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 چکیده 

بازدهی کار را به مراتب باالتر برد. در نتیجه های مختلف را تفکیک و  توان مسئولیتمی  بازیافت پسماندبا استفاده از مدیریت  

تر از گذشته دهد که افراد مسئول باید عملکرد مدیریت پسماند در محل عملیات ساخت و تخریب را جدین عوامل نشان می ای

عوامل   یررسبو در توسعه بازار ارزیابی به طور فعال حضور داشته و در ترویج توسعه پایدار تالش نماید. پژوهش حاضر با هدف  

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و  انجام گردید.    (رازیش  ید مطالعه: شهردارد )مورپسمان  افتیباز  تیریمد  تیموثر بر موفق

جامعه آماری در پژوهش حاضر، کارشناسان و مدیران در شهرداری  همبستگی است.  -ها، توصیفیاز لحاظ نحوه گردآوری داده

نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب   270بنابراین    به روش غیراحتمالی و از نوع در دسترس انجام شد.  باشند. نمونه گیریشیراز می

اصلی  .  شدند دادهابزار  تحلیل  و  تجزیه  است.  پرسشنامه  اطالعات،  انجام شد.  گردآوری  توسط معادالت ساختاری  اساس  ها  بر 

پژوهش،  یافته اجتماعی  ارزشهای  هنجارهای  و  اجتماعی  محدودیتهای  دارند.  رفتاری  هدف  بر  را  تاثیر  پ باالترین  روژه  های 

های بازیافت باالترین تاثیر را بر موفقیت های پروژه، هزینهبیشترین تاثیر را بر موفقیت بازیافت پسماند دارند. از میان محدودیت

ظارت دولتی و عوامل فنی بیشترین تاثیر  های پروژه، رضایت اقتصادی، نیا عدم موفقیت بازیافت پسماند دارند. پس از محدودیت 

جویی و استفاده بهینه از مواد بازیافتی بیشترین تاثیر را بر  صرفهدارند. از میان رضایت اقتصادی،  پسماند  زیافت  را بر موفقیت با

بیشترین تاثیر را بر موفقیت بازیافت  از میان عوامل فنی، وجود وسایل مورد نیاز و ماشین آالت    دارند.پسماند  موفقیت بازیافت  

 دارند. پسماند  

 

 

 ، شهرداری شیراز پسماند ،افتیباز تیریدم های كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

 وا  را انسان آن، مخاطره انداختن به و زیست محیط در بشر دخالتهای افزایش آن تبع به و  شهری  جمعیت افزون روز رشد

امروزه دهد انجام مواد بازگشت زمینه در اقداماتی و آن حفظ به نسبت تا میدارد  مدیران و کارشناسان از بسیاری  نظر که 

 شهر در که است فعالیت هایی  از حاصل زائد  مواد تمام شامل شهری جامد  زائد است. مواد کرده معطوف خود به را شهری

 که در پیچیدگی هایی حاضر حال در .دارند زیادی بسیار تنوع شیمیایی و فیزیکی خواص نظر از هم این مواد .شود می انجام

 پیچیدگی ها و تغییرات که این است نموده ایجاد را شگرفی ات تغییر ها زباله کیفیت و کمیت در آمده وجود به شهری جامعه

 شهرهای در جامد زائد مواد دفع امروزه .است دنبال داشته به نیز را دفع وچگونگی جایجایی نحوه در اشکال قبیل از معضالتی

 دفع و نقل  و حمل آوری، جمع که باالیی بسیار  هزینه از گذشته  .است تبدیل شده افزون روز پیامدهای با معضلی به بزرگ

 ادامه این  از حاصل های نگرانی  است و جدی بس نیز آن محیطی زیست مخاطرات میکند کشور تحمیل  به شهری زائد مواد

 این رد  .وادارد مخاطرات با این مقابله منظور به عمل و تفکر به را شهرداری مدیران ویژه به و جامعه اقشار همه باید  وضعیت

 به ضروری و الزم کشورمان شهرهای مختلف در موفق اجرایی های مدل یا و کشورها سایر تجربه از استفاده رو، پیش چالش

 . ( 1396 ،میرحسینی  منوری و) رسد می نظر

 زائد دموا مدیریت در عناصر موظف تا گیرند بکار را هایی روش  بایست می شهری مدیران پسماندها، مدیریت قانون به توجه با

 به کمک زیست، محیط حفظ به کمک ملی، به اقتصاد  سرمایه بازگشت و غیراصولی دفع از جلوگیری باعث و رسیده نتیجه به

