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  سرآغاز 

امروزه جهان بر لبه پرتگاه بحران زيسـت محيطـي قـرار دارد و    
شود زيرا فناوري بـه وي   محيط زيست از سوي انسان تهديد مي

تواند در مقياس گسترده يك قـاره   چنان قدرتي داده است كه مي
). 1(و حتي در سطح سياره زمين محيط زيسـت را تخريـب كنـد   

اوري، اقتصاد و سياسـت موجـب   تغييرات سريع اجتماع از نظر فن
جديد پيرامون تعامل انسان با طبيعت هاي  طرح مسائل و پرسش

_________________________________________________________________________________________________________________  
  Email:mahboobi47@gmail.com: نشاني الكترونيكي: نويسنده مسؤول* 
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  )20/8/92: ، تاريخ پذيرش21/3/92 :تاريخ دريافت(

 چكيده

. نگي رفتار وي با محيط زيست طبيعي و اجزاي غير انساني آن از جمله؛ چوب داردبرخورداري انسان از اخالق حفاظتي نقش مهمي در چگو: زمينه
از ايـن رو، پـژوهش حاضـر بـا هـدف      . هاي حفاظت از منابع طبيعي اين موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   اين درحالي است كه، در تالش

  .ان در استان گلستان به اجرا در آمددر واحدهاي درودگري شهرستان گرگ اخالق حفاظت چوب درودگرانحليل ت
انـد كـه    نفر از مديران واحدهاي درودگري در سطح شهر گرگان بوده 140جامعه آماري شامل. روش پژوهش توصيفي و ازنوع پيمايشي بود :روش

اطالعـات  . انـد  تحقيق انتخاب شده گيري تصادفي منظم به عنوان نمونه نفر از آنان با استفاده از جدول كرجسي و مورگان و اعمال روش نمونه 106
اخالق حفاظت چوب درودگران از تحليل عاملي مبتني بـر راهبـرد اكتشـافي    به منظور شناسايي و تحليل مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري و 

  . استفاده شده است)  SPSSبا استفاده از نرم افزار (
تحليـل عـاملي اخـالق حفاظـت     . هسـتند  حفاظت چوبجد نگرش به نسبت مساعدي در مورد بيشتر درودگران وا: نتايج حاصل نشان داد: ها يافته

چوب درودگران به استخراج هشت عامل پايداري، صيانت، حفاظت، توسعه پايدار، قانون، سياستگذاري، ارزشگذاري ضايعات و نيكداري منجـر شـده   
  .نمايند رصد واريانس كل را تبييند 676/67اند  است كه در مجموع توانسته

نزد درودگران بيانگر وجود آمادگي فكـري و ذهنـي آنـان بـراي همكـاري در       حفاظت چوب،وجود نگرش به نسبت مساعد، در مورد  :گيري نتيجه
آموزش درودگران در زمينه استفاده صحيح از چوب و ضايعات آن و توجه . زمينه حفاظت چوب و رعايت موازين اخالقي استفاده از ضايعات آن است

هـاي   هاي آموزشي آنان با هدف ايجاد شرايطي كـه درودگـران بيشـتر از جنبـه     هاي اخالقي در كنار مباحث فني در محتواي برنامه به طرح موضوع
  .اخالقي ملزم به حفاظت و استفاده از چوب و ضايعات آن گردند از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه است

  

   ات چوباخالق حفاظت، درودگران، ضايع :كليدواژگان
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بـراي  ). 2(كشاند مي شده اند كه فلسفه و علم اخالق را به چالش
و بـيش   توجه به زمين، اخالق و شيوه نگرش جديدي الزم است

خسارت وارد شـده بـه زمـين نيـاز      از اين كه به اطالعاتي دربارة
توافقي در باره چگونگي رفتار نسبت به اين سـياره نيـاز    باشد به
زيست محيطي، هاي  به دليل تداوم بحران ،اخير ةدر ده). 3(است

 ديدگاه جهاني نسبت به اخالق تغيير كـرده و بـه عنـوان عـاملي    
زيست محيطي مورد توجه قـرار گرفتـه   هاي  در رفع بحرانمؤثر 
ن بر اين اعتقادنـد  بسياري از طرفداران محيط زيست اكنو. است
بايـد از جامعيـت    مـي  زيست محيطي نـه تنهـا  هاي  سياست ؛كه

 نيازمنـد بلكـه ايـن گونـه سياسـت هـا در اجـرا        ،برخوردار باشند
فرهنـگ دينـي و اخالقيـاتي هسـتند كـه زيربنـاي       هاي  حمايت

به اعتقاد طرفداران ايـن نظريـه   زيرا، . باشند مي حفاظت محيطي
آن  نشـانگر حفاظـت از محـيط    نقش تاريخي اخالق مـذهبي در 

از دست دادن ارتباط معنوي با طبيعـت حفاظـت آن را    ؛است كه
  ). 4(دشوار نموده است

موجـود در حفاظـت از منـابع    هـاي   اصـلي نابسـاماني   ةريش  
سـان نسـبت بـه محـيط     به چگونگي درك و باورهاي ان 1طبيعي

هايمـان   انديشـه  ةرفتارهاي ما به وسـيل  ،زيرا. زيست برمي گردد
 هـا انجـام   آنچه را كه مردم در مورد زيست بـوم . شود مي هدايت

 محيط طبيعي خـود  ةباركه دردهند وابسته به آن چيزي است  مي
انسان معاصر نيازمنـد بـازنگري    ،رسد مي به نظر). 2(انديشند  مي

انسـان، موجـود   . برخورد خويش با محيط زيست اسـت  ةدر شيو
همـه چيـز    ،بنابراين. محور عالم نيست ،ولي ،محوري عالم است

