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 چکیده
است. جامعه  با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز صنعتیهدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند 

اطالعات و سوابق مرتبطی با موضوع پژوهش که نفر از مدیران، روسا و سرپرستان شرکت فوالد مبارکه بود  130شامل  آماری پژوهش
برای سنجش متغیرهای  دست آمد. نفر به 123فاده شد که حجم نمونه رجسی و مورگان استاز جدول کداشتند. برای تعیین حجم نمونه 

 و فرهنگ سازمانی سبز هریس و کرین( 2002هند ) صنعتی(، مدیریت پسماند 2011گ و فن )پژوهش از پرسشنامه سرمایه ساختاری چن
ها از ایی ترکیبی به تایید رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده( استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و پای2002)

سرمایه که دهنده آن است نشان %39در سطح اطمینان  پژوهشهای یافته د.شه استفاد PLSافزار سازی معادالت ساختاری و نرممدل
(، سرمایه ساختاری سبز بر فرهنگ سازمانی با ضریب 000/0 داری)سطح معنی 995/0یریت پسماند صنعتی با ضریب بر مد ساختاری سبز

چنین ( و هم000/0داری)سطح معنی 391/0ی با ضریب (، فرهنگ سازمانی سبز بر مدیریت پسماند صنعت000/0داری)سطح معنی 490/0
تاثیر مثبت و  (000/0داری ) سطح معنی 215/0ضریب  سرمایه ساختاری سبز از طریق فرهنگ سازمانی بر مدیریت پسماند صنعتی با

 معناداری دارد. 
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 سرآغاز

دار در اغلب به یکی از کسب و کارهای آینده (1)ندمدیریت پسما
ه طالی کثیف یاد شده و از آن بکشورهای پیشرفته تبدیل 

ای اصولی و با ، به شیوه(2)صنعتیمدیریت پسماند شود. می
، یکی از مهمترین موضوعات مورد زیستیمحیطل یرعایت مسا

 صنایع بزرگ و آالینده همچون فوالدبحث در زمینه مدیریت 
بهداشتی و  مسایلعمومی نسبت به های . افزایش آگاهیاست

دودیت منابع )انرژی و مواد( در از یک طرف و مح زیستیمحیط
خصوص در کشورهای در حال  فزایش تقاضا بهسطح دنیا و ا

را بر آن داشته است تا  سیاستگذاران توسعهتوسعه از طرف دیگر 
مدیریت پسماند، که  بهینههای نسبت به طراحی و اجرای روش

اقتصادی،  مسایلبر اساس نگرش توسعه پایدار بوده و 
نظر  زمان و در کنار یکدیگر در جتماعی را همو ا زیستیمحیط
مدیریت . (Noorpour et al., 2013) ، اقدام نماینداستداشته 

بسیار مناسب برای ایجاد تعامل های پسماند صنعتی یکی از شیوه
و کاهش اثرات سو  زیستمحیطو پیوند بین صنعت و 

چنین مدیریتی با  که است زیستمحیطصنعتی در های فعالیت
شگیری از آلودگی یا مختلفی از جمله پیهای استفاده از روش

اندها در مبدا تولید و در جاهایی که پسماند تولید سازی پسمکمینه
 شوند، بازیافت و استفاده مجدد قابل اعمال استمی

(Habibinejad, 2010) .سیستمی واقع، مدیریت پسماند  در
پردازش های ماند و روشپسآوری جمعاست که جریان پسماند، 
کند، به نحوی ل با یکدیگر مدیریت میو دفع پسماند را در تعام

تماعی مطلوب در یک ، اقتصادی و اجزیستیمحیطکه اهداف 
در حال حاضر عناصر اصلی  دست آید. منطقه مشخص به
و آوری جمعند صنعتی شامل کاهش در مبدا، مدیریت جامع پسما

 :هستندپردازش، و بازیافت نقل، دفع و حمل و 
کاهش از مبدا های : این عنصر به اجرای برنامه(3)مبدا کاهش در

آمیز اشاره  دات مخاطرهن از کمیت و کیفیت زایبا هدف کاست
 دارد.
از  زایدرداشتن مواد : عبارت است از ب(4)نقل و و حملآوری جمع

گیری آنها در کارخانه، موسسات تجاری و...( و بارمحل تولید )
هایی که مواد در آنجا باید تخلیه حلوسیله نقلیه و حمل آن به م