 (. 1396 ،میرحسینی  منوری و) گردد خصوصی بخش شهروندان و مشارکت اشتغال، ایجاد جامعه، اقتصاد

 به توان می را جامد مواد زائد مدیریت نمود بررسی زائد مواد یریتد م قالب  در توان می را پسماند و  زباله به مربوط مسائل کلیه

 در ذخیره تولید، یعنی آن مختلف عناصر بین و اقتصادی مهندسی اصول اساس بر و شده ریزی پایه بخشی میان فعالیت یک

 از پسماندها تفکیک و ازیجداس .نمود اطالق  جامد زائد مواد دفع نهایتا و و بازیافت پردازش ،نقل و حمل آوری، جمع محل،

 دنیا صورت کشورهای اغلب در  امروزه پردازشی روش های ترین اقتصادی و  کاراترین از یکی عنوان به ا تولید مبد در یکدیگر

 جریان در گاهی  اما .  دهد می را کاهش نقل و  حمل های هزینه بار حدودی تا  روش این اصولی بکارگیری همچنین . گیرد می

 هزینه مناسب، مدیریت وجود عدم همچنین و صحیح و ریزی اصولی برنامه عدم دلیل به مبدا در  کیکفت های طرح  اجرای

 موارد برخی در  و ناچیز بسیار تفکیک  های طرح اجرای از حاصل سود  و داشته  افزایشموجود   منافع مقابل در شده ایجاد های

 (. 1389)چوبانگلوس و کریت،  می باشد  منفی

 در .باشد می توسعه حال کشورهای در شهرهای اولیه نیازهای از یکی پسماند  بازیافت   و آوری جمع منظم سیستم یک ایجاد

 می موفقیت رموز از یکی و عوامل اجرایی شهروندان بین مداوم  و مؤثر ارتباط برقراری دفع، و آوری جمع صحیح هر سیستم

 (. 1387 ،نیا عیدباشد ) 

 کاهش تولیدی حجم زباله های شهروندان، آموزش با گردد می تالش  زباله ری وآ جمع جدید های سیستم کلیه در  اینکه ضمن

 گیری یابد. بهره کاهش آنها دفع و آوری های جمع هزینه و شهرداری مامورین به تحویلی های زباله حجم نتیجه در و یابد

 در فرهنگی بخش شاید .دارد  نگی فره و فنی و علمی های زیرساخت به نیاز و نیست ای ساده کار آن بازیافت و زباله مجدد

 . (1391 و همکاران، علیسعبا ) باشد تر مهم همه از کار این

شده است. همچنین این بخش    یک فعالیت میان بخشی است که بر اساس اصول مهندسی پایه ریزیپسماند  امروزه مدیریت  

به علت توسعه (.  1389انگلوس و کریت،  وب)چمی شود    شامل مسائل اقتصادی، شهری، برنامه ریزی محلی و علوم اجتماعی نیز
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پسماند  بسیار پیچیده و مهمی بدل گردیده است. می توان گفت مدیریت  به مسئله  پسماند    شهر نشینی در سده اخیر، مدیریت

علوم و رشته های تخصصی درگیر    علمی بین رشته ای بوده و موفقیت آن نیازمند همکاری بین رشته های مختلف دارد. تعداد

رشته ها بر این پیچیدگی ها  مدیریتی، مالی، روابط عمومی و دیگر    از جمله رشته های فنی و مهندسی،پسماند  مدیریت  در  

 افزوده است.

 بررسی .گیرد می قرار مورد استفاده گوناگون کشورهای درپسماند   مدیریت خصوص در متعددی های روش حاضر حال در

 سیستم اصالح و بهبود برای  راهنمایی ای، منطقه از شرایط صحیح درك کنار در تواند می جهانی سطح در موفق تجربیات

 علت به  .است گرفته صورتپسماند   مدیریت زمینه در توجهی قابل های پیشرفت اخیر، های دهه در  .باشدپسماند  مدیریت  

 در نیز هایی بررسی  ینکهکماا می گردد؛ احساس خصوص این در دقیق و گسترده مطالعات به نیاز  موضوع، گستردگی و اهمیت

 .باشد می انجام شرف در یا و یافته انجام خصوص این

دهند که عالوه بر هزینه بسیار  های شهری را به خود اختصاص میبخش بزرگی از زبالهپسماند  در کشورهای در حال توسعه،  

اله نه تنها در ایران اکنون این مس  به حدی است کهپسماند  برای دفع آن، عواقب نامطلوبی بر محیط زیست نیز دارند. حجم  

