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Abstract 

Background and Objective: The growing use of chemicals in academic 

laboratories has underscored the need for a tool to measure the awareness of 

students about labeling, hazards, and characteristics of chemicals. Regarding 

this, the present study was conducted to design and validate a questionnaire 

facilitating the assessment of student’s knowledge about chemical hazards.  

Materials and Methods: The current research was conducted in two stages, 

involving the design and evaluation of the validity and reliability of the 

questionnaire, in 2019. The validity of the designed questionnaire was 

evaluated based on the opinions of 10 subject-matter experts using content 

validity ratio and content validity index (CVI). In addition, Cronbach's alpha 

coefficient was calculated to determine the reliability of the questionnaire.  

Results: The mean (SD) age of participants was 20.61 (0.998) years and 

58.33% of the them were female and 41.67% were male. The CVI and 

Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire were estimated at 0.938 

and 0.728, respectively, which are acceptable values. 

Conclusion: The results showed that the reliability and validity of the 

designed questionnaire were acceptable and that this tool can be used to 

measure people awareness regarding the safe use of chemicals. 
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 یمنیا زمینهنگرش و عملکرد در  ی،سنجش آگاه یبرا یابزار بوم یابیو اعتبار یطراح

 یشگاهدر آزما یمیاییمواد ش

1ییعرفان رضا
 یدمج ،1وثوق یصادق یمهد ،1یجان محمد یرحسنام ،3یمحمد یونس ،2پوریمرتض یرضاعل ، 

 ،*4محرز یبیحب

 یرانا ،همدان ،همدان یدانشگاه علوم پزشک دانشجویان، پژوهش مرکز، یاحرفه بهداشت یمهندس گروه ،یکارشناس یدانشجو 1
 یرانا ،همدان ،همدان یدانشگاه علوم پزشک ،دانشکده بهداشت ی،گروه ارگونوم ی،ارگونوم یتخصص یدکتر یدانشجو 2
 یرانا ،همدان ،همدان یدانشگاه علوم پزشک ،دانشکده بهداشت یدمیولوژی،گروه اپ یار،استاد 3
 یرانهمدان، همدان، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ی،شغل یمنیبهداشت و ا یقاتمرکز تحق ی،ابهداشت حرفه یآموزش یقطب علم یار،استاد 4

دانشکده بهداشت، دانشگاه  ی،شغل یمنیبهداشت و ا یقاتمرکز تحق ی،ابهداشت حرفه یآموزش یقطب علم ،محرز یبیحب یدمج * نویسنده مسئول:

 m.habibi@umsha.ac.irایمیل:  .یرانهمدان، همدان، ا یعلوم پزشک

 
 

 04/08/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 27/09/1398 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

به  یازن ،یدانشگاه هایهیشگادر آزما یمیاییروزافزون استفاده از مواد ش یشبا توجه به افزا سابقه و هدف:

موجود در  یمیاییمواد ش یهایژگیخطرات و و ی،گذارافراد نسبت به برچسب یجهت سنجش آگاه یابزار

پرسشنامه سنجش  یو اعتبارسنج یراستا، پژوهش حاضر با هدف طراح ینا درشود. یها احساس میشگاهآزما

 .شد انجام یمیاییاز خطرات مواد ش یاندانشجو یآگاه

 پژوهشگرساختهپرسشنامه  یاییو پا ییروا یو بررس یمطالعه حاضر در دو مرحله طراح ها:مواد و روش

 CVR (Content یهایبضر یموضوعمتخصص  10از نظر  ییروا یبررس یانجام شد. برا 1398در سال 

Validity Ratio و )CVI (Content Validity Index)  با استفاده  نیز پرسشنامه یایی. پاگردیداستفاده

 صورت SPSS افزاربا استفاده از نرم نیزها داده یلو تحل یه. تجزشدکرونباخ محاسبه  یآلفا یباز ضر

 .گرفت

 ی( سنیار)انحراف مع یانگیندرصد مرد بودند. م 67/41کنندگان زن و درصد از شرکت 33/58 ها:یافته

شد.  یینتع 938/0محتوا معادل  یی( سال بود. در مطالعه حاضر شاخص روا998/0) 61/20کنندگان شرکت

