
 های بین المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایرانمرکز دائمی نمایشگاه    

  

 

The effects of congruency of environmental issue and product category and green 

reputation on consumer responses toward green advertising 

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

کننده و های مصرفزیست بر روی تبلیغات سبز بر روی پاسخمحصول و ادعای محیط تشابه و یکسانیهدف این مقاله بررسی تاثیر 

شده طراحی شناسی / رویکرد یک آزمایش/ روش طراحیاست.  هارمونینیز تاثیر متعادل شهرت سبز درک شده محصول بر روی تاثیر 

از طریق نظرسنجی آنالین  با یک متغیر کمکی )شکاکیت تبلیغاتی( دو به دو )شهرت باال / پایین همخوانی با شهرت سبز کم / کم(

ش اسپانسر، قصد ها همخوانی باالی مقوله سبز و مقوله محصول، نگرش مثبت آگهی، نگرآموز کالج انجام شد. یافتهدانش ۱۷۹از 

است. اثر تاثیر گذاشته BIکند. شهرت سبز پایین به طور مثبت بر نگرش و (، اعتبار اسپانسر و اعتبار پیام ایجاد میBIرفتاری )

 رخ داد.  BIو شهرت سبز در  ofتعاملی 

ل ازنظر شهرت سبز کمک اصالت / ارزش این مطالعه به ارایه یک رویکرد جدید به شهرت سبز با بررسی درک یک مقوله محصو

کند که همخوانی باالیی از مقوله محصول خود داشته باشند و های این مطالعه به مدیران ارتباطات بازاریابی توصیه میکند. یافتهمی

 زیست را به حداکثر برسانند تا اثربخشی ارتباطات را به حداکثر برسانند. ادعای محیط

 . مقدمه ۱

ها، فعاالن و مصرف کنندگان، دغدغه اصلی بوده و منجر به ها، دولتهای مختلف از جمله شرکتیان گروهمحیطی در ممسائل زیست

در رابطه با بازیافت و حفاظت از  ریکا افراد را با اطالعات پایداراست. وزارت انرژی آمموضوعات شدهباره این ردکسب اطالعات 

های اجتماعی زیست مانند پیوستن به گروههای طرفدار محیطر فعال در فعالیتها بطوکند. به عالوه، شرکتمی تربیتزیست محیط

(. بورس تحصیلی، بامبرگ و Lunati ،۲۰۱۳) می کنندزیست شرکت دار محیطاندازی محصوالت دوستهای سبز و راهبرای جنبش

Moser (۲۰۰۷) دهه زیست درمحیط کننده رفتار طرفدارعوامل تعیین افزایش چشمگیری را در تعداد مقاالت منتشر شده در مورد 

تواند کنند که میها از تبلیغات به عنوان ابزاری برای بهبود اعتبار سبز خود استفاده میوکار، شرکتدر حوزه کسبنشان دادند.  ۲۰۰۰

اد از طریق هر (. به طور کلی، شهرت یک نه۲۰۱۶محیطی تعریف شود )آلن، به سادگی به عنوان شهرت مربوط به مسایل زیست

(. شهرت قوی و مثبت در کاهش آسیب زمانی که نهاد در b ۲۰۰۱و ویلسون،  Gotsiشود )نشان داده می رفتار نمایش و ارتباطی

مشکالت زیست (، اما مسائل اخالقی شامل محیطholladay ،۲۰۰۶و  Coombsکند )وضعیت بحرانی قرار دارد، نقش مهمی ایفا می
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و همکاران  arias(ایجاد کند. از نظر شهرت سبز، Lariscy ،۲۰۱۴و  Sohnجدی تری نسبت به نهاد )های تواند آسیبمی

 محصول، یک فاکتور موثر بر واکنش به تبلیغات است.  دسته(استدالل کردند که درک قبلی از ۲۰۰۰)

است. اکثر تحقیقات اندهباقی م یافته است، طیف تحقیقات تبلیغات سبز محدوددر حالی که توجه علمی به شهرت سبز افزایش

(، ادعای ۲۰۰۶اند، مانند درگیری با محیط )چان و همکاران، سبز بر عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات تمرکز کرده تبلیغات

کننده یا های مصرف(. این مطالعات بر روی ویژگی۱۹۹۷و همکاران،  Manrai(و دانش محیطی )۲۰۱۱محیطی )چانگ، زیست

اند. با این حال، مطالعات در مورد تاثیر شهرت سبز بر اثربخشی تبلیغات در تحقیق تبلیغات پیام تبلیغاتی متمرکز شدههای ویژگی

 سبز کمیاب هستند. هدف از این مطالعه پر کردن این شکاف است. 

 Griskevicius؛ ۲۰۰۰، و روث Bansalکنند )تحقیق می د شهرت سبز در سطح برند / سازمانبرخالف مطالعات قبلی که در مور

محصول  دسته هایفرض اینکه مصرف کنندگان از با . می پردازدمحصول  دسته، این مطالعه به موضوع در سطح  (۲۰۱۰و همکاران، 

دهد که شهرت دارند )مثال محصوالت پاالیشگاه نفت در مقابل دوچرخه(، نتایج تحقیق نشان می قبلیدرک  ز،از لحاظ شهرت سب

محصول ممکن است بر اثربخشی آگهی در سطح برند تاثیر گذار باشد. برای درک مکانیسم، انتقال  دستهدر سطح سبز درک شده 

در تبلیغات و بازاریابی تاثیر تاثیر کلی یک نهاد شامل برند، محصول و حامی  aloمحصول به سطح برند، تاثیر  دستهنگرش از سطح 

(. این تاثیر توضیح ۱۹۹۵و همکاران،  Leuthesserباشد )ی خاص نهاد میهاهای مصرف کنندگان نسبت به ویژگیروی نگرش

 تواند به یک برند وابسته، محصول و حامی منتقل شود. محصول می دستهدهد که چگونه ادراک محیطی در مورد یک می

با هم منطبق محتوا لیغاتی از نظر دهد زمانی که عناصر تبشده در تبلیغات است که توضیح میوری کامال پذیرفتهئیک ت همبستگیاثر 

 Moorman؛ Kamins ،۱۹۹۰، نتایج مثبت تری دارند. مانند نگرش نسبت به تبلیغات ) شوند )به عنوان مثال رویداد و اسپانسر(می

 (نسبت به زمانی که۲۰۱۳و همکاران،  Carrillat)(BI)(و قصد رفتاری ۲۰۱۳و همکاران،  Carrillat(و برند )۲۰۰۲و سایرین، 

 کند. محیطی در تبلیغات سبز صدق میشوند. این تاثیر در همخوانی گروه محصول و یک مساله زیستناجور هستند تولید می

باشد. پنج تاثیر یک مقوله محصول و همخوانی یک موضوع محیطی میهدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات سبز به عنوان 

، اعتبار پیام BI(، نگرش نسبت به اسپانسر )به عنوان(، Aadشوند: نگرش نسبت به تبلیغ )میمتغیر اثربخشی آگهی در نظر گرفته 

