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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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  مقدمه

بار مطرح شد و با نخستین یبرا ییسبزنُما دهیبحث در مورد پد ست،زیطیرشد توجهات به مح یدر پو  1960در اواسط دهه 
 یو هم در استراتژ اتیهم در عمل یطمحیستزی کنندهکاذب و گمراههای گزارش دهیپد ست،زیطیجنبش مح یرگیشکل
اغراق در  ای انهگرایاقدامات سوءاستفاده فیتوص یمفهوم در راستا نیاگفت  توانمی بنابراین،. گرفت قرار توجه مورد وکارهاکسب
 یو ط بارنینخست یبرا 1986در سال  یی(. اصطالح سبزنُما2010، 1شده است )دال داریکسب سهم بازار، پد یبرا یداریپا یادعاها
 گو،) شد برده کار، به2وسترولت یج ورک،یویاهل ن ستزیطیو فعال مح شناسستیتوسط ز یمرتبط با صنعت هتلدار ایمقاله

 نیو بحث در مورد ا 5یطمحی یابیو با انتشار کتاب بازار 1990(. از اواسط دهه 2015، 4اکی؛ والن2018، 3و تائو لی وانگ، ژانگ،
 (.2003، 7حوزه آغاز شد )الفر نیدر ا کی(، مطالعات آکادم1996) 6و برونو ریتوسط گر دهیپد

 فیتعر گونهنیرا ا ییسبزنُما 2010در سال  8ستراچوی گروه، مثال به عنوانده مورد توجه است یپد نیاز ا یمتعد فیتعار
محصول  یطیمحستیز یایشرکت و منافع و مزا یطمحیستزی اقدامات مورد در را کنندگانکه مصرف هاییتیفعال»اند: کرده

 هایتفعالی با رابطه در کنندهو آگاهانه مصرف یتعمد بیفر نرا به عنوا ییسبزنُما زی( ن2014) 9گرولر و کوتبرگ .«کنندیگمراه م
به را  ییسبزنُما 10یو گات لسیی 2017 سال در. اندکرده فیمحصول تعر کی یطمحیستیز یایمزا ایسازمان  کی یطمحیستیز

. اندکرده فیسهامداران، توص ربر تصو کیاستراتژ یرگذارتاثی هدف با و هاشرکت ننمادی و کنندهگمراه هایگزارش و اقدامات عنوان
سازمان  کی به کنندهسبز گمراه امیدر مورد ارائه پ یسازمانبرون یاتهام ییکه سبزنُما داشتنداذعان  پژوهشگردو  نیا نهمچنی

 بیفر یاست که برا یفن) ی( و ارتباطقتی)بُعد حق یذات هاییژگیو قیرا از طر یی( سبزنُما2018)11و بارث نکیاست. دِجونگ، هارک
 نچنینیرا ا ییسبزنُما 12آکسفورد یسیفرهنگ لغت انگل نهمچنی. اندداده قرار توجه شود(، موردمی استفاده کنندهمصرف یسردرگم ای

 یطمحیستیز تیمسئول یعموم ریتا تصو شودیسازمان منتشر م کیکه توسط  یطالعات غلطا» (:2018کرده است ) فیتعر
پس  2000در اواخر سال  .«شودمی درک کنندهعمداً گمراه ای رموجهیغ موضوعی به عنوانکرده و نشان دهد اما  جیشرکت را ترو

در . (2010 س،ی)تراچو افتی یفزون ییدر مورد سبزنُما قاتی، تحق2009تا  2006 هایسال نیسبز ب غاتتبلی توجهقابل شیاز افزا
(. 2011، 13مورئو و السنکس )پارگوئل، بنوئت دشمضاعف  هاییوهیاقدامات و ش نیدر مورد چن ینظارت هایبحث و هاگزارش ،جهینت
را در  دهیپد نی( و اکثر مطالعات، ا2017 ،یو گات لییاست )س افتهیتوسعه  یرچشمگی به طور ییمربوط به سبزنُما اتیادب رو،نای از

 (. 2009، 14یو وُد ریلی؛ باز2011مورئو و السنکس،  )پارگوئل، بنوئت کنندیم یشرکت بررس اجتماعی تیحوزه مسئول
و در تقاطع  کندیم جادیا قیتحق یرا برا یمهم هاینهیدارد و زم یادیز یامدهایاثرات و پ یواقع یایدر دن ییکه سبزنُما آنجا از
 لیتبد یدانشگاه اتادبی در توجهقابل موضوعی گذشته به هایدر دهه دهیپد نیا. بنابراین، قرار دارد یمختلف دانشگاه هایرشته

تمرکز  ییسبزنُما دهیمختلف بر پد هایدگاهیاز د یمقاله در مجالت دانشگاه 105در مجموع  2014تا  1995شده است. از سال 
(. مفهوم 2015، 15یو مونتگومر ونیاست )ل افتهی شافزای سرعتبه 2011در سال  ژهوی به 2007تعداد بعد از سال  نای. اندکرده
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 یشرکت برا هایسود اشاره دارد بلکه تالش یحداکثرساز یشرکت در راستا هایتینها به فعالت نه زین 1شرکت یاجتماع تیمسئول
مواجه شده  دیبا شک و ترد یاجتماع تیوجود، غالباً اقدامات مسئول نی. با اشودیرا شامل م ستزیطیمثبت بر جامعه و مح یاثرگذار

