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ABSTRACT

Article type:

Purpose: This research has been done in line with the analysis of the intellectual
structure of existing studies in the field of greenwashing and corporate social
responsibility, to examine the scientific productions available and to draw a
scientific map in this field.
Methodology: The present study is of an applied type and with the scientometric
approach and the techniques of co-authorship and co-occurrence of words, the most
important authors and thematic clusters have been identified and a scientific map
has been drawn in this field. The statistical population included 4685 scientific
documents indexed in the WOS database between 1970 and 2022, which were
analyzed using descriptive statistics and VOSviewer software.
Findings: The findings indicate an upward trend in the publication of articles over
the last 52 years, with the highest number of articles in 2021 (1023). The map of
authors' collaboration shows the 3 clusters with the most participation in the
scientific network of authors' collaboration, centered on Han, Ahmed, Ullah. Also,
the evolution of keywords from the focus of companies on green marketing and
social responsibility and the establishment of environmental laws and policies
towards creating doubts and reducing loyalty and satisfaction in consumers and
jeopardizing the credibility and financial performance of the company and building
trust by changing policies, strategies and values and disclosing environmental
performance has been observed.
Conclusion: The results of the analysis of thematic clusters in this research show the
researchers' attention to the investigation of the causes and consequences of the
occurrence of greenwashing in order to identify and prevent this category of actions
of companies.
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چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

هدف :این پژوهش در راستای تحلیل ساختار فکری مطالعات موجود در زمینه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها
به بررسی مقاالت علمی موجود و ترسیم نقشه علمی در این حوزه انجام شده است.
روش :مطالعه حاضر از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علمسنجی و فنون همنویسندگی و همرخدادی واژگان مهمترین
نویسندگان و خوشههای موضوعی شناسایی شده و نقشه علمی در این حوزه ترسیم شده است .جامعه آماری نیز شامل
 4685مدرک علمی نمایه شده در پایگاه وبگاه علوم ( )Web of Scienceسالهای  1970تا  2022بوده است که با
استفاده از آمار توصیفی و نرمافزار  VOSviewerمورد بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها :یافتهها حاکی از روند صعودی انتشار مقاالت طی  52سال اخیر بوده است که بیشترین تعداد مقاالت در سال
 )1023( 2021بوده است .نقشه همکاری نویسندگان نمایانگر سه خوشه با بیشترین مشارکت در شبکه علمی همکاری
نویسندگان با مرکزیت «هان ،احمد و اهلل» است .همچنین تحول واژههای کلیدی از تمرکز شرکتها بر بازاریابی سبز و
مسئولیت اجتماعی و وضع قوانین و سیاستهای زیستمحیطی به سمت ایجاد تردید و کاهش وفاداری و رضایت در
مصرفکنندگان و به خطر افتادن اعتبار و عملکرد مالی شرکتها و ایجاد اعتماد با تغییر سیاستها ،استراتژیها و ارزشها
و افشای عملکرد زیستمحیطی حرکت کرده است.

تاریخ دریافت1400/10/20 :
تاریخ بازنگری1400/11/25 :
تاریخ پذیرش1400/11/28 :
تاریخ انتشار1401/1/25 :

کليدواژهها:
سبزنُمایی،
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علمسنجی،
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نتيجهگيری :نتایج حاصل از تحلیل خوشههای موضوعی در این پژوهش ،بیانگر توجه پژوهشگران به بررسی علل و
پیامدهای وقوع سبزنُمایی جهت شناسایی و پیشگیری از این دسته اقدامات شرکتهاست.
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مقدمه