 شوند.
 : این عنصر هرگونه روش یا سیستمی که (9)دفع و پردازش

 را شامل  شودزاید میمیایی مواد موجب تغییر شکل فیزیکی یا شی

 شود.می
استفاده به  جامد و بالزاید ر به تبدیل مواد : این عنص(5)بازیافت

 اشاره دارد موادی که مجددا قابلیت استفاده را داشته باشد،
(Hand, 2002) .2000) Rees,  &(Beard  در پژوهشی نشان

هایی که از دانش آشکار و ضمنی مدونی در مورد دادند، سازمان
بهره ها و استفاده مناسب و بهنگام از آن نگهداری بهینه مواد

و آالینده  زایدی در دفع و بازیافت مواد برند، مدیریت بهترمی
هایی که محققان نشان دادند، سازمان در پژوهش دیگری دارند.

ط با حفاظت مرتبو قوانین و مقررات پاداش های از سیستم
کنند، از مدیریت پسماند کارآمدتری استفاده می زیستمحیط

و  برخوردار بوده و وجهه اجتماعی بیشتری در بین شهروندان
 ( ;Raj & Seetharaman, 2013دارند  زیستمحیطفعاالن 

(Nordbrandt & Nikolausson, 2014. اسفانه در اما مت
قرار دارند،  زیستمحیطبیشتر صنایعی که در ارتباط مستقیم با 

ریزی بلندمدت کارآمد، عدم وجود برنامهاجرایی های مکانیزم نبود
ت نفع در مدیریذیهای بین سازمانو طرح ضعیف همکاری 

به  (7)سرمایه ساختاری سبز. استبسیار ملموس  پسماند صنعتی
پشتیبانی مرتبط با های ساختمندسازی سازمان و ایجاد زیرتوان

این  .(Huang & Kao, 2004) اشاره دارد زیستمحیطحفاظت 
ها و ساختارهایی است که نقش اصلی آن سرمایه شامل مکانیزم

 و از سویی عملکرد بهینه در کسب تزیسمحیطدر حمایت از 
بز مبین سرمایه ساختاری س .(Hsu & Fang, 2009) وکار است

گرایی جهانی، معلومات محیطی و این است که با آغاز محیط
ها، نقشی کلیدی به فرهنگ موجود در سازمان برای شرکت

محیطی، جستجوی های منظور تنظیم و اجرای استراتژی
وردن مزایای رقابتی جدید دست آ زار و بهجدید باهای فرصت

ابعاد سرمایه  مهمترین .(Chang & Chen, 2012) کندمی ایفا
 ند از:ساختاری سبز عبارت

: این بعد به (1)زیستمحیطمدیریتی مرتبط با های سیستم .1
برای حمایت و بخش مدیریتی اثرهای ایجاد زیرساخت

 دارد.اشاره  زیستمحیطحامی های پشتیبانی از فعالیت

: این بعد (3)زیستمحیطو واحدهای حفاظت ها کمیته .2
و واحدهای سازمانی به منظور ها کننده ایجاد کمیتهبیان

ایجاد های و حل چالش زیستمحیطمرتبط با  مسایلبررسی 
 .استشده در این زمینه 

 اره به ـ: این بعد اش(10)زیستمحیطقوانین و مقررات مرتبط با  .3
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درون سازمانی مشخص و واضح برای حفاظت وضع قوانین 
 دارد.ها سازی آنپیاده و ارزیابی مستمر زیستمحیطاز 

: این بعد به (11)زیستمحیطعملیات و فرآیندهای مرتبط با  .4
 مسو با راهبرد سبز که برای تصمیموسیله فرآیندهای ه

 طراحی زیستیمحیطپذیری اساس مسئولیت گیری بر
 .شودمی ف، تعریشوندمی

مدیریت دانش مرتبط با مدیریت های سیستم .9
های ز به طراحی و توسعه سیستم: این بعد نی(12)زیستیمحیط

مدیریت دانش به منظور ثبت و تسهیم دانش مرتبط با 
 زیستیمحیطمدیریت های و فعالیت زیستیمحیطاقدامات 

 اشاره دارد.

