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 چکیده

محیط نه تنها یک موضوع عمومی گذشته نگرانی در مورد های  در طول دهه 
شده است و با  دانشگاهی تبدیلرانی در تحقیقات یک موضوع بح به بلکه ،مهم

بازار محصوالت اکولوژیک در سطح جهانی در  توجه به نگرانی به وجود آمده،
های  بازاریابی سبز در بسیاری از بخشهای  فعالیت. بدین منظور استحال رشد 

 ،دهند می سبز ارائه کنندگان مصرفو محصوالتی را به است جهان در حال افزایش 
شخصی های  ی که تصمیمات خرید خود را تا حدودی بر مبنای معیارکنندگان مصرف

اثر مهمی بر افزایش دانش مصرف کننده و ها  کنند. این فعالیت می محیطی اتخاذ
بازاریابی سبز های  فعالیت به خرید محصوالت سبز دارند.کنندگان  رفییر نظر مصتغ

                                                                                                                   
  ی)ره(المللی امام خمینعضو هیات علمی دانشگاه بین 
  دانشجوی دورهMBA  المللی امام خمینی)ره(دانشگاه بین 
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ادراک و  ،و تبلیغات محیطی اکولوژیک نام تجاری ،اکولوژیکبرچسب  مانند:
کنند و باعث  می و خصایص محصوالت سبز ایجادها  در مورد ویژگی بهتریآگاهی 

سبز های  له ضمن بیان فرآیندد شد. این مقانخواهکنندگان  تغییر در رفتار مصرف
 دارد.کنندگان  ای بازاریابی بر رفتار خرید مصرفابزاره تأثیرسعی در توضیح  شدن

/ برچسب  لمحصو/  محصوالت اکولوژیک/  بازاریابی سبز واژگان کلیدی:
 / رفتار خرید مصرف کننده/ تبلیغات محیطی  اکولوژیک اکولوژیک/ نام تجاری

 مقدمه

به عنوان یک  1791های  ، در طول سال1کننده سبز ر مصرفد رفتالعه در مورمطا 
در حوالی  موضوع مهم برای برنامه ریزان بازاریابی پدیدار شد. بعد از مدتی توقف،

بسیاری در مورد های  پیشرفتی در تحقیقات به وجود آمد و نشریه 1771سالهای 
 تی انجام دادند،تحقیقاها  کننده ات آنها بر رفتار مصرفتأثیرمحیطی و های  نگرش

، تصمیم مصرف با محیطیبازاریابی بر تصمیم خرید آگاهانه های  مانند اثر متغیر
این تغییر  .(Hartman & et al,2006,673)بازیافت داخلیهای  ذخیره انرژی وشیوه

از خسارات بیشتر ، برای جلوگیری 2به شروع انقالب سبز کنندگان مصرفدر رفتار 
 .(Rahbar&Abdul Wahid,2011,73)به محیط کمک کرد

وسیله ه کسب و کار پایدار بهای  و فعالیت 3اکولوژیکتقاضا برای محصوالت  
با  چنین همکنندگان در رابطه با موضوعات محیطی و  افزایش در آگاهی مصرف

ملی به خصوص در کشورهای توسعه یافته های  اعالم قوانین سخت تر توسط دولت
انطباق ها  مانند رسانه ،های محیطی مختلف یگر گروهطرفی د ازو  صنعتی، تعیین شد
کنند و فشار و آگاهی بیشتری در  می را به دقت کنترل اکولوژیکشرکت با اصول 

تمامی کسب و کارها را به سمت سبز شدن کنند و  های کسب و کار ایجاد می حیطم
اکنون نیروی سبز شدن در . (Gurau and Ranchard,2005,547)دهد می سوق

های  ، دولته آسیایی نیز بسط داده شده است، جایی که تهدیدهای محیطیطقمن

                                                                                                                   
1- Green Consumer Behaviour 
2- Green Revolution 
3- Ecological Products 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  860معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تاثیر آنها...   

 

 Hartman & et) دچار نگرانی کرده است مبنی براینکهمحیطی و شهروندان را 

al,2006,673) .های تجاری مناسب و  توانند با استفاده از نام بازاریابان می
ی را برای های باالی های صحیح و تبلیغات محیطی ارزش گذاری برچسب
ایجاد کنند و توجه آنها را به سمت خرید محصوالت اکولوژیک  کنندگان مصرف
در  اندکیتحقیقات  وجود عالقه زیاد محققان به مسائل بازاریابی، با. نمایندجلب 

 کنندگان مصرفکه چگونه است مبنی بر این رابطه با این موضوع انجام شده 
در نتیجه تحقیق  دهند. می آن عکس العمل نشانکنند و به  می بازاریابی سبز را تفسیر

در بازارهای در حال پدیدار  2بر رفتار خرید 1در مورد اثر ابزارهای بازاریابی سبز
هدف از این . (Rahbar&Abdul Wahid,2011,73)شود می شدن به موقع فرض

. در رفتارهای خرید سبز استدر انگیزه دادن به افراد  مؤثرمقاله  شناسایی عوامل 
ابزار کلیدی برای پیاده سازی نام به عنوان یک  تعیین جایگاه نام تجاری چنین هم

این مقاله مجموعه ای از  .شود رهای رقابتی در نظر گرفته میدر بازا تجاری
مه سبز و در دسترس برای برنا نام تجاریبرای تعیین جایگاه  های راهبردی گزینه