 دسته(و اعتبار منبع )سزیم(. برای رسیدن به هدف پژوهش، این مطالعه از یک اعتبار )شهرت سبز باال / پایین در Cmتبلیغاتی )

استفاده کرد. اثرات اصلی دو متغیر  محیطی در مورد تبلیغ سبز()همخوانی باال / پایین گروه محصول و یک مساله زیست ۲محصول(

 ها بر اثربخشی تبلیغات سبز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مستقل و اثرات متقابل آن

تاثیر تبلیغات قرار می را در مورد این که چگونه شهرت سبز تحتاین موضوع به چند دلیل ارزشمند است. اول، این مطالعه دانش عل

های این مطالعه یک رویکرد جدید به تحقیق تبلیغ سبز را با استفاده از شهرت سبز درک دهد. دوم اینکه، یافتهدارد گسترش می

در زمینه  congruenceکه اثر  دهددهد. سوم، نتایج این مطالعه نشان میمحصول به جای محصوالت فردی ارایه می دستهشده 

 گیرند. تبلیغات سبز قابل اعمال است. عالوه بر این مشارکت فکری، پیشنهادها کاربردی نیز مورد بحث قرار می
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 ها . مرور ادبیات و فرضیه۲

 محصول  دستهزیست و بر مقوله محیط) هارمونی(  همبستگی اثر ۲-۱

؛ Peterson ،۱۹۹۱؛ ۲۰۱۲و همکاران،  Bortree؛ ۱۹۹۵اند )بانرجی و همکاران، دهمحیطی را مطالعه کرمحققان مسایل زیست

Stafford  ،و مقوله۱۹۹۶و سایرین)( های محصولAtkinson  ،در تبلیغات سبز. ۱۹۹۳؛ کارلسون و همکاران، ۲۰۱۵و کیم)Iyer 

محصوالت به طور محصول رابطه وجود دارد. برای مثال، خانواده  دستهزیست و نشان دادند که بین مقوله محیط (۱۹۹۴و همکاران )

متوسل شدند. با این حال، تنها چند  درصد( ۵۵به مسایل زمین ) ۱۹۹۲و  ۱۹۹۱های آگهی تبلیغاتی سبز در سال ۹۵عمده در بین 

این رابطه، این مطالعه نظریه تاثیر  اند. برای توضیحمحصول را در تبلیغات سبز بررسی کرده دستهمحقق رابطه بین موضوع محیطی و 

دو  نا همخوانیدهد که چگونه همخوانی یا توضیح می شود()که دارای اثر تطبیق نیز نامیده میهارمونی اثر را پذیرفته بود.  همخوانی

 endorserصول تبلیغات و تاثیر قرار دهد. محققان روابط مختلف بین دو عنصر در محتواند تاثیر تبلیغات را تحتعنصر در تبلیغات می

(Carrillat  ،(، محصول و رسانه )۲۰۱۳و سایرینMoorman  ،محتوای رسانه۲۰۰۲و سایرین ،)( ای و جاذبه تبلیغاتیDe  و

 همبستگیاند. با این حال، مطالعات بر روی اثرات را مورد بررسی قرار داده (۱۹۹۹(و اسپانسر و رویداد )مک دانیل، ۲۰۰۲سایرین 

 تبلیغات سبز بسیار نادر هستند. هدف از این مطالعه پر کردن این شکاف است.  در زمینه

دهند که همخوانی نتایج مثبتی را از نظر اثربخشی تبلیغات ایجاد بیشتر مطالعات در مورد تاثیرات همخوانی در تبلیغات نشان می

به آسانی از رویداد به اسپانسر منتقل شوند و میزان فراخوان  شود که تصاویردر تبلیغات باعث می همبستگیکند. از نظر تیوری، اثر می

 Rifonباالیی را در میان مشتریان در مورد اسپانسر به دست آورند و در نتیجه رفتارهای مطلوبی را نسبت به اسپانسر انجام دهند )

(، ۲۰۰۲و سایرین  Moorman؛ Kamins، ۱۹۹۰تواند منجر به نگرش مثبت آگهی شود )(. تبلیغ در تبلیغات می۲۰۰۴و همکاران، 

(. ۲۰۰۴و همکاران،  Rifon(و اعتبار اسپانسر )۲۰۱۳و سایرین، سال  Carrillat) BI(، ۲۰۱۳و سایرین  Carrillatنگرش به برند )

یطی محای از همخوانی بسیار زیاد بین یک مساله زیستکند نمونهدر تبلیغات سبز، یک آگهی دستی که آلودگی آب را برجسته می

تواند همخوانی پایینی داشته کند میو مقوله محصول است، در حالی که یک آگهی دستی که حفاظت از حیات وحش را برجسته می

 باشد. 

برای تبلیغات سبز  همخوانیو مطالعات تجربی قبلی در تبلیغات، این مطالعه انتظار داشت که تاثیر  هارمونیبراساس تئوری اثر 

محصول و مساله سبز ممکن است نگرش مثبت آگهی،  دستهبینی کرد که همخوانی طور خاص، این مطالعه پیش اجرا باشد. بهقابل

BIشود: ، نگرش اسپانسر، اعتبار اسپانسر و اعتبار پیام را به دست آورد. براساس این فرضیه، فرضیه زیر مطرح می 

H1 گذارد. می مثبتی بر میزان اثربخشی تبلیغات محیطی تاثیرستمحصول و مساله زی دسته. در تبلیغات سبز، سطح همخوانی بین 
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 شهرت سبز  ۲-۲

شهرت سبز به شهرت یک نهاد در رابطه با محیط اشاره دارد. در بورس تحصیلی، شهرت سبز در یک حوزه محدود مورد مطالعه قرار 

مصرف کنندگان یک شرکت است که در طول زمان با گرفته و عمدتا بر شهرت سبز شرکت تمرکز دارد. شهرت سبز شرکت، ارزیابی 

کند، تشکیل زیست را تامین میتجربه مستقیم با شرکت و هر گونه ارتباطی که اطالعات مربوط به اقدامات شرکت مربوط به محیط

واند به شهرت سبز تزیست در بلندمدت مورد ارزیابی قرار گرفته، میسازگار با محیط شرکت (.b ۲۰۰۱و ویلسون،  Gotsiاست )شده

شرکت در یک موقعیت بحرانی ایفا اعتبار تواند نقش بیمه را برای محافظت از آسیب شرکتی مثبت دست یابد. شهرت سبز مثبت می

تواند بر عملکرد اقتصادی در بلندمدت تاثیر بگذارد (. به عالوه، شهرت سبز مثبت باال میCoombs and holladay ،۲۰۰۶کند )

(Tang برای بهبود شهرت سبز شرکت۲۰۱۲ان، و همکار .)های مختلف ارتباطی از های سبز را با استفاده از استراتژیها اغلب پیام

 (. ۲۰۰۹و همکاران،  Dwyerزیست است )بیشتر طرفدار محیط جمله

های کند که دستهالعه فرض میاند، این مطاگر چه دانشمندان اعتبار خود را در سطح برند و یا سطح سازمانی مورد مطالعه قرار داده

محصول سازگار با  دستهمشتریان یک گروه کاالیی مثبت سبز به معنی این است که محصول ابتدا شهرت مثبت و یا منفی دارند. 

