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T

oday, the use of the lab is recognized as an important part of education in many

Abstract

disciplines at Farhangian University. It can be said that attention is given to safety issues
in Farhangian University laboratories both for their own importance and for creating a
behavioral paradigm in the environment The future work of student teachers as well as
in education is of secondary importance. This study was semi-experimental with pre-test
and post-test design. The statistical population is 200 students of teachers of Fatemeh
Al-Zahra College of Culture in Yazd city. The sample size is 127 people with Cochran
formula. The data collection tool was a questionnaire that had the necessary and valid
validity. Descriptive statistics and Pearson correlation test were used to analyze the data.
The findings of this study indicate that the safety status of academic laboratories is not
appropriate. This clearly demonstrates the need for educational planning to improve student safety behaviors in the laboratory. It is also necessary to determine the safety status
of Farhangian University laboratories by conducting appropriate research.
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نشریه رویکردهای نوین در
آزمایشگاههای علمی ایران

بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه
در دانشگاه فرهنگیان
صدیقه ناظمیان

*1

امروزه استفاده از آزمایشگاه به عنوان بخش مهم آموزش در بسیاری از رشتههای دانشگاه فرهنگیان

شناخته میشود .میتوان گفت توجه به مسایل و نکات ایمنی در آزمایشگاههای دانشگاه فرهنگیان هم به
خاطر اهمیت خود موضوع و هم از نظر ایجاد الگوی رفتاری در محیطهای کاری آینده دانشجو معلمان و

همچنین در آموزش و پرورش اهمیتی دو چندان دارد .این پژوهش به روش نيمه آزمایشی با طرح پيش
آزمون و پس آزمون انجام شد .جامعه آماری را دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س)
در شهر یزد به تعداد  200نفر تشکیل میدهند .حجم نمونه با فرمول کوکران  127نفر به دست آمده است.

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده که از اعتبار صوری و پایایی الزم برخوردار است .برای تجزی ه و

صدیقه ناظمیان

تحلیل دادهها از آمار توصیفی و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل مسیر از نوع همبستگی پیرسون استفاده
شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که وضعیت رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاههای

دانشگاهی مناسب نیست .این امر به وضوح ضرورت برنامه ریزیهای آموزشی برای اصالح رفتارهای

ایمنی دانشجویان در آزمایشگاه را نشان میدهد .همچنین الزم است با انجام پژوهشهای مناسب وضعیت
آزمایشگاههای دانشگاه فرهنگیان از لحاظ رعایت نکات ایمنی مشخص گردد.
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مقاالت علمی
بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه
در دانشگاه فرهنگیان

 ١مقدمه

و دقت بیشتری میباشد .

دانشگاه فرهنگیان باید به عنوان مهد پرورش برای دانشجو معلمان ،محیط کار

 .4در کارگاهها دانشجو معلمان باید تحت شرایط و عوامل فیزیکی،

محیطهای مهم آموزشی آزمایشگاهها میباشند که در صورت عدم رعایت موارد

ایمنی و سالمتی کارگاهی آموزش تخصصی ای فرا نگرفتهاند

سالم و ایمنی را برای دانشجو معلمان و آموزش و پرورش فراهم کند .یکی از

ایمنی در آنها باعث بروز حوادث اجتناب ناپذیر میشود[ .]1-4آمار حوادثی که
در آزمایشگاهها رخ میدهد تکان دهنده است[ .]3چنانکه در تایوان حوادث
مکرر و غیرقابل پیش بینی آزمایشگاهها در سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی

افت پیشرفت دانشگاهها ذکر شده است[ .]2بر این اساس آزمایشگاهها باید

حداقل مجهز به خاموش کننده آتش ،آشکارسازهای دود و گاز ،دوش ایمنی،
ایستگاه مایع چشم شویی ،کیت کمکهای اولیه با لوازم پایه پزشکی ،مانند باند،

ضد عفونی کننده ،و  ...باشد و به غیر از درب ورودی اصلی ،دارای درب خروج

اضطراری نیز باشد[ .]5همچنین بسیاری از مواد شیمیایی به کار گرفته در
آزمایشگاهها ،سمی ،قابل اشتعال ،یا قابل انفجار هستند درنتیجه باید به درستی