های متداول در نام  از اشتباه دهد تا می ائهار ریزان بازاریابی و مدیران نام تجاری
 خودداری کنند. و برچسب گذاری سبز سبز ونشان گذاری

 بازاریابی سبز

سبز منحصراً به ترفیع یا تبلیغ محصوالت  متأسفانه اکثر مردم معتقدند که بازاریابی 
زگار مانند: بدون فسفات، قابل بازیافت و سا با ویژگیهای محیطی اشاره دارد. کلماتی

آنها را با بازاریابی سبز مرتبط  کنندگان مصرفبا الیه ازون مواردی هستند که اغلب 
هایی از بازاریابی سبز هستند. به طور  نشانه دانند. در حالی که این کلمات فقط می

تواند در کاالهای مصرفی،  است که می تری کلی بازاریابی سبز مفهوم بسیار وسیع
چارتر و  .(13،5،21)دعایی و همکارانش، دمال شوصنعتی و یا حتی خدمات اع

 محصول کی جیترو ای یابیبازار سبز،ی ابیبازار که کردند انیب( 1777) 3پولونسکی
 .است آن به وابستهی ها شرفتیپ ای یطیمح عملکرد بری مبن

                                                                                                                   
1- Green Marketing tools 
2- Purchase Behavior 
3- Charter and Polonsky 
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یا بازاریابی سبز را به عنوان  2بازاریابی محیطی (17،9) 1استانتون و فوترل 
فعلی را با اثر مضر حداقل در های  ه قصد دارند تا احتیاجات و خواستههایی ک فعالیت
 تعریف کرده اند. ،جایگزین کنند محیط

د که از محصوالتی که احتمال سبز به عنوان افرادی تعریف شده ان کنندگان مصرف 
تولید یا مصرف  در زمان ،دیگران را به خطر اندازند سالمت مصرف کننده و: دارد

 مقدار نامتناسبی از انرژی را مصرف کنند، جدی به محیط وارد کنند، زیان ولمحص
ها و بخشهای  محیطاستفاده کنند که از  ایاولیهاتالف غیرضروری ایجاد  کنند و از مواد 

 .  (Lee,2008,575)کنند مورد تهدید به وجود آمده است، پرهیز می
ه با استفاده از د کنشو می تعریف ه عنوان محصوالتیب اکولوژیک تمحصوال 

طبیعت تولید شده و توسط یک سازمان  دار دوستمواد اولیه عاری از سم و مقررات 
برچسب ".(Gurau and Ranchard,2005,548)رسمی تضمین شده است 

لوازم  برای محصوالت مختلف از قبیل غذا، تواندمیبرچسبی است که  "اکولوژیک
 (.547)همان، د شواستفاده  غیرهانرژی و  منسوجات، ،رایشآ

طبقه بندی به شرح زیر ( محصوالت سبز را 1771اسچلجل میلچ و همکارانش ) 
محصوالتی که با  محصوالت کاغذ بازیافت شده، محصوالت سبز کلی، کرده اند:

سبزیجات و  طبیعت، دار دوستهای  شوینده استفاده از حیوانات آزمایش نشده اند،
 ن و کارآمد انرژی .واز دار دوستافشانه  تمحصوال ،ارگانیک رشد کنندههای  میوه

 سبز شدن های  راهبرد

گونه که گفته شد بازاریابی سبز فقط مربوط به تولید و تبلیغ محصوالت سبز  همان 
شرکتها . استشرکت در جهت سبز شدن  یها  نیست، بلکه مربوط به تمامی فعالیت

 توانند سبز شوند : می روش مختلف به سه

 ندهای ارزش افزوده )سطح شرکت(سبز کردن فرآی

حذف بعضی از  ،رزش افزوده شامل طراحی مجدد آنهاسبز کردن فرآیندهای ا 
که همگی آنها با هدف کاهش  استجدید  فناوریو ایجاد  فناوریاصالح  ،آنها

                                                                                                                   
1- Stanton and Futrell 
2- Environmental Marketing 
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اثرات محیطی در تمامی مراحل است. برای مثال یک شرکت تولید فوالد ممکن 
(تا انرژی کمتری برای تولید فوالد جدید فناوریوره مدرن نصب کند )است یک ک
 استفاده کند.

 مدیریت )سطح شرکت(های  سبز کردن سیستم

مدیریتی اتخاذ کنند تا شرایطی را ایجاد کنند که های  توانند سیستم می ها شرکت 
فرآیندهای ارزش افزوده را کاهش دهند. یک مثال خوب، برنامه  اثرات محیطی

ت شیمیایی است که سیستم هایی را برای ارتقای اهداف مراقبت مسئوالنه شرک
 .کند می اتخاذمحیطی، سالمتی و ایمنی 

 سبز کردن محصوالت )سطح محصول( 

های  تواند با استفاده از یکی از روش می ( این موضوع1772با توجه به نظر چارتر) 
 زیر اتفاق بیفتد:

 آن یها بخش تعمیربه وسیله افزایش طول عمر محصول  ـتعمیر کردن  .1
وسیله تعمیر ه طول عمر محصول ب های فرسوده ـ افزایش ر و تعویض قسمتتعمی .2

 اساسی آن
 محصول جدید مبنی بر محصوالت قدیمیـ تولید مجدد   .3
تواند در ای که آن محصول ببه گونه طراحی یک محصول ـ استفاده مجدد .4

 های مختلفی استفاده شود. زمان

به مواد خام تبدیل شوند که در محصول دیگر یا توانند  می محصوالت ـ بازیافت .5
 محصول مشابه استفاده شوند.