: این (13)زیستمحیطپاداش مرتبط با حفاظت از های سیستم .5
کننده طراحی نظام مدیریت انگیزش و اعطای بعد بیان

 استدوستانه  زیستمحیطارهای پاداش مرتبط با رفت
(Huang & Kung, 2011). شود می که مالحظه همچنان

مدیریت پسماند صنعتی و روی آوردن به اقداماتی در راستای 
های که متکی به سرمایه بیش از آن زیستمحیطحفاظت از 

های باشد، بر قوانین و مقررات، سیستموری و انسانی فنا
پاداش های ریت دانش و سیستممدیهای مدیریتی، سیستم

در  شود، متمرکز است.می به سرمایه ساختاری یادها که از آن
بسیار تواند می (14)نقش کلیدی فرهنگ سازمانی سبز این بین

در  ,Metcalf) (2012 گونه که، همانکننده باشدتعیین
مشترک های نشان داد که در جوامعی که ارزشپژوهشی 

وجود داشته و  زیستمحیطنیرومندی در مورد حفاظت از 
 زیستمحیطاحزاب و سیاستگذاران به شدت به مباحث 

حساس هستند، مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی از 
کارآمدی باالتری برخوردار بوده و اصوال در این جوامع 

صنایع آالینده به سمت صنایع سبز نهادینه شده  حرکت از
مورد  در  (Banerjee, 2001)در پژوهش دیگری است.

حاکمیت فرهنگ سازمانی صنعتی دریافت که های شرکت
بین  زیستمحیطگذاری زیاد برای حفاظت از سبز و ارزش

مدیران و پرسنل، منجر به مدیریت بسیار اثربخش در حوزه 
 زیستمحیطزیافت مواد آالینده ز بادفع و پردازش و نی

ده است که ششود. این رویکرد به این نتیجه مهم منتهی می
بسیاری از صنایع صنعتی بزرگ به سمت ضایعات صفر و یا 

 واقع، دراند. با درجه بازیافت باال حرکت کرده ضایعات حداقل
فرهنگ سبز  تواند با نهادینه کردنمی فرهنگ سازمانی سبز

سازی سازمان منجر به بهینههای ر فرآیندها و ساختارد
وارده به های سازمان و کاهش زیانهای عملیات
فرهنگ سازمانی سبز یک مفهوم تفسیری  شود. زیستمحیط

و نمادین است که تمامی رفتارهای کارکنان و فرآیندهای 
را  زیستمحیطیت و حفاظت سازمان را در رابطه با مدیر

فرهنگ سازمانی سبز به . (Chen, 2011)ود شمی شامل
 سازمان تعریف زیستیمحیطو هنجارهای ها عنوان ارزش

مبتنی بر های سازمان .(Wang et al., 2009)شود می
 زیستیمحیطهای سازمانی سبز با استفاده از ارزش فرهنگ

 Li)پردازند می و حل مشکالت خودها به طراحی استراتژی

et al., 2011)سیستم . افزایش مشارکت، ایجاد انگیزش ،
آموزشی عوامل های پاداش و ترفیع، ارتباطات باز، فعالیت

بسیار مهمی در ایجاد یک فرهنگ سبز در درون سازمان 
. فرهنگ (Zibarras & Ballinger, 2011)هستند 

و ها ی سبز شامل سه سطح مفروضات، ارزشسازمان
ازمان در رابطه با مصنوعات است که تمایالت و الزمات س

این سه سطح به  کند.می را بیان زیستمحیطحفاظت 
 شوند:می صورت زیر تعریف

ترین و آشکارترین سطح فرهنگ سازمانی لموس: م(19)مصنوعات
سبز، الیه مصنوعات و مظاهر آن است. این سطح شامل رفتارها، 

 . است زیستمحیطای فیزیکی مرتبط با م و نمادهیعال
 معمولبه طور  ی سبزفرهنگ سازمانهای ارزش: (15)هاارزش

است که سازمان در  زیستیمحیطجامعه و های بازتابی از ارزش
تی هستند که ها و تمایالت و نظراواقع ایده رد. درآن قرار دا

 زیستیمحیطمعتبر برای مشکالت های حل عنوان راهبه بیشتر

 .اندپذیرفته شده
مانی سبز را ترین سطح فرهنگ ساز: عمیق(17)مفروضات

و ها ها، حقیقتدهد. این سطح واقعیتمی مفروضات آن تشکیل
کند می بیان زیستمحیطسازمان را در رابطه با های فعالیت

(Harris & Crane, 2002). فرهنگ  یپس از تعریف اجزا
وهش یعنی فوالد مبارکه سپاهان سازمانی سبز، قلمرو مکانی پژ