محصوالت را در دسته بندی ناسازگار با محیط  مردم  دهد که عمومنشان می گروه کاالیی منفی سبز دانند، در حالی محیطزیست می

 . یست می پندارندز

عمومی که ذهنیت و آگاهی بندی کرد به خاطر طبقه های نفتی را می توان به عنوان یک شهرت سبز منفیبرندبه عنوان مثال، 

 دارای مواد غذایی ارگانیک به عنوان دوستدر مقابل، برنده .کنندمی ایجادهای هوا را در فرآیند تولید نفت های نفت، آالیندهپاالیشگاه

طرف ممکن است شامل خدمات مالی، رسانه و سرگرمی و خواربار شوند. محصوالت شهرت سبز بیزیست در نظر گرفته میمحیط

این مطالعه معنای اصلی شهرت سبز دهند. زیست را نشان نمیتوجهی یا مثبت و یا منفی بر روی محیطفروشی باشند که اثرات قابل

محصول )به عنوان مثال خودرو،  دسته: دامنه اصطالح و ثبات. در این مطالعه، شهرت سبز بر را از نظر دو عامل مهم گسترش داد

، Trnavcevicو  Biloslavoمتمرکز بود، در حالی که شهرت کلی سبز بر پایه یک شرکت یا برند خاص بود ) فروشی و غیره(خرده

، (۲۰۰۱و ویلسون،  Gotsiروزمره شرکت و ارتباطات قرار دارد )های تاثیر همه فعالیت(. عالوه بر این، شهرت سبز شرکتی تحت۲۰۰۹

هایی ماند )به طور مثال مصرف کنندگان اعتقاد دارند که ماشیندر این مطالعه نسبتا پایدار باقی میدر حالی که اعتبار محصول 

 (اند.ال در آلودگی هوا نقش داشتهدهند که در گذشته و حانتشار می

به یک فرآیند شناختی اشاره دارد که در آن یک تاثیر کلی فرد از یک نهاد، بدون توجه به اندازه آن )مثال فرد،  hornsای / اثر هاله

 (Sulsky ،۱۹۹۲و  balzerهای خاص نهاد )گذارد سپس نگرش فرد نسبت به ویژگی یا ویژگی، بر این تاثیر می شرکت، یا ملت(

شود زمانی که هر دو تاثیر اولیه و طرز برخورد مورد ارزیابی بعدی ای نامیده میی به نام اثر هالهامورد بررسی قرار گرفت. این اثر هاله

کردند  ۱۹۲۰گذارد. روان شناسان شروع به مطالعه این پدیده در دهه مثبت هستند و زمانی که منفی هستند اثر شاخ نیز اثر می

(Pavitt ،۲۰۰۹این مطالعات اولیه بر روی تاثیر یک .) ققان بازاریابی بعدها حوزه این های او متمرکز بودند، اما محفرد و ویژگی

(. در زمینه ارتباطات ۱۹۷۸و همکاران،  Beckwithوری را به تاثیر تصویر برند بر نگرش نسبت به شخصیت خود گسترش دادند )ئت
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کننده نسبت ای بر نگرش مصرفهالهاثر ند تاثیر توااست میشده تولیدپایداری، محققان نشان دادند که دانستن اینکه محصول کجا 

 (. ۱۹۹۷و همکاران،  Manrai؛ Lau ،۲۰۰۴)چان و را نشان دهد. به محصول سبز

 ای محصول به عنوان نشانه دستهخود از شهرت سبز  برداشتممکن است باعث شود که مصرف کنندگان از  hornsای / اثر هاله

حصول ناآشنا، برند یا حامی در تبلیغات سبز استفاده کنند. به عبارت دیگر، ارزیابی مثبت مقوله برای تشکیل نگرش و اعتقاد به یک م

داشته باشد، در حالی که  ای(محصول ممکن است تاثیر مثبتی بر نگرش نسبت به یک برند خاص تحت مقوله محصول )اثر هاله

کند که شهرت سبز مثبت خ(بگذارد. فرضیه زیر بیان میمحصول ممکن است تاثیر منفی بر نگرش )اثر شا دستهارزیابی منفی 

 کند: اثربخشی تبلیغات باالیی را ایجاد می

H2 .محصول با شهرت سبز نسبتا مثبت، تاثیر مثبت بیشتری بر اثربخشی آگهی دارد تا یک طرف مقابل با شهرت سبز  دسته

 نسبتا منفی. 

 دستهکند که وقتی که همخوانی بین مقوله محیطی و و شهرت سبز، این مطالعه فرض می همبستگیبراساس بحث درباره تاثیر 

ترین اثربخشی آگهی منجر خواهد شد. به طور خاص، هنگامی که محصول باال است و شهرت سبز باال است، تبلیغات سبز به بیش

زار استراتژیک برای تبدیل تبلیغ دوستانه یا به شهرت سبز پایین است، مصرف کنندگان ممکن است تبلیغ سبز را به عنوان یک اب

توصیف کنند، در حالی که وقتی شهرت سبز باال است،  زیست سازمان )انگیزش بیرونی(عنوان یک گرایش اجتماعی طرفدار محیط

ش درونی(در نظر سازمان ایجاد کننده )انگیزدوستدار محیط زیست بودن ها ممکن است تبلیغات سبز را برای صادقانه نشان دادن آن

نشان دادند که مصرف کنندگانی که یک آگهی سبز را برای داخلی تعیین  (۲۰۱۱و همکاران ) Parguel(. ۱۹۷۱بگیرند )کلی، 

اند، به طور مثبت تبلیغ سبز و قصد خرید محصول آگهی شده را به طور مثبت ارزیابی کردند. هم چنین این امکان وجود دارد کرده

ها در نظر بگیرند. برخی سازمان greenwashingمد نظر قرار دهد تا تبلیغ سبز را به عنوان درک شده مشتریان را زه بیرونی که انگی

محیطی کننده زیستاند. این ارتباط گمراههای مبهم استفاده کردهمانند حذف اطالعات انتقادی و استفاده از پیام از تبلیغات سبز 

greenwashing نامیده می( شودDelmas  وBurbano ،۲۰۱۱ و ممکن است) نگرش نامطلوب به تبلیغات سبز و اعتماد پایین

(. انگیزه بیرونی درک شده و نگرش منفی نسبت به ۲۰۱۴و همکاران،  Nyilasy؛ ۲۰۱۱)چانگ، را موجب گرددبه تبلیغات سبز 

ه با آگهی سبز شود. به عبارت دیگر، وقتی شهرت سبز در رابط همسوتواند باعث ایجاد بایاس منفی شده و مانع تاثیر تبلیغ سبز می