 نیشتریب جادیا یهم برا یاجتماع تمسئولی ابتکارات از ها( شرکت2010) 2پولوسو پاناگو سیوالچاس، تئوتوک یاست. طبق ادعا
 چهاذعان دارد که چنان پژوهشگر نی. اکنندیارتباطات، استفاده م یو برقرار دهیو هم گزارش یو اجتماع یطمحیستیز راتیتاث

 یاجتماع تیشود، ابتکارات مسئول جادیا کنندگانمصرف در اندشده ییاقدامات سبزنُما ردرگی هاکه شرکتنیبر ا مبنی ترس احساس
 زانیچه م یداریپا نهزمی در هاموضوع که شرکت نای به کنندگانمصرف است ممکن. شد خواهد مواجه آنها دیشرکت با شک و ترد

در اقدامات  لیکه بدون دل ی(. شرکتهمان) هستند حساس هااقدامات شرکت لیندهند اما در مورد علل و دال تیاهم کنند،یتالش م
 تیدر مورد مسئول هادگاهیگذشته د هایسال ی. طاندازدیمشارکت کند، روابط خود را با عموم مردم به خطر م یاجتماع تیمسئول

 تیاهم ،یقیحق یاجتماع تیمسئول یستیچ. بنابراین، است افتهی رییتغ یطمحیستیو ز یمسائل اجتماع نهزمی در هاشرکت
 نیو ضرورت توجه به آن، در ا تیو اهم ییاز اقدامات سبزنُما یشده ناش جادیا هایبه چالش توجه کرده است. با دایپ یریچشمگ

روند  ،یسنجعلم یهاروش یعنیپژوهش،  اتیادب یو بررس علمینقشه میاز فنون متداول جهت ترس یکی یرگیبه کارپژوهش با 
 اجتماعی های. تحلیل شبکهانددهیگرد ییحوزه از علم شناسا نیان برتر در اپژوهشگرمرور شده و و  ،ییسبزنُما یتوسعه موضوع علم

شبکه و  یهاگره لیلارائه کرده و با تح یشناختپارادایم جامعه ها،دواژهیکل لیکه با تحل شودیشناخته م مندنظام یبه عنوان روش
را  یعلم یهمکار هایشبکه ییشناسا امکانکشورها،  یفتألیان و همپژوهشگرتألیف مشترک  نییو تع آنها میان یخطوط ارتباط

و  دیمطرح گرد 1969در سال  بارنینخست یبرا 3سنجیکتاب لی(. تحل1397و رادفر،  یالبرز ،یبیطب ش،ی)درو سازدیم سریم زین
 سندگان،ینو نیالگوها مانند پرثمرتر ییشناسا یبرا اتیاز ادب هاییمجموعه یکتابشناخت هاییژگیو یکمّ لیتحل عنوانبه بعدها 

متنوع  هایبا نقشه یعلم مقاالت یو مصورساز میپارادا رییو تغ خچهیو تار یهمکار هایکشورها، مؤسسات و مجالت، شبکه
نقشه است که تحت عنوان  میترس یگسترده برا روشی 5هاشباهت ی(. مصورساز2016، 4شناخته شد )وسنر و همکاران یکتابشناخت

ساختار  مترسی آنکه به توجه (. با2010، 6اجرا شده است )وَن اِک و والتمن یوتریبرنامه کامپ کی به عنوانو  VOSviewer افزارنرم
 دشویم یدر بدنه علم آنها گاهیجا نهیدر زم یمنجر به ارائه اطالعات ارزشمند ،یحوزه علم کیان در پژوهشگر یو اجتماع یعلم
مختلف علوم  یهاعلم در حوزه دیروند تول یبه بررس یکتابشناخت به صورتمطالعات  برخی. بنابراین، (2018 ،7ِاک و وَن سی)فل

 (. 2015، 8اند )زانکانارو، تودسکو و راموسپرداخته
 یهادانش در حوزه یو مفهوم یساختار فکر میو ترس یبررس نهیتاکنون در زم یاریبس یهاپژوهش یالمللنیو ب یدر سطح مل

در  یسنجعلم لیتحل یهابا استفاده از روش 2019در سال  9نگیو س نگیس نمونه،شده است. به عنوان انجام یمختلف علم
گاه وب یهاداده شیان با پاپژوهشگر گرید یدر پژوهش نهمچنی. اندپرداخته یاجتماع یالگوها و ساختارها یبه بررس ایمطالعه

، 12ی)گوپتا، آرورا و چاکراوارت اندرداختهپ 11یپژوهش هایداده تیریمد علمیه نقش یبه بررس 2021تا  1989 هایسال یط 10معلو
 دیفرش ،آبادییباقجعفری ،مثال عنوان به. اندابزار انجام داده نیا یریکارگه را با ب یمطالعات متعدد زین یان داخلپژوهشگر(. 2021

