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سرآغاز
پسماند()1

به یکی از کسب و کارهای آیندهدار در اغلب
مدیریت
کشورهای پیشرفته تبدیل شده و از آن به طالی کثیف یاد
میشود .مدیریت پسماند صنعتی( ،)2به شیوهای اصولی و با
رعایت مسایل محیطزیستی ،یکی از مهمترین موضوعات مورد
بحث در زمینه مدیریت صنایع بزرگ و آالینده همچون فوالد
است .افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به مسایل بهداشتی و
محیطزیستی از یک طرف و محدودیت منابع (انرژی و مواد) در
سطح دنیا و افزایش تقاضا به خصوص در کشورهای در حال
توسعه از طرف دیگر سیاستگذاران توسعه را بر آن داشته است تا
نسبت به طراحی و اجرای روشهای بهینه مدیریت پسماند ،که
بر اساس نگرش توسعه پایدار بوده و مسایل اقتصادی،
محیطزیستی و اجتماعی را هم زمان و در کنار یکدیگر در نظر
داشته است ،اقدام نمایند ) .(Noorpour et al., 2013مدیریت
پسماند صنعتی یکی از شیوههای بسیار مناسب برای ایجاد تعامل
و پیوند بین صنعت و محیطزیست و کاهش اثرات سو
فعالیتهای صنعتی در محیطزیست است که چنین مدیریتی با
استفاده از روشهای مختلفی از جمله پیشگیری از آلودگی یا
کمینهسازی پسماندها در مبدا تولید و در جاهایی که پسماند تولید
میشوند ،بازیافت و استفاده مجدد قابل اعمال است
) .(Habibinejad, 2010در واقع ،مدیریت پسماند سیستمی
است که جریان پسماند ،جمعآوری پسماند و روشهای پردازش
و دفع پسماند را در تعامل با یکدیگر مدیریت میکند ،به نحوی
که اهداف محیطزیستی ،اقتصادی و اجتماعی مطلوب در یک
منطقه مشخص به دست آید .در حال حاضر عناصر اصلی
مدیریت جامع پسماند صنعتی شامل کاهش در مبدا ،جمعآوری و
حمل و نقل ،دفع و پردازش ،و بازیافت هستند:
کاهش در مبدا( :)3این عنصر به اجرای برنامههای کاهش از مبدا
با هدف کاستن از کمیت و کیفیت زایدات مخاطره آمیز اشاره
دارد.
جمعآوری و حمل و نقل( :)4عبارت است از برداشتن مواد زاید از
محل تولید (کارخانه ،موسسات تجاری و )...و بارگیری آنها در
وسیله نقلیه و حمل آن به محلهایی که مواد در آنجا باید تخلیه
شوند.
دفع و پردازش( :)9این عنصر هرگونه روش یا سیستمی که
موجب تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد زاید میشود را شامل

