .محققین مقادیر میانگین واریانس
استخراجشده  0.5و بیشتر را توصیه میکنند و این امر به
معنای آن است که سازه موردنظر حدود  50درصد و یا بیشتر
واریانسهای نشانگر خود را تبیین میکند (رسولی و همكاران،
 AVE .)1397یا( میانگین واریانس استخراجی ) باید بزرگتر
از  0.5باشد .که مقادیر فوق حاکی از آن است که( >AVE
) 0.5هر متغیر بزرگتر از  0.5است پس شرط دوم همگرایی
نیز برقرار است.

نفر از طریق فرمول کوکران در سطح اطمینان  95درصد،
بهعنوان نمونهی موردبررسی انتخاب شدند.همچنین شیوه
نمونهگیری نیز تصادفی ساده بود .در این پژوهش از یك
پرسشنامه استاندارد ،استفادهشده است در این پژوهش پایایی
از طریق آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی محاسبه
گردیده است .همچنین برای روایی پرسشنامهها با توجه به
اینكه پرسشنامههای تحقیق استاندارد میباشند لذا ازنظر
روایی محتوایی و صوری به تائید خبرگان رسیده است و
همچنین از روایی همگرا و روایی واگرا نیز استفادهشده است.
برای آزمون صحت مدل نظری در سطح کالن و محاسبه
ضریبهای تأثیر از روش مدل یابی معادالت ساختاری1
بهوسیله نرمافزار پیالاس 2استفادهشده است.
یافته هاي تحقیق
بررسی آمار توصیفی مربوط به سن افراد پاسخ دهنده نشان
داد که تعداد 15نفر از پاسخ دهندگان در بازه سنی  20سال و
کمتر قرار دارند و  ٪3.9حجم نمونه را تشكیل میدهند.
تعداد 17نفر از افراد پاسخ دهنده  21تا  25سال سن دارند که
 ٪4.4از حجم نمونه را تشكیل میدهند 42 .نفر نیز  26الی 30
سال سن دارند51 .نفر بین  31الی 35سال سن دارند که
 ٪13.3از حجم نمونه و  53نفر بین  36الی  40سال که
 ٪13.8از نمونه تشكیل میدهند 203 .نفر  41سال و باالتر
که  ٪52.9از نمونه تشكیل می دهند.
مدلیابی  plsدر دو مرحله صورت میپذیرد :نخست مدل اندازه
گیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیلهای روایی و پایایی و
تحلیل عاملی تاییدی بررسی می شود و در مرحله ی بعد مدل
ساختاری (مدل درونی) با برآورد مسیر بین متغیرها بررسی
میشود و سپس برازش مدل کلی صورت می پذیرد .برای
بررسی مدل بیرونی ،بار عاملیو آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی،
متوسط واریانس استخراج شده (جدول  )2و نتایج بررسی
فرضیات در جدول 3قابل مشاهده است.
هرگاه یك یا چند خصیصه اندازهگیری شوند همبستگی بین
این اندازهگیریها دو شاخص مهم روایی را فراهم میسازد.
اگر همبستگی بین بارهای عاملی باال باشد ،پرسشنامه دارای
Structural Equation Modeling 1

.

Visual-PLS

2
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نتیجه گیري
نتایج تاییدی این مطالعه حاکی اثرات مهم تجربه ناخوشایند و
نفرت بر انتقام و دوری از برند است لذا میتوان بیان نمود که
در راستای پاكسازی ذهن مصرفکنندگان از تجربیات
ناخوشایند ،دلجویی نمایند .همچنین پیشنهاد میگردد هدیه یا
پكیج هدیهای به مناسبت روز تولد مشتریان اهدا نمایند تا
خاطرات منفی گذشته را در ذهن مشتریان خود محو نمایند .با
تغیر رویكرد اصلی مبنی بر ارتقا خدمات ازنظر کیفی و
کمی ،و احترام به شأن مصرفکننده امروزی  ،میتوانند
تجربیات منفی گذشته در ذهن مصرفکنندگان را بهمرور
باگذشت زمان حذف نمایند.
در رابطه با فرضیات میانجی ،در خصوص مذاکره مثبت و
تأثیرگذار با مشتری که نفرت را تجربه کرده است و در حال
اقدام به اجتناب یا انتقام برند ،موضوع کمی پیچیدهتر از یك
گفتوگوی ساده و عذرخواهی است و پیشنهاد میگردد
مدیران ،تعصبات را کنار گذاشته و بر مبنای الگوریتم
پیشنهادی در شكل ،3اقدامات الزم برای برگرداندن مشتریان
از نفرت را اتخاذ نمایند.