در اواسط دهه  1960و در پی رشد توجهات به محیطزیست ،بحث در مورد پدیده سبزنُمایی برای نخستینبار مطرح شد و با
شکلگیری جنبش محیطزیست ،پدیده گزارشهای کاذب و گمراهکننده زیستمحیطی هم در عملیات و هم در استراتژی
کسبوکارها مورد توجه قرار گرفت .بنابراین ،میتوان گفت این مفهوم در راستای توصیف اقدامات سوءاستفادهگرایانه یا اغراق در
ادعاهای پایداری برای کسب سهم بازار ،پدیدار شده است (دال .)2010 ،1اصطالح سبزنُمایی در سال  1986برای نخستینبار و طی
مقالهای مرتبط با صنعت هتلداری توسط زیستشناس و فعال محیطزیست اهل نیویورک ،جی وسترولت ،2بهکار برده شد (گو،
ژانگ ،وانگ ،لی و تائو2018 ،3؛ والنیاک .)2015 ،4از اواسط دهه  1990و با انتشار کتاب بازاریابی محیطی 5و بحث در مورد این
پدیده توسط گریر و برونو ،)1996( 6مطالعات آکادمیک در این حوزه آغاز شد (الفر.)2003 ،7
تعاریف متعدی از این پدیده مورد توجه است به عنوان مثال ،گروه تراچویس 8در سال  2010سبزنُمایی را اینگونه تعریف
کردهاند« :فعالیتهایی که مصرفکنندگان را در مورد اقدامات زیستمحیطی شرکت و منافع و مزایای زیستمحیطی محصول
گمراه میکنند» .گرولر و کوتبرگ )2014( 9نیز سبزنُمایی را به عنوان فریب تعمدی و آگاهانه مصرفکننده در رابطه با فعالیتهای
زیستمحیطی یک سازمان یا مزایای زیستمحیطی یک محصول تعریف کردهاند .در سال  2017سییل و گاتی 10سبزنُمایی را به
عنوان اقدامات و گزارشهای گمراهکننده و نمادین شرکتها و با هدف تاثیرگذاری استراتژیک بر تصور سهامداران ،توصیف کردهاند.
همچنین این دو پژوهشگر اذعان داشتند که سبزنُمایی اتهامی برونسازمانی در مورد ارائه پیام سبز گمراهکننده به یک سازمان
است .دِجونگ ،هارکینک و بارث )2018(11سبزنُمایی را از طریق ویژگیهای ذاتی (بُعد حقیقت) و ارتباطی (فنی است که برای فریب
یا سردرگمی مصرفکننده استفاده میشود) ،مورد توجه قرار دادهاند .همچنین فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد 12سبزنُمایی را اینچنین
تعریف کرده است (« :)2018اطالعات غلطی که توسط یک سازمان منتشر میشود تا تصویر عمومی مسئولیت زیستمحیطی
شرکت را ترویج کرده و نشان دهد اما به عنوان موضوعی غیرموجه یا عمداً گمراهکننده درک میشود» .در اواخر سال  2000پس
از افزایش قابلتوجه تبلیغات سبز بین سالهای  2006تا  ،2009تحقیقات در مورد سبزنُمایی فزونی یافت (تراچویس .)2010 ،در
نتیجه ،گزارشها و بحثهای نظارتی در مورد چنین اقدامات و شیوههایی مضاعف شد (پارگوئل ،بنوئت مورئو و السنکس.)2011 ،13
از اینرو ،ادبیات مربوط به سبزنُمایی به طور چشمگیری توسعه یافته است (سییل و گاتی )2017 ،و اکثر مطالعات ،این پدیده را در
حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی میکنند (پارگوئل ،بنوئت مورئو و السنکس2011 ،؛ بازیلیر و وُدی.)2009 ،14
از آنجا که سبزنُمایی در دنیای واقعی اثرات و پیامدهای زیادی دارد و زمینههای مهمی را برای تحقیق ایجاد میکند و در تقاطع
رشتههای مختلف دانشگاهی قرار دارد .بنابراین ،این پدیده در دهههای گذشته به موضوعی قابلتوجه در ادبیات دانشگاهی تبدیل
شده است .از سال  1995تا  2014در مجموع  105مقاله در مجالت دانشگاهی از دیدگاههای مختلف بر پدیده سبزنُمایی تمرکز
کردهاند .این تعداد بعد از سال  2007به ویژه در سال  2011بهسرعت افزایش یافته است (لیون و مونتگومری .)2015 ،15مفهوم
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مسئولیت اجتماعی شرکت 1نیز نه تنها به فعالیتهای شرکت در راستای حداکثرسازی سود اشاره دارد بلکه تالشهای شرکت برای
اثرگذاری مثبت بر جامعه و محیطزیست را شامل میشود .با این وجود ،غالباً اقدامات مسئولیت اجتماعی با شک و تردید مواجه شده
است .طبق ادعای والچاس ،تئوتوکیس و پاناگوپولوس )2010( 2شرکتها از ابتکارات مسئولیت اجتماعی هم برای ایجاد بیشترین
تاثیرات زیستمحیطی و اجتماعی و هم گزارشدهی و برقراری ارتباطات ،استفاده میکنند .این پژوهشگر اذعان دارد که چنانچه
احساس ترس مبنی بر اینکه شرکتها درگیر اقدامات سبزنُمایی شدهاند در مصرفکنندگان ایجاد شود ،ابتکارات مسئولیت اجتماعی
شرکت با شک و تردید آنها مواجه خواهد شد .ممکن است مصرفکنندگان به این موضوع که شرکتها در زمینه پایداری چه میزان
تالش میکنند ،اهمیت ندهند اما در مورد علل و دالیل اقدامات شرکتها حساس هستند (همان) .شرکتی که بدون دلیل در اقدامات
مسئولیت اجتماعی مشارکت کند ،روابط خود را با عموم مردم به خطر میاندازد .طی سالهای گذشته دیدگاهها در مورد مسئولیت
شرکتها در زمینه مسائل اجتماعی و زیستمحیطی تغییر یافته است .بنابراین ،چیستی مسئولیت اجتماعی حقیقی ،اهمیت
چشمگیری پیدا کرده است .با توجه به چالشهای ایجاد شده ناشی از اقدامات سبزنُمایی و اهمیت و ضرورت توجه به آن ،در این
پژوهش با به کارگیری یکی از فنون متداول جهت ترسیم نقشهعلمی و بررسی ادبیات پژوهش ،یعنی روشهای علمسنجی ،روند
توسعه موضوع علمی سبزنُمایی ،مرور شده و و پژوهشگران برتر در این حوزه از علم شناسایی گردیدهاند .تحلیل شبکههای اجتماعی
به عنوان روشی نظاممند شناخته میشود که با تحلیل کلیدواژهها ،پارادایم جامعهشناختی ارائه کرده و با تحلیل گرههای شبکه و
خطوط ارتباطی میان آنها و تعیین تألیف مشترک پژوهشگران و همتألیفی کشورها ،امکان شناسایی شبکههای همکاری علمی را
نیز میسر میسازد (درویش ،طبیبی ،البرزی و رادفر .)1397 ،تحلیل کتابسنجی 3برای نخستینبار در سال  1969مطرح گردید و
بعدها به عنوان تحلیل کمّی ویژگیهای کتابشناختی مجموعههایی از ادبیات برای شناسایی الگوها مانند پرثمرترین نویسندگان،
کشورها ،مؤسسات و مجالت ،شبکههای همکاری و تاریخچه و تغییر پارادایم و مصورسازی مقاالت علمی با نقشههای متنوع
کتابشناختی شناخته شد (وسنر و همکاران .)2016 ،4مصورسازی شباهتها 5روشی گسترده برای ترسیم نقشه است که تحت عنوان
نرمافزار  VOSviewerو به عنوان یک برنامه کامپیوتری اجرا شده است (وَن اِک و والتمن .)2010 ،6با توجه به آنکه ترسیم ساختار
علمی و اجتماعی پژوهشگران در یک حوزه علمی ،منجر به ارائه اطالعات ارزشمندی در زمینه جایگاه آنها در بدنه علمی میشود
(فلیس و وَن اِک .)2018 ،7بنابراین ،برخی مطالعات به صورت کتابشناختی به بررسی روند تولید علم در حوزههای مختلف علوم
پرداختهاند (زانکانارو ،تودسکو و راموس.)2015 ،8
در سطح ملی و بینالمللی پژوهشهای بسیاری تاکنون در زمینه بررسی و ترسیم ساختار فکری و مفهومی دانش در حوزههای
مختلف علمی انجامشده است .به عنوان نمونه ،سینگ و سینگ 9در سال  2019با استفاده از روشهای تحلیل علمسنجی در
مطالعهای به بررسی الگوها و ساختارهای اجتماعی پرداختهاند .همچنین در پژوهشی دیگر پژوهشگران با پایش دادههای وبگاه
علوم 10طی سالهای  1989تا  2021به بررسی نقشه علمی مدیریت دادههای پژوهشی 11پرداختهاند (گوپتا ،آرورا و چاکراوارتی،12
 .)2021پژوهشگران داخلی نیز مطالعات متعددی را با به کارگیری این ابزار انجام دادهاند .به عنوان مثال ،جعفریباقیآبادی ،فرشید
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و مصطفوی ( )1399به ارائه الگوهای همنویسندگی و بررسی روندهای موضوعی پژوهشهای علمی در حوزه سازماندهی اطالعات
و دانش وبگاه علوم طی سالهای  2001تا  2020پرداختهاند .رحیمی و همکاران ( )1399نیز در پژوهش دیگری بر قلمرو موضوعی
تغییرات آبوهوایی و تحلیل شباهت واژگانی در این حوزه متمرکز شدهاند .با این وجود مطالعهای جهت مرور کتابسنجی موضوع
سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی در وبگاه علوم تاکنون صورت نگرفته است .بنابراین ،هدف اصلی این تحقیق ترسیم نقشه علمی و
شناسایی مهمترین نویسندگان و خوشههای موضوعی با بررسی مقاالت علمی در حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها
طی سالهای  1968تا  2022در وبگاه علوم و تحلیل ساختار فکری موجود جهت ارائه پارادایم تحول واژگان کلیدی در این حوزه
است .در این راستا ،پژوهش پیشرو در پی پاسخ به پرسش زیر بوده است:
 .1توزیع فراوانی تولیدات علمی در حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ،طی سالهای  1968تا  2022در وبگاه علوم
چگونه است؟
 .2پُرکارترین نویسندگان در تولید مقاالت علمی حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها از نظر مشارکت علمی چه
کسانی هستند؟
 .3نتایج مربوط به تحلیل خوشهای همواژگانی منجر به شکلگیری چه خوشههایی و با چه موضوعاتی در تولیدات علمی حوزه
سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها شده است؟
روششناسي پژوهش

