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 چکیده

سويي جديد و كمتر آشنا بوده و از سوي ديگر بسـيار بااهميـت و ضـروري اسـت.  تنفر از برند مفهومي است كه از
 مصرف منفي هاياحساس و شده پرداخته بسيار برند به عشق همچون مثبت هايدر ادبيـات برندينگ به احساس

تنفر از برند است؛  يها امديعوامل و پ ليتحلو  يه برند كمتر بررسي شده است. هدف از اين پژوهش، بررسب كننده
 تيريبا مد توانيم ايتنفر از برند كدامند؟و ا يها امديعبارت است است: عوامل و پ قيتحق نيا يپرسش اصل جهيدر نت

 ميافتيدر نيمحقق ريسا يها افتهي يپژوهش با بررس ني. ما در اباشديان كاست؟ م تيتنفر از برند، از شدت و اهم
و انتظارات براورده نشده از  يمنف يها شهيگذشته، كل يتجربه منف ک،يدئولوژيا يناسازگار ن،ينماد يزگاركه ناسا

 ،ياعتراض يرفتار ها ت،ياجتناب از برند، شکا ،يمنف يا هيتوص غاتيتبل نيعوامل تنفر از برند وهمچن نيپرتکرار تر
 حيصح تيريگفت با مد توانيو م .باشديتنفر از برند م ياه امديپ نيانتقام از برند از پرتکرار تر ت،يكاهش/توقف حما

مطالعه  حاضر دانش  ک،يكاهش دهند.از منظر تئور ياديتنفر از برند را تا حدود ز تيشدت و اهم زانيم توانيم
 رانيهم به مد يكرده است. از بعد كاربرد يان جمع اور يامدهاياز تنفر از برند، عوامل و پ يتر عيتر و وس قيعم
. يافته هاي پژوهش ميتواند براي توليدكنندگان كاالهاي ايراني نتايج حائز دهديبرند م تيريدر حوزه مد يد بهتريد

گفت رعايـت اصـول اخالقـي كسب وكار در زمينه آميخته بازاريابي و مسئوليت  توانيم انياهميتي داشته باشد. در پا
 ع رابطـه بـا برند ممانعت ميکند.پذيري اجتماعي، از بروز پيامدهايي نظير تبليغ هاي منفي عليه برنـد و قطـ

 

 .برند، تبلیغات دهان به دهان منفیکلمات کلیدی: تنفر از برند، اجتناب از برند، انتقام از 
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 نظريه توجـه كـانون در و شـد تبـديل بازاريـابي حـوزه در تـوجهي شـايان هايدر دهه هاي اخير، برند و برندسازي به موضوع
 دهيبه پد ياديتوجه ز يابيبازار اتي(. ادب1396و همکاران،  يميمديران و پژوهشگران متعددي قرار گرفته است)ابراهن، پردازا

به برند  اقي( تا اشت2004 نگيو س رزيبه برندها كرده است، از عالقه به برند )مانند اسپ سبتاحساسات مثبت مصرف كنندگان ن
و عشق به برند )به عنوان مثال آلبرت و همکاران  (2007و همتسبرگر  چلريرند )مثالً پ(، تعهد به ب2013)مثال آلبرت و همکاران 

مصرف كننده و  يحال، گسترش و ارتباط روابط منف ني(. با ا2012تر ي؛ روس2006 اي؛ كارول و آهو2012؛ باترا و همکاران 2008
 (. 2013و آلوارز  ريمورد توجه قرار گرفته است )فورن زيبرند ن

 يممکن است برخ يتوجه به انها هستند و حت يب يخود عالقه و عشق دارند برخ ياز مصرف كنندگان به برند ها يبرخ
 تيبخرند همان اندازه اهم تواننديرا نم يزيمصرف كنندگان چه چ ميبدان نکهي. اباشندخاص داشته  ياحساس تنفر نسبت به برند

 (.2004و هوک  سترنيبخرند )ب خواهنديرا م يزيچه چ ميدارد كه بدان

(، 2012و همکاران  ينسبت به برندها كرده اند )رومان ياحساسات منف يروابط، محققان شروع به بررس نيا تيبا توجه به اهم
؛ 2013نفرت از برند. )آلبا و لوتز  راً،ي(، و اخ2004 ننکيمارت نياز برند )پر يي(، جدا2013از برند )پارک و همکاران،  يزاريمانند ب

؛ جانسون و همکاران 2009و همکاران  ري؛ گرگوا2017؛ هگنر و همکاران. 2014 شينريو ها ني؛ فتشر2013و همکاران  سونيبر
و  ندهايشايبا پ يساختار عاطف کيبه عنوان  ژه،ي(. تنفر از برند، به و2016؛ زرانتونلو و همکاران 2015و همکاران  ي؛ رومان2011

 ني(. ا2016؛ زارانتونلو و همکاران 2017شده است )به عنوان مثال هگنر و همکاران  فيعرخاص در رفتار مصرف كننده ت جينتا
عشق به برند به دست آمده است )مانند النگنر  نهيدر زم راًيكه اخ طورتواند منجر به درک بهتر نفرت از برند شود، همان يجنبه م