میشود.
بازیافت( :)5این عنصر به تبدیل مواد زاید جامد و بال استفاده به
موادی که مجددا قابلیت استفاده را داشته باشد ،اشاره دارد
) (Beard & Rees, 2000) .(Hand, 2002در پژوهشی نشان
دادند ،سازمانهایی که از دانش آشکار و ضمنی مدونی در مورد
نگهداری بهینه مواد و استفاده مناسب و بهنگام از آنها بهره
میبرند ،مدیریت بهتری در دفع و بازیافت مواد زاید و آالینده
دارند .در پژوهش دیگری محققان نشان دادند ،سازمانهایی که
از سیستمهای پاداش و قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت
محیطزیست استفاده میکنند ،از مدیریت پسماند کارآمدتری
برخوردار بوده و وجهه اجتماعی بیشتری در بین شهروندان و
فعاالن محیطزیست دارند ) ;Raj & Seetharaman, 2013
 .(Nordbrandt & Nikolausson, 2014اما متاسفانه در
بیشتر صنایعی که در ارتباط مستقیم با محیطزیست قرار دارند،
نبود مکانیزمهای اجرایی کارآمد ،عدم وجود برنامهریزی بلندمدت
و طرح ضعیف همکاری بین سازمانهای ذینفع در مدیریت
پسماند صنعتی بسیار ملموس است .سرمایه ساختاری سبز( )7به
توانمندسازی سازمان و ایجاد زیرساختهای پشتیبانی مرتبط با
حفاظت محیطزیست اشاره دارد ) .(Huang & Kao, 2004این
سرمایه شامل مکانیزمها و ساختارهایی است که نقش اصلی آن
در حمایت از محیطزیست و از سویی عملکرد بهینه در کسب
وکار است ) .(Hsu & Fang, 2009سرمایه ساختاری سبز مبین
این است که با آغاز محیطگرایی جهانی ،معلومات محیطی و
فرهنگ موجود در سازمان برای شرکتها ،نقشی کلیدی به
منظور تنظیم و اجرای استراتژیهای محیطی ،جستجوی
فرصتهای جدید بازار و به دست آوردن مزایای رقابتی جدید
ایفا میکند ) .(Chang & Chen, 2012مهمترین ابعاد سرمایه
ساختاری سبز عبارتند از:
)
1
(
 .1سیستمهای مدیریتی مرتبط با محیطزیست  :این بعد به
ایجاد زیرساختهای مدیریتی اثربخش برای حمایت و
پشتیبانی از فعالیتهای حامی محیطزیست اشاره دارد.
 .2کمیتهها و واحدهای حفاظت محیطزیست( :)3این بعد
بیانکننده ایجاد کمیتهها و واحدهای سازمانی به منظور
بررسی مسایل مرتبط با محیطزیست و حل چالشهای ایجاد
شده در این زمینه است.
 .3قوانین و مقررات مرتبط با محیطزیست( :)10این بعد اشـاره به
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وضع قوانین درون سازمانی مشخص و واضح برای حفاظت
از محیطزیست و ارزیابی مستمر پیادهسازی آنها دارد.
 .4عملیات و فرآیندهای مرتبط با محیطزیست( :)11این بعد به
وسیله فرآیندهای همسو با راهبرد سبز که برای تصمیم
گیری بر اساس مسئولیتپذیری محیطزیستی طراحی
میشوند ،تعریف میشود.
 .9سیستمهای مدیریت دانش مرتبط با مدیریت
محیطزیستی( :)12این بعد نیز به طراحی و توسعه سیستمهای
مدیریت دانش به منظور ثبت و تسهیم دانش مرتبط با
اقدامات محیطزیستی و فعالیتهای مدیریت محیطزیستی
اشاره دارد.
 .5سیستمهای پاداش مرتبط با حفاظت از محیطزیست( :)13این
بعد بیانکننده طراحی نظام مدیریت انگیزش و اعطای
پاداش مرتبط با رفتارهای محیطزیست دوستانه است
) .(Huang & Kung, 2011همچنان که مالحظه میشود
مدیریت پسماند صنعتی و روی آوردن به اقداماتی در راستای
حفاظت از محیطزیست بیش از آن که متکی به سرمایههای
فناوری و انسانی باشد ،بر قوانین و مقررات ،سیستمهای
مدیریتی ،سیستمهای مدیریت دانش و سیستمهای پاداش
که از آنها به سرمایه ساختاری یاد میشود ،متمرکز است .در
این بین نقش کلیدی فرهنگ سازمانی سبز( )14میتواند بسیار
تعیینکننده باشد ،همانگونه که ) (Metcalf, 2012در
پژوهشی نشان داد که در جوامعی که ارزشهای مشترک
نیرومندی در مورد حفاظت از محیطزیست وجود داشته و
احزاب و سیاستگذاران به شدت به مباحث محیطزیست
حساس هستند ،مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی از
کارآمدی باالتری برخوردار بوده و اصوال در این جوامع
حرکت از صنایع آالینده به سمت صنایع سبز نهادینه شده
است .در پژوهش دیگری ) (Banerjee, 2001در مورد
شرکتهای صنعتی دریافت که حاکمیت فرهنگ سازمانی
