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Abstract
The renaissance of the OHSAS18001 (occupational health and safety
administration system) standards is considered one of the main global
solutions to address the problems that accompanied the industrial
evolutions and technological advancements in business organizations. Its
purpose is to control and reduce risks, injuries, and accidents, and hence
improve the organization's performance. This study aims to evaluate the
effectiveness of the occupational health and safety system through
identifying the strengths and weaknesses of the laboratories in the Technical
College of Kirkuk and determining the possible means to overcome or
reduce such weaknesses. The significance of this work is manifested in
studying the requirements of the OHSAS standard in the Technical College
of Kirkuk and determining the strength and weaknesses points in its
implementation. The descriptive analytical method was used, and the
research problem can be expressed as follows: How can the OHSAS,
18001:2007 standard is used to assess the effectiveness of the OHSAS
18001:2007 occupational health and safety system measures in the research
subject? Different means were used to collect and analyze data such as, in
person interviews, surveys and on-site observations. The research
determined an 81.92% gap between the standard and application.
According to the research conclusions, a set of recommendations were
presented, mainly, encouraging the College to decrease the gap between the
standard and application by forming a team to evaluate the effectiveness of
the application of the occupational health and safety system according to
the OHSAS18001 standard and the importance of calibrating the tools and
equipment's accordingly.

Keywords
Occupational Health and Safety Management System Standard 18001,
Occupational Health and Safety Management System Requirements.
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المستخلص
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يعد إصدار المواصفة الخاصة بالصحة والسالمة المهنية  OHSAS18001أحد المعالجات األساسية العالمية

كلية اإلدارة واالقتصاد ،الموصل ،العراق.

للتصدي للمشكالت التي صاحبت التطور الصناعي والتفوق التقاني في منظمات األعمال ،والهدف منها
السيطرة على المخاطر وإصابات وحوادث العمل والحد منها وتحسين أداء المنظمة  .تهدف هذه الدراسة إلى

تقييم مدى فعالية نظام الصحة والسالمة المهنية من خالل تحديد نقاط القوة والضعف في المختبرات العلمية
تحتفظ ( )TANRAبحقوق الطبع والنشر للمقاالت
المنشورة ،والتي يتم إصدارها بموجب ترخيص

()Creative Commons Attribution

لـ

في الكلية التقنية عينة الدراسة وكيفية سبل التغلب على نقاط الضعف والحد منها مستقبال من خالل تحديد

فجوة األداء  .وتتجلى اهمية البحث في استعراض متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية والكشف عن

نقاط القوة والضعف ،إذ تم استخدام المنهج الوصفي – التحليلي ،وانطالقا من أهمية البحث يمكن صياغة

( )CC-BY-4.0الذي يتيح االستخدام ،والتوزيع،

مشكلة البحث  :كيف يمكن أن تسهم المواصفة  OHSAS 18001:2007في تقييم فعالية نظام إدارة

نقل ،بشرط اقتباس العمل األصلي بشكل صحيح.

مثل المقابالت الشخصية ،وقائمة الفحص والمشاهدات الميدانية .وتوصل الباحث إلى وجود فجوة أداء كبيرة

واالستنساخ غير المقيد وتوزيع للمقالة في أي وسيط

االقتباس :عزت ،حسين نورالدين
( " .)2020تطبيق نظام ادارة الصحة
والسالمة المهنية على وفق المواصفة
 OHSAS 18001:2007على مختبرات
الكلية التقنية  /كركوك" .تنمية الرافدين،
،42-9 ،)125( 39
https://doi.org/10.33899/tanra.20
20.164487

P-ISSN: 1609-591X
e-ISSN: 2664-276X

الصحة والسالمة المهنية في المنظمة عينة البحث؟ وقد تم استخدام عدد من األدوات لجمع البيانات وتحليلها

بلغت  % 81.92مع تطبيق أولي لبعض متطلبات نظام الصحة والسالمة المهنية .ونتيجة لما توصل إليها

البحث تم تقديم مجموعة من التوصيات أهمها سعي الكلية إلى ردم الفجوة ،وذلك من خالل تشكيل فريق

لتقويم جدوى تنفيذ نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية على وفق متطلبات المواصفة OHSAS18001
وضرورة معايرة األجهزة والمعدات وفق المواصفة.

الكلمات الرئيسة

نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية المواصفة  ،18001التحسين المستمرOHSAS ،

 ،18001:2007متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية .OHSAS 18001:2007

tanmiyat.mosuljournals.com
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 -1المقدمة:
لقــد أزداد االهتمــام العــالمي ببيمــة العمــل وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينهــا والــذي تجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــالكم الكبير من االتفــاايــات
والبروتوكوالت الدولية التي تهدف إلى حماية الفرد بوص ــفا عامالج يجب أن توفر لا بيمة عمل ص ــحية و منة،

فقد ظهرت توجهات عالمية حديثة باتجاه تطوير أنظمة إلدارة الصـ ـ ــحة والسـ ـ ــالمة المهنية تتسـ ـ ــم بالتوافق مع

أنظمة إدارة الجودة والبيمة ،كما وجدت مبادرات إقليمية وعالمية اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة للطلبات الملحة من قبل الز ائن
والش ــركات لتطوير مواص ــفات ألنظمة الس ــالمة والص ــحة المهنية ،والتي كان أبرزها المواص ــفة (OHSAS-
 .)18001:2007, 2007إذ إن المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات تفي

اليوم في عص ـ ـ ـ ــر العولمة واالنفتا العلمي والتطور

التكنولوجي في جميع المجاالت والتي بدورها جعلت من العالم قرية ص ـ ـ ـ ـ ــغيرة ،األمر الذي تجب يا ادارات

تلك المنظمات س ـ ـ ـ ــو ء أيانت ص ـ ـ ـ ــنااية ام خدمية ض ـ ـ ـ ــرورة امتاليها القدرة على إعادة ترتيب أوض ـ ـ ـ ــاعها
واالسـ ــتفادة من تجار ها وخبراتها السـ ــابقة والعمل على تبني مفهوم السـ ــالمة كمدخل لتحسـ ــيتن أدائها ونموها
والحفاظ على مواردها المختلفة وكفاءة عامليها ( ،)Abu Hashish & Murtaja, 2011وهذا قاد العديد
من المنظمات الى تشـ ـ ـ ـ ـريع قوانين تخص بتحديد المس ـ ـ ـ ــؤولية جراء االضـ ـ ـ ـ ـرار التي تس ـ ـ ـ ــببها المنتوجات غير
المطابقة للمواصــفات ،فجاءت ســلســلة المواصــفات الدولية بوصــفها إحدى األدوات المســاهمة في تحقيق تلك

االهداف  .وفي ظل االهتمام بالجودة البيمية  ISO 9001 14001شـ ـ ـ ـ ـ ــكل ظهور المواصـ ـ ـ ـ ـ ــفة OHSAS
 18001أحد أهم االستجابات الدولية بهذا الخصوص والتي تهدف إلى وضع تطبيق أنظمة السالمة والصحة
المهنية للتقليل من حوادث العمل ووقاية العاملين من المخاطر واألمراض الناتجة عن طبيعة العمل (Al-
.)Mudiffer, 2006

 -2منهجية البحث:
 1-2مشكلة البحث.
تعد المختبرات من أهم الوسائل التعليمية التي تعتمد عليها الجامعات في تدريب الطلبة وخاصة في
الكليات التقنية الهندسـ ــية ،إذ إن هذه المختبرات تعد الش ـ ـريان الرئي

لتوصـ ــيل المادة المقررة للطالب ،إال أن

عدم وجود وسائل واجراءات السالمة والصحة المهنية في هذه المختبرات أو الجهل أو االهمال عند استخدام
األدوات والمواد واالجهزة يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث واالصـ ـ ــابات قد تشـ ـ ــمل المختبر نفسـ ـ ــا ،أو قد تمتد

خارجا .فضــ ـ ـ ـالج عن ذلك إن مكان العمل قد يكون مليما بالمواد الخطرة ،أو قد تكون األجهزة والمعدات بكل
عناصرها الميكانيكية والكهر ائية والكيميائية الخطرة مكشوفة وتصل أليدي العاملين في المختبر والطلبة على

حد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء ،أو قد تكون البنية التحتية (الهيكلية) قد ال تتوافق مع معايير الســ ـ ـ ـ ـ ــالمة ،األمر التي يؤدي إلى
حدوث اإلصابات والحوادث.