باال است، همخوانی ممکن است به آگهی پاسخ مثبت دهد، در حالی که شهرت سبز پایین است، همخوانی ممکن است تاثیری بر 

 است: ارزیابی آگهی نداشته باشد. فرضیه زیر پیشنهاد شده

H3 تعامل خواهند داشت. زمانی که شهرت سبز باال باشد، همخوانی بر میزان . در تبلیغات سبز، شهرت و همخوانی سبز با هم

 خواهد گذاشت. بسیلری اثربخشی تبلیغات تاثیر 
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 اثربخشی تبلیغات  ۲-۳

 Brownاند )های اثربخشی تبلیغات شناخته شدهبه عنوان بهترین شاخص BI(و As(، نگرش حامی آگهی )Aadنگرش تبلیغات )

& Stayman ،۱۹۹۲؛ Spears  ،۲۰۰۴و سینگ .)Aad  به عنوان یک استعداد برای واکنش به یک محرک تبلیغاتی خاص در طی

(. همانطور که به عنوان یک زمینه یاد شده برای پاسخ Lutz ،۱۹۸۳و  MacKenzieشود )یک موقعیت خاص نوردهی تعریف می

به یک برنامه شخصی و  BI(. Lutz ،۱۹۸۳و  MacKenzieشود )ای پایدار و یا نامطلوب نسبت به سازمان حمایت میبه شیوه

و سینگ،  Spearsشود، شرکت کند )سنجیده اشاره دارد تا در یک رفتار خاص که توسط یک محرک تبلیغاتی خاص توصیه می

تبلیغ و  کننده به آن اعتماد دارد و معتقد است که یک حامی درشود که در آن یک مصرف(. سزیم به عنوان حدی تعریف می۲۰۰۴

Cm است )کننده به آن اعتماد دارد و معتقد است که ادعا توسط این تبلیغ ارایه شدهمیزانی است که یک مصرفMacKenzie  و

Lutz ،۱۹۸۳ در زمینه تبلیغات سبز، سزیم و .)Cm شوند )اغلب برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات استفاده میNewell  ،و همکاران

(. این ۲۰۰۰و همکاران،  Goldsmithهمگی به هم مرتبط هستند ) Cm، سزیم و BI، مانند Aad(. ۲۰۱۲؛ تاکر و سایرین ۱۹۹۸

دهد که ها را ارایه مییک نمایش دیداری از فرضیه ۱ها مورد آزمایش قرار گرفتند. شکل پنج متغیر اثربخشی آگهی برای همه فرضیه

 ه مورد آزمون قرار گیرند. باید در این مطالع

 ها . روش۳

بین موضوعات با یک متغیر  ۲ ۲شده، این مطالعه یک آزمایش آنالین را انجام داد که از یک طرح های مطرحبرای آزمودن فرضیه

د. عامل اصلی (استفاده کرcovariateکننده(و بدبینی تبلیغاتی )کننده اصلی(، شهرت سبز باال / پایین )تعدیلبینیکمکی )پیش

شده بود. متغیر کمکی به کننده با متغیرهای داشتن دو سطح دستکاری شد و متغیر کمکی یک متغیر مداوم و مشاهدهتعدیل متغیر

 های آماری مورد استفاده قرار گرفت. عنوان متغیر کنترلی برای تحلیل
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  کنترل مواد و دستکاری ۳-۱

، کپی، تصویر و لوگو. تیترک اصلی تبلیغاتی استفاده کرد که شامل عوامل تبلیغی سنتی بودند: یک آزمایش آنالین از چهار محر

های تبلیغاتی تاثیر بگذارد )کنت و آلن، تواند بر واکنشها، خیالی بودند، زیرا آشنایی نشان تجاری میهای تجاری در محرکنشان

برای کسب شهرت سبز، یک شرکت خودرو )شهرت سبز کم(و  دند.بو دستکاری شده انطباقتوسط شهرت سبز و محرک ها (. ۱۹۹۴

زیست در نظر گرفته انتخاب شد. ما فرض کردیم که یک شرکت خودرو نسبتا ضد محیط )شهرت سبز باال( معدنییک شرکت آب 

زیست تلقی طرفدار محیطبه عنوان معدنی کنند، در حالی که یک شرکت آب ها گازهای آالینده منتشر میاست چرا که ماشینشده

 کند. آب را تصفیه می ،شود چون شرکتمی

های تبلیغاتی همخوانی است. برای همخوانی کم، شرکت خودرو شامل یک ادعای عامل قابل دستکاری دیگری در محرک

کرد. برای یق میمصرف کنندگان را برای جلوگیری از آلودگی هوا تشومعدنی  محیطی در مورد آلودگی آب بود و شرکت آبزیست

محیطی شامل یک پیام زیست معدنی از آلودگی توصیه کرد و شرکت آب هایی برای حفاظت از هواهمخوانی باال، شرکت خودرو توصیه

شد، چهار نوع محرک تبلیغاتی توسط ترکیبی همانطور که هر عنصر در این آگهی کنترل میدر مورد کمک به حفظ منابع آب بود. 

دهد. محققان در ابتدا همه این چهار آگهی را نشان می A1اال / پایین و همخوانی باال / پایین ایجاد شد. شکل از شهرت سبز ب

با تخصص در هنر تبلیغاتی ایجاد هر یک از عناصر و ها ایجاد کردند، و یک مدیر تبلیغاتی باتجربه های متنی را برای آزمایشپیغام

دانشجوی کارشناسی در آمریکا استخدام  ۵۳آزمون، برای پیشمحتوای بصری را هدایت کرد.  بصری، از جمله رنگ، چیدمان و اندازه

برای پاسخ به سواالت مورد استفاده قرار گرفت. در  قویا موافق( ۷شدیدا مخالفم؛  ۱شدند. یک مقیاس هفت امتیازی لیکرت )

های زیر مورد شد. ری شهرت سبز باال / پایین، پرسشآزمون، سطوح شهرت و همخوانی سبز دستکاری شد. برای بررسی دستکاپیش

 های زیر مورد استفاده قرار گرفتند: وقتی به آگهی نگاه کردم،برای بررسی دستکاری شهرت سبز باال / پایین، پرسش

 رای شرکت آب و ب ((t(25)=8.37,p<0.01 )یا یک شرکت آب( شرکت خودروسازییک  آگهی دهندهمتوجه شدم که  

 (t(26)=12.281,p<0.01. ) 

برای بررسی  ( F(1,51)=6.11,p<0.05)زیست دارند.تاثیر منفی بر محیط های آب(های خودرو )شرکتکنم شرکتمن فکر می

های کنم شرکتمحصول، این مطالعه از دو پرسش زیر استفاده کرد: من فکر می دستهمحیطی و دستکاری در مقوله ادعای زیست

 )ارتباط نزدیکی با آلودگی هوا )یا آلودگی آب( نسبت به سایر انواع دیگر های آب(خودرو )یا شرکت

 و وقتی به آگهی نگاه کردم، متوجه شدم که پیام تبلیغاتی درباره آلودگی هوا )یا آلودگی آب( (F(1,51)=20.89,p<0.01)دارند.