 (. 2016و همکاران 

درک اينکه چرا مصرف كنندگان برندهايي را دوست ندارند يا حتي حس تنفر به آنهـا را در خـود مـيپروراننـد مهـم است، 
و  نستريمثبت پـردازش مـيکننـد)ب اطالعات از تررا كامل در رابطه با برندها اطالعات منفيزيرا مصرف كنندگان، 

( احتمال بيشتري وجود دارد كه افراد در رابطه بـا تجربـه هاي منفـي صحبت 2001(براساس گفته بينستر و هوگ )2001هوگ،
كننده  فدر ادبيـات رفتـار مصر« تعصب منفـي»يا مطلبي را منتشر كنند تا به تجربه هاي به همان اندازه مثبت بپردازند. عبارت

تعريف شده « تمايل بيشتر افراد به ارائه اطالعات منفي نسبت به اطالعات مثبت»ا عنوان به همين مقوله اشاره دارد و ب
 (. 2008است)كوكوک، 

 يشركت يكه برندها يانندهكمصرف زيانگنفرت يمصرف، رفتارها يشدن بازارها يتاليجيد ندهيسرعت فزا ليبه دل
تواند از انتقاد مصرف  ينم يبرند چيه ،يامروز تاليجيد يدر بازارهادارد.  يتوجهقابل شيافزا دهند،يم رشناخته شده را هدف قرا

 اريرا بس يعموم تيشکا نترنتياست كه ا نيآن ا لياز دل يكننده مصون بماند. بخشمصرف يباف يو در برابر منف زديكننده بگر
ها مصرف  ونيليتواند به طور همزمان به م يم يمصرف كننده به راحت اتيکاها و ش ينگر يانتقادات، منف نيكند و چن يآسان م

شود كه احساسات  يباعث م نيبا بازارها ارتباط برقرار كنند، ا "ناشناس"توانند  يكه مصرف كنندگان م ييكننده برسد. از آنجا
 حيكنندگان ترجاكثر مصرف ،يحضور ديخر يکيزيف يهاطيخود نشان دهند. در مح يواقع تيهو يخود را بدون افشا يواقع

 ،يکيزيف ديخر يهاطيپس از خروج از مح دهنديپنهان كنند، اما اجازه م ايخود را تحت فشار بگذارند  ياحساسات واقع دهنديم
مصرف كننده در  ياحساسات واقع صيتشخ ن،يو خانواده خود از دست بدهند. بنابرا کيرا نسبت به دوستان نزد ياحساسات نيچن



 
 
 
 
 
 
 
 

هستند  کيكه به آنها نزد يخود را تنها با افراد اتيآنها قصد داشتند تجرب رايبود، ز رممکنيغ اًبيتقر ديپس از خر يو حت مراحل
شده است، مصرف  يمعرف نترنتيكه توسط ا يحضور ريناشناس و غ يارتباط يها يفناور نيچن جهيبه اشتراک بگذارند. در نت

 نيخود و همچن تيهو يدر مورد افشا يرا بدون نگران زيخود را به خصوص، انتقاد نفرت انگ يكنندگان اكنون احساسات واقع
كنند. مانند نوشتن دفتر خاطرات خود  يم تيكنند، به بازار هدا يم تيهدا ينفرت خود را به سمت چه كس نکهياز ا يعدم نگران

 (. 24.،ص2019)كوكوک،ديرا آزار ده يسچه ك نکهيدر مورد ا يخود، بدون نگران يبدون پنهان كردن احساسات واقع

 در هنـوز برند از تنفر و اند پرداخته موضوع از خاصي هاي جنبه كردن روشن به فقط تاكنون، گرفته صورت هايبررسي
 هـايپـژوهش تنهـا همچنـين. است نياز آن ابعاد بيشتر شناسايي به و داشته قرار خود بندي پيکره و سازي مفهوم ابتدايي مراحـل

تنفـر از برنـد؛ بررسـي و تحليل »بـا عنـوان  (1397برند در ايران پژوهش شجاع و صادق وزيري ) ورت گرفته در حيطه تنفر ازص
تأثير زمينـه هـاي فردي بر نفرت »( با عنوان 1397و پژوهش مکي زاده، آيين جمشيد و سقائي)« عوامل و پيامدهاي تنفر از برند

ارائه »( با عنوان1399)يميو ابراه يريو پژوهش شجاع، صادق وز« يرانمطالعه: صنعت خودروسازي ا داز برند و پيامدهاي آن؛ مور
 يفيهستند و پژوهش سوم ك ياول و دوم كم يهستند كه پژوهش ها« الگويي از علل و پيامدهاي تنفر از برند كاالهاي ايراني

يش شده و به پژوهشگران آتي برند در جامعه ايران آزما زا تنفر غربي هاياست، كه در هـر دو پژوهش اول تركيبي از مدل
پيشـنهاد داده شـده كه در خصوص علل و پيامدهاي تنفر از برند پژوهشي كيفي و اكتشافي انجام دهنـد. ايـن دو موضـوع 

از برند مصرف كننده  رحـاكي از اهميـت واكاوي عميق تنفر از برند و به خصوص انجام اين بررسي در بازار ايران است. پديده تنف
اين پديده  شتريب يآن، به شناخت و بررس يدر مراحل مقدماتي شکل گيري است و اين پژوهش با توجه به ماهيت مرورهنوز 

