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 تقدیم به
 پــدر و مـــادرم               

د و مرا نشناسد و تلش راستين را مینآشنایی دار ؛ی نجيب و مغرور تلشبا واژه هآنانکه ک

 رسانند.در راه رسيدن به اهداف عالی یاری 



 

 پیشگفتار

حاضر به بررسی تاثير مفهوم رفتاری بر رفتار ایمنی غذایی کارگران کارخانه قند  کتابدر 

ا هاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع دادهشهرستان اسلم آبادغرب پرداخته شد. 

شامل  این تحقيق جامعه آماری .بودها علی از نظر اجرا توصيفی از نظر ارتباط دادهکيفی 

ای با بودند که از روش تصادفی طبقهنفر  100به تعداد  کارخانه قند اسلم آبادغرب کارکنان

ابزار  گردیدند. نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب  80تعداد استفاده از جدول مورگان و کرجسی 

سؤالی بود که جهت تجزیه و تحليل  36شامل پرسشنامه محقق ساخته  ها دادهگردآوری 

فرضيات طراحی گردید که نتایج حاصل از فرضيات حاکی از آن بود که؛ مفهوم رفتاری تاثير 

رفتار ایمنی غذایی تأثير مثبت و معناداری بر مثبت و معناداری بر رفتار ایمنی غذایی دارد، و نيز 

ه نگرش نسبت بهمچنين  های شغلی و رویکرد عمل منطقی داشت.گرشرفتار کارگران، ن

 .دارد مفهوم رفتاری  تأثير مثبت و معناداری بردرک شده  کنترل رفتاریو  هنجار ذهنیرفتار، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 فصل اول
 کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 . مقدمه1-1

 یربهداشتياما غذای ناسالم و غ باشد،ی م هر موجود زنده، غذا اتياز عوامل ح یکیاگرچه 

در انسان ها  هیسوء تغذ و تيحساس ماری،يب ت،يگوناگون مانند مسموم مشکلت تواند به یم

 ريبودن، غ یبهداشت ريبه علت غ ییسالنه هزاران تن مواد غذا دهدی م منجر شود . آمارها نشان

 گردد و یقابل مصرف و معدوم م

 70که  شودی زده م نيتخم ن،يهمچن دارد. یاقتصادی به کشورها را در پ انهاییمسأله ز نیا

نوع  450از  شيب و کندی م تیغذای ناسالم به انسان سرا قیاز طر یعفون ماریهایيب درصد

 انسان دارند به یوانيکه منشأ ح ییغذاها قیاز طر ییایباکتر و یقارچ ،یانگل ،یروسیو ماریيب

 (.2003، 1)ریدمون و گریفيت شوندی منتقل م

سازی  و آماده یینگهداری، جابجا ه،يدر مراحل ته هاياز آلودگ یعيوس فياز آنجا که ط

به طور  توانی را م ییموادغذا، سلمت وندديپ یمکانهای مختلف به وقوع م در ییمواد غذا

فساد و  ن،يهمچن مکانها دانست. نیو عملکردی ا یکیزيفردی، ف عوامل ريتحت تأث ميمستق

 مقررات تیتقلب، عدم رعا ،ییسودجو انگاری، سهل از یناش تواندی م ییمواد غذا یآلودگ

و آماده کردن  سازی رهيذخ ه،يته دری نوع باشد که به یاندرکاران تمام دست نيدر ب یبهداشت

سازی مواد  حمل و نقل و آمادهريکه درگ یتمام کسان ن،یبنابرا هستند ليدخ ییمواد غذا

 نی. از ادارندیی از مواد غذا یناش ماریهایيب وعيدر کاهش ش یمهم باشند، نقش یم  ییغذا

 عیتوزسازی و  آماده ه،يته ره،يو کنترل اماکن ذخ ییغذا بهداشت مواد تیرو، با نظارت بر رعا