سبز و ارزشگذاری زیاد برای حفاظت از محیطزیست بین
مدیران و پرسنل ،منجر به مدیریت بسیار اثربخش در حوزه
دفع و پردازش و نیز بازیافت مواد آالینده محیطزیست
میشود .این رویکرد به این نتیجه مهم منتهی شده است که
بسیاری از صنایع صنعتی بزرگ به سمت ضایعات صفر و یا
ضایعات حداقل با درجه بازیافت باال حرکت کردهاند .در واقع،
فرهنگ سازمانی سبز میتواند با نهادینه کردن فرهنگ سبز
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در فرآیندها و ساختارهای سازمان منجر به بهینهسازی
عملیاتهای سازمان و کاهش زیانهای وارده به
محیطزیست شود .فرهنگ سازمانی سبز یک مفهوم تفسیری
و نمادین است که تمامی رفتارهای کارکنان و فرآیندهای
سازمان را در رابطه با مدیریت و حفاظت محیطزیست را
شامل میشود ( .)Chen, 2011فرهنگ سازمانی سبز به
عنوان ارزشها و هنجارهای محیطزیستی سازمان تعریف
میشود ( .)Wang et al., 2009سازمانهای مبتنی بر
فرهنگ سازمانی سبز با استفاده از ارزشهای محیطزیستی
به طراحی استراتژیها و حل مشکالت خود میپردازند ( Li
 .)et al., 2011افزایش مشارکت ،ایجاد انگیزش ،سیستم
پاداش و ترفیع ،ارتباطات باز ،فعالیتهای آموزشی عوامل
بسیار مهمی در ایجاد یک فرهنگ سبز در درون سازمان
هستند ( .)Zibarras & Ballinger, 2011فرهنگ
سازمانی سبز شامل سه سطح مفروضات ،ارزشها و
مصنوعات است که تمایالت و الزمات سازمان در رابطه با
حفاظت محیطزیست را بیان میکند .این سه سطح به
صورت زیر تعریف میشوند:
مصنوعات( :)19ملموسترین و آشکارترین سطح فرهنگ سازمانی
سبز ،الیه مصنوعات و مظاهر آن است .این سطح شامل رفتارها،
عالیم و نمادهای فیزیکی مرتبط با محیطزیست است.
ارزشها( :)15ارزشهای فرهنگ سازمانی سبز به طور معمول
بازتابی از ارزشهای جامعه و محیطزیستی است که سازمان در
آن قرار دارد .در واقع ایدهها و تمایالت و نظراتی هستند که
بیشتر بهعنوان راه حلهای معتبر برای مشکالت محیطزیستی
پذیرفته شدهاند.
مفروضات( :)17عمیقترین سطح فرهنگ سازمانی سبز را
مفروضات آن تشکیل میدهد .این سطح واقعیتها ،حقیقتها و
فعالیتهای سازمان را در رابطه با محیطزیست بیان میکند
( .)Harris & Crane, 2002پس از تعریف اجزای فرهنگ
سازمانی سبز ،قلمرو مکانی پژوهش یعنی فوالد مبارکه سپاهان
به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت فوالدی
کشور ،معرفی میشود .این شرکت در استان اصفهان واقع شده
است .استانی کویری که دارای محیطزیستی فقیر و کم آب است
و وجود صنایع صنعتی و آالینده همانند صنعت فوالد مشکالت
محیطزیستی را در این استان دو چندان مینماید .اساسا تولید
فوالد بدون در نظر گرفتن دسترسی به منابع و استفاده بهینه از
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عامل آب ،امکانپذیر نیست .همچون شرکتهای بزرگ تولید
فوالد در دنیا ،طرح شرکت فوالد مبارکه نیز برای احداث در کنار
دریا و در استان هرمزگان در نظر گرفته شده بود که پس از
انقالب با نظر مدیران صنعت کشور به استان اصفهان منتقل شد.
این صنعت اخیرا به یکی از آالیندهترین صنایع اصفهان تبدیل
شده و سرریز پسماند صنعتی آن به منابع آب ،موجب بروز
بحرانهای محیطزیستی شده است .پساب صنعتی صنایع فوالد
متشکل از فعالیتهای گندلهسازی ،احیا مستقیم و ریختهگری
مذاب به واسطه وجود ذرات معلق فیزیکی و ترکیبات شیمیایی
مختلف در زمره بارزترین آالینده محیطزیست است .با این که در
زمینه کنترل و مدیریت پساب صنعتی شرکت فوالد مبارکه
راهحلهای زیادی ارایه شده است ،با این حال میتوان با استفاده
از سرمایه ساختاری سبز و نهادینه نمودن فرهنگ سازمانی سبز
ضمن مدیریت پسماندها و آالیندهها ،زمینه توسعه و اشتغال
بیشتر در این صنعت را فراهم آورد .بنابراین ،هدف در این تحقیق
بررسی اثر سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند صنعتی با
نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز است .با توجه به مبانی