کند و مواد زائد  می تقلیل دادن ـ با اینکه محصول مواد خام اولیه کمتری استفاده .6
کند، آن محصول در مقایسه با مدل قدیمی یا محصوالت  می کمتری ایجاد

 (Parakash,2002,286)دهد.  می مشابه سودهای بیشتری ارائه

 های سبز محصوالت سبز در مقابل شرکت

خرید محصوالت خود را بر مبنای  کنندگان مصرفهای گذشته  در زمان 
سطح های  دادند. با این حال در بعضی از موارد ویژگی می های محصول انجام ویژگی
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های راهبرد است برای تدوینممکن  (سبز بودن فرآیندها و سیستم ها) تشرک
های سبز محصوالت سبز را از شرکت کنندگان مصرفد. شاید مهم باشن تپیشرف

برجسته تر باشند،  های نام تجاریدگاه مدیریتی اگر ویژگیید از باشند.خواستار 
کردن محصوالت سرمایه گذاری کنند. اما اگر تصویر شرکت ز شرکتها باید بر سب

رای مثال ب .استو فرآیندهای سطح شرکت مطلوب ها  مهم باشد، تمرکز برسیستم
که و سودهایی  های تجاری ارتباطات خود را بر نام 1مبلشرکتی مثل پراکتر و گ

ان معنی نیست که این شرکت بر نام . البته این بدکنند متمرکز کرده است عرضه می
ود بلکه ارتباطات خ گیرد، می خود تمرکز کرده و تصویر شرکت را نادیده تجاری

احتیاجات ها  که چگونه این ویژگی و این اریهای نام تج را برنشان دادن ویژگی
کند. تبلیغات این شرکت عملکرد کنند متمرکز میمیرا ارضا  کنندگان مصرف

کند. از این رو برای میالعاده تاید و طراوت صابون عاج را بیان تمیزکنندگی فوق
کنند، سبز کردن میتمرکز  های نام تجاری که بر ارتباطات ویژگی ییها شرکت

های کند تا قدرت ناماست. این موضوع آنها را قادر می یمطلوب راهبردصول مح
احتیاجات های سبز محصوالت را به ویژگی خود را افزایش دهند و تجاری
 (.273متصل کنند )همان، کنندگان مصرف

های برند کلی در رابطه با  کنند یا ناممیهایی که بر تبلیغات شرکت تمرکز  شرکت 
و ها  ( انگیزه هایی برای سبز کردن سیستم2)مانند سونی محصوالت دارند

شان )سبز کردن سطح شرکت( و ارتباط با تعهدات شرکت برای نظارت  فرآیندهای
نیستند و شاید  غیر قابل جمع محیطی دارند. سبز کردن سطح شرکت و محصول 

 (274)همان، ها بر هردوی آنها سرمایه گذاری کنند بیشتر شرکت

 زاریابی سبز ابزارهای با

سبز  کنندگان مصرفمدارکی را فراهم کرده اند که رفتار محیطی تحقیقات  
، نگرانی محیطی، جدیت درک باشد: نگرش محیطی های زیر می متغیر تأثیرتحت 

شده مشکالت محیطی، مسئولیت محیطی درک شده، سودمندی درک شده رفتار 

                                                                                                                   
1- Procter and Gamble 
2- Sony 
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  (Lee,2008,577).کارهم تأثیرخود از حمایت محیطی و محیطی، نگرانی تصویر 

 تأثیر کنندگان مصرفهای دیگری که بر رفتار  متغیر در این مقاله به بررسی ،بنابراین
به عنوان یک  طبیعت دار دوستهای بازاریابی  لیتفعا .شود پرداخته میگذارند می

فاصله بین  .گذارندمی تأثیرطبیعت  دار دوستعامل اثرگذار بر خرید محصوالت 
محیطی و رفتار خرید سبز یک چالش مهم در بازارهای محصوالت سبز طرز تلقی 

 دابزارهای بازاریابی سبز مانن ،. بنابراین(Gupta and Ogden ,2009, 377) است
کنند تا کمک می 3و تبلیغات محیطی 2اکولوژیک نام تجاری ،1برچسب اکولوژیک

جاد شود. محصوالت سبز ایهای  و خصیصهها  ادراک بهتری در مورد ویژگی
طبیعت را  دار دوستکنند تا محصوالت را راهنمایی می کنندگان مصرفدرنتیجه 

این ابزارهای سیاستی نقش اساسی در تغییر رفتار واقعی  یکارگیره خریداری کنند. ب
کند و اثر منفی محصوالت طبیعت ایجاد می دار دوستمحصوالت  خرید به خرید
. (Rahbar&Abdul Wahid,2011,73)ددهبر محیط را کاهش می غیر ارگانیک

که  منحصر به فرد( ادعا کرده اند که یک ابزار بازاریابی 2114) 4گینسبرگ و بلوم
بازارهای  بسته بهها باید راهبرد بلکه مناسب باشد وجود ندارد.ها  برای تمام شرکت

 .مختلف و درجه نگرانی مصرف کننده در محیط متفاوت باشند

 اکولوژیکبرچسب گذاری 

 در کیاکولوژ برچسب از استفاده سبزی ابیبازار مهم اریبسی ابزارها ازی کی 
های اکولوژیک ابزارهای جذابی  برچسب .است عتیطب دار دوست محصوالت