ن محصوالت فوالدی عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگا به
شود. این شرکت در استان اصفهان واقع شده می کشور، معرفی

 فقیر و کم آب است زیستیمحیط است. استانی کویری که دارای
مشکالت  همانند صنعت فوالد وجود صنایع صنعتی و آالیندهو 

اساسا تولید . نمایدمی چندان در این استان دورا  زیستیمحیط
استفاده بهینه از نظر گرفتن دسترسی به منابع و  فوالد بدون در
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بزرگ تولید های همچون شرکت. نیستپذیر عامل آب، امکان
کنار فوالد در دنیا، طرح شرکت فوالد مبارکه نیز برای احداث در 

نظر گرفته شده بود که پس از  دریا و در استان هرمزگان در
. شدب با نظر مدیران صنعت کشور به استان اصفهان منتقل انقال

ترین صنایع اصفهان تبدیل ین صنعت اخیرا به یکی از آالیندها
آن به منابع آب، موجب بروز ه و سرریز پسماند صنعتی شد

عتی صنایع فوالد پساب صنه است. شد زیستیمحیطهای بحران
گری ستقیم و ریختهم سازی، احیاگندلههای متشکل از فعالیت

زیکی و ترکیبات شیمیایی واسطه وجود ذرات معلق فی مذاب به
که در  با این .است زیستمحیطه بارزترین آالینده زمر مختلف در

ساب صنعتی شرکت فوالد مبارکه زمینه کنترل و مدیریت پ
توان با استفاده می حال ت، با اینه شده اسزیادی ارایهای حلراه
ز سرمایه ساختاری سبز و نهادینه نمودن فرهنگ سازمانی سباز 

، زمینه توسعه و اشتغال هاضمن مدیریت پسماندها و آالینده
هدف در این تحقیق  بنابراین،بیشتر در این صنعت را فراهم آورد. 

با  صنعتیت پسماند اثر سرمایه ساختاری سبز بر مدیریبررسی 
ه به مبانی با توج .تاسنقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز 

دل مفهومی پژوهش به صورت زیر و مها الذکر فرضیهنظری فوق
 ه شده است:ارای

H1: بر مدیریت داری معنیایه ساختاری سبز اثر مثبت و سرم
 پسماند صنعتی دارد. 

H2بر فرهنگ داری معنیایه ساختاری سبز اثر مثبت و : سرم
 سازمانی سبز دارد.

H3بر مدیریت داری معنیاثر مثبت و  : فرهنگ سازمانی سبز
 پسماند صنعتی دارد.

H4هنگ سازمانی سبز اثر : سرمایه ساختاری سبز از طریق فر
 بر مدیریت پسماند صنعتی دارد.داری معنیمثبت و 

 

 مدل مفهومی پژوهش

تحقیق های مدل مفهومی بر اساس هدف و فرضیه برای طراحی
سرمایه ساختاری سبز از  از مبانی نظری استفاده شده است. متغیر

، متغیر پسماند صنعتی از (Huang & Kung, 2011)تحقیق 
و متغیر فرهنگ سازمانی سبز از تحقیق  (Hand, 2002)تحقیق

(Harris & Crane, 2002)  استفاده شده است.  
 

 
 : مدل مفهومی تحقیق(1)شکل 

 

  شناسی پژوهش روش
مدیریت اند به بهبود تومی که نتایج تحقیق با توجه به این

 پسماند صنعتی کمک نماید، در زمره تحقیقات کاربردی قرار
وضع موجود را  که تحقیق حاضر گیرد و با توجه به اینمی

 دار وضعیت فعلی آن کند و به توصیف منظم و نظاممی بررسی
 سنجش برای. است توصیفیتحقیقات  جز تحقیق اینپردازد می

، (Huang & Kung, 2011) پرسشنامه زسرمایه ساختاری ا

 ( ,Handبرای سنجش مدیریت پسماند صنعتی از پرسشنامه

فرهنگ سازمانی سبز از پرسشنامه  و برای سنجش 2002)
(Harris & Crane, 2002)  .با توجه به استفاده شده است

ه روایی مبانی نظری و مدل مفهومی پژوهش و از آنجایی ک
ط خبرگان تایید مذکور توسهای صوری و محتوایی پرسشنامه

 پایایی .شدمطرح شده استفاده های شدند از پرسشنامه

 آن نتایج که شد سنجیده کرونباخ آلفای طریق ازها پرسشنامه
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 گونهاست. همان شده هارای (2) جدول درها لفهوم از یک هر برای