محیطی و دستگاههای ایجاد و انتقال نیرو قرار میگیرند که در خصوص

حوادث رویدادهایی ناخواسته هستند که باعث خسارت و صدمه به

انسانها ،اموال و جامعه میشوند .بروز حوادث نشانه ضعف در سیستم
میباشد .امروزه نگرانی و مساله اصلی سازمانهای مسئول در زمینه

ایمنی و بهداشت صنعتی شناسایی و حذف خطراتی است که تندرستی و
زندگی افراد را تهدید کرده و میتواند به ابزارها ،داراییها ،تجهیزات و

محصوالت نیز صدمه وارد کند .هنگامی که ریسک چنین خطراتی را
نتوان بطور کامل حذف کرد وظیفه متخصصان ایمنی این است که
توصیهها و پیشنهادهایی را برای کنترل خطرات و کاهش ریسک آنها

تا کمترین حد قابل قبول ارائه کنند .هدف از انجام این پژوهش ارزیابی

و با برچسب مناسب ذخیره شوند و به درستی در دسترس دانشجویان قرار گیرند.

مخاطرات ایمنی در محورهای؛ عوامل فیزیکی ،ایمنی برق ،حریق و

جداگانه در ظروف مخصوص و ایمن نگهداری و منتقل شوند .ایمنی میزان دوری

و کارگاههای دانشگاه فرهنگیان و در نهایت برای افزایش سطح ایمنی

مواد زائد شیمیایی نیز باید به طریق ایمن و صحیح جمعآوری شده و بطور

از خطرات بالقوه و در عمل منظور از آن ،مجموعهای از اعمال ،مقررات و
فعالیتهایی است که به منظور پیشگیری و کاهش وقوع حوادث از طریق حذف

یا کنترل خطرات انجام میشود .در همه سازمانها باید محیطی فراهم شود که در

عوامل شیمیایی سپس تعیین ریسک فاکتورهای ایمنی در آزمایشگاهها
میباشد.

بيان مسأله

آن آسیب یا زیانی وارد نشود [ .]6در دانشگاهها و محیطهای آموزشی که

امروزه آموزش ارتباط ایمنی در آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان و

سالمتی دانشجویان و پرسنل تدابیری اندیشیده شده باشد .در کشورمان توجه

است .تعداد اندکی از معلمان میتوانند آموزش ارتباط ایمنی در آزمایشگاه

عهدهدار تعلیم و تربیت نیروی انسانی جامعه است میباید در خصوص ایمنی و

شدت نور ،میزان آلودگی هوای محیط ،ابزارآالت و مواد بکار رفته ،میزان نیروی
اعمال شده در مراحل مختلف و دسترسی سطوح مختلف از جمله فاکتورهای مهم



را به نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشی قصد شده آموزش دهند.
موانع و مشکالت زیادی وجود دارد که هرگونه تالش برای ارتقای کیفی

آموزش ارتباط ایمنی در آزمایشگاه در مدارس و حتی دانشگاهها را بیاثر

در شکلدهی یک ایستگاه کار هستند که عدم پوشش مناسب هریک از عوامل

میسازد .آموزش ارتباط ایمنی یکی از دانشها و معرفتهای بشری

جسمی بلند مدت خواهند شد [ .]7-8آزمایشگاهها و کارگاههای موجود در

معیار درستی آنها ،انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است .هدف از

یاد شده موجب اختالل در فعالیت و افزایش احتمال وقوع حادثه و یا آسیبهای

دانشگاه فرهنگیان به دالیل زیر از اهمیت مضاعفی برخوردارند:

 .1آموزش گیرندگان دانشجومعلمانی هستند که برای اولین مرتبه کار با مواد و

تجهیزات آزمایشگاهی را تجربه میکنند و نیاز به توجه و کنترل خاصی دارند .که

در مدارس و آموزش و پرورش بکار ببرند.