براي انسان آفريده نشده است و به جز انسان همه اجـزا محـيط   
انسان معاصر بايد دريابـد  . باشند مي زيست نيز داراي ارزش ذاتي

 زيستي معاصر در وهله اول بحران اخالقي و معنـوي هاي  بحران
از مـؤثر   اخالق محيط زيست نقش انسـان را بـه طـور   . باشد مي

الزمه ايـن   .دهد مي هروند و محافظ محيط تغييرفاتح زمين به ش
زمين را به چشمي بنگريم كـه درخـور    ؛نقش جديد آن است كه

احترام و عشق است و نه يك كـاالي اقتصـادي كـه بايـد آن را     
  ). 4(مصرف كرد و بدور ريخت 

مفاهيم اخالق زيست محيطي بر مبـاني ارزشـي اسـتوارند و      
خـود را  تأثير  كل دهي نگرش،توانند با ش مي اخالقيهاي  ارزش

 ،به بيـان ديگـر  . بر رفتارهاي زيست محيطي فرد بر جاي گذارند

خاص با رفتارهاي خاص در ارتباط هستند و هر فـرد  هاي  نگرش
هـاي   براي درك حقايق زيست محيطي نياز دارد تـا ابتـدا ارزش  

بـه   ،باورهاي زيسـت محيطـي  ). 5(خود و ديگران را درك نمايد 
بـين انسـان و    ةرابطـ  ةباراز گرايش ها و باورها درن نظامي عنوا

هـاي   رفتارهاي حفاظتي يا چـارچوب  ةتعيين كنند ،محيط زيست
 مرجعي هستند كه هنگام تعامل با محيط زيست از آنهـا اسـتفاده   

شود و  مي طرز فكر ما اولين چيزي است كه وارد محيط. شود مي
ت بوم، گذاري اجزاي مختلف زيس با شكل دهي چگونگي ارزش

نوع رفتار ما بـا محـيط   . كند مي چگونگي رفتار ما با آن را تعيين
زيست تا حد زيادي به چگونگي درك مـا از رابطـه خـود بـا آن     

 ،اين كه ما چگونه براي محيط زيست ارزش قائليم. وابسته است
 اين است كه نقش و عملكرد خود را بر زمين چگونه ةتعيين كنند

اك گذاردن اين منابع با ديگران چگونـه  بينيم و براي به اشتر مي
تنها راه كاميابي و نيكبختي جامعه، اخالقمنـد  ). 3(كنيم  مي رفتار

گروه كثيـري از دانشـمندان بـراي اصـالح     . كردن انسان هاست
اندكي نيز به  ةاند و عد رفته) حاكميت(جامعه به سراغ راس هرم 

  ). 6(توجه كرده اند ) مردم(هرم  ةقاعد
زيست محيطي در زمـان معاصـر را   هاي  بحران اصلي ةريش  

. بايد در نگاه و تفسير بشر از محيط زيست طبيعي جسـتجو كـرد  
مشكل اصلي در معرفـت شناسـي و جهـان بينـي      ،به بيان ديگر
ديدگاه جديد در پايداري بايـد عـالوه بـر     ،از اين رو. آدمي است

و عوامل فني متوجه انسان باشد كه خواه ناخواه وجهـي فلسـفي   
شناخت  ةاخالق و رفتار انسان بر نحو). 1(گيرد  مي ديني را در بر
كسي كه بـه ارزش اجتمـاعي و   ). 7(گذار است تأثير  و ادراك او

اخالقي تكليفي پي ببرد و متوجه اهميت آن گردد رفتارش از اين 
در روان شناسي به اثبات رسيده كـه   ،زيرا .ثر خواهد شدأمعني مت

مورد قبـول قطعـي ذهـن واقـع شـود در       كهاي  هر فكر و عقيده
  ). 8(شود  مي واقعمؤثر  عواطف انسان و چگونگي رفتار او

را  3مدارانـه  طيو مح 2نگرش انسان مدارانه دونظران  صاحب  
. كننـد  مي هستند، مطرح طيبه مح مثبتنگرش  انگريكه هر دو ب

 حفـظ  اسـت كـه بـراي   هـايي   دو نگرش در استدالل نيتفاوت ا
تعهـد بـه    رومنـدي يبـه درك ن  زيتمـا  نيـ ا. شود مي ذكر طيمح

ـ  و يطيمحهاي  موضوع  كمـك  يطـ يرفتارهـاي مح  ينـ يب شيپ
 تيـ حما كـه هـايي   در نگرش انسان مدارانه ارزش ،رايز ،كند مي
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انسـان محـور    دهنـد،  مـي  را تحت پوشش قـرار  طيانسان از مح
ـ  ،وجـود دارد  طيحفـظ محـ   بـراي  هستند و احتمال كمتري  يول

 صـورت  در يحت ،هستند همداران طينگرش مح افرادي كه داراي
ــزوم پرداخــت هز ــهيل ــ  ن ــظ مح ــراي حف   از آن محافظــت  ط،يب

  . )9( كنند يم
محيط زيستي از هاي  كميابي منابع از يك سو و وقوع بحران  

سوي ديگر نگراني شديدي را در سطوح مختلـف انسـاني ايجـاد    
ت نموده است كه نتيجه آن ضرورت لحاظ نمودن معيارهاي زيس

در  4صـنعت چـوب  ). 4(باشـد   مي توسعههاي  محيطي در فعاليت
بارزي از صنايعي است كه با بحث كميابي منـابع   ةكشور ما نمون

زيسـت محيطـي   هـاي   ، از يك سو و وقـوع بحـران  )چوب(اوليه 
هـا و توليـد ضـايعات از سـوي      بدليل فشار بيش از حد به جنگل