 .پديده تنفر از برند گامي رو به جلو برخواهد داشت يكمک كرده و در راستاي پيشبرد نظر

مجمـوع ايـن پژوهش دو هدف عمده را دنبال ميکند كه عبارت اند از كشف علـل تنفـر از برنـد در مصرف كنندگان  در
  ا.ـف پيامدهاي تنفر از برند در آنهو كش

با  توانیم ایو ا تنفر از برند کدامند؟ یها امدیعوامل و پكرد:  انيصورت ب نيرا به ا قيتحق يسوال اصل توانيم پس

 ان کاست؟ تیتنفر از برند از شدت و اهم تیریمد

 هايموضوع كمک شايان توجهي به توليدكنندگان ميکند تا با آگاهي از اين علـل و پيامدها، در راستاي برندسازي محصول اين
 .بردارند گام خود
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يک نام، واژه، سمبل، طرح يـا تركيبـي از آنهـا بـا هدف »( برند عبارت است از 2017اساس تعريف انجمن بازاريابان آمريکا ) بر
 ساير از آنان هايمحصول تمايز همچنين و مشتريان به فروشندگان از گروهي يا فروشنده يک خدمات يا هاشناساندن محصول

(. برند فقـط يـک محصـول فيزيکـي نيسـت، بلکـه خصوصـيتي منحصر به فرد است كه 1397 ، همکاران و صنايعي)  «رقبا



 
 
 
 
 
 
 
 

 و تفکيک موجب زمان طي و مـيکنـد خـود آنِ از را غيرملموس و ملموس هايطي زمان گسترش و بهبود مي يابد و دارايي
 .(1389 رونقي، و محمديان) ميشود مشابه هايمحصول ميان تمايز

( برندها چيزي بيش از نام و عالمت هستند. آنها ركن اساسي روابط هر شركت با مصرف 1393عقيده كاتلر و آرمسترانگ ) به
كنندگان آن هستند. برندها نماد تصورها و احساس هايي هستند كه مصرف كنندگان به كاال و عملکرد آن دارنـد. به بيان ديگر، 

شده براي مصرف كنندگان هستند. در تحليلي نهايي، برندها واقعيتـي در اذهان مصرف  مآنها معرف معناي كاال و خدمات انجا
اگر اين بنگاه از هم پاشيد، زمين و ساختمان »كنندگان هستند. جان استوارت يکي از بنيانگذاران كوايکر اوتز زماني گفته است: 

تر از شما ختيار من بگذاريد، آن وقـت خواهيد ديد موفقو ساير متعلقات شركت از آن شما، فقط نام ها و عاليم تجاري را در ا
 .(1393)كاتلر و ارمسترانگ،  «خواهم بود

 . تنفر از برند2. 2

 ليفينثالمصرف كنندگان به برند مطرح شده است، مفهوم تنفر از برند است ) يرفتارها نهيكه در زم يمنف ميمفاه نياز مهمتر يکي
 فيرفتار مصرف كننده تعر يها امديخاص و پ يها نهيشيبا پ يسازه عاطف کيحس به عنوان  ناي(. 2014 وسريجيش، ساركار ،

مانند فهر  يپژوهشگران هيدر مطالعات اول يابي( و نقطه شروع ان در حوزه بازار2017 ديلزن،شده است ) هيجنر، فيتشرين و فان 
 پاسخ از پرسش با ها.انگردديحساس اقدام كردند، برما يها و گونه ها پيت يو دسته بند ي( كه به نوع شناس1984و راسل )
كه  افتيموضوع، در نيا دتايي با (1987شاور) زياحساس مهم است. پس از انها ن نيكه پس از عشق، تنفر دوم افتنددري دهندگان
  .(1397 ،يريدارد )شجاع و صادق وز يكلمه احساس 213 نيرا در ب گاهيجا نيتنفر سوم

مکاتب اعتقاد دارند كه عشق و  يمطرح شده است. برخ يدرباره تنفر از برند در روانشناس ينظرات متفاوت دهدينشان م قاتيتحق
 يحال برخ ني(. با ا2002نسبت به هم دارند)سولومون و استون،  ينفرت به برند نقطه مقابل هم هستند و احساسات متضاد

دو  نيا رايو معتقدند كه نقطه مقابل عشق ممکن است نفرت نباشد، ز ستندين گريدمکاتب معتقدند كه عشق و نفرت برعکس هم
برند را دوست داشته باشد و در  کي يها يژگيو يبرخ توانديفرد م کيكه  يداشته باشند؛ به طور يستيهمز توانندياحساس م

حال مهم  نيو در ع نيدتريشد دين مفهوم شايتوان گفت ا يم ريتفاس نيان متنفر باشد. با تمام ا يها يژگيو يحال از برخ نيع
 .(2018باشد كه مصرف كننده ممکن است نسبت به برند داشته باشد)زارانتونلو و همکاران  ياحساس منف نيتر

 مرتبط با تنفر از برند اتینظر. 3. 2

تنفر از وم مفه. است شده انجام معدودي هاياز برند يک مفهوم جديد و نوظهور است، از اين رو، در اين خصوص پژوهش تنفر
همچون مفهوم عشق بـه برنـد كه پيش از آن مطرح شده بود، از متون روانشناسي )براي مثال پژوهش:  برند در ادبيات برندينگ

