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چکیده
روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود .جامعه آماری شامل کلیه
استفادهکنندگان از پوشاک ورزشی در شهر شیراز بودند که  360نفر بهعنوان نمونه درنظر گرفته-
شد .ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه استاندارد شش سؤالی تنفر از برند ،پرسشنامه چهار سؤالی
تجربه منفی گذشته ،پرسشنامه پنج سؤالی ناسازگاری نمادین و پرسشنامه چهار سؤالی ناسازگاری
ایدئولوژیک بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها به تائید  15تن از اساتید مدیریت ورزشی
رسید؛ همچنین مقدار پایایی ،روایی واگرا و همگرا پرسشنامهها مطلوب برآورد شد .تحلیل نتایج
که با روش معادالت ساختاری با نرمافزار  PLSو  SPSSانجام شد ،نشان داد مقدار ضریب تعیین
برای سازه تنفر از برند  0/716میباشد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید میکند.
همچنین مقادیر ضرایب اثر داد نشان تجربه منفی گذشته ،ناسازگاری نمادین و ناسازگاری
ایدئولوژیک بر روی تنفر از برند تأثیر دارد .باتوجه به شکلگیری احساسات منفی و تنفر از برند
بهواسطه زمینههای فردی در استفادهکنندگان از برندهای ورزشی ،به مدیران پیشنهاد میشود با
اتخاذ رویکردهایی در مدیریت برند ،راههایی برای مقابله با بحرانهای اینچنینی مدنظر قرار دهند.
کلیدواژهها :تنفر از برند ،تجربه منفی گذشته ،ناسازگاری نمادین ،ناسازگاری ایدئولوژیک
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مقدمه
در کشورهای توسعهیافته ورزش به صننعتی درآمندزا تبدیلشنده اسنت کنه اسنتفاده از برنند در آن
بهعنوان یک ابزار بازاریابی بهطور فزایندهای موردتوجه قرارگرفته است( & Gholipour, Khabiri

 .)Eidi, 2020زیرا ترکیب بازاریابی و برند یک ضرورت اساسی و بهعنوان یک داراینی ضنروری
و حیاتی در نظر گرفته میشود ( .)Verma, 2021در اینن بنین برنندها نینز بخشنی جداییناپنذیر از
زندگی مصرفکنندگان شدهاند .شنواهد نشنان میدهند مصنرفکنندگان ممکنن اسنت بنه برنندها
بهعنوان یک شریک نگاه کنند ( .)Albert & Merunka, 2013در این حالت برنندها در سیسنتمی
قرار میگیرند که مصرفکنندگان از آنها نهتنها برای پیشبرد زندگی ،بلکه بنرای معننا بخشنیدن بنه
زندگیشان از آنها استفاده میکنند .به بینان سنادهتر ،مصنرفکنندگان برنند را انتخناب نمیکننند،
بلکه آنها زندگی و حیات خود را انتخاب میکننند (.)Bairrada, Coelho and Coelho, 2018
با اینحال این انتخاب همیشه با احساس مثبت به برند نیسنت و مصنرفکنندگان روابن متفناوتی بنا
برندها دارند ( .)Alvarez and Fournier, 2016مطالعات متعددی وجود احساسات مثبنت و منفنی
ادراک شده ناشی از مصرف کاال و خدمات را مورد تائید قرار دادهانند ( Tabatabaienasab and

 .)Abikari, 2015در این میان اندیشمندان بازاریابی بهطور سنتی بیشتر به ابعاد مثبنت مصنرف ینک
کاال یا خدمات مانند عالقه به برند ،اشتیاق به برند ،فداکاری برنند و عشن بنه برنند توجنه کردهانند.
ابعادی که در آن مصرفکنندگان با برندی خاص رابطنه ایجناد میکننند و بنه آن وفنادار میشندند
( .)Batra, Ahuvia & Bagozzi, 2012این وجود افزایش عالقه بنه منوارد مثبنت بنه برنند ،باعن
شده است عوامل منفی مانند بیاعتباری به برند ،نفرت از برند و  ...نادینده گرفتنه شنود .فرضنیههای
جالبی توس تئوریهای روانشناسی در زمینه احساسات منفی مصرفکنندگان نسبت به ننام تجناری
ارائه شده است .این تئوریها بیان میکنند که احساسات تجربنه شنده ،تنأثیر تعیینکنننده بناالیی در
رفتارهای مداوم افراد دارد (.)Tabatabaienasab & Abikari, 2015

یکی از مهمترین مفاهیم منفی که در زمیننه رفتارهنای مصنرفکنندگان بنه برنند مطرحشنده اسنت،
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مفهوم تنفر از برند است ( .)Leventhal, Sarkar & Sreejesh, 2014این حس بهعنوان یک سازه
عنناطفی بننا پیشننینههای خنناص و پیامنندهای رفتننار مصننرفکننده تعریفشننده اسننت ( Hegner,