 (.2003، 2)وهویی جلوگيری کرد با منشأ مواد غذا ماریهایياز بروز ب توانی م غذا

به استفاده  تواندی م یینگه داری مواد غذا حياز اصول صح یراستا، داشتن دانش کاف نیدر ا

 طيمناسب مح طیشرا در خصوص یسالم کمک کند. لزوم توجه به نکات اساس ییاز مواد غذا

مواد  یمنیا تياهم رامونيآموزش بهتر پ اشاره دارد. یآلودگ لزم برای کنترله لکار و مداخ

                                                           
1 . Redmond and Griffith 
2 . WHO 
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 ،ییغذا یمنیکردن عادتهای مثبت درباره ا نهیبرای نهاد وهيش نیبهتر در واقع، است ییغذا

 تيضرورت در انجام موفق کیعنوان  دانش به ریياست که فراگ نیآموزش است. علت ا

 ییبر رفتار ندارد، اما سازوکارها ميمستق ريتأث شهياگرچه دانش هم. شودی قلمداد م تهايفعال زيآم

 (.2004، 1می کند که تغيير رفتار را تسهيل می کنند )فریچ و همکاران تیرا تقو

رفتار هر فرد در جهت کسب هدفی است که براساس باور او، صواب یا ناصواب برایش 

مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد  (. نگرش در1379کاملً سودآور خواهد بود )رضائيان، 

(. بين نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت 1947، 2گيرد )کاپلنبا آن مسائل شکل می

ها تعيين کننده رفتارها هستند که با تغيير دادن داری وجود دارد. نگرشبه دیگران رابطه معنی

توانيم های افراد را بشناسيم میاگر نگرشتوان رفتارهای آنها را تغيير داد. های افراد مینگرش

بينی بينی کنيم و بر این رفتار کنترل داشته باشيم. برای بسياری از افراد پيشرفتار آنان را پيش

 کردن و به کنترل درآوردن رفتار دیگران دارای اهميت بسيار است. 

  . بیان مسأله1-2

رفتارهای مناسب و ایمن در کارگران امروزه آموزش ایمنی، با تمرکز بر اصلح و تداوم 

 (.2004سعی در به حداقل رساندن وقوع حوادث در محيطهای کار دارد )کلر و همکاران، 

درصد صدمات در محيط کار  96تا  80های ایمنی مبتنی بر رفتار معتقدند که مروجين برنامه

و حرکت به سوی  (2005به دليل رفتارهای پرخطر کارگران ایجاد می شود )شو و همکاران، 

ها و دستورالعمل کار ایمن، کليدی است برای پيشگيری از حوادث و آسيب ها درمحيط روش

 (.1979باشد )کاليفانو،های کار می

بر اساس این اصل که کار مناسب باید ایمن باشد، هدف از کار ایمن ایجاد آگاهی جهانی از 

ار، افزودن امنيت و بهداشت حرفه ای ابعاد و عواقب سوانح و بيماری های مربوط به محل ک

                                                           
1 . Frick et al 
2 . Kaplan 
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است. بهداشت و سلمت کارگران ضامن سلمت و رشد اقتصادی و به طبع از اجزا ء مهم 

توسعه است.یک نيروی کار سالم علوه بر فایده رساندن به خود به علت تعاملی که با جامعه و 

در گرو داشتن آگاهی اطرافيان خود دارد، سلمت جامعه را نيز سبب می شود و این مسئله 

مناسب در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت کار است، با وجود آموزش هایی که به کارگران 

شود به نظر می رسد هنوز آگاهی کارگران در مورد ایمنی پایين است. به طور کلی در ارائه می

اهميت  کند رفتارها ازرابطه با مخاطرات متعددی که تندرستی و زندگی انسان را تهدید می

بالیی برخوردارند. بنابراین برای پيشگيری و کاهش حوادث باید روی رفتار کارگران متمرکز 