 ادبيات در و دارد قرار هااين تفاوت كه در ادبيات روانشناسي، تنفر، بين افراد و گروه با( استخراج شده است، 2003استرنبرگ 
 .ميشوند مرور برند از تنفر حيطه در شده انجام شاخص هاي(. در ادامه پژوهش2016فراد و برندها )پريجرس،ا بين برندينگ،

 نخستين براي »ميشود بدل ماندگار تنفّري به كنندههنگامي كه عشق مصرف»( در پژوهشي با عنوان 2009و همکاران) گريگور
 هايتمايل اين كه داشتند بيان و ديدند اجتناب و انتقام براي تمايلي عنوان به را تنفر آنها. كردند سازيمفهوم را برند از تنفر بار



 
 
 
 
 
 
 
 

 منفي متقابل رفتارهاي اكثـر منشـأ) فعاالنه عمل يک انتقام، پژوهش، اين در. شوند حاصل خدمات كاستي از ميتوانند منفي
 .گرفتـه شـده است نظـر در(حمايـت توقف /كاهش حد در)منفعالنه رفتار يک اجتناب و( كنندهمصرف

 ارتباط ها،آن هايپژوهش جهنتي براساس و دادند قرار مطالعه شركت را مورد ي( تخلفات اخالق2015و  2013و همکاران، ) يگراپ
خشم و ترس بود  ر،يانزجار، تحق هايتميتنفر كه شامل همان آ هايتميآ يبر رو يتخلف اخالق يسنجش شده برا هايتميآ نبي
 .شد دييتأ

را دو علت از سه علت  ياجتماع يرپذيتيو عدم مسئول يابيبازار ختهيآم كاريبي( فر1399) يميو ابراه يريصادق وز شجاع،
  اند.دانسته يراناي كنندگانتنفر از برند مصرف يرگيشکل

تخلفات  ناي. اندعنوان كرده شركتي تخلفات را كنندگانتنفر از برند مصرف يمهم برا ليدل ني(دوم2016و همکاران) زرانتونلو
( 2013و همکاران) ي( و گراپ2010چن ) شتريبوده است. پ يرقانونيو اعمال غ يمسائل ضداجتماع ،يراخالقيشامل فساد، امور غ

 يخواهد داشت.گراپ پي در را كنندگانمصرف شدهکتنفر ادرا ،يتخلفات اخالق نکهيبر ا يمبن اندبوده دهيرس يمشابه جيبه نتا زين
 .كرده بودند ادياز علل تنفر از برند  يکي عنوانبه« توسط شركت مادر برند يبرداشت از تخلفات اخالق»( ، از 2015و همکاران )

 مخالفت عنـوان بـه را تنفـر آنهـا. كردنـد ارائـه را برند از تنفر از سازي( دومين مفهوم2011از آن، جانسون و همکاران) پس
 بحراني رويدادي كـردن تجربـه از مـيتوانـد و ميگيرد جاي انتقام مفهوم ذيل عمده طور كه بهبرند  با كنندگانمصرف شديد

( منشعب باشد، تعريف كردند. نتيجه اين پژوهش نشان داد كه تنفر از برند توسط احساس شرم قابل تخدما يا محصول با مرتبط)
يک واسطه مهـم در فراينـدي عمـل ميکند كه در نهايت بر اساس آن  تبيين است. در واقع آنها دريافتند كه شرمساري به عنوان

  .افراد به انجام رفتار تنفرآميز ميپردازند

 از تنفر ازخود، پيش هايپژوهش از متفاوت آنها. اندكرده تعريف «برند از حقيقي انزجار» عنوان( نيز تنفر را به 2013و لوتز) آلبا
 مثال، طور به) اندبرده كـار بـه اسـت، شـده گرفته«گروگان» شركت توسط كنندهكه در آن مصرف وضعيتي توصيف براي را برند

  .سوئيچينگ)روگرداني(، يا ايجاد يک انحصار محلي يا ساير موانع خـروج( باالي هايهزينه دليل به

 مطلب ارسال اجتماعي، هايده از طريق رسانهكنن( نتيجه گرفتند كه اين تنفر از برند، به ابراز عصبانيت مصرف2013و لوتز) آلبا
 .انجاميد خواهـد كننـدگانمصـرف ساير با روزانه هايتعامل در منفي تأثير انتقال و تنفر اعالم مخصوص هايسايتوب در

ميتواند از  كه كردنـد تعريف «برند به نسبت منفي شديد عاطفي تأثير يک» عنوان ( تنفر از برند را به2013و همکاران) برايسون
 برند كاربران از منفي هـايكليشـه محصـول، از مشـتري نارضايتي برند، مبدأ كشور از اندچهار مورد بالقوه منتج شود كه عبارت

  .هاشركت اجتماعي عملکرد و

 درخور طور نـد كـه بهاكـرده سـازيمفهـوم منفي هاياحساس از ايمجموعه عنوان ( تنفر از برند را به2016و همکاران) زارانتونلو
. حمايت توقف /كاهش و اعتـراض منفـي، تبليغهـاي شکايت، جمله از رفتارهايي است؛ مرتبط منفي رفتاري منفي نتايج با توجهي

  .هاست شركت اشتباه اقدامهاي حاصل برند از تنفر كه داشتند ابراز همچنين



 
 
 
 
 
 
 
 