 دهد، نتایجمی نشان نیز (1)جدول  در شده ارایه اطالعات که

 مناسب پایایی از حاکی ترکیبی پایایی ضریب و کرونباخ آلفای

 سطحی 9 معیار االتوس به دهیپاسخ برای .است پرسشنامه
( مخالف کامالً و مخالف نظر،بی موافق، موافق، کامال) لیکرت
 استفاده هاپاسخ به امتیازدهی برای 9 تا 1 اعداد از و شده استفاده
نفر از مدیران، روسا و  130جامعه آماری پژوهش شامل  .گردید

سرپرستان شرکت فوالد مبارکه بود که اطالعات و سوابق 
. برای تعیین حجم نمونه از مرتبطی با موضوع پژوهش داشتند

نفر به  123رجسی و مورگان استفاده شد که حجم نمونه جدول ک
ای گیری در این تحقیق به صورت طبقه، روش نمونهدست آمد

 برای تحقیق این در همچنین. استمعه متناسب با حجم جا
 معادالت سازیمدل تکنیک از مدل، آزمون و هافرضیه بررسی

 تکنیک این. است هشد استفاده Smart PLS افزارنرم و ساختاری
 متغیرهای) هاسنجه و پنهان متغیرهای روابط بررسی امکان

 این همچنین کندمی فراهم زمانهم صورت به را( مشاهدهقابل
 تعداد که زمانی و است مناسب بینیپیش قدرت دارای کنیکت

 دتوانمی باشد، داشته وجود مدل در هاشاخص یا وها سازه زیادی
 پژوهش مدل برازش روش، این در. کند برازشرا  مدل خوبیبه
 با کلی مدل و ساختاری مدل گیری،اندازه مدل بخش سه در

 محققین. شوندمی ارزیابی خود، به مختص هایشاخص به توجه
. اندنموده ذکر اس ال پی روش از استفاده برای را متعددی دالیل
 ذکر کوچک هاینمونه برای روش این برتری دلیل، ترینمهم
 و محققین که است نرمال غیر هایداده بعدی دلیل. است شده

 نمونه حجم. دارند سروکار آن با هاپژوهش برخی در پژوهشگران
 این اول نسل. است اس ال پی از استفاده دلیل بهترین اندک

 اموس لیزرل، مانند افزارهایینرم با که ساختاری معادالت تکنیک
 در دارند زیاد نمونه تعداد به نیاز شدند،می ااجر اس کیو ای و

 خیلی نمونه تعداد با مدل اجرای توان اس ال پی روش که حالی
  .(Davari & Rezazadeh, 2013)هست  دارا را کم

 

 پژوهش(هاي سنجش )یافته موردهاي مؤلفه کرونباخ آلفاي (:1) جدول
 آلفاي کرونباخ (CR)ضریب پایایی ترکیبی  مؤلفه مورد سنجش ردیف

 14/0 11/0 سرمایه ساختاری سبز 1

 15/0 11/0 فرهنگ سازمانی سبز 2

 73/0 75/0 مدیریت پسماند صنعتی 3
 

 تایجن
 شناختی جمعیت متغیرهای بررسی به ابتدا پژوهش این در

 وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج که است شده پرداخته تحقیق

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

 

 شناختی عیتهاي جممتغیر (:2جدول )
 تعداد متغیر تعداد متغیر

 تحصیالت

 71 لیسانس

 سن

 27 سال11-30

 43 سال40-31 31 لیسانس فوق

 14 دانشجو دکترا و دکترا

 23 سال41-90

 24 سال90باالی

 سابقه کاری

 15 سال10کمتر از

 59 سال10-20

 42 سال21-30
 

 دارای پاسخگویان اکثر دهدمی نشان (2) جدول که طورهمان
 تحصیالت دارای پاسخگویان بیشتر نیز و سال 40-31بین سن

 .ندلیسانس بود
  هایشاخص اینکه کردن مشخص برای اطالعات آوریجمع از پس

 سنجش خصوص در اندازه چه تا( متغیرهای مشاهده) گیریاندازه
 هکلی مرحلة نخست در باید باشند، قبول قابل پنهان متغیرهای
  این شوند. از آزمایش مجزا طور به شده مشاهده متغیرهای

