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  چکیده
مقدمه: سیستم هماهنگ جهانی)GHS(، سیستمی برای برچسب گذاری مواد شیمیایی می باشد. لذا هدف مطالعه ی 

حاضر تاثیر مداخله ی آموزشی سریع بر میزان آگاهی دانشجویان نسبت به سیستم هماهنگ جهانی می باشد.

دانش  یان  دانشجو  از  نفر  میان 317  در  و  بوده  مقطعی  نوع  از  و  توصیفی-تحلیلی  مطالعه ی  این  کار:  روش 
کده های بهداشت و پیراپزشکی دانش گاه علوم پزشکی قزوین که واحدهای عملی آزمایش گاهی دارند، در سال 
1395 انجام شد. نمونه -گیری در جامعه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. برای جمع آوری اطالعات 
از پرسش نامه  های ویژگی های دموگرافیک و برچسب گذاری سیستم جهانی استفاده شد. آموزش مداخله ای 
برای آشنایی با عالیم مربوط به برچسب ایمنی مواد شیمیایی، نوع خطر مواد شیمیایی به صورت سریع و از طریق 
پاورپوینت به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون های تی تست، آنالیز واریانس و تی زوجی با 

استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 18 انجام گرفت.   

یافته ها: دانشجویان علوم آزمایش گا هی با میانگین 48/31 % قبل از آموزش و  دانشجویان بهداشت حرفه ای با 
میانگین  94/44 % پاسخ های درست بعد از آموزش، بیش ترین میزان آگاهی را نسبت به سیستم هماهنگ برچسپ 
گذاری جهانی)GHS(  به خود اختصاص دادند. یافته های این مطالعه نشان داد که آموزش دارای اثر معناداری بر روی 

آگاهی نسبت به سیستم برچسب گذاری جهانی )GHS( می باشد.

نتیجه گیری: مطالعه ی حاضر نشان داد که میزان آگاهی اولیه ی دانشجویان نسبت به سیستم هماهنگ جهانی پایین 
می باشد، لذا جهت پیش گیری از حوادث ناگوار در محیط های آزمایش گاهی، اجرای یک آموزش کوتاه مدت می تواند 
نقش به سزایی در باال بردن آگاهی دانشجویان از خطرات مواد شیمیایی و کاهش رفتارهای ناایمن در هنگام کارهای 

آزمایش گاهی داشته باشد. 

GHS ،کلمات کلیدی:  آموزش، آگاهی، دانشجویان، عالیم هشدار دهنده   

تاثیر مداخله ی آموزشی بر میزان آگاهی دانشجویان نسبت به عالیم هشداردهنده 

 )GHS(سیستم هماهنگ جهانی

تاریخ دریافت: 1396/7/23،          تاریخ پذیرش: 1396/6/8
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   مقدمه
بهبود  و  ارتقاء  به منظور  شیمیایی  مواد  از  استفاده 
اما در  زندگی یک عمل گسترده در سراسر جهان است. 
کنار مزایای این محصوالت، عوارض سوء به افراد یا محیط 
به صورت  طبیعت  در  شیمیایی  مواد   .)2 دارد)1,  وجود 
یا جامد هستند  و  مایع  گاز،  قالب  و در  آلی  یا  و  معدنی 
که این مواد ممکن است اثرات خورندگی، منفجر شونده، 
از  اجتناب  برای  باشند)3(.  داشته  سمی  و  اشتعال  قابل 
رعایت  شیمیایی،  مواد  این  از  ناشی  مضر  عوارض  ایجاد 
آن ها  با  کار  هنگام  در  اقدامات کنترلی  و  احتیاطی  اصول 
بنابراین،کنترل   .)5 می باشد)4,  فراوان  اهمیت  دارای 
اثرات زیان آور این مواد برای حفظ سالمت کارکنان و نیز 
پاکیزگی محیط زیست مهم است. بسیاری از بیماری های 
این  نادرست  کاربرد  به علت  مر گ بار  حوادث  و  مهلک 
تخمین  بنابر  است)6(.  آمده  به وجود  شیمیایی  مواد 
از 3  نفر در بیش  از 32 میلیون  1OSHA، بیش  سازمان 
میلیون محیط شغلی آمریکا با حدود 650 هزار نوع ماده 
این که  به  توجه  با  دارند)7(.  مواجهه  شیمیایی خطرناک 
مواد شیمیایی در همه ی عرصه های زندگی حضور دارند، 
صنعتی،  دولتی،  از  اعم  مختلف  بخش های  در  افراد  لذا 
کشاورزی و نیز تحقیقاتی باید از مدیریت صحیح ایمنی 
گویای   ،WHO2آمارهای از  بعضی  باشند.  آگاه  شیمیایی 
این واقعیت است که 4 میلیون نفر در سطح جهان با مواد 
شیمیایی سروکار دارند، به طوری که یک میلیون انسان 
ساالنه در اثر تماس غیرایمن با مواد شیمیایی دچار مرگ 
شده و از کار افتاده می گردند)8(. در اواخر سال 2002 
متخصصین  کمک  3با   )ENCED( متحد  ملل  کنفرانس 
را  مکانیسمی  مختلف،  کشورهای  و  سازمان ها  سوی  از 
برای هماهنگ نمودن معیارهای مربوط به طبقه بندی  و 
نمود)9(.  ارایه   4)GHS(شیمیایی مواد  برچسب گذاری 
هدف از این سیستم اطمینان از در دسترس بودن اطالعات 
الزم در زمینه خطرات فیزیکی، سمی و محیط زیستی مواد 
می باشد)10(.  محیط  و  انسان  سالمت  ارتقاء  به منظور 
1- Occupational Safety and Health Administration
2- World Health Organization
3- United Nations Conference on Environment and  Development 
4-  Global  Harmonized system

