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  :چكيده

 نچه از  اين عبارات درمي يابيم اين است كه  بدون انجام آزمايش،آ .ديدم به خاطر آوردم و عمل كردم آموختم شنيدم وفراموش كردم،

از طرفي انجام هر آزمايش با مواد شيميايي بدون رعايت نكات ايمني ، خطرات جاني براي شخص آزمايش  .يادگيري به آساني حاصل نمي شود

بسا با ايجاد واكنشهايي غير منتظره منجر به حوادثي كننده و در بعد وسيع تر خطرات زيست محيطي براي جامعه در پي خواهد داشت و چه 

مواد شيميايي  هاي از خطر دبيران آگاهيبر اين اساس آنچه در اين پژوهش به آن پرداخته ايم بررسي ميزان  . شود... چون انفجار و حريق و 

مونيم دي كرومات در آزمايشگاه  شيمي  به عنوان ايمني هنگام استفاده از مواد شيميايي است، جيوه در آزمايشگاه فيزيك و آنكات ورعايت 

  .يكي از مواد شيميايي پر استفاده در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است

سپس در جمع آوري اطالعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده كرده و .بدين منظور ابتدا به مطالعه پيشينه موضوع پژوهش پرداخته ايم  

نسبي از سه فرضيه اين پژوهش ، نتايج حاصل از طرح تحقيق به تاييد .بهره برده ايم   spssازنرم افزار  ،پرسشنامه اري تحليل آموبررسي براي 

  .فرضيه ديگر انجاميددو  و  رد يك فرضيه 
 

  ايمني و بهداشت، جيوه، آمونيم دي كرومات، مسموميت :واژگان كليدي
  

  :مقدمه

  :عبارتند از آنمهمترين هدف هاي آموزشي از . ج و با هدف هاي گوناگون انجام مي شودآزمايشگاهي براي دستيابي به نتاي فعاليت

پژوهش در درستي مطالب نظري ، افزايش توانايي انديشيدن و استدالل ، ايجاد عالقه به دانش تجربي، ايجاد مهارت در كار و حلّ دشواري 

  .كاري، ايجاد حس اعتماد به نفس هاي روز مره ي زندگي، آساني انتقال معلومات ، ايجاد حس هم

بسيار ديده شده است كه معلم براي تفهيم مطلبي در كالس درس ساعت ها وقت صرف كرده و در آخر هم نتيجه ي رضايت بخشي به 

  .در صورتي كه اگر همان مطلب را با انجام آزمايش ساده اي آموزش مي داد نتيجه ي بهتري مي گرفت.دست نياورده است

ب استفاده از آزمايشگاه و فعاليت هاي عملي در آموزش علوم تجربي يك ضرورت است كه بدون آن نمي توان از موثر بودن بدين ترتي

  1.آموزش و عميق بودن يادگيري دانش آموزان مطمئن بود

ي به عنوان اساسي ترين پيش از سوي ديگر انسان اوليه از زماني كه براي بقاي حيات خويش به كار و تالش پرداخته با مقوله حفاظت و ايمن

اما در كنار پيشرفت هاي اكتسابي ، سالمتي او همواره از سوي خطرات ناشي از عدم به كارگيري صحيح مواد و قوانين . نياز ، آشنا شده است

  2.ايمني ، مورد تهديد و مخاطره قرار گرفته است
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  3.دست آوردن نتيجه ي مطلوب است ه سالمتي و ببنابراين هدف از بيان و رعايت نكات ايمني در آزمايشگاه ، حفظ 
  

  :ضرورت پژوهش 

مطالعات و بررسي هاي متعدد حاكي از آن است كه علت اكثر حوادث و بيماري هاي شغلي بو جود آمده در دنيا  ، عدم آگاهي كافي از  

مره پيرامون ما مورد استفاده قرار مي گيرد ، مي خطرات متعدد ويا چگونگي كنترل و ايمني كار با مواد شيميايي و هر آنچه در زندگي روز

  .باشد

او قرباني چيزي شد كه در مرحله آزمايش و تثبيت بود و اكنون با آن همه .نمونه اي براين مدعا سرگذشت ماري كوري كاشف پرتوزايي است

ست اما استفاده غلط و نادرست ، بيماري و مرگ خطرات بهداشتي كه دارد با شناخت و رعايت دقيق نكات ايمني ، بهترين هديه الهي به بشر ا

   4.اورا در پي داشت

  .يابه عنوان نمونه ديگر، مي توان از تماس با جيوه ي فلزي نام برد كه از دير باز در انسان توليد بيماري هاي فراواني كرده است 