ها بيانگر اين است برخي آمار نمونه،به عنوان . ديگر مواجه است
 مـا  پنج ميليـون متـر مكعـب چـوب در كشـور     حدود ساالنه  ؛كه

آوري مواد  در حالي كه ميزان جمع ،عالوه بر اين. شود مصرف مي
درصـد   70در كشورهاي اروپايي بيش از  6قابل بازيافت 5سلولزي

درصد از كل اين مواد را تشكيل  2است، در ايران اين رقم حدود 
جلـوگيري از ضـايعات   . شـود  آن دور ريخته ميدهد و مابقي  مي

و باالبردن بازده استفاده از اين ماده بـا ارزش تـا آن حـد     7چوب
).  10( تاثير دارد كه ممكن اسـت واردات چـوب را متوقـف كنـد    

 ةشكي نيست در چگونگي استفاده از چوب، ميزان توليـد و نحـو  
يـن رو  از ا. استفاده از آن، نقش عامل انساني بسـيار مهـم اسـت   

گذاري چوب به  گرايش ها، باورها و طرز فكر وي در مورد ارزش
عنوان يكي از اجزاي زيست بـوم، چگـونگي رفتـار وي بـا آن را     

جلوگيري از ضايعات  ؛رسد مي به نظر ،با اين حال. كند مي تعيين
، مسـتلزم  استفاده از اين مـاده بـا ارزش   8بردن بازده چوب و باال

كننده و ايجاد تغييـر درسـطح واحـد     صرف هزينه از سوي توليد
بـرش چـوب آالت و    ةتوليدي از نظر ابزار و وسايل، تغييـر شـيو  

آموختن روش هاي جديد بيشتر است كه در نوع خود بـه كمـك   
محـيط زيسـت،    :ماننـد  مسـئول هـاي  دولتي و حمايت دسـتگاه 

  .شهرداري و مجمع صنفي مربوط نياز دارد
يعات در شهرهاي در حـال  اهميت ضا :برخي از محققان معتقدند

توسعه به حدي است كه بايد از طريـق آمـوزش مـردم و ايجـاد     
برخــي ). 11( اقتصــادي بــه حــل آن اقــدام كــرد هــاي  انگيــزه

چـون  هـايي   صاحبنظران، راه حـل ضـايعات را اعمـال سياسـت    
 گـذاري در زمينـه آمـوزش آن    تصويب قوانين بازيافت و سـرمايه 

 مشكل را در آگاهي انـدك مـردم   ،محققان ديگر). 12( دانند  مي
برخي از صاحبنظران ناديده گرفتن رفتـار انسـان   ). 13( دانند  مي

برخـي محققـان نيـز    ).  14( انـد   ها در اين مورد را مطرح نموده
توانـد زمينـه سـاز     مـي  نگرش مثبت نسبت به طبيعـت  :معتقدند

 تالش و اقدام دلسوزانه براي بهبود محيط زيست و نگرش منفي
ند زمينه ساز عدم تالش براي بهبود محـيط زيسـت باشـد    توا مي

وجـود  تـأثير   ةبرخي از محققان نيز نشان دهندهاي  افتهي).  15(
است  طيبر رفتار محافظت از مح يطيمح ليدرك درست از مسا

كـه   يدر صورت :كنند مي همچنين برخي صاحبنظران بيان). 16(
دارند،  نقش طيدر نابودي مح يافراد قانع نشوند كه عوامل خاص

  ). 9( به آن نخواهند داشت يآ نها نگرش منف
، اين 9با توجه به اهميت نقش عامل انساني در حفاظت چوب  

اخالق حفاظـت آن   ةعوامل تعيين كنندتحقيق  با هدف شناخت 
شهرستان گرگان در استان گلسـتان بـه اجـرا در     10در درودگران
  .آمده است

  
  روش 

 ةجامعـ  .اسـت از نوع پيمايشـي  توصيفي و  پژوهش حاضر،روش 
نفر از مديران واحدهاي درودگـري در سـطح    140: آماري شامل

بـا اسـتفاده از روش    ،نفـر از آنـان   106شهر گرگان بوده اند كه 
ـ    ،گيـري تصـادفي سيسـتماتيك    نمونه تحقيـق   ةبـه عنـوان نمون

جمعيت شناختي گروه نمونه در هاي  ويژگي).  17(انتخاب شدند 
  . ده استارائه ش 1جدول 

ساخته  پژوهشگربراي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه   
هـاي فـردي،    ويژگـي  ةاالتي در زمينـ ؤس :استفاده شد كه شامل

بـوده   حفاظت چوب ةدر زمينهاي آنان  شغلي درودگران و ديدگاه
پاسخگويان در مورد حفاظت هاي  به منظور شناخت ديدگاه. است

نظـر آنـان پرسـيده    طرح و  گويه در قالب طيف ليكرت 23چوب 
اي انجـام شـد كـه سـادگي و روان      ها به گونه طراحي گويه. شد

 واكـنش اي را بـراي بـرانگيختن و    بودن جمالت حفـظ و زمينـه  
سريع آنان فراهم آورد تا از اين طريق گرايش واقعي خود را بيان 
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از نظـرات  راي تعيـين روايـي ابـزار گـردآوري اطالعـات      ب. كنند
بـراي بدسـت آوردن   . ت و آموزش استفاده شـد كارشناسان صنع

پرسشنامه در خارج از منطقـه جغرافيـايي    30، پايايي ابزار تحقيق
تحقيق تكميل شد و در نتيجـه  مقـدار ضـريب آلفـاي كرونبـاخ      

تحليل اطالعات با استفاده ازنرم افزار  تجزيه و. بدست آمد 70/0
هـاي   هدر بخش توصيفي از آمـار  .انجام شده است SPSSآماري 

به منظور ميانگين، انحراف معيار، حداكثر و حداقل استفاده شد و 
اخالق حفاظـت چـوب درودگـران از تحليـل     شناسايي و تحليل 