 .دنباشیمطلوب م یرمقاد ایندست آمد که هب 728/0برابر با  یزکرونباخ ن یآلفا یبضر

سنجش  یابزار برا ینتوان از ایپرسشنامه م یاییو پا ییروا یهابودن شاخصبا توجه به مناسب گیری:نتیجه

 .داستفاده کر یمیاییخطرات مواد ش زمینهافراد در  یآگاه

 

 یمیاییمواجهه ش ؛یاییو پا ییروا ؛پرسشنامه ؛یشگاهآزما یمنیا واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
دوره  یهابخش ینتراز مهم یکی یشگاهیشرکت در کار آزما

 ینباشد. ایم یلیتحص یهااز رشته یدر برخ یاندانشجو یلیتحص

صورت که به یکنند تا دروسیکمک م یانجلسات به دانشجو

 یشآزما یصورت عملو به یشترب یاتبا جزئاند را فراگرفته یتئور

 .[1]دهند  یشنموده و مهارت خود را افزا

با مواد  یشگاهیهنگام شرکت در جلسات آزما افراد

. عدم توجه به [2،3] باشندیمواجه م متنوعی یمیاییش

 یریکارگهمورد استفاده و ب یمیاییو نوع مواد ش هاویژگی

تواند یمواد م ینهنگام کار با ا اشتباه و نامناسب یهاروش

شدت  مبنای برهمراه داشته باشد.  بهرا  یعواقب ناگوار

طور هتواند بیم هاآناز  یناش یهایامدمواجهات، اثرات و پ

 یحت یاو  یتادامه فعال یافراد برا ییباعث کاهش توانا یدارامعن

 ینمواجهه با ا یگر،د یسو ازها شود. آن یزندگ یفیتکاهش ک

ها و یسوختگ ی،تنفس یهایماریب یجادا موجبتواند یمواد م

و سرطان  یسردرد، اختالالت ارگان ی،و چشم یعوارض پوست

   .[4-6]د گردو در موارد حاد منجر به مرگ  شود

حوادث و صدمات در  رخداد یعلت اصل ی،طور کلبه

 یمنانا یطها، اعمال و شرایشگاهآزما یاو  یکار یهایطمح

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 65تا  59 صفحات ،1398 زمستان ،4شماره  ،6دوره  

 مقاله پژوهشی  
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 انو همکار ییرضا 
 

در  یر به رفتار ویشتمتوجه فرد بوده و ب ایمنباشد. اعمال نایم

 58که  یافتندو همکاران در Seok .[7،8]گردد یکار بازم یطمح

به علت نقص  درصد 42و  یفرد یخطا دلیلدرصد از حوادث به 

 ینبه ا نیزو همکاران  Yang. [9]دهند یرخ م یزاتتجه در

رفتار  یژهوبه وبر نگرش افراد  یند که آگاهنمودموضوع اشاره 

 یآگاه یاندانشجو که هنگامی ینبنابرا گذارد؛می یرثأها تآن

نداشته باشند،  یمیاییخواص و خطرات مواد ش مورد در یدرست

رفتار  یجهتواند منجر به نگرش غلط و در نتیم یعدم آگاه ینا

همانند حوادث مختلف  ؛[10]حادثه گردد  و احتماالً یمنناا

 یران،از کشورها از جمله ا بسیاریکه در  یشگاهیو آزما یدانشگاه

و باعث  اندرخ داده یرسال اخ ینچند یط یکاو آمر یوانتا ی،مالز

 اندیدهگرد یستز یطافراد و مح دیدنیبو آس یرمرگ و م

[1،6،11،12]. 