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol )39ع ( ،No. )125اذار  ،March 2020صpp. )42 – 9( .
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من هنا جاءت الد ارســة الحالية لتســلط الضــوء على نقاط القوة في هذه المختبرات إلمكانيا تطويرها
وتحســينها مســتقبال ،وتحديد نقاط الضــعف والعمل على توفيرها والكشــف عن مدى الفجوة بين الواقع والطمو

لتكون هذه الدراسة بداية في إمكانية الحصول على المواصفة الدولية الموضوع من قبل منظمة إدارة الصحة
والسالمة المهنية (.)OHSA
استنادا إلى ما سبق ذكره يمكن صياغة مشكلة البحث على النحو اآلتي:

ما مدى ابتعاد بيئة المختبرات في الكلية التقنية عن التوجهات الحديثة في
مجال انظمة ادارة الصححححححححححة والسحححححححححالمة المهنية؟ بعبارة أخرى :ما مدى مقدار الفجوة

القائمة بين الواقع ومتطلباتOHSAS 18001:2007؟
 2-2اهداف البحث.
يسعى البحث الى تحقيق األهداف اآلتية:

 .1تقييم واقع الصــحة والســالمة المهنية في الكلية (مجال البحث) والكشــف عن مقدار الجهد
المطلوب النسـ ـ ــجام ممارسـ ـ ــاتها مع متطلبات المواصـ ـ ــفة  OHSAS 18001:2007في

محاولة لتقليل فجوة االداء بين الواقع الفعلي والمواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة  ،والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة في توافر أداة
لتطوير ودعم ثقافة الصحة والسالمة المهنية و لية للتحسين المستمر لبيمة العمل.
 .2تهيمة متطلبات ومسـ ـ ـ ـ ـ ــتلزمات تطبيق المواصـ ـ ـ ـ ـ ــفة  OHSAS 18001:2007في الكلية
(مجال البحث).

 .3تقديم أداة (قائمة الفحص) لدعم وتطوير ثقافة الصحة والسالمة المهنية في بيمة العمل.
 3-2اهمية البحث.
تتأتى أهمية البحث من محاولتا تحقيق اآلتي:
 .1المس ــاهمة في تعريف وزيادة الوعي لردارة والعاملين والمهتمين في الكلية (مجال البحث)
بأهمية المواصفات الدولية وانظمة الدارة المعاصرة التي تحقق التحسين المستمر لألعمال
 .2الكشف عن نقاط القوة والضعف في تطبيق هذه االنظمة لدى مختبرات الكلية.
 .3يؤدي تطبيق الصـ ـ ــحة والسـ ـ ــالمة المهنية إلى اسـ ـ ــتم اررية أي مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة من خالل تفادي
المخاطر والحوادث.

 .4تــأتي أهميــة البحــث خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لرفع تقييمــات المختبرات في الكليــة التقنيــة /يركوك
والحصول على مرايز متقدمة ضمن التصنيف الخاص بالجامعات العرااية.
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 4-2فرضية البحث.
تتوافر في الكلية المدروسـ ـ ــة المتطلبات األسـ ـ ــاسـ ـ ــية إلمكانية تطبيق نظام إدارة الصـ ـ ــحة والسـ ـ ــالمة
المهنية .OHSAS 18001
 5-2منهج البحث.
اعتمد البحث الحالي المنهج الوصـ ــفي في الجانب النظري ،ومنهج د ارسـ ــة الحالة ()Case Study
في الجانب العملي ،ألنا منهج يتس ـ ـ ــم بالش ـ ـ ــمولية والتحليل ،ويعتمد أيثر من مدخل وطريقة وتص ـ ـ ــميم علمي
لغرض الوصول إلى األهداف والنتائج المرجوة.
 6-2ادوات البحث.
اعتمد البحث الحالي على المقابلة الشـ ـ ــخصـ ـ ــية وقائمة الفحص ،إذ جرى إعداد القائمة للمواصـ ـ ــفة
 OHSAS 18002باالعتماد كليا على متطلبات المواص ـ ـ ـ ــفة مع االس ـ ـ ـ ــتفادة من المواص ـ ـ ـ ــفة االرشــ ـ ـ ــادية
 OHSAS 18002وعلى وفق قوائم الفحص المع ــدة للمواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفتين  ISO9001ألنظم ــة إدارة الجودة و
 ISO14001أنظمة إدارة البيمة واشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتملت قائمة الفحص على ( )86س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤاال و( )19فقرة فراية .و غية
الحصـ ـ ــول على نتائج أيثر دقة وواقفية في بيان مقدار الفجوة القائمة ،تم اعتماد مقياس سـ ـ ــباعي لتقييم مدى

مطابقة أداء المختبرات لمتطلبات المواص ــفة مع تخص ــيص وزن لكل فقرة من فقرات المقياس وكما يوض ــحها

الجدول ( .)1و االعتماد على د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة كل من ( ،)Al-Najjar & Mahdi, 2013ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة ( Hanan,

.)2018

جدول ( :)1أوزان وفقرات أداة التقييم
الوزن بالنقاط

فقرات االجابة

0

غير مطبق وغير موثق

1

مطبق جزئيا وغير موثق

2

مطبق جزئيا وموثق جزئيا

3

مطبق جزئيا وموثق كليا

4

مطبق كليا وغير موثق

5

مطبق كليا وموثق جزئيا

6

مطبق كليا وموثق كليا

المصدر  :اعداد الباحث باالستناد الى المواصفة االرشادية ISO 14002:2000
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 7-2حدود البحث.
 .1الحدود الزمنية :حدود هذا البحث زمانيا للعام ( )2018-12-1الى (.)2019-5-1
 .2الحــدود المكــانيــة :وقع االختيــار على الكليــة التقنيــة  /كركوك إحــدى تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيالت الجــامعــة التقنيــة
الشـ ـ ـ ـ ـ ــمالية مجاال إلجراء البحث ،وذلك ألهمية المختبرات في هذه الكلية ،ويفترض أن تلقى العناية
واالهتمام من قبل إدارة الكلية .فض ـ ـ ــال عن ذلك ان تميز المختبرات وتوفير مس ـ ـ ــتلزماتها يؤدي الى

جلب منافع إلدارة الكلية .