افراد مسموم دچار لرزشهاي . همسايگان شدنفر از  900آتش سوزي در يك معدن جيوه در يوگسالوي باعث مسموميت  1803در سال 

  .عضالني شدند و در حيوانات خانگي هم اين عاليم  مشاهده شد

نفر و مرگ  200شكستن مخزن جيوه در يك كشتي بريتانيايي باعث مرگ همه ي دام و طيور و ايجاد عاليم مسموميت در  1810در سال 

آزمايشگاهها و بيمارستانها و مطب هاي پزشكي و دندان پزشكي بيشتر از آنچه تصور مي امروزه خطر مسموميت با جيوه در مدارس و .نفر شد 3

 .است  5چون جيوه يك سم هوازاد.شود وجود دارد 

  .اين ماده در صورتي كه به آب راه يابد مي تواند با پروتئين بدن ماهي تركيب شود 

در اثر خوردن ماهي آلوده به جيوه در اين ناحيه . همين امر بوده است 1953علت مسموميت با جيوه در منطقه مي ناماتاي ژاپن در سال 

6اثرات اين تراژدي به وسيله يوجين اسميت در كتاب فتوگرافي او به نام  مي ني ماتا .خيلي از بچه ها با نقايص مادرزادي عصبي به دنيا آمدند
 

ودكي است كه با سيستم عصبي شديدا آسيب ديده به دنيا آمده است ، در بستر كه نشانگر ك7عكسي به نام توموكو.به تصوير كشيده شده است

  .موثرتر از هر كتاب و مقاله اي بيانگر فاجعه اي است كه آلودگي آب با تركيبات جيوه مي توانند ايجاد كنند

هي كوسه خودداري كنند ، به زنان حامله توصيه مي كند كه در حين حاملگي از خوردن ما8در حال حاضر سازمان غذا و دارو ي آمريكا 

بيشتر موارد مسموميت مزمن با جيوه به شكل مسموميت شغلي و بيماري شغلي  .چون جيوه در بدن اين ماهي بيشتر تجمع پيدا مي كند

اين صنعت  در.استفاده از جيوه در آماده كردن كرك در ساخت كاله هاي نمدي تا چند سال قبل در آمريكا و اروپا رواج زياد داشته است 9.است

معموال دركارگران اين صنعت لرزش هاي عضالني ناشي از مسموميت با جيوه وجود داردكه آن را .به دفعات مسموميت با جيوه ديده شده است 

  ...10.به نام لرزش كاله سازان مي خوانند

گام كار با مواد شيميايي مي تواند در پي آنچه بيان كرديم نمونه هايي چند از موارد بسياري است كه عدم آگاهي و رعايت نكات ايمني هن

  .داشته باشد
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موادي كه با آن سروكار دارند ، آشنايي داشته باشند و ...اگر همه افراد با خطرات مختلف زيست محيطي ، حريق و انفجار ، واكنش پذيري و

حوادث و بيماري ها به وقوع نخواهد پيوست و اگر هم  مطابق برچسب و شناسنامه ايمني ، مواد را بشناسند و مطابق آن رفتار كنند ، بسياري از

 11.حادثه اي رخ دهد شدت آن كم است و اگر شدت داشته باشد امداد و نجاتش به طور صحيح و مناسب انجام خواهد شد

  

  : فرضيه هاي پژوهش

  .دارند آگاهي) جيوه و آمونيوم دي كرومات(درباره خطرات موادمعلمان شيمي و فيزيك در دوره متوسطه -1

  .رعايت مي كنند )جيوه و آمونيوم دي كرومات(نكات ايمني را هنگام كار با مواد خطرناكمعلمان فيزيك و شيمي  -2

  .ازآگاهي هاي الزم هنگام بروز مسموميت با مواد شيميايي برخوردارندمعلمان فيزيك و شيمي -3

دبيران فيزيك و (براي جمع آوري اطالعات  از گروههاي مورد نظر  بنابراين. است تحليلي  _توصيفي حاضر از نوع  پژوهش:روش پژوهش

اي و تصادفي  گيري خوشه تركيب روش نمونه(تركيبي است  نمونه گيري از نوع شرو .ازجامعه آماري انتخاب شده است % 10حداقل )  شيمي 

ايي آن ، براي اندازه گيري هدف، توسط كارشناسان رشته كه رو ، است ي محقق ساخته سشنامهمصاحبه با دبيران واستفاده از پر ابزار،). ساده

  .شده استتحليل  فوقپس از جمع آوري اطالعات ، داده ها با نرم افزار . است ايمني و بهداشت تاييد شده
  