به آنها اطالع  کنندگان مصرفهستند که در مورد اثر محیطی تصمیمات خرید 
ادعاهای ( 1وند: شهای اکولوژیک به دو دسته تقسیم می برچسب دهند. عموماً می

که توسط تولید کننده، خرده فروش یا بازاریاب بر روی محصول قرار 5یخود اظهار
 Nik)گیرد و ممکن است برای بیان یک ویژگی یا ارزیابی کلی محصول باشد می

Abdul Rashid,2009,133) .با پیام هایی از ممکن است محیطی های  برچسب

                                                                                                                   
1-Eco-Label 
2- Eco-Brand 
3- Environmental Advertisements 
4- Ginsberg and Bloom 
5- Self-Declaration 
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قابل " ،"زمین دار دوست" ،"با ازون سازگار" ،"سازگار با محیط زیست"قبیل:
 همراه باشد "بل استفاده مجددقا"و یا  "تجدید شدنی" ،"بازیافت شده" ،"فرسایش

ی مبنا بر که ،( ادعاهای شخص ثالث مستقل2 (.52-51، ،،13)طالقانی و رحمتی، 
 است شده شیآزما صالح یذ مرجع توسط شده نییتع قبل ازی ارهایمع با انطباق

(Nik Abdul Rashid,2009,133) .اکولوژیکبرچسب (2111) 1نوستنهاگ و سامر 
را به عنوان یک ابزار مهم برای اختصاص دادن اطالعات بین فروشنده و خریدار 

نشانه ای برای انجام دو ها  بیان کرده اند که برچسب چنین همآنها  اند.کرده ییشناسا
های  ات که در مورد خصیصهوظیفه اطالع هستند: کنندگان مصرفوظیفه اصلی برای 

و وظیفه ارزش که در  دهدآگاهی می ناملموس محصول مانند کیفیت محصوالت
 2د. بعالوه رکس و بااوماندهگاهی میآ ،کند برای آنها ایجاد میمورد ارزشی که 

تعریف  کنندگان مصرفرا به عنوان ابزاری برای  های اکولوژیک برچسب (2119)
 و کندیم کمکطبیعت  دار دوسترای انتخاب محصوالت اند که به آنها بکرده

 ازی اریبس. شوند آشنا محصوالت دیتول ینحوه با تا کندیم قادر را آنها چنین هم
 کردن کاراتری برایی ها راهی جستجو در کیاکولوژی هابرچسب مورد در مطالعات

 .هستندی طیمح سالم محصوالتی برا کننده مصرف دیخر رفتار در آنها
 توسط ندهیفزا طور به سبز محصوالتیی شناسای ارتقای برای طیمحی ها رچسبب

 .(Rahbar & Abdul Wahid, 2011, 75) درنیگ یم قرار استفاده مورد ابانیبازار
ی که محصوالتی را کنندگان مصرفبرای  برچسب زنی محیطی به عنوان راهنما، 

اغلب  این موضوع، کند.یکنند که سازگار با محیط زیست باشد، عمل مانتخاب می
 سپسکه محصوالتشان را متمایز و شودبرده می کاره ستد هایی ب و دادتوسط 

)طالقانی و  نندککنند و از طریق پیامهای محیطی ارتباط برقرار میجایگاه یابی می
، برای کمک به های اکولوژیک برنامه تبلیغاتی برچسب .(52-51، ،،13رحمتی، 

اساندن محصوالتی که از نظر محیطی برتر از محصوالت در شن کنندگان مصرف
 شوندگرایی محیطی به کار برده می مشابه هستند و برای ترقی مصرف

(Rahbar&Abdul Wahid,2011,75) . 

                                                                                                                   
1- Sammer and Wu¨stenhagen 
2- Rex and Baumann 
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اثر مثبتی بین اطالع در خصوص محصول  های اکولوژیک آگاهی از برچسب 
طبق . (Nik Abdul Rashid,2009,136)تمایل مصرف کننده به خرید دارد سبز و

( در بازارهایی که آگاهی 2114) 1گزارشی از دفتر پارلمانی دانش و تکنولوژی
برچسب گذاری سبز به  ،استدر مورد موضوعات محیطی پایین  کنندگان مصرف

آگاهی ولی در جوامعی که  عنوان یک ابزار بازاریابی سبز بی اثر است
عامل شود، وژیک استفاده میباال است و از برچسب گذاری اکول کنندگان مصرف

ها است  اعتماد به این برچسب کنندگان مصرفگذار روی خرید سبز تأثیر
(Rahbar&Abdul Wahid,2011,75). ها  بنابراین تعریف دقیق و درست برچسب

مورد ر اغراق بیش از حد د تقای ارزش مثبت محصوالت مفید است ودر ار
داشته باشد )طالقانی و  کنندگان مصرف های گرشتواند نتیجه منفی در ن می اطالعات
 (.52-51، ،،13رحمتی، 

  اکولوژیک نام و نشان گذاری

طرح و یا ترکیبی از  نماد، نشان، یک نام، واژه،"به عنوان  توان می را نام تجاری 
اینها، با قصد شناساندن کاالها و خدمات یک یا گروهی از فروشندگان و برای 

تواند به همان اندازه  می .  این تعریفتعریف کرد "ا رقبانها بآتفکیک قائل شدن بین 
یک نام، نماد یا  اکولوژیک نام تجاری نیز تعمیم یابد. اکولوژیک نام تجاری یبرا