                                                 
1 Company Social Responsibility (CSR) 
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3 Bibliometric Analysis 
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اطالعات  دهیندر حوزه سازما یعلم هایپژوهش یموضوع یروندها یو بررس یسندگنویهم ی( به ارائه الگوها1399) یو مصطفو
 موضوعی بر قلمرو یگریدر پژوهش د زی( ن1399و همکاران ) یمرحی. اندپرداخته 2020تا  2001 یهاسال یطوبگاه علوم و دانش 

موضوع  سنجیجهت مرور کتاب یاوجود مطالعه نای با. اندحوزه متمرکز شده نیدر ا یشباهت واژگان لیو تحل هواییوآب راتییتغ
و  علمی نقشه میترس قیتحق نیا ی، هدف اصلبنابراینتاکنون صورت نگرفته است. وبگاه علوم در  یاجتماع تیو مسئول ییبزنُماس

 هاشرکت یاجتماع تیو مسئول ییدر حوزه سبزنُما یعلم مقاالت یبا بررس یموضوع یهاو خوشه سندگانینو نیمهمتر ییشناسا
حوزه  نیدر ا یدیتحول واژگان کل میموجود جهت ارائه پارادا یساختار فکر لیو تحله علوم در وبگا 2022تا  1968 یهاسال طی

 :بوده است ریز پرسشپاسخ به  یدر پ روشیراستا، پژوهش پ نی. در ااست
 علوم وبگاه در 2022 تا 1968 هایسال طی ها،شرکت یاجتماع تمسئولی و سبزنُمایی حوزه در علمی توزیع فراوانی تولیدات. 1

 است؟ چگونه
چه  علمی مشارکت نظر از هاشرکت یاجتماع تیحوزه سبزنُمایی و مسئول یعلم تولید مقاالتدر  سندگانینو پُرکارترین. 2

 هستند؟ یکسان
 حوزه علمی تولیدات در موضوعاتی چه با و هاییخوشه چه گیریشکل به منجر واژگانیای همنتایج مربوط به تحلیل خوشه. 3

 ؟ است شده هاشرکت یاجتماع تمسئولی و سبزنُمایی

 شناسي پژوهشروش

 واژگانیهم لیهمراه با تحل سنجیعلم فنون از استفاده و با استپژوهش از جهت هدف توصیفی، از لحاظ نوع استفاده کاربردی  نیا
که مطالعاتشان در  یاجتماع تیو مسئول ییدر حوزه سبزنُما ایان دنپژوهشگر یعلم مقاالت هیانجام شده است. کل یسندگنویو هم

  .اندداده لیپژوهش را تشک نیشده است، جامعه ا هینما 2022تا  1968 یهاسال یط( WoS) وبگاه علوم
، بدون 2022مارس سال  26 خیپژوهش، جستجو در تار نیدر ا ازین مورد یرکوردها یاببازی و هاداده یگردآور یراستا در

، Greenwashing ،Greenwashجستجو:  وهیصورت گرفت )ش وبگاه علوم Core Collectionدر بخش  یزمان تیمحدود
Company Social Responsibility جستجو فیلد :Title که  دواژهیکل 151مقاله تعداد  4685مربوط به  دواژهیکل 1168 از( که

 سندگانیمشارکت نو علمی نقشه میترس اساس، نای . برندشدو انتخاب  ییشناسا هیواژگان پا به عنوانبار تکرار شده بودند،  3حداقل 
حوزه  واژگانیو هم یسندگنویهم یهالیانجام تحل به منظورانجام شد و  هیمرتبط با استفاده از واژگان پا یموضوع یهاو خوشه

 .انجام شد 1افزار اکسلبا کمک نرم زیها نداده لیوتحلهیو تجز دیاستفاده گرد VOSviewerافزار از نرم یموضوع

 های پژوهشيافته

سال  54 یط وبگاه علومدر  یموضوع جستجوی از پس ها،شرکت یاجتماع تیو مسئول ییشده در حوزه سبزنُما یابیتعداد منابع باز
 توزیع با رابطه در پژوهش هاییافته. اندمنتشر شده یسیاز مقاالت مذکور به زبان انگلدرصد  39/98مورد بود که  4685 ریاخ

جهت پاسخ  علوم وبگاه در 2022 تا 1998 هایسال طی هاشرکت یاجتماع تیو مسئول ماییسبزنُ حوزه در علمی تولیدات فراوانی
 شده است. نشان داده 1به سؤال اول مطالعه، در شکل 

 
  

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

( %0.021) 1970یک مقاله در سال  یعنیبا کمترین تعداد مقاله  2022تا  1968های انتشار مقاالت این حوزه مابین سال پویایی
%(  2.73مقاله ) 128تعداد  2022در سال  نید. همچنش( مشاهده %14.06) 2021مقاله در سال  659و بیشترین مقاله با تعداد 

شرکت و بحران  تیمسئول»با عنوان  1970در سال  یعلم مدارکن نخستیاز آن است که  یحاک هاافتهیشده است.  تاکنون منتشر
 یبررس یعنیپاسخ به پرسش دوم  ریاست. در مس دهیمنتشر گرد 2حقوق دانشگاه بوستوندر مجله  1توسط بلومبرگ «یاعاجتم

 نیکه در ا دش یابیباز سندهینو 11071 التمقا ،یاجتماع تیو مسئول ییحوزه سبزنُما یعلم تولید مقاالتدر  سندگانینو پُرکارترین
بر اساس تعداد  ییو سبزنُما یاجتماع تیدر حوزه مسئول ایبرتر دن سندهینو دهشدند.  ییمقاله شناسا 5با حداقل  سندهینو 248 انیم