مبنای  بر  شیمیایی  مواد  طبقه بندی   ،GHS سیستم  در 
محیطی  خطرات  و  بهداشتی  خطرات  فیزیکی،  خطرات 
سیستم  این  در  خطر  اطالعات  تبادل  روش  و  بوده 
عبارات  کلمات سیگنال،  از طریق  برچسب گذاری  شامل 
اطالعات  برگه های  نیز  و  هشداردهنده  تصاویر  و  خطر 
باید توجه  استاندارد می باشد.  با فرمت   5)MSDS(ایمنی
نمود که تقسیم بندی GHS مختص مواد شیمیایی بوده و 
در این سیستم برخالف تقسیم بندی کاالهای خطرناک، 
مواد رادیواکتیو و مواد عفونت زا حذف گردیده است)9(. با 
توجه به این که آگاهی دانشجویان نسبت به مواد شیمیایی 
در هنگام کار با این مواد خطرناک در آزمایش گاه ها در 
کاهش اعمال ناایمن مؤثر بوده و از بروز حادثه جلوگیری 
تاثیر  هدف  با  پژوهش  این  لذا  می آورد)11(،  به عمل 
دانشجویان  آگاهی  میزان  بر  سریع  آموزشی  مداخله ی 

نسبت به سیستم هماهنگ جهانی)GHS( انجام شد.

   روش کار
این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی در بین 317 
نفر از دانشجویان دانش کده های بهداشت و پیراپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، که به صورت نمونه  گیری 
توزیع  گرفت.  صورت  شدند،  انتخاب  ساده  تصادفی 
دانشجویان در رشته های مختلف از نظر ترم بندی با توجه 
هر کالس شامل  و  یکسان  تقریباً  تحصیلی،  نیم سال  به 
28-22 دانشجو بود. برای جمع آوری اطالعات از پرسش 
برچسب گذاری  و  دموگرافیک  ویژگی های  نامه  های 
)یک سوال شامل 9 عالمت خطر   GHS سیستم جهانی 