 كنندهتعيين عامـل سـه وسيلهبه برند از تنفر كه دريافتند ها( در پژوهشي كمي، پس از آزمون فرضيه2017و همکاران) هگنر
 هايتبليغ برند، از اجتناب رفتاري نتيجه سه به و شودمي ايجاد ايدئولوژيک ناسازگاري و نمادين ناسازگاري گذشته، منفي تجربه
  .شودمنجر مي دبرن از جويي انتقام و منفي

 مفهومي مدل و انـد(رويکرد كمي داشـته1397( و مکي زاده و همکاران )1397يري)وز صادق و شجاع هايايران نيز پژوهش در
 .كردند آزمون ايـران اجتماعي فرهنگي بافت در را(2017) همکاران و هگنر و( 2016)همکاران و زارانتونلو هايپژوهش

ي پيچيده و چندوجهي اسـت )زارانتونلو و مفهوم و هست و بوده تکامل حال در نامبرده هاياز برند، قدم به قدم در پژوهش تنفر
 پيشين سطرهاي در شـدهبيان هايپژوهش. دارد نياز بيشتري هاي( و درک و تبيين اين پيچيدگي به پژوهش2016همکاران،

و اكتشاف  برند از تنفر علل اكتشاف برند، از تنفر سازيمفهوم تکامل از اندكه عبارت اندهبود متمركز مسئله سه بر عموم طوربه
 .پيامدهاي تنفر از برند

مصرف  راي( ز2013 تل،يو ل يشنامورتيشركت ها مشکل ساز شود)كر يبرا توانديتنفر از برند م اي ياحساس منف ،يتيريمد دگاهيد از
معتقدند مردم درباره  شمندانياز اند يراستا برخ ني. در اکننديم يابياز اطالعات مثبت ارز شتريبرند ها را ب يكنندگان اطالعات منف

رفتار در مصرف كنندگان  ني( ا2001و هاگ،  ستري)بنکننديرا منتشر م يشتريمطالب ب اي کننديصحبت م شتريتجربه بد خود ب
نسبت به  يبه اطالعات منف يشتريبه وزن دادن ب لينکته اشاره دارد كه افراد تما نيهست و به ا «يتعصب منف»مصداق مفهوم

 يتوانند احساسات منف يتوجه كنند كه مصرف كنندگان م زين نکته نيبه ا ديبا رانيموضوع مد نياطالعات مثبت دارند. در كنار ا
 ني( ا2009لگوكس، پ،يتر ،يگوريكنند)گر انيب ايدن در سطح ياجتماع يو شبکه ها نترنتيا قيزمان از طر نيخود را دركوتاه تر

ان، كاهش تعداد مصرف كنندگان، يمشتر يتواند باعث كاهش وفادار يكه م يبرندها دارد. به طور يبرا يبار انياتفاق تبعات ز
 يتواند باعث كاهش فروش محصول، كاهش سوده يم ،يامروز يموارد در بازار رقابت نيدرباره برند و ... شود؛ وقوع ا يمنف غيتبل

 .(2017شركت ها و برندها شود )هگنر و همکاران،  يورشکستگ تيو در نها

 قاتيتحق نيحال پژوهشگران در ا نيانجام شده است با ا ياندك يو به خصوص تنفر از برند پژوهش ها يدر حوزه احساسات منف 
مانند  ياست. آنها بر احساسات مختلف هيو گاه ثانو هياز احساسات مشخص اول يبيركاستدالل كرده اند كه تنفر از برند عمدتا ت

شود )شجاع و  يم يفعال از برند منته ريغ ايشرم و ... تمركز كرده اند كه همه آنها به تنفر فعال  ،يديترس، خشم، تنفر، ناام
  .داشته باشد ياحساس تنفر ممکن است علل مختلف ني(. ا1397 ،يريصادق وز

آن در صنعت  يامدهايبر تنفر از برند و پ يفرد يها نهيزم ريبا عنوان تأث يقي( در تحق1397زاده و همکاران ) يراستا مک نيا در
بر  کيدئولوژيا يناسازگار يدارد ول ريتنفر از برند تأث يبر رو نينماد يگذشته و ناسازگار يگزارش كردند تجربه منف يخودروساز

  .ندارد ريثتنفر از برند تأ يرو

تنفر از برند گزارش كردند  يامدهايعوامل و پ ليو تحل يبا عنوان تنفر از برند؛ بررس يقي(در تحق1397) يريو صادق وز شجاع
 .تنفر از برند ندارد يبر رو يريتأث نينماد يناسازگار يشود ول يباعث تنفر از برند م کيدئولوژيا يگذشته و ناسازگار يتجربه منف



 
 
 
 
 
 
 
 

مصرف كنندگان  يبر احساسات منف يشناخت يها فيتحر ريتأث يخود با عنوان بررس قي(در تحق1394)يکارينسب و اب ييطباطبا 
درباره برند )تفکر نامناسب(  يشتريب يشناخت فاتيتحر يكه دارا يآنها گزارش كردند كه افراد يرفتار يکردهاينسبت به برند و رو

  .نسبت به برند دارند يشتريغم، خشم، تنفر ب نيانگيدارند م

مربوط به  اتيادب شتريگزارش ب ديجد يتنفر از برند با استفاده از روش ها يبا عنوان بررس يقي( در تحق1399)اداويو  يجوش
در مورد  يبرند است، اما مطالعات نسبتا كمتر ريبه برند، ارزش برند و تصو يوفادار ،ينام تجار تيحول محور رضا يبرندساز