 .2دانشجو معلمان بتوانند در پایان روشهای کسب اطالعات ،سازماندهی،

کاربرد مواد آزمایشگاهی و آزمایش کردن را به آموزش و پرورش منتقل دهند .
 .3در آزمایشگاهها و کارگاهها بعضا آزمایشاتی انجام میگیرد که نیاز به کنترل

است که یافتههای آن از راه مشاهده تجربی به دست میآید و مال ک یا


آموزش ارتباط ایمنی در آزمایشگاه در آموزش و پرورش و دانشگاه

فرهنگیان ،آموزش پدیدههایی است که در زندگی روزانه مشاهده میشود.


در همه نظامهای آموزشی جهان ،آموزش و یادگیری ارتباط ایمنی در
آزمایشگاه در بین دانشجو معلمان از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و

تالش میشود تا همه دانشجویان ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم
آزمایشگاه و کسب سواد علمی الزم ،آ گاهیهای الزم برای یک دانشجو

معلمان در رشته آموزش شیمی مطلوب را کسب کنند.
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فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

اندکی به ایمنی و بهبود استانداردهای آنها میگردد .مسائلی از قبیل میزان و

آموزش و پرورش به یکی از موضوعهای دشوار و مورد توجه تبدیل شده

مقاالت علمی

منطقی بگیرند .اين فكر هميشه ذهن من را مشغول داشته است .كه

نتایج حاصله هم مقایسه و مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفتند .و نشان داد که

بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه
در دانشگاه فرهنگیان

دانشجو معلمان با کسب آ گاهی و مهارت الزم در زمینههای مختلف

نگارندگان طرح صورت گرفت .پرسش نامههای در اثر بخشی کاربرد مواد و

قادر خواهند بود تا در تجربیات معلمی خود تصمیمات آ گاهانه و

چگونه میتوان كاری كرد كه دانشجو معلمان بهتر از آزمایشگاه بهره
ببرند ،و در فعاليتهای حوزههای آموزش و پرورش و در مدارس بکار
ببرند .این شيوه آموزش باعث میشود تا آموزش را به محيط عادی
زندگی خود بکشانند .زمانی که فراگير بين آموختهها و نيازهای روزمره
ارتباط تنگاتنگی میبيند انگيزه يادگيری او بيشتر شده و نيز ميزان
مشارکت وی در فرايند يادگيری زيادتر و دامنه آموختههای وی افزايش

میيابد .تا يادگيری را برای يادگيرنده معنادارتر و مرتبط با زندگی

روزمره و کاربردی کند از اين رو هميشه درصدد پيدا كردن راهی براي

انجام فعال كردن دانشجو معلمان در حوزه آزمایشگاه بودم.

روش پژوهش

ایمنی آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان دراختیار دانشجو معلمان قرار گرفت.

بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه

دانشجو معلمان موثر میباشد.

یافتههای پژوهش

توصيف و تحليل آماری بر روی  127نفر انجام گرفت .بر این اساس ،پرسشنامهها
مجدد ًا شمارهگذاری شده و اطالعات هر کدام از آنها کدگذاری گردید .کدهای

داده شده به سواالت پرسشنامه وارد کامپيوتر شده و با استفاده از بسته نرمافزار

کامپيوتری معروف به( )SPSS-19در محيط ویندوز تحليل شد .در تحليل دادهها،

ابتدا با استفاده از روشهای آمار توصيفی مانند جداول یك بعدی توزیع فراوانی،
درصد ،ميانگين ،انحراف استاندارد و نمودار ویژگیها فردی آزمودنیها و
همچنين متغيرهای نگرش دانشجو معلمان که بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و

در تحقيق حاضر با توجه به هدف پژوهش ،بررسی اثر بخشی کاربرد

ایمنی آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان موثر باشد.

از طرح پژوهشی نيمه آزمایش و با طرح پيش آزمون و پس آزمون

از تحليل کواریانس تك متغيره یك راهه و تحليل کورایانس چند متغيره مورد

مواد و ایمنی آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان

استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه

فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س) استان یزد به تعداد  200نفر
فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

تشکیل میدهد .حجم نمونه با فرمول کوکران  127نفر به دست آمده

توصيف شوند .در سطح آمار استنباطی هر یك از فرضيههای پژوهش با استفاده

بررسی قرار گرفت .