  : پيشينه تحقيق 

  .در مورد موضوع مورد پژوهش در منابع داخل كشور به زبان فارسي پيشينه اي يافت نشد
  

 :پيشينه نظري 

مالي بل از آن كه آزمايشي را  انجام دهيد بايددقيقاً بدانيد براي انجام آن به چه چيزي نياز داريد ، سپس به آن فكر كنيد تا از خطرات احتق 

همه ي مواد شيميايي رابايستي سمي تلقي كرد مگر اين كه غير سمي بودن : در اين زمينه يك اصل وجود دارد.آن آگاهي كامل داشته  باشيد 

به طوري كه تماس با ،.تعريف مي شودتوانايي يك تركيب براي نابود سازي نسوج زنده  به صورتسميت مواد شيميايي . ها به اثبات رسد  آن

مانند خوردن .(اين مواد سبب اختالل در سيستم عصبي ،تنفسي و يا توليد مثل  مي شود و گاهي با بروز بيماري سبب مرگ انسان مي گردد 

  12 )ستشمام و يا جذب آنها از طريق پوست اين مواد ، ا

نكات ، خطرات استفاده از اين مواد،  خواص فيزيكي و شيميايي( :پردازيم  ر جنبه ميادر ادامه به بررسي جيوه و آمونيم دي كرومات از چه

  )هنگام كار وكمك هاي اوليه هنگام بروز مسموميت ايمني

  جيوه

  :خواص فيزيكي و شيميايي  )الف

فرم . جيوه در هر دو شكل آلي و معدني وجود دارد. لز مايعي است كه درمحيط زيست پايدار و در زنجيره مواد غذايي يافت مي شودجيوه ، ف

گيرد و در اثر واكنش با  تبخير عنصر جيوه در دماي اتاق صورت مي  .غير آلي بيشتر به جيوه عنصري و نمكهاي جيوه تقسيم شده است

  .آمالگام و تركيبات آلي جيوه را به وجود مي آورد نمك ، ،بسياري از عناصر 

نقره اي : رنگ  _مول/ گرم  200.59: وزن مولكولي . طعم آن نامشخص است  .و بي بو است ) داراي چگالي زياد.(مايع: حالت فيزيكي و ظاهر 

فشار  _)1= آب ( 13.55: ن مخصوص وز  _ C ° 1462: دماي بحراني  _ C ° 38.87- : نقطه ذوب  _ C ° 356.73: نقطه جوش  _سفيد 

 .به مقدار كمي در آب سرد محلول است: حالليت  _) 1= هوا ( 6.93: چگالي بخار  _.در دسترس نيست: بخار 
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  .ناسازگار است ،جيوه با عوامل اكسيد كننده و فلزات

جيوه در تماس با ليتيم و  وقتي كه.شان دهندمخلوطي از كاربيد سديم و جيوه، آلومينيوم، سرب، و يا آهن مي توانند به شدت واكنش ن

 . م قرار گيرد امكان انفجار وجود داردروبيدي

  .جيوه خاصيت خورندگي باال درتماس با فلزات گوناگون آزمايشگاهي نشان مي دهد، جيوه قادر به نفوذ به مس و آلياژهاي آن نيز ميباشد

اماجيوه تحت واكنش هاي .در حضور مواد مختلف امكان آتش سوزي وجود ندارد جيوه  غير قابل اشتعال و جرقه زدن بطور معمولي است و

دي اكسيد و جيوه مايع، در هنگام  مخلوط شدن ايجاد انفجار كلر . باشد خطرناك در حضور گرما و جرقه و يا احتراق بسيار خطرناك مي

  .دنكن وحشتناكي مي

مخلوطي از كربونيل خشك و اكسيژن با لرزش شديد با جيوه ايجاد انفجار . توليد كنند جيوه و آمونياك مي توانند يك ماده منفجره بسيار قوي 

  .ميلي گرم در متر مكعب ميباشد  0.025حدود مجاز جيوه در محيط  .آزيد متيل در حضور جيوه به طور بالقوه ايجاد انفجار مي كند. كند مي

  :خطرات ) ب

تركيبات بسيار مضر هستند و حتي در سيستم دفع و انباشت آنها هم نياز به  بسياري از اين. كليه فرمهاي جيوه سمي هستند •

  .استفاده از امكانات و تجهيزات استاندارد ميباشد
 .همه فرمهاي جيوه مي توانند روي توليد مثل و جنين اثر منفي بگذارند •

رتماس با پوست اثرات مخربي به بار مي آورد بيش از حد در معرض جيوه قرار گرفتن ، چه تنفس بخار جيوه موجود در هوا يا در اث •