 .دارد رياحساس تنفر از برند تأث يدرباره برند بر رو يگذشته و هنجار ذهن يمنف اتيتجرب مانند ينفرت از برند وجود دارد و عوامل

مانند تجربه گذشته  يتنفر از برند انجام دادند كه گزارش كردند عوامل يرهايبا عنوان مس  يقي( تحق2018زارانتونلو و همکاران ) 
مصرف كننده باعث به وجود  اتيو اخالق اتيبرند با روح رياشتباه شركت ها و عدم تناسب تصو يرفتارها ،ينام تجاربا  يمنف

 .شود يآمدن حس تنفر در مصرف كننده م

 يبرند، گزارش كرد كه سه عامل تجربه منف يتنفر و فراموش يکيناميد ليو تحل هيخود با عنوان تجز قي( در تحق2017سمپدرو ) 
  .شود يبرند م کيبرند باعث تنفر مصرف كنندگان از  ياخالق يها يو ناسازگار نيگذشته از برند، عدم تجانس نماد

توسط  يمنف يمانند بروز رفتارها ينامه خود با عنوان درک و كاوش در مفهوم تنفر از برند عوامل انيدر پا زي( ن2016) جرزيپر
   .كردند يكند را باعث تنفر از برند معرف يم نيت به مصرف كننده تلقكه شرك يو منف يا شهيكل يشركت، رفتارها

مرتبط با برند و احساسات  يمحرک ها ني( در پژوهش خود با عنوان اجتناب از برند: روابط ب2015) تيسيماناويو س اسکيكاوال
 يليرا به عنوان دال کيدئولوژيا هاييو ناسازگار نيقابل قبول، عدم تجانس نماد ريغ يانتظارات از دست رفته و تناقض ها ،يمنف
تنفر از برند،  نهيپژوهش انجام شده در زم نيكرده اند. با توجه به مطالب گفته شده و همچن ياحساس تنفر از برند معرف جاديدر ا

 انيدهد حداقل سه جر يم آنها نشان قيدق يمفهوم پرداخته اند كه بررس نيا يامدهايپ يبه بررس شمندانياز اند يبرخ يبه تازگ
نفرت از برند،  يامدهايعناصر و پ يبر رو ي. برخ1نسبت به برند وجود دارد.  ينقش احساسات منف نهيمختلف در زم يپژوهش

 يچارچوب مفهوم کي جادياز آنها بر ا ي. برخ3كنند و  يساخت خود نفرت از برند تمركز م يبر رو گريد ي. برخ2كنند.  يتمركز م
 .(2018دارند )زارانتونلو و همکاران،  ديمرتبط با آن تأك يها دهينفرت و پد يبرا

علل به وجود آمدن تنفر از برند انجام  نهيدر زم ياندك قاتيگرفت، اوال تحق جهيتوان نت يم ،يپژوهش انيسه جر نيتوجه به ا با
از مطالعات صورت گرفته در حوزه تنفر از برند گزارش  يخالصه ا 1گاها متناقض است . در جدول  زيآنها ن جيشده است كه نتا

 شده است.

 گر تعدیل یا میانجی پیامد ها علل تنفر مفهوم منبع

 همکاران و گريگور
(2009) 

 تمايل به انتقام جويي*

 *تمايل به اجتناب

 اسيب و مجازات به *نياز -
 شركت به رسوندن

 با تعامل از خروج به نياز*
 شركت

- 



 
 
 
 
 
 
 
 

 همکاران و جانسون
(2011) 

 برند ضد رفتارهاي* شرمساري احساس* - كننده مصرف انتقام*

 همکاران روماني و
(2012) 

 به گيعالقه بي از بخشي*
 برند

 شکايت* -

 منفي اي توصيه تبليغات*

 سوييچينگ برند*

- 

 همکاران و برايسون
(2013) 

 برند مبدا كشور* برند به منفي شديدا *احساسي

 كنندهمصرف نارضايتي*

در  منفي هاي*كليشه
 برند كنندگانمصرف

 اجتماعي عملکرد*
 شركت

- - 

  لوتز و البا

(2013) 

 باالي هاي هزينه* برند از واقعي انزجاز*
 سوييچينگ

 مشتري خروج موانع*

 احساس دادن نشان*
 هاي رسانه در نااميدي
 جمعي

 سايت در نوشتن بد*
 برند از تنفر هاي

 بر منفي تاثيرگذاري*
 در كنندگان مصرف ساير

 روزانه تعامالت

- 

 و كاوالياسکه
 سيماناويکيوت

(2015) 

 نشده براورده انتظارات* برند به منفي احساسات*

 قبول قابل غير تجارت*

 نمادين ناسازگاري*

 ايدئولوژيک ناسازگاري*

 

- - 



 
 
 
 
 
 
 
 

 همکاران و روماني

(2015) 

 انزجار*

 ترس/عصبانيت*

 تحقير*

 تخلفات از برداشت*
 شركت توسط اخالقي

 برند مادر

 كننده مصرف فکر طرز* برند ضد هاي فعاليت*

 همکاران و هارملينگ

(2015) 

 اي مشاجره احساسات*

 نشيني عقب احساسات*

  محصول از اجتناب* -

 منفي اي توصيه تبليغات*

- 

 همکاران و زارانتولو
(2016) 

