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فريق عمل ثقافة السالمة
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مقدمة

إن احلوادث الكارثية يف املختربات التعليمية وكذلك املالحظات من قبل العديدين حول أن خرجيي اجلامعات
والكليات ليس لدهيم مهارات راسخة يف األمن و السالمة  ،زادت من االهتاممات بشأن ثقافة السالمة يف
األوساط التعليمية  .فالدعوات إلجراء تغيريات يف عملية التعليم لألمن و السالمة يف الوسط التعليمي و كذلك
ترسيخ ثقافة السالمة أصبحت عىل نحو متزايد يعلوا صوهتا داخل وخارج املجتمع التعليمي.

ففي االجتامع الوطني السنوي للجمعية الكيميائية األمريكية يف العام  2011و الذي عقد يف مدينة أناهيم يف
والية كاليفورنيا  .قامت جلنة السالمة الكيميائية ( )CCSبمحاولة لتحديد السبل ملساعدة املؤسسات التعليمية
لتعزيز وبناء ثقافة راسخة للسالمة .و قد قامت اللجان الفرعية للجنة السالمة الكيميائية و الرشكاء املتعاونني
مع تلك اللجنة بتحمل هذا اجلهد بالتعاون مع املنظامت األخرى للجمعية الكيميائية األمريكية التي هلا اهتاممات
قوية يف هذا املجال .ففي يونيو من العام ،2011عقد فريق عمل ثقافة السالمة ( )SCTFاجتامعا ملناقشة و بدء
اجلهود املبذولة إلعداد املنشورات التي تساعد األوساط التعليمية يف تعزيز ثقافتها للسالمة .كام شارك رشكاء
جلنة السالمة الكيميائية يف تلك االجتامعات  ،و شملت جلنة تعليم املجتمع ،جلنة التدريب املهني ،و قسم الصحة
والسالمة الكيميائية .و يف عام  2011قام رئيس اجلمعية الكيميائية األمريكية بحضور تلك االجتامعات  .و من
املرجح أن تشارك هيئات أخرى تابعة للجمعية الكيميائية األمريكية يف هذا اجلهد يف املستقبل.
إن هدف فريق عمل ثقافة السالمة هو تطوير التوجيهات واالقرتاحات والتوصيات والتي يمكن أن تساعد
عىل تعزيز ثقافة السالمة يف الربامج اجلامعية ذات العامني و األربعة أعوام والدراسات العليا ومرحلة ما
بعد الدكتوراه .وعىل وجه التحديد ،فإن أهداف فريق عمل ثقافة السالمة هي حتديد أفضل العنارص وأفضل
املامرسات لثقافة سالمة جيدة ،وحتديد املؤسسات األكاديمية التي تستخدم أفضل املامرسات لتحقيق ثقافة
السالمة  ،أو كام تعرف باسم «النقاط املرشقة»  ،و كذلك حتديد توصيات حمددة و التي يمكن أن يتم استخدامها
من قبل اجلامعات والكليات لتعزيز قدراهتا يف جمال ثقافة السالمة ،وحتديد األدوات واملوارد التي من شأهنا أن
تكون مفيدة هلذه اجلهود.
ففي االجتامع ،حدد فريق عمل ثقافة السالمة جمموعة من العنارص األساسية التي حيتاج إليها يف ثقافة السالمة
الراسخة  .و قد ناقش فريق العمل عددا من األفكار ملعاجلة كل من تلك العنارص (امللحق أ) .و تم مناقشة تلك
العنارص األساسية لثقافة راسخة للسالمة يف مزيد من التفاصيل يف هذا الكتاب.
ويف حني أن تركيز هذا الكتاب ينصب عيل األقسام التي تدرس الكيمياء ،أال إن ثقافة السالمة للمؤسسة التعليمية
مطلوب أن تشمل مجيع األقسام و اهليئات يف مجيع أنحاء احلرم اجلامعي بأكمله .و عليه فقد جتد األقسام األخرى
فائدة من تلك املناقشات.
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إهداء

هُيدى «تنمية ثقافات السالمة يف املعاهد التعليمية :تقرير فريق عمل ثقافة السالمة للجنة السالمة الكيميائية يف
اجلمعية الكيميائية األمريكية» إىل أولئك العلامء الذين فقدوا حياهتم أو ُجرحوا يف احلوادث املخربية.1
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اخلالصة التنفيذية
تتب ِعها من قبل الكثريين و كذلك مالحظة افتقار طالب اجلامعات
إن احلوادث األليمة يف املختربات التعليمية و ُّ
و الكليات للعديد من مهارات السالمة  ،زادت من املخاوف حول ثقافة السالمة يف املؤسسات األكاديمية .
فدعوات التغيري يف آلية األمن و السالمة التعليمية و كذلك يف ثقافة أو مفهوم األمن و السالمة التعليمية أصبح
هلا صدى متزايد داخل و خارج املؤسسة التعليمية .
فهذا التقرير يوفر اإلرشادات و االقرتاحات و األمثلة و كذلك التوصيات التي تساعد عىل تنمية و ترسيخ
ثقافة السالمة يف التعليم اجلامعي ملراحله املختلفة الدبلوم و البكالوريوس و كذلك الدراسات العليا  .و بشكل
دقيق حيدد هذا التقرير أفضل العنارص و أفضل املامرسات لثقافة أمن و سالمة جيدة  ،و كذلك حتديد توصيات
خاصة يمكن استخدامها من قبل اجلامعات و املعاهد لرتسيخ ثقافة األمن و السالمة اخلاصة هبم  ،و أيضا حتديد
اآلليات و املصادر املفيدة لتحقيق تلك الغايات  .و حيث أن هذا التقرير يركز باملقام األول عىل األقسام التي
تدرس الكيمياء  ،إال أن ثقافة السالمة يف املؤسسة التعليمية جيب أن تشمل أيضا كل الكليات و األقسام التابعة
لنفس املؤسسة التعليمية ضمن احلرم اجلامعي .لذلك قد تستفيد األقسام األخرى بالتزامن مع قسم الكيمياء يف
هذا النقاش.

ثقافة السالمة و أثرها عىل املؤسسة

إن ثقافة السالمة يف مؤسسة ما هو مرآة تعكس ممارسات و مواقف و سلوك العاملني فيها حيال األمن و السالمة.
و تشمل قائمة العاملني يف املؤسسة التعليمية املدراء و املرشفني و املوظفني يف اهليئات الصناعية و احلكومية ،
و كذلك املدرسني و املرشفني و الطالب يف اهليئات التعليمية  .و يعتقد بأن حوادث الكيامويات أو املختربات
اخلطرة ضمن املؤسسة سواء كانت تعليمية أو غريها  ،هو نتاج لضعف ثقافة األمن و السالمة فيها  -و التي
يعتقد بأهنا السبب اجلذري للحوادث .

احلاجة إىل ثقافة أمن و سالمة راسخة إجيابية

السالمة هي قيمة إجيابية  ،فهي متنع اإلصابات و تنقذ األرواح و حتسن اإلنتاجية و املخرجات  .فعند ممارسة
السالمة بفعالية و اعتبارها قيمة أساسية هامة من قبل املسئولني  ،فإهنا متنح شعورا بالثقة و الرعاية لكل أولئك
العاملني يف تلك املؤسسة .
إن ثقافة األمن و السالمة الراسخة يعترب متطلب ال بد منه حلامية املوظفني و العاملني  ،و لكن هذا املتطلب يعترب
هاما جدا حلامية الطالب و تنمية مهارات الوعي و السالمة لدي الطالب  ،كام أن ذلك املتطلب أيضا حيمي
سمعة املؤسسة التعليمية  .و تنبع هذه الثقافة من اعتبارات أخالقية و مهنية و عملية بغض النظر من كوهنا
متطلبات تنظيمية باألساس  .يقع عىل عاتق اإلداريني و األكاديميني و املدرسني و املوظفني املسئولية األخالقية
حلامية ووقاية طالهبم من احلوادث و غرس الوعي فيهم حول األمن و السالمة  .فهم بحاجة إىل تدريس طالهبم
مهارات السالمة الالزمة هلم للعمل يف املختربات ضمن احلرم اجلامعي و كذلك أماكن العمل األخرى  .ففي
ثقافة السالمة الراسخة  ،سوف يكتسب الطالب املهارات للتعرف عىل املخاطر و تقييم خطورة التعرض هلا
والتقليل من خماطر التعرض هلا و كذلك االستعداد لالستجابة الفورية يف حاالت الطوارئ املخربية.
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عنارص ثقافة السالمة الراسخة
قيادة وإدارة السالمة يف املؤسسة التعليمية

تلعب ثقافة السالمة للمؤسسة التعليمية دورا حاسام يف حتديد التوجه العام لألمهية التي تقع عىل عاتق السالمة
من قبل األشخاص العاملني فيها  .فالقياديني هم املفتاح لبناء ثقافة سالمة راسخة  ،فالقادة أيضا يلهمون
اآلخرين لتقدير السالمة  ،و السعي لتحقيق اتصاالت شفافة و واسعة لبناء الثقة  ،و القيادة كمثال حيتذى به
وتقبل املسئولية حيال السالمة و تعيني آخرين لتحقيق متطلبات السالمة  .إن اجتاه و مدى قوة ثقافة السالمة يتم
حتديد معاملها من قبل القادة .
ففي ميدان التعليم جيب أن تتسلسل خطوط املسئولية بكل وضوح من رئيس املؤسسة التعليمية إىل عمداء
الكليات فرؤساء األقسام  ،و انتهاء إىل مجيع أعضاء القسم  .و ليس دائام يتم االلتزام بتلك اخلطوط أو اجبارها
عىل من تقع عليه و ذلك بسبب تعليامت السالمة التي تقع عىل عاتق كل قسم عىل حدة .لذلك و نتيجة ملا سبق
فإن املسئولية غالبا ما تقع عىل عاتق رؤساء األقسام و املرشفني و أعضاء القسم الدائمني و املدققني الرئيسيني
لألمن و السالمة يف املؤسسة التعليمية و مع ذلك جتد الكثريين منهم يتنصل من مسئوليات األمن و السالمة ،
بغض النظر من كون السالمة هي متطلب تعليمي باملقام األول.

تدريس السالمة املخربية و الكيميائية األساسية خالل التعليم املستمر و التعليم احللزوين .

يف إطار ثقافة سالمة راسخة  ،جيب بناء معرفة األمن و السالمة عاما بعد عام خالل مجيع املناهج التعليمية يف
املرحلة اجلامعية والدراسات العليا  ،بحيث بعد التخرج يكتسب خرجيي الكيمياء مهارات السالمة املثىل و
كذلك توجهات السالمة الراسخة  .فمخاوف األمن و السالمة تتطبق عىل مادة الكيمياء و كذلك عىل كل ما
يرتبط هبا  .فكل شخص يستخدم الكيمياء يف حياته العملية حيتاج إىل معرفة و مهارات قوية للعمل بكل أمان
يف املخترب  .فثقافة السالمة الراسخة ُتطور مهارات سالمة رفيعة و قيم سالمة راسخة يتم تراكمها عاما بعد
عام ،ابتداء من مناهج السنة األوىل يف مرحلة البكالوريوس و مرورا بالتجارب من اخلربات املكتسبة يف مراحل
الدراسة التالية هلا و انتهاء بالدراسات العليا و التدريبات ما بعد الدكتوراه  .فبناء قاعدة قوية للمعرفة و املهارات
يف السالمة املخربية خالل الدراسة اجلامعية يتطلب تدريس العديد من مهارات األمن و السالمة.
و قد ذكر يف هذا التقرير ما يزيد عن ثامنني اقرتاحا ملوضوعات السالمة املخربية و كذلك العديد من املصادر
لتحضري دروس السالمة املخربية  .فاملوظفني وأعضاء هيئة التدريس املعينني ،و طالب املرحلة اجلامعية العليا،
ومساعدي تدريس الدراسات العليا ،و العلامء ما بعد الدكتوراه الذين يدرسون يف املخترب  ،جيب أن يكون لديه
درسون و كيف يدرسون .
إدراكا شامال للسالمة املخربية و يعرفون متاما ما ُي ِّ
إن املخترب هو بيئة فريدة  ،فتعريف و تقييم و إدارة املخاطر  -و التي تندرج جمتمعة حتت عنوان واحد و هو حتليل
املخاطر  -يف التجارب املخربية (بام يف ذلك األبحاث) تعترب مهارات حساسة بحيث تكون جزء من التعليم
اجلامعي األسايس و الدراسات العليا و الدكتوراه  .إن تعلم كيفية االستعداد حلاالت الطوارئ هو أيضا مهارة
حساسة .فمن املهم أن نتذكر بأن بعض املخاطر قد ال يتم حتديدها أو تقييمها وإدارهتا بشكل صحيح عندما يتم
تصميم التجربة املخربية  .فالسالمة هي جزء ال يتجزأ من مجيع التجارب املخربية و لكن يتطلب ذلك أن ينظر
العامل يف املخترب بعني االهتامم إىل متطلبات السالمة يف كل مرة يبدأ الرشوع يف العمل .وهبذه الطريقة ،فإن
عملية حتليل املخاطر يصبح جز ًء ال يتجزأ من التجربة املخربية  ،متاما مثل املنهاج العلمي.
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سلوكيات السالمة و توعية السالمة و تقدير السالمة.

إن الوعي و احلضور الصارمني لسلوكيات السالمة تعترب هامة جدا  ،كام أن بناء الوعي املتعلق بالسالمة يتطلب
ابراز سلوكيات السالمة عىل املدى البعيد مرارا وتكرارا .فتدريس األمن و السالمة بشكل مستمر عىل مدى
التجربة اجلامعية بأكملها ُيبني أو يولد مواقف إجيابية وقوية لقيم األمن و السالمة بني الطالب .كام أنه يقع عىل
عاتق أعضاء هيئة التدريس واملوظفني واجب أخالقي لتعليم الطالب و املوظفني اجلدد حول رضورة وجود
اهتامم و إجيابية استباقية حول السالمة أثناء إجراء التجارب يف الكيمياء .فاتباع سياسات و سلوكيات األمن
و السالمة يف املخترب هو بنفس أمهية املعلومات التي يتلقاها الطالب يف الرشح التمهيدي أو املعلومات التي
يكتسبها الطالب من التجربة .فكل شخص يدرس الكيمياء جيب أن يعلم و يتبع السلوكيات املناسبة التي حتقق
األمن و السالمة يف املخترب  .و ينعكس املوقف السليم لألمن و السالمة يف «تقدير السالمة» و أمهية السالمة
والعمل بطريقة آمنة ،و منع السلوك اخلطر ،وتعزيز السالمة ،وقبول حتمل مسؤولية األمن و السالمة.

التعلم من احلوادث

إن الكثري ما يعرف عن األمن و السالمة تم تعلمه من األخطاء و احلوادث  .فاستخدام تلك احلوادث و الدروس
املستفادة منها كحاالت للدراسة خالل التعليم اجلامعي األسايس و الدراسات العليا يمنح فرصة للطالب
لالستفادة و توسيع اخليال عند الطلب منهم التفكري حول كيف يمكن ملقاييس األمن السالمة أن متنع أو تقلل
من تلك احلوادث .إن أحد أهم عنارص بناء ثقافة سالمة راسخة هو إنشاء نظام لإلبالغ عن احلوادث والتحقيق
فها ،وحتديد األسباب املبارشة واجلذرية لتلك احلوادث ،وتنفيذ اإلجراءات الصحيحة اجتاهها.

التعاون املشرتك الذي يساعد يف بناء ثقافات راسخة للسالمة.

لتحقيق برنامج أمن و سالمة مستقر ،جيب عىل املؤسسة أن تنشئ جلنة أمن و سالمة نشطة و التي تضم أعضاء
يمثلون قطاعات عريضة من احلرم اجلامعي .و ينبغي أن تشمل عضوية هذه اللجنة أخصائيي السالمة ،وأعضاء
هيئة التدريس واملوظفني واإلداريني ،و طالب اجلامعة ملرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا ،و الذين مجيعا
سوف يتم تغطيتهم من هذا الربنامج .فاللجان جيب أن تكون فعالة و منتجة  ،و تنرش الوثائق و املعلومات
بشكل منتظم .فأحد أهم جزء من أي برنامج سالمة  ،هو حتقيق تعاون مثمر و ثقة بني أعضاء املؤسسة ،وخاصة
بني أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،و مسئويل الصحة البيئية والسالمة  .كام ينبغي للجامعة أو الكلية إقامة
عالقات عمل وثيقة مع إدارات و مسئويل السالمة املحليني ،و خاصة إدارة الدفاع املدين و مسئويل املواد اخلطرة
التابعني هلا.

تعزيز و تواصل األمن و السالمة.

من األرجح أن أفضل وسيلة لتعزيز األمن و السالمة هو من خالل املثال الشخيص .هذا مهم بشكل خاص
ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني حيث يعتربهم الطالب أمثلة حيتذى هبم .إن تعزيز األمن السالمة يف املؤسسة
اخلاصة بك ،يف جزء منه ،يعتمد عىل اجلهد املتواصل يف الدفاع عن برنامج األمن و السالمة القوي ألعضاء
هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب .فاإلعالن أو تعزيز برنامج األمن و السالمة يمكن أن يتخذ أشكاال
عديدة .وحاليا  ،يميل العديد من أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،و خاصة الطالب إىل القيام بكل ما يمكن
القيام به من خالل اإلنرتنيت واهلواتف املحمولة اخلاصة هبم .و عليه فإن أحد الطرق املمكنة لتعزيز مفهوم
األمن والسالمة هو عن طريق ارسال رسالة إخبارية أو نرشة أسبوعية السالمة التي يتم توزيعها عرب الشبكات
االجتامعية وعىل نطاق احلرم اجلامعي من خالل رسائل الربيد اإللكرتوين .كام يمكن لألقسام أو اإلدارات النظر
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يف وجود ندوات مفتوحة ملناقشة قضايا السالمة أو احلوادث املحلية.
عالوة عىل ذلك إبراز أن بعض األفراد يقومون بعمل رائع يف جمال
األمن و السالمة يعترب جزء هاما من برنامج السالمة احليوي .كام أن
وضع صندوق لالقرتاحات لتحسني السالمة وحتديد املخاوف املتعلقة
بالسالمة يعزز أيضا من السالمة داخل املؤسسة.

تشجيع الدعم املؤسيس للسالمة من خالل دعم و متويل برامج
السالمة

يمكن تنفيذ العديد من االقرتاحات التي نوقشت بتكاليف قليلة أو حتى دون أي تكاليف تذكر .ومع ذلك،
فإن الطرق أو النهج اجلديدة و اإلبداعية لبناء ثقافة راسخة لألمن و السالمة تتطلب متويال لتحقيقها .فاخلطوة
األوىل لوضع ميزانية مستمرة لربنامج األمن و السالمة هو حتديد احتياجات املؤسسة .كام أن حتديد املسؤوليات
عن األمن و السالمة و أيضا املوظفني الذين سوف يقومون بتحقيق الربنامج يعترب أيضا بالغ األمهية يف حتديد
االحتياجات املتعلقة بامليزانية .و قد تطلب إدارة املؤسسة العون من إدارة صحة و سالمة البيئة ( )EHSلدعم
برنامج السالمة .كام أن أمور الطباعة و لوازم املكاتب و معدات السالمة و املواد التدريبية تعترب نفقات متكررة
وغالبا ما تتوفر من ميزانيات اإلدارات .باإلضافة إىل كتابة تقارير بانتظام إىل اإلدارة حول مدى التقدم واإلنجاز
يف برنامج السالمة ورشح املميزات من حيث ما مدى أمهية الدعم الذي تطلبه قد يعود بالنفع عىل املنظمة،
مصدرا ملجتمعك.
وكيف يمكن لتمويل الربنامج أن جيعل املدرسة رائدة و ْ

توصيات إلنشاء ثقافات السالمة يف املؤسسات األكاديمية

لبناء ثقافات راسخة و حيوية للسالمة يف املؤسسات األكاديمية ،فإنه ينبغي عىل فريق عمل ثقافة السالمة القيام
بالتوصيات التالية:
 .1إنشاء خمطط تسلسيل لتحديد املسئولية عن السالمة ،و وضع سياسة لألمن و السالمة تشمل سالمة
املخترب ،و أيضا مسئوليات السالمة حسب الوظيفة وخطط األداء جلميع املوظفني.
 .2تشجيع كل مسئول أو رئيس ليصبح من دعاة و تعليم السالمة  ،وإظهار سلوك االهتامم بالسالمة خالل
تعاملهم مع املوظفني اآلخرين والطالب.
 .3إنشاء نظام إدارة للسالمة راسخ و فعال و أيضا برنامج لألمن و السالمة للمؤسسة بام يف ذلك سالمة
املختربات.
 .4التأكد من أن خرجيي و طالب قسم الكيمياء يف اجلامعة يتمتعون باملهارات الراسخة يف جمال األمن
والسالمة يف املختربات و قيم سالمة راسخة أيضا من خالل تدريس مواد األمن السالمة يف كل حمارضة
معملية ،وتقييم و اختبار تلك املهارات يف مجيع مراحل العملية التعليمية (اجلدول .)1
 .5التأكد من أن مجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني و طالب مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا
والطالب املشاركني يف التدريس ،و الطالب املرشفني عىل التدريس ،أو عىل املحارضات املعملية  ،قد
أمتوا بنجاح دورة األمن و السالمة يف املختربات.
 .6تطبيق إجراءات حتليل املخاطر يف مجيع أعامل املخترب اجلديدة ،و خاصة يف خمتربات األبحاث العلمية .
 .7بناء التوعية و االهتامم باألمن و السالمة من خالل التأكيد عليها يف مجيع مفردات مقررات و مناهج
الكيمياء
 .8شمل تدريس و تعليم األمن و السالمة (لطالب املرحلة اجلامعية األوىل وطالب الدراسات العليا،
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و الباحثني ما بعد الدكتوراه املشاركني يف البحث املقرتح)
يف مقرتحات املنح البحثية ،واإلرشاف عىل البحوث املتعلقة
بالسالمة .
 .9تبني عقيدة شخصية« :أخالقيات السالمة»  -تقدير السالمة،
والعمل بكل أمن و سالمة ،و احلد من السلوكيات اخلطرة ،
وتعزيز السالمة ،و حتمل مسئولية السالمة.
 .10إنشاء و املحافظة عىل نظام التبليغ عن احلوادث ،و نظام
التحقيق يف احلوادث ،وقاعدة بيانات للحوادث التي ال تشمل
فقط املوظفني ،ولكن أيضا طالب الدراسات العليا والباحثني ما
بعد الدكتوراه ،و غريهم من غري موظفني يف املؤسسة.
 .11إجراء عملية مراجعة داخلية للحوادث واإلجراءات التصحيحية هلا مع جلنة األمن و السالمة يف القسم
(أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب وطالب الدراسات العليا ،و الباحثني ما بعد الدكتوراه)،
وتوفري حلقات دراسية دورية عن السالمة و الدروس املستفادة من تلك احلوادث.
 .12نرش أو تبادل قصص احلوادث و الدروس املستفادة منها (دراسات حالة) يف موقع اإلنرتنيت اخلاص
باملؤسسة التعليمية التابع أنت هلا  ،و يف املواقع العامة ،أو جملة علمية مناسبة حيث يمكن للطالب والزمالء
من املؤسسات األخرى استخدامها و االطالع عليها كحاالت دراسة للتعلم أكثر عن السالمة.
 .13إنشاء سلسلة من جمالس و جلان السالمة عىل أعىل مستوى يف اإلدارة إىل مستوى األقسام أو أقل .و ترفع
تلك اللجان تقاريرها إىل اللجنة التي أعىل منها يف التسلسل اهلرمي للمؤسسة.
 .14إقامة عالقة عمل وثيقة مع أفراد قسم صحة و سالمة البيئة  EHSيف كل مستوى إداري  ،و التامس
املشورة واخلربة منهم يف جمال السالمة ،وتقديم النصيحة و املشورة عىل مستوي الكلية أو القسم لقسم
صحة و سالمة البيئة  EHSاستنادا إىل خرباهتم و معرفتهم بالكيمياء.
 .15إقامة عالقة عمل وثيقة مع إدارات الدفاع املدين املحلية ،بحيث يكونوا مستعدين لالستجابة حلاالت
الطوارئ يف املختربات.
 .16إنشاء نظام لتعزيز السالمة يف املؤسسة أو القسم و التي يشمل :االتصاالت اإللكرتونية ،واملواد
املطبوعة ،احللقات الدراسية اخلاصة أو املحارضات التي تناقش أو تعزز من السالمة ؛ نظام تتبع ألداء
السالمة اجليد و كذلك انشاء نظام تعريفي ألداء السالمة اجليد ،و طريقة لتقبل و استعراض ،والعمل عىل
االقرتاحات لتحسني السالمة وحتديد قضايا السالمة.
 .17حتديد احلاجة املستمرة لدعم ثقافة راسخة للسالمة والعمل مع مدراء ورؤساء اإلدارة لوضع ميزانية
أساسية لدعم أنشطة السالمة عىل أساس سنوي.