 .كه اين اثرات  ممكن است تا ماهها و سالها ديده نشود

  .مسموميت ناشي از جيوه از طريق تنفس ، خوردن، و تزريق يا جذب از طريق تماس با پوست صورت مي گيرد •
بخارجيوه  قادراست به . طريق پوست جذب مي شود دليل اصلي خطرناكي جيوه در آزمايشگاه ،  فرار بودن آن است و ديگر اينكه از •

جيوه فلزي و تركيبات جيوه ، . سيستم عصبي مركزي نفوذ كند، در آنجا يونيزه شده و به دام مي افتد و اثرات بسيار سمي دارد

جيوه ، يعني(بخار جيوه .بسيار خطرناك هستند ،درصورت استنشاق  يا در صورتي كه بر روي پوست به مدت طوالني باقي بماند

 خون به جيوه توسط، عنصرجذب از پس. عبوركند پوست سالم طريق از مي تواند جذب شده و استنشاق طريق از به آساني) عنصري

 .كند جراحت توليدمي تواند  اكسيداسيونمحصول .شود مي اكسيده عصبي مركزي وارد مي شود و در آن جا سيستم

را  عاطفي و بي ثباتي، بي خوابي، كم رو بودن، دست لرزش اشند عاليمي چون افزايشجيوه عنصري ب در معرض به شدت كه افرادي •

   . نشان مي دهند 
  . جيوه توسط دستگاه گوارش به خوبي جذب نمي شود بنابراين ، در هنگام بلع، سميت آن خفيف  است •
 كافي نباشد ،عوارض نامطلوبي محل كار كنترل راگ و .در اثر گرم شدن جيوه مايع به مقدار زياد افزايش مي يابدمقداربخارات جيوه  •

  .بوجود مي آورد تقريبا بالفاصله در انسان

  : نكات ايمني كار با جيوه )ج

در صورت امكان از .، ممكن است حاوي جيوه باشد...برخي از تجهيزات  آزمايشگاهي، مانند دماسنج، پمپ خالء، فشار سنج، و  .1

باخريد تجهيزات بدون جيوه، يا دنبال جايگزيني با سميت  كمتر در سنتز هاي .(ب كنيداستفاده ي تجهيزات حاوي جيوه اجتنا

.)شيميايي باشيد
13

  

 .هميشه درب ظرف محتوي جيوه را محكم ببنديد .2

 .ظرف راخشك نگه داريد و هرگز آب به اين ماده اضافه نكنيد .3
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 .را بو نكشيدمحتوي جيوه هرگز ظرف  .4

 .افي است ، از  تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيداگر امكانات تهويه محل كارتان ناك .5

 .از نزديك كردن ظرف جيوه به فلزات و مواد آتش زا خودداري كنيد .6

 .درجه سانتي گراد نگهداري كنيد 25آن رادر جاي خشك و خنك و دماي كمتر از  .7

 EH & S.تماس بگيريد   EH & Sبايد با  رد خطربرآو كاركنيد براي به شروعبا آن  خريد و ياآن را ب تركيبات يا جيوهقبل از اينكه  .8

  :در موارد زير كمك خواهد كرد 
  .كار با آن را داريد كه  قصداي  ماده اطالعاتي از سميت بررسي •
  .محل كار بازرسي •
  . جيوه تركيباتجيوه با  مراحل كاراستاندارد  بررسي •
  .در آزمايشگاه هستند افرادي كه سوابق آموزشي بررسي •
  .باشد مناسب مهندسي و ساختشگاه كه از نظر كنترل آزماي •
  .تجهيزات مناسب بودن ايمني تست •

  .كار مي كنيدكه با آن خاصي  در مواد مناسب PPE فراهم كردن توصيه هايي براي •
  . تعيين مراقبت پزشكي مورد نياز از افرادي كه تحت تاثير مواد شيميايي قرار گرفته اند •

ثانيه از محل كاربه آن  10را كنترل كنيد اين جايگاه ،  بايد بگونه اي باشد كه در كمتر از  جايگاه شستشوي چشم و دوش اضطراري .9

  . باشد ) درب ها ، تجهيزات(رسيد و مسير دسترسي به آن بايد عاري از  موانعي مثل 

 .كاشي و يا ورقهاي كفپوش آزمايشگاه بايد پوشش وينيل داشته باشند .10

 .موجود باشد و محل آن بايد به صورت مشخص با عالمت نمايش داده شود كيت نشت جيوه بايد در آزمايشگاه .11

در صورت نشت .بايد جيوه نشتي با مواد بي اثر جذب واز روش مناسب دفع زباله ، دفع گردد : در صورت نشت مقدار كم جيوه  .12

، با شن و ماسه و يا ساير مواد غير سعي كنيد نشت را در زمين خشك. از آنجا كه جيوه مايعي است خورنده و سمي:مقدارزياد جيوه