شد. مسأله تغيير رفتار با موضوعاتی مانند آگاهی و آموزش، نگرش و انگيزش همراه است و 

 شود. وجود مشکلت در این زمينه برای مدیریت رفتارهای ایمن مانعی جدی محسوب می

(، نگرش نظری است که درباره افراد، چيزها یا رویدادها ابراز 1994ستيفن پی رابينز )از نظر ا

گردد و منعکس کننده احساس فرد درباره آن است. همچنين نگرش ارزیابی یا برآوردی می

است که )به صورت مطلوب یا نامطلوب( درباره شی، فرد یا رویدادی صورت می گيرد 

 (.1382)قاسمی، 

آن جهت که عاملی واگيردار هستند و سرعت پخش نگرش بد بيشتر از نگرش ها از نگرش

(. و از ثبات و دوام قابل توجهی برخوردارند قابل 1384خوب است )ماکسول، ترجمه امينی، 

(. امکان دارد که یک فرد هزارها نگرش متفاوت داشته باشد ولی 1382توجه هستند )قاسمی، 

تعداد اندکی از نگرش های مانند آن ها که به شغل یا کار افراد در مبحث رفتار سازمانی تنها به 

مربوط می گردد توجه شده است. نگرش فرد نسبت به کارش نشان دهنده تصورات منفی یا 

های کاری خاص اند اش دارد. برخی نگرشهای محيط کاریمثبتی است که وی درباره جنبه

اند )مانند رضایت شغلی، ( و برخی عام)مانند نگرش نسبت به یک فرآیند یا فناوری خاص

 (.1384تعهد سازمانی، رفتارهای شهروند سازمانی( )ماکسول، ترجمه امينی، 

ایمنی مفهوم رفتاری بر رفتار باشد که تا چه اندازه یسوال م نیپژوهش حاضر به دنبال پاسخ ا

 باشد.کارگران تأثيرگذار می غذایی
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 تحقیق ضرورت. اهمیت و 1-3

های آموزش ایمنی بستگی به آگاهی و درک یکسانی از نيازهای موفقيت آميز برنامهتوسعه 

کارگران دارد. به علوه تعيين نيازها به صورت یکسان ، نيازمند طراحی دقيق با توجه به منابع و 

 (. 2003باشد )ارتقاء سلمت، های مداوم میارزشيابی

های ایمنی در مراکز کاری برای حل جمله برنامهها از های اخير در مورد سایر برنامهدر سال

مشکلت رفتاری در صنعت نيز به کار رفته است و یک چارچوب مناسبی را برای تعيين 

یوتر، نماید )گرین و کریریزی تأثير مداخلت ایمنی فراهم میابزارهای کليدی در برنامه

2005 .) 

سازد. البته روشن است ش بينى رفتارها مىها تا حد زیادى فرد را قادر به پيآگاهى از نگرش

هاى گوناگونى در شکل گيرى و که رفتارها از عوامل متعددى ناشى شده و شرایط و موقعيت

ها تعدد آنها مؤثر است. اما همه این عوامل و شرایط، رفتار را در بسترهایى همساز با نگرش

رضات بدوى نيز، که معمول ميان دهند و با مرور زمان و استمرار عمل برخى از تعاجهت مى

دهند، اگرچه بعيد نيست که در شود، جاى خود را به سازگارى و التيام مىاین دو واقع مى

ها بر اساس بعضى رفتارها و تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص فرهنگى برخى افراد یا گروه

اره باقى بماند. در اى هموشان به صورت ریشهـ اجتماعى، این تعارض ميان رفتار و نگرش

حقيقت، امکان پيش بينى درست رفتار بر اساس نگرش، به ميزان همسازى ميان این دو بستگى 

نگرش کلی فرد درباره شغلش را رضایت شغلی گویند. کسی که سطح بالیی از رضایت  دارد.

شغلی را داشته باشد دارای نگرش مثبت است )و برعکس(  )رابينز، ترجمه علی پارسائيان و 

 (. 1376اعرابی، 

 . اهداف تحقیق 1-4

 . هدف کلی)اصلی(: 1-4-1