نه تنها به حفظ منافع طبیعی و  پسماند  مشکل اجتماعی و زیست محیطی است. بازیافت  بلکه در کشورهای پیشرفته نیز یک  

برداری بیش از حد  های علمی، توجیه اقتصادی نیز دارد. از طرف دیگر بهرهکند، بلکه با بکارگیری روشمحیط زیست کمک می

 مصالح طبیعی را نیز در پی داشته است.  ، کمبودپسماندها ها، تولید بتن، آجر و سایر  ابع طبیعی برای ساخت راهاز من

، به دلیل نیاز روزافزون به مصالح سنگی، برداشت از منابع طبیعی که اغلب در شهری  با توجه به حجم باالی تولید پسماندهای

بروزمسیر رودخانه به  دارند، منجر  یا پسماندهای شهری  های خطرناك شده است. همچنین ریختن  سیالب  ها وجود    در کنار 

شود  در چرخه آبهای زیرزمینی می  پسماند ها موجب تغییر نظام طبیعی رودخانه و ورود مواد مضر موجود در این  بستر رودخانه

 . (1394 )فرهنگ،

زیاد   بسیار  شهری  حجم  بسیار  پسماندهای  مشکالت  آنها  غیراصولی  دفع  میو  ایجاد  شهرها  برای  کفراوانی  آنها  کند  اهم  ه 

 :  (2017، 1ویشینگ و وبستر) عبارتند از

 مشکالت زیست محیطی  •

 نیاز به مکان دفن زباله   •

 انداز نامناسب  ایجاد چشم •

ن را کاهش  تواند نیاز به انرژی، منابع طبیعی، منابع استخراج مواد و زمین الزم برای دفن بهداشتی و ایممیپسماندها  بازیابی  

آمریکا،   همچون  کشورها  دیگر  تجربیات  میدهد.  نشان  انگلیس  و  تایوان  میزان آلمان،  تخریب،  مدیریت  طریق  از  که  دهد 

می آنها  از  مجدد  استفاده  و  بازیافت  توسط  همچنین  و  بوده  کاهش  قابل  تخریب  طی  در  تولیدی  محیط  پسماندهای  از  توان 

 (. 1395 ،دشت گرد پرست  و حقزیست حفاظت نمود )

 توان موارد زیر را برشمرد: ، با توجه به مطالعات پیشین میپسماندها نه در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بهی

 تعهد نماینده پیمانکار مستقر در سایت .1

 بندی شده و تماس با تامین کننده آوری مواد بستهجمع .2

 ها در امر ساخت و ساز به حداقل رساندن دوباره کاری .3

 
1 Weisheng & Webster 
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 اجرای ساخت با مواد استانداردی و طراح .4

 . پسماندانتصاب کارگرانی صرفاً در جهت دفع  .5

از مدیریت   استفاده  این توان مسئولیتمیپسماندها  با  نتیجه  برد. در  باالتر  به مراتب  را  بازدهی کار  را تفکیک و  های مختلف 

گذشته و در  تر از  ت و تخریب را جدیملیات ساخدر محل ع   پسمانددهد که افراد مسئول باید عملکرد مدیریت  عوامل نشان می

نماید )جینکوآنگ پایدار در صنعت ساخت و ساز تالش  ارزیابی به طور فعال حضور داشته و در ترویج توسعه  بازار  و    توسعه 

اً غیرقابل  تواند در حفظ منابع موجود که بعض(. بدیهی است که انجام فرآیند بازیافت این پسماند تا چه حد می1201، 2یوسونگ 

 ، الزم و ضروری باشد.  زیست از ورود این حجم پسماندها  حفظ محیط باشند و نیزتجدید می

پسماند )مورد مطالعه:    افتیباز  تیریمد  تیعوامل موثر بر موفق  یبررسبا توجه به توضیحات ارائه شده، پژوهش حاضر با هدف  

 انجام شده است.  (رازیش یشهردار 

 

 روش شناسی پژوهش  -2

های کسب دانش متمایز  شود. آنچه نظریه علمی را از سایر روشبه عنوان علم تلقی میابی به دانش با روش پژوهش آن  تیدس

کند به کار بردن روش علمی برای دستیابی به دانش است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری  می

باشند. نمونه ران در شهرداری شیراز میر، کارشناسان و مدیدر پژوهش حاضجامعه آماری  همبستگی است.  -ها، توصیفیداده

بنابراین   شد.  انجام  در دسترس  نوع  از  و  غیراحتمالی  روش  به  انتخاب شدند.    270گیری  نمونه  بعنوان حجم  اصلی  نفر  ابزار 