 )Fetscherin & van Delzen, 2017و نقطنه شنروآ آن در حنوزه بازارینابی در مطالعنات اولینه
پژوهشگرانی مانند ) Feher & Racell (1984که به نوآ شناسی و دسنتهبندی تیپهنا و گوننههای
احساس اقدام کردند ،برمیگردد .آنها با پرسش از پاسخدهندگان دریافتند که پنس از عشن  ،تنفنر
دومین احساس مهم است .پس از آنها نیز ) Shaver (1987بنا تائیند اینن موضنوآ ،دریافتنند تنفنر
سومین جایگاه را در بین  213کلمه احساسنی دار اسنت ( .)Shojae & Sadegh Vaziri,،2018بنا
اینحال نظرات متفاوتی درباره تنفر از برند در روانشناسی مطرح شده اسنت .برخنی مکاتنب اعتقناد
دارند که عش و نفرت به برند نقطه مقابل هنم هسنتند و احساسنات متضنادی دارنند( & Solomon

 .)Stone, 2002در عین حال برخی مکاتب معتقدند که عش و نفرت بنرعکس همندیگر نیسنتند و
استدالل میکنند که نقطه مقابل عش ممکنن اسنت نفنرت نباشند ،زینرا اینن دو احسناس میتواننند
همزیستی داشته باشند؛ بهطوریکه یک فرد میتواند برخی ویژگیهای یک برنند را دوسنت داشنته
باشد و در عینحال از برخی ویژگیهای آن متنفر باشد .با تمام این تفاسیر میتوان گفت این مفهنوم
شاید شدیدترین و درعینحال مهمترین احساس منفی باشد که ممکن است مصرفکننده نسنبت بنه
برند داشته باشد(.)Zarantonello, Romani, Grappi & Fetscherin, 2018

از دینندگاه منندیریتی ،احسنناس منفننی یننا تنفننر بننه برننند میتواننند بننرای شننرکتها مشکلسنناز شننود
( .)Krishnamurthy & Kucuk, 2013زیرا مصرفکنندگان اطالعنات منفنی برنندها را بیشنتر از
اطالعات مثبت ارزیابی میکنند .در این راستا برخی از اندیشمندان معتقدند مردم درباره تجربه منفی
خود بیشتر صحبت میکنند یا مطالب بیشتری را منتشر میکنند ( .)Banister & Hogg, 2001اینن
رفتار در مصرفکنندگان مصداق مفهوم تعصب منفی هسنت و بنه اینن نکتنه اشناره دارد کنه افنراد
تمایل به وزن دادن بیشتری به اطالعات منفی نسبت به اطالعات مثبت دارنند .در کننار اینن موضنوآ
مدیران باید به این نکته نیز توجه کنند که مصنرفکنندگان میتواننند احساسنات منفنی خنود را در
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کوتاهترین زمان از طری اینترنت و شبکههای اجتماعی در سطح دنیا بیان کننند ( Grégoire, Trip

 .)& Legoux, 2009این اتفاق تبعات زیان بناری بنرای برنندها دارد .بهطوریکنه میتوانند باعن
کاهش وفاداری مشتریان ،کاهش تعداد مصرفکنندگان ،تبلیغ منفی دربناره برنند و  ...شنود؛ وقنوآ
این موارد در بازار رقابتی امروزی ،میتواند باع

کناهش فنروش محصنول ،کناهش سنودهی و در

نهایت ورشکستگی شرکتها و برندها شود (.)Hegner, Fetscherin & van Delzen, 2017

در حوزه احساسات منفی و بهخصوص تنفر از برند پژوهشهای اندکی انجامشده است با اینحال
پژوهشگران در این تحقیقات استدالل کردهاند که تنفر از برند عمدتاً ترکیبی از احساسات مشخص
اولیه و گاه ثانویه است .آنها بر احساسات مختلفی مانند ترس ،خشم ،تنفر ،ناامیدی ،شرم و ...
تمرکز کردهاند که همه آنها به تنفر فعال یا غیرفعال از برند منتهی میشود ( Shojae & Sadegh

 .)Vaziri, 2018این احساس تنفر ممکن است علل مختلفی داشته باشد .در این راستا
) Makkizadeh, Aein Jamshid & Saghaei (2018در تحقیقی با عنوان تأثیر زمینههای فردی
بر تنفر از برند و پیامدهای آن در صنعت خودروسازی گزارش کردند تجربه منفی گذشته و
ناسازگاری نمادین بر روی تنفر از برند تأثیر دارد ولی ناسازگاری ایدئولوژیک بر روی تنفر از برند
تأثیر ندارد Shojae & Sadegh Vaziri )2018( .در تحقیقی با عنوان تنفر از برند؛ بررسی و
تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند گزارش کردند تجربه منفی گذشته و ناسازگاری
ایدئولوژیک باع

تنفر از برند میشود ولی ناسازگاری نمادین تأثیری بر روی تنفر از برند ندارد.