برچسب ایمنی مواد شیمیایی( استفاده شد. 
در نحوه ی برچسب گذاری سیستم هماهنگ جهانی 
نظر  در  تصاویری  به صورت  شیمیایی  مواد  خطر  عالیم 
دانش  و  اطالعات  اساس  بر  افراد  که  شده اند  گرفته 
صورت  به  خطرات،  نوع  به  توجه  با  را  عالیم  نام  خود 
می نمودند.  ذکر  تصویر  زیر  در  تشریحی  و  خودگزارشی 
سوال مورد استفاده در زمینه ی سیستم هماهنگی جهانی 
در این پژوهش به صورت 9 نوع خطر )قابل انفجار، قابل 
5- Material Safety Data Sheet 
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فشرده، محرک،  گاز  اشتعال، سرطان زا، خورنده، کپسول 
اکسیدکننده، محیط زیستی و سمی( در نظر گرفته شد. 
آموزش  دانشجویان،  توسط  نامه  پرسش  تکمیل  از  پس 
مداخله ای برای آشنایی با عالیم مربوط به برچسب ایمنی 
مواد شیمیایی، نوع خطر مواد شیمیایی به صورت سریع و 
از طریق پاورپوینت )به مدت 15 دقیقه( استفاده شد)12(. 
پس از اتمام آموزش مجدد و برای بار دوم بخش مرتبط با 
برچسب گذاری سیستم هماهنگ جهانی توسط دانشجویان 

تکمیل گردید. 
 داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و 
آمار استنباطی توسط نرم افزار  SPSSنسخه ی 18 مورد 
مقایسه رشته های  به منظور  قرار گرفت.  تحلیل  و  تجزیه 
مقاطع  و  جنسی  و  سنی  گروه های  مختلف،  تحصیلی 
تحصیلی مختلف از آزمون های تی تست و آنالیز واریانس و 
برای تجزیه و سطح معناداری طبقه بندی خطرات و میزان 
افزایش آگاهی قبل و بعد از آموزش از آزمون تی-  زوجی 

استفاده شد. 

   یافته ها
یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین سنی 
افراد مورد مطالعه 3/36±21/51 سال می باشد. هم چنین 

دختر  دانشجویان  را  شرکت کنندگان  از  درصد   77/9
تحصیلی  و  دموگرافیک  ویژگی های  سایر  دادند.  تشکیل 
بین  است.در  ارایه شده   )1( مورد مطالعه در جدول  افراد 
رشته های تحصیلی مورد بررسی، دانشجویان علوم آزمایش 
گاهی با میانگین 48/31 درصد پاسخ های درست قبل از 
آموزش و دانشجویان بهداشت حرفه ای با میانگین 94/44 
درصد پاسخ های درست بَعد از آموزش، بیش ترین میزان 
آگاهی نسبت به برچسب ایمنی مواد شیمیایی را با استفاده 
از سیستم هماهنگ جهانی GHS به خود اختصاص دادند 
)جدول 2(. تعداد و درصد پاسخ های درست سایر متغیرها 
هم چون سن، جنس و مقطع تحصیلی در جدول )2( ارایه 
شده است. نتایج بررسی میزان بهبود آگاهی بَعد از آموزش 
که  می دهد  نشان  مختلف  تحصیلی  رشته های  بین  در 
دانشجویان رشته های اتاق عمل و بهداشت عمومی نسبت 
به سایر رشته ها درصد بیش تری از افزایش یا بهبود میزان 

آگاهی را به خود اختصاص داده اند )نمودار 1(. 
سایر نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش در مورد 
جهانی،  هماهنگ  سیستم  به  مربوط  خطرات  کلیه ی 
افزایش می دهد و به عبارت دیگر دارای  را  میزان آگاهی 
یافته های  هم چنین  می باشد)جدول3(.  معنادار  ارتباط 
بر  اثر معناداری  این مطالعه نشان داد که آموزش دارای 

 )n=317هاي دموگرافيك افراد مورد مطالعه ( ويژگي -)1جدول(
  

  ميانگين (درصد) ±انحراف معيار  متغير
  51/21±36/3  سن

  جنس
  1/22  پسر
  9/77  دختر

  رشته تحصيلي

  0/17  ايبهداشت حرفه
  4/16  بهداشت محيط
  3/18  بهداشت عمومي

  8/21  علوم آزمايش گاهي
  9/13  اتاق عمل
  6/12  هوش بري

  تحصيليمقطع 

  08/22  2كارشناسي ترم 
  0/6  3كارشناسي ترم 
  4/33  4كارشناسي ترم 
  52/38  6كارشناسي ترم 

  
   

)n=317 ( ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه -)جدول)1
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روی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به سیستم برچسب 
گذاری جهانی GHS می باشد )جدول3(.