 شده گزارش زمینه ینشده در ااز مطالعات انجام یبرخ در

 یایدهندتجربه و آموزشیافراد ب یکه حوادث اغلب برا است

و  یشگاهیآزما یمیاییدر مورد خطرات مواد ش یکاف یکه آگاه

اتفاق  ،ندارند یمیاییکار با مواد ش یحصح یهاروش ینهمچن

 یشگاههمه افراد موجود در آزما یطور کلهب اما ؛[1]افتند یم

 یشگاه،آزما یطاز تمام خطرات بالقوه مواد موجود در مح یدبا

 یحفاظت فرد یلاستفاده از وسا شیوهو  یشگیرانهاقدامات پ

 یهایسکر طریق، این ازداشته باشند تا  یکامل آگاه طوربه

قرار  اهدر معرض آن یشگاهکه افراد در آزما یمختلف کار

شامل:  یاطیاقدامات احت ینبه حداقل برسد. ا یرند،گیم

و استفاده از  یمیاییمواد ش هایویژگیخطرات و  آموزش

 ی،روپوش و دستکش محافظت همچون یحفاظت فرد یزاتتجه

در  .[13]د نباشیم یمحافظت یهاینکبند و عیشماسک، پ

 544 یبه بررس ایمطالعه درو همکاران  Hellmanاین راستا، 

از  یکه آگاه نمودند گزارشو  پرداختند یشگاهیحادثه آزما

تواند منجر به کاهش حوادث یم یمیاییخطرات مواد ش

 ؛[14]ها شود آن یامدهایو پ یبکاهش آس یاو  یشگاهیآزما

و آموزش خطرات مواد  یاندانشجو یآگاه یشرو افزا یناز ا

 یهایطمواد در مح یناستفاده از ا یحصح یهاو روش یمیاییش

از وقوع و  یشگیریپ یهاراه ینتراز مهم یکی یشگاهی،آزما

 ینهزم ینکه در ا ایسألهباشد. میم یشگاهیتکرار حوادث آزما

مواد  یگذارنحوه برچسب ینارتباط ب است، آشکار و روشن

 موادافراد از خواص و خطرات  یو درک و آگاه یمیاییش

کردن، از جمله احساس بعد ینکه شامل چند باشدمی یمیاییش

با توجه به  ینبنابرا ؛[12،15] استادراک  فرایندحافظه و 

و استفاده از مواد  یشگاهیآزما یاهرروزافزون کا یشافزا

، پژوهشگران یان،توسط دانشجو یشگاهدر آزما یمیاییش

افراد نسبت به  یبه سنجش آگاه یازن ید،اپراتورها و اسات

موجود در  یمیاییمواد ش یهایژگیخطرات و و یگذاربرچسب

 این درمناسب  ایپرسشنامه نبود همچنینها و یشگاهآزما

و  ییروا یابزار و بررس ی، مطالعه حاضر با هدف طراحزمینه

 زمینه در افرادو عملکرد  نگرش ی،سنجش آگاه یآن برا یاییپا

 .شدانجام  هایشگاهدر آزما شیمیایی مواد با کار ایمنی
 

 هامواد و روش
و  ییروا یابیو ارز یپژوهش حاضر در دو مرحله طراح

 افراد، نگرش و عملکرد آگاهیدر ارتباط با  ایپرسشنامه یاییپا

 بررسیانجام شد.  یمیاییقرارگرفتن در معرض مواد ش زمینهدر 

 یپرسشنامه جامع کنونکه تا بودند آناز  یحاک یمطالعات قبل

 استفاده با حاضر مطالعه در. است نشده طراحی ینهزم یندر ا

مطالعات گذشته موجود در  یرسا و Walters [6]پرسشنامه  از

کارشناسان  ید،با استفاده از نظرات اسات نیزو  یطهح ینا

و  ایحرفهبهداشت  یرشته مهندس یانو دانشجو یشگاهآزما

 یپرسشنامه جامع ،پانل خبرگان توسط سؤاالت یینها ارزیابی

 بودسؤال  43بخش و  پنجکه متشکل از  یدگرد یطراح

[6،12،13،16]. 

پانل خبرگان به  یاعضا ،پرسشنامه ییروا یمنظور بررسبه

 تیالتحص یهادوره یانو دانشجو یداسات یاننفر از م 10تعداد 

 انتخاب شدند.    یارشته بهداشت حرفه یلیتکم

( از روش CVRمحتوا ) ییروا یمنظور بررسمطالعه به ینا در

 یارصورت که ابتدا پرسشنامه در اخت ین. به اگردیدالوشه استفاده 

پس از  تاها درخواست شد گروه متخصصان قرار گرفت و از آن

، "یضرور" یاسنظر خود را در سه مق ،الؤهر س یقمطالعه دق

 از پس. نمایند مشخص "یرضروریغ" و "یضروریراما غ یدمف"

از انتخاب  ینانکسب اطم جهتنظرات پانل خبرگان  یآورجمع

 یکم یابیارز منظوربه ینمحتوا و همچن ینترو مناسب ینبهتر

شده توسط محتوا طبق فرمول ارائه ییمحتوا، نسبت روا ییروا

 .[17] گردیدالوشه محاسبه 
 

CVR=
𝑛𝑒−

𝑁

2
𝑁

2

 