) Tabatabaienasab & Abikari (2015در تحقی خود با عنوان بررسی تأثیر تحریفهای
شناختی بر احساسات منفی مصرفکنندگان نسبت به برند و رویکردهای رفتاری آنها گزارش
کردند که افرادی که دارای تحریفات شناختی بیشتری درباره برند (تفکر نامناسب) دارند میانگین
غم ،خشم ،تنفر بیشتری نسبت به برند دارند Joshi & Yadav (2020) .در تحقیقی با عنوان بررسی
تنفر از برند با استفاده از روشهای جدید گزارش بیشتر ادبیات مربوط به برندسازی حول محور
رضایت نام تجاری ،وفاداری به برند ،ارزش برند و تصویر برند است ،اما مطالعات نسبتاً کمتری در
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مورد نفرت از برند وجود دارد و عواملی مانند تجربیات منفی گذشته و هنجار ذهنی درباره برند بر
روی احساس تنفر از برند تأثیر دارد Zarantonello& et al (2018) .تحقیقی با عنوان مسیرهای
تنفر از برند انجام دادند که گزارش کردند عواملی مانند تجربه گذشته منفی با نام تجاری ،رفتارهای
اشتباه شرکتها و عدم تناسب تصویر برند با روحیات و اخالقیات مصرفکننده باع

به وجود

آمدن حس تنفر در مصرفکننده میشود Sampedro )2017( .در تحقی خود با عنوان تجزیه و
تحلیل دینامیکی تنفر و فراموشی برند ،گزارش کرد که سه عامل تجربه منفی گذشته از برند ،عدم
تجانس نمادین و ناسازگاریهای اخالقی برند باع

تنفر مصرفکنندگان از یک برند میشود.

( Preijers )2016نیز در پایاننامه خود با عنوان درک و کاوش در مفهوم تنفر از برند عواملی مانند
بروز رفتارهای منفی توس شرکت ،رفتارهای کلیشهای و منفی که شرکت به مصرفکننده تلقین
میکند را باع

تنفر از برند معرفی کردند Kavaliauskė & Simanavičiūtė )2015( .در

پژوهش خود با عنوان اجتناب از برند :رواب بین محرکهای مرتب با برند و احساسات منفی،
انتظارات از دسترفته و تناقضهای غیر قابل قبول ،عدم تجانس نمادین و ناسازگاریهای
ایدئولوژیک را بهعنوان دالیلی در ایجاد احساس تنفر از برند معرفی کردهاند.
با توجه به مطالب گفتهشده و همچنین پژوهش انجامشده در زمینه تنفر از برند ،بهتازگی برخی از
اندیشمندان به بررسی پیامدهای این مفهوم پرداختهاند که بررسی دقی آنها نشان میدهد حداقل
سه جریان پژوهشی مختلف در زمینه نقش احساسات منفی نسبت به برند وجود دارد )1 .برخی بر
روی عناصر و پیامدهای نفرت از برند ،تمرکز میکنند )2 .درحالیکه برخی دیگر بر روی ساخت
خود نفرت از برند تمرکز میکنند و  )3برخی از آنها بر ایجاد یک چارچوب مفهومی برای نفرت
و پدیدههای مرتب با آن تأکید دارند ( .)Zarantonello & et al, 2018با توجه به این سه جریان
پژوهشی ،میتوان نتیجه گرفت ،اوالً تحقیقات اندکی در زمینه علل به وجود آمدن تنفر از برند
انجام شده است که نتایج آنها نیز گاها متناقض است و همچنین در این باره به تأثیر زمینههای
فردی بهعنوان یک عامل مهم در به وجود آمدن این احساس در مصرفکنندگان کمتر توجه شده
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است و بیشتر بر روی پیامدهای تنفر از برند تمرکز شده است .از آنجاییکه تا بهحال تحقیقی در
زمینه تنفر از برند در صنعت ورزش انجام نشده است از اینرو محق بر آن شد تحقیقی در این
زمینه انجام دهد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا زمینههای فردی تأثیری بر روی تنفر از برند در
استفادهکنندگان از پوشاک ورزشی دارد یا خیر؟
روش تحقیق
هدف از انجام این تحقی  ،تأثیر زمینههای فردی بر تنفر از برند در استفادهکنندگان از پوشاک
ورزشی باشد .روش تحقی حاضر از نوآ کاربردی بوده و از نظر امکان کنترل متغیرها از نوآ
تحقیقات غیرآزمایشی و از نوآ تحقیقات توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری تحقی  ،شامل
کلیه استفادهکنندگان از پوشاک ورزشی در شهر شیراز میباشد .انتخاب حجم نمونه برحسب هدف
پژوهش ،با توجه به توان آزمون  80درصد و سطح آلفا  0/05با استفاده از نرمافزار SPSS Sample