این پژوهش از جهت هدف توصیفی ،از لحاظ نوع استفاده کاربردی است و با استفاده از فنون علمسنجی همراه با تحلیل همواژگانی
و همنویسندگی انجام شده است .کلیه مقاالت علمی پژوهشگران دنیا در حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی که مطالعاتشان در
وبگاه علوم ( )WoSطی سالهای  1968تا  2022نمایه شده است ،جامعه این پژوهش را تشکیل دادهاند .
در راستای گردآوری دادهها و بازیابی رکوردهای مورد نیاز در این پژوهش ،جستجو در تاریخ  26مارس سال  ،2022بدون
محدودیت زمانی در بخش  Core Collectionوبگاه علوم صورت گرفت (شیوه جستجو،Greenwash ،Greenwashing :
 Company Social Responsibilityفیلد جستجو )Title :که از  1168کلیدواژه مربوط به  4685مقاله تعداد  151کلیدواژه که
حداقل  3بار تکرار شده بودند ،به عنوان واژگان پایه شناسایی و انتخاب شدند .بر این اساس ،ترسیم نقشه علمی مشارکت نویسندگان
و خوشههای موضوعی مرتبط با استفاده از واژگان پایه انجام شد و به منظور انجام تحلیلهای همنویسندگی و همواژگانی حوزه
موضوعی از نرمافزار  VOSviewerاستفاده گردید و تجزیهوتحلیل دادهها نیز با کمک نرمافزار اکسل 1انجام شد.
يافتههای پژوهش