نتایج بررسی میزان تاثیر آموزش بر افزایش تشخیص عالیم 
مرتبط با 9 نوع خطر معرفی شده توسط سیستم هماهنگ 
جهانی)GHS(، در بین کلیه ی دانشجویان نشان داد که عالیم 
مرتبط با سرطان زا بودن، کپسول گازهای تحت فشار و خطرات 
محرک به علت عدم تشخیص نادرست اشکال عالیم قبل از 

آموزش بیش ترین بهبود را نشان داده اند )نمودار2(.

   بحث  
حفظ  برای  شیمیایی  مواد  زیان آور  اثرات  کنترل 
مواد  آن  با  که  افرادی  یا  و  دانشجویان  کارکنان،  سالمت 
به طوری  می باشد.  ضروری  امری  می باشند،  تماس  در 
مواد  با  مرتبط  اطالعات خطر  تبادل  راه های  از  یکی  که 
روی  بر  شده  حک  برچسب های  و  عالیم  شیمیایی، 
این برچسب ها می تواند  از  آن ها می باشد. عدم آگاهی 
بسیاری از بیماری های مهلک و حوادث مر گ باری را در 

  
هاي تحصيلي مختلف بعد از جويان نسبت به برچسب ايمني مواد شيميايي در رشته درصد افزايش ميزان آگاهي دانش -)1(نمودار

آموزش

نمودار)1(- درصد افزایش میزان آگاهی دانشجویان نسبت به برچسب ایمنی مواد شیمیایی در رشته های تحصیلی مختلف بعد از آموزش

هاي درست به سواالت ميزان آگاهي نسبت به برچسب ايمني مواد شيميايي توسط دانش جويان قبل و بعد از آموزش و تعيين تعداد و درصد پاسخ -)2جدول(
 تست و آناليز واريانسهاي تيبا استفاده از آزمونسطح معناداري 

 
تعداد   متغير

  نمونه
  F  p-valueيا  T  بعد از آموزش  F p-valueيا  T  قبل از آموزش

هاي  تعداد پاسخ
  درست

هاي درصد پاسخ
  درست

هاي تعداد پاسخ
  درست

هاي درصد پاسخ
  درست

رشته 
  تحصيلي

  

  **  67/30  50/46±27/17  18/4±55/1  54  ايبهداشت حرفه
001/0<  

07/1±50/8  96/11±44/94  45/6    
**  
001/0<  

  11/83±58/20  48/7±85/1  75/36±74/18  30/3±68/1  52  بهداشت محيط
  14/83±18/64  48/7±67/1  34/19±09/13  74/1±17/1  58  بهداشت عمومي

  59/92±34/14  33/8±29/1  31/48±22/12  89/3±10/1  69  گاهي علوم آزمايش
  68/93±99/9  43/8±89/0  29/29±59/14  63/2±31/1  44  اتاق عمل

  88/83±78/17  55/7±60/1  11/21±18/14  90/1±27/1  40  بري هوش
  87/0  -16/0  57/88±21/17  98/7±54/1  06/1  29/0  41/34±78/1  09/3±60/1  215  18-21  سن

22>  102  77/1±88/2  91/1±02/32  40/1±00/8  55/15±88/88  
  16/0  -41/1  19/86±68/18  75/7±68/1  51/0  66/0  92/34±27/18  14/3±64/1  70  پسر  جنس

  38/89±03/16  04/8±44/1  28/33±29/18  99/2±64/1  247  دختر
مقطع 
  تحصيلي

  74/0  4/0  02/88±79/18  92/7±69/1  015/0*  56/3  59/30±01/17  75/2±53/1  77  2كارشناسي ترم 
  71/87±77/12  89/7±14/1  14/25±07/16  26/2±44/1  19  3كارشناسي ترم 
  36/88±51/17  95/7±57/1  47/36±01/19  28/3±71/1  106  4كارشناسي ترم 
  56/89±02/15  06/8±35/1  49/34±22/18  10/3±64/1  115  6كارشناسي ترم 

  معنادار است   p > 05/0* در سطح 
معنادار است p > 001/0** در سطح 

جدول)2(- تعداد و درصد پاسخ های درست به سواالت میزان آگاهی نسبت به برچسب ایمنی مواد شیمیایی توسط دانشجویان قبل و بعد از آموزش و تعیین 
سطح معناداری با استفاده از آزمون های تی تست و آنالیز واریانس
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این  نادرست  کاربرد  به علت  گاهی  آزمایش  محیط های 
مواد شیمیایی به وجود آورد)6(.