های دستکاری همه نتایج بررسی هوا .( برای آلودگی t(24)=12.63, p<0.001( و )t(27)=19.92,p<0.001)کند صحبت می

 از نظر آماری مورد تایید قرار گرفتند. 
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  شرکت کنندگان و روال  ۲

 ۱۷۹این سیستم کارمند یابی و مشارکت که در این بخش توضیح داده شد پس از تایید هیات بازبینی سازمانی آغاز شد. تعداد 

دانشجوی کالج از یک دانشگاه مهم در منطقه جنوب شرقی آمریکا انتخاب شدند تا در این مطالعه شرکت کنند. شرکت کنندگان به 

قسیم شدند: شهرت کم سبز، همخوانی کم، شهرت سبز پایین، همخوانی باال، شهرت سبز باال و طور تصادفی به یکی از چهار گروه ت

برای جذب دانش آموزان دانشجو، محققان از یک تقسیم شدند.  ۴۸و  ۴۸، ۴۱، ۴۲شهرت سبز باال. شرکت کنندگان به چهار گروه 

اندازی شده بود، استفاده کردند. این سیستم محققان را اهاستخر شرکت تحقیقاتی که توسط یک مرکز تحقیقاتی در داخل دانشگاه ر

دهند. های انسانی ناشناس را به راحتی بررسی کنند، در حالی که به مشارکت کنندگان دانشجو هم اجازه میسازد تا سوژهقادر می

ا اطالعات مربوط به این مطالعه را به تا اعتبار بیشتری به عنوان غرامت دریافت کند. به طور خاص، محققان در ابتدا یک یادداشت ب

توانستند با دنبال کردن یک لینک در درون یادداشت یک تابلوی اعالنات آنالین در سیستم آپلود کردند و سپس دانشجویان می

ند. این کبرداری آنالین متصل میاستخدام، داوطلبانه در این مطالعه شرکت کنند. این لینک شرکت کنندگان را به یک سایت نقشه

گیری کرد، سپس یک آگهی قابل دستکاری را نشان داد، که با معیارهای نگرش نسبت تجربه آنالین ابتدا بدبینی تبلیغاتی را اندازه

 گیری قرار گرفت. ، اسپانسر تبلیغ، اعتبار پیام، دستکاری تبلیغات و اطالعات دموگرافیک مورد پیBIبه تبلیغات، نگرش به شرکت، 

 گیری اندازه ۳-۳

گیری بیشتر متغیرها استفاده کرد. تردید تبلیغاتی با مقیاس هفت امتیازی ای برای اندازهاین مطالعه از یک مقیاس معنایی هفت نقطه

گیری، آزمایش های اندازهگیری پایایی تمام مقیاسگیری شد. برای اندازهاندازه مخالف کامال مخالفم( ۷به شدت موافق و  ۱لیکرت )

Cronbach  .اعتقادی به تبلیغات عمومی تعریف شد. شک تبلیغات به . این متغیر به عنوان بیشک و تردید تبلیغاتیانجام شد

؛ ۲۰۱۱اند )چانگ، عنوان یک متغیر کمکی در نظر گرفته شد. مطالعات قبلی تاثیرات شک و تردید را بر اثربخشی آگهی نشان داده

Obermiller  وSpangenberg ۱۹۹۸بیانیه که از  ۹است. (؛ بنابراین این مطالعه به کنترل این متغیر پرداختهObermiller  و

Spangenberg (۱۹۹۸) گیری این متغیر مورد استفاده قرار گرفتند. اظهارات مثال شامل هدف اقتباس شده بودند برای اندازه

کنم که بعد از مشاهده بیشتر تبلیغات صادق است و من احساس می کننده اطالع دهید، تبلیغات عموماتبلیغات این است که به مصرف

این متغیر به عنوان افکار و احساسات افراد در مورد تبلیغ در طول آزمایش تعریف  طرز برخورد با تبلیغات.مطلع شدم.  درستیبه 

ای سنجیده شد و در مقیاس هفت نقطه (۲۰۰۰و کومار ) Brunerشده از شد. نگرش نسبت به تبلیغات با چهار آیتم معنایی تعیین

طرز برخورد با . (α=0.857)کنندهو جالب / خستهمطلوب ، آزار دهنده / دوست نداشتنی /دوست داشتنیقرار گرفت: خوب / بد، 

ت. این در طول آزمایش اسها ل افکار و احساسات آنهای افراد نسبت به اسپانسر اشاره دارد و شاماین مطالعه به نگرش اسپانسر.

بخش، منفی/ رضایت / بخش، رضایت /ناراضیمطلوب،  /د / خوب، نامطلوبای ارزیابی شد: بمتغیر با پنج آیتم در مقیاس هفت نقطه

این متغیر به عنوان تمایل به مشارکت  .رفتارشناسی(. α=0.939()۲۰۰۳اولسن،  - Becker/ مورد عالقه ) غیر مورد عالقهمثبت و 

عملیاتی شد. سه آیتم در مقیاس هفت  زیست(دار محیطشوند )یعنی اقدامات دوستدر رفتارهایی که در محرک تبلیغاتی توصیه می

و  Gotliebن )ممکغیر و ممکن /  مشابه/غیر مشابه محتمل، /مورد استفاده قرار گرفتند: بعید گیری این متغیرای برای اندازهنقطه

sarel ،۱۹۹۲)(α=0.938)  
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دهد. این مطالعه از سه آیتم زیر این متغیر ارزیابی افراد درباره قابلیت اعتماد را در طول آزمایش توضیح می اعتبار داشتن حامی.

نسر قرار گرفتند: ای برای سنجش اعتبار اسپااقتباس شده و در مقیاس هفت نقطه (۲۰۰۰استفاده کرد که از گولدسمیث و همکاران )

 اعتبار داشتن.اعتماد و دروغ / صادق قابلغیر  /اعتمادصادقانه، قابل /غیر صادقانه

شده در لیختنشتاین این متغیر به عنوان افراد اعتماد به پیام تبلیغ شده در طول آزمایش عملیاتی شد. این مطالعه از پنج سوال پذیرفته 

، نادرست/ غیر صمیمانه /صمیمانهای برای سنجش اعتبار پیام قرار گرفت: قیاس هفت نقطه(استفاده کرد و در م۱۹۸۹) Beardenو 

 .اعتمادقابل /اعتمادقابل غیرصادقانه، 

 . نتایج۴

 آمار توصیفی  ۴-۱ 

 سال متغیر بود. اکثریت شرکت کنندگان زن بودند  ۳۵تا  ۱۸بود که از ( SD=3.0) سال ۲۱.۲۴میانگین سنی شرکت کنندگان 

 (77.1 percent, n=138 vs 22.9 percent, n=41 male) 