 -3الخلفية النظرية:
 1-3مراجعة نظرية إلدارة ونظم الصحة والسالمة المهنية.
تمثل كلمة  OSHAالحروف األولى من إدارة السالمة والصحة المهنية OCCUPATIONAL
 SAFETY & HEALTH ADMINISTRATIONفي و ازرة العمل األمريكية ،وهى الجهة المس ــؤولة

عن إص ــدار تشـ ـريعات الس ــالمة والص ــحة المهنية والمواص ــفات القياس ــية الخاص ــة بها ،كذلك متابعة وفرض

تنفيذها في مواقع العمل المختلفة بالواليات المتحدة األمريكية.
عرفــت منظمــة العمــل الــدوليــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمــة المهنيــة ( )Occupational Safetyعلى أنهــا مجميع
الممارسـ ـ ـ ــات واالنشـ ـ ـ ــطة التي تهدف إلى حماية األفراد ،المواد ،المكائن ،المعدات ،المباني والبيمة العامة من

التعرض للحوادث وظروف العمل غير المالئمة م (.)Al-Shaheen, 2007

ورفا معهد المواصــفة البريطانية على أنا مواصــفة دولية تتضــمن المتطلبات الالزمة لممارســة إدارة
الص ـ ـ ــحة والس ـ ـ ــالمة والص ـ ـ ــحة المهنية الجيدة ،إذ توفر مباد توجيهية تس ـ ـ ــاعد المنظمات على توحيد جميع
العمليات والض ـ ـوابط ذات الصـ ــلة بالسـ ــالمة والصـ ــحة المهنية في نظام إدارة موحد الغرض منا هو مسـ ــاعدة
المنظمات على إدارة المخاطر المهنية وخلق ظروف عمل أفضــل من خالل التحســين المســتمر ،يما يســاعد

توفير النظام على تلبية المتطلبات القانونية والصـ ـ ـ ــنااية واحتياجات العمالء ذات الصـ ـ ـ ــلة ،مع زيادة إنتاجية
العاملين عن طريق تفيض التكاليف (.)OHSAS-18001:2007, 2007
وتتفق منظمة الصـ ـ ـ ــحة العالمية ( )WHOمع منظمة العمل الدولية ( )ILOفي تعريف السـ ـ ـ ــالمة
والص ــحة المهنية على أنها ذلك العلم الذي يهدف إلى الحفاظ على أقص ــى درجة ممكنة من س ــالمة العاملين
البدنية والعقلية وكذلك تحقيق الرفاه االجتماعي للعاملين في جميع المهن مع منع االنحرافات الص ـ ـ ـ ــحية التي

تسببها ظروف العمل (.)Tadesse & Admassu, 2006
والتعريف االجرائي للباحث :مجموعة الوس ــائل واالجراءات التي تس ــتخدم من قبل المنظمة للحد من
مخــاطر وحوادث العمــل من خالل خلق بيمــة عمــل مالئمــة تلبي متطلبــات العمــال وتزيــد من إنتــاجيــة وكفــاءة

أعمالهم من خالل دورة مستمرة.
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إن مكونات نظام المواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة ( )OHSAS18001تعتمد على دورة (( )Demingخطط -نفذ-
ودقق –عالج) مع التأييد على التحسـ ــين المسـ ــتمر للعلمية وكما موضـ ــح في الشـ ــكل (Al-Shaheen, ( )1
.)2007

الشكل ( :)1التحسين المستمر لبرامج ()OHSAS
)Source: (Al-Shaheen, 2007

 2-3أهداف الصحة والسالمة المهنية.
يرى كل من ( )Al-Habeel & Ayesh, 2012و ( )Al-Sammak, 2012أن أهداف الصــحة
والسالمة المهنية تتمثل بــ:
 .1تحقيق بيمة عمل منة وخالية من المخاطر.
 .2الحفاظ على صحة وأروا العاملين.
 .3المحافظة على السالمة البيمية.

 .4اعتماد نظام إدارة معايير الجودة.
 .5اعتماد المعايير الدولية في السالمة المهنية.

ويرى ( )Al-Mashaqbah, 2010و( )Al-Sharnoubi & Abu Zaid, 2012أن أه ـ ــداف

الصحة والسالمة المهنية يمكن إجمالها بما:

 .1حماية الموارد البشرية :وتتمثل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(حماية األفراد من المخاطر عن طريق إزالة الخطر ،توفير
الجو المهني الصحي ،تطبيق معايير السالمة لتوفير األمان واالمن).
 .2المحافظة على العناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المادية في المنظمة :وتتمثل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (حماية األجهزة واآلالت من
الحوادث ،وحماية المباني من خطر الدمار ،وحماية المخزون السلعي من التلف).

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol )39ع ( ،No. )125اذار  ،March 2020صpp. )42 – 9( .

15

تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

 .3توفير متطلبات الصحة والسالمة المهنية :وتتمثل ب ــ ـ ـ ـ ـ (ايجاد بيمة وظروف عمل منة ،التقليل
من القلق والضغط النفسي ،توفير األمن والطمأنينة والحماية االجتمااية للعاملين ،زرع شعور
لدى العاملين بالمسؤولية تجاه نفسا وجعلا متفهما إلجراءات الصحة والسالمة المهنية).

ويرى ( )Al-Thiab, 2006أن وسـ ـ ــائل تحقيق أهداف الصـ ـ ــحة والسـ ـ ــالمة المهنية :تتمثل بتحقيق
أهداف السالمة المهنية بـ:
 .1تحس ــين بيمة العمل الفيزيائية :وتض ــم أنظمة البناء واالض ــاءة والص ــوت والتهوية ودرجة الحراة
المناسبة.

 .2تأمين وانشـ ــاء انظمة األمن والسـ ــالمة التقنية :وتشـ ــمل أنظمة اإلنذار واإلطفاء التقنية ،فض ـ ـالج
عن أنظمة ووسائل وأدوات الحماية الشخصية.

 .3المراابــة والتفتي  :وتتعلق بــايتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األخطــاء المهنيــة ومحــاولــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة عليهــا واتخــاذ
االجراءات واألنظمة الالزمة لمعالجة هذه االخطاء.

 .4الد ارسـ ـ ـ ــات والبحوث :يجب توافر الد ارسـ ـ ـ ــات والبحوث بشـ ـ ـ ــكل مسـ ـ ـ ــتمر لمعرفة أسـ ـ ـ ــباب وقوع
الحوادث ومدى فعالية أنظمة ووســائل الســالمة س ـواء كان بحثا فنيا أو ســيكولوجيا أو د ارســات
إحصائية .
•

بحوث فنية :د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الط ارئق المؤدية إلى القيام بالعمل بطريقة مثلى تكفل تالقي

•

بحوث سيكولوجية :دراسة استخدام استعداد العامل للقيام بعملا وعالقتها بالحوادث.

•

د ارســة إحصــائية :د ارســة الحوادث واالصــابات وإعداد احصــائيات عنها لمعرفة معدل

الوقوع األخطاء ،وكذلك دراسة مخاطر المعدات وايجاد الوسائل الوقائية لها.

االصابات واقت ار أفضل السبل لتالفيها مستقبال.

 .5التدريب :ويتضمن تنظيم البرامج التدريبية لكافة المستويات.

 .6االختيار المهني :ويتضـمن العناية باختيار العنصـر البشـري المناسـب من أجل الحصـول على
عمل من خال من االخطار.

ويرى الباحث أن توفير البيمة المناس ـ ـ ــبة للعمل واالهتمام بد ارس ـ ـ ــة العمل ود ارس ـ ـ ــة الحركة مع توفير
التدريب لكافة المســتويات ،فضــال عن الممارســة الجيدة للمختبرات  GIPمع ضــرورة االهتمام واألخذ بمباد

االيزو  17025من أهم الوسائل التي تحقق أهداف الصحة والسالمة المهنية.
 3-3أهمية الصحة والسالمة المهنية.