می پرسشنامه  اطالعات،  داده گردآوری  آوری  گرد  منظور  به  مقیاباشد.  با  پرسشنامه  از  لیکرتها  شد.    5  3س  استفاده  امتیازی 

ها پس از  . داده 4باشد می  5و کامال موافق =    4، موافق=  3، نه موافق نه مخالف =  2، مخالف=  1بدین صورت که کامال مخالف =  

)تجزیه و تحلیل آمار استنباطی( به روش   AMOS)تجزیه و تحلیل آمار توصیفی( و    SPSSجمع آوری توسط نرم افزارهای  

 برآورد شد.   یساختار معادالت

 

 متغیرهای پژوهش   -3

 متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه عبارتند از:  

 متغیرهای وابسته: 

انتظار می -1 از فراگیر  اندازه گیری تدوین  هدف رفتاری: رفتار و یا عملی که بروز آن  رود به صورت فعلی قابل مشاهده و 

  فردهایى را که انتظار داریم  هایى هستند که نوع رفتار و قابلیتففتاری، هدهاى رهدفهای رفتاری نام دارد.  هدف   کرده باشند

 . کند را مشخص مى سدپس از یادگیرى مطلبى خاص به آن بر

 
2 Jingkuang & Yousong 
3 Likert Scale  

ژوهشی آنقدر های پگیرد. استفاده از این مقیاس در نظرسنجیهای پژوهشی مورد استفاده قرار میمقیاس لیکرت یک مقیاس روان سنجی است که مکرراً در پرسشنامه  4

برند، هر چند اولی زیر مجموعه ای از دومی است. مقیاس به افتخار مبدع آن  متنواباً به جای هم به کار میهای مقیاس لیکرت و مقیاس امتیازی را  رایج است که اصطالح

ز دیدگاه فنی، مقیاس لیکرت تنها به اولی اطالق می شود. در  رنیس لیکرت نامگذاری شده است. لیکرت بین خود مقیاس و شیوه امتیازدهی به پاسخها تمایز قائل شد. ا

 مخالف بیان می کنند.  -ای مبتنی بر مقیاس لیکرت، پاسخ دهندگان میزان موافقت یا مخالفتشان با پرسش را در یک مقیاس متقارن موافقپرسشنامه ه
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رت های روزمره انسان و حیوان که در حالت طبیعی به صوبه کلیه مواد زائد حاصل از فعالیت:  پسماند موفقیت بازیافت   -2

، مدیریت  پسماندها شود. مدیریت  گفته میپسماند  شود  نداخته میده و یا ناخواسته بودن به دور اجامد بوده و به علت بالاستفا

از مواد مصرف  1395پرست و دشت گرد،  باشد )حقفرآیندهای حاصل از ساخت و ساز تخریب می بازیافت فرآیند استفاده   .)

 ر است.کاال یا کاالی قابل استفاده دیگشده برای تولید و ساخت مجدد همان 

 متغیرهای مستقل:

  می  تأثیرگذار سازمانی  ندگی ز بر لی و نشده،  بیان شغل  حشـردر   صـریحا کـه  فتاراز ر سیعیو نگرش نسبت به رفتار: حوزه -1

 (.  2014، 5باشد )فو پرسشنامه مربوط به این متغیر می 1سوال  . باشد

یان  ر گروه یا جامعه متداول است و فرد در جراجتماعی شیوه های رفتاری معینی است که دهنجارهای    هنجار اجتماعی: -2

. بنابراین هنجارهای  زندگی خود آنرا می آموزد و به کار می بندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهند

اجتمااجتماهی   های  ارزش  اساس  بر  که  هستند  معینی  تدررفتارهای  به  اجتماعی  های  ارزش  دارند.  قرار  بصورت عی  یج 

پرسشنامه مربوط به این    4و    3،  2سواالت  کند.    می   پیدا   انتظام  جامعهو با رعایت کردن آنها    هنجارهای اجتماعی در می آیند 

 باشد. متغیر می

ا و موانع انجام  هبازتابی از تسهیل کنندهشود که  کنترل رفتاری درك شده: به درك فرد از کنترل بر روی رفتار اطالق می -3

و    6کند )راوآبینی میشود و به عبارت دیگر، قصد رفتاری، رفتار را پیشرفتار فرد با قصد رفتاری او تعیین میار است.  قبلی رفت 