  . عاملي مبتني بر راهبرد اكتشافي استفاده شد
   

  ها  يافته
پاسخگويان در مورد حفاظت چوب هاي  به منظور شناخت ديدگاه

بـا  . نظر آنان پرسيده شـد و گويه در قالب طيف ليكرت طرح  23
= 3موافـق،  = 4 موافقت كامل، = 5 (توجه به نمره گذاري طيف 

و ميانگين كل حاصل ) مخالفت كامل =1مخالف و  =2بي نظر، 
توان گفت  ، مي65/3گويه برابر  23مربوط به اي  از ميانگين  رتبه

ايـن  . هسـتند  حفاظت چوبآنان در حد متوسط به باال معتقد به 
ناست كه براي افزايش آگاهي درودگران و ايجاد نگرش بدان مع

مثبت آنان نسبت به چوب به عنوان يكي از اجزاي طبيعـت و در  
نهايت بهبود رفتار آنان با اين ماده ارزشـمند و اجـزاي مـازاد آن    

هـاي   ، الزم است به امر آمـوزش آنـان از طريـق دوره   )ضايعات(
ـ  ه صـنف مـذكور و   آموزشي برنامه ريزي شده با مشاركت اتحادي

ارتبـاط  هـاي   مردم نهاد و همچنين از طريق رسـانه هاي  سازمان
  .   جمعي اقدام نمود

 با توجه به مقادير ضـرايب تغييـر و اولويـت بنـدي انجـام شـده      
توان گفت اكثر پاسخگويان حفاظـت چـوب را در درجـه اول     مي

مربوط به اداي وظيفه، احترام بـه حقـوق نسـل آينـده و سـپس      
اين نتيجه حـاكي از احسـاس   . ضايعات آن دانسته اندارزشمندي 

مسئوليت پاسخگويان در قبال چوب به عنوان ماده اوليه مصرفي 
شغل آنان، عالقه مندي آنان به حفظ اين ماده بـراي آينـدگان و   
تلقي آنان از ضايعات چوب به عنوان يك مـاده ارزشـمند اسـت    

  ).  2جدول (
كتشـافي بـا رويكـرد    از تحليـل عـاملي ا  پژوهش حاضر، در   

هـدف ايـن گونـه تحليـل عـاملي،      . تلخيص داده ها استفاده شد
تبيين تعداد زيادي از متغيرها در تعداد محدودي عامل بر اسـاس  

بـه  ). 18(مشخص است هاي  يك ساختار اصلي و در قالب مولفه
منظور تعيين مناسب بودن داده ها براي تحليل عاملي از ضريب 

KMO مقـدار  . ستفاده شدو آزمون بارتلت اKMO   65/0برابـر ،
معني دار بود كه  01/0و در سطح   152/715مقدار آماره بارتلت 

براي تعيـين  . بيانگر مناسب بودن داده ها براي تحليل عاملي بود
عـواملي مـورد پـذيرش قـرار     تعداد عوامل بر اساس مالك كيزر 

 8داد تعـ ود در نتيجـه  ويژه آنها بزرگتر از يك ب ارزشكه گرفتند 
 .استخراج گرديدنـد   ويژه آنها بزرگتر از يك بود، ارزشعامل كه 

  هشــتمو عامــل ) درصــد 555/15(عامــل اول بيشــترين ســهم 
  
  
  

  ويژگي هاي جمعيت شناختي گروه نمونه:1جدول
 

انحــراف   ميانگين  متغير 
  معيار

  حداقل  حداكثر

  1  45  53/10  60/14  )سال(سابقه كار 
  20  66  04/11  52/35  )سال(سن

  5  300  42/48  98/54  )متر مربع( وسعت كارگاه درودگري 
  5/0  1  73/71  34/47  )كيلوگرم(مقدار ضايعات در طول هفته 
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  هاي پاسخگويان در زمينه حفاظت چوب ديدگاهميانگين، انحراف معيار و اولويت بندي : 2جدول 
  

رديف
  انحراف  *ميانگين  گويه  

  معيار
  ضريب 
  تغييرات

  رتبه

  9  258/0  09/1  21/4  .بينيم رويه استفاده كنيم ضرر اين كار را مي گر از چوب بيا  1
  20  395/0  17/1  96/2  . مين شودأمان ت بايد چوب را فقط به مقداري مصرف كنيم كه درآمد زندگي  2
  19  373/0  23/1  29/3  .توانيم و دوست داريم استفاده كنيم مي چوب نعمت خداوندي است، ولي نعمت را نبايد تا جايي كه  3
  6  217/0  88/0  05/4  . خواهيم با آن برخورد كنيم مي دهيم ولي اختيار نداريم هر طور مي اگر چه براي چوب مصرفي پول  4
  13  300/0  02/1  40/3  . توانيم چوب بيشتري مصرف كنيم صحيح نيست مي اين كه براي پاسخ به نياز مردم تا  5
  7  229/0  85/0  71/3  .وسايل چوبي و كسب سود چوب زياد مصرف شودنبايد به خاطر ساخت مبلمان و   6
  15  311/0  10/1  53/3  .اگر به همين صورت از چوب استفاده كنيم با يك فاجعه روبرو خواهيم شد  7
  21  427/0  89/0  08/2  . به جاي استفاده از چوب بهتر است انسان به فكر استفاده بيشتر از فلزات باشد  8
  5  197/0  76/0  85/3  .ها تغيير كند ده درست از چوب بايد روش استفاده از وسايل چوبي توسط انسانبراي استفا   9
  12  280/0  98/0  50/3  .براي پاسخ دادن به رفاه و آسايش مردم نبايد چوب را زياد مصرف كرد  10
ن قـوانين را رعايـت   دولت بايد قوانيني براي استفاده درست از چوب تهيه كند و درودگـران را ملـزم كنـد آ     11