از ورود جيوه  به فاضالب، زيرزمين يا . مواد ريخته شده را لمس نكنيد. هيچگاه آب به روي آن  نريزيد.قابل احتراق كنترل كنيد

 .محدوده مناطق مسكوني جلوگيري كنيدو حتما از متخصصين دفع و بازيافت كمك بگيريد

  :كمك هاي اوليه )د

دقيقه  15در صورت استفاده از لنز فورا آنرا از چشم در بياوريد، فورا چشم را با آب فراوان به مدت حداقل : با جيوه تماس چشمي  •

 .اين كار حتمابايد با آب گرم باشد و  فورا پزشك را مطلع سازيد.بشوييد 

قه همراه صابون ضدعفوني كننده دقي 15در صورت تماس، فورا پوست را با آب فراوان به مدت حداقل : تماس جيوه با پوست  •

  .بشوييد و پوشش پوست را با كرم ضد باكتري بپوشانيد و فورا پزشك را خبر دهيد 

  .لباس هاي آلوده  را بشوييد و كفش آلوده را تميز نماييد •

يقه، كراوات، وكمربند فرد مسموم . رد منتقل كنيددر صورت استنشاق، شخص را به محيطي كه هواي تازه دا: تنفس بخارات جيوه  •

از اكسيژن استفاده نماييد و در صورت نياز  اگر تنفس فرد قطع شده است از تنفس مصنوعي و اگر تنفس مشكل است،. را شل كنيد

دهان وارد بدن شخص كمك كننده مراقب باشد كه مواد سمي در اثر انجام تنفس دهان به . از تنفس دهان به دهان استفاده شود

  .فورا به پزشك اطالع دهيد.خودش نگردد
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چيزي را به هرگز . مگر اين كه اين كار توسط پرسنل پزشكي انجام گردد. هرگز شخص را وادار به استفراغ نكنيد: خوردن جيوه  •

.گرديد ، فورا باپزشك تماس بگيريداگر مقدار زيادي از اين ماده بلعيده  .دهان شخص وارد نكنيد
14

  

  :ونيم دي كروماتآم

  :خواص فيزيكي و شيميايي ) الف

حالليت آن در آب بسيار .قرمز و نارنجي شكل است  :رنگ آن .منو كلينيك است  -چهار وجهي . بلوري و كريستالي. جامد: مشخصات ظاهر

 .زياد است  اما در الكل حل نشدني است 

g/cm(، دانسيته  252.10:وزن مولكولي، 36.00 ):g/100g H2O 20 ° C(مقدار حالليت 
3

 pHدرجه سانتيگراد  ،  25در درجه حرارت  2.15:)

  3.95: محلول رقيق

  . در اثر آتش سوزي ايجاد ازت مي كند در اثر گرما ياحضور بسياري از مواد منفجره واكنش مي دهد و .اين ماده ناپايدار است 

   :خطرات )ب

در موقع آتش سوزي . و قادر به محترق كردن مواد آتش زا نيز مي باشد. ردآمونيم دي كرومات درصورت گرم شدن ، خطر انفجار دا •

  .با خطر انفجار همراه است  
 .ممكن است حساسيت انسان به آن ، باعث واكنش هاي آلرژيك آشكار شود كه  همراه با خطر ابتال به  سرطان خواهد بود  •

مواجهه طوالني مدت يا مكرر آن با . خواهد شد  ش از حد باعث سوختگي و حساسيت بي: با پوست  آمونيم دي كرومات تماس •

  .پوست ممكن است باعث سوزش شديد  شود

در صورت  استنشاق ممكن است منجر به عاليمي نظير سرفه بي دليل و طوالني مدت، عطسه ، درد : استنشاق آمونيم دي كرومات •

اسهال و اشك چشم از عاليم پس از  ،درد معده.ني و گلو شود در قفسه سينه ، سوزش بيني، سوزش گلو و دهان و زخم در مخاط بي

 .آن به وجود خواهد آمد سرطان از طريق استنشاق  و  مسموميت كشنده .استنشاق آن مي باشد

بافتهاي  ،پوست ،سيستم تنفسي، ريه ها ،چشم. همراه وروداين ماده به بدن انسان دراثر خوردن، عوارض فراواني به بار خواهد آمد  •

ممكن است باعث خاطي و سيستم ايمني بدن مورد تهديد قرار خواهد گرفت و اختالالت پوستي و آلرژيك را موجب خواهد شد و م

 .همچنين امكان آسيب به كبد يا آسيب كليوي وجود دارد . نيزگردد ارثيو آسيب هاي ژنتيكي 