 باشد. پرسشنامه مربوط به این متغیر می 5سوال (. 2006همکاران، 

 باشد. این متغیر می پرسشنامه مربوط به 6هدف رفتاری: سوال  -4

 باشد. بوط به این متغیر می مر 9و  8، 7عوامل فنی: سواالت  -5

 باشد. مربوط به این متغیر می 11و  10نظارت دولتی: سواالت  -6

اقتصادی: به معنای رضایت مصرف   -7 از مصرف کاال و خدمات استرضایت  مربوط به این    14و    13،  12. سواالت  کننده 

 باشد. متغیر می

 باشد.  می مربوط به این متغیر  18و  17، 16، 15پروژه: سواالت  هایمحدودیت -8

 

 است.  ارائهقابل ( 1در )شکل بنابراین مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر 

 
5 Fu 
6 Raoa 
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 مدل مفهومی پژوهش   .1شکل  

 باشند: های پژوهش به شرح زیر می لذا با توجه به مدل مفهومی، فرضیه

 روی هدف رفتاری دارد. نگرش نسبت به رفتار تاثیر مثبت بر  .1

 ف رفتاری دارد. هنجار اجتماعی تاثیر مثبت بر روی هد .2

 کنترل رفتاری درك شده تاثیر مثبت بر روی هدف رفتاری دارد.   .3

 دارد.  پسماندهدف رفتاری تاثیر مثبت بر موفقیت بازیافت  .4

 دارد.پسماند  عوامل فنی تاثیر مثبت بر موفقیت بازیافت  .5

 دارد. پسماند ر موفقیت بازیافت نظارت دولتی تاثیر مثبت ب .6

 دارد. پسماند بر موفقیت بازیافت رضایت اقتصادی تاثیر مثبت  .7

 دارد. پسماند های پروژه تاثیر منفی بر موفقیت بازیافت محدودیت .8

 

 هایافته-4

 های توصیفی یافته-4-1

همان طور که  ( ارائه شده است.  1جدول  )های جمعیت شناسی نمونه آماری در  های توصیفی شامل درصد فراوانی ویژگی یافته

 باشد. سال می  11-15بوط به جنسیت مرد، تحصیالت لیسانس و سابقه کار رصد فراوانی مرشود، بیشترین دمشاهده می

 آمار توصیفی پاسخ دهندگان پرسشنامه . 1جدول  

 جنسیت 
 درصد 55/74 مرد

 درصد 44/25 زن 

 تحصیالت

 درصد  61/60 لیسانس

 درصد 97/27 فوق لیسانس 

 درصد 39/11 دکتری

 سابقه كار 
 درصد 39/11 سال  5-1

 درصد 78/22 سال  10-6
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 درصد 97/37 سال 15-11

 درصد 84/27 سال  16باالی 

 پژوهش  هاییافتهماخذ: 

 

 های استنباطییافته-4-2

بدست آمد که روایی قابل قبول    76/0این شاخص برای  استفاده شد. مقدار    CVRبرای بررسی روایی پرسشنامه از شاخص  

های محاسبه قابلیت اعتماد، استفاده از آلفای کرونباخ است. این روش  گر، یکی از روشدهد. از سوی دیپرسشنامه را نشان می

اندازه گ ابزار  به کار میبرای محاسبه هماهنگی درونی  از جمله پرسشنامه  برابر  رود یری  آلفای محاسبه شده  مقدار  به   76/0. 

ها از  ست. همچنین برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهدهد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار ادست آمده که نشان می 

  5سطح احتمال در تمامی سواالت باالی  ایج،  استفاده گردید. با توجه به نت(  2)جدول  اسمیرنوف به شرح  -آزمون کولموگروف

 شود. ها در تمامی سواالت پذیرفته میدرصد است. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن داده 

 

 اسمیرنوف -نتایج آزمون كولموگروف.  2جدول  

 Sig اسمیرنوف -آماره آزمون كولموگروف شماره سوال 

1 18/0 34/0 

2 17/0 34/0 

3 19/0 34/0 

4 17/0 34/0 

5 26/0 34/0 

6 21/0 34/0 

7 29/0 34/0 

8 33/0 34/0 

9 28/0 34/0 

10 33/0 34/0 

11 22/0 34/0 

12 31/0 34/0 

13 38/0 34/0 

14 33/0 34/0 

15 37/0 34/0 

16 23/0 34/0 

17 35/0 34/0 
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18 38/0 34/0 

 های پژوهش ماخذ: یافته

 