نظری فوقالذکر فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر
ارایه شده است:
 :H1سرمایه ساختاری سبز اثر مثبت و معنیداری بر مدیریت
پسماند صنعتی دارد.
 :H2سرمایه ساختاری سبز اثر مثبت و معنیداری بر فرهنگ
سازمانی سبز دارد.
 :H3فرهنگ سازمانی سبز اثر مثبت و معنیداری بر مدیریت
پسماند صنعتی دارد.
 :H4سرمایه ساختاری سبز از طریق فرهنگ سازمانی سبز اثر
مثبت و معنیداری بر مدیریت پسماند صنعتی دارد.
مدل مفهومی پژوهش

برای طراحی مدل مفهومی بر اساس هدف و فرضیههای تحقیق
از مبانی نظری استفاده شده است .متغیر سرمایه ساختاری سبز از
تحقیق ) ،(Huang & Kung, 2011متغیر پسماند صنعتی از
تحقیق) (Hand, 2002و متغیر فرهنگ سازمانی سبز از تحقیق
) (Harris & Crane, 2002استفاده شده است.

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق
روش شناسی پژوهش

برای سنجش مدیریت پسماند صنعتی از پرسشنامه ) Hand,

با توجه به این که نتایج تحقیق میتواند به بهبود مدیریت
پسماند صنعتی کمک نماید ،در زمره تحقیقات کاربردی قرار
میگیرد و با توجه به این که تحقیق حاضر وضع موجود را
بررسی میکند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن
میپردازد این تحقیق جز تحقیقات توصیفی است .برای سنجش
سرمایه ساختاری از پرسشنامه )،(Huang & Kung, 2011