تعداد منابع بازیابی شده در حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ،پس از جستجوی موضوعی در وبگاه علوم طی  54سال
اخیر  4685مورد بود که  98/39درصد از مقاالت مذکور به زبان انگلیسی منتشر شدهاند .یافتههای پژوهش در رابطه با توزیع
فراوانی تولیدات علمی در حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها طی سالهای  1998تا  2022در وبگاه علوم جهت پاسخ
به سؤال اول مطالعه ،در شکل  1نشان داده شده است.

Excel
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شکل  .1مصورسازی تعداد انتشار مقاالت در وبگاه  WoSبه ازای سال (منبع :وبگاه )WoS

پویایی انتشار مقاالت این حوزه مابین سالهای  1968تا  2022با کمترین تعداد مقاله یعنی یک مقاله در سال )%0.021( 1970
و بیشترین مقاله با تعداد  659مقاله در سال  )%14.06( 2021مشاهده شد .همچنین در سال  2022تعداد  128مقاله ()% 2.73
تاکنون منتشر شده است .یافتهها حاکی از آن است که نخستین مدارک علمی در سال  1970با عنوان «مسئولیت شرکت و بحران
اجتماعی» توسط بلومبرگ 1در مجله حقوق دانشگاه بوستون 2منتشر گردیده است .در مسیر پاسخ به پرسش دوم یعنی بررسی
پُرکارترین نویسندگان در تولید مقاالت علمی حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی ،مقاالت  11071نویسنده بازیابی شد که در این
میان  248نویسنده با حداقل  5مقاله شناسایی شدند .ده نویسنده برتر دنیا در حوزه مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی بر اساس تعداد
انتشار در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1برترین نویسندگان در حوزه سبزنُمایی و مسئوليت اجتماعی شرکتها (منبع :وبگاه )WoS
نام نویسنده

تعداد

درصد

Lee S
Garcia-sanchez IM
Moon J
Lindgreen A
Kim J
Swaen V
Kim Y
Lee SH
Maon F
Martinez-Ferrero J

31
26
26
23
17
17
16
16
16
16

0/66
0/55
0/55
0/49
0/36
0/36
0/34
0/34
0/34
0/34

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،بیشترین تعداد مقاالت مربوط به لی3و گارسیا سانچز 4به ترتیب با  31و  26مقاله
بوده است .به منظور پاسخ به پرسش سوم مطالعه ،تحلیل همنویسندگی با درنظرگرفتن آستانه شمول بر روی نویسندگانی که حداقل
1

Blumberg
Boston University Law Review
3 Lee
4 Garcia-sanchez
2
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 3مقاله داشتهاند ،انجام گرفت .از مجموع  2943نویسنده که در تولید مستندات علمی نقش داشتهاند ،تعداد  29نویسنده دارای
حداقل  2مقاله شناسایی گردید که در تحلیل نهایی همنویسندگی موردبررسی قرار گرفتهاند .شکل  2نقشه همکاری نویسندگان در
حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها را نشان میدهد.

شکل  .2نقشه همکاری نویسندگان در حوزه سبزنُمایی و مسئوليت اجتماعی شرکتها

از آنجا که پیوندهای موجود بین نویسندگان ارتباط موضوعی بین آنها را نشان میدهد .بنابراین ،وجود ارتباطات بیشتر بین آنها،
نشاندهنده اشتراکات موضوعی بیشتر است که این امر با استفاده از رنگهای نزدیکتر نشان داده شده است .از طرفی ،گره بزرگتر
در شبکه ترسیمی بر اهمیت نویسنده مورد نظر در آن زمینه تأکید دارد .در حقیقت خوشههای شکلگرفته براساس تحلیل همکاری،
بر اصلیترین نویسندگانی که در حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها فعال بودهاند ،تمرکز دارد .همانطور که در شکل
 2نمایان است ،نقشه همکاری نویسندگان سه خوشه با مرکزیت «هان ،احمد و اهلل »1را نمایش داده که این موضوع حاکی از
بیشترین مشارکت افراد مذکور در این شبکه علمی است .در ادامه جهت شناسایی خوشههای موضوعی در مقاالت علمی حوزه
سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ،آخرین پرسش این پژوهش ،ابتدا روند تحول زمینه موضوعی و در ادامه روند تحول
واژگان مورد بررسی قرار گرفت.