إن االهتمامات بالصــحة والســالمة المهنية لم تعد مقصــورة على نواحي العمل الصــناعي فقط ،ففي

نواحي عمل المعرفة يشعر العاملون في المكاتب والمديرون بالقلق من االجهاد المتكرر وأعراض المرض من

المباني والتوتر المرتبط بالعمل والعنف في مكان العمل والدخان بطريقة غير مباش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،ويطالب العاملين
جميعهم بالعمل في منظمة ص ـ ـ ـ ـ ــحية و منة ( .)Bratton & Gold, 2015ويض ـ ـ ـ ـ ــيف ( & Al-Habeel
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 ،)Ayesh, 2012وكذلك ( )Suhaila, 2011أن أهمية الصـ ــحة والسـ ــالمة المهنية في مختبرات الجامعات
تتمثل باالتي:

 .1تقليــل تكــاليف العمــل :إذ إن االدارة الجيــدة لبيمــة العمــل تجنــب المنظمــة الكثير من التكــاليف
المادية والمعنوية المتضمنة للتعويضات المدفوعة للعاملين أو ألهاليهم من بعدهم ،فضالج عن

تكلفة تعطل العمل.

 .2توفير بيمة عمل ص ـ ـ ــحية والتخلص من مس ـ ـ ــببات المخاطر :إذ إن اإلدارة هي المس ـ ـ ــؤولة عن
توفير بيمة عمل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية منة خالية من المخاطر في مكان العمل ،وهي قدرة اإلدارة على

التقليل من اآلثار النفسـ ـ ــية الناجمة عن الحوادث واألمراض المهنية ،ألن الحوادث ال تقتصـ ـ ــر
على الجوانـب المـاديـة في العمـل ،وانمـا تمتـد ثـارهـا إلى مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر العـاملين داخـل المنظمـة،
وكذلك الزائرين فيها أو ما يسمى (علم النف

الصناعي).

 .3توفير نظام العمل المناس ـ ـ ـ ــب :وهذا يتم من خالل توفير االجهزة والمعدات الوااية (الس ـ ـ ـ ــمع –
البص ــر – اللم ) والمالب

الخاص ــة بالمختبرات ،مع اس ــتخدام الس ــجالت النظامية حول أية

اصابة أو حوادث وأمراض.
 .4تدايم العالقة االنس ـ ـ ـ ـ ــانية بين اإلدارة والعاملين :وهذا يؤدي إلى زيادة انتاجية العاملين والعمل
بالرو الواحد مع إشرايهم في اتخاذ القرار واعتماد مبدأ ادارة الجودة الشاملة.
 4-3التحسين المستمر في المواصفة (.)PDCA
يمكن تطبيق هذه المواص ـ ـ ــفة على أية منظمة أو مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة ترغب بتأس ـ ـ ــي

نظام لردارة للحد من

المخاطر التي قد تصـ ـ ـ ــيب العاملين واآلخرين الذين يمكن أن يتعرض ـ ـ ـ ـوا للمخاطر المهنية المتعلقة بفعاليات

المنظمة ،وذلك من خالل اعتماد منهج التحسـ ـ ـ ــين المسـ ـ ـ ــتمر والتي تعبر كأحد ركائز الجودة والذي يسـ ـ ـ ــمي
باليابانية ( )KAIZANوالتي تش ــير إلى الس ــعي المس ــتمر نحو التحس ــين التدريجي وأداء األش ــياء الص ــغيرة
بطريقة أفضـ ـ ـ ـ ـ ــل وتحقيق مسـ ـ ـ ـ ـ ــتويات أعلى لألداء من خالل اعتماد دورة أو حلقة دمينك ( )PDACوتعني:
خطط  ،PLANنفذ ( ،)DOتحقق ( ،)CHECKواتخذ إجراءات (Al-Anzi & Abdul-Ali, ( )ACT

.)2009

إذ يبنى مفهوم التحسين المستمر في المواصفة على هذه الدورة على النحو اآلتي:
 .1خطط :تحديد أس

األهداف والعمليات واألنشطة المطلو ة التي تكون نتائجها مطابقة لسياسة

السالمة والصحة المهنية للمنظمة.

 .2نفذ :وتعني تنفيذ تلك العمليات واالنشطة.
 .3تحقق :مراابة واياس نتائج العمليات واألنش ــطة في ض ــوء س ــياس ــة وأهداف الس ــالمة والص ــحة
المهنية ومتطلبات القوانين والمتطلبات االخرى وإعداد التقارير بالنتائج النهائية.
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 .4أتخذ إجراء :أي أتخاذ االجراءات الخاصـ ــة بالتحسـ ــين المسـ ــتمر لقياس كفاءة األداء ،وهذا يتم
من خالل مراجعة اإلدارة .ويوضح الشكل  2ذلك:

الشكل ( :)2عناصر نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية ( )OHSAحسب دورة دمينك
systems

OHSAS18001:2007, Occupational healthand safety management
:Requirements, ISBN9780580, OHSAS Project Group, 2007, pvi

Source:

 5-3متطلبات نظام الصحة والسالمة المهنية (.)OHSAS18001
تضم متطلبات النظام ما يأتي( :بحسب ترايم المواصفة):

 .1متطلبات عامة ( :)General Requirementوهي المتطلبات المتعلقة بش ــأن تأس ــي

وتنفيذ

نظام إدارة الص ــحة والس ــالمة المهنية داخل المنظمة ،ويعبر مص ــطلح (تأس ــي ) عن مس ــتوى
من الدوام ،إذ ال يعد النظام قائما إلى أن يتم تنفيذ جميع عناصـره بشــكل واضــح ،أما مصــطلح
(الصـيانة) يعني ضـمان اسـتم اررية عمل النظام ،ولهذا الغرض تم تصـميم العديد من عناصر

المواصـ ــفة مثل :التدقيق ،واالجراءات التصـ ــحيحية ،ومراجع اإلدارة ،لضـ ــمان الصـ ــيانة الفعالة

للنظام ،أما مســتوى التفاصــيل والتعقيد في تأســي

وتنفيذ وصــيانة نظام ادارة الصــحة والســالمة

المهنية ومدى التوثيق والموارد المخص ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة لا ،فيتوقف على طبيعة حجم وتعقيد المنظمة
وانشطتها (.)OHSAS 18002: 2008, 5
 .2سياسة الصحة والسالمة المهنية ( ،)Occupational health and safety policyوتعرف
بأنها وثيقة تبين أهداف المنظمة يما يتعلق بالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المهنية ومن القائم على

تحقيقه ـ ــا وكيفيته ـ ــا ،وهي تجي ـ ــب ع ـ ــادة في ثالث ـ ــة أقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،)NEBOSH, 2019( :و
)(Martinez-Fortun, 2004
• البيان العام للنوايا :وتش ـ ـ ــمل أهداف التزام الدارة العليا في مجال الس ـ ـ ــالمة والص ـ ـ ــحة
المهنية.
•

قسـ ـ ــم التنظيم :ويحدد األدوار والمسـ ـ ــؤوليات الموجودة على جميع المسـ ـ ــتويات داخل

المنظمة.
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•

قسم الترتيبات :ويوفر تفاصيل عن كيفية إدارة المنظمة للسالمة والصحة المهنية.