 

neاند.  پاسخ داده یضرور ینهکه به گز ی: تعداد خبرگان 

N تعداد کل خبرگان : 

( که CVRمحتوا ) ییروا ینسب یبضر یزانم یینپس از تع

( با توجه به تعداد 1در روش الوشه )جدول  شدهارائهطبق جدول 

کسب  منظوربه باشد، 62/0بزرگتر از  بایدنفر(  10پانل خبرگان )

 ییاالت پرسشنامه از شاخص رواؤس ییاز تناسب محتوا یناناطم

( S-CIV/AVEمحتوا ) یی( و متوسط شاخص رواCVIمحتوا )

 یاختصاص ی،سادگ یار، سه معمنظور ینا یاستفاده شد. برا

 یاسمق یکصورت مجزا با استفاده از بودن( و وضوح به)مرتبط

. پس از گردیدند یتوسط خبرگان بررس یچهار حالت یکرتل

 یعتجم طریق از CVI یازاطالعات از خبرگان، امت یآورجمع

 ینیبه بازب یازال که حالت مرتبط اما نؤهر س یموافق برا یازاتامت

بر تعداد کل پانل خبرگان  یمتقس ،اندکسب کرده رامرتبط  و کامالً

 در  ،الؤهر س یبرا CVI یازاتمحاسبه شد. پس از محاسبه امت
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 شدهبا توجه به تعداد پانل خبرگان انتخاب CVRقبول حداقل مقادیر قابل: 1جدول 

  CVRحداقل مقدار  تعداد اعضای پانل  CVRحداقل مقدار  تعداد اعضای پانل

5 99/0 13 54/0 

6 99/0 14 51/0 

7 99/0 15 49/0 

8 75/0 20 42/0 

9 78/0 25 37/0 

10 62/0 30 33/0 

11 59/0 35 31/0 

12 56/0 40 29/0 

 
 7/0کمتر از  ایمحتو ییشاخص روا یازامت سؤالکه  یصورت

تا  7/0 ینب یازکه امت یو در صورت گردیدمیال حذف ؤ، سداشت

. گرفتمیو اصالح قرار  ینی، مورد بازبنمودمی کسب را 79/0

ال ؤ، سبودمی 79/0آن باالتر از  یازکه امت یدر صورت همچنین

 .  گرفتمیقرار  یرشمورد پذ

 یمحتوا ییشاخص روا اتنمر یانگیندر انتها براساس م

 ییمحتوا ییاالت پرسشنامه، متوسط شاخص رواؤس یتمام

 د. گردی( محاسبه S-CVI/AVEپرسشنامه )

 یبپرسشنامه از ضر یاییپا یابیمنظور ارزدر مطالعه حاضر به

 یدتریناز مف یکی یبضر ینکرونباخ استفاده شد. محاسبه ا یآلفا

 یدرون یو سازگار یاییسنجش پا یمورد استفاده برا یهاروش

 ی. برا[18،19] دباشیم یکرتل یاسمق یدارا یهاپرسشنامه

 یهمسان یبسؤاالت پرسشنامه از ضر یدرون یاییمحاسبه پا

 یرمتغ "1تا  0"کرونباخ( استفاده شد که از  ی)آلفا یدرون

 یهمسان یبکه ضر ییهایاسذکر است از مق یان. شاباشدمی

 یمقاصد پژوهش یتوان برایباشد م 7/0از  یشها بآن یدرون

مورد نظر  یهاشاخص ت،اطالعا یآوراستفاده کرد. پس از جمع

افزار از نرم یریگو با بهره همربوط یآمار یهابا استفاده از آزمون

SPSS یدندگرد یلو تحل یهمحاسبه و تجز. 