 (2002و برای سنجش فرهنگ سازمانی سبز از پرسشنامه
) (Harris & Crane, 2002استفاده شده است .با توجه به
مبانی نظری و مدل مفهومی پژوهش و از آنجایی که روایی
صوری و محتوایی پرسشنامههای مذکور توسط خبرگان تایید
شدند از پرسشنامههای مطرح شده استفاده شد .پایایی
پرسشنامهها از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد که نتایج آن
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برای هر یک از مولفهها در جدول ( )2ارایه شده است .همانگونه
که اطالعات ارایه شده در جدول ( )1نیز نشان میدهد ،نتایج
آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی حاکی از پایایی مناسب
پرسشنامه است .برای پاسخدهی به سواالت معیار  9سطحی
لیکرت (کامال موافق ،موافق ،بینظر ،مخالف و کامالً مخالف)
استفاده شده و از اعداد  1تا  9برای امتیازدهی به پاسخها استفاده
گردید .جامعه آماری پژوهش شامل  130نفر از مدیران ،روسا و
سرپرستان شرکت فوالد مبارکه بود که اطالعات و سوابق
مرتبطی با موضوع پژوهش داشتند .برای تعیین حجم نمونه از
جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که حجم نمونه  123نفر به
دست آمد ،روش نمونهگیری در این تحقیق به صورت طبقهای
متناسب با حجم جامعه است .همچنین در این تحقیق برای
بررسی فرضیهها و آزمون مدل ،از تکنیک مدلسازی معادالت
ساختاری و نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است .این تکنیک
امکان بررسی روابط متغیرهای پنهان و سنجهها (متغیرهای
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قابلمشاهده) را به صورت همزمان فراهم میکند همچنین این
تکنیک دارای قدرت پیشبینی مناسب است و زمانی که تعداد
زیادی سازهها و یا شاخصها در مدل وجود داشته باشد ،میتواند
بهخوبی مدل را برازش کند .در این روش ،برازش مدل پژوهش
در سه بخش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی با
توجه به شاخصهای مختص به خود ،ارزیابی میشوند .محققین
دالیل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ذکر نمودهاند.
مهمترین دلیل ،برتری این روش برای نمونههای کوچک ذکر
شده است .دلیل بعدی دادههای غیر نرمال است که محققین و
پژوهشگران در برخی پژوهشها با آن سروکار دارند .حجم نمونه
اندک بهترین دلیل استفاده از پی ال اس است .نسل اول این
تکنیک معادالت ساختاری که با نرمافزارهایی مانند لیزرل ،اموس
و ای کیو اس اجرا میشدند ،نیاز به تعداد نمونه زیاد دارند در
حالی که روش پی ال اس توان اجرای مدل با تعداد نمونه خیلی
کم را دارا هست (.)Davari & Rezazadeh, 2013

جدول ( :)1آلفاي کرونباخ مؤلفههاي مورد سنجش (یافتههاي پژوهش)
ردیف
1
2
3

مؤلفه مورد سنجش
سرمایه ساختاری سبز
فرهنگ سازمانی سبز
مدیریت پسماند صنعتی

ضریب پایایی ترکیبی ()CR

0/11
0/11
0/75

نتایج

در این پژوهش ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی
تحقیق پرداخته شده است که نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل

آلفاي کرونباخ
0/14
0/15
0/73

اطالعات بهدست آمده از نمونه آماری پژوهش در جدول ()2
ارایه شده است.

جدول ( :)2متغیرهاي جمعیت شناختی
متغیر
لیسانس
فوق لیسانس

تعداد
71
31

تحصیالت

سابقه کاری

متغیر
30-11سال
40-31سال
سن

دانشجو دکترا و دکترا

14

کمتر از10سال

15

20-10سال

59

30-21سال

42

همانطور که جدول ( )2نشان میدهد اکثر پاسخگویان دارای
سن بین 40-31سال و نیز بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت
لیسانس بودند.
پس از جمعآوری اطالعات برای مشخص کردن اینکه شاخصهای

تعداد
27
43

90-41سال

23

باالی90سال

24

اندازهگیری (متغیرهای مشاهده) تا چه اندازه در خصوص سنجش
متغیرهای پنهان قابل قبول باشند ،باید در مرحلة نخست کلیه
متغیرهای مشاهده شده به طور مجزا آزمایش شوند .از این
رو شاخصهای کلـی برازش بـرای الگوهای اندازهگیری (تحلیل

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

154

عاملی تاییدی) ارزیابی شدند که آزمون شاخصهای برازش برای
مدلهای تحلیل عاملی تاییدی حاکی از آن است که
شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای آشکار) در خصوص سنجش

و اندازه گیری متغیرهای پنهان (سرمایه ساختاری سبز ،فرهنگ
سازمانی سبز و مدیریت پسماند صنعتی) از وضعیت مطلوبی
برخوردار هستند (جدول.)3