البحث عن النقاط املرشقة :مؤسسات جديرة باالقتداء

يستخدم مصطلح املنارات املرشقة لوصف املؤسسات التي سعت و نجحت بتحقيق هدف ما و بالتايل جديرة
باالقتداء .فالدليل وجود ثقافة راسخة للسالمة داخل املؤسسة األكاديمية ينبع من اخلرجيني املتميزين الذين
أظهروا معرفة جيدة بالسالمة و قيم سالمة راسخة .فلجنة السالمة الكيميائية تسعى لتلك املؤسسات األكاديمية
التي قد تعترب منارات مرشقة حيث قامت بتطبيق عنارص ثقافة السالمة كام نوقشت يف هذا التقرير و خترج خرجيني
لدهيم مهارات راسخة للسالمة و قيم سالمة راسخة  .فالتوصيات الواردة يف هذا التقرير يمكن أن تكون مفيدة
للتعرف عىل املنارات املرشقة .
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ثقافة السالمة و أثرها عىل املنظمة
إن ثقافة السالمة للمؤسسة هو انعكاس لترصفات و مواقف و سلوكيات أعضائها حيال األمن و السالمة ،
و قائمة األعضاء تشمل املديرين واملرشفني والعاملني يف املجتمعات الصناعية واحلكومية ،واإلدارة ،وأعضاء
هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب يف األوساط األكاديمية .و يعتقد يف كثري من األحيان أن السبب الرئيس
أو اجلذري للحوادث الكيميائية أو املخربية اخلطرة داخل املؤسسة يمكن أن تكون نتيجة لضعف أو نقص لثقافة
السالمة . 2،3،4فضعف ثقافة السالمة ضمن مؤسسة ما يكون ناجتا عن عامل واحد أو أكثر بام يف ذلك:
• عدم وجود التزام واضح من اإلدارة املؤسسية لتعزيز السالمة بفعالية عىل مجيع املستويات (ضعف أو
خلل يف القيادة بخصوص األمن و السالمة)؛
• عدم إثبات املساءلة القانونية للسالمة بني القادة واملديرين واملرشفني واملوظفني والطالب؛
• فقدان االهتامم بقضاء وقت كاف أو بتوفري مصادر كافية للسالمة؛
• عدم توفر نظام إدارة للسالمة أو حالة توفره يكون ضعيفا ؛
• الفشل يف تعليم الطالب بشكل كاف يف جمال األمن و السالمة لبناء مهارات سالمة راسخة؛
• الفشل يف تقييم معرفة و مهارات الطالب حول السالمة الطالب من خالل االختبارات
واملالحظات؛
• الفشل يف بناء و رعاية وعي قوي للسالمة و كذلك االهتامم يف جمال السالمة؛
• الفشل يف تعلم الدروس من احلوادث السابقة و إجراء تغيريات (حتسني ممارسات السالمة) ملنع
احلوادث يف املستقبل ،و
• ضعف املشاركات التعاونية يف إطار برنامج السالمة واملسائل املتعلقة بالسالمة.
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تعريف ثقافة السالمة الراسخة
أحد أهم املناقشات الشاملة املتعلقة بثقافة السالمة تم العثور عليها يف وثيقة تابعة للوكالة العاملية للطاقة الذرية.5
فطبقا للجنة تنظيم الطاقة النووية األمريكية ( ، ،)NRCفإن ثقافة السالمة اجليدة هي «انعكاس للقيم التي يتم
تقاسمها يف مجيع مستويات املؤسسة و التي تعتمد عىل االعتقاد بأن األمن و السالمة شيئا رضوريا و أهنا مسئولية
تقع عىل عاتق اجلميع .
يف تاريخ الرابع عرش من حزيران من العام  2011أصدرت جلنة تنظيم الطاقة النووية األمريكية بيانا حول
«سياسة ثقافة السالمة» ، 6حيث عرف ثقافة السالمة عىل النحو التايل« :االلتزام اجلامعي ضمن املؤسسة  ،من
قبل القادة واألفراد ،للتأكيد عىل أن السالمة أولوية قصوى لتحقيق األهداف و االعتبارات أخرى لضامن محاية
الناس والبيئة ».حددت جلنة تنظيم الطاقة النووية األمريكية تسعة نقاط لتحقيق ثقافة السالمة:
 .1أن يظهر القادة التزامهم باألمن و السالمة يف قراراهتم و سلوكياهتم؛
 .2حتديد املشكلة وحلها؛
 .3حتمل مجيع األفراد املسؤولية الشخصية عن األمن و السالمة؛
 .4تنفيذ عملية ختطيط ومراقبة أنشطة العمل ،بحيث يتم االحتفاظ باألمن و السالمة؛
 .5التعليم املستمر؛
 .6إجياد بيئة إجيابية غري عقابية لرفع املخاوف املتعلقة بالسالمة؛
 .7اتصاالت فعالة للسالمة ؛
 .8االحرتام بيئة العمل ،و
 .9دراسة املوقف.
و قد الحظت إدارة الصحة و السالمة املهنية األمريكية  OSHAبأن توفر ثقافة السالمة هو أفضل طريقة ملنع
وقوع حوادث .و أشارت إدارة الصحة و السالمة املهنية األمريكية  OSHAبأن املنظامت التي لدهيا ثقافة راسخة
للسالمة تظهر اخلصائص التالية :اإلقالل من السلوكيات التي تنطوي عىل املخاطر ،انخفاض يف معدالت
احلوادث ،انخفاض يف معدل تنقالت املوظفني ،انخفاض نسبة الغياب ،إنتاجية عالية ،والنجاح يف مجيع جوانب
األعامل التجارية و التميز يف العمل.7
فاملجلس القومي للبحوث يف عدده األخري من إصداره الشهري عىل مستوى األمن و السالمة يف املخترب الناتج
عن مشاركة أعضاء هيئة التدريس  ،املعروف باسم « املامرسات احلكيمة يف املخترب» ، ،حدد أو وصف سامت
ثقافة السالمة الراسخة التي جيب أن تكون موجودة يف املؤسسات األكاديمية. 8ففي القسم الذي حيمل عنوان
«ثقافة األمن و السالمة املخربية» ،و كام ذكر املجلس:
• «املسئولية الكاملة ...لتشجيع ثقافة السالمة بحيث تقع عىل عاتق رئيس املنظمة ووحداهتا التشغيلية.
القيادة تتم عن طريق أولئك الذين يضمنون بأن برنامج السالمة الفعال مطبق من قبل اجلميع» .
• «جيب أن يكون هناك التزام حازم و كامل من قبل أعضاء هيئة التدريس لربنامج السالمة املطبق يف
األقسام».
• «الضامن بأن البيئة اآلمنة للمخترب هو مسؤولية مشرتكة من العاملني يف املختربات و موظفي السالمة
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والصحة البيئية ،وإدارة املنظمة ،عىل الرغم من أن املسؤولية الرئيسية تقع عىل عاتق األفراد الذين يؤدون
هذا العمل».
• «جيب أن يكون تدريس أو تعليم األمن و السالمة يف املخترب عىل رأس األولويات ألعضاء هيئة
التدريس يف الوقت الذي يتم اعدادهم فيه لتدريس الطالب  .من خالل تعزيز األمن و السالمة أثناء
سنوات الدراسة اجلامعية والدراسات العليا ،فإن أعضاء هيئة التدريس سوف يكون هلن تأثري كبري ليس
فقط عىل الطالب ولكن أيضا عىل كل من سيشارك بيئات عملهم يف املستقبل« .
• إن العنرص احلاسم يف تعليم كيميائية يف كل مستوى هو رعاية املواقف األساسية و تعزيز السلوك
احلكيم  ،لذلك فإن األمن و السالمة قيمة بخد ذاهتا و هي جزء ال يتجزأ من مجيع األنشطة املخربية .
وهبذه الطريقة ،فإن ثقافة السالمة املخربية سوف تصبح السلوك امللهم ،وليس فقط توقع خارجي يقاد
من قبل قوانني املؤسسة أو املعهد .و عليه جيب تضمني هذه العملية يف تعليم الكيمياء لكل شخص خالل
مسريته أو مسريهتا التعليمية»
• «تشكيل األساس للمواقف مدى احلياة لوعي السالمة ،وتقييم املخاطر ،واملامرسة املعملية احلكمية
هي جزء ال يتجزأ من كل مرحلة من مراحل التعليم العلمي .فاملعاهد واملؤسسات األكاديمية جيب أن
تقبل هذه املسؤولية الفريدة لتطوير املوقف» .
ِّ
• «وجود ثقافة راسخة للسالمة داخل املنظمة خيلق أساسا متينا ُيمكن من بناء برامج أمن و سالمة داخل
املخترب .القدرة عىل حتديد وتقييم املخاطر بدقة يف املخترب ليست باملهارة التي تكتسب بشكل طبيعي،
لذلك جيب أن يتم تدريسها و تشجيعها» .
• «جيب أن يتعلم طالب املرحلة اجلامعية تقييم عدد واسع من املخاطر يف املختربات و أن يتعلموا تقنية إدارة
املخاطر التي تم تصميمها من أجل القضاء عىل األخطار املختلفة و املحتملة التي قد تقع يف املخترب».
• يتطلب برنامج أمن و سالمة ناجح التزاما يوميا من اجلميع يف املنظمة ،و بالتايل فإن وضع مثاال جيدا
هو أفضل طريقة إلظهار االلتزام».

احلاجة إىل ثقافة سالمة راسخة و إجيابية

السالمة هي قيمة إجيابية فهي حتد من احلوادث و اإلصابات و تسهم يف إنقاذ األرواح ،و تزيد من اإلنتاجية
واملخرجات  .فعندما متارس السالمة بفعالية  ،و عندما يتم اعتبارها من قبل مدراء املؤسسة أو املنظمة التعليمية
بأهنا قيمة مركزية حساسة ،فإهنا متنح الشعور بالثقة والرعاية يف مجيع أنحاء املؤسسة.
فأغلب املصانع أدركت و منذ زمن بعيد أن السالمة هي ذات أمهية حساسة ألنه إذا ما جتاهلها ،فإن العواقب
يمكن أن تؤثر عليهم ماديا ،بحيث يمكن اقصاؤها عىل املستوى التجاري  ،كام أن معظم املنظامت احلكومية
تعلمت أيضا ألن تدير السالمة يف عملياهتا حتت تدقيق ونظر العامة .عموما ،فإن املجتمع األكاديمي ليس عليه
أية ضغوطات عىل أدائهم يف األمن و السالمة.
يف عام  ،1970و بعد اقرار قانون الصحة و السالمة املهنية ،بدأت حكومة الواليات املتحدة عىل نحو أوثق
بتنظيم السالمة يف مكان العمل من خالل إنشاء إدارة الصحة و السالمة املهنية  .OSHAويف عام ،1990
أدركت إدارة الصحة و السالمة املهنية  OSHAبأن العمل املنجز يف املختربات التعليمية خيتلف عن ذلك العمل
يف املختربات الصناعية  ،و قامت بإصدار الئحة تعرف باسم «معيار املخترب» لتنظيم العمل يف املختربات . 9
فالعديد من املجتمعات األكاديمية الكيميائية تم تغطيتها من قبل هذه الالئحة .ومع ذلك ،ال يشمل هذا املعيار
الطالب .فمعظم اجلامعات و الكليات امتثلت للوائح معايري املخترب و أيضا للوائح و القوانني الفيدرالية وغريها
11

وخاصة تلك التي صدرت عن وكالة محاية البيئة ( ،)EPAو التي تنظم التخلص من النفايات اخلطرة.
فثقافة السالمة الراسخة تعترب رضورية حلامية املوظفني ولكن هلا أمهية خاصة يف محاية الطالب وتنمية املهارات
الوعي و السالمة الطالب  ،كام أهنا حتمي مساعدي البحث العلمي و زمالء العمل ،زمالء املخترب ،و املوظفني
املساندين ،والباعة ،و زوار املخترب  ،و حتمي أيضا ثقافة السالمة الراسخة األعامل ،و كينونة احلكومة ،وسمعة
املؤسسات األكاديمية .و تنبع ثقافة السالمة الراسخة من اعتبارات أخالقية ،وعملية ،بدال من املتطلبات
التنظيمية للعمل .فاإلداريني األكاديميني و إداريي الكليات واملوظفني لدهيم مسؤوليات أخالقية لرعاية سالمة
طالهبم وغرس و عي قوي و إجيايب حيال السالمة  .فهم بحاجة إىل تعليم طالهبم املهارات التي حيتاجوهنا
لسالمة العمل يف املختربات يف احلرم اجلامعي ويف أماكن العمل األخرى .ففي ثقافة السالمة الراسخة ،سوف
يكتسب الطالب املهارات الالزمة للتعرف عىل املخاطر ،و تقييم خطر التعرض لتلك املخاطر ،و التقليل من
خماطر التعرض لألخطار ،و االستعداد لالستجابة حلاالت الطوارئ املخربية .فمن احلواجز التي قد متنع بناء
ثقافة سالمة راسخة و إجيابية و املحافظة عليها ما ييل:
 .1تشعب املجهودات املبذولة لغايات السالمة و بالتايل ينتج عن ذلك أولوية ُدنيا للسالمة.
 .2تشعب أو جتزئة البنية التحتية الالزمة لتنفيذ السالمة ،وعادة ما تفتقر إىل اإلرشاف العام و إىل خطوط
واضحة للمسؤولية واملساءلة.
 .3عدم كفاية التعليم والتدريب للسالمة ،وعدم وجود الوسائل التعليمية املناسبة .
 .4انعدام التنسيق يف عرض أولويات السالمة كلام تقدم الطالب يف دراسته يف مرحلة البكالوريوس.
 .5اعتبار السالمة بأهنا جمموعة من اللوائح واألنظمة بدال من كوهنا التزام أخالقي و أهنا جزء أسايس من
مناهج تدريس الكيمياء .
 .6عدم كفاية املوارد و الوقت املخصص سواء عىل املستوى اجلامعي أو اإلداري إلنشاء نظام إدارة قوي
للسالمة .
 .7نقص التدريب املنتظم و املربمج ،و الشامل ألعضاء هيئة
التدريس واملوظفني و مسئويل النظافة الكيميائية  ،والطالب
يف املستويات العليا من التعليم العايل.
 .8عدم وجود مراجعة منهجية و مناقشة مجيع احلوادث ملعرفة
كيف يمكن جتنب احلوادث التي قد حتدث يف املستقبل .
 .9انعدام التعاون البناء مع فريق الصحة والسالمة.
تم مناقشة العنارص أو املكونات الالزمة لبناء ثقافة سالمة قوي
يف الفقرات التالية  .فثقافة السالمة الراسخة سوف تلم مجيع تلك
العنارص  ،و من املأمول أن يتم النظر هبذه املناقشات بعناية حيث
سوف تساعد يف بناء هنجا جديدة و أفكارا حول السالمة و أيضا
تطوير ثقافة راسخة للسالمة .بعد مناقشة كل عنرص يتم توفري
توصيات للمساعدة يف التغلب عىل هذه احلواجز و تشجيع ثقافة
سالمة راسخة و إجيابية يف املؤسسات األكاديمية.
فاالهتامم باألمن و السالمة بحيث تقع ضمن أولويات العملية
التعليمية الكيميائية سوف تعكس أمهية سالمة و عىل قوة ثقافة
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السالمة للمؤسسة .و يبني هذا التقرير بأن بعض املؤسسات األكاديمية عندها بعض مقومات ثقافة السالمة
ولكن ليس بالرضورة كل عنارص ثقافة السالمة الراسخة  .إن اهلدف من وجود ثقافة راسخة للسالمة يف
املؤسسة األكاديمية هو أن يكون للمسؤولني وأعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني اهتامما شديدا باألمن و السالمة،
ولدهيم معرفة راسخة بالسالمة  ،و يعملون عىل تطبيق السالمة يف مجيع مناهجهم الدراسية  ،و يروجون للسالمة
من خالل قيادهتم و كمثاال حيتذى به.
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القيادة وإدارة األمن و السالمة يف املؤسسة التعليمية