 به منفي احساسات مجموع*
 برند

 عصبانيت،تحقير،انزجار،:ازجمله

 تحقير و ترس،نااميدي،شرم

 شركتي تخلفات*

 نکردن براورده*
 انتظارات

 اي سليقه هاي سيستم*

 منفي اي توصيه تبليغات*

 كننده مصرف شکايت*

 اعتراضي رفتارهاي*

 حمايت قطع يا كاهش*

- 

 همکاران و هگنر

(2017) 

 از تر شديد عاطفي واكنش*
 برند به نداشتن دوست

 گذشته منفي تجربه*

 نمادين ناسازگاري*

 ايدئولوژيک ناسازگاري*

 برند از اجتناب*

 منفي اي توصيه تبليغات*

 شکايت*

 برند از انتقام*

- 

 وزيري صادق و شجاع

(1397) 

 شديد منفي عاطفي احساس*
 برند به

 گذشته منفي تجربه*

 نمادين ناسازگاري*

 ايدئولوژيک ناسازگاري*

 حمايت توقف/كاهش*

 برند از اجتناب*

 منفي اي توصيه تبليغات*

 شکايت*

 برند از انتقام*

- 

 همکاران و زاده مکي

(1397) 

 گذشته منفي تجربه* برند به منفي شديدا احساسي*

 نمادين ناسازگاري*

 برند به اعتراض*

 شکايت*

 حمايت توقف/كاهش*

 منفي اي توصيه تبليغات*

 نفرت فردي هاي زمينه*

 - برند از اجتناب* بازار در بزرگي و بلندا* برند به منفي احساسات* اتوال و برايسون



 
 
 
 
 
 
 
 

 فرهنگي سلطه* (2019)

 منفي هاي كليشه*

 نمادين هويت*

 مسيوالنه غير رفتار*

 منفي اي توصيه تبليغات*

 شکايت*

 اعتراضي رفتارهاي*

 همکاران و وزيري صادق

(1399) 

 اميخته فريبکاري* برند به منفي احساس*
 بازاريابي

 بازاريابي اميخته قصور*

 مسيوليت نداشتن*
 اجتماعي پذيري

 منفي اي توصيه تبليغات*

 رقيب از حمايت*

 برند با رابطه قطع*

- 

 همکاران و اللهي عبد

(1399) 

 گذشته منفي تجربه* برند به منفي احساس*

 نمادين ناسازگاري*

 ايدئولوژيک ناسازگاري*

 نفرت فردي هاي زمينه* -

 همکاران و اللهي عبد

(1400) 

 برند از اجتناب* - برند به منفي احساس*

 حمايت كاهش*

 منفي تبليغات*

 شکايت*

 برند از انتقام*

- 

 

 گیری. نتیجه3

 پژوهش اين. است گرفته صورت ان با مرتبط مفاهيم و برند از تنفر به راجع محدودي هاي پژوهش برندينگ و بازاريابي ادبيات در
 را ان از حاصل هاي پيامد و گذار تاثير عوامل ان، با مرتبط مفاهيم و برند از تنفر حوزه در گرفته انجام تحقيقات بر مروري با

 وريک،ئت منظر از. باشدمي مفيدي مطالب حاوي اجرايي مديران براي هم پژوهشگران براي هم مقاله اين. است كرده بررسي
 به هم كاربردي بعد از. است كرده اوري جمع ان پيامدهاي و عوامل برند، از تنفر از تري وسيع و تر عميق دانش حاضر مطالعه
 .دهدمي برند مديريت حوزه در بهتري ديد مديران



 
 
 
 
 
 
 
 

 و هزينه و كنندگان مصرف نزد ها بازخورد اين بودن ماندگارتر و اذهان در منفي احساسات بودن تر توجه مورد و تمايز به باتوجه
 عوامل شناخت بازار، رقابتي شرايط در هم آن كننده، مصرف اعتماد مجدد بازيابي و جامعه اذهان از آنها كردن پاک بودن بر زمان

 مجموعه يک پايداري و توسعه در حياتي نقشي آن سريع هاي درمان دانستن و آن وقوع از پيشگيري و برند از تنفر هاي پيامد و
 بيشتري فضاي و فرصت كنندگان مصرف كه اينترنت، بستر در اجتماعي هاي شبکه توسعه با امر اين. دارد خدماتي يا تجاري

 به و داشته اختيار در مختلف محصوالت و برندها به نسبت مصرف بازار و اجتماعي فضاي در خود منفي احساسات ابراز براي
 از دهند، مي بروز را خود منفي احساسات داشته، خود واقعي احساسات كردن پنهان در سعي كه فيزيکي فضاي به نسبت راحتي
 .است گشته برخوردار تري ويژه اهميت

 است برخوردار بسزايي اهميت از ايدئولوژيک ناسازگاري نمادين، ناسازگاري برند، از تنفر علل بحث در گرديد بيان كه همانگونه
( 1397) وزيري صادق و شجاع( 2017) همکاران و هگنر( 2015) سيماناويکيوت و كاوالياسکه مطالعات در توانمي را اهميت اين