  .كنند
64/3  89/0  244/0  8  

  18  345/0  13/1  27/3  .بايد ضايعات چوبي را حفظ كنيم هر چند اين كار برايمان سودي نداشته باشد  12
  11  266/0  14/1  27/4  .ايم اگر از چوب نادرست استفاده كنيم در امانت خداوندي خيانت كرده  13
  3  187/0  76/0  05/4  . يه گذاري روي آن كاري بيهوده نيستضايعات چوبي با ارزش است و سرما  14
  14  305/0  07/1  50/3  .  شود در كل رها كردن و ريختن ضايعات چوبي در طبيعت موجب آسيب به محيط زيست مي  15
  4  193/0  84/0  35/4  .انسان حاكم مطلق دنيا نيست كه هر كار با چوب بكند  16
  17  333/0  12/1  36/3  .رد كند تا مجبور نشويم براي تامين چوب مورد نياز جنگل ها را قطع كنيمبهتر است دولت از خارج چوب وا  17
نبايد براي تهيه چوب، جنگل ها را قطع و براي خود و آيندگان خطر ايجاد كنيم حتي اگر اين خطر كوچـك    18

  .باشد
61/3  15/1  318/0  16  

  2  185/0  74/0  00/4  .ضايعات چوب آنها را سوزاندنبايد براي توليد گرما و يا راحت شدن از دست   19
  1  169/0  71/0  29/4  .رسد مي اگر از چوب درست استفاده كنيم استفاده آن به نسل آينده و فرزندان خودمان  20
  8  250/0  90/0  59/3  .بايد چوب مصرفي را حفظ كنيم حتي اگر مجبور شويم براي اين كار از جيب خودمان خرج كنيم  21
  1  169/0  68/0  02/4  .ظ چوب آالت مصرفي فقط وظيفه دولت نيست و ما هم در اين مورد وظيفه داريمحف  22
خواهد بـا چـوب برخـورد     هر درودگري نبايد اين اجازه را داشته باشد كه با توجه به نظر خود هر طور كه مي  23

  . كند
61/3  95/0  263/0  10  

  65/3                                                                                                        ميانگين كل                                            
   مخالفت كامل      =1 مخالف      =2     بي نظر= 3    موافق= 4 موافقت كامل      = 5 *      
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كل متغيرهـا   را در تبيين واريانس) درصد 423/4(كمترين سهم 
درصد از  676/67توانسته اند  عامل نامبرده 8در مجموع  شته،دا

را  عوامل مرتبط با اخالق حفاظت چوب درودگـران واريانس كل 
   ).3جدول (ايندتبيين نم

متغيرهـاي مربـوط    به روش وريماكس و تعيين چرخش عاملي با
هر يك از عوامـل اسـتخراج   ، به هرعامل به همراه بارعاملي آنها

  :بوده اندشده داراي متغيرهاي زير 
بـراي پاسـخ   « :شـامل  ،متغيرهايي كه در عامل اول قرار گرفتند

 ،»دادن به رفاه و آسايش مردم نبايد چوب را زيـاد مصـرف كـرد   
بايد ضايعات چوبي را حفظ كنيم هـر چنـد ايـن كـار برايمـان      «

اگر از چوب نادرست اسـتفاده كنـيم در   «و  »سودي نداشته باشد
طبيعـت متغيرهـاي   . بودنـد  »ايـم  ت خداوندي خيانـت كـرده  امان

 ؛كــه تحــت عنــوانبــوده مربــوط بــه ايــن عامــل بــه گونــه اي 
كه در عامـل دوم   هاييمتغير. شده است نامگذاري »11نيكداري«

دهـيم   مـي  اگر چه براي چوب مصرفي پول« :شامل ،ندقرار گرفت
، »مخـواهيم بـا آن برخـورد كنـي     مـي  ولي اختيار نداريم هر طور

براي استفاده درسـت از چـوب  بايـد روش اسـتفاده از وسـايل      «
انسـان حـاكم مطلـق دنيـا     « ،»ها تغيير كنـد  چوبي توسط انسان

اگر از چوب درست اسـتفاده  «و  »نيست كه هر كار با چوب بكند
 »رسـد  مـي  كنيم استفاده آن به نسل آينده و فرزنـدان خودمـان  

ن تحــت عنــوان آ هــايايــن عامــل بــا توجــه بــه متغير. بودنــد
ي كه در عامل سـوم  يمتغيرها. شده است نامگذاري »12پايداري«

بايد چوب را فقط به مقداري مصـرف كنـيم   «گرفتند شامل قرار 
اگـر بـه همـين صـورت از     «، »مين شـود أمان ت كه درآمد زندگي

ضايعات «و  »چوب استفاده كنيم با يك فاجعه روبرو خواهيم شد
با توجه به طبيعـت متغيرهـاي   د كه بودن »چوب را نبايد بسوزانيم

شـده   نامگـذاري  »13حفاظـت « ؛تشكيل دهنده آن تحت عنـوان 
چوب « :شامل ،قرار گرفتند چهارمرهايي كه در عامل يمتغ. است

توانيم و  مي نعمت خداوندي است، ولي نعمت را نبايد تا جايي كه
 اين كه براي پاسخ به نياز مردم تا«، »دوست داريم استفاده كنيم

نبايـد  «و  »توانيم چوب بيشتري مصرف كنيم صحيح نيسـت  يم
به خاطر ساخت مبلمان و وسايل چوبي و كسب سود، چوب زياد 

با توجه بـه متغيرهـاي تشـكيل دهنـده      بودند كه »مصرف شود
 هـايي متغير .شده استنامگذاري  »14پايدار ةتوسع« ؛تحت عنوان