 Powerبه تعداد  360نفر تعیین شد .ذکر این نکته الزم است که محق  ،پرسشنامه را بهصورت
آنالین در سایت کافه پردازش طراحی و لینک آن را از طری شبکههای مجازی در گروهها
قرارداد .بنابراین از روش نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده استفاده شد .پس از جمعآوری
پرسشنامهها تعداد  31پرسشنامه به دلیل ناقص بودن پاسخها کنار گذاشته شد و در نهایت 329
پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .ابزار مورد استفاده تحقی پرسشنامه استاندارد )1
پرسشنامه شش سؤالی تنفر از برند ) )2 ،Hegner & et al (2017پرسشنامه چهار سؤالی تجربه
منفی گذشته ) ،Lee, Conroy & Motion (2009پرسشنامه پنج سؤالی ناسازگاری نمادین
( Lee )2006و پرسشنامه چهار سؤالی ناسازگاری ایدئولوژیک ( Lee & et al )2009بود .جهت
روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو – پسرو استفاده شد ( .)Drasgow, 1984به این
صورت که پرسشنامهها به دو نفر که به زبان انگلیسی مسل بودند داده شد تا بهصورت جداگانه
آنها را ترجمه کنند .سپس با مقایسه ترجمههای دو نفر ،یک پرسشنامه فارسی تهیه شد .در این
مرحله ،هدف کسب اطمینان از این موضوآ بود که سؤاالت پرسشنامهها هیچگونه ابهامی ندارند و
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وقتی افراد آن را میخوانند ،میتوانند از سؤاالت آن به درک مشترکی دست یابند .در مرحله بعد،
ترجمه معکوس صورت گرفت .به این صورت که پرسشنامه ترجمه شده به فارسی ،توس یک نفر
مسل به زبان انگلیسی که از محتوای پرسشنامههای اولیه اطالعی نداشت ،مجدداً به انگلیسی ترجمه
شد .در نهایت با مقایسه دو نسخه تهیه شده فارسی و انگلیسی اصالحات مورد نظر در ترجمه فارسی
اعمال شد .همچنین روایی محتوایی پرسشنامهها توس

 15تن از اساتید مدیریت ورزشی مورد

بررسی و تائید قرار گرفت .از طرفی برای بررسی اعتبار مناسب ابزار اندازهگیری در جامعه مورد
مطالعه از روایی همگرا و واگرا استفاده شد که نتایج آن و پایایی در جدول شماره ( 2و  )3ارائهشده
است .تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادالت ساختاری با نرمافزار  PLSنسخه سه و نرمافزار
 SPSSنسخه  20انجام شده است.
یافتهها
در جدول شماره یک ویژگیهای فردی نمونههای تحقی ارائهشده است.
جدول  .1ویژگیهای فردی نمونه تحقی
گروهها
جنسیت

سن

میزان درآمد

فراوانی

درصد

زن

169

51/37

مرد

160

48/63

کمتر از  25سال

109

33/13

 26تا 30

107

32/52

 31تا 35

75

22/79

 36سال به باال

38

11/56

زیر  3میلیون

101

30/69

 3تا  5میلیون

143

43/65

 5تا  7/5میلیون

47

14/28

 7/5تا  10میلیون

23

6/98

باالتر از  10میلیون

15

4/56

جمع کل

329

100
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در جدول شماره دو به ارزیابی مدل بیرونی و بارهای عامل و مقدار معناداری سؤاالت پرسشنامهها
پرداخته شده است.
جدول  .2ارزیابی مدل بیرونی و بارهای عامل و مقدار معناداری سؤاالت پرسشنامهها
مؤلفهها

سؤاالت
من از برند  Xبیزارم

0/318

2/049

0/610

6/870

0/852

21/909

0/542

5/133

برند  Xافتضاح است

0/844

22/321

من از برند  Xمتنفرم

0/630

6/755

0/749

10/118

0/733

7/554

نمیتوانم تحملکنم
جهان بدون برند  Xجای
بهتری است
من از برند  Xکامالً عصبانی
هستم

عملکرد محصوالت با نام
تجاری  Xضعیف است
محصوالت با نام تجاری X
تجربه منفی گذشته

معنیداری

ترکیبی

بار عاملی

من برند  Xو شرکتش را

تنفر از برند

مقدار

پایایی

ناخوشایند است

0/853

نفرت من از برند  Xبه
عملکرد بد این محصول

0/809

0/817

میانگین
واریانس
استخراجشده

0/434

0/593

آلفای
کرونباخ

0/719

0/773

15/584

مرتب است
من از برند  Xناراضی هستم
محصوالت با نام تجاری X
منعکسکننده من نیست

0/779

12/472

0/422

3/275

محصوالت برند X
ناسازگاری نمادین

باشخصیت من سازگار

0/834

11/372

نیست
من نمیخواهم با برند X
دیده شوم

0/880

13/086

0/836

0/522

0/740
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برند  Xنمایانگر آنچه من
هستم نیست