 محیطی اثرات تناسب مسایل زیست

 ۲.۲نفر ) ۴درصد(اسپانیایی،  ۲/  ۲) ۲۹پوست، درصد(سیاه ۱۳.۴) ۲۴درصد(سفید،  ۲۹.۱) ۵۲چندین گروه قومی نشان داده شدند: 

 ۷۶.۹در این مطالعه با جمعیت آمریکا متفاوت بود که  های قومیهای گروهدرصد(دیگر. نسبت ۳.۹) ۷درصد(هندی آمریکایی و 

درصد آمریکایی آمریکایی )اداره آمار آمریکا،  ۱.۳درصد اسپانیایی و  ۱۷.۸درصد آسیایی،  ۵.۷درصد سیاه،  ۱۳.۳درصد سفید، 

 (بودند. ۲۰۱۶

تجزیه و تحلیل    SPSSافزار اده از نرمبا استف (mancovaشده، تحلیل کوواریانس چند متغیره )های مطرحبرای آزمون همه فرضیه

محیطی و مقوله محصول بودند و نسبت به تبلیغات ها انجام شد. متغیرهای مستقل شامل اعتبار سبز و همخوانی ادعای زیستداده

نشان  adeffectivenessها بین پنج متغیر . نتیجه همبستگی(بودند Aad(. متغیرهای وابسته M ۴.۰۴ ،SD ۱.۰۵تردید داشتند )

به طور مثبت و حداقل در حد متوسط با یکدیگر همبستگی دارند. نگرش و نگرش هستند.توجهی داد که همه فاکتورها به طور قابل

 (. r = ۰.۸۷(، و اعتبار اسپانسر به شدت با اعتبار پیام همبستگی داشت )r = ۰.۸۰بسته بودند )طور خاص هم اسپانسر به

 .(po۰)نشان داد )، شهرت سبز تردید در ارتباط با متغیر داری را برای پنج اثر چند متغیره معنی Multivariateتجزیه و تحلیل 

های یک متغیره از اثرات شهرت معنادار نبود. تحلیل of(. با این حال، اثر چند متغیری po۰. ۰۱و شهرت سبز ) of(و اثر متقابل ۰۱

شده را تایید های مطرحگیرند تا فرضیههای زیر مورد بررسی قرار میرهای وابسته در بخشسبز، همخوانی و شکاکیت آگهی بر متغی

 کنند. 
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  covariateآزمایش  ۲

توجهی رابطه بین شکاکیت و هر متغیر خروجی از لحاظ آماری مورد آزمایش قرار گرفت تا تایید شود که آیا متغیر کمکی به طور قابل

است. ها نشان داد که شکاکیت آگهی به طور منفی بر همه پیامدها تاثیر گذاشتهدهد یا نه. یافتهثیر قرار میتامتغیرهای خروجی را تحت

 andCm(po۰. ۰۰۱(، سزیم )po۰. ۱) as (po۰. ۰۱) ،BI(، ۰۵ارتباط منفی دارد. Aad (po۰)به طور خاص، تبلیغ اینترنتی با 

(p = ۰.۰۰۱ .) 

 آزمایش فرضیه  ۴-۳

مورد آزمون قرار گرفت که آیا همخوانی بین مقوله مورد تبلیغ و مقوله محصول به طور مثبت تاثیر مثبت تبلیغات را  H1فرضیه 

توجه برای همه متغیرهای خروجی قابل تناسباست، اثرات داده شدهنشان Iدهد یا خیر. همانطور که در جدول تاثیر قرار میتحت

، ۵.۶۵(۱۷۲، ۱، سزیم )Aad (F (۱ ،۱۷۲)۶.۲۱ ،po۰. ۰۵) ،(F (۱ ،۱۷۲)۷.۵۱ ،po۰.)  ،R (F (۱ ،۱۷۲)۷.۴۶ ،po۰. ۰۵)است: 

po۰. ۰۵ و)Cm (F (۱ ،۱۷۲)۱۰.۴۱ ،po۰. ۰۱بنابراین، مجموعه اول فرضیه .) .ها مورد تایید قرار گرفت 

  

 

 

 

 

H2 .همانطور که جدول  فرض کرد که شهرت سبز باال ممکن است تاثیر مثبتی بر اثربخشی تبلیغات داشته باشدI دهد، نشان می

و BI (F (۱ ،۱۷۲)۸.۵۵ ،po۰. ۰۵)(و ۰۰۱قرار دارد.  F (۱ ،۱۷۲)۱۹.۴۷ ،po۰) Aadتاثیر توجهی تحتشهرت سبز به طور قابل

توجهی بر (قرار گرفتند. با این حال، تفاوت در شهرت سبز هیچ تاثیر قابلF (۱ ،۱۷۲)۴.۶۶ ،p = ۰.۱تاثیر )داری تحتبه طور معنی

 توجهی در اثربخشی تبلیغات بین باال و پایین وجود داشت سزیم و سزیم نداشت. اگر چه تفاوت قابل

گذارد. تاثیر می BIو  Aad ،Asسطح شهرت سبز، جهت تاثیرگذاری بر خالف انتظار اولیه ما بود. شهرت سبز پایین به طور مثبت بر 

 ها پشتیبانی نشدند. بنابراین، مجموعه دوم فرضیه
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H3 اثر تعاملی شهرت و همخوانی سبز را بر اثربخشی تبلیغات پیشنهاد کرد. در میان پنج متغیر خروجی، تنها ،BI ( اثر تعاملی نشان دادF (۱ ،

۱۶۹)۶.۸۲ ،po۰. ۰۵الیی داشت، (. زمانی که شهرت سبز باال و همخوانی باBI ( باالترینM ۴.۹۹ ،SD = ۱.۳۱ بود. در مورد)BI  زمانی که

تفاوتی ایجاد نکرد، در حالی که وقتی شهرت سبز باال بود، میانگین تفاوت در سطوح همخوانی باال / پایین  اثر تناسبشهرت سبز پایین بود، 

، اعتبار اسپانسر و اعتبار پیام وجود نداشت. بنابراین، مجموعه سوم توجه بود. هیچ اثر تعاملی بر روی نگرش آگهی، نگرش حامی آگهیقابل

 (. ۲ها تاحدی مورد تایید قرار گرفت )شکل فرضیه

در هر آزمون  Bonferroniشده های تعقیبی با استفاده از سطوح تعدیل، آزمونBIهای متعدد شهرت سبز و همخوانی در برای دیدن مقایسه

باال به طور مثبت بر نگرش اسپانسر تاثیر گذاشت. زمانی که شهرت سبز باال  اثر تناسب(. زمانی که شهرت سبز پایین بود، ۰۵/  ۰.۰۵انجام شد )

 BIور مثبتی بر تاثیر گذاشت. به عالوه، وقتی همخوانی پایین بود، شهرت سبز پایین به ط Cm، سزیم و BIباال به طور مثبت بر  همخوانیبود، 