 های تجاری نام استفاده از  طرح محصوالتی است که برای محیط بی ضرر هستند.
صوالت غیر محکمک کند تا بین آنها با  کنندگان مصرفتواند به می اکولوژیک

 .سالم تفاوت قائل شوند
برای بازاریابان و  کنندگان مصرفبر تصمیمات خرید  های تجاری درک اثر نام 

 شناسایی شده است 2نام تجاریاثر به عنوان دارایی  این است.تحقیقات بازاریابی مهم 
(Rahbar&Abdul Wahid,2011,75) (، از دیدگاه مصرف 1772) 3.طبق نظر آکر

بر  عنوان یک اثر متفاوت که دانش نام تجاریتواند به  ارایی نام تجاری مید کننده،
های  نام تعریف شود. دارد، بازاریابی آن نام تجاریپاسخ مصرف کننده در رابطه با 

                                                                                                                   
1- ParliamentaryOffice of Science and Technology  
2- Brand Equity 
3- Aaker 
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سبز باید برای تاکید این وضع که محصوالت سبز همان کار محصوالت غیر  تجاری
سبز باید به منظور  های تجاری نام نینچ هم.دهند، استفاده شوند. سبز را انجام می

 تجاری سبز از های نامبرای تفکیک قائل شدن بین  کنندگان مصرفکمک به 
 ,Rahbar & Abdul Wahid)دمشابه با کارکرد مشابه استفاده شونتجاری های  نام

که باید با است بازاریابی  مهمی در بزاراسبز  گذاری . بنابراین نام و نشان(76 ,2011
 شود.انجام  دقت

 7سبز یابی نام تجاری جایگاه

های نام ها و فایدهخاص از ویژگی ایسبز توسط مجموعه ماهیت نام تجاری 
ه از ک افته و ادراکات در مورد آن نام تجارییکاهش  اثر محیطیدر رابطه با  تجاری

سبز که  شود. یک ماهیت نام تجاریرسد، تعریف مینظر محیطی سالم به نظر می
آگاه محیطی  کنندگان مصرفتکمیل شده باشد باید منفعت هایی را برای  خوب

 ندیفرآ کی عنوان به رای ابی گاهیجا( 2111) 2همکارانش و سیکاالفات.فراهم کند
 دراکاتا دارد یسع که رندیگیم نظر در شدهی نیب شیپی ها تیفعال شامل ،یتکرار

 .کند فیتعر را زامج کنندگان مصرف
را به عنوان یک بخش از  تعیین جایگاه نام تجاری( 2111) 3ستهالرآکر و جواچیم  

و عرضه ارزش که به طور فعاالنه با افراد مورد نظر در ارتباط است  ماهیت نام تجاری
سبز  نام تجاری"تعیین جایگاه نام تجاری به عنوان  ،نیبنابرا تعریف کرده اند.

های سالم بای آن از طریق ویژگیاز رق ستلزم ارتباطات و تفکیک فعال نام تجاریم"
محصوالت  ،ثر بیان نشوندؤهای نام تجاری سبز به طور محیطی است. اگر ویژگیم

از نظر تجارتی موفق نخواهند بود. تعیین جایگاه سبز به عنوان یک پایدار اکولوژیک 
 & Hartmann). استسبز  در موفقیت راهبردهای نام و نشان گذاری یعامل اساس

et al,2005,10) 

                                                                                                                   
1- Green brand positioning 
2- Kalafatis&et al 
3- Aaker and Joachimsthaler 
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 سبز یابی نام تجاری های جایگاه راهبرد

کارکردی و  :شوند های جایگاه یابی نام تجاری سبز به دو دسته تقسیم می راهبرد
 احساسی 

سعی دارد  ،1رکردیکا های نام تجاری ابی سبز بر مبنای ویژگییجایگاه  راهبرد 
ایجاد  تجارینام  محصوالت سالم محیطی،های  تا با اطالع رسانی در مورد ویژگی

های محیطی مناسب محصول جایگاه یابی باید بر مبنای منفعتهای  راهبرداین  کند.
استفاده  باشد، ممکن است به فرآیندهای تولید،رقبا در مقایسه با محصوالت مرسوم 

یک  برای مثال در مورد نام تجاری .باشد محصول و یا حذف محصول اشاره داشته
اگر مدلهای مورد بحث مصرف سوخت قابل توجه کمتری در مقایسه با رقبا  ماشین،

موفقیت راهبرد نام  ممکن است از نظر محیطی سالم به نظر برسد. داشته باشند،
-های کارکردی آن جایگاه یابی میکه محصول را به طور گسترده با ویژگی تجاری

یک محصول  محیطیممکن است محدود به این واقعیت شود که کاهش اثر  کند،
بنابراین سود درک شده  دهد.فردی را به خریدار ارائه نمیهای  به طور کلی منفعت

ناکافی است و به  ک عامل انگیزاننده برای خرید نام تجاریبه عنوان ی مشتری،
های جایگاه یابی کارکردی دارای راهبرد چنین هم دیگری نیز نیاز است. راهبرد

شوند، تصمیمات خریداران منطقی را مد نظر قرار تقلید میمعایبی هستند: به راحتی 
 .ممکن است انعطاف پذیری تفکیک نام تجاری را کاهش دهنددهند، می
تواند حداقل بر جایگزین یا مکمل، تعیین جایگاه سبز می راهبردبه عنوان یک  