 .نمود مشاهده( 1399) همکاران و اللهي عبد( 1397) همکاران و زاده مکي

 شجاع( 2017) همکاران و هگنر نتايج با علت اين كه كرد اشاره گذشته منفي تجربه به ميتوان برند از تنفر پرتکرار علل ديگر از
 .ميباشد همخوان( 1399) همکاران و اللهي عبد( 1397) همکاران و زاده مکي( 1397) وزيري صادق و

 سيماناويکيوت و كاوالياسکه نتايج با علت اين كه كرد اشاره  نشده براورده انتظارات به ميتوان برند از تنفر پرتکرار علل ديگر از
 و برند از تنفر در تاثيرپذيري و تاثيرگذار نقش تواندمي ها علت همگي كه. ميباشد همخوان( 2016) همکاران و زارانتولو( 2015)

 .باشد داشته آن هايويژگي و شرايط

 و دارد قرار اهميت اول درجه در منفي اي توصيه تبليغات كه نمود مشاهده توانمي نيز برند از تنفر پيامدهاي بحث در همچنين
 و هارملينگ( 2013) لوتز و البا( 2012) همکاران و روماني مطالعات در نيز را آن اهميت. ميباشد ها پيامد ترين تکرار پر از يکي

 همکاران و زاده مکي( 1397) وزيري صادق و شجاع( 2017) همکاران و هگنر( 2016) همکاران و زارانتولو( 2015) همکاران
 داراي كه نمود مشاهده( 1400) همکاران و اللهي عبد( 1399) همکاران و وزيري صادق( 2019) اتوال و برايسون( 1397)

 .بودند تکرار بيشترين

 هگنر( 2015)همکاران و هارملينگ مطالعات در ميتوان نيز را ان اهميت كه ميباشد برند از اجتناب برند از تنفر هاي پيامد ديگر از
 .نمود مشاهده( 1400) همکاران و اللهي عبد( 2019) اتوال و برايسون( 1397) وزيري صادق و شجاع( 2017) همکاران و

 صادق و شجاع( 2017) همکاران و هگنر مطالعات در كه ميباشد برند از انتقام برند، از تنفر هاي پيامد ترين مهم از ديگر يکي
 .ميباشد موجود( 1400) همکاران و اللهي عبد( 1397) وزيري

 رقيب، از حمايت برند، با رابطه قطع حمايت، توقف/كاهش مانند اعتراضي رفتارهاي نظير ديگر تکرار پر هاي پيامد همچنين و
 .است داشته دنبال به را شركت به رساندن آسيب و مجازات به نياز شکايت،

 قطعي رضايت كننده بيان كننده مصرف خريد تکرار يا خريد است؛ مشهود برندها نسبي يا كامل انحصارگري كه صنايع برخي در
 .ندارد وجود دهان به دهان منفي تبليغات مانند آن از حاصل پيامدهاي و برند از تنفر كه است ان بيانگر و نيست برند از وي



 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفر احساس و دارند نگه راضي را خود ذينفعان تمامي نميتوانند ها برند و ها شركت كه گفت ميتوان كلي گيري نتيجه عنوان به
 براي .دهند كاهش زيادي حدود تا را ان اهميت و شدت ميزان ميتوانند صحيح مديريت با اما ببرند بين از كلي طور به را برند از

 با شركت تا است الزم اول گام در است؛ كرده معرفي را اساسي گام سه( 2016) كوكوک كننده، مصرف برند از تنفر مديريت
 فضاي در كه يکديگر با كنندگان مصرف ارتباطات در و شركت با آنها ارتباطات در كنندگان مصرف به پيوسته «دادن گوش»

 و كنندگان مصرف تنفر داليل كنندگان، مصرف تنفر ميزان از را خود اطالعات است، همگان ديد در و گيرد مي شکل عمومي
 با شركت است الزم «تعامل» دوم گام در. دهد افزايش برند از آنها منفي احساسات به پاسخ در آنها بالقوة و بالفعل عملکردهاي

 است، آورده دست به اول گام در كه اطالعاتي به توجه با و شود وارد برند از متنفران با كردن برقرار ارتباط فاز به شايسته تدابير
 احساسات بايد برند است، «مذاكره» كه سوم گام در نهايت، در. كند انتخاب برند از متفران با را تعامل برقراري روش بهترين

 تجويزي گام سه اين. كند هدايت مثبت احساسات سمت به آن از پس و منفي احساسات حذف سمت به را كنندگان مصرف منفي
 نکته اين به بايد. باشد كنندگان مصرف برند از تنفر با برخورد مسير در برند مديران راه چراغ كه است برند از تنفر مديريت در كلي
 اما كند؛ كن ريشه را احتمالي برند از تنفر و دارند نگاه راضي را خود نفعان ذي تمامي توانند نمي ها شركت اگرچه كه داشت نظر

 منافع و داد كاهش كرد، ترميم زيادي حد تا را آن اهميت و شدت ميزان اساس بر آنها بندي دسته و كننده مصرف تنفر مديريت با
 آميخته يا كيفي هايي پژوهش شود مي پيشنهاد محترم پژوهشگران به اساس، همين بر. داد قرار تري مطمئن حصار در را شركت

 دهند انجام را برند از تنفر حوزه در

 و يافته اهميت پيش از بيش اكنون پديده اين شناخت براي مطالعاتي موارد تعميق و توسعه و بيشتر مطالعات به نياز نتيجه در
 .رسد مي نظر به ضروري امر يک
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