Han, Ahmad & Ullah
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جدول  .2بيشترین زمينههای پژوهشی (منبع :وبگاه )WoS
ردیف

عنوان

تعداد

درصد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

کسب وکار
مدیریت
مطالعات زیستمحیطی
اخالقیات
علوم زیستمحیطی
فناوری علوم پایدار سبز
اقتصاد
امور مالی کسب وکار
گردشگری ورزشی و اوقات فراغت
مهندسی محیطزیست

1927
1296
905
640
615
613
529
374
202
143

41/13
27/66
19.31
13/66
13/12
13/08
11/29
7/98
4/31
3/05

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،بررسی مقاالت علمی بازیابی شده در زمینه موضوعی نشان داد که بیشترین
زمینههای پژوهشی را موضوع کسبوکار با  41/13درصد پوشش داده است ،زمینههای بعدی به ترتیب شامل مدیریت ،مطالعات
زیستمحیطی ،اخالقیات ،علوم زیستمحیطی ،فناوری علوم پایدار سبز ،اقتصاد ،امور مالی کسبوکار ،گردشگری ورزشی و اوقات
فراغت و مهندسی محیطزیست است .میزان اهمیت کلمات کلیدی نویسندگان بر کسی پوشیده نیست چرا که نویسنده از این
مفاهیم اصلی برای ارتباط با مخاطبان کمک گرفته است .کلمات پرتکرار غالباً با دایره یا مستطیل نشان داده میشوند .دایره و
فونت بزرگتر در تصویر نمایانگر کلماتی است که بیشتر تکرار شدهاند و دایره کوچکتر نشاندهنده تکرار کمتر کلمات است (شکل
 .)3کلمات کلیدی پرتکرار استفاده شده در مدارک علمی مورد بررسی شامل  151واژه بود.

شکل  .3شبکه همرخدادی کلمات کليدی پرتکرار نویسندگان
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. مشاهده میشود پرتکرارترین کلمات براساس همرخدادی با هفت رنگ در هفت خوشه قرار گرفتهاند3 همانطور که در شکل
 عناوین و تعدادی از کلمات4  در جدول. عنوان مناسبی به آن تعلق گرفته است،در ادامه براساس تعداد تکرار کلمات در هر خوشه
.مرتبط آورده شده است
 خوشهبندی کلمات کليدی.3 جدول
عناوین

نام خوشه

Commitment- Corporate Social Responsibility- Culture- Customer SatisfactionEmployees- Engagement- Ethical Leadership- Firm Performance- Job SatisfactionReputation- Support- Values- Motivation
Claims- Communication- Consumption- Education- Environmental Policy- EthicsGovernment & Law- Green Advertising- social media- Sustainable DevelopmentStakeholder Engagement- Sociology- Public Administration
Business & Economics- Corporate Social Performance- Environmental DisclosureEnvironmental Performance- Financial Performance- Legitimacy Theory- StrategySustainable- Stakeholder

عوامل واسطه در ایجاد مسئولیت اجتماعی
و به کارگیری سبزنُمایی
ابزارهای مورد استفاده شرکتها برای
مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی
علل درگیری شرکتها در مسئولیت
اجتماعی شرکتها و سبزنُمایی
عوامل متاثر از پیامدهای منفی سبزنُمایی

Brand Loyalty- Risk- Trust- Innovation- Information- Greenmarketing
Attitudes- Behavior- Challenge- Conflict- Conversation- Consumer- FrameworkResources
Accountability- Adoption- Engineering- Government- Institutional TheoryPollution- Self Regulation
Harm- Industry- Media- Perceptions- Policy- Public, Environmental &
Occupational Health- Corporate Social

پیامدهای مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی
)(در سطح مصرفکننده
نقش سیاستهای دولتی و کالن در
مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی
پیامدهای مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی
)(در سطح صنعت

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

 قدیمیترین کلمات کلیدی. نشاندهندۀ تحول کلمات کلیدی پرتکرار نویسندگان در دهه اخیر است،4 تحلیل کتابسنجی در شکل
.با رنگ آبیتیره و جدیدترین آنها با رنگ قرمز قابل مشاهده است

 توزیع کلمات کليدی پرتکرار به ازای دوره زمانی.4 شکل
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جدول  .4روند تحول پرتکرارترین کلمات براساس دوره زمانی
 Policy
 Stakeholder
Engagement
 Strategies
 Market
 Customer
Satisfaction
 Public
Satisfaction
 Conflict
 Legitimacy
 Environmental
Disclosure
 ProEnvironmental
Behavior
 Development
 Support
 Job Satisfaction

 Industry
 Impact
 Ethical
Leadership
 Trust
 Consumption
 Firms
 Stakeholders
 Social Media
 Loyalty
 Values
 Environmental
Performance
 Legitimacy
Theory
 Firm
Performance

 Corporate social
responsibility
 Quality
 Brand loyalty
 Risk
 skepticism

 Greenwashing
 Corporate
Social
Responcibility
 Governmence
 Information
 Participation
 Satisfaction
 Commitment
 Financial
Performance
 Reputation

 Public Social
 Public
Administration
 Greenmarketing
 Attributions
 Institutional
Theory
 Consumers
 Economy
 Environmental
Policy

 Government & Law
 Sociology
&  Business
Economics
 Responsibility
 Sustainable
Development
 Citizenship
Behavior
 Framework
 Social
Responsibility
 Communication
 Public,
& Environmental
Occupational
Health

در راستای تحلیل ساختار فکری مطالعات موجود در حوزه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی ،پارادایم پیشنهادی این مطالعه از
روند تحول کلمات کلیدی پرتکرار در شکل  5قابل مشاهده است.
ایجاد اعتماد با تغییر سیاستها،
استراتژیها و ارزشها و افشای