 است. داشته Aadباال و پایین بود، شهرت نیز تاثیر مثبتی روی  همخوانیتاثیر گذاشت. در آخر، وقتی 

 . بحث ۵

زیست ادعا شده و مقوله محصول، شهرت سبز در سطح مقوله محصول و تعامالت این مطالعه برای بررسی تاثیرات همخوانی بین مقوله محیط

های اصلی بسیاری را در رابطه با اثربخشی است. این تحلیل یافتهدر تبلیغات سبز طراحی شده Cm، سزیم و BIمانند ، Aadها بر روی آن

تر دهد. دوم، شهرت سبز پایینتاثیر قرار میباال به طور مثبت تمام پیامدهای اثربخشی آگهی را تحت همخوانیتبلیغات سبز فراهم کرد. اول، 

وجود داشت، با باالترین میانگین زمانی که  BIو شهرت سبز در  ofقرار گرفت. سوم، اثر تعاملی  BIو  Aadنندگان تاثیر شرکت کبیشتر تحت

توجهی تواند به طور قابلزیست میهمخوانی باال و شهرت سبز پایین بود. این نتایج نشان داد که ترکیب متفکرانه مقوله محصول و ادعای محیط

ارتباطات قوی بین یک موضوع محیطی و یک مقوله محصول در تبلیغات سبز به طور مثبتی بر تمام فزایش دهد. اثربخشی تبلیغات سبز را ا

 Rifon؛ ۱۹۹۹کردند سازگار بود )مک دانیل، را بررسی می هارمونیاست. این یافته با نتایج مطالعات قبلی که اثر پیامدهای آگهی تاثیر گذاشته

 (.۱۹۹۲رین، و سای Solomon؛ ۲۰۰۴و سایرین 

 

 

  

 

 

دهد. تاثیر قرار میتر از شهرت سبز باالتر تحترا به طور مثبت BIو  Aad ،Asها نشان داد که شهرت سبز پایین در سطح طبقه محصول، یافته

نتیجه متناقض را  مکن برای ایناین نتایج از نظر آماری مورد حمایت قرار گرفت، اما جهت اثربخشی تبلیغات خالف انتظار ما بود. توضیح م

های شرکت کنندگان را توان از درگیری محصول توضیح داد. سطوح باالی درگیری محصول بین صنایع خودرو و آب ممکن است واکنشمی

حالی که آب آشامیدنی یک  شود، در(. یک خودرو به عنوان محصول مشارکت باال در نظر گرفته میRatchford ،۱۹۸۷تاثیر قرار دهد )تحت
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تواند تاثیر مثبتی بر اثربخشی آگهی داشته باشد (. یک محصول مشارکت باال میRatchford ،۱۹۸۷ول با درگیری کم است )محص

(Krugman ،۱۹۶۶به عبارت دیگر، نمونه در این مطالعه ممکن است بیشتر با اتومبیل .) ها در مقایسه با آب بطری شده درگیر

کن است این یافته را ایجاد کند که یک گروه محصول شهرت سبز پایین تاثیر مثبت بر اثربخشی ها ممباشد. این مشارکت باال با ماشین

 آگهی دارد. 

کننده در معرض دو گروه متمایز محصول های شرکتدر پرتو تاثیر هاله، فرض شد که درجات مختلف اثربخشی تبلیغات برای گروه

گیری نکرد که آیا یک پاسخگو از اگرچه روش مورد استفاده در این مطالعه اندازهاند که سطوح شهرت سبز متفاوتی دارند. قرار گرفته

است یا خیر، می توان چنین استنباط کرد شهرت سبز طبقه محصول به عنوان یک نشانه برای ارزیابی اثربخشی آگهی استفاده کرده

های تبلیغاتی در مر این است که همه عناصر در محرکاست. دلیل این اای شهرت سبز بر اثربخشی آگهی تاثیر گذاشتهکه اثر هاله

ای در زمینه شهرت سبز در دهد که اثر هالههای این مطالعه نشان میآزمایش به غیر از مقوله محصول کنترل شدند. بنابراین، یافته

ای را برای توضیح مکانیسم اثر گیرد. این نتیجه با ادبیات قبلی سازگار است که اثر هالهسطح طبقه محصول مورد حمایت قرار می

 (. ۱۹۹۷و سایرین  Manrai؛ Lau ،۲۰۰۴است )چان و تبلیغات سبز اتخاذ کرده

کند که شامل بندی محصول به رنگ سبز پایین، یک تبلیغ سبز ایجاد مینتایج نشان داد که زمانی که یک شرکت در یک طبقه

است به طور موثر مشتریان را ترغیب کند که در یک رفتار طرفدار  شود، این آگهی ممکنادعاهای محیطی سازگار با هم می

جنوبی است. در کره Kleenex، شرکت Corporationزیست شرکت کنند. یک نمونه عملی از این ترکیب، شرکت کیمبرلی محیط

تواند کند و بنابراین میمصرف می این شرکت به عنوان تولید کننده کاغذ، ساالنه تعداد زیادی از درختان را در فرآیند کاغذسازی خود

های ما در حفاظت از جنگل sبندی شود. با این حال، پیام اصلی کمپین تبلیغاتی سبز کیمبرلی در گروه شهرت سبز پایین طبقه

لی کمک کیمبر Yuhanدهد و به زیستی باال را نشان میاست. این برنامه تبلیغاتی ترکیبی از شهرت پایین سبز و ادعای محیطبوده

دهد )چو و زیست نیز اطالع میاست تا شهرت خود را بهبود بخشد، در حالی که به مصرف کنندگان اهمیت حفاظت از محیطکرده

 (. ۲۰۰۷چانگ، 

ها در این مطالعه نشان داد که شکاکیت آگهی است. یافتهداده شدهتاثیر منفی شکاکیت تبلیغات عمومی در زمینه تبلیغات سبز نشان

Aad،  مانندBI سزیم و ،Cm (بود که به این نتیجه رسید که شکاکیت ۲۰۱۱ها مطابق با نتایج چانگ )دهد. این یافتهرا کاهش می

 دوگانگینسبت به تبلیغات ارتباط دارد. وی افزود که سطوح باالی  عامل متضاددر مورد تبلیغات سبز به طور مثبتی با نگرش دو 

 شود. تر به برند میتر و نگرش کمکم باورپذیر تر، ادعای سبزتبلیغاتی کم باورپذیرییز منجر به سطوح باالی ناراحتی و ن

 مشارکت   ۵-۱

ترین و منحصر به فرد این تحقیق رویکرد آن به شهرت سبز در سطح دهد. حساساین مطالعه سه سهم مهم آکادمیک را ارایه می

مقوله محصول به جای سطح برند است. اگرچه این مفهوم در مرحله اولیه توسعه قرار دارد و هنوز نسبتا چکیده است، می توان آن 

است، شرح داد. به عنوان مثال، امکان ایجاد یک شاخص اعتبار های کنونی ایجاد شدهاساس یافتهرا از طریق تحقیقات آینده که بر

سبز از طریق یک سری نظرسنجی بر روی شهرت سبز درک شده در مورد انواع محصوالت مختلف وجود دارد. عالوه بر این، مطالعات 

 ین مفهوم جدید کمک خواهند کرد. شدن امربوط به تعامل شاخص شهرت سبز و ارتباطات سبز به روشن
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های تبلیغ رابطه وجود دارد و این کاربرد های یک گروه محصول و ویژگیگرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین ویژگی

 معتبر است. 