فاده از چوب به جاي است« :شامل ،گرفتندكه در عامل پنجم قرار 
دولـت  «،  »بهتر است انسان به فكر استفاده بيشتر از فلزات باشد

بايد قوانيني براي استفاده درست از چوب تهيه كند و درودگـران  
هـر درودگـري نبايـد    «و  »را ملزم كند آن قوانين را رعايت كنند

با توجه به نظـر خـود هـر طـور كـه      اين اجازه را داشته باشد كه 
با توجه به طبيعت متغير بودند و  »ب برخورد كندخواهد با چو مي

ــوان  ــده تحــت عن ــكيل دهن ــانون" ؛تش ــذاري "15ق ــد نامگ . ش
بهتـر اسـت   « :شـامل  ،گرفتندقرار  ششمي كه در عامل هايمتغير

دولت از خارج چوب وارد كند تا مجبور نشويم براي تامين چـوب  
نبايـد بـراي تهيـه چـوب،     «و  »مورد نياز جنگل ها را قطع كنيم

ها را قطع و براي خود و آيندگان خطر ايجاد كرد حتي اگر  جنگل
با توجـه بـه طبيعـت آن تحـت     بودند و  »اين خطر كوچك باشد

 :هـاي متغير ،عامل هفتمدر  .گرفتنام  »16سياستگذاري« ؛عنوان
ضايعات چوبي با ارزش است و سرمايه گذاري روي آن كـاري  «

  هاي استخراج شده و سهم هر يك از آنهاتعداد عامل:3جدول
  

  تبيين شدهدرصد واريانس   درصد واريانس   ويژه ارزش  شماره عامل
1 578/3 555/15 555/15  
2 569/2 168/11 723/26  
3 363/2 273/10 996/36  
4 617/1 030/7 026/44  
5 560/1 784/6 809/50  
6 471/1 395/6 205/57  
7 391/1 047/6 252/63  
8 017/1 423/4 676/67  
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ضايعات چوبي در در كل رها كردن و ريختن «و  »بيهوده نيست
داراي بار عاملي  »شود طبيعت موجب آسيب به محيط زيست مي

، هـا  كه با توجه به طبيعت آنند بسيار معني دار و قابل قبول بود
عامـل  در  .گرفـت نـام   »17ارزشـگذاري ضـايعات  « ؛تحت عنوان

بايد چوب مصرفي را حفظ كنيم حتي اگر مجبـور  « متغير ،هشتم
داراي بـار   »خودمـان خـرج كنـيم    شويم براي اين كار از جيـب 

 ؛كـه تحـت عنـوان    عاملي بسـيار معنـي دار و قابـل قبـول بـود     
تمــامي عوامــل نــامبرده در مجمــوع  .گرفــتنــام  »18صــيانت«

درصد از واريانس كل متغيرها را تبيين كـرده بـه خـود     676/67
درصد از واريانس باقي مانـده مربـوط    324/32و  دادهاختصاص 

بـا  . كه پيش بيني آنها ميسـر نشـده اسـت   به ساير عواملي است 
توان گفـت   مي توجه به مقادير ويژه و درصد واريانس مقدار ويژه

اخـالق   ةتبيـين كننـد  كه  استترين عاملي  مهم عامل نيكداري
  ). 4جدول (حفاظت چوب درودگران بوده است 

  

  بحث 
عامـل   ؛حاصـل از تحليـل عـاملي بيـانگر ايـن اسـت كـه        نتايج

اخـالق حفاظـت چـوب    ة تبيين كننـد ين عامل مهم تر نيكداري
 ةدرودگـران در درجـ   :دهـد  مي اين عامل نشان. است درودگران

نخست به چوب به عنوان امانـت خداونـد در دسـت انسـان هـا      
دارند كه تأكيد  نگريسته، بر لزوم رفتار مقدس و خردمندانه با آن

 اعتقادي در آنـان بـراي  هاي  وجود نوعي تعهد و زمينه ،حاكي از
 ةنتايج ايـن بخـش در راسـتاي نتـايج مطالعـ     .  حفظ چوب است

بـر  را  يطيمح ليدرك درست از مسابرخي از محققان است كه 
نامگـذاري عامـل   ). 16(دانسته انـد  مؤثر  منابعرفتار محافظت از 

  متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته: 4جدول
 

  هاگويه  بار عاملي  نام عامل
 نيكداري

  
 

  . براي پاسخ دادن به رفاه و آسايش مردم نبايد چوب را زياد مصرف كرد  78/0
  . ضايعات چوبي را حفظ كنيم هر چند اين كار برايمان سودي نداشته باشدبايد  74/0
  . اگر از چوب نادرست استفاده كنيم در امانت خداوندي خيانت كرده ايم  67/0

   پايداري
  .  اگر چه براي چوب مصرفي پول مي دهيم ولي اختيار نداريم هر طور مي خواهيم با آن برخورد كنيم  56/0
  . استفاده درست از چوب  بايد روش استفاده از وسايل چوبي توسط انسان ها تغيير كندبراي  70/0
 .انسان حاكم مطلق دنيا نيست كه هر كار با چوب بكند  63/0
  . اگر از چوب درست استفاده كنيم استفاده آن به نسل آينده و فرزندان خودمان مي رسد  55/0

   حفاظت
  . اري مصرف كنيم كه درآمد زندگي مان تامين شودبايد چوب را فقط به مقد  65/0
  . اگر به همين صورت از چوب استفاده كنيم با يك فاجعه روبرو خواهيم شد  63/0
 .ضايعات چوب را نبايد بسوزانيم  69/0