0/812

9/379

این مارک نمادی از
شخصی است که هرگز

0/547

3/407

نمیخواهم باشم
به نظر من ،برند X
غیرمسئوالنه عمل میکند
به نظر من  ،برند  Xرفتار
ناسازگاری ایدئولوژیک

غیراخالقی دارد
برند Xموازین اخالقی را
نقض میکند
برند  Xباارزشها و
اعتقادات من مطابقت ندارد

0/173

0/986

0/677

6/854

0/892

40/290

0/853

21/214

0/851

0/660

همانطور که در جدول دو مشخص است همه متغیرها از پایایی باالی در مدل برخوردار بودند.
همچنین نتایج مؤید این میباشد که روایی همگرایی پرسشنامه حاضر در حد قابلقبول است .الزم
به ذکر است در مرحله ارزیابی بیرونی سؤال شانزده پرسشنامه که مربوط به ناسازگار ایدئولوژیک
بود بار عاملی الزم را کسب نکرد بنابراین از مجموآ سؤاالت حذف و مورد سنجش قرار نگرفت.
آزمون بار عرضی معیاری است برای سنجش روایی افتراقی و ارزیابی روایی را در سطح معرف
فراهم میکند .همانطور که در جدول  3مالحظه میشود بار هر معرف برای هر سازه باید بیشتر از
بار آن معرف برای سایر سازهها باشد .برای مثال سؤال  1برای سازه خودش  0/547است
درصورتیکه بار این معرف برای سایر سازهها کمتر و معادل  0/318 ،0/284و  0/112است .بنابراین
روایی واگرایی مدل تائید میشود.
مهمترین معیار برای بررسی برازش ساختاری در یک پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهای
پنهان درونزای (وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک
متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،
متوس و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطاب با شکل یک ،مقدار  R2برای سازه درونزای تنفر

0/737
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از برند  0/716محاسبهشده است که با توجه به سه مقدار مالک ،مناسب بودن برازش مدل
ساختاری را تائید میسازد.
جدول .3آزمون بار عرضی (روایی واگرایی)
سؤاالت

تنفر از برند

تجربه منفی گذشته

ناسازگاری نمادین

ناسازگاری ایدئولوژیک

1

0/547

0/284

0/318

0/112

2

0/610

0/516

0/383

0/475

3

0/852

0/311

0/220

0/775

4

0/542

0/426

0/498

0/250

5

0/844

0/333

0/225

0/787

6

0/630

0/465

0/443

0/365

7

0/332

0/749

0/422

0/239

8

0/419

0/733

0/404

0/239

9

0/506

0/817

0/399

0/362

10

0/463

0/779

0/440

0/351

11

0/332

0/422

0/749

0/239

12

0/376

0/381

0/834

0/282

13

0/424

0/314

0/880

0/246

14

0/354

0/219

0/812

0/191

15

0/318

0/284

0/547

0/112

17

0/511

0/253

0/050

0/677

18

0/735

0/402

0/387

0/892

19

0/630

0/298

0/254

0/853

مطاب با الگوریتم بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از معیار ضرایب معناداری  Zیا همان
مقادیر ارزش تی(1حالت معناداری) استفادهشده است .در شکل سه مقادیر محاسبه شده با توجه به
اینکه در بازه بیشتر از  1/96قرار گرفته است لذا میتوان بیان کرد که تمامی مسیرهای مدل در سطح
اطمینان  0/95مثبت و معنادار میباشند(شکل .)2
1. t-values
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شکل  .1خروجی نرمافزار پی ال اس در حالت استاندارد

شکل  .2خروجی نرمافزار پی ال اس در حالت معنیداری
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جدول .4مقدار اندازه اثر
مسیر

R2 Included

R2 Excluded

F2

مسیر تجربه منفی گذشته به تنفر از برند

0/716

0/692

0/081

مسیر ناسازگاری نمادین به تنفر از برند

0/716

0/697

0/066

مسیر ناسازگاری ایدئولوژیک به تنفر از برند

0/716

0/539

0/634

برای هر مسیری میتوان اندازه اثر را با استفاده از  F2کوهن ارزیابی کرد .طب نظر کوهن مقادیر
 0/15 ، 0/02و  0/35برای  F2به ترتیب بیانگر اندازه اثر کوچک ،متوس

و بزرگ است .مقدار F2

کوهن از رابطه زیر محاسبه گردیده است .اندازه اثر هریک از مسیرهای مدل تحقی در جدول 4
آمده است.
)F2 = (R2Included – R2 Excluded