أ

تلعب ثقافة السالمة للمؤسسة التعليمية دورا حاسام يف حتديد التوجه العام لألمهية املفروضة عىل السالمة
من قبل أعضائها .و يتم حتديد اجتاه وقوة ثقافة السالمة من قبل قادة تلك املؤسسات .يف القطاعات الصناعية
واحلكومية ،فإن الذي يدير تلك املؤسسات هو الرئيس أو املدير أو الرئيس التنفيذي ،حيث يتم رسم خطوط
واضحة للسلطة من املستوى اإلداري إىل املوظفني  .أما عىل املستوى التعليمي فإن خطوط تدفق السلطة أو
املسئولية جيب أن تكون بشكل واضح من رئيس أو مدير املؤسسة إىل الوكالء  ،فعمداء الكليات ،و إىل رؤساء
األقسام و انتهاء بأعضاء هيئة التدريس والباحثني الرئيسيني ،واملوظفني  ،و مع ذلك فإن خطوط السلطة تلك
ليست دائام قرسية أو ملتزم هبا ،و يظهر ذلك جليا بسبب مسئوليات السالمة املحالة إىل بعض األقسام .ونتيجة
لذلك  ،فإن السلطة تقع يف كثري من األحيان عىل عاتق رؤساء األقسام  ،وكبار أعضاء هيئة التدريس املثبتني،
ومفتيش السالمة الرئيسيني ،و مع ذلك قد ال يتقبلون حتمل مسئولية السالمة دائام .و بغض النظر عام سبق جيب
التأكيد هنا بأن األمن و السالمة هي مسؤولية التعليمية أوال و أخريا.
جيب عىل القادة ألي مؤسسة أن يثبتوا بأهنم ذو قيمة للسالمة أو مثاال حيتذى به للسالمة و أن يتوقعوا من األعضاء
اآلخرين أن حيذوا حذو املدراء وفقا لذلك  .و جيب أن يسرتشد بمبادئ السالمة من قبل عمداء الكليات حيث
يتم فهمها و مشاركتها من قبل مجيع األعضاء التابعني للمؤسسة  ،بدال من أن يتم تركيزها يف املقام األول عىل
أهنا جمرد لوائح و قوانني (االمتثال للسالمة عند الرضورة هو املبدأ الذي حيركهم) .يف أي مؤسسة ،جيب أن يكون
هناك جهد واضح وثابت لبناء و رعاية و وعي قوي للسالمة  ،و لكن يف حالة املؤسسة التعليمية ،فإن هناك رشط
إضايف و هو تعليم الطالب حول أمهية األمن و السالمة.
و قد خلصت الدراسات التي اجريت عىل ثقافة السالمة بأن ثقافة السالمة الفعالة تبدأ من مستوى القيادة
واإلدارة يف أعىل مستويات املؤسسة .ففي املؤسسات ذات معدالت إصابة أدنى ،أثبتت القيادة واإلدارة االلتزام
باألمن و السالمة ،وكانت مسئولية حتقيق أهداف األمن و السالمة تقع بالعموم عىل عاتق املرشفني  .11،10وعىل
العكس من ذلك ،فاملؤسسات ذات معدل إصابات أعىل كانت نتيجة للرتكيز عىل التعقيدات التنظيمية بدال من
بناء ثقافة للسالمة  .كام أن تلك املؤسسات قامت بتفويض مسئوليات األم و السالمة ملسئول أو مدير السالمة،
حيث مل يتم مشاركة مدراء تلك املؤسسات يف أمو األمن و السالمة.
فالقادة هم املفتاح لبناء ثقافة راسخة للسالمة .فهم يلهمون اآلخرين ألمهية األمن و السالمة  ،و يسعون إىل وجود
اتصاالت مفتوحة و شفافة لبناء الثقة ،و يكونون مثاال حيتذى به  ،و يتقبلون املسؤولية عن السالمة ،و جيربون اآلخرين
لإللزام باألمن و السالمة .أما يف املؤسسات التعليمية فإن املدراء أو رؤساء تلك املؤسسات يسعون دائام إىل الضامن بأن
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني (بام يف ذلك أعضاء هيئة التدريس عري املعينني رسميا و مرشيف املختربات ،والقائمني
عىل البحث العلمي غري املعينني رسميا) ،والطالب (الطالب اجلامعيني وطالب الدراسات العليا) ،و طالب ما بعد
درجة الدكتوراه قد تم محايتهم و تدريبهم كأساس لألمن و السالمة  .كام أن ثقافة السالمة الراسخة تتطلب ليس
فقط إدارة و لكن مدراء تنفيذيني فاعلني  .فالقادة يضعون االجتاه العام لربنامج السالمة و املدراء يقومون بتطبيق ذلك
الربنامج .و يتعني عىل مديري السالمة تبادل املعرفة و زيادة الوعي بني املديرين اإلداريني و أعضاء هيئة التدريس
واملفتشني الرئيسيني و ذلك للسري باملؤسسة لتحقيق رؤية القادة لتحقيق ثقافة راسخة للسالمة.
و تشمل ثقافة السالمة الراسخة اإلجيابية يف املؤسسة األكاديمية أعىل مستوى من اإلدارة  ،حيث املدير أو
رئيس اجلامعة  ،حيث يضع سياسة اجلامعة و التي تظهر التزام فعيل بالسالمة بام يف ذلك السالمة يف املختربات .
أ -تشمل برامج املعاهد التعليمية  ،برامج الدبلوم ملدة سنتني و البكالوريوس ملدة أربع سنوات و كذلك برامج الدراسات العليا.
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فالرئيس أو مدير اجلامعة يضع سياسة السالمة التي تتناول عىل نطاق واسع مجيع عنارص السالمة و املسئوليات
التي تتعلق بالسالمة  .و عادة ما يقوم رئيس املجلس أو نائب رئيس اجلامعة أو وكيل اجلامعة (قد ختتلف األلقاب
حسب اجلامعة) بتحديد مسئوليات اإلرشاف الواسعة النطاق لتنفيذ سياسة و برنامج السالمة  . 12،2كام يتم حتديد
مسئوليات السالمة لعمداء الكليات كل حسب الكلية التي يرتأسها  ،كام يتم حتديد مسئوليات رئيس كل قسم
حسب متطلبات القسم الذي يرأسه  .و عندما يتم التخطيط لربنامج سالمة قوي  ،فإنه جيب عىل عمداء الكليات
و رؤساء األقسام حتديد مسئوليات السالمة حسب طبيعة املوقف  ،كام جيب أن تشمل براجمهم خططا تنفيذية
جلميع أعضاء هيئة التدريس يف الكلية ويف القسم املحدد ب.
و قد قامت كل من جامعة كاليفورنيا-فرع سان دييغو  ،و جامعة برينستون بإنشاء هيئات إدارية ذات مستوى
عال توفر سياسة توجيهية و رقابية للمحافظة عىل الصحة والسالمة يف كل من مؤسساهتام ،و قد تم اعتامد كال
اهليئتني من قبل قسم الصحة و السالمة الكيميائية / CHASاملعهد الوطني للصحة و السالمة املهنية .NIOSH
و قد حصلتا عىل جائزة الصحة و السالمة األكاديمية للعامي  2010و  2011عىل التوايل .
يقع عىل عاتق كل من رؤساء االقسام  ،و أعضاء هيئة التدريس املثبتني رسميا و مرشيف البحث العلمي و مفتيش
السالمة وضع نغمة توافق لثقافة السالمة يف أقسامهم  .فهم مسئولون و خاضعون للمسائلة حيال سالمة أعضاء
هيئة التدريس و الطالب و كالب البحث العلمي  ،باإلضافة لتحملهم املسائلة القانونية للتأكد من أنه :
• قد تم تدريس الطالب مبادئ السالمة خالل مراحل منهجهم الدرايس .
• قد تم تدريس الطالب و باستمرار حول األمن و السالمة خالل املحارضة العملية.
• قد تم اكتساب الطالب مهارات السالمة الالزمة التي تؤهلهم العمل لوحدهم يف املخترب .
• قد تم تدريس الطالب الذين يدرسون و يعملون يف املختربات البحثية مهارات السالمة الالزمة
ليتمكنوا من العمل يف املخترب و إجراء التجارب بكل أمن و سالمة .
• قد تم تدريس و تدريب أعضاء هيئة التدريس و الباحثني و مرشيف املختربات البحثية و العامة  ،بجميع
مهارات السالمة الالزمة التي حتقق هلم و لطالهبم األمن و السالمة .
• قد تم إرشاد و توجيه أعضاء هيئة التدريس القدامى حول مبادئ السالمة  ،و تعليمهم كيفية تطوير
ثقافة للسالمة ضمن فريق البحث .
فاألخالق هي جمموعة من القواعد أو املعايري التي توجه سلوك الشخص أو املجموعة  ،و هي تعرب عن سلوكهم
و أخالقهم العامة .و عليه فإنه من الغالب أن يتم اعتبار السالمة خطوة أوىل يف خطوات أخالقيات اإلداري،13
فالقادة األخالقيني يقدرون حياة اإلنسان و عادلون و يتميزون بالتواصل النزيه و املفتوح و يربعون يف جمال
السالمة  ،فهو يقع عىل عاتقهم مسؤولية احلفاظ عىل سالمة أولئك املسئولني عنهم .كام أن االعتبارات األخالقية
واملعنوية جيب تدفع األقسام التي تدرس الكيمياء ألن توضع عىل أوىل اهتاممات سلم األمن ة السالمة .
جيب أن يكون اهلدف العميل لكل قسم يدرس الكيمياء هو هتيئة أو تطوير طالب يتمتعون بمهارات سالمة عالية.
وحتقيق هذا اهلدف هو انعكاس مبارش لثقافة السالمة و القيم التي وضعت عىل عاتق السالمة من قبل قيادة القسم
واإلدارة .فهو نتاج لربنامج السالمة القوي و للمناهج الدراسية التي تتضمن تدريس السالمة املخربية والكيميائية.
يف أكتوبر من العام  ، 2011قام جملس التحقيق يف السالمة و املخاطر الكيميائية  CSBبإصدار أول حتقيق له
حول حادث خمترب يقع يف أحد أكرب اجلامعات  . 14فأهم نقاط التقرير شملت ما ييل :
• مل يتم تقييم بشكل فعال املخاطر املادية املتالزمة مع البحث  ،كام مل يتم التخطيط هلا أو التخفيف من
ب  -انظر امللحق ب  ،حيث قائمة ملهام مقرتحة ألعضاء فريق السالمة يف املؤسسة التعليمية املسئولني عن قيادة و إدارة برنامج السالمة .
قامت مؤخرا جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلس بوضع مهام و مسئوليات للمناقشة يف تقرير حول السالمة املخربية رفع إىل رئيس اجلامعة.
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حدهتا .
• افتقار اجلامعة للرقابة اإلدارية و املسائلة حيال السالمة .
• مل يتم توثيق احلوادث السابقة مع الدروس املستفادة منها  ،كام
مل يتم تعقبها أو التبليغ عنها رسميا .
فالنقاط أو العيوب تلك التي ذكرها تقرير  CSBتعترب فرصة جلميع
املؤسسات التعليمية ملقارنة ممارساهتا و سياساهتا مع تلك التي
كانت موجودة يف تلك اجلامعة عند وقوع احلادث .
قام املجلس الوطني للبحوث بوصف نظام إدارة الصحة و السالمة
البيئية يف الفصل الثاين من النرشة أن اإلصدار اخلاص هبا حتت عنوان:
«املامرسات احلكيمة يف املخترب» ، . 15كام قامت إدارة الصحة و السالمة
املهنية األمريكية  OSHAبذكر بأن مكونات نظام إدارة الصحة والسالمة
البيئية يشمل  )1( :القيادة  ،و اإلدارة و مشاركة املوظفني  )2(،حتليل
16
موقع العمل )3( ،احلد من املخاطر واملراقبة؛ و ( )4التدريب يف جمال السالمة والصحة  .و حيث أن هذا
النظام عادة ما يتم تطبيقه عىل املصانع التي يتم اإلرشاف عليها من قبل إدارة الصحة و السالمة املهنية األمريكية
 ،OSHAفإنه من املمكن تطبيق نفس النظام عىل املؤسسات األكاديمية .و بالطبع هناك نامذج أخرى ألنظمة
إدارة السالمة  .17و بغض النظر عن أي نظام إدارة للسالمة قد تم اختياره أو تبنيه لتطبيقه يف املعاهد التعليمية،
فإن أي نظام إدارة للسالمة سيكون جيد فقط عندما يتم تنفيذه و االستمرار يف تنفيذه كام جيب  ،كام تلعب كل
من اإلدارة و القيادة دورا هاما باالكتفاء واستمراره حيث إنشاء و تنفيذ و إدارة برنامج إدارة السالمة الفعال .
العديد من اجلامعات و الكليات لدهيا قسم لسالمة و صحة البيئة  ،حيث يعمل يف هذا القسم موظفني متخصصني
يف سالمة و صحة البيئة و هو يساعدون القسم و اإلدارة يف إنشاء و صيانة و اإلرشاف عىل برنامج السالمة  .و يف
حني أن الكليات تعتمد عىل قسم سالمة و صحة البيئة يف إدارة برامج السالمة اخلاصة هبا  ،فإن سالمة العاملني
والطالب يف النهاية هي مسئولية الكلية و العاملني يف املختربات.
األقسام التي تدرس الكيمياء هي كيانات معقدة فهي ال تشمل فقط تعليم الكيمياء و البحث العلمي ولكن
أيضا تشمل املخازن و مناطق التسليم و االستالم ،وااللكرتونيات ،واخلشب و املعادن ،و الزجاجيات ،حيث
تستخدم تلك املواد إلجراء التجارب املعملية .لذلك ينبغي وضع املامرسات اآلمنة و لوائح و بروتكوالت
السالمة لتلك التجارب باإلضافة إىل ما ختص املخترب بحد ذاته أيضا .

توصيات بشأن القيادة واإلدارة

 .1إنشاء تسلسل مسئولية للسالمة ،و وضع سياسة للسالمة التي تشمل سالمة املخترب ،و مسئوليات السالمة
عند توصيف الوظائف وخطط األداء جلميع املوظفني.
 .2تشجيع كل مسئول أو رئيس ليصبح من دعاة و تعليم السالمة  ،وإظهار سلوك االهتامم بالسالمة خالل
تعاملهم مع املوظفني اآلخرين والطالب.
 .3إنشاء نظام إدارة للسالمة راسخ و فعال و أيضا برنامج لألمن و السالمة للمؤسسة بام يف ذلك سالمة
املختربات.
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تدريس مبادئ السالمة الكيميائية و املخربية خالل التعليم املستمر و التعليم
احللزوين .
إن املخاوف التي تتعلق بالسالمة يتم تطبيقها عىل مجيع املجاالت ذات الصلة بامدة الكيمياء .فكل شخص يعمل
يف جمال الكيمياء حيتاج إىل معرفة راسخة و مهارات للعمل بأمن و سالمة يف املخترب  .و تعمل ثقافة السالمة
الراسخة عىل تطوير مهارات سالمة رفيعة و أخالقيات سالمة راسخة عام بعد عام بد ًء من مناهج السنة األوىل
اجلامعية و استمرارا طوال التجربة اجلامعية بأكملها وإىل الدراسات العليا والتدريب ما بعد الدكتوراه .و مهارات
السالمة ،و تعليم السالمة ،و أخالقيات السالمة تلك سوف ختدم الطالب جيدا يف حياهتم املهنية يف املستقبل.

بناء مهارات السالمة يف التعليم اجلامعي ملرحلة البكالوريوس

وفرت جلنة التدريب املهني يف اجلمعية الكيميائية األمريكية  CPTتوجيهات للمجتمع التعليمي لربامج درجة
البكالوريوس يف الكيمياء .و تشري املبادئ التوجيهية للجنة التدريب املهني يف اجلمعية الكيميائية األمريكية CPT
أن تعليم السالمة جيب أن يكون جز ًء ال يتجزأ من منهاج الكيمياء لطالب مرحلة البكالوريوس اجلامعية ،والذين
جيب عليهم بناء وعي قوي للسالمة و بناء قاعدة معلومات لألمن و السالمة  ،و فهم سلوكيات وإجراءات
األمن و السالمة  ،و اكتساب اخلربة عند التعامل مع املواد الكيميائية اخلطرة  . 18كام أن جلنة التدريب املهني يف
اجلمعية الكيميائية األمريكية  CPTمضت قدما بتحديد قائمة بموضوعات األمن و السالمة الرئيسية التي ينبغي
عىل طالب الكيمياء فهمها  ،بام يف ذلك التعرف عىل املخاطر (مع أمثلة حمددة من خماطر خمتلفة) ،وطرق احلد من
التعرض و التقليل من املخاطر ،و معلومات عن املخاطر و األخطار  ،وإجراءات و ممارسات السالمة.
كام حددت أيضا جلنة التدريب املهني يف اجلمعية الكيميائية األمريكية « CPTمهارات السالمة املخربية» التي جيب عىل
الطالب أن يتعلموها و يتقنوها ليصبحوا مهنيني ناجحني .20،19و أكدت أيضا جلنة التدريب املهني يف اجلمعية الكيميائية
األمريكية  CPTعىل أن الطالب جيب أن يطوروا تدرجييا من املهارات الالزمة للعمل بأمان يف البيئة املخربية.22،21

و وفرت املبادئ التوجيهية التي تم إعدادها من قبل جلنة تربية املجتمع يف اجلمعية الكيميائية األمريكية للربامج
اجلامعية التي ال تتجاوز العامني  ،مبادئ توجيهية مشاهبة لتلك التي ذكرهتا جلنة التدريب املهني يف اجلمعية
الكيميائية األمريكية  . 22aفتوفري مصادر السالمة الالزمة و تعزيز ثقافة السالمة الواعية سوف تساعد مجيع
الربامج عىل تدريب الطالب يف جماالت السالمة الكيميائية املناسبة ملستواهم التعليمي و احتياجاهتم العلمية.
من العام  1993إىل العام  ، 2006تلقت اجلمعية الكيميائية األمريكية دعام كبريا ملساندة أو مساعدة مدخالت
الصناعة و قامت بتطوير معايري التقنيات الكيميائية  ChemTech Standardsو هي عبارة عن قائمة شاملة
للمعلومات واملهارات التي يتوقعها أرباب العمل من التقنيني ذو املعرفة بالكيمياءج .و قد كانت تستخدم تلك
املعايري والزالت من قبل العديد من برامج الكيمياء ذات السنتني  ،بام يف ذلك برنامج تكنولوجيا خمترب الكيمياء
البيئية يف كلية والية تكساس التقنية  ،واكو  .كام أن إدراج معرفة األمن و السالمة و املهارات املتعلقة هبا سوف
يكون من املفيد أيضا يف برامج البكالوريوس ذات األربع سنوات و التي من املتوقع من خرجيي تلك الربامج
العمل يف الصناعة .
ج -تم عرض املهارات املرتبطة بمعايري السالمة املخربية املشتقة من معايري التقنيات الكيميائية  ،يف املحلق ج .يمكن طلب نسخا من معايري
التقنيات الكيميائية من مكتب اجلمعية الكيميائية األمريكية للكليات ذات السنتني .)2YColleges@acs.org( .
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فالتعليم املستمر أو احللزويند يعزز من القيمة و احلاجة للسالمة  ،ويوضح
للطالب مدى أمهية األمن و السالمة من قبل أعضاء هيئة التدريس
والكلية .و تدريس السالمة عىل مدى فرتات طويلة من الزمن يبني
قاعدة معرفية ومهارات للسالمة سوف حيتاجها الطالب كلام تقدموا
أكثر يف دراستهم و انتقلوا إىل سوق العمل .كام يمكن حتقيق التعليم
املستمر لألمن و السالمة من خالل إدراج مواضيع السالمة ذات الصلة
خالل كل حمارضة خمربية .و يمكن أن يكون تدريس موضوعات خمتلفة
من السالمة حتديا يف بعض األحيان ،ألن هناك العديد من أنواع املخاطر،
وأنواع كثرية من املختربات ،وأنواع عديدة من العمل املخربي .و لذلك
و لبناء قاعدة معلومات و مهارات راسخة يف سالمة املختربات خالل
سنوات الدراسة يف مرحلة البكالوريوس تتطلب تدريس موضوعات
عديدة من مواضيع السالمة  .اجلدول رقم  1يرسد مواضيع مقرتحة
درس لطالب مرحلة البكالوريوس .
جيب أن ُت َّ
إن اهلدف من تدريس السالمة املخربية هو نفسه لتدريس الكيمياء -لتمكني الطالب من فهم مبادئ و تطبيقات
السالمة بحيث يمكنهم ذلك من التعلم كيف يفكرون حول السالمة بطريقة ناقدة و اختاذ القرارات التي حتافظ
عىل سالمتهم و سالمة املحيطون هبم .إن املواضيع املذكورة يف اجلدول رقم  1تشكل األساس املعريف للسالمة
املخربية لطالب مرحلة البكالوريوس  ،كام تذهب بعيدا ملساعدهتم عىل تطوير مهارات السالمة التي حيتاجها كل
شخص يف جمال الكيمياء .23,8كام أن تدريس تلك املواضيع يف كل حمارضة عملية عىل طوال خربة األربع سنوات
توفر قاعدة معلومات السالمة التي حيتاجها الطالب عند التخرج  ،و التأكيد املستمر أيضا عىل السالمة يولد نوعا
ما من أخالقيات السالمة الذي يعترب دليل عىل ثقافة راسخة للسالمة  .فقسم الكيمياء يف جامعة فيتنبريغ يف مدينة
سربينغفيلد يف والية أوهايو استخدم هذا الفهم لتدريس مبادئ السالمة لطالبه و شمل ذلك كل أو أغلب املواضيع
املذكورة يف اجلدول  .1فخالل تلك العملية  ،يعترب من الرضوري أن يتم اختبار معرفة الطالب ألساسيات السالمة
من حني آلخر  ،فهم سوف يركزون عىل األمن و السالمة إذا عرفوا بأن هناك أسئلة تتعلق باألمن و السالمة  .كام
ان تلك االسئلة و االختبارات جيب أن تكون أثناء املحارضات العادية و ليست حمدودة خالل املحارضات العملية .
اجلدول رقم  2يشمل عىل مصادر تعليمية و مراجع يمكن أن تستخدم يف حتضري دروس األمن و السالمة .
فاملنهج الذي يعترب األفضل لتدريس األمن و السالمة يتضمن تدريس املواضيع املذكورة يف اجلدول رقم  1يف
كل حمارضة عملية خالل املنهاج الدرايس للسنوات األربعة  ،بحيث يطور الطالب الوعي و مواقف و أخالقيات
راسخة للسالمة من خالل التعزيز املستمر لألمن و السالمة  .بعض املؤسسات التعليمية ترغب يف تدريس السالمة
املخربية ضمن منهاج خاص هبا يغطي املواضيع املذكورة يف اجلدول رقم  ،1و لكن حتديد متى يتم تدريس ذلك
و ما جيب أن يدرس قد يكون حتديا بحد ذاته بسبب كون املعرفة بالكيمياء و املصطلحات الكيميائية يكون حمدودا
يف السنوات الدراسية األوىل  .و عليه جيب تدريس األمن و السالمة بأقرب وقت ممكن  ،و لكن الكثري ما يتم
دراسته من مقررات األمن و السالمة خالل الفصل الدرايس الواحد يمكن أن ال يستوعب من قبل طالب السنة
األوىل ألهنم ليسوا عىل دراية بمصطلحات الكيمياء أو باملواد و األدوات املعروضة يف مقررات الكيمياء العضوية،
التحليلية  ،الفيزيائية و احليوية  .و ربام قد يستخدم الدمج بني دروس األمن و السالمة يف املقررات التمهيدية  ،حيث
يتم دمج املقررات املألوفة لدى طالب املرحلة الدراسية األوىل مع تلك للسنوات الدراسية املتقدمة  .فأحد األمور
د -يوفر التعليم احللزوين األساسيات دون اخلوض يف التفاصيل  ،و أثناء سري العملية التعليمية فإن املزيد من التفاصيل يتم إضافتها
لألساسيات و بالتايل يتم تعزيز موضوع التعلم و تدريسه بطريقة شاملة .
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التي تدعو لالهتامم حول إي مقرر هو أنه هناك شعورا مصاحبا لذلك املقرر بأن التعليم يف ذلك املوضوع الذي تم
االنتهاء منه بنهاية تدريس مقرر السالمة جيب أن تكون عملية مستمرة  .و بغض النظر عن الطريقة املستخدمة يف
درس من أجل احلصول عىل
تدريس مواضيع السالمة  ،فإن مواضيع السالمة املذكورة يف اجلدول رقم  1جيب أن ُت َّ
معرفة أساسية لألمن و السالمة داخل املخترب خالل األربع سنوات الدراسية .
و يف األغلب يتم انتداب أو تعيني أعضاء هيئة التدريس الذين لدهيم خربة أو اهتامما يف السالمة املخربية لتدريس
مقررات األمن و السالمة  .و يف مثل هذه احلاالت فإن الطالب يتقبلون مدير السالمة املعني كجهة للتواصل معه
حيال املواضيع التي تتعلق باألمن و السالمة  .و هناك طريق آخر للقيام بذلك و هو وجود أعضاء هيئة تدريس
يتناوبون يف تدريس مقررات السالمة  .فلو أن كل حمارضة من حمارضات الكيمياء اشتملت عىل إشارات لألمن
و السالمة  ،فإن الطالب سوف يعتربون األمن و السالمة جز ًء ال يتجزأ من علم الكيمياء .
قد يكون هناك طرقا إبداعية و جديدة لتعليم السالمة املخربية وبناء مواقف إجيابية و وعي و أخالقيات راسخة
للسالمة .فأحد الطرق الفريدة التي تم تدوينها لتدريس السالمة و بناء ثقافة سالمة راسخة هو تشكيل فرق
للسالمة يف مقررات الكيمياء يف مرحلة البكالوريوس كام هو احلاصل يف جامعة سيتيل يف واشنطن و جامعة
كاليفورنيا يف مريسيد  ،و التي وصفت من قبل أليمو  ،النجينهان  ،تانر  ،و فرينبريغ . 24كام استخدمت تلك
الطريقة يف جامعة وسط ميشيغان يف مانت بالسانت و جامعة أيوا يف مدينة أيوا األمريكيةهـه.