 
  توسعه پايدار

  . ده كنيمچوب نعمت خداوندي است، ولي نعمت را نبايد تا جايي كه مي توانيم و دوست داريم استفا  61/0
  . اين كه براي پاسخ به نياز مردم تا مي توانيم چوب بيشتري مصرف كنيم صحيح نيست  66/0
  .نبايد به خاطر ساخت مبلمان و وسايل چوبي و كسب سود، چوب زياد مصرف شود  68/0

  قانون
  . به جاي استفاده از چوب بهتر است انسان به فكر استفاده بيشتر از فلزات باشد  61/0
  . دولت بايد قوانيني براي استفاده درست از چوب تهيه كند و درودگران را ملزم كند آن قوانين را رعايت كنند  56/0
  . هر درودگري نبايد اين اجازه را داشته باشد كه با توجه به نظر خود هر طور كه مي خواهد با چوب برخورد كند  78/0

  . وب وارد كند تا مجبور نشويم براي تامين چوب مورد نياز جنگل ها را قطع كنيمبهتر است دولت از خارج چ  74/0  سياستگذاري
  . نبايد براي تهيه چوب، جنگل ها را قطع و براي خود و آيندگان خطر ايجاد كرد حتي اگر اين خطر كوچك باشد  78/0

ارزشــــگذاري 
  ضايعات

  . هوده نيستضايعات چوبي با ارزش است و سرمايه گذاري روي آن كاري بي  63/0
  .  در كل رها كردن و ريختن ضايعات چوبي در طبيعت موجب آسيب به محيط زيست مي شود  70/0

  . بايد چوب مصرفي را حفظ كنيم حتي اگر مجبور شويم براي اين كار از جيب خودمان خرج كنيم  88/0 صيانت
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درودگـران داراي   :دهـد  مـي  نشان »پايداري« :تحت عنوان ،دوم
پايدار بـا چـوب    ةسعنگرشي مبتني بر رفتاري سازگار با مباني تو

اي كه در توليد مصنوعات چوبي، اهداف اقتصادي هستند به گونه
كسب درآمـد را در كنـار اهـداف زيسـت محيطـي دنبـال        :مانند

صحيح از چوب، حقوق مصـرف كننـدگان    ةنموده، ضمن استفاد
استفاده از منابع تامين مـواد اوليـه صـنعت چـوب      ةآينده در زمين

نتايج ايـن بخـش بـا نتـايج      .مد نظر دارندجنگل ها را نيز  :مانند
نگرش مثبت نسبت بـه   :مطالعه آن دسته از محققان كه معتقدند

تواند زمينه ساز تالش و اقدام دلسوزانه بـراي بهبـود    مي طبيعت
 :تحت عنوان ،عامل سوم).  15(محيط زيست باشد مطابقت دارد 

 ةد، بيانگر درك درودگران از نقش چوب به عنوان مـا »حفاظت«
ايـن  . اوليه ساخت مصنوعات و منبع ايجاد درآمد براي خود است

آنان براي چـوب تنهـا ارزش اقتصـادي قائـل      ؛بدان معناست كه
. كنندبوده، بر مبناي انگيزه كسب درآمد به حفاظت آن اقدام مي

آن دسـته از محققـان كـه بـر وجـود      هـاي   اين يافتـه بـا يافتـه   
تأكيـد   ز چوب و ضـايعات آن اقتصادي براي استفاده اهاي  انگيزه

  ). 11(داشته اند مطابقت دارد 
بيـانگر   »توسـعه پايـدار  « :تحت عنـوان  ،نامگذاري عامل چهارم

توجه درودگران به آن نوع استفاده از چوب است كه در حد مجاز 
هـم در   ،بدين معنا كه .نيازهاي حال و آينده سازگار باشدبوده، با 

و آن ها باشد بالقوه هاي  يوانمندت شيافزاراستاي تامين نيازها و 
تحـت   ،عامـل پـنجم  . سـازد بـرآورده  را  ندهينسل آ يهازاينهم 

مجموعه نشان دهنده تمايل درودگران به وضع  "قانون" :عنوان
فراهم شود تـا  اي  توسط دولت است تا بوسيله آن زمينهقواعدي 

فتـه  اين يا. نمايد به نام چوب تنظيماي  آنان را با مادهنحوه رفتار 
در زمينـه چـوب اعمـال    محققاني است كه هاي  در راستاي يافته

  انـد   قـرار داده تأكيـد   چون تصويب قوانين را مـورد هايي  سياست
ــم). 12(  ــل شش ــي ،عام ــتگذاري« :يعن ــل  »سياس ــانگر تماي بي

مجموعـه اقـدامات    هـا و  روشو اجـراي   طراحـي درودگران به 
ست كه توسـط  عقاليي در تامين مواد اوليه صنعت چوب كشور ا

نحوة استفاده از منـابع  گيرد و مسئول صورت هاي  دولت و بخش
بديهي است مسـائل و مشـكالت   . مشخص كندچوب را محدود 

فراروي صنعت چوب كشور چون كمبود مواد اوليـه، عـدم ثبـات    
 قيمت ها، كيفيت پايين مصنوعات و مواردي از اين قبيل در اين

هاي ساير محققان كه با يافتهاين يافته . تمايل درودگران موثرند
چـون  هـايي   بر حفاظت از منابع چوب از طريق اعمـال سياسـت  

 اقتصـادي و   تصـويب قـوانين   هـاي   آموزش مردم، ايجاد انگيزه
تحـت   ،عامـل هفـتم  ). 12 و11(نموده انـد مطابقـت دارد   تأكيد 
تمايل درودگران بـه   ةنشان دهند »ارزشگذاري ضايعات« :عنوان

هـا بـه عنـوان راهـي بـراي      آنضايعات چوبي  ةوتعيين ارزش بالق
ها در كشور با توجه به عدم استفاده مناسـب از  ة بهينه از آناستفاد