 

 هایافته
ر دنظر  موردپرسشنامه  یاییو پا ییروا بررسی منظوربه

بهداشت و  یهان دانشکدهیااز دانشجو نفر 30 ،حاضر مطالعه

 نظر ردنمونه  عنوانبههمدان  یدانشگاه علوم پزشک یداروساز

 یکارشناس یانها از دانشجوآن ازدرصد  50که  شدند گرفته

ها از آن از درصد 30 ی،ابهداشت حرفه یرشته مهندس یوستهپ

و  یطبهداشت مح یرشته مهندس یوستهپ یکارشناس یاندانشجو

 .دندبو یرشته داروساز یان دکتریاز دانشجو دیگر درصد 20

 66/36در سال اول،  درصد 33/43، یاندانشجو ینا یاناز م

 یلبه تحص مشغولدرصد در سال سوم  20در سال دوم و  درصد

 یسن یارو انحراف مع یانگینمطالعه م ین. در ابودند

 سال 61/20±988/0معادل  یاییپا یدر بررس گانکنندشرکت

 ،کنندگاناز شرکت درصد 60ذکر است که  یان. شاشد گزارش

 درصد مرد بودند. 40زن و 

که با توجه به مطالعات گذشته و نظر پانل  ییپرسشنامه ابتدا

 یمطالعه در پ ین. در ابودال ؤس 47 یشد، دارا یخبرگان طراح

 ،نفر( 10محتوا براساس نظر پانل خبرگان ) یینسبت روا یبررس

 62/0کمتر از  CVRال با ؤس چهارشده، یال طراحؤس 47 یناز ب

 برود. ب 62/0از  یشترب یزاالت نؤس سایر CVR. گردیدندحذف 

بود. در  62/0از  یشتراالت بؤس یتمام CVIمقدار  نتایج، مبنای

 ینا در. گردید تدوین و تأییدال ؤس 43پرسشنامه با  ینا یت،نها

االت ؤس CVR یانگینم از استفاده بامحتوا  ییمطالعه شاخص روا

 یرشکه پذ ییمحاسبه شد و از آنجا 924/0 معادلمانده یباق

 یعدد برا ین، ااست 79/0از  یشترب CVIها براساس نمره یتمآ

 یجاساس نتا. برباشدمی قبولقابلنمره کل پرسشنامه 

 728/0 معادلکرونباخ  یابزار، آلفا یاییپا یآمده برادستهب

پرسشنامه  یاییپا یبرا ییباال نسبتاً ضریب که گردید محاسبه

 یبو ضر اییمحتو ییروا یبضر مقادیر ،2 جدول در. باشدمی

 ارائه شدهطراحیمختلف پرسشنامه  یهاکرونباخ بخش یآلفا

 است. گردیده

. بخش اول بود اصلی بخش پنجاز  متشکل نهاییپرسشنامه 

 یفرد هایویژگیبود که  افراد یکاطالعات دموگراف حاوی

سال  یلی،مقطع تحص یلی،سن، رشته تحص یت،جنس همچون

مربوط به االت ؤ. بخش دوم سشدمی شامل را غیرهو  یلتحص

ال ؤس 12که  بود یمیاییمواد ش یمنیا زمینهدر  افراد یآگاه

ظروف  یرو یهابرچسب شناسایی زمینه درال ؤس سه) یحیتشر

نادرست((  یا)درست  یاینهال دو گزؤس نهو  یمیاییمواد ش

نسبت به  افرادمربوط به نگرش  نیزاالت ؤ. بخش سوم سداشت

 ین. اگرفتیرا دربرم الؤس پنجکه  بود یمیاییمواد ش یمنیا

افراد  و بودند یکرتل یاینهپنج گز یاسمق یاالت داراؤس

، 1مخالفم= کامالً ) نمایندرا انتخاب  ینهاز پنج گز یکی یستبامی

(. 5موافقم= کامالً و  4، موافقم=3ندارم= ی، نظر2مخالفم=

 در افراداالت مربوط به عملکرد ؤبخش چهارم س براین،عالوه

. بخش داشتال ؤس 10بود که  یمیاییمواد ش یمنیاصول ا زمینه

در  یمیاییمواد ش یمنیا یتمربوط به وضع نیزاالت ؤپنجم س

االت ؤس ی. تمامشدمی شامل راال ؤس هفتها بود که یشگاهآزما

وقت، یچ)ه بودند یاینهپنج گز یاسمق یدو بخش دارا ینا

 (.یشههم واوقات، اغلب  یندرت، گاهبه
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 انو همکار ییرضا 
 

 شدهطراحیمختلف پرسشنامه  یهاکرونباخ بخش یآلفا یبو ضر ییمحتوا ییروا یبضر مقادیر: 2جدول 