 تحقیقهای  بررسی فرضیه-4-2-1

 های اول، دوم و سوم فرضیه

پرسشنامه مربوط به    5مربوط به فرضیه دوم و سوال    4و    3،  2مربوط به فرضیه اول، سواالت    1همانطور که گفته شد، سوال

های نیکویی برازش که در این پژوهش  شاخص  گیرد. باشد. در این بخش، سه فرضیه اول مورد ارزیابی قرار میوم میفرضیه س

مقدار این .  CFIو    NFIدو، شاخص  ، آماره خیRMSEA. شاخص  AGFIو  GFIهای  شوند، عبارتند از: شاخصبررسی می

 د. نباشمی(  3جدول )ها به صورت شاخص

 برازش   های خوبیشاخص  .3جدول  

 نتیجه مقدار  شاخص

GFI 96/0  تایید 

AGFI 90/0  تایید 

RMSEA 06/0  تایید 

 تایید  171/28 دو آماره خی

NFI 94/0  تایید 

CFI 9/0  تایید 

 پژوهش  هاییافتهماخذ: 

 

این  به دست آمده است. بنابر  9/0باالتر از    CFIو    NFIو  AGFIو  GFIهای  شود، مقادیر شاخصهمان طور که مالحظه می

است که حاکی از برازش قابل قبول   06/0نیز برابر    RMSEAدهد. مقادیر  ها برازش قابل قبول مدل را نشان می این شاخص

باشد. این آماره حاکی از این  معنادار می  p<0.1است که در سطح کوچکتر از    171/28دو نیز برابر  باشد. مقدار خی مدل می

باشد، اغلب  می  اهده شده و برآورد شده متفاوت هستند. این آماره متاثر از حجم نمونهکوواریانس مش-است که ماتریس واریانس 

است و برازش خوب مدل را نشان    3شود. نسبت این آماره بر درجه آزادی کوچکتر از  از تفسیر مستقیم این آماره خودداری می

 دهد.  می

های  بنابراین مدل ساختاری پژوهش به لحاظ شاخص  در مجموع تمامی شش شاخص ذکر شده تناسب مدل را تایید نمودند؛ 

 توانند در مدل ساختاری پژوهش مجتمع شوند. های مطرح شده میمامی عاملبرازش مناسب است و ت

 دهد. بارهای عاملی و واریانس تببین شده سواالت را نشان می (2شکل )
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 های اول، دوم و سومبرآورد معادالت ساختاری در فرضیه  .2شکل  

داری بارهای  معنی(  4)جدول  ا بر روی سازه خود دارد.  ر  72/0شود، سوال دوم بیشترین بار عاملی  ان طور که مشاهده میهم

 دهد. های برازش را نشان میعاملی و شاخص

 بارهای عاملی سواالت اول تا پنجم  .4جدول  

 tآماره  داری سطح معنی (PCبار عاملی ) سوال

 73/1 00/0 29/0 سوال اول 

 3/10 00/0 72/0 وال دومس

 82/2 005/0 29/0 سوال سوم 

 3/10 00/0 19/0 چهارم سوال 

 82/8 00/0 42/0 سوال پنجم 

 پژوهش  هاییافتهماخذ: 

 

عاملی در سطح   بارهای  آماره  دار میدرصد معنی  99بنابراین همه  به    tباشند و  بنابراین نگرش نسبت  معنادار است.  نیز  آنها 

اعی و کنترل رفتاری بر روی هدف رفتاری تاثیر مثبت و معنادار دارد. از میان این عوامل، هنجار اجتماعی  رفتار، هنجار اجتم

 های اجتماعی( بیشترین تاثیر را بر هدف رفتاری دارد.  )ارزش

د. بنابراین شود که میزان تاثیرات ذکر شده متوسط هستننیستند، نتیجه گرفته میاز آنجا که سایر بارهای عاملی چندان زیاد  

 گیرد. فرضیه اول، دوم و سوم پژوهش مورد پذیرش قرار می
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 فرضیه چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم 

مربوط به    11و    10مربوط به فرضیه پنجم، سواالت    9و    8،  7مربوط به فرضیه چهارم، سواالت    6همانطور که گفته شد، سوال  

باشد. در  مربوط به فرضیه هشتم می  18و    17،  16،  15هفتم و سواالت  مربوط به فرضیه    14و    13،  12فرضیه ششم، سواالت  

شوند،  های نیکویی برازش که در این پژوهش بررسی میشاخص  گیرد.این بخش، پنج فرضیه باقی مانده مورد ارزیابی قرار می