  تحلیل) ریگیاندازه الگوهای رایـب ی برازشـکلهای شاخص رو
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 برای برازشهای شاخص آزمون که شدند ارزیابی( ییدیات عاملی
 که است آن از حاکی ییدیات عاملی تحلیلهای مدل

 سنجش خصوص در( آشکار متغیرهای) گیریاندازههای شاخص

سرمایه ساختاری سبز، فرهنگ ) پنهان متغیرهای گیری اندازه و
مدیریت پسماند صنعتی( از وضعیت مطلوبی  سازمانی سبز و

 (.3جدولبرخوردار هستند )
 

 براي هر متغیرداري معنیي به همراه بار عاملی و سطح نتایج تحلیل عاملی تایید (:3) جدول
 P-Value بار عاملی متغیر آشکار متغیر پنهان

 سرمایه ساختاری سبز

 000/0 12/0 زیستمحیطمدیریتی مرتبط با های سیستم

 000/0 77/0 زیستمحیطو واحدهای حفاظت ها کمیته

 000/0 71/0 زیستمحیطقوانین و مقررات مرتبط با 

 000/0 74/0 زیستمحیطعملیات و فرایندهای مرتبط با حفاظت 

 000/0 75/0 زیستیمحیطمدیریت دانش مرتبط با مدیریت های سیستم

 000/0 70/0 زیستطمحیپاداش مرتبط با حفاظت از های سیستم

 فرهنگ سازمانی سبز

 000/0 75/0 مفروضات

 000/0 19/0 هاارزش

 000/0 15/0 مصنوعات

 مدیریت پسماند صنعتی

 000/0 10/0 کاهش در مبدا

 000/0 30/0 و انتقالآوری جمع

 000/0 31/0 دفع و پردازش

 000/0 33/0 بازیافت
 

و  9/0آشکار باالتر از های متغیر که بار عاملی این با توجه به
تحلیل عاملی  بنابراین، .باشدمی 09/0کمتر از داری معنیسطح 

شود و به این معناست که می تاییدها تاییدی برای متغیر
 پنهان را دارند. های آشکار توانایی سنجش متغیرهای یرمتغ

 

 
 ها فرضیهداري معنیو سطح ه با ضرایب استاندارد مدل ترسیم شده همرا(: 2) شکل

 

 برازش کلی مدل
حلی برای بررسی برازش کلی  راه PLSدر مدل  GOF شاخص

مدل بوده و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک 

 ستند. این شاخص توانایی پیشنشانگر کیفیت مناسب مدل ه
که آیا مدل آزمایش شده  اینکند و می ی کلی مدل را بررسیبین

 زا موفق بوده است یا خیر. بینی متغیرهای مکنون دروندر پیش
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 Tمدل ترسیم شده همراه با مقادیر آماره (: 3) شکل

 

شود که می استفاده GOFبرای بررسی برازش مدل کلی از معیار 
GOF= 0.1  ،میزان کمGOF= 0.25  مقدار متوسط و مقدار

 کار به PLSهای مدلبرای سنجش اعتبار  GOF= 0.36بزرگ 
 در مدل کلی برازش نتایج .(Wetzels et al., 2009)رود می

 زیر فرمول طریق از معیار این. است شده ارایه (4) جدول
 :شود محاسبه می

 

      )2GOF= sqrt ( Avg ( Gommunalities ) × Avg (R 
 

 973/0به میزان  GOFدست آمده برای ه مقدار ببا توجه به 
شود. عالوه بر این با می ش بسیار مناسب مدل کلی تاییدزبرا

ررسی برازش مدل معیاری برای ب 2Rتوجه به جدول باال ضرایب 
مربوط به متغیرهای  2R شوند. ضرایبمی ساختاری محسوب

دست ه مدل است که با توجه به نتایج ب زای )وابسته(پنهان درون
 مطلوب است.  2Rر آمده، مقادی

و آزمون تی استفاده شده  PLSاز نرم افزار ها زمون فرضیهآ برای
که مقدار آماره تی برای فرضیه اول  است. با توجه به این

( 000/0)داری معنیباشد و سطح می 35/1( بیشتر از 154/9)
توان نتیجه گرفت که سرمایه بنابراین، می .باشدمی 09/0کمتر از 

مدیریت پسماند صنعتی اثر  بر 995/0ساختاری سبز با ضریب 
 دارد.داری معنیو  مثبت
( 935/4) دومقدار آماره تی برای فرضیه م که جه به اینبا تو