 آورده شده است. 1انتشار در جدول 

 (WoS گاه)منبع: وبها در حوزه سبزنُمایی و مسئوليت اجتماعی شرکت سندگانینو نیبرتر. 1جدول 

 درصد تعداد نام نویسنده

Lee S 31 66/0 

Garcia-sanchez IM 26 55/0 

Moon J 26 55/0 

Lindgreen A 23 49/0 

Kim J 17 36/0 

Swaen V 17 36/0 

Kim Y 16 34/0 

Lee SH 16 34/0 

Maon F 16 34/0 

Martinez-Ferrero J 16 34/0 
 

مقاله  26و  31با  بیبه ترت 4سانچز ایو گارس3یتعداد مقاالت مربوط به ل نیشتریب، دشومی مالحظه 1 جدول در که طورهمان
که حداقل  یسندگانینو روی بر شمول آستانه گرفتنبا درنظر یسندگنویهم لیپاسخ به پرسش سوم مطالعه، تحل به منظوربوده است. 

                                                 
1 Blumberg 
2 Boston University Law Review  
3 Lee 
4 Garcia-sanchez 
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 یدارا دهسننوی 29 تعداد اند،نقش داشته یمستندات علم دیکه در تول سندهینو 2943اند، انجام گرفت. از مجموع مقاله داشته 3
در  سندگانینو همکاری نقشه 2 شکل. اندقرار گرفته یموردبررس یسندگینوهم یینها لیکه در تحل دیگرد ییمقاله شناسا 2حداقل 

 .دهدیم نشان را هاشرکت یاجتماع تیو مسئول ییحوزه سبزنُما

 

 هاشرکت یاجتماع تيو مسئول ییدر حوزه سبزنُما سندگانینو ی. نقشه همکار2شکل 

 

 ،آنها نیب شتریوجود ارتباطات ب. بنابراین، دهدیرا نشان م آنها نیب یارتباط موضوع سندگانینو نیموجود ب یوندهایکه پ آنجا از
 ترگره بزرگ، طرفی نشان داده شده است. از ترکینزد هایرنگ از استفاده امر با نیاست که ا شتریب موضوعی اشتراکات دهندهنشان

 ،همکاری لتحلی اساسگرفته برشکل یهاخوشه قتحقی دارد. در دیکأت نهینظر در آن زم مورد سندهینو تیبر اهم یمترسی شبکه در
 شکل در که طورهمان. دارد تمرکز اند،بوده فعال هاشرکت یاجتماع تیو مسئول ییکه در حوزه سبزنُما یسندگانینو نیتریبر اصل

از  یموضوع حاک نیداده که ا شیرا نما «1اهللو  هان، احمد» تیمرکز باخوشه  سه سندگانینو یاست، نقشه همکار اننمای 2
حوزه  یعلم مقاالتدر  یموضوع یهاخوشه یی. در ادامه جهت شناسااست یشبکه علم نیمشارکت افراد مذکور در ا نیشتریب

و در ادامه روند تحول  یموضوع نهیپژوهش، ابتدا روند تحول زم نیپرسش ا نآخری ها،شرکت یاجتماع تیو مسئول ییسبزنُما
 .قرار گرفت یواژگان مورد بررس

  

                                                 
1 Han, Ahmad & Ullah 
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 (WoS گاه)منبع: وب یپژوهش یهانهيزم نیشتري. ب2 جدول

 درصد تعداد عنوان ردیف

 13/41 1927 کسب وکار 1

 66/27 1296 مدیریت 2

 19.31 905 محیطیمطالعات زیست 3

 66/13 640 اخالقیات 4

 12/13 615 محیطیعلوم زیست 5

 08/13 613 سبز داریعلوم پا یفناور 6

 29/11 529 اقتصاد 7

 98/7 374 امور مالی کسب وکار 8

 31/4 202 ورزشی و اوقات فراغت گردشگری 9

 05/3 143 زیستمهندسی محیط 10

 نیشترینشان داد که ب یموضوع نهیشده در زم یابیباز یعلم مقاالت بررسیشود، می مالحظه 2 جدول در که طورهمان
مطالعات  ت،یریشامل مد بترتی به یبعد هاینهزمی است، داده پوشش درصد 13/41 با وکاررا موضوع کسب یژوهشهای پهنیزم
و اوقات  یورزش گردشگری وکار،کسب یسبز، اقتصاد، امور مال داریعلوم پا یورفنا ،یطمحیستیعلوم ز ات،یاخالق ،یطمحیستیز

 نیاز ا سندهیچرا که نو ستین دهیپوش یبر کس سندگانینو یدیکلمات کل تیاهم زانی. ماست ستزیطیمح یفراغت و مهندس
و  رهی. داشوندینشان داده م لیمستط ای رهیکمک گرفته است. کلمات پرتکرار غالباً با دا ناارتباط با مخاطب یبرا یاصل میمفاه

دهنده تکرار کمتر کلمات است )شکل تر نشانکوچک رهدای و اندتکرار شده شتریاست که ب یکلمات انگرینما ریتر در تصوفونت بزرگ
 واژه بود. 151شامل  یمورد بررس یعلم مدارکشده در ه پرتکرار استفاد یدی(. کلمات کل3

 
 سندگانیپرتکرار نو یديکلمات کل یرخدادشبکه هم. 3شکل 
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 .اندگرفتهخوشه قرار  هفترنگ در هفت با  یرخدادکلمات براساس هم نیپرتکرارترشود مشاهده می 3که در شکل  طورهمان
 از کلمات یو تعداد نیعناو 4است. در جدول  خوشه، عنوان مناسبی به آن تعلق گرفتهکلمات در هر تعداد تکرار اساس بردر ادامه 

 مرتبط آورده شده است.
 