جدول 1.موضوعات ایمنی مورد بررسی در ایمنی کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه فرهنگیان

است .در این بررسی دو روش نمونه خوشهای چند مرحلهای وتصادفی
ساده به کار رفته است .در این پژوهش برای گرد آوری دادهها از روش

پرسشنامه محقق ساخته شده استفاده شده است .اصلیترین روش

آزمون اعتبار بررسی دقیق نتیجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این
پرسش است که آیا ابزار سنجش واقعا مفهوم مورد نظر را میسنجد یا

نه [  .]9در تحقیق حاضر برای محاسبه اعتبار از روش اعتبار صوری
استفاده شده است .به همین منظور پرسشنامه به چند متخصص در حوزه
تعلیم و تربیت رشتههای علوم پایه داده شد و اصالح محتوایی با

سئواالت انجام شد و مرحله بعد ،پس از تعیین صحت و سقم عبارات
مقیاسها و پرسشها به صورت پرسشنامهای تنظیم و اجرا شد .عالوه

بر این سنجش پایایی طیف از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

میزان آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه مورد استفاده در
تحقیق  0/76به دست آمد که این امر نشان دهنده همبستگی درونی

میان متغییرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر است .از این رو میتوان
گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و پایایی الزم برخوردار است .جمع

آوری اطالعات به صورت گروهی و در محل دانشگاه فرهنگیان توسط
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مقاالت علمی

 1بیشترین میزان ریسک ایمنی در موضوعات ایمنی برق با  18درصد ،حریق

معنا داری هر یک از مولفههای متغیر پیش بینی را در تعیین متغیر به

گرفته توسط آزمون فریدمن به تحلیل نتایج میپردازیم .در ابتدا با نگاه به جدول

با  18درصد ،عوامل فیزیکی مخاطره آمیز  13درصد ،مدیریت ایمنی و بهداشت

با  13درصد مشخص شده است .که میتوان به دالیل استفاده غیر مجاز از

سیمکشی موقت ،وجود سیمکشی غیر ایمن ،عدم آموزش اطفاء حریق به دانشجو-
معلمان و برخی مسئولین کارگاه ،عدم حفاظگذاری ایمن دستگاهها ،عدم وجود
دستورالعملهای ایمنی مدون ،وجود ضایعات و عدم نگهداری صحیح مواد و

عدم وجود عالئم و نشانههای ایمنی اشاره نمود .بیشترین دلیل افزایش ریسک

بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه
در دانشگاه فرهنگیان

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامههای توزیع شده و رتبهبندی صورت

حال از آنجا که مقدار ضریب رگرسیون معنادار است .میتوان به وسیله
جدول ضرایب رگرسیون استاندار شده و استاندار نشده ،میزان اهمیت و

تفکیک مشخص نمود .در این مورد نقش دانشگاه فرهنگیان ،آموزش و
پرورش و مدرسه را بر اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه مورد

بررسی قرار گرفت.

جدول  .2نقش دانشگاه فرهنگیان ،آموزش و پرورش و مدرسه را
بر کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه

فاکتورهای ایمنی در محیط کارگاهها و آزمایشگاهها به ترتیب فقدان یا نقص

وسایل ،تجهیزات و عالئم ایمنی با  33درصد از کل ریسک ،فقدان دستورالعملها
و برنامههای مستند ایمنی برای راهاندازی ،فعالیت و نگهداری در محیط کار با

 28درصد از ریسک کلی ،ریسک ایمنی و بهداشت کلی در محیط کار با 24

درصد ،عدم آموزشهای ایمنی به مسئولین ،پرسنل و دانشجویان با  9درصد از
ریسک کلی و بروز رفتارهای نا ایمن در محیط کارگاه یا آزمایشگاه با  5درصد

از ریسک کلی میباشد .میتوان تاثیر متغیرهای پیش بین در متغیر مال ک را از
لحاظ آماری پذیرفت .از مزیتهای آموزش در مباحث ایمنی کاربردی بودن
مطالب ،کم هزینه بودن و صرفه جویی در زمان است .پیشنهاد میگردد این

آموزشهای بنابر سر فصل کتابهای آزمایشگاهی حفاظت فنی و بهداشت کار
کار ،ایمنی برق ،اصول آتشنشانی و ارگونومی باشد.