جدول ( :)3نتایج تحلیل عاملی تاییدي به همراه بار عاملی و سطح معنیداري براي هر متغیر
متغیر پنهان

سرمایه ساختاری سبز

فرهنگ سازمانی سبز

مدیریت پسماند صنعتی

متغیر آشکار
سیستمهای مدیریتی مرتبط با محیطزیست
کمیتهها و واحدهای حفاظت محیطزیست
قوانین و مقررات مرتبط با محیطزیست
عملیات و فرایندهای مرتبط با حفاظت محیطزیست
سیستمهای مدیریت دانش مرتبط با مدیریت محیطزیستی
سیستمهای پاداش مرتبط با حفاظت از محیطزیست
مفروضات
ارزشها
مصنوعات
کاهش در مبدا
جمعآوری و انتقال
دفع و پردازش
بازیافت

با توجه به این که بار عاملی متغیرهای آشکار باالتر از  0/9و
سطح معنیداری کمتر از  0/09میباشد .بنابراین ،تحلیل عاملی

بار عاملی
0/12
0/77
0/71
0/74
0/75
0/70
0/75
0/19
0/15
0/10
0/30
0/31
0/33

P-Value
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

تاییدی برای متغیرها تایید میشود و به این معناست که
متغیرهای آشکار توانایی سنجش متغیرهای پنهان را دارند.

شکل ( :)2مدل ترسیم شده همراه با ضرایب استاندارد و سطح معنیداري فرضیه ها
برازش کلی مدل

شاخص  GOFدر مدل  PLSراه حلی برای بررسی برازش کلی
مدل بوده و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک

نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .این شاخص توانایی پیش
بینی کلی مدل را بررسی میکند و این که آیا مدل آزمایش شده
در پیشبینی متغیرهای مکنون درونزا موفق بوده است یا خیر.
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شکل ( :)3مدل ترسیم شده همراه با مقادیر آماره T

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده میشود که
 GOF= 0.1میزان کم GOF= 0.25 ،مقدار متوسط و مقدار
بزرگ  GOF= 0.36برای سنجش اعتبار مدلهای  PLSبه کار
میرود ( .)Wetzels et al., 2009نتایج برازش کلی مدل در
جدول ( )4ارایه شده است .این معیار از طریق فرمول زیر
محاسبه می شود:

جدول ( :)4شاخ هاي کلی برازش مدل
متغیر پنهان
سرمایه ساختاری سبز
فرهنگ سازمانی سبز
مدیریت پسماند صنعتی
میانگین
GOF

2

Communalities

R

0/513
0/543
0/532
0/591

0/435
0/919
0/909
0/973

)GOF= sqrt ( Avg ( Gommunalities ) × Avg (R2

با توجه به مقدار به دست آمده برای  GOFبه میزان 0/973
برازش بسیار مناسب مدل کلی تایید میشود .عالوه بر این با
توجه به جدول باال ضرایب  R2معیاری برای بررسی برازش مدل
ساختاری محسوب میشوند .ضرایب  R2مربوط به متغیرهای
پنهان درونزای (وابسته) مدل است که با توجه به نتایج به دست
آمده ،مقادیر  R2مطلوب است.
برای آزمون فرضیهها از نرم افزار  PLSو آزمون تی استفاده شده
است .با توجه به این که مقدار آماره تی برای فرضیه اول
( )9/154بیشتر از  1/35میباشد و سطح معنیداری ()0/000
کمتر از  0/09میباشد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که سرمایه
ساختاری سبز با ضریب  0/995بر مدیریت پسماند صنعتی اثر
مثبت و معنیداری دارد.
با توجه به این که مقدار آماره تی برای فرضیه دوم ()4/935
بیشتر از  1/35است و سطح معنیداری ( )0/000کمتر از 0/09
است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که سرمایه ساختاری سبز با