 .3التخطيط ( :)Planningوتضم ثالثة أقسام)Conseil, 2013( :
•

تح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر الخطر وتقييم الخطر الن ـ ـ ــاتج والتحكم ي ـ ـ ــا ( Hazard

.)identification risk assessment and determining controls

•

تح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد المتطلب ـ ـ ــات الق ـ ـ ــانوني ـ ـ ــة والمتطلب ـ ـ ــات األخرى ( Legal and other
.)requirements

•

أه ـ ـ ــداف و رامج إدارة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ـ ـ ــة المهني ـ ـ ــة ( Objectives and

.)programmer
 .4التطبيق والتشغيل  Implementation and operationويتضمن:
•

الموارد واألدوار والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولي ـ ـ ــاتroles responsibility and Resource,(.

•

التدريب والوعي والكفاءة (.)Competence, Training and awareness

•

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات واالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ( Communication participation and

.)authority

.)consultation
•

التوثيق (.)Documentation

•

ضبط الوثائق (.)Control of documents

•

ضبط العمليات (التشغيل) (.)Operational Control

•

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـ ـ ــداد واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـ ـ ــابـ ـ ــة للطوار ( Emergency Preparedness and
.)Response

 .5التحقق ( :)Checkingوالذي يشمل:
•

مراابة واياس كفاءة األداء (.)Performance and Monitoring

•

تقييم المطابقة (.)Evaluation of Compliance

•

فحص أسـ ــباب الحوادث ،وحاالت عدم المطابقة ،واإلجراءات التصـ ــحيحية والوقائية:
ويضم هذا المتطلب:

✓ فحص أسباب الحوادث (.)Incident investigation
✓ ح ـ ـ ــاالت ع ـ ـ ــدم المط ـ ـ ــابق ـ ـ ــة واإلجراء التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحي واإلجراء الوق ـ ـ ــائي
(Nonconformity, corrective action and preventive
.)action

•

ضبط السجالت (.)Control of records

•

التدقيق الداخلي (مراجعة السجالت) (.)internal audit
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 .6مراجعـ ـ ــة اإلدارة ( :)Management Reviewعرفـ ـ ــا ( Gillet-Goinard & Monar,
 )2019وهي اجتمـاع منظم من قبـل اإلدارة العليـا على فترات مخططـة يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المـدير العـام
ومديرين اإلدارات الرئيس ـ ــة ومس ـ ــؤولي الس ـ ــالمة والص ـ ــحة المهنية لمراجعة نظام ادارة الصـ ــحة

والس ـ ــالمة المهنية بهدف ض ـ ــمان اس ـ ــتم اررية فعاليتا وكفاءتا ،ويجب أن تكون المراجعة موثقة
،بحيث تمكن من تحديد االحتياجات الممكنة لتغيير الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة واألهداف والعناص ـ ـ ــر األخرى
للنظام وكذلك ظروف التغيير وااللتزام بالتحسين المستمر في ظل نتائج مراجعة النظام.

 -4الجانب الميداني:
 1-4وصف ميدان البحث.
تأس ـســت الكلية التقنية الهندســية /يركوك ســنة 1998م ،وهي اآلن تضــم ســتة أقســام هندســية (قســم
هندس ــة التبريد والتكييف ،قس ــم الوقود والطاقة ،قس ــم البرمجيات ،قس ــم المس ــاحة ،قس ــم االلكترونيك والس ــيطرة،
قسـ ـ ـ ــم البيمة والتلوث) وقسـ ـ ـ ــم طبي واحد هي المختبرات الطبية .و يما يأتي وصـ ـ ـ ــف للمختبرات الموجودة في

االقسام وما هو موضح في الجدول (.)2

جدول ( :)2وصف لمختبرات اقسام الكلية ومساحتها وسعتها الطالبية
القسم

اسم المختبر

عدد

االجهزة
الصالحة

الحاسوب

التبريد

والتكييف

مساحة

المختبر م2

االستيعاب
القياسي

االستيعاب

الحالي عدد

للمختبر للطلبة

الطلبة الفعلي

مختبر1

33

40

30

40

مختبر2

33

40

30

40

مختبر3

33

40

30

40

مختبر شبكات

14

28

28

13

مختبر انتقال الح اررة

4

102

25

25

مختبر الموائع

3

54

25

27

مختبر الطاقة المتجددة

3

54

25

30

مختبر الكهر اء

20

180

30

25

220

30

30

80

30

30

مختبر4

مختبر التبريد

33

7

ورشة التبريد
مختبر الحاسبة1

28

40

102

30

25

40

28
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عدد
القسم

اسم المختبر

االجهزة

مختبر الحاسبة 2

18

المختبر م2

القياسي

الحالي عدد

50

للمختبر للطلبة
20

الطلبة الفعلي

مختبر الحاسبة 1

9

24

15

25

مختبر الكيمياء

13

65

25

25

البيمة

مختبر تلوث الهواء

7

45

30

30

والتلوث

مختبر تلوث المياه

مختبر المطياف الذري

20
1

65

40

40

مختبر التر ة

107

45

30

30

االحياء المجهرية

24

80

30

30

مختبر الطفيليات

25

80

30

25

مختبر الوراثة

21

80

30

25

18

80

30

25

مختبر الفسلجة

13

80

30

25

الوقود

مختبر العضوية

7

124

25

25

والطاقة

مختبر التحليلية

5

77

25

25

مختبر الفيزيائية

31

115

25

25

2

80

20

30

2

108

25

25

مختبر الجاسوب1

40

20

25

مختبر الحاسوب2

40

20

25

مختبر الحاسبة

22

120

22

30

مختبر الرقمية

مختبر االتصاالت

14
14

120

28

30

مختبر االلكترونيك

24

120

24

30

المختبرات
الطبية

مختبر األمراض
النسيجية
مختبر الكيمياء

مختبر المكائن

واالحتراق الداخلي
مختبر AutoCAD

االلكترونيك
والسيطرة

الصالحة

مساحة

االستيعاب

االستيعاب

9

15

80

120

10

30

24

20

10

25

30
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عدد
القسم

اسم المختبر

االجهزة

مختب القياسات

15

المساحة

120

للمختبر للطلبة
16

مختبر الرسم

23

120

23

30

مختبر المساحة

17

40

64

60

19

40

64

60

15

120

60

60

15

120

60

60

120

60

60

مختبر الكمي

25

50

20

20

مختبر الخراطة

34

182

30

25

مختبر اللحام

49

182

30

26

مختبر النجارة

مختبر البرادة والسباية

50
24

182

30

26

مختبر CNC

26

182

30

26

مختبر السمكرة

37

182

30

26

المساحية

مختبر الحاسبة
مختبر التحس

النائي

مختبر الخرائط

وحدة

المعامل
والورش

المختبر م2

القياسي

الحالي عدد

الطلبة الفعلي

مختبر المنظومات

الصالحة

مساحة

االستيعاب

االستيعاب

182

30

30

26

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات الشعبة العلمية

 2-4جمع البيانات.
تم جمع البيانات عن طريق المقابالت الشــخصــية بشــكل مباشــر مع مســؤول شــفبة ضــمان الجودة
في الكلية ،إذ هي المسؤولة عن تشكيل لجان الصحة والسالمة المهنية ولجان صيانة المختبرات في األقسام،
وكذلك مع رؤســاء اعضــاء اللجان الصــحة والســالمة المهنية في األقســام والبالغة عددهم  14عض ـواج ،فضــال
عن مس ـ ـ ــؤول ش ـ ـ ــفبة ض ـ ـ ــمان الجودة للحص ـ ـ ــول على المعلومات الدايقة واالطالع على الس ـ ـ ــجالت والوثائق
المحفوظة للحصول على البيانات المتوفرة.
 2-4جمع تقييم واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في مختبرات الكلية التقنية وفق المواصفة OHSAS
 18001من خالل قائمة الفحص.
تهتم هذه الفقرة بتقييم وتحليل واقع الصـ ــحة والسـ ــالمة المهنية في مختبرات الكلية التقنية ،وذلك من
خالل تحديد نقاط والض ـ ـ ـ ــعف في فقرات كل متطلب من خالل اس ـ ـ ـ ــتخدام قائمة الفحص التي ص ـ ـ ـ ــممت لهذا
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عزت