تدريس طالب الكيمياء و مساعدي التدريس و الباحثني ما بعد الدكتوراه و مرشيف و منسقي
املختربات

إن أعضاء هيئة التدريس املعينني و طالب مرحلة البكالوريوس  ،و مساعدي التدريس لطالب مرحلتي
البكالوريوس و الدراسات العليا و الباحثني ما بعد الدكتوراه الذين يقومون بتدريس مقررات يف املخترب جيب
عليهم أن يكونوا ملمني جيدا بالسالمة املخربية  .فمقرر السالمة املخربية الشامل القائم بحد ذاته و املقرر
التكاميلو للسالمة املخربية سوف يكون األنسب جلميع مساعدي تدريس طالب مرحلة البكالوريوس و طالب
الدراسات العليا و منسقي أو مرشيف املختربات أيضا ألن لدهيم مسئولية هامة يف تدريس األمن و السالمة
و اإلرشاف عىل سالمة العديد من الدورات املخربية يف اجلامعة  .فيجب عليهم أن يعرفوا ما سوف يقومون
بتدريسه لألمن و السالمة و كيف يدرسونه  .أما طالب الدراسات العليا فيجب عليهم أن يدرسوا مقرر السالمة
املخربية الذي يغطي املواضيع املذكورة يف اجلدول رقم  1مع تركيز خاص عىل سالمة املختربات البحثية -ويعترب
كتاب املامرسات احلكيمة الصادر عن جملس البحث القومي املرجع األنسب أو األفضل لزيادة معرفة ذلك النوع
من الطالب  . 15باإلضافة إىل ما سبق فإن الباحثني ما بعد درجة الدكتوراه و الذين يقومون بتدريس التقنيات
املخربية املناسبة لطالب الدكتوراه و ربام اإلرشاف يوما بعد يوم عىل أنشطة طالب املاجستري ،جيب عليهم أن
يكملوا دراسة مقرر السالمة املخربية املذكور أعاله .
و يمكن استخدام غريها من اجلهود لتوعية و تنمية االهتامم بالسالمة لطالب الدراسات العليا  ،و كجزء من
العملية التعليمية يف السالمة املخربية ألنه يمكن لطالب الدراسات العليا املشاركة مع أعضاء هيئة التدريس
يف عملية التفتيش الدوري عىل املختربات أو املسامهة يف الدراسات و البحوث االستقصائية  .فتشجيع طالب
الدراسات العليا يف املسامهة يف أنشطة جلنة السالمة يف القسم أو السامح هلم املشاركة يف عمليات التحقيق يف
احلوادث املخربية سوف يساهم أيضا يف جتربتهم التعليمية  .كام يمكن أن يكون لطالب الدراسات العليا فرصة
غري رسمية لتدريس أو تعليم مهارات السالمة للطالب اآلخرين الذين يعملون يف املخترب .و يمكن أن تستخدم
احللقات الدراسية و خصوصا تلك املتعلقة بالسالمة الكيميائية لتدريس طالب الدراسات العليا حول نقاطا
هـ  -املصدر .Cole, R. University of Iowa, Iowa City. Personal communication, August 2011 :
قيم املعلومات و املهارات املرتاكمة لدى الطالب ضمن نطاق درايس معني .
و -إن املقرر التكاميل هو مقرر ُي ّ
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أكثر تفصيلية عن األخطار الكيميائية و الطرق املستخدمة للتقليل أو احلد من التعرض لتلك املخاطر .
كام يمكن عرض األحداث اجلارية يف السالمة املخربية مثل احلوادث املعلومات اجلديدة يف األمن و السالمة
كجزء من احللقة أو الندوة الدراسية .أو و كبديل عام سبق  ،يمكن أن يط ُلب أعضاء هيئة التدريس من طالب
الدراسات العليا أن يشملوا بعض جوانب األمن و السالمة املتعلقة باملوضوع الذي سوف يناقشونه يف احللقات
العلمية قبل البدء يف املناقشة .فقبل الدفاع عن الرسائل العلمية يمكن ألعضاء القسم املشاركني يف تقييم تلك
الرسائل آن يستفرسوا عن األمن و السالمة املتعلقة بموضوع البحث اخلاص بالرسالة .
اجلدول  : 1مواضيع مقرتحة لألمن و السالمة يف املختربات لطالب مرحلة البكالوريوس

23،8

مواضيع السنتني األوىل و الثانية
مبادئ السالمة  :التعرف عىل املخاطر و تقييم
خماطر املواد اخلطرة و التقليل أو احلد من التعرض
للمخاطر و االستعداد حلاالت الطوارئ ومسئوليات
و أخالقيات السالمة

االستعداد حلاالت الطوارئ  :االستجابة حلاالت
الطوارئ  ،عمليات اإلخالء  ،حاالت الطوارئ
يف حالة احلريق  ،أنواع احلرائق  ،مثلث احلريق ،
هرم احلريق  ،أنواع الطفايات  ،استخدام طفايات
احلريق ،التعامل مع ترسب أو تطايرات املواد
الكيميائية  ،استخدام نافورة غسيل العينني ،
استخدام دش السالمة  ،أساسيات أو مبادئ
االسعافات األولية  ،حاالت الطوارئ يف حال
وجود الغازات املضغوطة.
التعرف عىل املواد اخلطرة  :لغة السالمة (املصطلحات
و الرموز و امللصقات و اإلشارات ) بطاقة معلومات
السالمة للامدة الكيميائية ( ، )MSDSالنظام املحيل
أو الدويل املتناغم ألنظمة التعرف عىل املخاطر ،
مقدمة يف علم السموم  ،املواد السامة و شديدة
السمية  ،املواد الكاوية  ،املواد القابلة لالشتعال ،
احلرائق  ،االنفجارات  ،و املواد غري املتوافقة مع
بعضها البعض .
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مواضيع السنتني الثالثة و الرابعة

االستعداد حلاالت الطوارئ  :التخطيط حلاالت
الطوارئ  ،التعامل مع الدفاع املدي  ،املطافئ أو
االسعاف  ،التمرينات و التدريبات يف حاالت
الطوارئ .

التعرف عىل املواد اخلطرة  :خطط السالمة الكيميائية،
املواد املرسطنة  ،كيف يتعامل اجلسم مع املواد السامة،
املواد الكيميائية التي تسبب احلساسية ،و املهيجة ،
املواد الضارة عىل اجلهاز التناسيل  ،و املواد الضارة
بيولوجيا  ،الغازات املضغوطة  ،فوق األكاسيد ،
املواد غري املستقرة/املشعة (القابلة لالنفجار  ،املواد
ذاتية االشتعال  ،املواد املؤكسدة ،فوق األكاسيد ،
مشكالت فوق األكاسيد  ،املواد التي تتفاعل مع املاء)
األنظمة املضغوطة  ،املخاطر الكهربائية  ،ترتيب بيئة
العمل  ،اإلشعاع غري املؤينة ،اإلشعاع املؤين  ،املواد
ذات درجات احلرارة املنخفضة جدا  ،التفاعالت
الكيميائية  ،املواد املحفزة  ،املواد النانو  ،خماطر
مستودعات و خمازن املواد الكيميائية .

تقييم خماطر املواد اخلطرة  :طرق التعرض للمواد
اخلطرة  ،تقييم املخاطر  ،تقييم خماطر املواد السامة،
و حدود التعرض العملية .
التقليل أو احلد من التعرض للمواد اخلطرة  :إدارة
املخاطر  ،محاية العينني  ،محاية اجللد  ،خزانات
طرد الغازات و التهوية  ،معايري السالمة ألدوات
السالمة ،التعامل مع خملفات املواد الكيميائية ،
ختزين املواد الكيميائية القابلة لالشتعال و املواد
الكاوية .

املواضيع اجلانبية أو املتعلقة باألمن و السالمة :
تعلم الدروس من احلوادث  ،مقدمة إىل الكيمياء
اخلرضاء.

تقييم خماطر املواد اخلطرة  :تقييم التعرض للمواد
الكيميائية  ،العمل يف املخترب اجلديد ،تطوير أو كتابة
خطة أمن و سالمة للتجربة .
التقليل أو احلد من التعرض للمواد اخلطرة  :األمن
و السالمة يف ممارسات املخترب الشائعة  ،السالمة
اإلشعاعية  ،السالمة من الليزر  ،السالمة احليوية
و خزانات التعامل مع املواد البيولوجية  ،املالبس
الواقية ،أدوات التنفس  ،السالمة يف املختربات
البحثية  ،عمليات األمن و السالمة  ، ،إجراء تفتيش
عن السالمة  ،إدارة املواد الكيميائية  ،جرد املواد
الكيميائية و ختزينها  ،التعامل مع خملفات املواد
الكيميائية .
املواضيع اجلانبية أو املتعلقة باألمن و السالمة:
القوانني و األنظمة املتعلقة باألمن و السالمة  ،األمان
الكيميائي  ،بناء ثقافة سالمة راسخة  ،مهارات
السالمة للمهنيني  ،الكيمياء اخلرضاء -منهاج متقدم
 ،دور مسئويل أو فنيي الصحة و السالمة و البيئة يف
املؤسسة التعليمية .

اجلدول  : 2مصادر أو مراجع لتحضري دروسا يف السالمة املخربية
املصادر  /املراجع

Prudent Practices in the Laboratory:
Handling and Management of Chemical
Hazards, Updated., Board on Chemical
Sciences, Committee on Prudent Practices in
the Laboratory, National Research Council,
National Academies, National Academies
Press, Washington, DC, 2011

Chemical Laboratory Safety and Security: A
Guide to Prudent Chemical Management,
Moran, L.; Masciangioli, T., Eds., Committee
on Promoting Safe and Secure Chemical
Management in Developing Countries,
National Research Council, National
Academies, National Academies Press,
Washington, DC, 2010

التعليقات
نال هذا الكتاب استحسانا كبريا كمرجع رسمي
مناسب للطالب اجلامعيني واخلرجيني املتقدمني
ويمكن استخدامه لتطوير الدروس والدورات يف
سالمة املختربات .بل هو مرجع مفيد جدا ملساعدي
التدريس و مرشيف املخترب .جيب رشاء نسخ مطبوعة
15
منه و لكنه متوفر جمانا عىل اإلنرتنيت.
يتوفر جمموعة من األدوات املساعدة (سبعة
عنارص) متاحة لالستخدام مع هذا الدليل ،تم
ترش األدوات املساعدة بعدة لغات منها اإلنجليزية
والفرنسية والعربية واإلندونيسية .27،26.تم تصميم
هذا الكتاب الستخدامه يف البلدان النامية.
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 Handbook of Chemical Safety and Health,كتاب مرجعي ممتاز للكيميائيني والعاملني يف جمال
28
 Alaimo, R. J., Ed., Oxford University Press,الصحة والسالمة.
Washington, DC, 2001

Safety in Academic Laboratories, Vol. 1
(Student ed.), Vol. 2 (Teachers ed.), 7th
ed., ACS Joint Board–Council Committee
on Chemical Safety, American Chemical
Society, Washington, DC, 2003
Laboratory Safety for Chemistry Students,
Hill, R. H.; Finster, D. C., John Wiley and
Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2010
Journal of Chemical Health and Safety,
Elsevier Science and the ACS Division of
Chemical Health and Safety, New York
Journal of Chemical Education, American
Chemical Society and the Division of
Chemical Education, Washington, DC
ACS Joint Board–Council Committee
on Chemical Safety, American Chemical
Society, Washington DC
ACS Joint Board–Council Committee
on Chemical Safety, American Chemical
Society, Washington DC

CRC Handbook of Laboratory Safety, 5th
ed., Furr, A. K., CRC Press, 2000

22

استخدم هذا الكتاب من قبل مئات من الكليات
واجلامعات كدليل عام لسالمة املختربات للطالب
اجلامعيني  ،تتوفر منه ترمجة باللغة العربية عىل موقع
30.29
اجلمعية الكيميائية األمريكية.
ُأ ِّلف هذا الكتاب لطالب الكيمياء للمرحلة
اجلامعية  ،و تم تصميمه ليتم استخدامه يف مجيع
23
مراجل األربع سنوات من الدراسة اجلامعية.
هذه املجلة من إصدارات قسم الصحة و السالمة
الكيميائية التابع للجمعية الكيميائية األمريكية .تم
31
تضمينه يف عضوية القسم .
هذه املجلة من إصدارات قسم تعليم الكيمياء
التابع للجمعية الكيميائية األمريكية  .لدهيا بعض
املسامهات سالمة املختربات ولكنها قد تشمل
32
قريبا فرع لسالمة املختربات يف األعداد املقبلة.
تعمل جلنة اجلمعية الكيميائية األمريكية كمصدر
للجمعية الكيميائية األمريكية و للعامة حول
السالمة املخربية و الكيميائية  .فهي تؤلف و تصدر
33
الكتيبات و العروض حول السالمة الكيميائية .
يمنح هذا القسم من اجلمعية الكيميائية األمريكية
عضوية ألعضاء اجلمعية الكيميائية األمريكية
و غريهم مما ال ينتمون إىل اجلمعية  .فهي تعزز
الصحة والسالمة من خالل )1( :عقد ندوات
للجمعية الكيميائية األمريكية عىل املستوى الوطني
و اإلقليمي )2( ،نرش جملة الصحة و السالمة
الكيميائية التابعة هلا  )3( ،إجراء احلوارات
واملناقشات عرب اإلنرتنيت بحيث يمكن لألعضاء
مناقشة املسائل مع فنيي قسم الصحة و السالمة
31
البيئية .
يف حني أن هذا املرجع قديم إىل حد ما  ،أال أنه
يمكن استخدامه كمورد يف تطوير دروس السالمة
34
للطالب.

 Princeton University Laboratory Safetyدليل للسالمة املخربية متاح عىل شبكة اإلنرتنت.
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Manual, Princeton University, Environmental
Health and Safety Department, Princeton, NJ
 Chemical Engineering 5310, Laboratoryهذه دورة لألمن و السالمة خمصصة لطالب
 Safety Course Resource, Dan Crowl’s courseالدراسات العليا اجلدد  .حتتوي عىل حمتويات املادة،
 page, Michigan Technological University,مذكرات املحارضات ،والواجبات املنزلية ،و قائمة
Houghton, MI
36

للمراجع و املوارد متوفرة عىل قرص مضغوط .
 Bretherick’s Handbook of Reactive Chemicalيعتربهذاالكتابمرجعرسميللتفاعالتالكيميائية
 Hazards, 7th ed., Urban, P. G., Ed., Elsevierاخلطرة و اخلصائص التفاعلية اخلطرة للمواد
 Science, 2007الكيميائية  .37تم إدراج هذا الكتاب عىل اإلنرتنت
38.37
حيث مستكشف قاعدة بيانات املواد اخلطرة

دور حتليل املخاطر يف تطوير و تدعيم ثقافة السالمة الراسخة

وجد جملس التحقيق يف السالمة و املخاطر الكيميائية  CSBأثناء حتقيقاته حلوادث املختربات بأن عملية تقييم
املخاطر يف املختربات البحثية كانت غائبة أم حتى غري كافية  .25فقد طورت وسائل جملس التحقيق يف السالمة
واملخاطر الكيميائية  CSBاملويص هبا للطالب الذين يعملون يف البحث العلمي ملساعدهتم يف تقييم املخاطر التي
قد يتعرضون هلا يف عملهم املخربي .و قت تم توضيح ذلك أدناه.
إن النهج العلمي هو مبدأ أسايس استخدم منذ قرون السرتشاد العلامء اليافعني إىل احلاجة إىل التخطيط املنهجي
من أجل القيام و تقييم نتائج التجارب التي يقومون هبا .
وقد أوجدت بعض املنظامت و املؤسسات التعليمية ذات ثقافة سالمة راسخة السبل إلدماج عملية حتديد وتقييم
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و ختفيف خماطر التجربة التي يتعني القيام هبا يف عملية تصميم أو اإلعداد للتجربة .ويتضح هذا التفاعل مع
العنارص األساسية لألسلوب العلمي املمثل ضمن الدائرة والعنارص األساسية لعملية حتليل املخاطر يف املربعات
املقابلة (الشكل .)1
األفراد الذين هم جزء من اهليئة التي تكون فيها هذه العملية ذات قيمة عالية ،كام هو موضح يف ثقافة السالمة
الراسخة ،يظهرون خصائص معينة طوال تلك العمليةز.

حتديد جمال البحث

 التأكد من املعلومات املنشورة حول نشاط و سمية املواد الكيميائية املستخدمة أو الناجتة خالل التجربة .للتحضريات املبتكرة أو اجلديدة كليا أو لتلك التي يكون فيها مواد متفاعلة أو ناجتة غري مستقرة  ،يتم حتديد
طرق آمنة إلجراء التجارب مثل إجراء التفاعالت بكميات قليلة  .كام يتم حتديد إجراءات الطوارئ و األدوات
الالزمة هلذا العمل املقرتح .

حتديد و تقييم املخاطر

• حتديد املخاطر التي تؤثر عىل الباحثني و البيئة و عىل نجاح التجربة و من ثم تقييمها .جيب استخدام
بطاقات السالمة للمواد الكيميائية ،وخاصة للكواشف و املواد اجلديدة.
• حتديد طرق التعرض املحتملة ،وهذه الطرق قد تشمل التعرض للمخاطر من خالل اجللد أو
االستنشاق  ،و لكن قد يكون هناك خماطر أخرى نتيجة للتعامل مع املواد الكيميائية أو معاجلتها  ،مثل
اإلصابات من املواد املتطايرة ( كاالنفجارات مثال) ،و إصابات اجلروح (مثل التعامل مع املواد احلادة)،
أو التعامل السلبي مع األدوات و األجهزة (التعامل مع األجزاء املتحركة ،الكوي ،واحلروق ،والضغط،
أو الصدمات الكهربائية) .فإزالة أو التقليل من اخلطوات املحتملة للتعرض هو عنرص حاسم لتقييم
املخاطر وإدارهتا.
• التوجه االستفساري أو املتحدي مرحب به لضامن أفضل حتليل .
• احلوادث املمكنة أو أكيدة احلدوث أو السناريوهات املحتملة الوقوع يتم افرتاضها و مناقشتها .
• حتديد عنارص التحكم التي ستحد املخاطر و السيطرة عليها ،أو محاية الباحثني يف حاالت حدث أمر
ما أم مل حيدث.
• حتديد املتطلبات التنظيمية ،التي غالبا ما تكون عىل أساس املخاطر.
• تستخدم األدوات لتسهيل املراجعة الشاملة و بسط تناسق املسئولية ضمن املؤسسة التعليمية .قد
تتخذ هذه األدوات عدة أشكال (عىل سبيل املثال ،قوائم املراجعة ،حتليالت ماذا لو؟ ،حتليالت احلد من
حح
املخاطر ،حتليالت االنامط الفاشلة ،نطاقات السيطرة ...إلخ)
• حيث أن التجربة ممكن إنجازها من قبل فرد واحد ،فإن هذا الباحث جيب أن يدعو اآلخرين للمساعدة
أو تقديم املشورة هلذه التجربة ،مع اإلذعان ألولئك الذين قد يكون أكثر خربة يف هذا املجال .و أولئك
قد يكونوا باحثني سابقني أو مسؤويل الصحة و السالمة أو طالب قديم أكثر خربة  ،و بالطبع فإن خربة
اآلخرين ذات قيمة أيضا.

أداء العمل مع الضوابط املحددة و التدابري الوقائية يف مكان العمل

• التأكد من أن الضوابط املتفق عليها والتدابري الوقائية معمول هبا و تعمل قبل بدء العمل .ويشمل هذا

ز -انظر الفقرة حتت عنوان « تعريف ثقافة السالمة الراسخة « للتعرف عىل مميزات ثقافة السالمة الراسخة  ،يف صفحة . 10
ح -املزيد حول هذه األدوات سيتم مناقشته يف إصدارات اجلمعية الكيميائية القادمة.
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التقييم الواعي للمهارات وقدرات األفراد الذين سوف ينجزون العمل.
• إجراء التجربة بوجود ضوابط حمددة يف مكان العمل .فإذا ما تم العثور عىل ظروف غري متوقعة،
فإن البحوث أو التجارب جيب أن تتوقف و التأكد من هدف العمل ،أو التأكد من الضوابط الالزمة
للتجربة مل تتغري بشكل كبري بام فيه الكفاية لتربير إجراء عملية حتليل للسالمة إضافة.
• استفسار أو تذكري الباحثني حول الضوابط التي يعملون هبا ،ال سيام إذا كانوا يشكون يف أن الرقابة
الالزمة ليست يف مكاهنا أو غري مستخدمة.
• السعي إىل جتنب املامرسات اخلطرة يف عملك و ساعد اآلخرين بالتعرف عىل املامرسات املحفوفة
باملخاطر يف عملهم كلام دعت احلاجة لذلك .فاملامرسات اخلطرة هي السبب الرئييس للحوادث ،تنتج
عندما يتجاوز األفراد املامرسات اآلمنة لتقليل الوقت أو مستوى اجلهد .فمن األمثلة عىل املامرسات
اخلطرة هي :عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية؛ عدم استخدام خزانات طرد الغازات  ،ختطي خطط
السالمة أو خطوات السالمة ؛ عدم االهتامم بالرتتيب و التنظيم داخل املخترب ،وتوسيع نطاق التفاعل
دون ختطيط كاف .إن منع املامرسات اخلطرة هو عنرص أسايس للسالمة.

حتديد الدروس التي يمكن تعلمها

• إن الباحث يقرتب من هناية التجربة بنفس الطريقة التي بدأ هبا  ،و يسأل املزيد من األسئلة  .عىل سبيل
املثال« ،هل أظهر اخلطر نفسه بحيث مل يكن حمددا مسبقا؟ هل عنارص التحكم املعمول هبا كانت متوقعة
أو هل أحتاج إىل خيار آخر إذا ما قمت بإعادة هذه التجربة؟ هل هناك يشء ما قد سار عىل ما يرام بحث
يمكن لآلخرين التعلم منه ؟ هل تعرفت عىل أية إشارات وثيقة يمكن أن تكون بمثابة حتذير لتحديد
جماالت التحسني املطلوبة؟
• إن وثائق حتليل املخاطر يتم حتسينها باستمرار و هي ليست كام كانت عليه عند إنشائها و مل يتم التطرق
إليها الحقا .
• يف حالة وقوع حادثة ،يمكن الطلبة و الباحثني التعلم كيفية إجراء التحقيقات والتحليالت عن السبب
اجلذري ،ومن ثم نقل الدروس املستفادة لآلخرين.