 ≤62/0CVR کرونباخ یآلفا یبضر هابخش

 922/0 784/0 یمیاییمواد ش یمنیا مورددر  افراد یآگاه

 928/0 55/0 یمیاییمواد ش یمنینسبت به ا فرادنگرش ا

 982/0 658/0 یمیاییمواد ش یمنیاصول ا زمینه در افرادعملکرد 

 92/0 896/0 هایشگاهدر آزما یمیاییمواد ش یمنیا یتوضع

 

بحث
 یاربس یرثأت یمیایی،خطرات مواد ش از افراد یآگاه یزانم

 یمیاییمواد ش یمنیاصول ا به نسبتها ر عملکرد آنب یمهم

 یشاتانجام آزما یمناز روش ا یاندانشجو یآگاه ،دارد. در واقع

روش قبل از انجام آن،  اینمختلف و ضرورت مطالعه 

و  مواد ایمنی اطالعات هایبرگهو  یمیاییمواد ش یخوانبرچسب

)روپوش  یحفاظت فرد یزاتاستفاده از تجه به نسبت یآگاه یا

( غیرهدستکش، کفش روبسته و  یمنی،ا ینکع یشگاهی،آزما

 یمنا تواند بروز رفتاریمتناسب با خطرات ماده مورد استفاده م

 یینتع شیمیایی موادهنگام کار با  راها نجانب آ از یمنایرغ یا

  .[7،8،10،12،13] یدنما

سنجش  جهت یبوم ینبودن ابزاربا توجه به دردسترس

با مواد  کار ایمنی زمینهدر  افرادنگرش و عملکرد  ی،آگاه

 یینو تع یه، هدف از مطالعه حاضر تههایشگاهدر آزما یمیاییش

 بود.  زمینه ینابزار مرتبط در ا یاییو پا ییروا

 نسبت افراد آگاهی سنجش یعنیبخش دوم پرسشنامه ) در

 با سؤال نه باز، سؤال نه( هاآزمایشگاه در شیمیایی مواد ایمنی به

 عالئم شناسایی زمینه در سؤال سهو  "نادرست و درست"پاسخ 

نحوه  مورد در سؤاالت ین. اگردید طراحی یمیاییمواد ش ایمنی

مواد  یحفاظت فرد یزاتاز تجه یحانتخاب و استفاده صح

و پاش مواد و  یختنحوه پاسخ و عمل در مواجهات، ر یمیایی،ش

 یق،همانند وقوع حر یمیاییمواد ش یگرد یخطرات احتمال

 یینحوه شناسا ها،آزمایشگاه در نیاز مورد حفاظتی یزاتتجه

 با برخورد صحیح نحوه شیمیایی، مواد هایویژگیخطرات و 

 عمومی عالئم ییشناسا ینو همچن یمیاییمواد ش هایپسماند

به  یحارائه پاسخ صح که اندشده طراحی یمیاییبا مواد ش مواجهه

 مواد ایمنی ینهمناسب افراد در زم یآگاه دهندهنشان سؤاالت ینا

 باشد. می هاآزمایشگاه در شیمیایی

در  لیکرت مقیاس در سؤال پنج پرسشنامه، سوم بخش در

که  شد طراحی یمیاییمواد ش منییبه ا دانشجویان نگرش مورد

همانند ضرورت  هاییمقوله موردرا در  یاندانشجو نظر سؤاالت ینا

 دفع ضرورت ها،آزمایشگاه در فردی حفاظت تجهیزاتاستفاده از 

 مقررات و قوانین به توجه ضرورت شیمیایی، هایپسماند صحیح

 مهارتی و آموزشی ملزومات سازیفراهم و آزمایشگاه در ایمنی

 شرایط گزارش ضرورت آزمایشگاهی، کار آغاز از قبل نیاز مورد

 با آزمایشگاهی کار انجام پذیربودنتوجیه ینو همچن ایمننا