با توجه به جدول )1( در بین ترم های تحصیلی مقطع 
کارشناسی ترم 2 و 3 کم ترین تعداد پاسخ های درست 
و هم چنین ترم 4 و 6 به ترتیب، بیش ترین تعداد پاسخ 
درست را قبل از آموزش به خود اختصاص دادند. کم تر 
 2 ترم  به  نسبت   3 ترم  دانشجویان  آگاهی  میزان  بودن 
بی توجهی  و  دانشجویان  دقت  عدم  دلیل  به  را می توان 
در حین آموزش بیان کرد. با توجه به این که در محیط 
دانشگاهی دانش و معلومات دانشجو در هر ترم نسبت به 
آگاهی  بودن  بیش تر  لذا  افزوده می شود  قبلی  ترم های 

داد.  نسبت  شده  ذکر  به دلیل  می توان  را  و6   4 ترم 
نشان  نیز  آموزش  از  بعد  آگاهی  میزان  نتایج  هم چنین 
می دهد که تقریباً اکثر دانشجویان در ترم های تحصیلی 
مختلف درصد آگاهی نزدیک به هم را داشته اند. مطالعه 
با عنوان درک  و همکاران)2(  درامان6  توسط  انجام شده 
سیستم  از  استفاده  با  شیمیایی  مواد  )برچسب(  لیبل 
دانشگاه  دانشجویان  بین  در   )GHS(جهانی هماهنگ 
تحصیلی  ترم های  در  دانشجویان  آگاهی  نظر  از  مالزی، 

مختلف دانشگاهی هم سو می باشد. 
طبق نتایج جدول )2( بیش ترین میزان آگاهی قبل از 
آموزش نسبت به عالیم و برچسب های حک شده بر روی 
6-Draman

 
 زوجي -با آزمون تي GHSتك خطرات و سيستم برچسب گذاري هماهنگ جهاني تاثير آموزش بر افزايش ميزان آگاهي دانش جويان نسبت به تك -)3جدول(

  
  )T-Pairedزوجي ( -آزمون تي  درصد پاسخ درست  بندي خطراتطبقه

 p-value t  بعد از آموزش  قبل از آموزش
  -80/7  >001/0  3/94  1/74  خطرات قابل انفجار
  -04/5  >001/0  3/88  4/74  خطرات قابل اشتعال
  -90/48  >001/0  6/83  4/5  خطرات سرطان زا
  -04/13  >001/0  6/95  0/60  خطرات خورنده

  -38/31  >001/0  8/79  5/3  خطرات كپسول گاز فشرده
  -35/30  >001/0  3/77  6/1  خطرات محرك

  -24/24  >001/0  6/89  7/22  اكسيدكنندهخطرات 
  -08/25  >001/0  9/95  3/29  خطرات محيط زيستي

  -56/17  >001/0  7/93  2/31  خطرات سمي
  -GHS 64/33  67/88  001./<  41/48سيستم 

 

جدول)3(- تاثیر آموزش بر افزایش میزان آگاهی دانشجویان نسبت به تک تک خطرات و سیستم برچسب گذاری هماهنگ جهانی GHS با آزمون تی- زوجی

  
  جويان نسبت به خطرات ايمني مواد شيميايي بعد از آموزش درصد افزايش ميزان آگاهي دانش -)2(نمودار

 

نمودار)2(- درصد افزایش میزان آگاهی دانشجویان نسبت به خطرات ایمنی مواد شیمیایی بعد از آموزش
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 )GHS( مواد شیمیایی بر اساس سیستم هماهنگ جهانی
بهداشت  گاهی،  آزمایش  علوم  رشته های  به  مربوط 
حرفه ای و بهداشت محیط و کم ترین میزان آگاهی قبل 
از آموزش در رشته  بهداشت عمومی می باشد. در توجیه 
بیش ترین میزان آگاهی قبل از آموزش در سه رشته ذکر 
مواد  ایمنی  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  شده می توان 
شیمیایی جزء سرفصل دروس دانشجویان بوده و به علت 
با مواد  آزمایش گاهی، آشنایی بیش تری  کارهای عملی 
شیمیایی خطرناک دارند. بیش ترین میزان آگاهی بعد از 
آموزش نیز در رشته های بهداشت حرفه ای، اتاق عمل و 
علوم آزمایش گاهی وجود دارند و کم ترین میزان آگاهی 