شاخص از:  شاخص  AGFIو  GFIهای  عبارتند   .RMSEAخی آماره  شاخص  ،  ش .  CFIو    NFIدو،  این  به  اخصمقدار  ها 

 باشد. می( 5)جدول صورت 

 های خوبی برازش شاخص .5جدول  

 نتیجه مقدار  شاخص

GFI 95/0  تایید 

AGFI 92/0  تایید 

RMSEA 06/0  تایید 

 تایید  25/95 دو آماره خی

NFI 94/0  تایید 

CFI 9/0  تایید 

 پژوهش  هاییافتهماخذ: 

به دست آمده است. بنابراین    9/0باالتر از    CFIو    NFIو  AGFIو  GFIهای  شود، مقادیر شاخصهمان طور که مالحظه می

است که حاکی از برازش قابل قبول   06/0نیز برابر    RMSEAدهد. مقادیر  ها برازش قابل قبول مدل را نشان می این شاخص

این آماره بر درجه . نسبت  باشدمعنادار می  p<0.1است که در سطح کوچکتر از    25/95دو نیز برابر  باشد. مقدار خیمدل می

 دهد.  است و برازش خوب مدل را نشان می  3آزادی کوچکتر از 

را  بنابراین مدل  تناسب  شده  ذکر  شاخص  شاخص  تمامی شش  لحاظ  به  پژوهش  ساختاری  مدل  بنابراین  نمودند؛  های  تایید 

 ند. توانند در مدل ساختاری پژوهش مجتمع شوهای مطرح شده میبرازش مناسب است و تمامی عامل

 دهد. بارهای عاملی و واریانس تببین شده سواالت را نشان می (3شکل )
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 پنجم، ششم، هفتم و هشتم های  برآورد معادالت ساختاری در فرضیه  .3شکل  

، در فرضیه پنجم، سوال هفتم دارای بیشترین بار 26/0دارای باز عاملی    6شود، در فرضیه چهارم سوال  همانطور که مشاهده می

عاملی )  11(، در فرضیه ششم، سوال  34/0)عاملی   بار  بیشترین  بار    14(، در فرضیه هفتم، سوال  43/0دارای  بیشتری  دارای 

 باشند.  ( می 71/0دارای بیشترین بار عاملی ) 17و در فرضیه هشتم، سوال  (53/0عاملی )

 دهد. های برازش را نشان میداری بارهای عاملی و شاخصمعنی ( 6)جدول 

 18تا    6بارهای عاملی سواالت   .6جدول  

 tآماره  داری سطح معنی (PCبار عاملی ) سوال

 69/1 09/0 26/0 6سوال 

 76/10 00/0 34/0 7سوال 

 45/10 00/0 -04/0 8سوال 

 15/11 00/0 01/0 9سوال 

 15/11 00/0 04/0 10سوال 

 84/9 00/0 43/0 11سوال 

 15/11 00/0 02/0 12سوال 

 64/10 00/0 29/0 13سوال 

 76/8 00/0 53/0 14سوال 

 83/10 00/0 24/0 15سوال 

 15/11 00/0 04/0 16سوال 

 47/5 00/0 71/0 17سوال 

 8/10 00/0 25/0 18سوال 
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 پژوهش  هاییافتهماخذ: 

 

 دار است.  آنها نیز معنی tباشند و آماره دار میدرصد معنی 90و  99بنابراین همه بارهای عاملی در سطح 

محدودیتپس   و  اقتصادی  رضایت  دولتی،  نظارت  فنی،  بازیافت  عوامل  موفقیت  بر  پروژه  مثبت  پسماند  های  دارند.  تاثیر 

به ترتیب بیشترین تاثیر را بر موفقیت بازیافت  محدودیت اقتصادی و نظارت دولتی  از میان  پسماند  های پروژه، رضایت  دارند. 

جویی و استفاده بهینه از مواد بازیافتی دارای ت؛ از میان رضایت اقتصادی، صرفههای بازیافهای پروژه، افزایش هزینهمحدودیت

 باشند. میپسماند وفقیت بازیافت باالترین تاثیر بر م

 گیرند. های چهارم تا هشتم نیز مورد پذیرش قرار میبنابراین فرضیه

 

 هاارزیابی فرضیه-4-2-2

های پژوهش مورد پذیرش قرار شود، تمامی فرضیهشند. همانطور که مالحظه میبامی(  7)جدول ها به شرح نتایج ارزیابی فرضیه

 گرفتند.  