  .دادندمی قرار ارزیابی مورد خطرناک شیمیایی مواد از استفاده

 ارزیابی زمینهدر  لیکرت مقیاس با سؤال 10 یزبخش چهارم ن در

شد که در واقع  یطراح یمنیاز اصول ا دانشجویان عملکرد نحوه

 به هاآن یالتزام عمل یزانو م یاندانشجو ینحوه رفتار کنون یانگرب

 که ساخت خاطرنشان باید. باشدیم یشگاهیکار آزما یمنیا اصول

ها آن که است ایگونهبه یاندانشجو یکل عملکرد و یرفتار اتمسفر

 .باشند داشته یآزمایشگاه کار انجام حین یکاف یمنیاحساس ا

امکانات  یتوضع یابیارز منظوربهپرسشنامه  یانیبخش پا در

 با سؤال هفت ها،آزمایشگاه یمنیا افزاریسختو  افزارینرم

 هایآموزش وضعیت بررسی به که گردید راحیط لیکرت مقیاس

 آزمایشگاه، در کار آغاز از قبل دانشجویان به شدهارائه یمنیا

 نظارت وجود موجود، عمومی و فردی حفاظت تجهیزات وضعیت

 ایمنی وضعیت از هاآن کلی ارزیابی و دانشجویان کار بر کافی

 ،بخش ینکه اطالعات ا رسدمی نظر به. پرداختندمی هاآزمایشگاه

 تجهیزات وضعیت نقایص، اصالح راستایرا در  یمناسب بازخورد

   .نمایدمیارائه  یمنیا هایآموزش تکمیل و ایمنی

Walters  با عنوان  یادر مطالعه 2017و همکاران در سال

 یهایشگاهآموز درباره آزمادانش 226 یمنینگرش و اطالعات ا"

مطالعه  این. در نمودند طراحی منظور این برای را ابزاری "یمیش

 سؤاالتو  باز سؤاالتاالت از جمله ؤاز س یمختلف یفط

 به نسبت یاننگرش و دانش دانشجو یبررس برای ایچندگزینه

مورد  در را یجینتا پژوهشگران این. شد استفاده شیمیایی مواد

 یجاما نتا نکردند؛ابزار مورد استفاده گزارش  یاییو پا ییروا

 یاندانشجو یبه بهبود دانش و آگاه یازاز ن یمطالعه حاک یخروج

 .[6] بود آزمایشگاهی کار در ایمنی زمینهدر 

و همکاران صورت   El-Gilanyمشابه که توسط پژوهشیدر 

Knowledge :KAP ,نگرش و عملکرد ) ی،آگاه ،گرفت

Attitude and Practices )پزشکی هاییشگاهآزما هایتکنسین 

مطالعه  ین. در اگرفت قرار بررسی مورد آزمایشگاهی یمنیدرباره ا

. یدندگرد یآورجمع یپرسشنامه خوداظهار یلهوس هاطالعات ب

 یاییو پا ییابزار با روا ینکه ا بودند آناز  حاکی آمدهدستبه نتایج

نگرش و  ی،افراد با آگاه استتوانسته  یبه خوب 7/0-1 ینر بیمتغ

 خاطرنشان باید. [13]دهد  ییزتم یگرعملکرد بهتر را از کارکنان د

 یموارد ، El-Gilanyتوسط شدهطراحیدر پرسشنامه  که ساخت

 مواجهات و پزشکی هایپسماند دفع و آوریجمع یلاز قب

 مواد ایمنی به اما بودند؛ گرفته قرار توجه مورد بیشتر بیولوژیکی

  .بود شده پرداخته کمتر شیمیایی
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 ییایمیش مواد یمنیا خصوص در عملکرد و نگرش ،یآگاه سنجش یبرا یبوم بزارا 