 باشد: 2تجاری منا احساسی هایسه نوع سودمبنای 

 های بشر دوستانهالیت در جهتاحساس آسایش در رابطه با فع
ای بهبود آگاه محیطی رضایت شخصی خود را با همکاری بر کنندگان مصرف 

 کنند.صالح کلی محیط تجربه می

 

                                                                                                                   
1- Functional Brand Attributes 
2- Emotional Brand Benefits 
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 تجاری سبز های  سودهای بیان خود از طریق مصرف آشکار نام
آگاه محیطی رضایت شخصی خود را توسط آشکار کردن  کنندگان مصرف 

 کنند. یگران بیان میهوشیاری محیطی خود به د

س با طبیعت تجربه سودهای در رابطه با طبیعت که از احساساتی که از تما
 گیرد. شود نشات می می
رابطه با طبیعت به وجود اینها نتایج احساساتی هستند که از وابستگی احساسی در  

 بیشتر مردم احساسات تندرستی یا حتی شادی را .عشق به طبیعت :مانند .اندآمده
 Hartmann & et).که در تماس با محیط طبیعی هستند  کنند می وقتی تجربه

al,2005,11) 

 سبز  اثرات نگرشی تعیین جایگاه نام تجاری

یابی کارکردی نام  داد که جایگاه ( نشان2115) 1تمن و همکارانشرمطالعات ها 
 اریادراک شناختی بیشتری در مورد نام تجاری به عنوان نام تجسبز به  تجاری
اسی اثر مهمی جایگاه یابی احس راهبردشود، در حالی که محیط منجر می دار دوست

بر جایگاه یابی نام تجاری در رابطه با بعد احساسی نام تجاری سبز دارد و 
سبز اثر مثبت زیادی بر  ارکردی و احساسی جایگاه یابی نام تجاریهای ک ویژگی

 گیزاننده که روی نگرش نام تجاریاصلی انعامل دارد.  2نام تجاریساخت نگرش 
رفتار خرید واقعی خود را برای  کنندگان مصرفشود گذارد و باعث میمی تأثیر

احساسی است  اکولوژیک تغییر دهند، سودهای نام تجاریخرید محصوالت 
(Rahbar&Abdul Wahid,2011,76)نتیجه بگیریم که  ،شود. اما این باعث نمی

تر در بازاریابی سبز  مؤثرجایگاه یابی  راهبردهایی یابی احساسی به تن جایگاه
گیری نگرش باید از طریق تعامل بسیار  شکل (Hartmann & et al,2005,11).است

های راهبرد .(1ی  )شکل شماره فاق بیفتدبین فرآیندهای احساسی و ادراکی ات
کارکردی و احساسی باید مکمل یکدیگر در نظر گرفته شوند نه جایگزین 

 (.21)همان ریکدیگ

                                                                                                                   
1- Hartmann &et al 
2- Brand attitude 
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محصوالت  رفتار خرید به خریدسبز، های تجاری  بنابراین، با توجه به سود نام 
ی که خود را به عنوان کنندگان مصرفطبیعت تغییر خواهد کرد.  دار دوست
محصوالت سبز را در  کهدهند ، ترجیح میندشناسمیاه محیطی آگ کنندگان مصرف

زهای احساسی خود را ارضا واقعی خود انتخاب کنند تا نیاهای  خرید
 .(Rahbar&Abdul Wahid,2011,76)کنند

 

 

 

 

 

 

 

 نام تجاریسبز بر نگرش  نام تجاریاثرات کارکردی و احساسی تعیین جایگاه  .7شکل

دراک مطلوب تواند منجر به یک اجایگاه یابی سبز خوب پیاده شده می راهبرد 
رای بازاریابی سبز منجر خواهد یتی بحما به بنابراین شود، کلی در مورد نام تجاری

 (Hartmann & et al,2005, 21).شد 

 تبلیغات محیطی

سبز جهانی و با افزایش توجه عمومی به مشکالت های  زمان با بهبود جنبش هم 
را به عنوان ها  ها تبلیغات محیطی از طریق رسانه یا روزنامه محیطی، بیشتر سازمان

مسئول محیطی انتخاب  کنندگان مصرفان برای تکنیک سبز برای معرفی محصوالتش
به ها  قرار دادن رفتار خرید مصرف کننده تأثیرکردند. هدف تبلیغات سبز، تحت 

کنندو برای وسیله تشویق آنها برای خرید محصوالتی که به محیط زیان وارد نمی
حیط هدایت توجه آنها به پیامدهای مثبت رفتار خرید آنها، که به نفع آنها و نیز م

 .(Rahbar&Abdul Wahid,2011,76)باشد میاست، 

 تعیین جایگاه نام تجاری سبز
 کارکردیهای  ویژگی

 تعیین جایگاه نام تجاری سبز
 سیسودهای احسا

 نگرش نام تجاری
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ها معموال  وسیله شرکته ب ( بیان کرده است که آگاهی محیطی1774) 1داویس 
رکت برای محیط شروع اوال، تبلیغات با بیان نگرانی ش .استشامل سه عنصر 

کار خود اتخاذ کرده های  تبلیغات راهی که شرکت برای تغییر شیوه ،دوم .شود می
کند تا نگرانی خود و کارهایی که برای بهبود محیط انجام ست را توصیف میا

آنها  شرکت بهمحیطی خاص که های  ، تبلیغات فعالیتسوم دهد را توصیف کند. می
، برای به وجود آوردن اعتبار برای شرکت الزم است. یکی از عواملی که پردازدمی