 ی کلمات کليدیبندخوشه. 3جدول 

 عناوین نام خوشه ردیف

1 
مسئولیت اجتماعی عوامل واسطه در ایجاد 

 سبزنُماییگیری به کارو 

Commitment- Corporate Social Responsibility- Culture- Customer Satisfaction- 

Employees- Engagement- Ethical Leadership- Firm Performance- Job Satisfaction- 

Reputation- Support- Values- Motivation 

2 
ها برای استفاده شرکت ابزارهای مورد

 مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی

Claims- Communication- Consumption- Education- Environmental Policy- Ethics- 

Government & Law- Green Advertising- social media- Sustainable Development- 

Stakeholder Engagement- Sociology- Public Administration 

3 
ها در مسئولیت لل درگیری شرکتع

 ها و سبزنُماییاجتماعی شرکت

Business & Economics- Corporate Social Performance- Environmental Disclosure- 

Environmental Performance- Financial Performance- Legitimacy Theory- Strategy- 

Sustainable- Stakeholder 

 Brand Loyalty- Risk- Trust- Innovation- Information- Greenmarketing منفی سبزنُمایی عوامل متاثر از پیامدهای 4

5 
و سبزنُمایی  پیامدهای مسئولیت اجتماعی

 کننده()در سطح مصرف
Attitudes- Behavior- Challenge- Conflict- Conversation- Consumer- Framework- 

Resources 

6 
های دولتی و کالن در نقش سیاست

 مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی

Accountability- Adoption- Engineering- Government- Institutional Theory- 

Pollution- Self Regulation 

 

7 
سبزنُمایی و  مسئولیت اجتماعیپیامدهای 

 )در سطح صنعت(
Harm- Industry- Media- Perceptions- Policy- Public, Environmental & 

Occupational Health- Corporate Social 

 

کلمات کلیدی  نیتریمیقد. است ریدهه اخ در سندگانیپرتکرار نو یدیکلمات کل تحول ۀدهندنشان، 4سنجی در شکل کتاب لیتحل
 .مشاهده استقابل قرمز  رنگ با آنها نیدتریجد و رهیتیبا رنگ آب

 

 
 یدوره زمان یپرتکرار به ازا یديکلمات کل عیتوز .4شکل 
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 یکلمات براساس دوره زمان نیروند تحول پرتکرارتر .4جدول 
      

 Policy 

 Stakeholder 

Engagement 

 Strategies 

 Market 

 Customer 

Satisfaction 

 Public 

Satisfaction 

 Conflict 

 Legitimacy 

 Environmental 

Disclosure 

 Pro-

Environmental 

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 

 قابل مشاهده است.  5روند تحول کلمات کلیدی پرتکرار در شکل 
 
 
 

 

 

 

 ی ديتحول کلمات کل میپارادا. 5شکل 
 

 کلماتبندی در صورت دسته ،5و پارادایم پیشنهادی در شکل  4پرتکرار در جدول  یدیکل واژگانروند توسعه با در نظر گرفتن 
 یطمحیستزی عملکرد یافشا و هاو ارزش هایاستراتژ ها،استیس رییاعتماد با تغ جادیا» در موضوع یقرمز و نارنج فیط یدیکل
 یو کاهش وفادار دیترد جادیا»و سبز در موضوع  زرد فیط یدی؛ و کلمات کل«یاجتماع هایدر رسانه یاخالق یرهبر یریگبه کاربا 

ی روشن و تیره آب فیو ط «اهشرکت مالی عملکرد و اعتبار افتادن خطر سبزنُمایی و به یریگبه کاران با کنندگدر مصرف تیو رضا
جهت توسعه  یطمحیستیز هایاستیو س نیو وضع قوان یاجتماع تیسبز و مسئول یاببازاری سمت به هاحرکت شرکت»موضوع  در
 مسئولیت و سبز بازاریابی بر موضوع مطالعات انجام شده تمرکز 2017از سال  شیگرفت که پ جهینت گونهنیا توانی؛ م«داریپا

 یهاسال گیری اقدامات سبزنُما طیبه کاربوده است.  پایدار توسعه جهت محیطیزیست هایسیاست و قوانین وضع و اجتماعی
 کنندگانمصرف در رضایت و وفاداری در پی آن کاهش و ها منجر به ایجاد روند صعودی تردیدهاتوسط شرکت 2019تا  2017