باعث  مرگ حاد بسياري  از ماهي ها تهديد خواهد كرد و  رودخانه ها راه يابد محيط زيست را به طور بسيار جدي به كه صورتي در •

  .و موجودات آبزي خواهد شد 

  :نكات ايمني كار با آمونيم دي كرومات )ج

 . از معرض آتش و انفجار و جرقه دور نگهداريدآن را  .1

 .اد ديگر مطلع باشيداز مخلوط كردن آن با ديگر مواد  جدا خودداري نماييد مگر اينكه از مشخصات فيزيكي و شيميايي مو .2

 .از تماس با  چشم و پوست و يا استنشاق گرد و غبار يا بخارات آن اجتناب گردد .3

 . دور از گرما ، جرقه و شعله نگه داريد ودر ظروف در بسته و هواي مطبوع ،در جاي خشك ، خنك ،  .4

  .اهنده هاي قوي جدا خودداري گرددكواز نزديكي به موادي نظير بازها  از تماس آن با  مواد قليايي خودداري گردد و .5

 .دور از دسترس كودكان باشد .6

 .از قراردادن در نزديكي مواد خوراكي نيز خودداري گردد   .7

 .شي از آتش سوزي آن اجتناب نماييداز تنفس بخارات نا   .8
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 filter(لتر هواي مناسب هود  مناسب برخوردار باشد و از ماسك تنفسي مجهز به  في محل كار بايستي از سيستم تهويه به همراه   .9

P2  (جهت حفاظت از ريزگردها استفاده كنيد. 

 .از دستكش هاي محافظ ساخته شده از الستيك يا پالستيك استفاده نماييد  .10

 .آن عبور نكند را نيز فراموش نكنيداستفاده از عينك ايمني كه هيچ گردو غبار از مجراهاي    .11

ه جايگاه شستشوي چشم و دوش اضطراري  بايد ب.ملزومات محل كار مي باشد تجهيزات شستشوي چشم و دوش آب نيز از ديگر .12

درب ها ، (ثل ثانيه از محل كاربه آن رسيد و مسير دسترسي به آن بايد عاري از  موانعي م 10گونه اي باشد كه در كمتر از 

 . باشد) تجهيزات

 .از استعمال دخانيات در محل كار جدا خودداري گردد  .13

محيط را . دارو مواد غير قابل احتراق جذب نموده ، سپس منطقه رابا آب بشوييد آنرا با پارچه هاي نم ،در محيطدر صورت پخش   .14

  . و از تهويه مطبوع مناسب استفاده كنيدكامال از گرد و غبار و بخارات سمي پاك نماييد 

 :كمك هاي اوليه در صورت مسموميت با آمونيم دي كرومات )د

  .را شخص را به مكاني كه هواي تازه دارد منتقل كنيد در صورت استنشاق فو •

مثال (دهان به طور كامل با آب شستشو داده شود و با نوشاندن مقدار زياد شير، شخص را وادار به استفراغ در صورت خوردن،   •

نيز خودداري نموده و  هرگز فرد بيهوش  را مجبور به استفراغ نكنيد و از نوشاندن مايعات.نماييد) با چسباندن انگشت به گلو

 .فورا با پزشك تماس بگيريد
  .با مقدار آب فراوان شستشو داده شود و لباسهاي خود را كامال تميز نموده و بشوييددر صورت تماس با پوست و مو   •
  .در صورت ادامه يافتن سوزش و انتشار زخم فورا با پزشك تماس بگيريد •
دقيقه ادامه  15مدت ه شستشو را ب شستشو داده و با بلند كردن پلك ،اوان در صورت تماس با چشم فورا چشم را با آب فر •

.داشت فورا با پزشك تماس بگيريد اگر سوزش ادامه. دهيد
15

  
  

  : تحليل داده هاي پژوهش

  داده هاي اين پژوهش مربوط به دو گروه از دبيران يكي در رشته شيمي وديگري فيزيك مي باشد 

 .امعه آماري رشته ي خود را در دو منطقه از شهر تهران تشكيل ميدهنددرصد از ج 10كه هرگروه شامل 

 9وپرسشنامه ي گروه شيمي شامل ). سوال بسته پاسخ و دو سوال باز پاسخ 8(سوال پاسخ داده اند 10گروه فيزيك به پرسشنامه اي شامل 

  ) سوال بسته پاسخ و يك سوال باز پاسخ 8.(سوالبوده است

 :دبيران فيزيك)آ

  :مدرك تحصيلي) 1

  .دبيران  شركت كننده در پژوهش حاضر داراي مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته فيزيك و زيرگروههاي مربوطه بوده اند

  :جدول زير درصد فراواني دبيران را نشان مي دهد

  