ضریب  0/490بر فرهنگ سازمانی سبز اثر مثبت و معنیداری
دارد .با توجه به اینکه مقدار آماره تی برای فرضیه سوم ()3/147
بیشتر از  1/35است و سطح معنیداری ( )0/000کمتر از 0/09
است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی سبز با
ضریب  0/391بر مدیریت پسماند صنعتی اثر مثبت و معنیداری
دارد ،همچنین با توجه به این که مقدار آماره تی برای فرضیه
چهارم ( )2/240بیشتر از  1/35است و سطح معنیداری ()0/000
کمتر از  0/09است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت سرمایه
ساختاری سبز از طریق فرهنگ سازمانی سبز اثر مثبت و
معنیداری بر مدیریت پسماند صنعتی دارد (ضریب مسیر
.)0/215
بحث و نتیجه گیری

مدیریت پسماند ،یکی از مهمترین چالشهای توسعه صنعتی و
همزاد آن محسوب میشود .با این که روشها و مدلهای
متنوعی برای مدیریت پسماند در بخشهای مختلف اقتصاد ارایه
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و پیادهسازی شده است .با این حال استفاده از سرمایه ساختاری
سبز و نهادینه کردن ارزشها و هنجارهای سبز برای مدیریت
کارآمد پسماندهای صنعتی ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در
واقع سرمایه ساختاری سبز و فرهنگ سبز به عنوان یک مکانیزم
کنترلی نرم ،نقش برجستهای در مدیریت پسماند صنعتی در
واحدهای بزرگ تولید فوالد کشور بر عهده دارند .این پژوهش با
هدف بررسی اثر سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند
صنعتی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز در شرکت فوالد
مبارکه صورت پذیرفت .برای بررسی روابط بین متغیرهای
تحقیق چهار فرضیه مطرح شد .فرضیه اول پژوهش به این
صورت بیان شد که سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند
صنعتی در شرکت فوالد مبارکه اثر مثبت و معنیداری دارد .نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشاندهنده تایید این فرضیه
است .به عبارت دیگر تدوین و پیادهسازی قوانین و مقررات
متعالی در حوزه حفاظت از محیطزیست و ارتباط آن با
سیستمهای پاداش شرکت میتواند به مدیریت کارآمد پسماند در
شرکت منتهی گردیده و محیطزیست اطراف شرکت را تا حد
زیادی از مواد زاید و سمی برهاند .نتایج این فرضیه با یافتههای
 (2008) Olsonهمخوانی دارد .این پژوهشگر در تحقیق خود
به این نتیجه رسید که شرکتهایی که از سیستمهای مدیریت
دانش و سیستمهای پاداش مناسبی که تقویتکننده رفتارهای
دوستدار محیطزیست هستند ،استفاده میکنند در کمینه کردن
ضایعات آالینده در شرکتهای خود از موفقیت بیشتری برخوردار
میشوند.
فرضیه دوم تحقیق به این صورت مطرح شد که سرمایه
ساختاری سبز بر فرهنگ سازمانی سبز در شرکت فوالد مبارکه
اصفهان تاثیرگذار است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای
تحقیق نشاندهنده تایید این فرضیه است .به عبارت دیگر قوانین
و مقررات مناسب در حوزه حفاظت محیطزیست که به وسیله
سیستمهای پاداش انگیزاننده در شرکت نهادینه میشوند منجر
به پیادهسازی فرهنگ سازمانی سبز شده که با ایجاد جو حامی
دوستداری محیطزیست ،این فرهنگ تقویت میشود .یافتههای
این فرضیه با نتایج تحقیق )(Margaretha & Saragih, 2013
همخوانی دارد.
فرضیه سوم پژوهش به ارتباط فرهنگ سازمانی سبز و مدیریت
پسماند صنعتی پرداخته و به این صورت مطرح شد که فرهنگ
سازمانی سبز بر مدیریت پسماند صنعتی در شرکت فوالد مبارکه