دراک سبزی از نظر یک سوم، این مطالعه شکافی را در ادبیات مطالعات آگهی در زمینه شهرت سبز پر کرد. با آشکار شدن تاثیر ا

 مقوله محصول بر اثربخشی آگهی، این مطالعه دانش شهرت سبز در تبلیغات را گسترش داد. 

های این مطالعه را می توان برای تنظیم صنعت به کار برد. در مقایسه با تبلیغات کم تناسب، تبلیغات درجه باالتری از تمام یافته

ها یک ای این است که وقتی آنختصاص دادند. یک توصیه اساسی اما مهم برای افراد حرفهمتغیرهای خروجی تبلیغاتی را به خود ا

محیطی در آگهی به منظور ایجاد کنند، باید گروه محصول خود را هماهنگ کنند و مساله زیستکمپین تبلیغاتی سبز را اجرا می

 پیامدهای مثبت تبلیغاتی، ادعا شده باشد. 

تواند برای . اگرچه این یافته با انتظارات مطابقت ندارد، می Aadنشان داد که یک حامی شهرت سبز پایین،  هاعالوه بر این، یافته

های شوند ممکن است نیاز به ارائه پیاممحیطی منفی در نظر گرفته میای مفید باشد. صنایع که به عنوان یک تاثیر زیستافراد حرفه

های داشته باشند تا سطوح باالتری از اثربخشی تبلیغات کسب کنند. به طور خاص پیام به طور فعاالنه تری برای مصرف کنندگان

هایی با شهرت پایین سبز به احتمال زیاد در تاثیر مثبت بر نگرش عمومی نسبت به اسپانسر شده توسط شرکتتبلیغاتی سبز ارائه

ها تواند شانس مهمی برای شرکتتبلیغات با ادعاهای محیطی می تبلیغ موثر هستند. عالوه بر این، یافته آزمون تعقیبی توضیح داد که

هایی در مقوله محصول شهرت سبز پایین به مشتریان بهتر عرضه کند. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که شرکت

 خود هماهنگ سازند. محیطی خود را با مقوله محصوالت با شهرت سبز پایین نیاز دارند که ادعاهای تبلیغاتی زیست

 ها و مطالعات آینده محدودیت ۵-۲

هایی دارد. اول اینکه، این مطالعه هیچ یک از عوامل احتمالی موثر بر اثربخشی همانند تمامی تحقیقات تجربی، این مطالعه محدودیت

و  Schuhwerkمشارکت با محیط ) (و۱۹۸۵تبلیغات را کنترل نکرده است. به عنوان مثال، هنجارهای اجتماعی )استرن و سایرین، 

Lefkoff - Hagius ،۱۹۹۵توانند بر اثربخشی تبلیغات سبز تاثیر بگذارند. دوم اینکه، این های مشتریان محور بوده و می(در ویژگی

از  strikingو  moreمطالعه از تصاویر بصری متفاوت بین آگهی ماشین و آگهی آب بطری شده استفاده کرد. یک تبلیغ احتماال 

دانشجوی کالج  ۱۷۹تاثیر قرار دهد. سوم، نمونه مورد مطالعه دیگری است و این تفاوت ممکن است نتایج اثربخشی آگهی را تحت

تر به دلیل حجم های به عموم گستردهها به طور تصادفی به چهار گروه آزمایشی مختلف تقسیم شدند، تعمیم یافتهبود. اگر چه آن

 جمعیتی محدود مشکل است.  -تی نمونه کوچک و خوشه جمعی

های خودرو کنیم. اول، این مطالعه مفهوم شهرت سبز را فقط برای شرکتما چندین مطالعه آتی را برای ساخت این یکی پیشنهاد می

مختلف  هایهای محصول باید مورد آزمایش قرار گیرند. کاربرد مکرر برای موقعیتو بطری شده بکار برد. ترکیبات مختلفی از دسته

تواند راهی موثر برای درک و تقویت مفهوم شهرت سبز در سطح طبقه محصول باشد. دوم اینکه، یکی از متغیرهایی که در این می

تواند تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، تردید نسبت به تبلیغات عمومی بود، نه تبلیغات سبز. تردید عمومی و شکاکیت آگهی سبز می

بخشی آگهی داشته باشد )به عنوان مثال، ممکن است بسیار شکاک باشد که تبلیغات سبز اما نه تبلیغات عمومی(. اثرات متفاوتی بر اثر
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گیری شکاکیت آگهی سبز به جای آن، و یا در کنار شکاکیت عمومی، ممکن است ارزشمند باشد. سوم، متغیر شکاکیت به ویژه اندازه

نوان میانجی در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد تا بررسی شود که آیا تاثیر همخوانی تواند به عدر این مطالعه کنترل شد، اما می

 تاثیر شک و تردید قرار دارد. و شهرت سبز تحت

  گیرینتیجه. ۶

زیست ادعا توانند به طور مثبت تبلیغاتی را ارزیابی کنند که در آن مساله محیطدهد که مصرف کنندگان میاین مطالعه نشان می

کند که تبلیغات سبز برای محصوالت با این مطالعه تاکید میشود. به طور خاص، شده شدیدا به مقوله محصول آگهی مربوط می

زیست و مقوله محصول داشته باشند تا از کاهش اثربخشی تبلیغات مثبت باالیی بین مقوله محیطشهرت سبز پایین باید همخوانی 

تواند بر ارزیابی آگهی سبز تاثیر دهد که شهرت سبز درک شده یک مقوله محصول میهای این مطالعه نشان میجلوگیری شود. یافته

را در طراحی تبلیغات سبز خود در  همخوانیباید مساله  آگهی دهندهت. ای در زمینه تبلیغات سبز قابل اعمال اسبگذارد و اثر هاله

کنند انجام دهند. محققان آتی باید های این مطالعه را تکمیل مینظر بگیرند. به عالوه، محققان باید مطالعات مکرری که محدودیت

خدام کنند و طرح مطالعه را تکرار کنند تا تایید جمعیتی متفاوتی است -های اجتماعی تعداد بیشتری از شرکت کنندگان را با ویژگی

های های این مطالعه قابل تعمیم هستند یا نه. عالوه بر این، مطالعات بیشتری برای افزودن متغیرهای ویژگیکنند که آیا یافته

 است. گذارند، مورد نیاز های دیگر که بر اثربخشی تبلیغات سبز تاثیر میکننده بیشتر و کشف برهمکنشمصرف

 

 

 

 

 

 

 