 هاارزیابی فرضیه .7جدول  

 نتیجه شرح فرضیه  فرضیه

 پذیرش نگرش نسبت به رفتار تاثیر مثبت بر روی هدف رفتاری دارد.  اول

 پذیرش هنجار اجتماعی تاثیر مثبت بر روی هدف رفتاری دارد.  دوم

 پذیرش هدف رفتاری دارد. نترل رفتاری درك شده تاثیر مثبت بر روی ک سوم 

 پذیرش دارد. پسماند هدف رفتاری تاثیر مثبت بر موفقیت بازیافت  چهارم

 پذیرش دارد.پسماند  عوامل فنی تاثیر مثبت بر موفقیت بازیافت  پنجم

 پذیرش دارد. پسماند نظارت دولتی تاثیر مثبت بر موفقیت بازیافت  ششم

 پذیرش دارد. پسماند یت بازیافت رضایت اقتصادی تاثیر مثبت بر موفق هفتم

 پذیرش دارد. پسماند های پروژه تاثیر منفی بر موفقیت بازیافت محدودیت هشتم

 های پژوهش ماخذ: یافته

 

 نتیجه گیری و بحث -5

نتیجه این عوامل ار را به مراتب باالتر برد. در  های مختلف را تفکیک و بازدهی کتوان مسئولیتمی  پسماندبا استفاده از مدیریت  

تر از گذشته و در توسعه در محل عملیات ساخت و تخریب را جدیپسماند دهد که افراد مسئول باید عملکرد مدیریت نشان می

ضر با هدف  بازار ارزیابی به طور فعال حضور داشته و در ترویج توسعه پایدار در صنعت ساخت و ساز تالش نماید. پژوهش حا

 انجام گردید.   (رازی ش یپسماند )مورد مطالعه: شهردار افت یباز تیری مد  تیموفقعوامل موثر بر  یبررس

 ترین نتایج این تحقیق عبارتند از:مهم

 های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی باالترین تاثیر را بر هدف رفتاری دارند.  ارزش -1

 دارند.  پسماند قیت بازیافت های پروژه بیشترین تاثیر را بر موفمحدودیت -2
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 دارند. پسماند های بازیافت باالترین تاثیر را بر موفقیت یا عدم موفقیت بازیافت های پروژه، هزینهاز میان محدودیت -3

پسماند  قیت بازیافت  های پروژه، رضایت اقتصادی، نظارت دولتی و عوامل فنی بیشترین تاثیر را بر موفپس از محدودیت  -4

 دارند.  

 دارند. پسماند جویی و استفاده بهینه از مواد بازیافتی بیشترین تاثیر را بر موفقیت بازیافت  صرفهن رضایت اقتصادی، از میا -5

 دارند. پسماند بیشترین تاثیر را بر موفقیت بازیافت  از میان عوامل فنی، وجود وسایل مورد نیاز و ماشین آالت  -6

 

آنجا که محدودیت از  آمده،  بدست  نتایج  اساس  مانند هزینهبر  پروژه  بازیافت  های  بر موفقیت  بسیار  تاثیر  دارای  بازیافت  های 

بیشتر مورد توجه قرار دهند و  های بازیافت را  ، هزینهپسماندشود در بازیافت  بازیافت توصیه می  مدیرانهستند، لذا به  پسماند  

جویی و استفاده بهینه از صرفهصادی و به خصوص  های بازیافت اقدام به ارائه راه حل نمایند. رضایت اقتدر جهت کاهش هزینه

جویی باشد. بنابراین مساله بازیافت باید از لحاظ اقتصادی و صرفهمی پسماند  مواد بازیافتی دارای تاثیر باال بر موفقیت بازیافت  

است. بنابراین    پسماندبازیافت  وجود وسایل مورد نیاز و ماشین آالت نیز دارای تاثیر بسیار بر موفقیت  نیز مورد توجه قرار گیرد.  

هزینه از  و صرفهپس  هزینهها  و  باال  تکنولوژی  با  بازیافت  نیاز جهت  مورد  وسایل  است  الزم  اقتصادی،  وجود  های  پایین  های 

 های پروژه و رضایت اقتصادی نیز دست یافت. ن به دو هدف مهم محدودیتداشته باشد تا بتوا

موثر باشند نیز شناسایی و بررسی  پسماند  توانند بر موفقیت بازیافت  وامل دیگر که میهای آتی ع شود در پژوهشپیشنهاد می

پیشنهاد می پژوهش شوند. همچنین  از روششود در  آتی  تصمیم گیری چندمعیاره جهتهای  بر  رتبه  های  موثر  عوامل  بندی 

 استفاده شود.پسماند موفقیت بازیافت 
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