شود، اعتبار ود رفتار خرید میباعث شکست استفاده از تبلیغات محیطی برای بهب
عاملی که منجر به پاسخ ضعیف  .ها است لیغات سبز بین مصرف کنندهپایین تب

شود، بی میلی مصرف کننده برای انجام کار و مصرف کننده به تبلیغات محیطی می
ای است که شیوهتغییر رفتار برای خرید محصوالت سبز نیست؛ بلکه علت 

نبود ادعاهای محیطی ، لیند. یکی از دالیل اصشومحصوالت سبز تبلیغ می
 اختصاصی است که منجر به ایجاد دید منفی به تبلیغات سبز و محصوالت تبلیغ شده

طبیعت  دار دوستحصوالت شود. بنابراین با این شرایط بعید است که خرید م می
 .(Rahbar&Abdul Wahid,2011,80)انجام شود 

مصرف های  کند تا ارزشت محیطی کمک می( تبلیغا1773) 2طبق نظر بالدوین 
مطالعات رهبر ود. کننده تشکیل شود و این ارزشها به خرید محصوالت سبز منجر ش

دانش  کنندگان مصرف(نشان داد که تبلیغات محیطی در بین 2111) 3وحیدعبدل و 
دهد و به عنوان راهنمای آنها برای آنها را در رابطه با محصوالت سبز افزایش می

ی بر روی رفتار خرید تأثیریم خرید آگاهانه است. با این حال اعتقادات آنها صمت
 آنها در رابطه با خرید محصوالت سبز ندارد.

 برای خرید محصوالت ارگانیک کنندگان مصرفگمراه کننده  اشتباه هفت
نجام داده مشخص شده است ا 4ای که موسسه بازاریابی محیطی تراچویز طبق مطالعه

 شوند:می اشتباه هفتمحصوالتشان مرتکب  هایبیان ویژگیدر  نندگانککه تولید

                                                                                                                   
1- Davis 
2- Baldwin 
3- Rahbar and Abdul Wahid 
4- TerraChoice 
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 7 مبادله پنهان اشتباه
یا  شود که تنها بر مبنای یک،می اشتباهیک شرکت مرتکب این  زمانی 

های محیطی نامعقول، بدون توجه به موضوعات مهمتر ای محدود از ویژگی مجموعه
. استکند که محصولش سبز اظهار میگرم شدن هوا، آب و ...(،  محیطی )انرژی،

دهند و برای مثال کاغذ و محصوالت الواری که محتوای بازیافتی خود را ارتقا می
 کنند.نشر آب و گرم شدن جهانی توجه نمیبه اثرات نشر هوا، 

 0دلیل نداشتن اشتباه
هر ادعای محیطی که نتواند با اطالعات حمایتی در دسترس یا با گواهی شخص  

شده است. برای مثال  اشتباهمعتبر، با دلیل و مدرک ثابت شود، مرتکب این ثالث 
های خانگی که کارایی انرژی خود را بدون مدرک یا گواهی و روشناییها  المپ

شامپو که های  دهند. محصوالت مراقبت شخصی مانند تولید کنندهحمایتی ارتقا می
یچ مدرک و ادعایی برای این اند اما همدعی هستند توسط حیوانات امتحان نشده

 کنند.ادعا ارائه نمی

 3ابهام اشتباه
طور ضعیف  تعریف شده باشد یا این احتمال وجود داشته باشد ه هر ادعایی که ب 

 اشتباهکه معنی واقعی آن توسط مصرف کننده مورد نظر بد تعبیر شود مرتکب این 
 شده است.

 
رود که از مواد  می منظور به کاربرای مثال این عالمت روی محصول برای این  

شود که منظور محصول است یا بسته بندی؟ بازیافتی تولید شده است. اما ذکر نمی
% از مواد بازیافتی تشکیل شده و یا کمتر؟ این صرفه جویی به نفع خریدار بوده 111

                                                                                                                   
1- Sin of the Hidden Trade-Off 
2- Sin of No Proof 
3- Sin of Vagueness 
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این عالمت خریدار را گمراه خواهد  بیان روشن،بدون است و یا تولید کننده؟ 
، ارسنیک  و اورانیوم طبیعی هستند، ولی  " 1همه چیز طبیعی است"یا عبارت کرد.و 

 سمی نیز هستند.

0بی ربطی اشتباه
 

ی که کنندگان مصرفوقتی یک ادعایی که ممکن است قابل اعتماد باشد اما برای   
هستند بی اهمیت و غیرمفید است بیان شود، برتر محیطیمحصوالت در جستجوی  

پیدا  دهد. این موضوع بی ربط است و حواس مصرف کننده را از می رخ اشتباهاین 
کند. برای مثال استفاده از عبارت  می سبزتر پرتواقعا کردن یک گزینه 

 31برای  CFCsاگرچه  کند. می به تخلیه اوزون کمک –CFCs هاکلروفلوروکربن
صوالتی را اما مح مردود شده است و هیچ محصولی با آن تولید نمی شود، سال قانوناً

را به عنوان یک مزیت  هاکنیم که عبارت عاری از کلروفولوروکربن می مشاهده
 کنند. می بر روی محصوالت خود استفاده فرده بمنحصر 

 زیان کمتر اشتباه
3

 

باشند اما  حهستند که ممکن است در آن طبقه محصول صحی یاینها ادعاهای سبز 
تر به عنوان کل را  محیطی بزرگخطر پرت کردن حواس مصرف کننده از اثرات 

و ها  داشته باشد. برای مثال: سیگارهای ارگانیک، بدیهی است که  موقعیت
هنگامی این کنند. حصوالت را تقاضا میی وجود دارند که این مکنندگان مصرف

ارگانیک "های محیطی مانند دهیم که توصیف کنندهرا مورد بررسی قرار میها  ادعا
وال ئی محصوالتی که تمام طبقه محصول ارزش محیطی قابل سبر رو "سبز "و  "

 دارند، استفاده شده است.