  كارشناسي  كارشناسي ارشد  مدرك تحصيلي

  3/83  7/16  درصد فراواني
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  سابقه تدريس) 2

  .سال بوده است 25/18ن سابقه تدريس دبيران فيزيك شركت كننده در پژوهش ميانگي
  

  ميانگين  كمترين سابقه كار  بيشترين سابقه كار

  25/18  13  سال 23
  

  1بررسي فرضيه ) 3

انتخاب . در پرسشنامه در نظر گرفته شد )4و  3سوال هاي (براي سنجش ميزان آگاهي دبيران فيزيك از خطرات عنصر جيوه،  دو سوال

داده هاي حاصل از اين دو سوال در جدول . وامتياز  انتخاب ساير گزينه ها  صفر خواهد بود 1گزينه ي درست در هريك از اين دو سوال امتياز 

  :زير خالصه شده است
  

  ناچيز  تا حدودي  زياد  ميزان آشنايي با خطرات جيوه

  7/16  50  3/33  درصد فراواني

  . نشان مي دهد كه امتياز حاصل از اين سوال در حد ميانگين مي باشد 95ر سطح اطمينان يك جامعه د tهم چنين آزمون 
  

  2داده هاي مربوط به فرضيه ) 4

در پرسشنامه در نظر گرفته شد و  )7و6و 5(براي دستيابي به ميزان رعايت نكات ايمني هنگام كار با جيوه توسط دبيران فيزيك سه سوال

  .ون سوال هاي قبلي بودامتياز دهي به گزينه ها همچ
  

  ناچيز  تا حدودي  متوسط  زياد  ميزان رعايت نكات ايمني

  50  25  25  0  درصد فراواني
  

الزم است اشاره كنيم كه دبيران مورد پژوهش علت استفاده از جيوه در آزمايش را اشاره ي كتاب درسي به تفاوت خواص مويينگي در جيوه 

  .و آب عنوان نمودند

درصد از افرادي كه تا حد زيادي با خطرات جيوه آشنا بودند، كليه نكات ايمني را هنگام كار با جيوه رعايت 30تنها حدود نكته جالب اينكه، 

  .مي كردند

  3بررسي داده هاي فرضيه ) 5

  .در پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت )9و 8(ميزان آشنايي دبيران فيزيك با مسموميت هاي ناشي از جيوه با دو سوال ديگر

  :جدول زير نتيجه اين بررسي را نشان مي دهد

  

  هيچ  تا حدودي  زياد  ميزان آشنايي با مسموميت هاي ناشي از جيوه

  3/83  7/16  0  درصد فراواني

  

تجربه شخصي، دوره هاي ضمن : همچنين دبيراني كه تا حدودي با مسموميت هاي ناشي از جيوه آشنا بودند، منبع اين آگاهي را به ترتيب 

 .و تحصيالت دانشگاهي بيان نموده اندخدمت 
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  دبيران شيمي)ب

  .درصد باقيمانده كارشناسي مي باشد 65درصد از دبيران شركت كننده در پژوهش حاضر داراي مدرك كارشناسي ارشدو مدرك 35حدود 

  .سال مي باشد 21/17سال بوده و ميانگين آن  21تا  12همچنين سابقه ي تدريس دبيران بين 

  1ه بررسي فرضي

انتخاب گزينه ي درست . براي سنجش ميزان آگاهي دبيران شيمي از خطرات آمونيوم دي كرومات،  دو سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شد

 1/7داده هاي حاصل از اين دو سوال نشان مي دهد كه . وامتياز  انتخاب ساير گزينه ها  صفر خواهد بود 1در هريك از اين دو سوال امتياز 

داده ها نشان داد هيچ يك از . درصد تا حدودي با خطرات اين ماده آشنا بودند 9/92ز دبيران هيچ آشنايي با خطرات اين ماده نداشته و درصد ا

  .دبيران حاضر در پژوهش آشنايي كامل و قابل قبولي با خطرات اين ماده نداشتند

  . حاصل از اين سوال پايين تر از حد ميانگين است درصد نشان مي دهد كه امتياز 95در سطح اطمينان  tهم چنين آزمون 

  2بررسي فرضيه 

 براي دستيابي به ميزان رعايت نكات ايمني هنگام كار با آمونيوم دي كرومات توسط دبيران شيمي، سه سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شد و

درصد از دبيران به طور ناچيزي نكات ايمني را هنگام كار با  7/85داده ها نشان مي دهد كه .امتياز دهي به گزينه ها همچون دو سوال قبل بود

  .درصد بقيه نيز در حد متوسطي ، هنگام كار به نكات ايمني توجه مي كنند 1/7درصد تا حدودي و  1/7. اين ماده رعايت مي كنند