الغرض لبيان مقدار التطابق والتباعد بين متطلبات المواصفة وواقع إدارة السالمة والصحة المهنية في الكلية
في محاولة اإلجابة عن تساؤل الدراسة األولى وكما يأتي:
 .1المتطلبات العامة :يعك

الجدول ( )3مسـ ــتوى إيفاء الكلية بالمتطلبات العامة الخاصـ ــة بنظام

الص ـ ــحة والس ـ ــالمة المهنية والتي تش ـ ــير إلى أن الكلية لم تحص ـ ــل على أية درجة من درجات

التقييم ،مما يعني عدم وجود نظام إلدارة الصـ ـ ـ ــحة والسـ ـ ـ ــالمة المهنية ،وهذا يعك
بمقدار .%100

1
2

جدول ( :)3مستوى االيفاء بالمتطلبات العامة
مستوى التنفيذ

مضمون السؤال

ت

6 5 4 3 2 1 0

لدى الكلية نظام للصحة والسالمة المهنية في مختبراتها توافق
متطلبات المواصفة االيزو . 18001

تقوم الكلية بتحديد هدف نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية مع
تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي الحصول على الشهادة

النسبة المئوية لمعدل االلتزام  :صفر%
متوسط معدل التنفيذ

فجوة كبيرة

:

صفر

×
×

1

2

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007واجابات مسؤولي المختبرات

 .2سححححياسححححة الصحححححة والسححححالمة المهنيةِ :تشـ ـ ــير نتائج الجدول ( )4حصـ ـ ــول الكلية على درجة
منخفضــة جدا من درجات التقييم .فلي

للكلية ســياســة محددة وواضــحة ومعلنة تتالءم ومقدار

المخاطرة التي تؤثر في صــحة وســالمة العاملين في المختبر ،مما شــكل فجوة قائمة في هذا
المجال بمقدار  .%73,34إال أن الكلية تقوم بوضـع خطوات تعريفية بضـرورة برنامج الصـحة

والسـ ـ ــالمة المهنية ،وذلك من خالل تشـ ـ ــكيل لجنة الصـ ـ ــحة والسـ ـ ــالمة المهنية ولجنة صـ ـ ــيانة
المختبرات إال أنها ال تتم وفق ليات وممارسات المواصفة .OHSAS18001:2007
جدول ( :)4مستوى اإليفاء بمتطلبات سياسة الصحة والسالمة المهنية

ت
3

مضمون السؤال
يتوافر لدى الكلية سياسة للصحة والسالمة المهنية  ،ويتم
صيانتها بشكل دوري

مستوى التنفيذ

6 5 4 3 2 1 0
×

 -1تم احتساب متوسط معدل التنفيذ على النحو اآلتي = مجموع )االوزان *تكرارها (  /مجموع التكرارات
 -2تم احتساب النسبة المئوية لمعدل االلتزام او المطابقة = الوسط الحسابي المرجح 6 /
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4
5
6
7
8

×

يصادق على السياسة من قبل االدارة العليا
تقوم الكلية بوضع خطوات تعريفية بضرورة برنامج الصحة

×

والسالمة المهنية .

تعرف الكلية العاملين بطبيعة وحجم المخاطر المحتملة من جراء

×

عدم االلتزام بأنظمة الصحة والسالمة المهنية
اللوائح واالنظمة الموجودة متوافقة مع المعايير الدولية OSHA
يتم تحديد الصالحيات والمسؤوليات المتعلقة بإعداد وتوزيع
ومراجعة الوثائق ذات العالقة بصحة وسالمة العاملين

النسبة المئوية لمعدل االلتزام %26,66 :
متوسط معدل التنفيذ :

1,6

×
×

()6/1,6

(6/)4*1+3*2+0*3

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

 .3التخطيط:
•

يتضـ ـ ــح من الزيارات الميدانية والمقابالت الشـ ـ ــخصـ ـ ــية بان الكلية ال تولي اهتماما كبي ار
لعملية تحليل وتحديد مصادر الخطر ،إذ ال يتم تصنيف المواد الموجودة في المختبرات

إلى خطرة وغير خطرة وأعمال تتضـ ـ ــمن غازات سـ ـ ــامة وغير سـ ـ ــامة ومواد ذات طبيعة
ح ــارق ــة وغير ح ــارق ــة ،حتى أن بعض المختبرات العلمي ــة ال يتوفر فيه ــا الحـ ــد األدنى
لمتطلبات الس ـ ـ ـ ــالمة والتي اش ـ ـ ـ ــتملت على أنظمة البناء (الجدران –النوافذ – االبواب) ،إذ
تؤشر نتائج جدول  5أن الكلية حصلت على نسبة منخفضة بلغت بمعدل ، %2,4إذ إن
الكلية ال تقوم بتحديد األنشـ ــطة الالزمة لتحديد االخطار ،وإنما تكتفي فقط ببيان مصـ ــادر

المكائن والمواد ،وما يتم من توثيق هي ابارة االحتفاظ باألدلة الخاص ـ ـ ــة بدليل التش ـ ـ ــغيل
ودليل الصــيانة ودليل اإلرشــاد والســالمة الخاصــة باألجهزة  ،إال أن هذا االحتفاظ ال تتم
وفق المواصفة  ،18001:2007وهذا ما أدى الى ظهور فجوة مقدارها .%60
جدول ( :)5مستوى االيفاء بالتخطيط في التعريف بمصادر الخطر

ت
9
10

مضمون السؤال
تقوم الكلية بتحديد مصادر الخطر وتقييم الخطر الناتج
والتحكم يا.
تنفذ الكلية معايير الضبط المناسبة لكافة النشاطات الخاصة
بالمختبر.

مستوى التنفيذ
6 5 4 3 2 1 0
×
×
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مضمون السؤال

ت
11

مستوى التنفيذ

تأخذ الكلية بنظر االعتبار اهداف الصحة والسالمة المهنية

6 5 4 3 2 1 0
×

عند وضع نتائج التقييم

12

توثق الكلية نتائج التقييم وتحافظ عليها.

×

13

يوجد خطط و رامج للسالمة المهنية تتابع من قبل الكلية.