 09/0( کمتر از 000/0) داریو سطح معنی است 35/1بیشتر از 
  باتوان نتیجه گرفت که سرمایه ساختاری سبز می بنابراین، .است

 مدل برازش کلی هاي شاخ(: 4)جدول 
 Communalities 2R متغیر پنهان 

 - 513/0 سرمایه ساختاری سبز

 435/0 543/0 فرهنگ سازمانی سبز

 919/0 532/0 مدیریت پسماند صنعتی

 909/0 591/0 میانگین
GOF 973/0 

 

داری معنیو  اثر مثبت فرهنگ سازمانی سبزبر  490/0 ضریب
( 147/3) ومسمقدار آماره تی برای فرضیه  با توجه به اینکه دارد.

 09/0( کمتر از 000/0)داری معنیو سطح  است 35/1بیشتر از 
فرهنگ سازمانی سبز با توان نتیجه گرفت که می بنابراین، .است

داری معنیبر مدیریت پسماند صنعتی اثر مثبت و  391/0ضریب 
مقدار آماره تی برای فرضیه که  ، همچنین با توجه به ایندارد

( 000/0)داری معنیو سطح  است 35/1ر از ( بیشت240/2) چهارم
سرمایه توان نتیجه گرفت می بنابراین، .است 09/0کمتر از 

هنگ سازمانی سبز اثر مثبت و ساختاری سبز از طریق فر
بر مدیریت پسماند صنعتی دارد )ضریب مسیر داری معنی
215/0.)  

 

 گیری  بحث و نتیجه
توسعه صنعتی و های مهمترین چالش مدیریت پسماند، یکی از

های و مدلها که روش شود. با اینمی همزاد آن محسوب
 ارایهمختلف اقتصاد های تنوعی برای مدیریت پسماند در بخشم
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ساختاری حال استفاده از سرمایه  با این .سازی شده استو پیاده
و هنجارهای سبز برای مدیریت ها سبز و نهادینه کردن ارزش

 تر مورد توجه قرار گرفته است. درصنعتی، کمای هپسماندکارآمد 
مکانیزم  واقع سرمایه ساختاری سبز و فرهنگ سبز به عنوان یک

ای در مدیریت پسماند صنعتی در کنترلی نرم، نقش برجسته
این پژوهش با عهده دارند.  واحدهای بزرگ تولید فوالد کشور بر

پسماند  تاثر سرمایه ساختاری سبز بر مدیریهدف بررسی 
صنعتی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز در شرکت فوالد 
مبارکه صورت پذیرفت. برای بررسی روابط بین متغیرهای 

ین د. فرضیه اول پژوهش به اشتحقیق چهار فرضیه مطرح 
صورت بیان شد که سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند 

دارد. نتایج ری دامعنیفوالد مبارکه اثر مثبت و ت صنعتی در شرک
دهنده تایید این فرضیه نشانها یه و تحلیل دادهحاصل از تجز

سازی قوانین و مقررات پیاده یگر تدوین واست. به عبارت د
و ارتباط آن با  زیستمحیط تعالی در حوزه حفاظت ازم

تواند به مدیریت کارآمد پسماند در می پاداش شرکتهای سیستم
ا حد اطراف شرکت را ت زیستمحیطو یده هی گردشرکت منت

های فتهبرهاند. نتایج این فرضیه با یا و سمیزاید زیادی از مواد 
(2008) Olson .ق خود این پژوهشگر در تحقی همخوانی دارد

مدیریت های هایی که از سیستمبه این نتیجه رسید که شرکت
ی کننده رفتارهاپاداش مناسبی که تقویتهای دانش و سیستم

ینه کردن کنند در کممی هستند، استفاده زیستمحیطدار دوست
 ود از موفقیت بیشتری برخوردارخهای ضایعات آالینده در شرکت

 شوند.می
سرمایه  د کهشفرضیه دوم تحقیق به این صورت مطرح 

مبارکه د ساختاری سبز بر فرهنگ سازمانی سبز در شرکت فوال
های از تجزیه و تحلیل دادهحاصل  تایجگذار است. ناصفهان تاثیر
عبارت دیگر قوانین  دهنده تایید این فرضیه است. بهتحقیق نشان

وسیله  که به زیستمحیطب در حوزه حفاظت و مقررات مناس
شوند منجر می نهادینهاننده در شرکت پاداش انگیزهای سیستم
جو حامی یجاد ه که با اشدزمانی سبز سازی فرهنگ سابه پیاده
های هشود. یافتمی زیست، این فرهنگ تقویتطیری محدوستدا

 ,Margaretha & Saragih) (2013 این فرضیه با نتایج تحقیق
 همخوانی دارد.