Su  و درک  یآگاه یبه بررس پژوهشیدر  نیزو همکاران

 یمیاییمواد ش ایمنی هایبرچسب مورد در تایوانی دانشجویان

و  ندشد یآورپرداختند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه جمع

 گزارشهر پرسشنامه  یبرا 72/0کرونباخ معادل  یمقدار آلفا

 عالئمبا  یاندانشجو ییآشنا یزانم ابزار این در. [12] گردید

 ایمنی هایمقوله سایراما  گردید؛ بررسی یهماهنگ جهان سیستم

 .نگرفتند قرار توجه مورد آزمایشگاه شیمیایی مواد

 تمامی در که دهدمیمطالعات گذشته نشان  بررسی

د کار با موا یمنیبه بهبود و توجه به مقوله ا یازن مطالعات،

هم م این به توجه با و است شده توصیه هایشگادر آزما یمیاییش

در  معموالً آزمایشگاهی کار با دانشجویان مواجهه اولین که

 زمینهدر  یتجربه کاف اغلب یانو دانشجو افتدیها اتفاق مدانشگاه

زش به به ارائه آمو نیاز ندارند، را یمیاییکار با مواد ش ایمنی

دانش، نوع  یزانم یشپا و همچنین زمینه یندر ا یاندانشجو

از  دهاستفابا  یمنیا اصول به نسبت هاآنعملکرد  یزاننگرش و م

 یقاتیتحق و آموزشی مراکز در. باشدمی یمعتبر ضرور ابزارهای

 ییآشنا یبرا یدرس هایواحد یا هادوره معموالً مختلف،

رگزار ب یمیاییکار با مواد ش یمنیو کارکنان با اصول ا یاندانشجو

اد افراد نوع نگرش و اعتق یلدل به مواقعاز  یکه در برخ شودمی

 به رمنج و نداشته مناسبی کارایی هاشآموز ینا ینه،زم ینبه ا

موارد  از یبرخ در. شوندنمی یحو صح یمنا هایرفتار بروز

 ایندر  یو دانش کاف یبدون داشتن آگاه افراد، یا دانشجویان

حوادث  تواندمیامر  اینکه  شوندیم یشگاهیکار آزما وارد زمینه

 وجود ور این از باشد؛ داشته دنبال به را آوریزیانو مواجهات 

نگرش و عملکرد افراد  ی،آگاه سنجش زمینهمعتبر در  ابزاری

 میزان سنجش در تواندمی شیمیایی مواد با کار ایمنی به نسبت

 هاینیاز و نواقص شناسایی همچنین و آموزشی هایدوره موفقیت

ده قرار مورد استفا یمیاییمواد ش ایمنیبا  ارتباطافراد در  یآموزش

 گیریبهره باآن بود تا  بر یحاضر سع پرسشنامه ین. در تدویردگ

که  یپرسشنامه جامع متخصصان، نظر و گذشته مطالعات از

در  یمیاییکار با مواد ش یمنیجوانب ا یتمام برگیرندهدر

نشان  یزن پرسشنامه یابیارز نتایجگردد.  ینباشد، تدو هاآزمایشگاه

 این رایب مناسبی پایایی و روایی از شدهطراحیداد که پرسشنامه 

 .باشدمی برخوردار منظور

 

 گیرینتیجه
مطالعه  یاییو پا ییروا یمربوط به بررس یجبا توجه به نتا

 یمناسب یاییو پا ییپرسشنامه از روا ینحاضر مشخص شد که ا

 ایمنی با ارتباطدر  افراد عملکرد و نگرش ی،سنجش آگاه یبرا

توان یباشد و میبرخوردار م هاآزمایشگاه در یمیاییمواد ش با کار

 استفاده نمود. یآن در مطالعات آت از
 

 تشکر و قدردانی
 ییدانشجو یقاتتحق یتهاز کم یسندگاننو یلهوسینبد

 پژوهش نیا از یمال تیحما برایهمدان  یدانشگاه علوم پزشک

 .یندنمایم یتشکر و قدردان
 

 منافع تضاد
 گونهچیه حاضر پژوهش در که ندینمایم اظهار سندگانینو

 .ندارد وجود هاسازمان ریسا و سندگانینو نیب یمنافع تضاد
 

 اخالقی مالحظات
 کنندگانشرکت یبرا مطالعه اهداف ،پرسشنامه لیتکم از قبل

 رد داوطلبانه طورهب و کامل یگاهآ با کنندگانشرکت و شد حیتشر

 .نمودند مشارکت مطالعه نیا
 

 نویسندگان سهم
 در ییرضا عرفان و محرز یبیحب دیمج حاضر مطالعه در

 و وثوق یصادق یمهد ،ییرضا عرفان پژوهش، یطراح مرحله

 و یمحمد ونسی داده، یآورجمع در یمحمد جان رحسنیام

 یبیحب دیمج و هاداده لیتحل و هیتجز در پوریمرتض رضایعل

 مشارکت مقاله اصالح و نگارش در ییرضا عرفان و محرز

 . ندداشت
 

 مالی حمایت
 طرح شماره با یقاتیتحق پروژه کی از یبخش حاضر مطالعه

 ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یسو از که باشدیم 1612146661

 .است شده یبانیپشت همدان یپزشک علوم دانشگاه
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