×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام % 40 :
متوسط معدل التنفيذ:

2,4

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

يما يخص المتطلبات القانونية :يجب أن تقوم الكلية بإنشــاء وتطبيق وصــيانة االجراءات

لتســهل الوصــول إلى المتطلبات القانونية واألخرى .إذ تؤشــر نتائج الفحص في الجدول 6

أن الكلية حص ـ ــلت على معدل متوس ـ ــط ،وهذا يعني أن الكلية تلتزم بالمتطلبات القانونية،

وهذا يتبين من خالل اللوائح القانونية التي تأتي من قسـ ــم ضـ ــمان الجودة ،ويتم الصـ ــاقها
في المختبرات إلرشـاد العاملين والطلبة ،وتلجأ المختبرات إلى هذه المعلومات عند تقييمها
من قبل قس ـ ـ ـ ــم ض ـ ـ ـ ــمان الجودة لكنها ال تطبق االجراءات القانونية للوص ـ ـ ـ ــول لمتطلبات
الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المهنية ،مما انعك

الفعلي بمقدار (. )%38,89

على الفجوة القائمة بين هذا المتطلب واألداء

جدول ( :)6مستوى االيفاء بمتطلب التخطيط فيما يخص بالمتطلبات القانونية واألخرى
مضمون السؤال

ت
14
15
16

مستوى التنفيذ
6 5 4 3 2 1 0

تعمل الكلية على وضع اجراءات لتعريف وتقييم المتطلبات

×

القانونية واألخرى للسالمة والصحة المهنية .

تقوم الكلية بإيصال هذه المعلومات عن متطلبات الصحة

×

والسالمة المهنية القانونية واالخرى الى جميع العاملين في الكلية
تقوم الكلية باالحتفاظ بهذه المعلومات والعمل على إحداثها .

×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام%61,11 :

متوسط معدل التنفيذ3,6 :

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

•

يما يخص التخطيط لألهداف :يظهر من الجدول ( )7أن الكلية حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت على درجة
منخفضة جدا من درجات التقييم ،ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود سياسة واضحة لنظام
إدارة الصـ ـ ـ ــحة والسـ ـ ـ ــالمة المهنية ،ومع ذلك تحاول الكلية جاهدة أن تخطط عند وضـ ـ ـ ــع
أهدافها للمتطلبات المالية والعملياتية والخيارات التكنولوجيا المتاحة لها لكن ما از لت

دون المطلوب ،فهي رغم أنها تقوم بإيص ـ ـ ـ ــال هذه المعلومات إلى جميع العاملين والز ائن

يمــا هو مبين في الفقرة  ، 15إال أنهــا ال تــأخــذ بنظر االعتبــار هــذه االهــداف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن

أهدافها األولوية ،فهي تعاني بشـ ــكل واضـ ــح في ضـ ــعف تطبيق وتوثيق أهداف و رنامج

الصحة والسالمة المهنية على وفق المواصفة 18001:2007وما يتم من توثيق وتحديد
لألهداف ،فهي أمور شـ ــكلية لي

من أجل التخطيط بل من أجل الحصـ ــول على النقاط

في التقييم ،وهذا ما شكل فجوة كبيرة بين المتطلب واألداء الفعلي بمقدار ()%86,67
جدول ( :)7مستوى االيفاء بمتطلب التخطيط فيما يخص التخطيط لألهداف
مضمون السؤال

ت
17
18
19
20
21

تضع الكلية أهداف الصحة والسالمة المهنية لجميع
المستويات
تأخذ الكلية بنظر االعتبار عند وضعها المتطلبات القانونية
واالخرى

تأخذ الكلية بنظر االعتبار عند وضعها لألهداف المخاطرة
واالخطار المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية

تقوم الكلية بتحديد األهداف القابلة للقياس والتي تكون
متطابقة مع التحسين المستمر .

تقوم الكلية بتوثيق هذه األهداف وتعمل على ادامتها.

النسبة المئوية لمعدل االلتزام :
متوسط معدل التنفيذ:

مستوى التنفيذ
0

1

2

3

4

5

6

×
×
×
×
×

%13,33

0,8

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

التخطيط لبرنامج إدارة الصــحة والســالمة المهنية :يوضــح الجدول  8أن الكلية لم تحصــل
على أية نقاط من نقاط التقييم لهذا المتطلب ،إذ ال تمتلك الكلية قسـ ـ ــما خاصـ ـ ــا للسـ ـ ــالمة
المهنية توثق يا أهداف الصـ ـ ــحة والسـ ـ ــالمة المهنية على وفق المواصـ ـ ــفة  ،18001مما

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol )39ع ( ،No. )125اذار  ،March 2020صpp. )42 – 9( .

26

تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

شــكل فجوة قائمة مقدارها (صــفر  )%ويرى الباحث أن ذلك ناتج عن عدم وجود ســياســة
للصحة والسالمة المهنية في الكلية .
جدول ( :)8مستوى االيفاء بمتطلب التخطيط فيما يخص بالتخطيط لبرنامج ادارة الصحة والسالمة
المهنية
مستوى التنفيذ

ت

مضمون السؤال

22

تضع الكلية برنامجاج إلدارة الصحة والسالمة المهنية .

23
24
25
26

6 5 4 3 2 1 0

يوثق البرنامج الصالحيات والمسؤوليات المحددة للوظائف
والمستويات ذات العالقة في الكلية لبلوغ أهدافها.

يوثق البرنامج الوسائل المطلو ة لتحقيق األهداف والبرنامج الزمني
لذلك.
تقوم الكلية بمراجعة برامج االدارة في فترات منتظمة ومخططة.
يتم تعديل البرنامج عند الضرورة لتحديد التغير الطار على
النشاطات والخدمات والتوصيات في الكلية .
تحافظ الكلية على هذه البرامج.

27

×
×
×
×
×
×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام :صفر%

متوسط معدل التنفيذ :

صفر%

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

 .4التطبيق والتشغيل:
•

الموارد واألدوار والمسؤوليات :يؤشر الجدول  9حصول فقرات هذا المتطلب على درجات
متدنية ،ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود قسم مستقل أو شفبة أو وحدة متخصصة إلدارة
الصحة والسالمة المهنية وعك

ذلك على الفجوة بين المتطلب واألداء مقدارها (،)%80

باس ــتثناء الفقرة الخاص ــة بتحديد مس ــؤول الص ــحة والس ــالمة المهنية في كل قس ــم ،فقد تم

تشكيل لجنة للسالمة المهنية في النصف الثاني من هذه السنة لكل قسم تتكون من ثالثة
اعضـ ـاء ،تهتم بش ــؤون الس ــالمة في المختبرات ،وذلك لتفعيل ض ــمان جودة المختبرات في
الكليات الهندسية .وكما مبين هذا في الملحق .1
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

جدول ( :)9مدى االيفاء بمتطلب الموارد وألداور والمسؤوليات وفقا لمواصفة 18001
مضمون السؤال

ت

28

تقوم الكلية بتحديد أدوار ومسؤوليات وصالحيات االفراد

الذين يديرون النشاطات لضمان وضع وتطبيق نظام الصحة

مستوى التنفيذ

6 5 4 3 2 1 0
×

والسالمة المهنية.
29
30
31

تقع مسؤولية الصحة والسالمة المهنية على كاهل الكلية .
يتم توثيق الصالحيات والمسؤوليات ،ويتم ايصالها إلى
الموظفين لتسهيل نظام الصحة والسالمة المهنية .