اط فرهنگ سازمانی سبز و مدیریت بفرضیه سوم پژوهش به ارت
که فرهنگ  ته و به این صورت مطرح شدپسماند صنعتی پرداخ
الد مبارکه یت پسماند صنعتی در شرکت فوسازمانی سبز بر مدیر

و تحلیل جزیه دارد. نتایج حاصل از ت داریاثر مثبت و معنی
 ت. بهدهنده تایید این فرضیه اساین تحقیق نشانهای داده

و هنجارهای مشترک در مورد حفظ ها یگر هرچه ارزشعبارت د
و  ی کارآمد در بین کارکنانو مدیریت پسماند صنعت زیستمحیط

اقدامات مرتبط با وجه به اثربخشی شرکت بیشتر باشد، ت مدیران
این فرضیه با های بیشتر خواهد شد. یافته زیستمحیطحفظ 

 مطابقت دارد. (Fernandez et al., 2003)نتایج تحقیقات 
 هش محسوبصلی پژوواقع هدف ا فرضیه چهارم تحقیق که در

ز ساختاری سبز ا ت که سرمایهشود، به این موضوع پرداخمی
فرهنگ سازمانی سبز منجر به مدیریت سازی  طریق نهادینه

شود. می در شرکت فوالد مبارکه اصفهان کارآمد پسماند صنعتی
ه دهنداین پژوهش نشانهای ایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهنت

د کارآمهای ات و رویهمقرر تدوینواقع  تایید این فرضیه است. در
صول علمی در دفع و و رعایت ا زیستمحیطحفظ  در حوزه

های و پاداشها مشوق ارایها صنعتی همگام بهای بازیافت زباله
و هنجارهای مشترک در حوزه ها مرتبط منجربه ایجاد ارزش

نهایت به مدیریت بهینه و  شده که در زیستمحیطحفظ 
ز تایج حاصل ا. نشودمی ربخش پسماند صنعتی شرکت منتهیاث

 رد.همخوانی دا ,Lee) (2009های هآزمون این فرضیه با یافت
 

 هاپیشنهاد
رسد که استفاده از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون می نظر به

اساس ابعاد  تحقیق، کارآمد باشد. بر پیشنهادهای ارایهبرای 
اصلی مدل دنیسون، واضح است که تمرکز شرکت برای مدیریت 

ه و در این راه از رویکرد دپسماند صنعتی بر داخل بو
س شرکت فوالد نماید. بر این اسامی پذیری استفادهانعطاف

مختلف های خود را در حوزه زیستیمحیطهای مبارکه باید قابلیت
اند صنعتی ویژه در حوزه سرمایه ساختاری برای مدیریت پسم به

 این شرکت باید با استفاده ازبر آن را تقویت نماید. عالوه 
 زیستمحیطحفاظت های و واحدها سازی، به تشکیل کمیتهتیم

 که به طور منظم تشکیل جلسه داده و در رابطه با مدیریت مواد
یند، همت گمارد. نمامی گیریو آالینده بحث و تصمیم زایدسمی 

با استفاده از سازوکار ها شود در این تیممی همچنین پیشنهاد
خالقانه و های خبره و با انگیزه، روش با پرسنل طوفان مغزی

صنعتی در های رای دفع، پردازش و بازیافت زبالهکارآمدی ب
که شرکت  ایند. سرانجام شو ارایهمختلف شرکت، های بخش

ویژه در  سبت به توانمندسازی پرسنل خود بهفوالد مبارکه باید ن
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بخش خرید و نگهداری مواد اولیه، تولید و مدیریت پسماند 
اهتمام ورزیده و آنها را با جدیدترین استانداردهای حفاظت 

ا نموده و با و مدیریت درست پسماند صنعتی آشن زیستمحیط
تولید فوالد پیشرو و الگوبرداری از های اعزام آنها به شرکت

 آنها، مدیریت پسماند صنعتی خود را کارآمد نمایند. هایاقدام

 

 ها یادداشت
1. Waste Management 

2. Industrial Waste Management 

3. Reduce in origin 

4. Collection and transportation 

5. Disposal and processing 

6. Recycle 

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 
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