 2020از سال یعنی  ریاخ سال چند یطهمچنین  ها گشته است.شرکت مالی عملکرد و اعتبار افتادن خطر که این امر موجب به شده
در  های خودگذاریارزش و هااستراتژی ها،سیاست تغییر اجتماعی و هایرسانه در اخالقی رهبری گیریبه کار با هاشرکت تاکنون
با مطرح شدن بازاریابی سبز و  .اندحرکت کرده اعتمادسازی مجددبه سمت شان محیطیزیست داوطلبانه عملکرد یافشا راستای

کید بوده است. تمرکز أهای دولتی جهت توسعه پایدار مورد تمسئولیت اجتماعی در منابع علمی، موضوع وضع قوانین و سیاست

ها به سمت حرکت شرکت
بازاریابی سبز و مسئولیت 
اجتماعی و وضع قوانین و 

محیطی جهت زیستهای سیاست
 توسعه پایدار 

ایجاد تردید و کاهش وفاداری و 
به کنندگان با رضایت در مصرف

خطر  گیری سبزنُمایی و بهکار
افتادن اعتبار و عملکرد مالی 

 هاشرکت

ها، ایجاد اعتماد با تغییر سیاست

 یها و افشاها و ارزشاستراتژی

به محیطی با عملکرد زیست

اخالقی در گیری رهبری کار

 های اجتماعیرسانه
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شود، ها و همچنین پیامدهایی که در پی این اقدامات حاصل میگیری سبزنُمایی توسط شرکتبه کاربر علل  موجود اتیادبغالب 
 .نمودار زیر رسم نمود به صورتبندی مقاالت علمی موجود در زمینه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی را توان دستهمی بنابراین،. است

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

 گیریو نتیجه بحث

زمان  نه،یخود باشند، هز دیتول یندهایامحصوالت و فر یطمحیستیز یکاهش اثرات منف پی در واقعاً کهآن جایبه هاامروزه شرکت
بهبود  راستای در هااز شرکت یاریبس جهی. در نتکنندیصرف م «سبز»محصوالت خود با عنوان  یابیبازار یرا برا یشتریو تالش ب

 از استفاده با هاشرکت رو،نیبه عموم مردم هستند. از ا شانهاینشان دادن تالش یخود، در پ یطمحیستیز تیو موقع طیشرا
 به آگاه کنندگانمحصوالتشان را نزد مصرف یطمحیستیز تیو جذاب رقابتی تیدارند تا مز یسع سبز یابیبازار هایاستراتژی

 قدقی به طورشرکت را  یطمحیستیاقدامات ز سبز،یابیزاربا یوجود همه ادعاها نای دهند. با شیافزا ،یطمحیستیز مسائل
هم وجود  هاییاما شرکت؛ هستند ستزیطیخود در مح یپا کاهش رد پی در واقعاً هااز شرکت یبرخ که حالی . درکندیمنعکس نم

مسئول و  یطمحیتسیز التکه در برابر مسائل و مشک کنندیصرفاً ادعا م ایو  کنندیخود مبالغه م هایتالش شیدارند که در نما
 تیکه معادل با مسئول شوندیم ییسبزنُما هایتیفعال ریدرگ جهی( و در نت1991، 1لدی)گارف ستین نیکه چن یپاسخگو هستند، در حال

مطالعات موجود در حوزه  یساختار فکر لیتحل یپژوهش در پ نیان در اپژوهشگردر نظر گرفته شده است.  2نمایی یاجتماع
 ق،ینخست تحق پرسشپاسخ به  راستای در بنابراین،. اندبوده نهیزم نیدر ا ینقشه علم میو ترس یاجتماع تیمسئولو  ییسبزنُما
اقدام  ایدر دن یانپژوهشگرسال قبل  54که از  افتندیقرار دادند و در یو بررس شیرا مورد پا وبگاه علوممنتشر شده در  یعلم مدارک

دارد.  ییسبزنُما هایپژوهش یاز وجود روند صعود یانجام شده حاک هاییکه بررس اندحوزه از علم نموده نیا یبه مطالعه و بررس
گفت  توانیم کلی به طور قیتحق نیا جیعدد بوده و با توجه به نتا 20کمتر از  2004از سال  شیتعداد مقاالت منتشر شده تا پ

 نیشتریبه بعد ب 2006از سال  ی. تعداد مقاالت علمتبوده اس یجیتدر یرشد صعود یدارا نهیزم نیدر ا یعلم مدارک دیروند تول
 .موضوع است نیکننده ادییأت 2015در سال  یو مونتگومر ونیمطالعه ل جیرا نشان داده است که نتا شیرشد و شدت افزا

 یهمکار یمشارکت در شبکه علم نیشتریخوشه با ب 3 یدارا ندگانینوس یمطالعه، نقشه همکار نیپاسخ به سوال دوم ا جهت
 یدیکلمات کل هایسوم پژوهش، خوشه پرسشپاسخ به  یبرا تاً یمشاهده شد. نها «اهللهان، احمد و » تیو با مرکز سندگانینو
 جهت هانشان داد که شرکت پژوهش نیا جیگفته شد نتا یشنهادیپ میدر پارادا کهشد. همچنان  گذاریشده و نام جادیرتکرار اپُ