املخترب هو بيئة فريدة من نوعها .فتحديد املخاطر ،وتقييم املخاطر ،و إدارة املخاطر -جمتمعة تعرف باسم حتليل
املخاطر -يف التجارب املخربية (بام يف ذلك البحث العلمي) هي مهارات أساسية حيتاج إليها ألن تكون جز ًء
من تعليم كل طالب و التعليم ما بعد الدكتوراه .فالتعلم عن كيفية االستعداد حلاالت الطوارئ هو أيضا مهارة
حساسة  .من املهم أن نتذكر أن بعض املخاطر قد لن يتم حتديدها وتقييمها وإدارهتا بشكل صحيح عند تصميم
التجربة املخربية  .فاألمن و السالمة هي جزء ال يتجزأ من مجيع التجارب املخربية و لكنها تتطلب أن ينظر إليها
كل من يعمل يف املخترب بعني االهتامم يف كل وقت قبل الرشوع بالعمل .وهبذه الطريقة ،فإن عملية حتليل املخاطر
تصبح جز ًء ال يتجزأ من التجربة املخربية  ،متاما مثل النهج العلمي.

توصيات بشأن تدريس السالمة املخربية

 .4التأكد من أن خرجيي و طالب قسم الكيمياء يف اجلامعة يتمتعون باملهارات الراسخة يف جمال األمن
والسالمة يف املختربات و قيم سالمة راسخة أيضا من خالل تدريس مواد األمن السالمة يف كل حمارضة
معملية ،وتقييم و اختبار تلك املهارات يف مجيع مراحل العملية التعليمية (اجلدول .)1
 .5التأكد من أن مجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني و طالب مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا
والطالب املشاركني يف التدريس ،و الطالب املرشفني عىل التدريس ،أو عىل املحارضات املعملية  ،قد
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أمتوا بنجاح دورة األمن و السالمة يف املختربات.
 .6تطبيق إجراءات حتليل املخاطر يف مجيع أعامل املخترب اجلديدة ،و خاصة يف خمتربات األبحاث العلمية .

سلوكيات السالمة و توعية السالمة و أخالقيات السالمة
إن التوعية و سلوكيات األمن و السالمة ال تقل أمهية يف الكيمياء عن خطوات التجربة و املحافظة عىل سجالت
جيدة للتجارب التي أجريت  .كام أن بناء التوعية للسالمة يتطلب تركيز متكرر طويل األمد ملجهودات السالمة .
و عليه فإنه يقع عىل عاتق أعضاء هيئة التدريس يف الكلية و القسم واجب أخالقي اجتاه تعليم الطالب و املوظفني
اجلدد حول احلاجة إىل وجود مواقف إجيابية استباقية للسالمة أثناء إجراء التجربة العملية الكيميائية .
فعند تعليم أي شخص يف هذه األيام كيفية قيادة السيارة ،فإننا سوف نكون مقرصين يف دورنا كمدربني إن مل
نذكر أنه عند القيادة من املهم استخدام حزام األمان و جتنب تعاطي املرشوبات الكحولية أو املخدرات واالمتناع
عن استخدام اهلواتف املحمولة و خصوصا يف حالة ارسال الرسائل النصية  .و لنقل مفهوم القيادة خطوة إىل
األمام  ،فإن التزام املدرب باألمن و السالمة أثناء القيادة كمثال حيتذى به أمر مهم جدا للطالب كأمهية ما يعلمه
املدرب له .
فاتباع أو االلتزام سياسات و ممارسات السالمة يف املخترب ال يقل أمهية عن املعلومات التي يتلقاها الطالب أثناء
العرض أو رشح التجربة أو حتى من املعرفة التي يكتسبها الطالب من التجربة  .و عليه فإن كل شخص يدرس
أو يدرب اآلخرين يف الكيمياء جيب أن يعرف و يتبع ممارسات السالمة املناسبة يف املخترب .
جيب أن تكون السالمة النرباس جلميع الطالب املتخصصني يف الكيمياء و غري الكيمياء أيضا و يف مجيع مقررات
الكيمياء األخرى  .فهي سوف تعود بالنفع عىل املشاريع الكيميائية  ،إذا نمى الطالب عىل فهم و تقدير بأن
العمل بأمان بدون أن يؤذوا أنفسهم أو البيئة الكبرية املحيطة هبم هو اهلدف األسايس للوظيفة  .فكل عضو
يف املؤسسة جيب أن يشارك مفهوم أو رؤية األمن و السالمة مع اآلخرين و أن يظهر أقىص درجات االهتامم
بالسالمة وخاصة اجتاه السالمة املخربية .
جيب أن يقتنع كل شخص مشارك يف عملة التعليم أو التدريس برضورة ممارسات األمن و السالمة اجليدة وبثقافة
السالمة الراسخة .و هذا يشمل أعضاء هيئة التدريس و املعلمني ،واملوظفني األكاديميني ،ومساعدي التدريس،
مسئويل أو أمناء املخازن .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن موظفي إدارة الصيانة والشحن واالستالم ،جيب أن يسامهوا
يف ثقافة السالمة .فالتدريب املهني ،و تدريس وتنمية قدرات هؤالء األفراد تتطلب طرق و هنج تدريسية متفاوتة
وحمتوى مناسب للمهمة.
يمكن االطالع عىل القوى الدافعة يف البيئة البحثية يف متطلبات املؤسسة العلمية الوطنية  NSFحتت عنوان
السلوك املسئول للبحوث .38aو حتت قانون هتيئة الفرص للتعزيز اجلاد للتميز يف التكنولوجيا و الرتبية و العلوم
األمريكي رقم (  ) 1-24U.S.C. 18620نجد بأن السلوك املسؤول و األخالقي للبحوث  RCRيعترب رضوريا
للتميز و للثقة العامة يف جمال العلوم و اهلندسة .فيجب عىل علامء و مهنديس املستقبل أن يقوموا بأبحاثهم بكل
مسئولية و أخالقية  .فتتطلب املؤسسة العلمية الوطنية  NSFخطة لتوفري التدريب و اإلرشاف املناسب عىل
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السلوك املسئول و األخالقي للبحوث لطالب مرحلة البكالوريوس
و طالب الدراسات العليا و طالب البحث العلمي ما بعد الدكتوراه
الذين يشاركون يف البحوث العلمية  .فينبغي لألمن و السالمة أن تلعب
دورا هاما وكبريا يف هذه اخلطة .فأعضاء هيئة التدريس و املوظفني
الذين يتقدمون بطلب احلصول عىل املساعدة املالية من املؤسسة العلمية
الوطنية (وغريها من املنظامت ،مثل املعاهد الوطنية للصحة ())NIH
جيب أن يشمل طلبهم عىل التعليم والتدريب عىل األمن و السالمة
واإلرشاف عىل البحوث من أجل السالمة ،كجزء أسايس ال يتجزأ من
خطتهم للقيام ببحوث أكثر أخالقية و مسئولية .
وينعكس املوقف السليم للسالمة يف «أخالقيات السالمة» -
تقدير السالمة ،و العمل بأمن و سالمة ،و احلد من السلوكيات اخلطرة  ،وتعزيز السالمة ،و حتمل مسئولية
السالمة.39
• تقدير السالمة  :السالمة هي جزء ال يتجزأ من ما يقوم به أي شخص من عمل ،فهي تلقائية و ال تتغري
أولويتها  -فال يمكن التشكيك هبا أو املس هبا.
• العمل بأمن و سالمة  :االستمرار بالتعلم حول األمن و السالمة  ،و التعلم عىل التعرف عىل املخاطر،
تقييم املخاطر و إدارة املخاطر  ،و االستعداد للعمل عند حدوث الطوارئ.
• احلد من السلوكيات اخلطرة :عدم جتاوز إجراءات السالمة يف املخترب أو التالعب هبا  ،و مشاركة هذه
املعلومات مع اآلخرين ،حسب احلاجة.
• تعزيز السالمة :تشجيع و تقدير اآلخرين للعمل بأمان.
• حتمل مسئولية السالمة :اتباع خطوات للعمل بأمان ،و العمل كمثاال حيتذى به و حتمل مسئولية
السالمة .
و يمكن لتدريس السالمة بشكل مستمر عىل مدى األربع سنوات اجلامعية بأكملها أن تبني مواقف إجيابية
وأخالقيات راسخة للسالمة بني الطالب .فجامعة فيتنربغ تستخدم هذا النهج .و هناك ثمة هنج آخر قد يكون
أساسا ملصطلحات السالمة لطالب الكيمياء يف مرحلة البكالوريوس يوجد يف ثقافة السالمة الراسخة كام هو
مستخدم يف جامعة سياتل يف واشنطن ومريسيد يف جامعة كاليفورنيا ،و قد تم وصفها من قبل أليمو ،النجينهان،
تانر ،و فريينبريغ . 24

توصيات بشأن سلوكيات السالمة و توعية السالمة ،و أخالقيات السالمة

 .7بناء التوعية و االهتامم باألمن و السالمة من خالل التأكيد عليها يف مجيع مفردات مقررات و مناهج
الكيمياء
 .8شمل تدريس و تعليم األمن و السالمة (لطالب املرحلة اجلامعية األوىل وطالب الدراسات العليا،
و الباحثني ما بعد الدكتوراه املشاركني يف البحث املقرتح) يف مقرتحات املنح البحثية ،واإلرشاف عىل
البحوث املتعلقة بالسالمة .
 .9تبني عقيدة شخصية« :أخالقيات السالمة»  -تقدير السالمة ،و العمل بأمن و سالمة ،و احلد من
السلوكيات اخلطرة  ،وتعزيز السالمة ،و حتمل مسئولية السالمة.
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التعلم من احلوادث
معظم الناس يتمتعون باالستامع اىل القصص التي غالبا ما تشعل بداخلنا
االهتامم بيشء ما و تشعل فينا خيالنا أو رهبتنا وأحيانا الفكاهة لدينا.
فقد صادف معظم الكيميائيني حوادث ال تنسى و يرغبون يف مشاركة
قصصهم املثرية .و يمكن استغالل االهتامم الزائد بتلك احلوادث لبناء
عقائد سالمة راسخة من خالل حتويل العديد من احلوادث املخربية إىل
جتارب تعلم حول األمن و السالمة.
جيب التحقيق يف كل حادثة نحدث يف املخترب  ،بحيث يمكن التعرف
عىل األسباب املبارشة و غري املبارشة و األسباب اجلذرية و من ثم
وضع التدابري الالزمة للحد أو التقليل من احلوادث يف املستقبل  .ففي
ثقافات السالمة الراسخة يتم جتميع قصص تلك احلوادث و الدروس
املستفادة منها و من ثم نرشها أو مشاركتها مع أصدقاء العمل و الزمالء
و الطالب .فعىل سبيل املثال ،قامت جامعة برينستون بمشاركة هذا النوع من القصص عىل موقع إدارة صحة
وسالمة البيئة ( )EHSاخلاص هبم و الذي هو يف متناول اجلميع .
فتوثيق تلك احلوادث والدروس املستفادة منها كحاالت للدراسة يف مجيع مناحي التجربة التعليمية اجلامعية
ملراحل البكالوريوس و الدراسات العليا ،توفر فرصة الستخالص الفائدة و التخيل للطالب عند الطلب منهم
التفكري يف كيف يمكن لتدابري األمن و السالمة أن متنع أو تقلل من تلك احلوادث.
إن تقاسم أو مشاركة الدروس املستفادة من حوادث تعترب خطوة هامة يف بناء ثقافة سالمة راسخة .وقد يبدو
هذا صعبا  ،و خاصة إذا جذبت احلوادث انتباه وسائل اإلعالم  .فمعظم الرشكات أو املؤسسات ،بام يف ذلك
اجلامعات والكليات ،يشعرون باحلرج من وسائل اإلعالم «العامة» تلك  ،مما يدعوها إىل احلد أو التقليل من تلك
التغطية من خالل إصدار ترصحيات تقلل من احلادث و أنه سوف يتم إجراء حتقيق ملعرفة مالبسات احلادث.
وغالبا ما تكون أغلب نتائج تلك التحقيقات ليست متاحة بسهولة للعامة
فاحلاجة ألن تكون متاحة للعامة أو اجلمهور  ،هو ما جيعل تلك احلوادث دروسا يمكن االستفادة منها و بالتايل
تصبح متوفرة و يمكن مشاركتها .فقد قام قسم الصحة و السالمة الكيميائية يف اجلمعية الكيميائية األمريكية
بطلب منحة جديدة لتطوير قاعدة بيانات للحوادث مع الدروس املستفادة منها و التي قد تساهم أو تساعد يف
منع احلوادث يف املستقبل ،فإذا ما استطاعت اجلمعية الكيميائية األمريكية باحلصول عىل دعم هلذا النشاط  ،فإن
هذا يمكن أن يؤدي إىل وجود مورد جديد من موارد التعلم عن السالمة .فاملهتمني يف هذا النوع من مشاركة
املعلومات ،يفضل أن يرسلوا مالحظاهتم إىل  ،secretary@dchas.org :أو .safety@acs.org
إن سلسلة من احلوادث األخرية يف املختربات أثارت أسئلة مجة حول ثقافة السالمة يف املختربات التعليمية  .فقد
أعرب جملس التحقيق يف السالمة و املخاطر الكيميائية  CSBعن قلقه الدائم حيال ممارسات إدارة السالمة يف
املختربات التعليمية  .يف العام  ،2010وقع انفجار يف جامعة تكساس  ،حيث رصح مدير جملس التحقيق يف
السالمة و املخاطر الكيميائية  CSBجون بريسالند قائال  « :نحن نشهد يف كل عام حوادث خطرية يف خمتربات
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املدارس الثانوية واجلامعات ...فقد حان الوقت للبدء يف التحقيق يف
هذه احلوادث ملعرفة ما إذا كان يمكن منعها أو احلد منها من خالل
إدارة سالمة حازمة»« .25تقرير جملس التحقيق يف السالمة و املخاطر
40
الكيميائية  CSBالصادر عن تلك احلادثة يف شهر أكتوبر .» 2011
إن أغلب ما تم تعلمه عن األمن و السالمة هو نتاج لألخطاء و احلوادث.
فالتحقيق يف احلوادث يمكن أن تكون األدوات الرئيسة يف املساعدة عىل
بناء ثقافة راسخة للسالمة من خالل حتديد األسباب املبارشة واجلذرية،
و بالتايل يمكن اختاذ اإلجراءات و املامرسات من أجل منع وقوع
حوادث يف املستقبل .فاألسباب املبارشة هي األسباب اآلنية للحادث.
فمثال  ،ينتح احلريق من استخدام املواد القابلة لالشتعال بالقرب من
مصدر االشتعال .أما األسباب اجلذرية فهي األسباب الكامنة وراءها.
عىل سبيل املثال ،مل يتعلم الطالب أو الشخص عن سالمة احلرائق ألنه مل
يتم تدريسه تلك النقطة من األساس .و غالبا ما يكون السبب الرئييس
للحادث هو ضعف أو عدم توفر ثقافة السالمة  -فاملسئولني دائام يدعون
بأمهية السالمة و لكنهم هيتمون قليال هبا  ،و هذا يتضح من عدم استثامر
قدرا كبريا من الوقت واجلهد واملوارد ،وأيضا جتنب حتمل املسؤولية عن
السالمة.
تشمل العنارص اهلامة لثقافة السالمة الراسخة  ،إنشاء نظام لإلبالغ عن احلوادث والتحقيق فيها  ،وحتديد
األسباب املبارشة واجلذرية لتلك احلوادث ،وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية للحد من تلك احلوادث  .مكونات
نظام التحقيق واقعة هي:
• نظام اإلبالغ عن احلوادث يشمل الطالب .أما نظام اإلبالغ عن احلوادث الذي حددته إدارة الصحة
و السالمة املهنية األمريكية  OSHAفهو يشمل املوظفني .جيب اإلبالغ عن احلوادث يف غضون 48-24
ساعة ،بحيث يتم بسهولة تذكر احلقائق .جيب أيضا توثيق املكاملات اهلاتفية و االتصاالت املتعلقة بتلك
احلوادث و كذلك جيب توثيق كل احلوادث غري املوثقة يف نظام توثيق احلوادث.
• نظام التحقيق يف احلوادث يقوم بجمع التقارير عن احلوادث ،و إجراء التحقيقات يف احلوادث وتدوين
الدروس املستفادة ألعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب .يتم حتديد مدى التحقيق من خالل
مدى خطورة و جدية احلادث ،ولكن جيب التحقيق يف مجيع احلوادث يف أقرب وقت ممكن ،وجيب التحفظ
عىل مشاهدات احلادث خطري (إصابات أو أرضار خطرية) حتى يتم اإلفراج عنها من قبل املحققني .هذا
النظام يتضمن نظام توثيق التحقيق ،بحيث يمكن مشاركة الدروس املستفادة و بالتايل يمكن اختاذها
اإلجراءات املناسبة ملنع وقوع حوادث يف املستقبل.
• قاعدة بيانات احلادث التي حتتوي عىل تقارير احلادث و التحقيقات جيب أن تشمل أيضا املكاملات اهلاتفية
واالتصاالت املتعلقة هبا باإلضافة إىل احلوادث التي مل يتم االبالغ عنها  .يتم استخدام قاعدة البيانات هذه
للبحث عن أو تتبع و حتليل االجتاهات ،واملشاكل النظامية ،وتتبع تنفيذ اإلجراءات التصحيحية .وينبغي أن
تستخدم هذه املعلومات لتعليم الدروس من خالل االتصاالت استباقية لآلخرين ملنع أو تقليل احلوادث يف
املستقبل.
29

يمكن استخدام حتقيقات احلادث كوسيلة تعلم للسالمة يف الفصول الدراسية واملناقشات اجلامعية ،أو احللقات
الدراسية .و جيب أن تكون مواضيع للمناقشة يف نقاشات جلان سالمة يف األقسام وكذلك يف االجتامعات ذات
املستوى األعىل يف املؤسسة .إن حمور حتقيقات احلادث ينبغي أن يكون دائام حول تعلم األسباب املبارشة واجلذرية
للحادث ،بحيث يمكن حتديد اإلجراءات التصحيحية وفقها هلا وتنفيذها .جيب أن ال تركز التحقيقات عىل لصق
اللوم أو تقييم العقوبات .فاإلجراءات العقابية سوف تدفع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني عىل عدم توثيق
احلوادث يف املستقبل .متنع إدارة الصحة و السالمة املهنية األمريكية  OSHAأي توبيخ أو انتقام بسبب اإلبالغ
عن قضايا السالمة .يف الثقافة السالمة الراسخة احلقيقية ،فإن احلوادث أدوات فعالة للتعلم ويتم تقاسم أو
مشاركة املعلومات بحرية دون خوف من االنتقام.
لن يتم القضاء عىل احلوادث مطلقا ولكن يف وجود ثقافة سالمة راسخة  ،فإن احلوادث اخلطرية نادرة ما حتدث.
فأخطر احلوادث هي نتيجة لسلسلة من القرارات السيئة وجتاهل ممارسات أو تدابري السالمة املناسبة .و يف وجود
ثقافة سالمة الراسخة فإن القليل من القرارات أو اإلجراءات يلزم اختاذها بحيث يتم جتنب احلوادث اخلطرية.

نظام اإلبالغ عن احلوادث

جيب أن يكون هناك نظاما لإلبالغ عن احلوادث للطالب و للباحثني ما بعد الدكتوراه الذين يتقاضون رواتب
أو منح لعملهم كمعيدين ومساعدي تدريس يف املخترب أو باحثني ،و لكنهم ال يمكن اعتبارهم موظفني بحد
ذاهتم .هناك مطلب بالفعل يف إدارة الصحة و السالمة املهنية األمريكية  OSHAللموظفني بتتبع واإلبالغ عن
احلوادث .و جيب أن يفهم بأن ذلك هو نظام تقارير داخيل ،جيب أن يستخدم كأداة لتحسني السالمة واإلبالغ
عن حوادث ال للتسليم للوكاالت العامة أو احلكومية.
ففي املؤسسات الكبرية  ،فإن أنظمة اإلبالغ تلك يتم رعايتها من قبل مكتب إدارة صحة و سالمة البيئة .EHS
أما يف املؤسسات الصغرية فإنه جيب عىل رئيس القسم االهتامم هبا .جيب اإلبالغ عن احلوادث التي حتدث لطالب
املرحلة اجلامعية والدراسات العليا ،أو الباحثني ما بعد الدكتوراه إىل املرشف املخترب ،أو مدوس املخترب ،أو
مساعد التدريس أو الباحث الرئييس ،و جيب أن يكونوا مسئولني عن تسجيل و اإلبالغ عن احلادث ،عادة يف
غضون  48ساعة .كام جيب استعراض تقارير ذلك احلادث من قبل هيئة التدريس واملوظفني ،أو عن طريق جلنة
للسالمة مكونة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب والباحثني ما بعد الدكتوراه.
و سيكون أكثر فعالية استخدام نظام واحد ،ولكن املخاوف من عدم احتساب الطالب كموظفني قد يقود إلنشاء
نظام منفصل للطالب  .هناك بعض اجلامعات لدهيا هذا الشأن «التقرير املتعلق بالسالمة» لغري املوظفني  ،كالذي
موجود يف جامعة كاليفورنيا يف سان دييغو .41

نظام التحقيق يف احلادث

جيب التحقيق يف مجيع احلوادث .ومع ذلك ،فإن مدى جدية و عمق التحقيق يعتمد عىل خطورة احلادث بحد
ذاته .يف الغالب يتم فحص احلوادث من قبل مرشف أو مسئول املخترب لتحديد األسباب واختاذ اإلجراءات
التصحيحية .فقد تكون هذه احلوادث حلظات يمكن للطالب أو جممل الصف الدرايس التعلم منها  -مع ذلك
قد يرغب مرشف أو مسئول املخترب مراجعة جمريات احلادث و االستفسار عن مسبباته و السؤال عن اإلجراءات
أو املامرسات التصحيحية الالزم اختاذها لتجنب احلادث مستقبال .
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أما احلوادث الكبرية أو اهلامة فعادة بتم التحقيق فيها من قبل مكتب
إدارة صحة و سالمة البيئة  ، EHSأو من قبل حمققني معينني من قبل
العميد أو إدارة الكلية  .فإذا مل يوجد مكتب إدارة صحة و سالمة البيئة
أو شخص مسئول عن التحقيق  ،فإنه يف هذه احلالة يقع التحقيق عىل
عاتق إدارة الكلية .
احلوادث التي تنطوي عىل إصابات أو أرضار سطحية يمكن أن يتم
استخدام فيها مسار حتقيق بسيط مثل « استفسارات ملاذا اخلمسة ؟» .42
فاملسار «استفسارات ملاذا اخلمسة؟»  ،هو مسار تقريبي وخيضع للتحيز وأقل دقة من األسلوب األكثر رسمية.
ومع ذلك ،فإن املسار السابق هو وسيلة رسيعة وسهلة تنتج يف كثري من األحيان نتائج ال بأس هبا ،وخاصة
ألغراض التعلم .أما احلوادث األكثر تعقيدا و األكثر خطورة تتطلب حتقيقات أكثر رسمية مبنية عىل البيانات
واملالحظات ،وذلك باستخدام مسار «حتليل السبب اجلذري»  .وجترى عادة هذه األنواع من التحقيقات من قبل
47,46,45,44,43
مهنيي أو موظفي إدارة صحة و سالمة البيئة  EHSاملدربني جيدا و املؤهلني لعملية التحقيق.