عملکرد زیستمحیطی با به
کارگیری رهبری اخالقی در
رسانههای اجتماعی

ایجاد تردید و کاهش وفاداری و
رضایت در مصرفکنندگان با به
کارگیری سبزنُمایی و به خطر
افتادن اعتبار و عملکرد مالی
شرکتها

حرکت شرکتها به سمت
بازاریابی سبز و مسئولیت
اجتماعی و وضع قوانین و
سیاستهای زیستمحیطی جهت
توسعه پایدار

شکل  .5پارادایم تحول کلمات کليدی

با در نظر گرفتن روند توسعه واژگان کلیدی پرتکرار در جدول  4و پارادایم پیشنهادی در شکل  ،5در صورت دستهبندی کلمات
کلیدی طیف قرمز و نارنجی در موضوع «ایجاد اعتماد با تغییر سیاستها ،استراتژیها و ارزشها و افشای عملکرد زیستمحیطی
با به کارگیری رهبری اخالقی در رسانههای اجتماعی»؛ و کلمات کلیدی طیف زرد و سبز در موضوع «ایجاد تردید و کاهش وفاداری
و رضایت در مصرفکنندگان با به کارگیری سبزنُمایی و به خطر افتادن اعتبار و عملکرد مالی شرکتها» و طیف آبی روشن و تیره
در موضوع «حرکت شرکتها به سمت بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی و وضع قوانین و سیاستهای زیستمحیطی جهت توسعه
پایدار»؛ میتوان اینگونه نتیجه گرفت که پیش از سال  2017تمرکز مطالعات انجام شده بر موضوع بازاریابی سبز و مسئولیت
اجتماعی و وضع قوانین و سیاستهای زیستمحیطی جهت توسعه پایدار بوده است .به کارگیری اقدامات سبزنُما طی سالهای
 2017تا  2019توسط شرکتها منجر به ایجاد روند صعودی تردیدها و در پی آن کاهش وفاداری و رضایت در مصرفکنندگان
شده که این امر موجب به خطر افتادن اعتبار و عملکرد مالی شرکتها گشته است .همچنین طی چند سال اخیر یعنی از سال 2020
تاکنون شرکتها با به کارگیری رهبری اخالقی در رسانههای اجتماعی و تغییر سیاستها ،استراتژیها و ارزشگذاریهای خود در
راستای افشای داوطلبانه عملکرد زیستمحیطیشان به سمت اعتمادسازی مجدد حرکت کردهاند .با مطرح شدن بازاریابی سبز و
مسئولیت اجتماعی در منابع علمی ،موضوع وضع قوانین و سیاستهای دولتی جهت توسعه پایدار مورد تأکید بوده است .تمرکز
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غالب ادبیات موجود بر علل به کارگیری سبزنُمایی توسط شرکتها و همچنین پیامدهایی که در پی این اقدامات حاصل میشود،
است .بنابراین ،میتوان دستهبندی مقاالت علمی موجود در زمینه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی را به صورت نمودار زیر رسم نمود.
کالن