                                                 
1 Garfield 
2 CSR-washing 
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حرکت کردند. همان  یطمحیستیز هایاستیو س نیو وضع قوان یاجتماع تیسبز و مسئول یابیدر ابتدا به سمت بازار دارپای توسعه
است که  ایداوطلبانه هایتیشرکت شامل فعال یداریو پا یاجتماع تی( اذعان داشته است که مسئول2003) 1کیمارروطور که ون

 نفعانیدر ارتباط با ذ نهمچنی و وکارکسب اتیو عمل هاتیدر فعال یو اجتماع یطمحیستیز هایو دغدغه هایاز وجود نگران یحاک
 یریگبه کاربا  ندگانکندر مصرف تیو رضا یکاهش وفادار د،یترد جادیاز آن است که ا یمطالعه حاک نیا جینتا، گرید یاست. از سو

که نیبر ا ی( مبن2016) 2پاپ و وراس ادعای با که است شده هاشرکت مالی عملکرد و اعتبار افتادن خطر باعث به ،ییسبزنُما
 یارتقا یدر پ یاجتماع تیخود با اقدامات مسئول یطمحیستیبهبود عملکرد ز یدر راستا راتییتغ جادیکه بدون ا هاییشرکت»

 کنندگانگسترده در جامعه و کاهش اعتماد مصرف دیبا وجود شک و ترد شوندیم ییسبزنُما ریهستند و درگ صولبرند و مح ریتصو
 ،«شودیشرکت، برند و محصول مورد نظر م یمنف ریتصو جادیموضوع خود منجر به ا نای که هستند مواجه آنها یسردرگم شافزای و

عصر حاضر با  یهاحاضر ادعا شده است که شرکت پژوهش یشنهادیپ میپارادامطالعات موجود، در  یبا بررس تاًیهمسو است. نها
 یطمحیستزی عملکردی افشا و هاارزش ها،یاستراتژ ها،استیس رییدر حال تغ یاجتماع هایدر رسانه یاخالق یرهبر یریگبه کار

 اعتماد هستند.  جادیو ا
 یاداره کردن روابط عموم یبرا راهی عنوانبه را  یاجتماع تیل( ابتکارات و اقدامات مسئو2011) 3که پورتر و کرامر طورانهم

 انی( ب2004و ووگل ) تیاسم ا،یباتاچار، ی. از طرفدانندیهمراه م تیبرند آن با شهرت و مقبول ایمثبت از شرکت  ریتصو جادیو ا
 و هستند هاشرکت یاجتماع تکاراتاب یبرا یمهم هایمحرک کنندگان،برند در مصرف حاتترجی و اعتقادات ها،رزشا که اندکرده
مصرف قرار  اریخود را مع باورهای و هاارزش کنندگاناز مصرف ایندهیکه تعداد فزا جااز آن داشته است اظهار زنی( 2009) آلوز

 ایآ هموضوع ک نیا نییتع قرار گرفته است. یاجتماع تیشرکت مورد توجه ابتکارات و اقدامات مسئول یارزش روابط عموم دهند،یم
شرکت  یطمحیستیز یایمزا جادیا یدر راستا یواقع هاییتیشامل فعال ایاست  شینما کیصرفاً  یاجتماع تیاقدامات مسئول

 ریدرگ یعموم تیجلب حما برای تنها هااز شرکت ی. ممکن است برخشودمی کنندگانمصرف یبرا یاست، منجر به سواالت
اثرات مثبت باشند.  جادیا یدر پ ییبا طرح ادعاها گرید یکه ممکن است برخ یحالشوند در  یاجتماع تیمسئول هایدهیگزارش

توسط عموم مردم شناخته شده  ایگسترده به طور و هاستشرکت نیاصطالح محبوب در ب کی یاجتماع تیمسئول ن،یعالوه برا
 هایچالش تی. با توجه به اهمندینما هاستفاد یاجتماع تیاز مسئول یمتفاوت لدالی به هاممکن است شرکت، رونای است. از

حوزه از  نیبر ا ایژهیان توجه وپژوهشگر ر،یاخ هایدهه در هاشرکت ییشدت گرفتن اقدامات سبزنُما نیو همچن یطمحیستیز
 نیهمچنسبزنُما و  هایتفعالی در هاشرکت یریعلل درگ یبه بررس نهیزم نیکه تمرکز اغلب مقاالت در ا ایگونه به. اندعلم داشته

 مختلف بوده است.  هایآن بر گروه یامدهایپ

در سطح سازمان دو دسته عمده از علل وقوع  درونی و کنندگاندر سطح مصرف یعوامل برونکه گفت  توانیبه طور خالصه م
 ریسا ،کنندگانمصرف لیاز قب هاییدر سطح خرد و کالن بر گروه دهیپد نیا یامدهایپ نیو همچن روندیبه شمار م ییسبزنُما
بازار سبز  یبرا یدیتهد سبزنُمایی که انداثرگذار خواهد بود. مطالعات نشان داده ستزیطمحی و سازمان خود صنعت، در هاسازمان