قاعدة بيانات احلادث

حتتوي قاعدة البيانات هذه عىل مجيع احلوادث و االتصاالت التي أجريت هلا و التي خيل فيها املوظفني الرسميني
و غري الرسميني .جيب عىل إدارة صحة و سالمة البيئة  EHSأو املوظفني املعينني للتحقيق أن يستخدموا قاعدة
البيانات للبحث عن االجتاهات و املشاكل املنتظمة احلدوث و متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ،والتي
ينبغي أن يتم ذلك عىل األقل سنويا .من املهم جدا أن ال يتم توثيق احلوادث فقط بل جيب أيضا أن يتم توثيق
مجيع املكاملات و االتصاالت تسبق احلادثة  .فالتحليل املتكرر لقاعدة البيانات له أمهيته اخلاصة ألن اإلجراءات
التصحيحية التي مل يؤخذ هبا أو تم تطبيقها جزئيا و اتباعها قد متنع أو حتد من وقوع احلوادث يف املستقبل  .يمكن
ألعضاء جلنة السالمة أو مسئويل إدارة صحة و سالمة البيئة  EHSأن يستخدموا قاعدة البيانات السرتجاع
تقارير التحقيق يف احلوادث لتقييم حالة اإلجراءات التصحيحية أو حتديد نقاط الضعف يف برنامج السالمة.
إن سامع قصص عن احلوادث عادة ما يرفع من اهتامم الطالب ،ألهنم غالبا ما يتذكرون تلك القصص .يمكن
لقصص احلوادث أن تكون مفيدة للتعليم بشأن األمن و السالمة بوجه عام فضال عن جمال معني أو حمدد من
السالمة .كام يمكن للطالب تعلم األمن و السالمة من دراسة هذه احلوادث .فقد و ّفر قسم الصحة و السالمة
الكيميائية التابع للجمعية الكيميائية األمريكية و كخدمة ألعضائه قاعدة بيانات بريدية تقدم تقارير أسبوعية عن
احلوادث الكيميائية 48 .و هناك عدد من املطبوعات واملواقع اإللكرتونية التي تصف و ترشح احلوادث التي
55,54,53,52,51,50,49,23
جتري املختربات ،والبعض منها يوفر حتليل للدروس املستفادة من كل حادث.

توصيات بشأن التعلم من احلوادث

 .10إنشاء و املحافظة عىل نظام التبليغ عن احلوادث ،و نظام التحقيق يف احلوادث ،وقاعدة بيانات للحوادث
التي ال تشمل فقط املوظفني ،ولكن أيضا طالب الدراسات العليا والباحثني ما بعد الدكتوراه ،و غريهم
من غري موظفني يف املؤسسة.
 .11إجراء عملية مراجعة داخلية للحوادث واإلجراءات التصحيحية هلا مع جلنة األمن و السالمة يف القسم
(أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب وطالب الدراسات العليا ،و الباحثني ما بعد الدكتوراه)،
وتوفري حلقات دراسية دورية عن السالمة و الدروس املستفادة من تلك احلوادث.
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 .12نرش أو تبادل قصص احلوادث و الدروس املستفادة منها (دراسات حالة) يف موقع اإلنرتنيت اخلاص
باملؤسسة التعليمية التابع أنت هلا  ،و يف املواقع العامة ،أو جملة علمية مناسبة حيث يمكن للطالب والزمالء
من املؤسسات األخرى استخدامها و االطالع عليها كحاالت دراسة للتعلم أكثر عن السالمة.
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التعاون املشرتك يساعد يف بناء ثقافات سالمة راسخة
إن إنشاء برنامج شامل لألمن و السالمة يغطي كامل احلرم اجلامعي ال حيدث بني عشية و ضحاها  ،و هو ليس شيئا
عاديا يمكن لألفراد العاديني أو حتى األقسام كلٍّ عىل حدة القيام به  .و إلنشاء برنامج أمن و سالمة مستديم  ،جيب عىل
املعهد أو املؤسسة إنشاء نظام جلنة للسالمة فعال يشمل أعضاء له يمثلون نطاق واسع من احلرم اجلامعي  .فعضوية هذه
اللجنة جيب أن تشمل أخصائيي السالمة ،وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني واإلداريني ،والطالب اجلامعيني وطالب
الدراسات العليا والباحثني ما بعد الدكتوراه ،الذين سوف يكونون مجيعا حممني و متأثرين الحقا بالربنامج.
و وضع الربنامج هو أكثر من جمرد جمموعة من اللوائح و إجراءات العمل القياسية ( .)SOPsفمن أجل نجاحه،
فأن برنامج األمن و السالمة يتطلب تعاونا مشرتكا عىل امتداد مسارات األقسام و أيضا دعم شمل من مجيع
األفراد املرتبطني باملنظمة أو املؤسسة التعليمية .و عندما نبحث عن العالقات املتبادلة بني أعضاء هيئة التدريس،
فإن األعضاء الذين تم االستعانة هبم للتدريس و الذين جاءوا مؤخرا من املؤسسات التي لدهيا برنامج أمن
وسالمة راسخ  ،يمكن أن يكون مفيدين جدا  .و اللجنة جيب أن تكون نشطة ومنتجة ،و تنرش وثاق املعلومات
بشكل منتظم .سالمة هو فريق املسعى ،فإنه يأخذ كل من يعمل كفريق واحد للحفاظ عىل اجلميع آمنة .فاجلزء
هام من كل برنامج السالمة هو إقامة تعاون مشرتك بني أعضاء املؤسسة.
أحد السبل إلنشاء برنامج أمن و سالمة راسخ و نابض باحلياة يبدأ من الذين يديرون املؤسسة  -كمدير أو رئيس
اجلامعة . 56فالرئيس حيدد مسئوليات اإلرشاف لنائب مدير اجلامعة أو وكيل اجلامعة و الذي بدوره قد يقوم
بتشكيل جملس للصحة و السالمة.
وقد أنشأت جامعة كاليفورنيا ،سان دييغو وجامعة برينستون جمالس ذات مستويات تنظيمية عالية توفر سياسة
توجيهية و إرشافيه عىل الصحة و السالمة يف مؤسساهتام .ويتألف هذا املجلس عادة من أعضاء هيئة التدريس
املعني إلجراء األنشطة التالية:
• اإلرشاف عىل وضع و تنفيذ سياسات الصحة والسالمة؛
• اإلرشاف عىل شبكة جلان السالمة يف احلرم اجلامعي ؛
• رصد فعالية املؤسسات الصحية وبرامج السالمة ،بام يف ذلك استعراض احلوادث واالجتاهات ،و
• اإلرشاف عىل االمتثال للمتطلبات التنظيمية ،والتي تتم عادة من خالل مكتب إدارة الصحة و السالمة
البيئية يف املؤسسة».
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و هلذه املؤسسات أيضا جلان سالمة اخلاصة و التي تقدم التقارير إىل رئيس اجلامعة أو نائبه أو من ينوب عنهم .
فمثال  ،تقوم هذه اجلان باإلرشاف عىل بعض جوانب السالمة ،مثل سالمة املختربات ،أعضاء هذه اللجنة
منتخبني من أضاء هيئة التدريس  .تقوم هذه اللجان باألنشطة التالية:
• تقديم املشورة بشأن مجيع املسائل املتعلقة باملخترب (املنطقة اخلاضعة ملسؤوليتهم)؛
• وضع قائمة مرجعية بأنشطة السالمة الستخدامها يف القسم و تقوم جمموعات البحث الفردية بتكملة
القائمة حتى يتسنى هلا التعاطي مع املجاالت اخلاصة املعنية بأنشطة جمموعتها
• تقليل خطر التعرض يف املختربات؛
• وضع السياسات وإجراءات السالمة املختربات ،و
• فرض اإلجراءات التأديبية لإلمهال أو لالنتهاكات املتعمد للسياسات واملامرسات واإلجراءات املتبعة.
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باإلضافة إىل ذلك ،فقد تنشئ األقسام التي تدرس الكيمياء جلنة سالمة نشطة أعضاؤها مكون من أعضاء هيئة
التدريس يف القسم و الكلية واملوظفني وطالب املرحلة اجلامعية األوىل والدراسات العليا ،و موظفي إدارة صحة
و سالمة البيئة  ،EHSو مهنديس الصيانة ،واإلداريني .فاألعضاء املنتخبني يف اللجنة من خارج القسم كاألعضاء
من األقسام األخرى أو إدارة صحة و سالمة البيئة ممكن أن تكون وظيفتهم إرشافية فقط للتأكد من أن اللجنة
جتتمع بشكل دوري  ،فلجان السالمة جيب أن جتتمع بصورة دورية و عادة ما يكون ذلك بصورة شهرية .وينبغي
ألعضاء هيئة التدريس العمل يف جلنة السالمة لفرتة معينة و جيب أن تكون املشاركة يف اللجنة بالتناوب بني مجيع
أي عدد من الواجبات ،مثل ما ييل:
أعضاء هيئة التدريس.اللجنة مسؤولة عىل ّ
• التعامل مع قضايا السالمة احلالية أو املعرتف هبا حديثا؛
• مراجعة أو التحقيق يف احلوادث و شكاوى السالمة؛
• اإلرشاف عىل حلقات العمل اخلاصة بالسالمة أو اإلرساف عىل برامج السالمة؛
• املساعدة يف حتديد امليزانيات مع منح األولوية لألمن و السالمة؛
• ابراز األعضاء ذوي املسامهات الكبرية يف السالمة؛
• املشاركة يف الدراسات االستقصائية لألمن و السالمة و عمليات التحقيق و التفتيش
• استعراض برنامج السالمة؛
• تقديم توصيات لتحسني برنامج السالمة ،و
• توزيع نرشة بريد إلكرتونية جلميع أعضاء القسم.
و يمكن للجنة السالمة أن حتدد واجباهتا يف شكل ميثاق يفصل رشوط العضوية ،ويفرس الواجبات و املسؤوليات.
كام جيب عىل رؤساء األقسام العمل عىل التأكد بأن التوصيات الناجتة من جلان السالمة قد تم توصيلها للجهة
املعينة و تنفيذها عىل وجه الرسعة .جيب اإلدراك بأن أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب قد ال يكونوا
خرباء يف األمن و السالمة ،و أن ممثيل إدارة صحة و سالمة البيئة  EHSقد ال يكونوا خرباء يف الكيمياء ،ولكن
هناك قواعد بيانات و معرفية واسعة تتعلق باألمن و السالمة متاحة بحرية من املؤسسات التعليمية األخرى يف
مجيع أنحاء البالد يمكن اللجوء إليها.
فإذا كانت اجلامعات أو الكليات حتتوي عىل قسم صحة و سالمة البيئة  EHSفإنه من الرضوري جدا أن تكون
هناك عالقة وثيقة مع العاملني يف هذا القسم .فالعاملني يف قسم صحة و سالمة البيئة هم أفراد لدهيم خربة يف
قضايا الصحة والسالمة ،مثل مسئول الصحة اإلشعاعية  ،ومعرفتهم يمكن أن تكون ذات قيمة يف حل قضايا
الصحة والسالمة ،واملساعدة عىل ضامن تطبيق املتطلبات التنظيمية .وقد ال يكون ألعضاء قسم صحة و سالمة
البيئة أي خربة يف جمال الكيمياء ،لذلك قد يلجأ أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني ملساعدهتم عىل فهم القضايا
الكيميائية.
و جلعل تلك العالقة قوية فإنه يتطلب األمر للعمل اجلامعي .و حيث أن قسم صحة و سالمة البيئة  EHSو يف
كثري من األحيان يقوم بإجراء تفتيش دوري منتظم و يطلب منه باإلرشاف عىل مدي تطبيق األقسام األخرى
ملتطلبات و سياسات األمن و السالمة  ،فإن العالقات املشحونة بني هذا القسم و غريه من األقسام األخرى قد
حتدث  .فمن األمهية بمكان أن يصبح أفراد قسم صحة و سالمة البيئة  EHSجز ًء مهام من برنامج السالمة.
و بسبب كون أن عدد أعضاء قسم السالمة قليل نسبيا  ،فإن هذا القسم يلجأ لغايات التفتيش إىل أعضاء هيئة
التدريس واملوظفني من األقسام األخرى ،و هذا يمكن أن يكون فرصة لبناء فريق تفتيش يدرك قيمة السالمة من
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قسم صحة و سالمة البيئة و األقسام األخرى .و هناك فرصة أخرى للتعاون يف قضايا السالمة و أخالقياهتا توجد
عىل امتداد األقسام األخرى ،عىل سبيل املثال ،يمكن ألقسام الكيمياء ،و األحياء والعلوم الصحية ،واهلندسة
وتبادل املعلومات يف هذه املجاالت أو العمل بالتعاون مع األقسام األخرى ،مثل الفلسفة أو علم النفس ،والتي
قد يكون عندها مزيد من اخلربات.
جيب للجامعة أو الكلية إقامة عالقة عمل وثيقة مع هيئات الطوارئ املحليني ،مثل إدارة املطافئ أو الدفاع املدين
و فرق التعامل مع املواد اخلطرة التابعة هلم  .وهذا جيب أن يشمل عالقات متبادلة نشطة مع قسم صحة و سالمة
البيئة  EHSو األقسام التي تتعامل مع املواد الكيميائية اخلطرة و غريها من املواد اخلطرة و تقوم عىل ختزينها .
فيمكن للزيارات التي يقوم هبا مسئويل الطوارئ إىل املختربات أن توفر معلومات قيمة لكال من موظفي الدفاع
املدين أو املطافئ واإلداريني ومديري املؤسسات.
جيب عىل الكلية أن تأخذ الوقت الكايف لرشح أنواع املواد اخلطرة املستخدمة ،بحيث يمكنهم من بناء جسور
التفاهم والتعاون واالستعداد بشكل أفضل لقدوم موظفي الدفاع املدين و االستجابة للطوارئ عند حدوثها.
وهذا األمر حيتاج إىل بعض اجلهد ألن الدفاع املدين أو املطافئ يكون لدهيا عدة التزامات يف أماكن أخرى و بالتايل
االنتقال من مكان آلخر .
و ليس مجيع إدارات الدفاع املدين أو املطافئ هلا فرق خاصة للتعامل مع املواد اخلطرة ،و لكن يف حالة تواجد تلك
الفرق  ،فإنه من الرضوري أن تكون مستعدة لالستجابة حلاالت يف املؤسسة .معظم إدارات الدفاع املدين تطلب
توفر كشوفات حديثة و دقيقة ملخزون املواد الكيميائية املتوفرة يف خمتربات املؤسسة التعليمية (هذا جزء من حق
املجتمع ألن يعرف ذلك) ،و بالتايل التخطيط جيدا يف حاالت الطوارئ .كام أن توفري خرائط دقيقة ملواقع املباين
و خمارج الطوارئ هو جزء مهم من هذا املجهود  ،و عادة ما يقوم بتوفري تلك اخلرائط مسؤويل قسم اهلندسة يف
املؤسسة .و يمكن ملعرفة أسامء جهات االتصال الرئيسية يف املؤسسات واملنظامت و أيضا يف إدارة الدفاع املدين
املحلية أن يؤدي إىل عالقة ثقة التي من شأهنا أن تعود بالفائدة عىل مجيع األطراف.

توصيات تتعلق بالتعاون املشرتك

 .13إنشاء سلسلة من جمالس و جلان السالمة عىل أعىل مستوى يف اإلدارة إىل مستوى األقسام أو أقل .كل من
تلك اللجان ترفع تقاريرها إىل اللجنة التي أعىل منها يف التسلسل اهلرمي للمؤسسة.
 .14إقامة عالقة عمل وثيقة مع أفراد قسم صحة و سالمة البيئة  EHSيف كل مستوى إداري  ،و التامس
املشورة واخلربة منهم يف جمال السالمة ،وتقديم النصيحة و املشورة عىل مستوي الكلية أو القسم لقسم
صحة و سالمة البيئة  EHSاستنادا إىل خرباهتم و معرفتهم بالكيمياء.
 .15إقامة عالقة عمل وثيقة مع إدارات الدفاع املدين املحلية ،بحيث يكونوا مستعدين لالستجابة حلاالت
الطوارئ يف املختربات.
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تعزيز و نرش مفهوم األمن و السالمة
يعتقد بأن أفضل وسيلة لتعزيز السالمة هو من خالل املثال الشخيص  .اتبع دائام إجراءات و ممارسات و قواعد
السالمة املطلوبة من اجلميع .معظم املختربات تتطلب محاية العني ،و لبس معاطف املخترب ،واألحذية التي
تغطي األصابع ،و البناطيل أو التنانري الطويلة ،و عدم الرشب أو األكل يف املخترب -فبااللتزام بتلك املتطلبات
فإنك ترسل رسالة لآلخرين بأنك هتتم حقا باألمن و السالمة  .هذا مهم بشكل خاص ألعضاء هيئة التدريس
واملوظفني ألن الطالب سوف يعتربوهنم أمثلة حيتذى هبم  .فرجال األعامل و املؤسسات اخلدمية تعرف كيف
جتذب الزبون من خالل الدعاية و اإلعالن.
إن تعزيز السالمة يف مؤسستك -بجزء منه -يعتمد عىل اجلهد املتواصل لتطوير برنامج لألمن و السالمة
ألعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب .فاإلعالن عن السالمة و تعزيزها يمكن أن يأخذ عدة أشكال.
يف الوقت احلايل ،فإن العديد من أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب خاصة ،يقومون بالقيام بكل يشء
من خالل اإلنرتنت واهلواتف املحمولة اخلاصة هبم .فأحد الطرق لتعزيز برنامج األمن و السالمة يمكن من
خالل ارسال رسالة إخبارية أو نرشة أسبوعية السالمة التي يتم توزيعها عرب الشبكات االجتامعية وعىل عناوين
الربيد اإللكرتوين جلميع التابعني داخل نطاق احلرم اجلامعي  .وقد تنظم بعض األقسام ندوات مفتوحة ملناقشة
قضايا معينة للسالمة أو حتى احلوادث ،و قد يتطلب ذلك مناقشات مفتوحة تركز عىل الكيفية التي يمكن هبا
معاجلة قضايا السالمة .وثمة هنج آخر لتسليط الضوء عىل السالمة هو أن يكون هناك «أسبوع للسالمة» الذي
يتميز بمختلف األنشطة املرتبطة بالسالمة .فاالحتفال بـ «يوم للسالمة» يمكن أن يصبح حدثا هاما أيضا .بعض
املنظامت لدهيا «أيام االستنفار للسالمة» عندما يكرس الوقت للقضايا اخلاصة بالسالمة -مثل يوم تدريب عىل
السالمة  ،كيفية اخللص من خملفات املواد الكيميائية و تنظيم و ترتيب و هكذا.
وقد يتم أيضا عرض ورقة معلومات مطبوعة ،أو ملصقات عىل لوحات اإلعالنات داخل احلرم اجلامعي ،و يف
ممرات قسم العلوم ،وكذلك داخل املصاعد إذا سمح بذلك .ومع ذلك ،غالبا ما يتم تغطية اجلامعات بالعديد من
هذه األنواع من املواد املطبوعة ،بحيث يمكن أن تغطى وسائل السالمة املنترشة يف اجلامعة و بالتايل يصعب تذكر
مكاهنا  .و من الطرق األخرى لرتويج السالمة هو نرش مقاالت يف املجلة أو الصحيفة التي تصدرها اجلامعة،
وأيضا وضع نرشات تعريفية بالسالمة يف امللفات التي توزع عىل الطالب اجلدد ،و أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني املعينني حديثا .
كام أن إبراز أو إظهار األشخاص الذين يقومون بعمل جيد يف جمال األمن و السالمة يعترب أمرا هاما من برنامج
السالمة احليوي  .و عادة هذا اإلظهار عادة ال ينطوي عىل أي نوع من املكافآت املالية  ،وإنام اإلشهار عن ذلك يف
املحارضات العلنية  .و أيضا العمل عىل ارسال منشورات خاصة إذا سمحت الفرصة بذلك ليعرف زمالء ذلك
الشخص أو الكلية التابع هلا بدوره املميز يف جمال السالمة .و أحد الطرق لإلبراز الشخص املميز يف السالمة
هو تقديم الشكر و التقدير ملجهوداته يف جمال السالمة  .فمصافحة األيدي أو إبداء عالمات الشكر طريقة ممتازة
لشكر الناس -و هذا االمتنان ليس من الرضوري أن يكون أمام اجلميع و لكن قد يكون أكثر فعالية إذا تم ذلك
بصورة خاصة .
كام أن إنشاء نظام لتلقي االقرتاحات العامة و تعزيز السالمة و حتديد اهتاممات السالمة يعترب أمرا هاما أيضا ،
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وعادة ما يكون ذلك بصورة نموذج منشور عيل اإلنرتنيت  ،و لكن صندوق االقرتاحات قد يكون وسيلة أخرى
ممتازة لإلعالن عن األمن و السالمة خاصة إذا وضع يف مكان تكثر احلركة فيه .