)(1- R2 Included

جدول  .5محاسبه کیفیت مدل اندازهگیری از اشتراک با روایی متقاطع
متغیرها

مقادیر اشتراک با روایی متقاطع

تنفر از برند

0/245

تجربه منفی گذشته

0/319

ناسازگاری نمادین

0/304

ناسازگاری ایدئولوژیک

0/343

برای کیفیت مدل اندازهگیری از اشتراک با روایی متقاطع استفاده میشود همانطور که در جدول
پنج مشاهده میکنید ،شاخصهای وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان نشان میدهد ،مقدار
تمامی متغیرها مثبت میباشند که حاکی از کیفیت مدل اندازهگیری مورد نظر دارد.
جدول .6محاسبه کیفیت کل مدل
متغیر

Communality

تنفر از برند

0/434

تجربه منفی گذشته

0/593

ناسازگاری نمادین

0/522

ناسازگاری ایدئولوژیک

0/660

شاخص نیکویی برازش

GOF= 0/628

R2

0/716

فصلنامه علمی پژوهشهای حامیگری ...

دوره اول ،شماره چهارم ،زمستان 65  1399

برای بررسی کیفیت کلی مدل در حداقل مربعات جزئی ،از شاخص  GOFاستفاده شد که
( Tetenhaves, Vinzi, Chatelin & Lauro )2005آن را مطرح کردند .این شاخص دو مدل
اندازهگیری و ساختاری را مد نظر قرار میدهد و معیاری برای پیشبینی عملکرد کلی مدل است و
از طری فرمول زیر محاسبه میشود.
برازش باالی مدل نشان میدهد که این مدل توس حداقل مربعات جزئی بهخوبی تبیین شده است.
شاخص نیکویی برازش بین صفر و یک بوده و (Wetzels, Odekerken & Van Oppen )2009

سه مقدار 0/01؛  0/25و  0/36را به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوس

و قوی برای GOF

معرفی کردند .همانگونه که در جدول شش مشاهده میشود این مقدار برای مدل پژوهش 0/628
محاسبهشده است که از مطلوبیت مدل حکایت دارد.
جدول .7شاخص قدرت پیشبینی مدل
متغیر
تنفر از برند

-1

SSE/SSO
0/288

در نهایت آخرین معیاری که بررسی میگردد ،معیار قدرت پیشبینی مدل  Q2است .درصورتیکه
مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را کسب نماید ،به ترتیب
نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوس و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن دارد.
مقادیر باالی صفر نشان میدهند که مقادیر مشاهدهشده خوب بازسازیشدهاند و مدل توانایی پیش-
بینی دارد ( .)Henseler, Ringle & Sinkovics, 2009همانطور که در جدول هفت مشاهده
میشود مقادیر  Q2بیشتر از صفر است و این نشان میدهد که متغیرهای مستقل آنها دارای ارتباط
پیشبین هستند.
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در جدول هشت نتایج تحقی آمده است و همانگونه که مشاهده میشود تجربه منفی گذشته،
ناسازگاری نمادین و ناسازگاری ایدئولوژیک بر روی تنفر از برند اثر دارند و توانایی پیشبینی آن
را دارد.
جدول  .8نتایج تحقی
تخمین استاندارد

مقدار معنیداری

نتیجه

تجربه منفی گذشته به تنفر از برند

0/205

2/337

تائید

ناسازگاری نمادین به تنفر از برند

0/207

2/273

تائید

ناسازگاری ایدئولوژیک به تنفر از برند

0/634

9/341

تائید

بحث و نتیجهگیری
امروزه در حوزه بازارینابی و بخصنوص برنند سنازی ،بحن

توجنه بنه احساسنات مشنتریان جایگناه

ویژهای را به خود اختصاص داده اسنت .بهگوننهای کنه تمنامی برنندها در تنالش هسنتند تنا تصنویر
مطلوبی در ذهن مشتریان و استفادهکنندگان خود بهجا گذارند .با اینحال آنها بیشتر تمرکز خود را
بر روی جنبههای مثبت احساسات مشنتریان ماننند عشن بنه برنند ،وفناداری مشنتریان و  ...معطنوف
میکنند و کمتر به جنبههای منفی مانند انزجار از برند ،ترس و تنفر از برند توجنه میکننند .مبناحثی
که عدم توجه به آنها عواقب سنگینی مانند تبلینغ منفنی ،اجتنناب از خریند ،تنرک برنند و  ...بنرای
برندها میتواند در پی داشته باشد .این عدم توجه به احساسات منفی به برند در بین تحقیقنات انجنام
شده نیز دیده میشود و کمتر در زمینه احساسات منفی و بخصوص تنفر از برند تحقیقی انجنام شنده
اسننت؛ از ایننن رو هنندف پننژوهش حاضننر بررسننی تننأثیر زمینننههای فننردی بننر تنفننر از برننند در
استفادهکنندگان از پوشاک ورزشی بود .در این راستا با توجنه بنه شناخصهای بهدسنتآمده ماننند
مقدار  R2برای سازه درونزای تنفر از برند که برابر با  0/716محاسبه شده و با توجنه بنه سنه مقندار
مالک ،مناسب بودن مدل درونی تائید میشود .همچننین مقنادیر  F2محاسنبه شنده بنرای مسنیرهای
مربوطه ،نشاندهنده انداز تأثیر مثبت مسیرهای مورد نظر بر تنفر از برند بنود .شناخص کیفینت کلنی
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مدل یا شاخص  GOFبرابر با  0/628محاسنبه شند کنه نشناندهنده کیفینت مندل سناختاری و مندل
اندازهگیری مدل بود و همچنین ،مقدار  Q2سازه درونزای تنفر از برند برابر بنا  0/288محاسنبه شند
که حاکی از قدرت پیشبینی مناسب مدل در خصوص این سازهها است و بار دیگر ،برازش مناسب
مدل ساختاری پژوهش را تائید میکند.
نتایج نشان داد تجربه منفی گذشته استفادهکنندگان از پوشاک ورزشی بر تنفر آنها از برند تأثیر
دارد .این یافته از تحقی با نتایج (Shojae & Sadegh )2018(، Makkizadeh & et al )2018
، Sampedro )2017(، Zarantonello& et al )2018(، Joshi & Yadav)2020(، Vaziri