شكل  .3الگوریتم تصمیم مدیریت جهت خنثیسازی نفرت
در این شرایط ،مدیر رستوران بایستی با دعوت محترمانه از

مشتری ناراضی یا متنفر از برند ،دالیل و مستندات مشتری را
بهخوبی گوش دهد ،و پس از تائید صحت ،باید در طول فرآیند
مشارکت بر روی چگونگی درك عدالت در رابطه مصرفکننده
با برند تمرکز کنند و بایستی به کارکنان خود درباره معنی و
ارزش تحمل نظرات منفی ،آموزش دهند .اگر کارکنان در
فرآیند مشارکت همدلی نشان دهند و به مصرفکنندگان
گوش کنند ،این روند تا حدی راههای جدیدی را برای ارتباط
مثبت و جذاب مصرفکننده با برند باز میکند .رستوران،
میتواند هنگامیکه با متنفرین خود تعامل میکند ،رابطه مثبت
با مصرفکنندگان وفادار خود را به شكل نمونهای ،برجسته
کند تا بتواند یك نقشه راه برای برقراری رابطه مثبت با
متنفرین خود ایجاد کند .این کار درواقع راهكاری برد-برد را
پیش روی مدیران قرار میدهد به این معنی که تا وقتیکه
میتوان روی روابط مثبت و سود دوطرفه کار کرد چرا باید از
رابطه باخت-باخت یا باخت-برد ،پیروی کرد .درواقع ،فرایند
مشارکت مانند یك مناظره انتخاباتی نیست که در آن سعی
شود به مصرفکنندگان ثابت کرد که حق با رستوران است و
آنها اشتباه میکنند .مهم نیست که مصرفکننده در سطوح
نفرت مالیم ،متوسط و یا سوزان باشد ،ارتباطات مشارکتی
نباید آمرانه و طاقتفرسا باشند و مدیر بایستی سعی کند
الیههای نفرت را بهصورت مرحلهای طی کند ،اقدام مشارکتی
باید به یك شیوه متقابالً محترمانه انجام شود مصرفکنندگان
خود را سرزنش نكنند؛ سعی کنند درك کنند که مشكل واقعی
چیست و مشتریان حقدارند هر طوری که میخواهند فكر
کنند ،مدیران باید بر تجربه بد مصرفکننده تمرکز کنند و
سعی کنند نقطه تمایز مصرفکننده از معانی برند خود و
سیاستهای کسبوکار را بفهمند و بجای دفاع متعصبانه،
تغییر در سیاستها را متناسب با خواسته مشتریان انجام دهند.
به محققان پیشنهاد می شود در مطالعات خود این موارد را
لحاظ نمایند:
انجام این مطالعه در جوامع مختلف دیگر همچون
•
بانكها ،دانشگاه ،فروشگاه های انالین و ...
ترکیب مدل مفهومی این مطالعه با مدل مفهومی
•
مطالعات ناسازگاری جهت بسط نتایج در سطح گسترده
انجام این مطالعه در سایر استانها غیر از تهران
•
انجام این مطالعه با در نظر گرفتن متغیرهایی
•
همچون تبلیغ شفاهی منفی ،عدم حمایت از برند و پدیدار
شدن نتایج تكمیلی در راستای نتایج این مطالعه
انجام این مطالعه با در نظر گرفتن نقش های
•
تعدیلی متغیرهایی همچون جنسیت ،قیمت ،درامد و ...
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