توصيات تتعلق بتعزيز السالمة

 .16إنشاء نظام لتعزيز السالمة يف املؤسسة أو القسم و التي يشمل :االتصاالت اإللكرتونية ،واملواد
املطبوعة ،احللقات الدراسية اخلاصة أو املحارضات التي تناقش أو تعزز من السالمة ؛ نظام تتبع ألداء
السالمة اجليد و كذلك انشاء نظام تعريفي ألداء السالمة اجليد ،و طريقة لتقبل و استعراض ،والعمل عىل
االقرتاحات لتحسني السالمة وحتديد قضايا السالمة.
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تشجيع الدعم املؤسيس للسالمة من خالل متويل برامج السالمة التمويل
واإلمدادات
إن العديد من االقرتاحات املذكورة يف هذا الكتاب يمكن أن تنجز بتكلفة قليلة أو حتى بدون أية تكلفة  .و مع
ذلك فإن النهج أو الطرق اجلديدة أو اإلبداعية لبناء ثقافة سالمة راسخة قد تتطلب متويال معينا  .كام أن االستعانة
بمستشارين خرباء يف جمال السالمة للمساعدة يف تطوير حتسينات عىل برنامج السالمة ُتكبد بعض التكاليف
أيضا .و أيضا إنشاء نظام تكنولوجيا املعلومات لتتبع احلوادث و إدارة خملفات املواد الكيميائية  ،وجرد املواد
الكيميائية قد يكون هلا بعض التكاليف اإلضافية ،ولكن العديد من هذه األنظمة نادرا ما أن تستخدم .فتطوير
وصيانة معدات السالمة هو جزء أسايس من أي برنامج أمن و سالمة راسخ ،كام هو احلال بالنسبة لألشخاص
الذين يشاركون يف الربنامج .و جيب أن تدرج نفقات الندوات والدورات القصرية ألعضاء هيئة التدريس
واملوظفني الذين ينتدبون ألن يعملوا كمسئولني عن النظافة الكيميائية  .و هذا مهم بشكل خاص ألن بعض
مسئويل النظافة الكيميائية قد يكون لدهيم خلفية ضئيلة أو معدومة يف الكيمياء .فكل تلك املرصوفات املتكررة
تدعم برنامج السالمة يف املؤسسة و تتطلب دعام ماليا سنويا من رئاسة املؤسسة.
إن اخلطوة األوىل يف وضع ميزانية مستمرة لربنامج السالمة هو حتديد االحتياجات املؤسسة  .فتحديد املسؤوليات
عن السالمة واملوظفني الذين سوف يقومون بذلك العمل هو أمر بالغ األمهية يف حتديد االحتياجات املتعلقة
بامليزانية .غالبا ما يتم تعيني السالمة واجبا ضامنات ملوظفي اجلامعة كثرية .و غالبا ما يكون ممكنا لألقسام أن
تتعاون فيام بينها وتقديم كل أشكال الدعم عىل املشاريع اخلاصة .قد تتطلب إدارة الدعم من قبل قسم صحة
وسالمة البيئة لدعم برنامج السالمة .فالطباعة ،و األعامل املكتبية  ،و إمدادات السالمة واملواد التدريبية تتطلب
متويال كافيا لدعم الربنامج سنويا ،وغالبا ما تأيت تلك البنود من ميزانيات األقسام  .لذلك وجب احتاد اجلميع
لتوفري الدعم  .و «اجلميع» يقصد هبم رؤساء األقسام  ،أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب واألطباء
واملمرضني يف احلرم اجلامعي ،واملوارد البرشية ،وإدارة املخاطر ،وقادة املجتمعات املحلية مثل موظفي إدارة
الطوارئ واإلسعافات األولية .إن إسداء املشورة إىل اإلدارة لربنامج السالمة املقرتح ورشح فوائده من حيث
كيف أن التمويل سيعود بالفائدة عىل املؤسسة التعليمية  ،وكيف يمكن لتمويل الربنامج أن جيعل املدرسة رائدة
وموردا للمجتمع.

توصيات تتعلق بالدعم املؤسيس

 .17حتديد احلاجة املستمرة لدعم ثقافة راسخة للسالمة والعمل مع مدراء ورؤساء اإلدارة لوضع ميزانية
أساسية لدعم أنشطة السالمة عىل أساس سنوي.
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البحث عن النقاط املرشقة مرشقة :مؤسسات جديرة باالقتداء
«النقاط املرشقة» هو مصطلح استخدم يف كتاب بعنوان التغيري :كيف ُتغيرِّ األشياء عندما يكون التغيري صعبا،
تأليف كل من تشيب هيث و دان هيث ،عند احلديث عن التغري يف الثقافات  . 58فهي األماكن التي نجحت فيها
اجلهود من أجل حتقيق اهلدف و جديرة باالقتداء  .فنتيجة ثقافة السالمة الراسخة ضمن املؤسسة األكاديمية
يستدل به من خالل خرجييها الذين يظهرون معرفة جيدة بالسالمة و أخالقيات سالمة راسخة  .و كام هو متوقع
من قبل أرباب العمل فإن أولئك اخلرجيني عىل استعداد تام للعمل ككيميائيني حمرتفني باستخدام مهارات
السالمة التي اكتسبوها أثناء دراستهم اجلامعية للمرحلة األوىل و الدراسات العليا  .وهؤالء اخلرجيني بحاجة إىل
مهارات السالمة هذه عند عملهم كمعلمي للمدارس الثانوية و ككيميائيني عاملني يف الصناعة أو احلكومة ،أو
كطالب للدراسات العليا لدراسة وإجراء البحوث بكل أمان.
فلجنة السالمة الكيميائية تسعى ألن تتعرف عىل تلك املؤسسات األكاديمية التي قد تعترب نقاطا مضيئة حيث
تقوم بتنفيذ عنارص ثقافة السالمة كام تم مناقشتها يف هذا التقرير و خترج خرجيني لدهيم مهارات راسخة لألمن
و السالمة و أخالقيات سالمة راسخة .
إن التوصيات الواردة يف هذا التقرير مفيدة للتعرف عىل النقاط املرشقة .وبالتايل ،فإن النقاط املرشقة عادة ما
تشرتك يف معظم النقاط التالية :
 .1إنشاء خمطط تسلسيل لتحديد املسئولية عن السالمة ،و وضع سياسة لألمن و السالمة تشمل سالمة
املخترب ،و أيضا مسئوليات السالمة حسب الوظيفة وخطط األداء جلميع املوظفني.
 .2تشجيع كل مسئول أو رئيس ليصبح من دعاة و تعليم السالمة  ،وإظهار سلوك االهتامم بالسالمة خالل
تعاملهم مع املوظفني اآلخرين والطالب.
 .3إنشاء نظام إدارة للسالمة راسخ و فعال و أيضا برنامج لألمن و السالمة للمؤسسة بام يف ذلك سالمة
املختربات.
 .4التأكد من أن خرجيي و طالب قسم الكيمياء يف اجلامعة يتمتعون باملهارات الراسخة يف جمال األمن
والسالمة يف املختربات و قيم سالمة راسخة أيضا من خالل تدريس مواد األمن السالمة يف كل حمارضة
معملية ،وتقييم و اختبار تلك املهارات يف مجيع مراحل العملية التعليمية (اجلدول .)1
 .5التأكد من أن مجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني و طالب مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا و
الطالب املشاركني يف التدريس ،و الطالب املرشفني عىل التدريس ،أو عىل املحارضات املعملية  ،قد أمتوا
بنجاح دورة األمن و السالمة يف املختربات.
 .6تطبيق إجراءات حتليل املخاطر يف مجيع أعامل املختربات اجلديدة ،و خاصة يف خمتربات األبحاث العلمية.
 .7بناء التوعية و االهتامم باألمن و السالمة من خالل التأكيد عليها يف مجيع مفردات مقررات و مناهج
الكيمياء
 .8شمل تدريس و تعليم األمن و السالمة (لطالب املرحلة اجلامعية األوىل وطالب الدراسات العليا،
و الباحثني ما بعد الدكتوراه املشاركني يف البحث املقرتح) يف مقرتحات املنح البحثية ،واإلرشاف عىل
البحوث املتعلقة بالسالمة .
 .9تبني عقيدة شخصية« :أخالقيات السالمة»  -تقدير السالمة ،و العمل بأمن و سالمة ،و احلد من
السلوكيات اخلطرة  ،وتعزيز السالمة ،و حتمل مسئولية السالمة.
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 .10إنشاء و املحافظة عىل نظام التبليغ عن احلوادث ،و نظام التحقيق يف احلوادث ،وقاعدة بيانات للحوادث
التي ال تشمل فقط املوظفني ،ولكن أيضا طالب الدراسات العليا والباحثني ما بعد الدكتوراه ،و غريهم
من غري موظفني يف املؤسسة.
 .11إجراء عملية مراجعة داخلية للحوادث واإلجراءات التصحيحية هلا مع جلنة األمن و السالمة يف القسم
(أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب وطالب الدراسات العليا ،و الباحثني ما بعد الدكتوراه)،
وتوفري حلقات دراسية دورية عن السالمة و الدروس املستفادة من تلك احلوادث.
 .12نرش أو تبادل قصص احلوادث و الدروس املستفادة منها (دراسات حالة) يف موقع اإلنرتنيت اخلاص
باملؤسسة التعليمية التابع أنت هلا  ،و يف املواقع العامة ،أو جملة علمية مناسبة حيث يمكن للطالب والزمالء
من املؤسسات األخرى استخدامها و االطالع عليها كحاالت دراسة للتعلم أكثر عن السالمة.
 .13إنشاء سلسلة من جمالس و جلان السالمة عىل أعىل مستوى يف اإلدارة إىل مستوى األقسام أو أقل .كل من
تلك اللجان ترفع تقاريرها إىل اللجنة التي أعىل منها يف التسلسل اهلرمي للمؤسسة.
 .14إقامة عالقة عمل وثيقة مع أفراد قسم صحة و سالمة البيئة  EHSيف كل مستوى إداري  ،و التامس
املشورة واخلربة منهم يف جمال السالمة ،وتقديم النصيحة و املشورة عىل مستوي الكلية أو القسم لقسم
صحة و سالمة البيئة  EHSاستنادا إىل خرباهتم و معرفتهم بالكيمياء.
 .15إقامة عالقة عمل وثيقة مع إدارات الدفاع املدين املحلية ،بحيث يكونوا مستعدين لالستجابة حلاالت
الطوارئ يف املختربات.
 .16إنشاء نظام لتعزيز السالمة يف املؤسسة أو القسم و التي يشمل :االتصاالت اإللكرتونية ،واملواد
املطبوعة ،احللقات الدراسية اخلاصة أو املحارضات التي تناقش أو تعزز من السالمة ؛ نظام تتبع ألداء
السالمة اجليد و كذلك انشاء نظام تعريفي ألداء السالمة اجليد ،و طريقة لتقبل و استعراض ،والعمل عىل
االقرتاحات لتحسني السالمة وحتديد قضايا السالمة.
 .17حتديد احلاجة املستمرة لدعم ثقافة راسخة للسالمة والعمل مع مدراء ورؤساء اإلدارة لوضع ميزانية
أساسية لدعم أنشطة السالمة عىل أساس سنوي.
إن جلنة السالمة الكيميائية يف اجلمعية الكيميائية األمريكية ترحب بالرتشحات ألن يعرتف هبا كنقاط مرشقة يف املجتمع
التعليمي التي طبقت عنارص ثقافة السالمة الراسخة .يرجى إرسال اقرتاحاتكم إىل.safety@acs.org :
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امللحق أ :ملخص موجز ملناقشات عنارص ثقافة السالمة من مرافعات فريق
عمل ثقافة السالمة يف يونيو 2011
خالل حمارضات يونيو  ،2011حدد فريق عمل ثقافة السالمة العنارص التي تعترب بالغة األمهية يف تعزيز ثقافة
السالمة ،مثل:
• القيادة؛
• تدريس السالمة الكيميائية و املخربية األساسية (سالمة متجر شملت)؛
• أخالقيات و سلوكيات السالمة و توعية السالمة؛
• تعلم الدروس من حوادث املختربات؛
• التعاون املشرتك؛
• تعزيز و نرش السالمة  ،و
• تشجيع الدعم املؤسيس للسالمة من خالل توفري ميزانية لربامج و لوازم السالمة .
و قد راع فريق عمل ثقافة السالمة عدة أفكار حيال تلك النقاط و أفضل ممارسة هلا عىل النحو التايل :
• القيادة :حتديد التسلسل القيادي وتسلسل السلطات داخل املؤسسة التعليمية و السعي إىل سياسات
سالمة راسخة و الدعم من أعىل ألسفل حسب تسلسل القيادة-جيب حتديد املسئولني و حتديد
املسئوليات .و شمل السالمة كعنرص يف تقييم أداء مجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني .حتديد النقاط
الرئيسية يف نموذج ورقي ليتم إرساهلا إىل املسؤول الرئييس .و حتديد سياسة نموذج السالمة .التامس
الدعم و االلتزام من إدارة الدعم و التمويل و حتديد النقاط املرشقة -و هي عبارة عن كليات أو جامعات
استلمت جائزة الصحة و السالمة من قسم الصحة و السالمة الكيميائية أو املعهد الوطني للصحة
والسالمة املهنية  .دراسة قوانني مزاولة املهنة للكيميائي الصادر عن اجلمعية الكيميائية األمريكية و دليل
اجلمعية الكيميائية األمريكية للمهن التعليمية .حتديد اهليئات التي يمكن أن توفر عمليات تقييم لربنامج
السالمة يف املؤسسة .االشرتاك مع األقسام األخرى للمساعدة يف تطوير وتعليم السالمة و أخالقياهتا.
• تدريس أساسيات السالمة املخربية و الكيميائية :حتديد موضوعات السالمة التي يمكن تدريسها
للطالب اجلامعيني يف كل حمارضة معملية  .تقييم مهارات السالمة من خالل اختبار املعرفة بالسالمة من
حني آلخر .التأكد من أن مجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني املرشفني عىل التجارب العملية قد تلقوا
تعليام حول األمن و السالمة .القيام بتدريس املقرر اجلامع أو إجراء االختبارات إلثبات الكفاءة يف جمال
السالمة ،وخاصة بالنسبة ملساعدين التدريس و مرشيف املخترب .عقد دورة يف السالمة املخربية جلميع
طالب الدراسات العليا .حتديد املوارد واملواد التعليمية من أجل تطوير وتنفيذ دروس السالمة .إعادة
النظر يف موارد جلنة التعليم املهني  CPTلتقييم مهارات السالمة ،و معدات السالمة يف املرافق ،وبرامج
السالمة يف الكليات واجلامعات .تطوير معايري الكيميائي للجمعية الكيميائية األمريكية (اخلطة الدراسية
ذات األربع سنوات) للسالمة باستخدام نموذج معايري التقنيني ملدة سنتني.
• أخالقيات و سلوكيات السالمة و توعية السالمة  :تدريس مقررات السالمة عىل طوال برنامج
األربع سنوات ملرحلة البكالوريوس .جيب أن يتعلم الطالب عن أخالقيات السالمة  ،بام يف ذلك الرتكيز
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عىل املواقف واملسؤوليات للسالمة  ،حيث ينبغي إدراج تلك األخالقيات يف العملية التعليمية .جيب
عقد دورة جامعة عن تلك األخالقيات .و استحداث منتدى مفتوح للحصول عىل األفكار و املقرتحات
من األوساط األكاديمية حول كيفية حتسني تعليم السالمة و ثقافة السالمة يف األوساط التعليمية .حتديد
املوارد الالزمة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني حول السالمة .التأكد من أن مجيع أعضاء هيئة التدريس،
و مرشيف املختربات واملعلمني ،و املدرسني قد أمتوا دورة مكثفة يف سالمة املختربات  .جيب عىل كل
مؤسسة إجراء «تقارير املستهلك» كنوع من التقييم لربنامج السالمة اخلاص هبم  .عقد ندوات دورية أو
مناقشات للسالمة حول حوادث املخترب مع طالب املرحلة اجلامعية األوىل والدراسات العليا وأعضاء
هيئة التدريس ،واملوظفني.
• تعلم الدروس من احلوادث :وضع وتطبيق نظام لإلبالغ عن احلوادث  -وضع جدول زمني إلعداد
التقارير املتوقعة (مثل  48ساعة) .احلفاظ عىل قاعدة بيانات جلميع احلوادث .حتليل احلوادث و السعي
لتعلم الدروس التي يمكن استخدامها يف املستقبل ملنع احلوادث  -عدم السعي إىل وضع اللوم أو تقدير
العقوبات  .استخدام تلك احلوادث كأداة للتدريب ،و العمل عىل مناقشتها يف اجتامعات السالمة و
احللقات الدراسية.
• التعاون املشرتك :جيب عىل أعضاء هيئة التدريس و املوظفني التعاون مع موظفي قسم صحة و سالمة
البيئة-و جتنب املشاحنات املتكررة .اإلدراك بأن أعضاء هيئة التدريس واملوظفني قد ال يكونوا خرباء يف
السالمة ،و كذلك موظفي الصحة والسالمة قد ال يكونوا خرباء يف الكيمياء .تعيني أعضاء هيئة التدريس
مرتبطني مع قسم الصحة و السالمة املهنية و قم بتوفري امليزانيات أو دعم تطورهم يف جمال السالمة.
تشكيل جلنة نشط ًة لألمن و السالمة مكونة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والعاملني يف الصحة
والسالمة ،وطالب املرحلة اجلامعية والدراسات العليا .وضع توصيات بمساعدة موظفي قسم صحة
وسالمة البيئة .جيب عىل أعضاء هيئة التدريس واملوظفني ،أو مهنيي الصحة والسالمة أن يفحصوا مرافق
املخترب سنويا عىل األقل ،ويفضل من حني آلخر.
• تعزيز و نرش السالمة :نرش ملصقات و لوحات ارشادية مناسبة .حترير نرشة دورية عن األمن والسالمة.
تقدير الزمالء للقيام بعمل جيد يف جمال السالمة .تعيني يوم لالحتفال يف السالمة (يمكن أن تدرج تلك
االحتفاالت مع غريها من االحتفاالت) .استحداث إجراءات اللتامس االقرتاحات لتحسني السالمة و
حتديد االهتاممات املتعلقة بالسالمة.
• امليزانية للسالمة :وضع ميزانية لألمن و السالمة  ،وليس فقط خمصصا حلل مشاكل السالمة  .طلب
الدعم من االدارة للحصول عىل متويل للسالمة دائمة لقسم الكيمياء.
يسعى فريق عمل ثقافة السالمة إىل  :اآلراء و االقرتاحات و التوصيات لتعزيز ثقافة السالمة يف األوساط
األكاديمية )2( ،إبراز البقع املرشقة  -التي تقع ضمن األوساط األكاديمية التي توفر أمثلة منهجية لواحدة أو
اكثر من عنارص ثقافة السالمة تلك و ( )3موارد جيدة و موادا تعليمية يمكن أن تستخدم لبناء ثقافة سالمة
راسخة .يرجى إرسال تعليقاتكم واقرتاحاتكم إىل.safety@acs.org :
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امللحق ب :واجبات مقرتحة ملوظفي املؤسسة
الرئيس أو املدير

• وضع سياسات السالمة التي تدعم التزام االدارة بسالمة أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب
(بام يف ذلك سالمة املخترب)؛
• حتديد املسئوليات لإلرشاف عىل تنفيذ سياسات السالمة وبرنامج السالمة للمؤسسة لكل من رئيس
املجلس ،نائب املدير أو نائب رئيس اجلامعة؛
• يوفر املوارد والدعم املايل لربنامج السالمة يف املؤسسة ،وفقا لتوصيات املدير املسؤول املرشف عىل
الربنامج؛
• التواصل مع املؤسسة بأكملها لتبيان أمهية السالمة والتوقعات إلنشاء واحلفاظ عىل برنامج سالمة
راسخ و الذي يتحسن باستمرار وحيمي مجيع أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب ،و
• مراجعة تقارير السالمة املرسلة من رؤساء املجالس و وكالء املدير أو نواب رئيس اجلامعة ،وعمداء
الكليات ،واإلداريني.

رئيس املجلس ،نائب الرئيس ،أو وكيل مدير اجلامعة

• املسئولية لإلرشاف عىل تنفيذ برنامج السالمة يف املؤسسة ،بام يف ذلك برامج السالمة يف املختربات؛
• حتديد مسؤوليات للعمداء واملسؤولني اآلخرين لربامج السالمة داخل املناطق اخلاضعة هلم؛
• ختصص املوارد والدعم املايل لربامج السالمة؛
• تأسيس نظاما لتوفري التدريب يف جمال السالمة للمديرين رفيعي املستوى داخل املؤسسة؛
• إنشاء نظام ملعاجلة االهتاممات التي تتعلق بالسالمة املؤسسية؛
• املحافظة عىل نظام ملراقبة برامج السالمة من خالل تقارير دورية من العمداء واملسؤولني اآلخرين ،و
• تأسيس جلان السالمة يف الكلية و جلان إدارة السالمة لتغطية مجيع جماالت السالمة داخل املؤسسة،
وتلقي تقارير عن حالة السالمة من تلك اللجان.

العمداء واملسؤولني اآلخرين

• التأكد من أن برامج السالمة موجود و يعمل به يف كل قسم داخل املناطق اخلاضعة ملسؤولية؛
• توفري الرقابة إلدماج األخالقيات والسالمة يف املناهج الدراسية؛
• توفري املوارد الالزمة إلنجاز أهداف برنامج السالمة؛
• توفري و احلصول عىل تدريب للمديرين واملرشفني التي تؤكد عىل املسئوليات القيادية للصحة والسالمة؛
• إنشاء خمطط للمسؤولية عن السالمة؛
• كتابة تقارير عن خمرجات السالمة إىل رئيس أو املدير  ،أو من ينوب عنهم ،و
• مراجعة التقارير الواردة من رؤساء األقسام حول وضع برامج السالمة اخلاص هبم بام يف ذلك مناهج
السالمة.