ادعا  ییسبزنُما ن،ی. همچندینما فیتضع دارانه،پای ابتکارات به نسبت را کنندگاناعتماد مصرف تواندیدر حال توسعه است چرا که م
اثرات  صیمانع تشخ ییسبزنُما بنابراین،. باشندیواقعاً هستند، م که محصول کمتر از آنچه یِطمحیستیز تاثراکه  کندیم
دسته از اثرات  نیا نانهبیواقع درک به قادر کنندهمصرف نهمچنی و است کنندهمحصول و مصرف توسط مصرف یطمحیستیز
است که اثر  نینادرست سبز را باور کند، تصورش ا یادعاها ردگییم میکه تصم ایکنندهمصرف ن،ی. بنابرایستن یطمحیستیز

سبز  یرا با اشباع بازار از ادعاها یسبز قانون هایسهم بازار شرکت ییباشد. سبزنُما دیهست که با یزیآن چ از ترمطلوب دشیخر
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و عواقب  امدهایشده است. پ ر،سبزت تیوضع یبازار به سوشدن حرکت  امر باعث کند نای که است کرده کم کننده،و گمراه بندهیفر
 یشود، شده است. بر مبنامی ارائه هاکه توسط شرکت یطمحیستینسبت به اطالعات ز ییدهایمنجر به شک و ترد ییسبزنُما

قرن حاضر و در  وکارهایکسب هاییو آلودگ یطمحیستیمشکالت ز یروند صعود دییأت یمطالعات صورت گرفته در راستا جینتا
 هایدر مورد جنبه یشتریمطالعات ب دیبا یاجتماع تمسئولی حفظ و هااقدامات سبزنُما در سازمان ییو شناسا یریشگیجهت پ

 یهاروند پژوهش یبا بررس رو،از این. ردگی انجام جامع به صورت هم و مجزا به صورتهم  یاجتماع تیو مسئول ییمختلف سبزنُما
 شده است. شنهادیپ 6در جدول  یان آتپژوهشگر شتریتمرکز ب یابر یحوزه، موضوعات و مباحث نیشده در ا انجام
 

 سبزنُمایی و مسئوليت اجتماعی آتمطالع یمورد توجه برا مباحث. 5جدول 

 نمونه مقاله استناد شده موضوعات ردیف

1 
 فرهنگ سازمانی، رضایتگیری سبزنُمایی شامل به کارعوامل واسطه در ایجاد مسئولیت اجتماعی و 

 شهرت سازمان، شرکت، عملکرد اخالقی، رهبری رضایت شغلی کارکنان، مشارکت، مشتری،
 انگیزه ها،ارزش محیطی،های سازمان از مسائل زیستحمایت

Schmuck, Matthes & 

Naderer, 2018 

2 
 آموزش، ارتباطات، ادعاها،ها برای مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی شامل استفاده شرکت ابزارهای مورد
 اجتماعی هایسبز، رسانه تبلیغات محیطی،های زیستسیاست

Jog & Singhal, 2020 

3 
 اقتصاد، عملکرد و کاروها و سبزنُمایی شامل کسبها در مسئولیت اجتماعی شرکتتعلل درگیری شرک

 مشروعیت، نظریه مالی، محیطی، عملکردزیست عملکرد محیطی،تزیس یافشا شرکت، اجتماعی
 ذینفعان درونی و بیرونی سازمان استراتژی، پایداری،

Lyon & Montgomery, 2015 

4 
 اطالعات، ریسک، اعتماد، نوآوری، برند، به منفی سبزنُمایی شامل وفاداری ثر از پیامدهایأعوامل مت

 سبز بازاریابی
Kinnunen, 2020 

 & Schmuck, Matthes کننده( شامل نگرش، رفتار و تعارضاتسطح مصرفپیامدهای مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی )در  5

Naderer, 2018 

6 
 پذیرش، نظریه های دولتی و کالن در مسئولیت اجتماعی و سبزنُمایی شامل پاسخگویی،نقش سیاست

 محیطیهای زیستآلودگی و نهادی
Yang, et al. 2020 

7 
سیاست،  ادراکات، سطح صنعت( شامل آسیب، رسانه، و سبزنُمایی )در پیامدهای مسئولیت اجتماعی

 شرکتی مسائل اجتماعی شغلی، و محیطی عمومی، سالمت
Delmas & Burbano, 2011 

 سپاسگزاری

 .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار یدر اجرا یمعنو تیبه خاطر حما یزددانشگاه  یاز معاونت پژوهش

 منابع

های علمی نویسندگی و روندهای موضوعی پژوهشالگوهای هم. (1399اسماعیل ) ،مصطفویو  راضیه ،فرشید؛ سمیه ،آبادی باقیجعفری
 .54-25 ،(22)7، های معناییبازیابی دانش و نظام. ایران و جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش

 ی.لیدات علمی در حوزه فناوری اطالعات پرستاربررسی روند تو (.1397) رضا ،رادفرو  محمود ،البرزی ؛الدینجمال سید ،طبیبی ؛آسیه ،درویش
 .61-72 ،(1) 7 ،مدیریت پرستاری

مطالعه نفوذ مقاالت علمی در متون  (.1399) هاجر ،ستوده و محمد ،زاده راوریتوکلی ؛علیحمزه ،نصرت، نورمحمدی ،نیاریاحی ؛فروغ ،حیمیر
 ،(1) 36 ،پردازش و مدیریت اطالعات ا.هووهای دگرسنجی در قلمرو موضوعی تغییرات آباجتماعی با تحلیل شباهت واژگانی و شاخص

94-63. 
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