  3داده هاي فرضيه 

آگاهي . مات با دو سوال ديگر در پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتميزان آشنايي دبيران شيمي با مسموميت هاي ناشي از آمونيوم دي كرو

  . درصد بقيه هيچ آشنايي با اين مساله نداشته اند 5/85درصد از دبيران با اين مساله به اندازه ي متوسط بوده و  5/14حدود 

در كسب دانش فعلي خود در زمينه خطرات  دبيران شركت كننده در پژوهش، تاثير تحصيالت دانشگاهي، كالس هاي ضمن خدمت و مطالعه را

  .آمونيوم دي كرومات يكسان دانسته اند
  

  :نتيجه گيري

را در مورد دبيران فيزيك درحد متوسط ارزيابي كرده است ، نمي توان  1كه امتياز مربوط به فرضيه  tباتوجه به نتيجه حاصل از آزمون   -1

فيزيك  قاطعانه تصميم گرفت يعني آگاهي بيشتر دبيران فيزيك مورد مطالعه از خطرات نسبت به رد يا قبول فرضيه اول در مورد دبيران 

يعني دبيران شيمي آگاهي كافي در مورد .اما در مورد دبيران شيمي اين فرضيه با قاطعيت رد مي شود.جيوه در حد متوسطي مي باشد

  .خطرات آمونيوم دي كرومات را ندارند

جيوه و آمونيوم دي (ها نشان داد كه فرضيه دوم در مورد رعايت نكات ايمني هنگام كار با مواد خطرناك  داده هاي حاصل از پرسشنامه -2

  .معلمان فيزيك و شيمي نكات ايمني را هنگام كار با مواد خطرناك رعايت نمي كنندنتيجه آنكه . مردود مي باشد)  كرومات

درصد از افرادي كه با خطرات جيوه آشنا بودند، نكات  30تنها  مي دهد كهشان ن  2و  1مقايسه يافته هاي  به دست آمده از فرضيه  - 3 

مي توان نتيجه گرفت كه آگاهي اين افراد نسبت به خطرات جيوه سطحي بوده و بنابراين .  ايمني را هنگام كار با اين ماده رعايت مي كنند

  .سبب تغيير رفتار آنها نشده است

يعني .ده هاي حاصل از پژوهش هم در مورد دبيران شيمي وهم در مورد دبيران فيزيك مردود مي شود فرضيه سوم نيز با توجه به دا-4

  .برخوردار نيستندمعلمان فيزيك و شيمي ازآگاهي هاي الزم هنگام بروز مسموميت با مواد شيميايي 
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  :پيشنهادات

اي الزم در سطح يك كارخانه  ويا كشوربه صورت يك جريان منظم  تا زماني كه مسئولين  ايمني كامال كار آمد و يا سازمانه"از آنجايي كه  .1

پيشنهاد مي شود وزارت آموزش  16".وجود نداشته باشد، اهميت پيشگيري از سوانح و يا بررسي اطالعات و يا اقدامات ايمني موثر نخواهد بود

و پاسخگويي به نياز مدارس اقدام نموده تا عالوه بر  و پرورش با همكاري نهاد هاي مربوطه با پيش بيني دفترايمني و بازرسي به نظارت

پيشگيري از آسيب به معلمان ،  متصديان آزمايشگاه و دانش آموزان ، با دفع صحيح مواد شيميايي ازآسيب به محيط زيست نيز جلوگيري 

 .گردد

مي  باشد و در اين زمينه دانشجويان رشته بايد جزو واحد هاي درسي دانشجويان رشته ي شي) ايمني مواد( MSDSواحد درسي با محوريت  .2

 .هاي فيزيك و زيست شناسي نيز بايد در حد مورد نياز با اين اطالعات آشنا شوند

به نظر مي رسد دوره هاي ضمن خدمت دبيران نيز  به صورت اختصاصي الزم است  دوره هايي در باره ي ايمني مواد معلمان شيمي و  .3

 .خدمت دبيران برگزار شودفيزيك و زيست توسط مراكز ضمن 

 .شايسته است كتابهايي در زمينه ي ايمني مواد در آزمايشگاه مدارس تاليف شده و مدارس ملزم به تهيه و استفاده از آن باشند .4

امدهاي بررسي هاي بيشتر در مورد ميزان آلودگي آزمايشگاهها، نحوه ي انبار داري مواد و دفع زباله هاي شيميايي مدارس انجام شده و پي .5

 . دفع نامناسب زباله هاي شيميايي مدارس بر محيط زيست در پژوهش هايي جداگانه ، مورد سنجش قرار گيرد
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