توان انتظار  مي كه بر مبناي اين ارزشگذارياي  آن است، به گونه
و استفاده مجدد از آن  چوبضايعات وري مجدد آفرداشت امكان 

محققاني است كه بـر   هاي اين يافته در راستاي يافته .فراهم آيد
). 11( داشته اند تأكيد  اهميت ضايعات و استفاده اقتصادي از آن

 دهـد  مـي  نشان »صيانت« :تحت عنوان ،نامگذاري عامل هشتم
درودگران ارزش گذاري اقتصـادي صـرف و كسـب سـود از      كه؛

 حالچوب را رد نموده، بر حفظ و استفاده درست از آن در زمان 

   .دارندتأكيد  و آينده
  :شود مي تحقيق، پيشنهادهاي  با توجه به يافته

با همكاري شهرداري و مجمع صنف درودگران، زمينه الزم براي 
جمع آوري، تبديل و اسـتفاده بهينـه از ضـايعات چـوب مربـوط      

 . فراهم آيد

اسـتفاده   ةبا همكاري نظام بانكي و مجمع صنف درودگران زمين
زمين و احداث كارگاه  كم بهره جهت خريدهاي  درودگران از وام

در فضاي مناسـب، احـداث انبـار و خريـد تجهيـزات و نوسـازي       
 .   دستگاه ها فراهم آيد

كاهش ضـايعات  هاي  شيوه ةنسبت به آموزش درودگران در زمين
  . چوب و استفاده بهينه از آن توجه جدي مبذول گردد

در اي  آموزشي، محتواي برنامه ها به گونـه هاي  در طراحي برنامه
نظر گرفته شود كه عالوه بر طرح مباحث فني و ارزش اقتصادي 

مـرتبط  هاي  معنوي، جنبههاي  چوب، به طرح موضوعات از جنبه
هـاي   با ارزش طبيعت، جنگل و منابع تـامين چـوب و      جنبـه   

كـه  اي  آينده نيز توجه شـود بـه گونـه   هاي  احترام به حقوق نسل
اخالقـي  هـاي   جنبـه  شرايطي بوجود آيد كه درودگران بيشـتر از 

 .ملزم به حفاظت و استفاده از چوب و ضايعات آن گردند

نسبت به افزايش آگاهي درودگران به ارزش چوب و ضايعات آن 
راديـويي و  هاي  آموزشي، تهيه و پخش برنامههاي  در قالب دوره
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توجـه  ..) روزنامه ها و مجالت و(مكتوب هاي  تلويزيوني و رسانه
 .جدي مبذول گردد

به وضع قوانين مرتبط با استفاده بهينه از چوب و نظـارت   نسبت
 .بر اجراي آن توجه جدي مبذول گردد

  
  گيري  نتيجه

بحـران انـرژي،    :ماننـد  يطيمح ستيز ليمسا شيامروزه با افزا
 ةاز توسع يناش ديمواد زا شيو افزا يعيطب منابع بياتالف و تخر

 توجـه  مـورد  زيـ ن طياثـر انسـان بـر محـ     يو صـنعت  ينيشهرنش
را  چالش هـا  نياز ا ارييبس نانآو  پژوهشگران قرار گرفته است

 رفتارهــاي انســان ميرمســتقيو غ ميمســتق امــدهايياز پ يناشــ
اخـالق حفاظـت چـوب    حليـل  اين تحقيق بـا هـدف ت  . دانند مي

اگـر چـه    :نتـايج حاصـل نشـان داد   . درودگران به اجـرا در آمـد  
 حفاظت چوبد واجد نگرش به نسبت مساعدي در مور درودگران

فكري و ذهني الزم در  ةهستند كه در نوع خود بيانگر وجود زمين
حفاظت و استفاده منطقي و اخالقي  ةآنان براي همكاري در زمين

عـدم  رسـد   مـي  از چوب و ضايعات آن است با اين حال به نظـر 
نبــود سيســتم گرمايشــي در واحــدهاي : وجــود امكانــاتي ماننــد

دها و عدم وجـود انبـار جهـت    توليدي، كوچك بودن فضاي واح
زمينه سـاز تمايـل آنـان بـه سـوزاندن       نگهداري ضايعات چوبي

رسد وجود محدوديت ها و  مي در اين مورد به نظر. ضايعات است
گذار باشد و نبايد آنان تأثير  شرايط كاري در اين رفتار درودگران
مي در نهايت الگويي مفهو .را بدليل اين رفتار مورد انتقاد قرار داد

براي اخالق حفاظت از چوب درودگران، با توجه به نتايج تحقيق، 
  ). 1نگارة (طراحي شد

  
  
  نامه واژه

 Natural Resources .1  منابع طبيعي
 Anthropocentric .2  انسان مدارانه
 Ecocentric .3  محيط مدارانه
 Wood Industry .4  صنعت چوب

 Cellulosic Materials .5  مواد سلولزي 
 Recycling .6  زيافتبا

 Wood Waste .7  ضايعات چوب
    Output .8  بازده

 Wood Protection .9  حفاظت چوب
 Carpenters .10  درودگران
 Stewardship .11  نيكداري
 Sustainability .12  پايداري
 Conservation .13  حفاظت 

 

عوامل تبيين كننده 
اخالق حفاظت چوب 

 درودگران

 صيانت

 ارزشگذاري ضايعات نيكداري

 توسعه پايدار
 حفاظت قانون

 سياست گذاري پايداري

 
 

  اخالق حفاظت چوب درودگرانالگوي مفهومي تحليل عاملي  :1نگارة 
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 Sustainable Development .14  توسعة پايدار 
Law .15  قانون 

Policy Making .16  سياست گذاري

Waste Valuation .17  ارزشگذاري ضايعات

Preservation .18  صيانت
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