را رشته ی هوش بری به خود اختصاص داد. 
بیش ترین  که  می دهد  نشان   )1( نمودار  یافته های 
بین  در  عالیم  به  نسبت  آگاهی  میزان  بهبود  درصد 
به ترتیب در رشته ی  رشته های تحصیلی مورد مطالعه، 
رشته  در  آن  کم ترین  و  عمومی  بهداشت  و  عمل  اتاق 
علوم آزمایش گاهی می باشد. دلیل بیش ترین بهبود در 
به  می توان  را  عمومی  بهداشت  و  عمل  اتاق  رشته های 
آگاهی کم اولیه دانشجویان این دو رشته نسبت به سیستم 
شناخت  آموزش  با  که  داد  نسبت  جهانی  بندی  طبقه 
دانشجویان نسبت به عالیم افزایش   می یابد و در نتیجه 
هم چنین  دادند.  اختصاص  خود  به  را  پیشرفت  باالترین 
نتایج نمودار )2( نشان می دهد، بیش ترین درصد افزایش 
سیستم  عالیم   9 به  نسبت  دانشجویان  آگاهی  میزان 
آموزش  از  بعد   )GHS( برچسب گذاری هماهنگ جهانی 
گاز  کپسول  خطرات  سرطان زایی،  خطرات  به  مربوط 
فشرده و خطرات محرک  می باشد. نتیجه آزمون آماری 
تی زوجی بین رشته تحصیلی و عالیم با آموزش اختالف 
در  آموزش  بنابراین   .)p>0/001( داد  نشان  را  معناداری 
میزان آگاهی دانشجویان در رشته های تحصیلی مختلف 
هماهنگ  سیستم  براساس  گذاری  برچسب  به  نسبت 
جهانی)GHS( یک وسیله تاثیرگذار می باشد که با مطالعه 
انجام شده توسط خسروی و همکاران)6( در بین 50 نفر 
گاه ها  آزمایش  شیمیایی  مواد  با  تماس  در  کارکنان  از 

هم خوانی دارد. هم چنین، ساتلر7 )1997( نشان داد که 
اجرای یک برنامه آموزشی)حتی کوتاه مدت( در بین افراد 
با سطح تحصیلی لیسانس و پایین تر، عالوه بر باال رفتن 
آگاهی، موجب آمادگی بیش تر افراد در مواجهه با خطرات 

مواد شیمیایی می گردد)16-13(. 
نتایج جدول )3( نشان می دهد که  برچسب خطرات 
و  به ترتیب  بیش ترین  اشتعال  و  انفجار  قابل  به  مربوط 
برچسب خطرات محرک، کپسول گاز فشرده و سرطان زا 
این  در  را  پاسخ درست  میزان  به ترتیب کم ترین درصد 
مطالعه کسب کردند. برچسب قابل انفجار و قابل اشتعال 
با توجه به این که شکل و شماتیکی خیلی نزدیک به نوع 
برچسب  نوع خطر  متوجه  فرد سریعاً  دارد  مربوطه  خطر 
می شود،  در نتیجه اکثر دانشجویان پاسخ صحیحی به این 
عالیم داده اند. در خصوص عالیم خطر با درصد پایین تر با 
توجه به این که بین نوع خطر و شکل آن )خطرات محرک، 
نزدیکی  بودن( سنخیت  و سرطان زا  فشار  کپسول تحت 
وجود ندارد، بنابراین دانشجویان در تشخیص اولیه نسبت 
به این خطرات دچار اشتباه شده و پاسخ درست کمی را 
سیستم  که  می رسد  به نظر  ضروری  لذا  کردند.  گزارش 
هماهنگ جهانی )GHS( در طراحی اشکال برخی عالیم 
که این نوع خطرات را نشان می دهند، تجدید نظر نمایند، 
به طوری که شکل خطر به تنهایی گویای نوع خطر باشد. 
نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه آدان8 و همکاران)12( 
خطرات  هشدار  عالیم  درک  و  آشنایی  ارزیابی  عنوان  با 
مواد شیمیایی در بین دانشجویان شیمی و زیست شناسی 
به صورت مطالعه موردی در دانشگاه جیما9 از نظر درک 
هماهنگ  سیستم  برچسب های  شکل  به  نسبت  خطر 