در سطح مصرفکنندگان :اعتماد،
ریسک ،انگیزه

در سطح سازمان :رضایت شغلی،
رهبری اخالقی ،تبلیغات سبز

سمایی
سبزنمایی
علل وقوع

درونسازمانی

پیامدهای سبزنُمایی

برونسازمانی

در سطح محيطزیست :قوانین و
سیاستهای زیستمحیطی دولتی

در سطح صنعت :عملکرد مالی و
اجتماعی ،بازاریابی سبز

خرد

شکل  .6دسته بندی مقاالت منتشر شده در زمينه سبزنُمایی و مسئوليت اجتماعی

بحث و نتیجهگیری

امروزه شرکتها بهجای آنکه واقعاً در پی کاهش اثرات منفی زیستمحیطی محصوالت و فرایندهای تولید خود باشند ،هزینه ،زمان
و تالش بیشتری را برای بازاریابی محصوالت خود با عنوان «سبز» صرف میکنند .در نتیجه بسیاری از شرکتها در راستای بهبود
شرایط و موقعیت زیستمحیطی خود ،در پی نشان دادن تالشهایشان به عموم مردم هستند .از اینرو ،شرکتها با استفاده از
استراتژیهای بازاریابی سبز سعی دارند تا مزیت رقابتی و جذابیت زیستمحیطی محصوالتشان را نزد مصرفکنندگان آگاه به
مسائل زیستمحیطی ،افزایش دهند .با این وجود همه ادعاهای بازاریابیسبز ،اقدامات زیستمحیطی شرکت را به طور دقیق
منعکس نمیکند .در حالی که برخی از شرکتها واقعاً در پی کاهش رد پای خود در محیطزیست هستند؛ اما شرکتهایی هم وجود
دارند که در نمایش تالشهای خود مبالغه میکنند و یا صرفاً ادعا میکنند که در برابر مسائل و مشکالت زیستمحیطی مسئول و
پاسخگو هستند ،در حالی که چنین نیست (گارفیلد )1991 ،1و در نتیجه درگیر فعالیتهای سبزنُمایی میشوند که معادل با مسئولیت
اجتماعی نمایی 2در نظر گرفته شده است .پژوهشگران در این پژوهش در پی تحلیل ساختار فکری مطالعات موجود در حوزه
سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی و ترسیم نقشه علمی در این زمینه بودهاند .بنابراین ،در راستای پاسخ به پرسش نخست تحقیق،
مدارک علمی منتشر شده در وبگاه علوم را مورد پایش و بررسی قرار دادند و دریافتند که از  54سال قبل پژوهشگرانی در دنیا اقدام
به مطالعه و بررسی این حوزه از علم نمودهاند که بررسیهای انجام شده حاکی از وجود روند صعودی پژوهشهای سبزنُمایی دارد.
تعداد مقاالت منتشر شده تا پیش از سال  2004کمتر از  20عدد بوده و با توجه به نتایج این تحقیق به طور کلی میتوان گفت
روند تولید مدارک علمی در این زمینه دارای رشد صعودی تدریجی بوده است .تعداد مقاالت علمی از سال  2006به بعد بیشترین
رشد و شدت افزایش را نشان داده است که نتایج مطالعه لیون و مونتگومری در سال  2015تأییدکننده این موضوع است.
جهت پاسخ به سوال دوم این مطالعه ،نقشه همکاری نوسیندگان دارای  3خوشه با بیشترین مشارکت در شبکه علمی همکاری
نویسندگان و با مرکزیت «هان ،احمد و اهلل» مشاهده شد .نهایتاً برای پاسخ به پرسش سوم پژوهش ،خوشههای کلمات کلیدی
پُرتکرار ایجاد شده و نامگذاری شد .همچنان که در پارادایم پیشنهادی گفته شد نتایج این پژوهش نشان داد که شرکتها جهت
Garfield
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توسعه پایدار در ابتدا به سمت بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی و وضع قوانین و سیاستهای زیستمحیطی حرکت کردند .همان
طور که ونماررویک )2003( 1اذعان داشته است که مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت شامل فعالیتهای داوطلبانهای است که
حاکی از وجود نگرانیها و دغدغههای زیستمحیطی و اجتماعی در فعالیتها و عملیات کسبوکار و همچنین در ارتباط با ذینفعان
است .از سوی دیگر ،نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ایجاد تردید ،کاهش وفاداری و رضایت در مصرفکنندگان با به کارگیری
سبزنُمایی ،باعث به خطر افتادن اعتبار و عملکرد مالی شرکتها شده است که با ادعای پاپ و وراس )2016( 2مبنی بر اینکه
«شرکتهایی که بدون ایجاد تغییرات در راستای بهبود عملکرد زیستمحیطی خود با اقدامات مسئولیت اجتماعی در پی ارتقای
تصویر برند و محصول هستند و درگیر سبزنُمایی میشوند با وجود شک و تردید گسترده در جامعه و کاهش اعتماد مصرفکنندگان
و افزایش سردرگمی آنها مواجه هستند که این موضوع خود منجر به ایجاد تصویر منفی شرکت ،برند و محصول مورد نظر میشود»،
همسو است .نهایتاً با بررسی مطالعات موجود ،در پارادایم پیشنهادی پژوهش حاضر ادعا شده است که شرکتهای عصر حاضر با
به کارگیری رهبری اخالقی در رسانههای اجتماعی در حال تغییر سیاستها ،استراتژیها ،ارزشها و افشای عملکرد زیستمحیطی
و ایجاد اعتماد هستند.
همانطور که پورتر و کرامر )2011( 3ابتکارات و اقدامات مسئولیت اجتماعی را به عنوان راهی برای اداره کردن روابط عمومی
و ایجاد تصویر مثبت از شرکت یا برند آن با شهرت و مقبولیت همراه میدانند .از طرفی ،باتاچاریا ،اسمیت و ووگل ( )2004بیان
کردهاند که ارزشها ،اعتقادات و ترجیحات برند در مصرفکنندگان ،محرکهای مهمی برای ابتکارات اجتماعی شرکتها هستند و
آلوز ( )2009نیز اظهار داشته است از آنجا که تعداد فزایندهای از مصرفکنندگان ارزشها و باورهای خود را معیار مصرف قرار
میدهند ،ارزش روابط عمومی شرکت مورد توجه ابتکارات و اقدامات مسئولیت اجتماعی قرار گرفته است .تعیین این موضوع که آیا
اقدامات مسئولیت اجتماعی صرفاً یک نمایش است یا شامل فعالیتهایی واقعی در راستای ایجاد مزایای زیستمحیطی شرکت
است ،منجر به سواالتی برای مصرفکنندگان میشود .ممکن است برخی از شرکتها تنها برای جلب حمایت عمومی درگیر
گزارشدهیهای مسئولیت اجتماعی شوند در حالی که ممکن است برخی دیگر با طرح ادعاهایی در پی ایجاد اثرات مثبت باشند.
عالوه براین ،مسئولیت اجتماعی یک اصطالح محبوب در بین شرکتهاست و به طور گستردهای توسط عموم مردم شناخته شده
است .از اینرو ،ممکن است شرکتها به دالیل متفاوتی از مسئولیت اجتماعی استفاده نمایند .با توجه به اهمیت چالشهای
زیستمحیطی و همچنین شدت گرفتن اقدامات سبزنُمایی شرکتها در دهههای اخیر ،پژوهشگران توجه ویژهای بر این حوزه از
علم داشتهاند .به گونهای که تمرکز اغلب مقاالت در این زمینه به بررسی علل درگیری شرکتها در فعالیتهای سبزنُما و همچنین
پیامدهای آن بر گروههای مختلف بوده است.
به طور خالصه میتوان گفت که عوامل برونی در سطح مصرفکنندگان و درونی در سطح سازمان دو دسته عمده از علل وقوع
سبزنُمایی به شمار میروند و همچنین پیامدهای این پدیده در سطح خرد و کالن بر گروههایی از قبیل مصرفکنندگان ،سایر
سازمانها در صنعت ،خود سازمان و محیطزیست اثرگذار خواهد بود .مطالعات نشان دادهاند که سبزنُمایی تهدیدی برای بازار سبز
در حال توسعه است چرا که میتواند اعتماد مصرفکنندگان را نسبت به ابتکارات پایدارانه ،تضعیف نماید .همچنین ،سبزنُمایی ادعا
میکند که اثرات زیستمحیطیِ محصول کمتر از آنچه که واقعاً هستند ،میباشند .بنابراین ،سبزنُمایی مانع تشخیص اثرات
زیستمحیطی محصول و مصرف توسط مصرفکننده است و همچنین مصرفکننده قادر به درک واقعبینانه این دسته از اثرات
زیستمحیطی نیست .بنابراین ،مصرفکنندهای که تصمیم میگیرد ادعاهای نادرست سبز را باور کند ،تصورش این است که اثر
خریدش مطلوبتر از آن چیزی هست که باید باشد .سبزنُمایی سهم بازار شرکتهای سبز قانونی را با اشباع بازار از ادعاهای سبز
1
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فریبنده و گمراهکننده ،کم کرده است که این امر باعث کند شدن حرکت بازار به سوی وضعیت سبزتر ،شده است .پیامدها و عواقب
سبزنُمایی منجر به شک و تردیدهایی نسبت به اطالعات زیستمحیطی که توسط شرکتها ارائه میشود ،شده است .بر مبنای
نتایج مطالعات صورت گرفته در راستای تأیید روند صعودی مشکالت زیستمحیطی و آلودگیهای کسبوکارهای قرن حاضر و در
جهت پیشگیری و شناسایی اقدامات سبزنُما در سازمانها و حفظ مسئولیت اجتماعی باید مطالعات بیشتری در مورد جنبههای
مختلف سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی هم به صورت مجزا و هم به صورت جامع انجام گیرد .از اینرو ،با بررسی روند پژوهشهای
انجام شده در این حوزه ،موضوعات و مباحثی برای تمرکز بیشتر پژوهشگران آتی در جدول  6پیشنهاد شده است.
جدول  .5مباحث مورد توجه برای مطالعآت سبزنُمایی و مسئوليت اجتماعی
ردیف