( Preijers )2016و( Kavaliauskė & Simanavičiūtė )2015همخوان میباشد .برای مثال
( Shojae & Sadegh Vaziri )2018در پژوهش خود گزارش کردند تجربیات منفی گذشته
باع

ایجاد حس تنفر از برند میشود .همچنین (Kavaliauskė & Simanavičiūtė )2015

اذعان کردند انتظارات ازدسترفته برند بر روی حس تنفر از برند تأثیر دارد .در تبیین این یافته
میتوان گفت :عوامل مرتب با محصول یا خدمت اغلب به تجربه منفی گذشته مصرفکننده از
برند برمیگردد .این تجارت ممکن است ناشی از برآورده نشدن انتظارات مشتریان ،نارضایتی آنها
از محصول یا خدمات ارائه شده باشد .مصرفکنندگان هنگام خرید یک محصول غالباً انتظاراتی را
از آن محصول دارد .حال زمانی که از آن محصول استفاده میکند ،انتظارات اولیه خود را با
کارایی آن مقایسه میکند .حال اگر انتظارات اولیه با کارایی محصول یکی باشد ،این امر موجب
تائید محصول و به طبع آن رضایت از آن میشود .بالعکس درصورتیکه عملکرد محصول از
انتظارات مصرفکننده در سطح پایینتری قرار گیرد ،موجب تائید نشدن و نارضایتی از محصول
میگردد  .این مطلب خود گواه این مدعا است که مشتریان پوشاک ورزشی یا یک چارچوب ذهنی
از قبل طراحیشده ،که میتواند از صحهگذاری یک ورزشکار معروف ،یک استفادهکننده از آن
پوشاک ورزشی نشأت گرفته شده باشد ،برای خرید محصوالت خود اقدام میکنند .حال اگر
پوشاک ورزشی مورد نظر با چارچوب ذهنی مصرفکننده همخوان نباشد ،مصرفکننده ورزشی
احساس خوبی به آن برند پیدا نمیکند .بنابراین تولیدکنندگان پوشاک ورزشی باید تالش کنند
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محصوالتی را ارائه دهند که با چارچوب ذهنی مشتریان نزدیکی بیشتری داشته باشد .در این راستا
میتوانند با نظرسنجی و مصاحبه با مشتریان این امکان را فراهم آورند.
یکی دیگر از یافتههای تحقی نشان داد ناسازگاری نمادین بر تنفر آنها از برند تأثیر دارد .این یافته
با نتایج ( Preijers )2016( ،Sampedro )2017( ،Makkizadeh & et al )2018و
( Kavaliauskė & Simanavičiūtė )2015همخوان میباشد .برای مثال Makkizadeh & et al

) (2018در پژوهش خود گزارش کردند ناهمسانی نمادین باع

تنفر از برند میشود .همچنین

نتیجه پژوهش ( Preijers )2016نشان داد رفتارهای کلیشهای و منفی که شرکت به مصرفکننده
تلقین میکند باع

تنفر از برند میشود .از طرفی این یافته با نتایج (Shojae & Sadegh )2018

 Vaziriناهمخوان میباشد .در تبیین این یافته میتوان از مفهوم خود انطباقی استفاده کرد .این
مفهوم بهخوبی یک رابطه مثبت را میان انطباق تصویر از خود مصرف کننده و تصویر برند و رواب
مثبت برند مشخص کردهاند ( Kressmann, Sirgy, Herrmann, Huber, Huber & Lee,

 .)2006پس میتوان گفت :مصرفکنندگان به خرید برندهایی تمایل دارند که تصاویرشان
متناسب با ادراک آنها از خودشان باشد یا آنهایی که معانی خواسته شده و مطلوب را به
زندگیشان ببخشند ( .)Edson & Bettman, 2005این موضوآ در مورد استفادهکنندگان از
پوشاک ورزشی نیز صدق میکند بهگونهای که ناسازگاری میان معانی نمادین برند و احساس
مصرف کنندگان از خود باع