رؤساء األقسام

• تعيني مسئول عن النظافة الكيميائية أو مسئول عن األمن و السالمة يف القسم؛
• حتديد مسؤوليات السالمة ألعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب؛
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• حتديد أهداف مناهج تعليم السالمة؛
• تأكد من أن أعضاء هيئة التدريس واملوظفني و مرشيف املختربات ،و مساعدي التدريس املشاركني يف
التدريس واإلرشاف عىل التجارب العملية قد حرضوا دورة يف مبادئ السالمة؛
• وضع ميزانية لربنامج الصحة و السالمة لضامن سالمة املوظفني والزوار والطالب؛
• إنشاء جلنة للسالمة و تعيني أعضائها ؛
• ضامن تطوير وتطبيق املامرسات السليمة ،وبروتوكوالت السالمة وقواعد السالمة يف املختربات
اجلامعية ملرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا ،باإلضافة إىل املخازن ،و املستودعات واملمرات
كل ضمن جماله؛
• تأكد من توثيق مجيع تدريبات السالمة؛
• تأكد من أن مجيع ممارسات و بروتوكوالت و قوانني السالمة قد تم تطبيقها و بالتايل يكون املسئولني
عن تلك املامرسات عرضة للمسائلة يف حالة التقصري؛
• وضع نظام للتبليغ عن مشاكل و قضايا السالمة ،
• عقد مراجعات لوجهات النظر لكل من أعضاء هيئة التدريس و املوظفني ملدى حتقيق أهداف
السالمة؛
• ارسال تقرير عن نتائج برنامج السالمة للعميد أو املدير ،و
• العمل مع قسم صحة و سالمة البيئة للقيام بعمليات تفتيش منتظمة ملختربات التدريس و البحث
العلمي.

املوظفني

• تنفيذ أهداف املناهج الدراسية لتعليم السالمة؛
• ضامن مبدأ التعليم القائم عىل السالمة و توفري التدريب يف جمال السالمة للطالب واملوظفني داخل
املختربات؛
• التأكد من أن أساسيات األمن و السالمة قد تم مناقشتها قبل بداية كل اجتامع بحثي ؛
• التأكد من أن طالب الدراسات العليا اجلدد قد تلقوا دورة أساسية يف األمن و السالمة و التدريب يف
جمال السالمة تتعلق يف جمال بحثهم؛
• املشاركة يف وضع خطة النظافة الكيميائية؛
• العمل مع موظفي النظافة الكيميائية يف توثيق التدريب يف جمال السالمة للعاملني يف املختربات؛
• توثيق مجيع تدريبات السالمة التي تلقاها املوظفني و الطالب؛
• العمل كمستشار لألمن و السالمة و كمراقب ألعضاء هيئة التدريس و الطالب الذين يدرسون
ويعملون حتت إرشافهم ،
• فرض مجيع ممارسات و بروتوكوالت و قواعد الصحة والسالمة داخل خمتربه أو خمتربها ؛
• التأكد من أن معدات الوقاية الشخصية متوفرة و تستخدم من قبل العاملني يف املخترب؛
• استعراض إجراءات املخترب اجلديدة للمخاطر املحتملة؛
• التأكد من أن مجيع الزوار (بام يف ذلك البائعني واملقاولني) يتبعون قواعد السالمة؛
• اإلبالغ عن مجيع حوادث يف املخترب إىل رئيس القسم ،و
• ارسال تقرير فوري ألي مشكلة أو ألي عطل حيدث يف معدات السالمة للشخص املسئول أو من
يعنيه األمر.
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أعضاء هيئة التدريس

• حضور دورات يف األمن و السالمة .
• وضع و تطوير ممارسات و بروتوكوالت و قواعد السالمة مع مسئول السالمة ضمن املناطق اخلاضعة
هلم؛
• التأكد من أن الطالب يتبعون و يفهمون ممارسات و بروتوكوالت و قواعد السالمة ،و كذلك يدركون
جيدا التدابري التأديبية للطالب الذين ينتهكون هذه القواعد مرارا وتكرارا؛
• كتابة تقارير عن األمور اخلاطئة أو املامرسات غري املأمونة لرئيس القسم و عميد الكلية
• كتابة تقارير عن كل احلوادث التي حتدث يف املخترب إىل رئيس القسم و عميد الكلية؛
• التأكد من أن تدابري السالمة اجلديدة قد تم تطبيقها و تنفيذها يف إطار برنامج السالمة؛
• كتابة تقارير حول قضايا السالمة بام يف ذلك أعطال معدات السالمة إىل رئيس القسم و عميد الكلية،
و
• إجراء عمليات تفتيش دورية لسالمة املختربات و املخازن و املستودعات الواقعة حتت مسئولياهتم؛

موظفو النظافة الكيميائية ،و مسئولو السالمة يف القسم

• إذا كانت املؤسسة لدهيا إدارة الصحة والسالمة البيئية (أو ما يعادهلا) ،تعامل مع هذا املكتب مع
كمورد السالمة جلميع موظفي و طالب القسم؛
• العمل مع رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني لتطبيق متطلبات السالمة؛
• اإلرشاف عىل السجالت املتعلقة بالسالمة والتدريب ،وتقارير احلوادث ،و بطاقات السالمة للمواد
الكيميائية ،وقوائم اجلرد ،وهكذا؛
• املساعدة يف تطوير خطة للصحة الكيميائية  ،و توزيع و أنشاء توزيع عاملي خلطة النظافة الكيميائية ؛
• مراقبة املشرتيات ،واالستخدام و التخزين ،والتخلص من مجيع املواد الكيميائية؛
• و كعضو يف جلنة السالمة ،إجراء عمليات التفتيش عىل السالمة املخربية واإلدارات ،و تقييم االمتثال
للوائح و قوانني القسم والقواعد السارية؛
• العمل مع رئيس القسم ،و التأكد من أن مجيع العاملني والطالب تلقوا تدريبا يف جمال السالمة؛
• التدريب عىل التعامل مع و قيادة الرافعة الشوكية وغريها من املعدات املتخصصة حسب احلاجة ،و
• توفري تدريب عىل معدات احلامية الشخصية ( )PPEو إجراء االختبارات املناسبة للتأكد من ذلك.

جملس السالمة (عىل نطاق احلرم اجلامعي)

• تقديم املشورة لوكيل اجلامعة او نائب مدير اجلامعة بشأن السياسات املتعلقة بالصحة والسالمة؛
• ضامن فعالية الربامج لتنفيذ السياسات؛
• توفري التوجيه السيايس بشأن مجيع املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة؛
• استعراض أنشطة جلان الصحة و السالمة يف املؤسسة لتبيان مدى فعاليتها و تناسق عملها؛
• رصد فعالية برنامج الصحة و السالمة اخلاص باملؤسسة من خالل برنامج املراجعة الدورية لتقارير
احلوادث وغريها من األنشطة ،و
• مراجعة أنشطة الصحة و السالمة للمؤسسة ملعرفة مدى التقيد بالقوانني و اللوائح املحلية و عىل
مستوى الدولة.
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جلان السالمة

• تتألف من أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطالب؛
• تعمل كمصدر؛
• تساعد عىل تنفيذ املتطلبات؛
• تعمل مع رئيس القسم و قسم النظافة الكيميائية لضامن إجياد برنامج فعال؛
• استعراض مجيع تقارير احلوادث؛
• املشاركة واالطالع عىل كل عمليات التفتيش يف املختربات؛
• رفع تقارير منتظمة لرئيس القسم ،و
• وضع خطة اإلخالء يف حاالت الطوارئ وإجراء تدريبات اإلخالء.
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املحلق ج  :املهارات و معرفة السالمة للفنيني الكيميائيني
أدرج حتت معايري « تقنيات الكيمياء» لفنيي املختربات الكيميائيني قائمة باملهارات و املعرفة املتعلقة بالسالمة
حتت عنوان معايري احلفاظ عىل خمترب آمن و نظيف بااللتزام مع قوانني الصحة و السالمة البيئيةط .

معايري اجلمعية الكيميائية األمريكية للفنيني الكيميائيني-الكفاءات املتعلقة
بالسالمة
احلفاظ عىل خمترب آمن و نظيف بااللتزام مع قوانني الصحة و السالمة البيئية .

نظرة عامة عىل أثر القوانني املحلية و الدولة و الرشكات

• استخدام أجهزة الكمبيوتر للوصول إىل معلومات حول إجراءات السالمة الكيميائية ،ومحاية البيئة،
واحلفاظ عىل الصحة؛
• التعرف عىل اهليئات (املحلية أو عىل مستوى الدولة) التي تضع وتنفذ األنظمة املتعلقة باملواد الكيميائية
والصناعات املرتبطة هبا؛
• وصف الغرض من قانون رعاية مسؤولة التي وضعها جملس الكيمياء األمريكي؛
• حتديد ثالثة إىل مخسة قوانني من قوانني إدارة الصحة و السالمة املهنية األمريكية  OSHAالتي تنطبق
مبارشة عىل صحة وسالمة العامل؛
• حتديد ثالثة إىل مخسة قوانني من قوانني و كالة محاية البيئة  EPAتؤثر بشكل مبارش عىل عمل فني املخترب،
كام جيب إبداء اهتامم خاص باللوائح التي تتعلق بمعاجلة والتخلص من املخلفات اخلطرة؛
• توضيح أنظمة و قوانني وزارة النقل  DOTالنقل فيام يتعلق بشحن و إلصاق امللصقات عىل املخلفات
اخلطرة ؛ مع اشتامل املسئولية الشخصية ورشح نظام الشحن؛
• حتديد الرشكات التي هلا أنظمة و قوانني خاصة فيام يتعلق بالصحة و السالمة و البيئة  ،واستعراض
العديد من األمثلة من الصناعات املحلية؛
• حتديد القوانني و اللوائح املحلية اخلاصة التي تؤثر عىل الصناعات املحلية؛
• حتديد األنظمة التي تطبق عىل محاية املستهلك؛
• قراءة جمموعة متنوعة من إجراءات و ممارسات الطوارئ و حتديد كيفية تنفيذ تلك اإلجراءات؛
• وصف اإلجراءات املستخدمة للسيطرة عىل ترسب أو انسكاب أنواع خمتلفة من املواد الكيميائية؛
• تصنيف القوانني وفقا لتلك التي تؤثر عىل كل جمال من جماالت البيئة (اهلواء واملاء والضوضاء )؛
• إعداد وتقديم معلومات واضحة ألعضاء اللجنة العاديني حول كيف يمكن للصناعة بتنفيذ مسؤولياهتا
باعتبارها جارة جيدة يف جمال قضايا الصحة و السالمة و البيئة ،و
• استخدام املكتبة واإلنرتنت كمصادر إلعداد تقرير للعرض الشفوي عن أثر األنظمة و القوانني الرئيسية،
مثل قوانني إدارة الصحة و السالمة املهنية األمريكية  ، OSHAو قانون إدارة الغذاء والدواء ،FDA
وقانون حفظ و انتعاش املوارد  ،و قانون اهلواء النظيف ،و قانون املياه النظيفة يف الصناعة.

ط  -تم وضعها من قبل اجلمعية الكيميائية األمريكية من العام  2006-1993مع مسامهة و دعم من اهليئات الصناعية  .فمعايري التقنيات
الكيميائية تشمل قائمة شاملة من املعرفة و املهارات التي يتوقعها أرباب العمل من الفنيني ذو األساس الكيميائي  .يمكن طلب نسخا من
معايري التقنيات الكيميائية من مكتب اجلمعية الكيميائية األمريكية للكليات ذات السنتني . )2YColleges@acs.org( .
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دور الفنيني الكيميائيني يف تطبيق القوانني و األنظمة و السياسات و املامرسات

• تصنيف املواد اخلطرة الشائعة إىل مواد قابلة لالشتعال الشائعة و كاوية  ،وما إىل ذلك؛
• التعرف عىل االتفاقيات و الرموز املستخدمة لوصف املواد الكيميائية ،و هذا يشمل رموز التعرف عىل
املواد الكيميائية اخلطرة  HMISو املبادئ التوجيهية للرابطة الوطنية للوقاية من احلرائق NFPA؛
• تطبيق ،حسب املثال ،قانون رعاية املسؤولة من حيث صلته باملخترب؛
• تبيان مسئوليات و حقوق الفنيني حسب قانون معايري االتصال مع املواد اخلطرة التابع إلدارة
الصحة والسالمة املهنية األمريكية  OSHAو رشح احلق يف املعرفة؛ التأكيد عىل أمهية معدات احلمية
الشخصية؛
• حتديد مسؤوليات الفني لتطبيق املبادئ التوجيهية التنظيمية ملجموعة من املواقف داخل املخترب؛
• قراءة وتفسري البيانات املتعلقة باألخطار املرتبطة باملواد الكيميائية التي توجد يف بطاقات السالمة
للمواد الكيميائية  MSDSوغريها من الوثائق املرجعية للمعلومات الكيميائية ؛ رشح قيم احلد األقىص
للتعرض  ،TLVوحدود التعرض املسموحة  ،PELوما إىل ذلك؛
• الوصول إىل القوانني املتعلقة بالصحة و السالمة و البيئة بخصوص املواد الكيميائية املستخدمة من
خالل عدة مراجع مثل كتاب معلومات الفيزياء و الكيمياء  CRCو كتاب مريك املرجعي و كتاب
املرجع اجلاهز لفنيي املختربات الكيميائيني و بطاقات السالمة للمواد الكيميائية  ،MSDSفضال عن
إجراء عمليات البحث عىل اإلنرتنت؛
• وصف التقنيات املناسبة للتخزين و التخلص من خملفات املواد الكيميائية لكل صنف من أصناف املواد
اخلطرة الشائعة؛
• إظهار القدرة عىل حتويل تراكيز املواد الكيميائية إىل وحدات خمتلفة ،يمكن إجراء مقارنة بذلك مع
مستويات  MSDSاآلمنة؛
• قم بزيارة مصنع حميل و قم بوصف السياسات و الربامج التي املعمول هبا لضامن سالمة العامل ،و
• حتديد االحتياجات الالزمة لفرق االستجابة الفعالة ( مثل الدفاع املدين و اإلسعاف ) و وصف دور
هذه الفرق يف التعامل مع حاالت الطوارئ.

تطوير وتنفيذ خطة السالمة

• املشاركة يف إجراءات اإلخالء؛
• اختبار معدات السالمة يف املختربات واحلفاظ عىل سجل الصيانة هلا؛
• حتديد عنارص خطة النظافة الكيميائية ؛
• حتديد عنارص خطة السالمة لسالمة املختربات العامة؛
• الوصول إىل إجراءات استجابة خطة الطوارئ من املصانع املحلية و مناقشة اآلثار املرتتبة للعامل؛
• وضع وتنفيذ دورة عن التوعية للسالمة للفنيني اآلخرين؛
• حتديد و وصف مكونات خطة السالمة يف حاالت الطوارئ ،بام يف ذلك احلرائق ،واالنسكابات ،و
ترسيب الغازات ،و هتديدات االنفجارات ،وسوء األحوال اجلوية؛
• حتديد و وصف مكونات خطة االستجابة يف حاالت الطوارئ ،لكل من إدارة الصحة و السالمة املهنية
األمريكية  OSHAرقم  1910.120و قانون عمليات النفايات اخلطرة واالستجابة حلاالت الطوارئ
( )HAZWOPERرقم  ،1910،38و خطط إجراءات لطوارئ للموظفني ،والوقاية من احلرائق؛
• استخدام خمطط املبنى ملعرفة خمارج الطوارئ و كذلك نظام معاجلة املياه يف املوقع باستخدام اسطوانات
الكلور و وضع خطة اإلخالء و استجابة ملعاجلة الترسيب الناتج عن األسطوانات  ،و
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• إجراء استعراض و مراجعة لسالمة خمترب املدرسة من خالل حتديد الالئحة التنفيذية للمخترب كام لو
كان يف املصنع ،و تطوير أو املشاركة يف فريق املراجعة ،وإجراء تدقيق عىل املخترب ،وحتديد جماالت عدم
االلتزام ،وتقديم التقارير إىل الفريق  ،و العمل مع العاملني يف املدرسة لتصحيح بنود عدم االلتزام وفقا
جلدول زمني حمدد.

السالمة الشخصية و سالمة زمالء العمل

• إظهار الرتتيب اجليد من خالل احلفاظ عىل بيئة عمل نظيفة وآمنة؛
• رشح و توضيح التقنيات املناسبة للرفع و التحميل؛
• رشح االستخدام السليم لألدوات يدوية؛
• إظهار القدرة عىل القيام باملهارات األساسية يف جمال اإلسعافات األولية؛
• رشح االستخدام األمثل ملعدات السالمة املناسبة بام يف ذلك ،ولكن ليس عىل سبيل احلرص ،النظارات
الواقية  ،و دش السالمة ،وأجهزة تنفس ،و نافورة غسيل العينني ،والبطانيات؛
• املشاركة يف أنشطة مكافحة احلرائق و ذلك يشمل رشحا لكيفية استخدام طفايات احلرائق من خمتلف
األنواع إلمخاد جمموعة متنوعة من احلرائق؛
• إعداد و عقد دورة قصرية لزمالء الدراسة حول األمن و السالمة مناسبة ملا هو يف املدارس
• اختيار و رشح استخدام معدات الوقاية الشخصية املناسبة ملجموعة متنوعة من احلاالت التي تنطوي
عىل استخدام املواد الكيميائية اخلطرة بام يف ذلك ،ولكن ليس عىل سبيل احلرص ،الكاوية و القابلة
لالنفجار و اخلطرة بيولوجيا و املتطايرة؛
• املشاركة يف حماكاة حلاالت الطوارئ ،كمنقذ و كضحية أيضا؛
• املشاركة يف إجراءات اإلخالء ،و
• وصف أسباب فقدان السمع البرص يف بيئة املخترب وحتديد عتبات مستوى الضوضاء التي حتتاج إىل
محاية.

السالمة من احلرائق

• رشح أمهية اإلبالغ عن احلرائق حتى الصغرية منها و التي يمكن تطفأ برسعة؛
• وصف خصائص احلرائق التي حتدث يف بيئات املختربات الكيميائية ،بام يف ذلك املواد اهليدروكربونية
كالنفط والغاز والكهرباء واخلشب والورق ،واحلرائق الكيميائية؛
• وصف الظروف البيئية املناسبة (مثلث النار) لدعم االحرتاق؛
• تعريف مصطلح «درجة الوميض» ورشح أمهية معرفة درجة الوميض ملواد هيدروكربونية حمددة ؛
• رشح و توضيح معلومات احلرائق املحتملة يف MSDS؛
• حتديد معدات مكافحة احلريق املناسبة لالستخدام ومعدات كبح احلريق ،مثل نوع طفايات احلريق
 A، B، C، Dو( املحمولة ،املوجودة عىل عربة ،و الطفايات من نوع اهلالون وثاين أكسيد الكربون،
والبودرة) ،و أنظمة اإلغراق و سالمل أو أبراج احلريق ، ،و خراطيم إطفاء احلرائق؛
• توضيح الفرق بني درجة الوميض و درجة االشتعال الذايت ،و
• تعريف مصطلح «حدود العليا والدنيا لالنفجار» ورشح أمهية معرفة القيم الفعلية يف احلاالت
خطرة.
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التعامل مع املواد الكيميائية بأمن و سالمة

• إعداد كمل كتايب الستكامل املخزون من املواد الكيميائية
• تنظيف األدوات الزجاجية ومعدات املختربات املصنوعة من مواد أخرى ،وذلك باستخدام املذيبات
املناسبة واملنظفات ،و الفرش أو األجهزة املناسبة؛
• قراءة وتفسري خطوات التشغيل القياسية و بطاقات MSDS؛
• استخدام كتاب أو مرجع للمواد الكيميائية لتحديد املخاطر املرتبطة مع تداول وختزين املواد
الكيميائية؛
• تصنيف املواد الكيميائية وفقا ملخاطرها عىل الصحة والسالمة (قابلة لالشتعال ،كاوية ،مؤكسدة،
ومسببة للرسطان)؛
• التعرف عىل و التعامل مع املواد الكاوية بشكل صحيح؛
• ختزين املواد الكيميائية بشكل مناسب ،و معرفة مدى توافق املواد املخزنة مع احلاويات أو العلب
املخزنة فيها؛
• التعامل مع والتخلص من املواد اخلطرة بأمان وفقا للمبادئ التوجيهية التنظيمية؛
• استخدام خليط من التقنيات املناسبة للتعامل مع املواد  ،وحتديدا عند التعامل مع احلموض والقواعد،
و املواد املؤكسدة ،و املواد املختزلة القوية؛
• تقييم إجراءات التعامل اآلمنة ملجموعة متنوعة من املواد الكيميائية املتطايرة عىل أساس الضغط
البخاري؛
• استخدام التقنيات املالئمة لنقل الغازات والسوائل ،واملواد الصلبة من حاويات أو أوعية التخزين إىل
األدوات املستخدمة يف املخترب؛
• التعرف عىل أنظمة التدفئة والتهوية املستخدمة يف جماالت ختزين املواد الكيميائية و قارن مالءمتها
ملجموعة من املواد الكيميائية التي جيري ختزينها ،و
• وضع نظام جرد للمخازن و املستودعات الكيميائية ليشمل مجيع املعلومات ذات الصلة حول
االستقرارية و اخلطورة ،واحلساسية.

التعامل مع املواد املشعة

• تطبيق الرشوط املناسبة اخلاصة ملعاجلة والتخلص من املواد املشعة؛
• تطبيق مفهوم عمر النصف للتنبؤ باملخاطر املحتملة للمواد املشعة؛
• املقارنة بني املخاطر املرتبطة بمختلف وسائل التحلل اإلشعاعي؛
• حساب عمر النصف للمواد املشعة باستخدام معادلة االضمحالل من الدرجة األوىل؛
• اختيار املعدات املناسبة لرصد املواد املشعة ،و
• معايرة املعدات املستخدمة لرصد املواد املشعة.

التعامل مع أدوات املخترب بأمان

• وصف الغرض من أدوات و معدات املخترب الكيميائية و التعامل معها بأمان
• رشح و توضيح أساسيات الوعي للسالمة الكهربائية وتطبيقها عىل بيئة العمل؛
• التعامل مع و رعاية األدوات الزجاجية وغريها من الزجاجيات بكل أمان ،بام يف ذلك القيام
بالتوصيالت ،والتنظيف ،و التخزين؛
• ختزين ،و نقل ،وتغيري اسطوانات الغاز املضغوط بشكل صحيح وآمن؛
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• اختيار صاممات األمان املناسبة للغازات وغريها من املواد حتت ضغط أو حتت التفريغ ؛
• وصف كيفية أن برامج الصيانة املتعلقة للمعدات ومرافق املختربات ترتبط بأمان و فاعلية التجارب
العملية ؛
• حتديد الوصالت أو املشاكل الكهربائية التي يمكن لفني املخترب صيانتها و تصليحها  .و
• استخدام املعقامت و أجهزة تفريغ اهلواء و األنظمة املغلقة و العديد من األدوات و الصاممات لرتكيب
العديد من األجهزة و األنظمة املستخدمة يف التجارب الكيميائية .
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فهرس االختصارات
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املراجع
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