موضوعات

نمونه مقاله استناد شده

1

عوامل واسطه در ایجاد مسئولیت اجتماعی و به کارگیری سبزنُمایی شامل فرهنگ سازمانی ،رضایت
مشتری ،رضایت شغلی کارکنان ،مشارکت ،رهبری اخالقی ،عملکرد شرکت ،شهرت سازمان،
حمایتهای سازمان از مسائل زیستمحیطی ،ارزشها ،انگیزه

& Schmuck, Matthes
Naderer, 2018

2

ابزارهای مورد استفاده شرکتها برای مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی شامل ادعاها ،ارتباطات ،آموزش،
سیاستهای زیستمحیطی ،تبلیغات سبز ،رسانههای اجتماعی

Jog & Singhal, 2020

3

علل درگیری شرکتها در مسئولیت اجتماعی شرکتها و سبزنُمایی شامل کسبوکار و اقتصاد ،عملکرد
اجتماعی شرکت ،افشای زیستمحیطی ،عملکرد زیستمحیطی ،عملکرد مالی ،نظریه مشروعیت،
استراتژی ،پایداری ،ذینفعان درونی و بیرونی سازمان

Lyon & Montgomery, 2015

4

عوامل متأثر از پیامدهای منفی سبزنُمایی شامل وفاداری به برند ،ریسک ،اعتماد ،نوآوری ،اطالعات،
بازاریابی سبز

Kinnunen, 2020

5

پیامدهای مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی (در سطح مصرفکننده) شامل نگرش ،رفتار و تعارضات

6

نقش سیاستهای دولتی و کالن در مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی شامل پاسخگویی ،پذیرش ،نظریه
نهادی و آلودگیهای زیستمحیطی

Yang, et al. 2020

7

پیامدهای مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی (در سطح صنعت) شامل آسیب ،رسانه ،ادراکات ،سیاست،
سالمت عمومی ،محیطی و شغلی ،مسائل اجتماعی شرکتی

Delmas & Burbano, 2011

& Schmuck, Matthes
Naderer, 2018

سپاسگزاری
از معاونت پژوهشی دانشگاه یزد به خاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری میشود.
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