جهانی)GHS( هم خوانی دارد.
افزایش  به  مطالعه می توان  این  مزیت های  از جمله 
به  شاغل  مختلف  رشته های  دانشجویان  آگاهی  میزان 
تحصیل در دانش کده های بهداشت و پیراپزشکی اشاره 
بر  عالوه  این چنینی  تحقیقاتی  کارهای  بنابراین  نمود. 
کسب اطالعات از وضعیت میزان آگاهی دانشجویان، نقش 
7-.Sattler 
8-Adane
9- Jimma
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با  دانشجویان  آشنایی  و  جدید  مطالب  ارایه  در  مهمی 
برچسب های موجود بر روی ظروف مواد شیمیایی مورد 
استفاده در آزمایش گاه یا حتی سایر مصارف صنعتی و 

خانگی دارد)17,18(.  
مطالعه  این  در  گرفته  انجام  محدودیت  راستای  در 
توصیه می گردد که تحقیقات آینده در سطح وسیع تر و 
در بین کلیه رشته های تحصیلی دانشگاهی دانشگاه علوم 
گیرد. هم چنین  کارشناسان صورت  و  کارکنان  پزشکی، 
در خصوص طراحی پرسش نامه نیز می توان گزینه های 
 )GHS(جهانی هماهنگ  سیستم  عالیم  به  مربوط  پاسخ 
در  را  آگاهی  میزان  به عبارتی  یا  نمود  درج  آن  در  را 

گزینه های چهارجوابی یا تستی مورد سنجش قرار داد.

   نتیجه گیری
همان طور که قباًل اشاره شد کلیه ی مواد شیمیایی 

چند  یا  یک  دارای  شده اند  تولید   2002 سال  از  که 
عالیم یا برچسب از این 9 مورد عالیم سیستم هماهنگ 
از  گیری  پیش  جهت  بنابراین  هستند.   )GHS(جهانی
باعث  که  گاهی  آزمایش  محیط های  در  ناگوار  حوادث 
می شود،  دانشگاهی  سیستم  به  مالی  و  جانی  خسارات 
سیستم  براساس  گذاری  برچسب  گردد  می  توصیه 
درسی  سرفصل های  جزء   )GHS(جهانی هماهنگ 
دانشجویان  و  دانش آموزان  مختلف  تحصیلی  دورهای 
قرار گیرد. هم چنین با توجه به پایین بودن امتیاز برخی 
هماهنگ  سیستم  عالیم  از  برخی  طراحی  در  عالیم،  از 

جهانی)GHS( تجدید نظر الزم صورت گیرد.

   تشکر و قدردانی
دانشگاه  دانشجویان  از  را  قدردانی  نویسندگان کمال 

علوم پزشکی قزوین ابراز می دارند.
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Introduction: Global Harmonized System (GHS), is a system for labeling chemicals. The aim of present 
study was to investigate the effect of rapid training intervention on student’s awareness toward Global 
Harmonized System.  
Material and Methods: This research was a descriptive-analytical and cross-sectional study conducted 
among 317 students of Public Health and Allied Medical Sciences faculties of Qazvin University of 
Medical Sciences in 2016 year. Sampling was done in a random base among the study population.  A 
general demographic and a global system labeling questionnaires were used for data collection. Training 
intervention for familiarization with the chemical safety labels, types of chemicals hazardous was 
implemented using a rapid training method and PowerPoint tool. Data analysis was performed by T-Tests, 
ANOVA and T-Paired using the SPSS version 18.
Results: Allied medical sciences students with an average of 48.31% before training and occupational 
health students with an average of 94.44% correct answers after the training have the highest awareness 
on global harmonized system (GHS). The findings also showed that training has a significant effect on the 
awareness on the international labeling system. 
Conclusion: The present study showed that initial awareness of the students is low concerning the 
global harmonized system. So, the prevention of serious accidents in the laboratory environment, the 
implementation of a short training course would play a significant role in raising students’ awareness 
about chemical hazards and will control unsafe behaviors during laboratory works.
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