اثر مثبت و معنیداری دارد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
دادههای این تحقیق نشاندهنده تایید این فرضیه است .به
عبارت دیگر هرچه ارزشها و هنجارهای مشترک در مورد حفظ
محیطزیست و مدیریت پسماند صنعتی کارآمد در بین کارکنان و
مدیران شرکت بیشتر باشد ،توجه به اثربخشی اقدامات مرتبط با
حفظ محیطزیست بیشتر خواهد شد .یافتههای این فرضیه با
نتایج تحقیقات ) (Fernandez et al., 2003مطابقت دارد.
فرضیه چهارم تحقیق که در واقع هدف اصلی پژوهش محسوب
میشود ،به این موضوع پرداخت که سرمایه ساختاری سبز از
طریق نهادینه سازی فرهنگ سازمانی سبز منجر به مدیریت
کارآمد پسماند صنعتی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان میشود.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش نشاندهنده
تایید این فرضیه است .در واقع تدوین مقررات و رویههای کارآمد
در حوزه حفظ محیطزیست و رعایت اصول علمی در دفع و
بازیافت زبالههای صنعتی همگام با ارایه مشوقها و پاداشهای
مرتبط منجربه ایجاد ارزشها و هنجارهای مشترک در حوزه
حفظ محیطزیست شده که در نهایت به مدیریت بهینه و
اثربخش پسماند صنعتی شرکت منتهی میشود .نتایج حاصل از
آزمون این فرضیه با یافتههای ) (Lee, 2009همخوانی دارد.
پیشنهادها

به نظر میرسد که استفاده از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون
برای ارایه پیشنهادهای تحقیق ،کارآمد باشد .بر اساس ابعاد
اصلی مدل دنیسون ،واضح است که تمرکز شرکت برای مدیریت
پسماند صنعتی بر داخل بوده و در این راه از رویکرد
انعطافپذیری استفاده مینماید .بر این اساس شرکت فوالد
مبارکه باید قابلیتهای محیطزیستی خود را در حوزههای مختلف
به ویژه در حوزه سرمایه ساختاری برای مدیریت پسماند صنعتی
را تقویت نماید .عالوه بر آن این شرکت باید با استفاده از
تیمسازی ،به تشکیل کمیتهها و واحدهای حفاظت محیطزیست
که به طور منظم تشکیل جلسه داده و در رابطه با مدیریت مواد
سمی زاید و آالینده بحث و تصمیمگیری مینمایند ،همت گمارد.
همچنین پیشنهاد میشود در این تیمها با استفاده از سازوکار
طوفان مغزی با پرسنل خبره و با انگیزه ،روشهای خالقانه و
کارآمدی برای دفع ،پردازش و بازیافت زبالههای صنعتی در
بخشهای مختلف شرکت ،ارایه شود .سرانجام این که شرکت
فوالد مبارکه باید نسبت به توانمندسازی پرسنل خود به ویژه در
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7. Green Structural Capital
8. Environmental management systems
9. Departments and units supporting the
environment
10. Environmental Rules and regulations
11. Environmental protection operations and
processes
12. Knowledge management systems related to
environmental management
13. Reward systems related to environmental
protection
14. Green Organizational Culture
15. Symbols
16. Values
17. Assumptions

 تولید و مدیریت پسماند،بخش خرید و نگهداری مواد اولیه
اهتمام ورزیده و آنها را با جدیدترین استانداردهای حفاظت
محیطزیست و مدیریت درست پسماند صنعتی آشنا نموده و با
اعزام آنها به شرکتهای تولید فوالد پیشرو و الگوبرداری از
. مدیریت پسماند صنعتی خود را کارآمد نمایند،اقدامهای آنها
یادداشت ها
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waste Management
Industrial Waste Management
Reduce in origin
Collection and transportation
Disposal and processing
Recycle
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