4دروغ اشتباه
 

افتد که ادعاهای محیطی واقعا نادرست هستند. برای  می هنگامی اتفاق اشتباهاین  

                                                                                                                   
1- All Natural 
2- Sin of Irrelevance 
3- Sin of Lesser of Two Evils 
4- Sin of Fibbing 
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مثال شامپو هایی که مدعی هستند به طور تضمین شده طبیعی هستند اما تحقیقات 
کنند های ماشین ظرفشویی که بیان میدهند.پاک کنندهمیهیچ اعتباری را نشان ن

 % از مواد بازیافتی است اما محتوای آنها از مواد پالستیکی است.111بسته بندی آنها 

 1 ساختگیهای  برچسب ستایش اشتباه

شود که از طریق کلمات یا تصاویر جای مهر  این به وسیله محصولی ایجاد می 
د، در صورتی که این موافقت به طور واقعی وجود دهشخص ثالثی را ارائه می

 های جعلی.ندارد.به عبارت دیگر برچسب
شوند تا  باعث می تااشتباهها ضروری است؛ زیرا این اشتباهبرطرف کردن این  

شک و تردید در مورد تمامی ادعاهای محیطی ایجاد شود و روند سبز شدن را کند 
از طرفداری و خرج کردن پول خود  گانکنند مصرفشوند خواهد کرد و باعث می

 برای محصوالت سبز خودداری کنند .

 نتیجه گیری

نگرانی بیشتر مردم راجع به مسائل زیست محیطی باعث شده است تا  
برای اتخاذ تصمیمات خرید خود آگاهانه عمل کنند و محصوالتی  کنندگان مصرف

برای  کنندگان مصرف .کنندرا انتخاب کنند که به محیط زیست آسیبی وارد نمی
شود کمبود اطالعات باعث می اتخاذ این تصمیمات به اطالعات احتیاج دارند.

های سبز خودداری در تصمیم خرید خود از یکی کردن ویژگی کنندگان مصرف
گرچه  اطالعات باید قابل درک باشند. چنین همکنند و در خرید خود سست شوند، 

العات دسترسی پیدا نکنند و یا مفهوم آن را به این اط کنندگان مصرفممکن است 
گسترده اطالعات  و بسیاری از ذینفعان خارجی اغلب به طورها  متوجه نشوند، رسانه

ها فشار وارد کنند و با این شرایط بر شرکتکنند و معنی آن را تفسیر میرا منتشر می
سبز را اتخاذ های  کنند تا آلودگی را کاهش دهند و سیاستمی

بازاریابان دادن اطالعات  راهبرددر نتیجه بهترین .  (Prakash,2002,292)کنند
 Hartman) درباره اعتبار زیست محیطی محصول است. کنندگان مصرفتفصیلی به 

                                                                                                                   
1- Sin of Worshiping False Labels 
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& et al,2006,677) ابی این کار را یبا استفاده از ابزارهای بازار ندتوانها میشرکت
 انجام دهند.

وسیله عرضه اطالعات در ه بسبز و تبلیغات محیطی ی ها ، برچسبسبز های تجاری نام 
خاص هدف های  احساسات مثبت در گروه ،های محصوالت سبز محیطیمورد ویژگی

با دانستن این موضوع که یک محصول سبز است  کنندگان مصرفآورند و میبه وجود 
ار خرید مطالعه عوامل تعیین کننده رفت. خواهند داشتهنگام استفاده آن احساس بهتری 

های  محصوالت با نامبه بازاریابان سبز کمک خواهد کرد، زیرا  کنندگان مصرفسبز 
ایجاد به علت تصویر کلی مثبتی که های صحیح تجاری طبیعی و برچسب گذاری

تمایل ها به خرید این محصوالت ، از نظر بازرگانی موفق هستند و مصرف کنندهکنند می
 Rahbar&Abdul) ابدی تجاری افزایش می اداری به نامند و وفکنپیدا می

Wahid,2011,80).  توانند با استفاده از تبلیغات  و استراتژیستها می بازاریابانبدین وسیله
را در خصوص محصوالت سبز افزایش دهند و  کنندگان مصرفمحیطی آگاهی 

و با های تجاری سبز ایجاد کنند  راهنمای آنها برای خریدهای آگاهانه تر باشند، نام
های تجاری و  و با ایجاد نام استفاده از شبیه سازی طبیعت از آنها نگهداری کنند

ایجاد  کنندگان مصرفهای اکولوژیک قابل اعتماد احساسات خوبی را در بین  برچسب
 .(Hartman & et al,2006,677)های احساسی ایجاد شده سود ببرند  و از پاسخکنند 

تصمیمات خرید آنها را  ،محیطیهای  مسئولیت از کنندگان مصرفجایی که ادراک 
های بازاریابی سبز در آینده باید این پیام را برساند که تالش دهد،قرار می تأثیرتحت 

 . (Lee,2008,583)ن را حفظ کنیمهر کدام از ما مسئول هستیم تا کره زمی"
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