ایجاد احساسات منفی نسبت به برند پوشاک ورزشی میشود؛ پس

افراد برندهای ورزشی را میخرند ،تا خود ادراکی ایجادکننده و هویتبخش خود را بسازند.
آخرین یافته تحقی نشان داد ناسازگاری ایدئولوژیک بر تنفر آنها از برند تأثیر دارد .این یافته با
نتایج ()2020(،Tabatabaienasab & Abikari )2015(،Shojae & Sadegh Vaziri )2018

 Preijers )2016( ،Sampedro )2017( ،Joshi and Yadavو

& Kavaliauskė

) Simanavičiūtė (2015همخوان میباشد .برای مثال (Tabatabaienasab & Abikari )2015

معتقدند افرادی که تحریفات شناختی بیشتری درباره برند (تفکر نامناسب) دارند میانگین غم،
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خشم ،تنفر بیشتری را احساس میکنند .همچنین ( Kavaliauskė & Simanavičiūtė )2015در
تحقی خود نتیجه گرفتند ناسازگاریهای ایدئولوژیک باع

ایجاد حس تنفر میشود .از طرفی این

یافته با نتایج تحقی ( Makkizadeh & et al )2018ناهمخوان میباشد که دلیل این ناهمخوانی
میتواند تفاوت در جامعهی آماری باشد که تحقی در آن انجام شده است؛ بهطوریکه تحقی
حاضر بر روی استفادهکنندگان از پوشاک ورزشی انجام شده است ولی تحقی

& Makkizadeh

) et al (2018بر روی صنعت خودرو انجام شده است و از آنجاییکه صنعت خودرو سازی کشور
در انحصار دو شرکت خاص میباشند و رقابتپذیری در آنها وجود ندارد ،بنابراین مشتریان
خودرو مجبور به استفاده از یکی از این برندها هستند و عمالً نمیتوانند احساس ناخوشایند خود
نسبت به برند بروز دهند .این در حالی است که صنعت پوشاک ورزشی در کشور بهصورت
انحصاری نیست و برندها و مارک های داخلی و خارجی متنوآ و زیادی در بازار پوشاک ورزشی
وجود دارد و مصرفکننده ورزشی به راحتی میتواند در صورت عدم همخوانی ایدئولوژیهای
خود با یک برند ،آن را ترک کنند و به خرید پوشاک ورزشی از یک برند دیگر اقدام کنند .در
تبیین این یافته میتوان گفت :عوامل زمینهای با شکلگیری ادراک نسبت به ناسازگاری
ایدئولوژیک در مصرفکنندگان ارتباط دارد .این مفهوم را مبانی نظری نیز تائید میکند .بر همین
اساس اشتباهات قانونی ،اجتماعی ،اخالقی شرکتها به واسطه زیانهایی که به مصرفکنندگان
وارد میکند ،زمینههای شکلگیری احساسات منفی و تنفر از برند را ایجاد میکند .از طرفی از
آنجاییکه مسائل ایدئولوژیک ریشه در اعتقادات مشتریان و افراد دارد این عامل میتواند تأثیر
عمیقی بر احساسات منفی داشته باشد ،دلیل آن نیز میتواند این باشد که مشتری به این باور میرسد
که برندها دچار بیمسئولیتی سازمانی شدهاند.
بهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان گفت که شرکتها و برندها ورزشی نمیتوانند تمامی ذینفعان
خود را راضی نگهدارند و احساس تنفر از برند را به طورکلی از بین ببرند ،اما با مدیریت صحیح
میتوانند میزان شدت و اهمیت آن را تا حدود زیادی کاهش دهند و منافع شرکتها را در حصار
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)1 . در این راستا آنها میتوانند از سه راهبردها و گامهای اساسی استفاده کنند.مطمئنی قرار دهند
راهبرد گوش دادن به صحبتها و نظرات مصرفکنندگان پوشاک ورزشی درباره دلیل تنفر آنها
) شرکتهای تولیدکننده پوشاک ورزشی2 .از سوی شرکتهای تولیدکننده پوشاک ورزشی
 زیرا در این زمینه الزم،راهبرد تعامل با استفادهکنندگان از پوشاک ورزشی را مد نظر قرار دهند
است شرکت با تدابیر مناسب به فاز ارتباط برقرار کردن با افراد متنفر از برند وارد شوند و با توجه به
) در نهایت راهبرد3 . بهترین روش تعامل را انتخاب کنند،اطالعات بهدستآمده در مرحله اول
مذاکره است که در آن شرکتهای تولیدکننده پوشاک ورزشی باید احساسات منفی
.مصرفکنندگان را به سمت حذف کردن و پس از آن به سمت احساسات مثبت هدایت کنند
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