بنابر نتایج بدست آمده و اولویتبندی بین ریسک فاکتورها برای حصول به
سطح ایمنی باالتر و همچنین در نظر گرفتن هزینه مداخالت با توجه به سود آور
ترین روشهای ایمنی ،ارتقاء وسایل و تجهیزات ایمنی اعم از ایمن کردن وسایل
آزمایشگاه و عالئم و نوشتههای ایمنی در محیط آزمایشگاه به عنوان مداخله اول

انتخاب شده است که می توان با حداقل هزینه نسبت به پیادهسازی عالئم و
توصیههای ایمنی با توجه به شرایط و نیاز کارگاهها و آزمایشگاه ارزیابی شده
پرداخت .عالئم ایمنی و هشدارهای مورد نیاز مطابق با آیین نامه عالئم ایمنی در
کارگاهها طراحی شده که در تصویر شماره  1نمایش داده میشوند.
تصویر  .1عالئم ایمنی طراحی شده

دانشگاه فرهنگیان  ،آموزش و پرورش و مدرسه میتواند پیشبینی کرد .در زمینه
عملکرد دانشگاه فرهنگیان با توجه به ضریب بتای به دست آمده میتوان گفت به

ازای یک انحراف معیار تغییر عملکرد دانشگاه فرهنگیان  /215 ،انحراف معیار

تغییر رخ میدهد .همچنین به ازای یک انحراف معیار تغییر آموزش و پرورش ،


 /319انحراف معیار تغییر رخ میدهد .و به ازای یک انحراف معیار تغییر

مدرسه /210 ،انحراف معیار تغییر رخ میدهد .که نتایج پژوهش نشان میدهد
که دانشگاه فرهنگیان بیشترین نقش را در اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی
آزمایشگاه دارد .هر یک از متغیرهای ساختارها ،قوانین و فرآیندهای موجود در

دانشگاه فرهنگیان به منظور توسعه تعامالت و همکاریها ،تخصیص منابع الزم


در زمینه پژوهش و آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان ،نظام اطالعرسانی مناسب

در مورد ایمنی آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان ،انعطاف سیستم دانشگاه
فرهنگیان ،توجه دانشگاه فرهنگیان به نیازهای آموزش و پرورش ،انگیزههای

متفاوت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ،ایجاد تفکر اعتقادی در ارتباط علم
به همراه آزمایش در دانشگاه فرهنگیان به طور جداگانه مورد بحث و تبادل نظر
قرار داد .برای این منظور میتوان ایجاد جلسات مشترک میان مسئولین دانشگاه

فرهنگیان و فعاالن در حوزه آزمایشگاه و همچنین برگزاری بازدیدهای علمی
میتواند در جهت آشنایی بیشتر با نیازهای دانشگاه فرهنگیان و آموزش و

پرورش مفید باشد .البته به نظر میرسد در چندسال اخیر کمی بیشتر از گذشته
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فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

در دانشگاه فرهنگیان تدوین شود و شامل آموزشهای مبانی ایمنی و بهداشت

به منظور بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه هر سه مولفه متغیر

مقاالت علمی
بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه
در دانشگاه فرهنگیان

به آن توجه شده است .اما با این وجود هنوز هم به نظر میرسد همخوانی
دقیقی میان سیاستهای دانشگاه فرهنگیان و نیازهای آموزش و پرورش

وجود نداشته باشد.
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مواقع اضطراری را توصیه میشود .از مزایای استفاده از ایمنی آزمایشگاه

به همراه آموزش میتوان به کاهش محدودیتهای یادگیری و تربیت
فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات و باال بردن کارایی و

بهرهوری در آموزش و پرورش است .معایب هم شامل افزایش شکاف
طبقاتی ،افزایش هزینههای آموزشی ،فقدان برنامههای راهبردی و

اعمال سلیقههای فردی در محیط آموزش و پـرورش  ،همراه نبودن معلم
و دسترسی آسان به آزمایشگاه است  .امید است که با برنامهریزی
مناسب و راهبردی بتوان استفاده از ارتباط ایمنی در آزمایشگاه را در

دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش مدیریت کرد تا یادگیری و

یاددهی با کیفیت بهتر انجام شود.
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