×
×

تقوم الكلية بتحديد مسؤول الصحة والسالمة المهنية في كل

×

قسم
يقوم مسؤول الصحة والسالمة المهنية بتقديم تقرير الى الكلية ×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام:

متوسط معدل التنفيذ :

%20

1,2

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

التدريب والوعي والكفاءة :يجب على الكلية ان تتأيد من أن أي فرد يؤدي أنشـ ـ ـ ــطة تحت
مس ـ ــؤولياتها يمكن أن توثر على الس ـ ــالمة والص ـ ــحة المهنية لديا القدر الكافي من التعليم
والتدريب والخبرة ،وأن تحافظ على السـ ـ ــجالت الخاصـ ـ ــة بذلك ،ويتضـ ـ ــح من الجدول 10

حص ـ ــول الكلية على درجة متوس ـ ــطة بلغت ، %62,5ويعود ذلك إلى وجود مناخ إيجابي

بهذا الخص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص بدءاج من الدورات المتتالية لالهتمام بس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة العاملين في المختبرات

والممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجيدة للعاملين في إدارة المختبرات والدورات الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالمواص ـ ـ ـ ـ ـ ــفة ايزو

، 17025أال أنا تبقى فجوة قائمة مقدارها  37,5تجب على الكلية معالجتها.
جدول ( :)10مستوى االيفاء بمتطلب التدريب والوعي والجدارة
ت
33

مضمون السؤال
تحدد الكلية الجدارة المطلو ة في األفراد العاملين على أساس
التعليم والتدريب والخبرة.

مستوى التنفيذ
6 5 4 3 2 1 0
×
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

34
35
36

تحدد الكلية االحتياجات التدريبية المناسبة لمخاطر الصحة

×

والسالمة المهنية للنظام.

تعمل الكلية على فتح دورات تخصصية في مجال سالمة

×

المختبرات والممارسة الجيدة كدورة GLP
تأخذ الكلية بنظر االعتبار عند وضع اجراءات التدريب عامل

×

المخاطرة .

النسبة المئوية لمعدل االلتزام%62,5 :

متوسط معدل التنفيذ 3,75 :

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

االس ـ ــتش ـ ــارات واالتص ـ ــاالت :تعد االتص ـ ــاالت وس ـ ــيلة أس ـ ــاس ـ ــية تعتمدها لكلية إليص ـ ــال
التعليمات الخاصــة بالصــحة والســالمة المهنية بين المســتويات المختلفة ،ويؤش ــر الجدول
 11أن الكلية حصـ ـ ـ ـ ـ ــلت على معدل التزام  ، %50إذ تقوم الكلية باسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار بإيصـ ـ ـ ـ ـ ــال
تعليمات الصــحة والســالمة بما فيها اللوائح وعالمات الرموز واالشــارة الخاصــة بالمخاطر
والسالمة وتوزعها على المختبرات  ،و تشترك بالدورات التي تختص بالسالمة المهنية إال

أنها ال تقوم بذلك على أسـ ـ ــاس متطلبات المواصـ ـ ــفة  18001بل هي اجراءات شـ ـ ــكلية
أولية ليســت لها عالقة بالمواصــفة الغاية منها الحصــول على درجات في تقييم المختبر ،
وهذا ما أدى إلى ظهور فجوة مقدارها .%50

جدول ( :)11مستوى االيفاء بمتطلب االستشارات واالتصاالت
ت

مضمون السؤال

مستوى التنفيذ
0

1

2

3

4

5

6

تضع الكلية إجراءات لضمان إيصال تعليمات الصحة
37

×

والسالمة المهنية إلى /ومن العاملين في الكلية وإلى
الجهات المعنية أيضا

38
39
40

تقوم الكلية بتمثيل العاملين في األمور المتعلقة بالصحة

×

والسالمة المهنية .
تقوم الكلية بمراجعة هذه االجراءات والعمل على تطويرها

×

تقوم الكلية بإبالغ العاملين عن خر مستجدات الصحة
والسالمة المهنية.

×
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

النسبة المئوية لمعدل االلتزام%50 :
3

متوسط معدل التنفيذ:

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

• التوثيق :توجب المواصفففففففة على المن مات أن توثق معلوماتها ،وتحافظ عليها،
ويبين الجدول  12أن الكلية لم تحصففففففف على أ ية درجة من درجات التقييم لهذا
المتطلب ،وذلك يعود إلى غياب ن ام إدارة الصحة والسالمة المهنية ،وعليه فليس
هناك أي توثيق لمتطلبات هذا الن ام ،مما يؤشر فجوة قائمة مقدارها .%100
جدول ( :)12مستوى االيفاء بمتطلب التوثيق
مضمون السؤال

ت
41

توثق الكلية سياسة الصحة والسالمة المهنية بصورة
وراية.

تصف تلك الوثائق العناصر الرئيسة لنظام إدارة

42
43

الصحة والسالمة المهنية وتداخالتها.
تقوم الكلية بإنشاء قاعدة مناسبة لرجراءات الموثقة
لتكون مرشدا لجميع الوثائق ذات الصلة

النسبة المئوية لمعدل االلتزام:

صفر%

متوسط معدل التنفيذ :

صفر

مستوى التنفيذ

6 5 4 3 2 1 0
×
×
×

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

ض ــبط الوثائق :يجب ض ــبط الوثائق المطلو ة لنظام الص ــحة والس ــالمة المهنية ،إذ تعتبر
المواصفة ضبط الوثائق شرطا مهما من شروط تطبيقها ،ويشير الجدول  13أن الكلية لم
تحص ـ ــل على أي درجة من درجات التقييم ،وهذا بس ـ ــبب عدم تطبيق الكلية في مختبراتها

نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ،مما شكل فجوة مقدارها %100
جدول ( :)13مستوى االيفاء بمتطلب ضبط التوثيق
ت
44

مضمون السؤال
تقوم الكلية بوضع االجراءات التي تضبط الوثائق والبيانات
في نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

مستوى التنفيذ

6 5 4 3 2 1 0
×
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

45
46
47
48
49

تعمل الكلية بمراجعة وتحديث الوثائق عند الضرورة واعادة
اعتمادها.

تتأيد الكلية من أن الوثائق واضحة ومقروءة ويمكن تمييزها.
يتم سحب الوثائق الملغاة من كل نقاط االصدار وأماين
االستالم.
تضمن الكلية االستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة.

يتم االحتفاظ بالوثائق الملغاة ألغراض قانونية أو معر ية لمدة
معينة.

×
×
×
×
×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام  :صفر %

متوسط معدل التقييم  :صفر

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

ضـبط العمليات والتشـغيل :تؤشـر نتائج الجدول  14أن الكلية حصـلت على معدل ()1.4
و نســبة  %23,33إذ تقوم الكلية بتحديد العمليات المتعلقة بمصــادر الخطر ،وتقوم بتنفيذ
وصــيانة العمليات من خالل وجود تعليمات الســالمة المهنية الموجودة في المختبرات ،اال

انهــا ال تتم وفق المواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة االيزو  ، 18001مع عــدم وجود معــايرة لألجهزة والمكــائن
،و يما يتعلق بصيانة األنشطة المتعلقة باألجهزة المختبرية فقد شكلت الكلية لجنة مركزية
لصـ ـ ـ ـ ـ ــيانة المختبرات وتحديد االحتياجات المختبرات وحالة االجهزة المختبرية وكما مبين
في الملحق  ،1إال أنها تعاني الضـ ـ ــعف في تنفيذ باقي الفقرات كتوثيق هذه االجراءات،
مما انعك

ذلك على النسبة المموية وأشر فجوة قائمة مقدارها .%76,67

جدول ( :)14مستوى االيفاء بمتطلب ضبط العمليات والتشغيل
ت

مضمون السؤال

50

تحدد الكلية العمليات والنشاطات المتعلقة بالمخاطر

51
52
53

تقوم الكلية بوضع المعايير الالزمة لضبط العمليات
والنشاطات.

تعمل الكلية على تنفيذ وصيانة لألنشطة المتعلقة بضوابط
التشغيل القابلة للتطبيق .
تعمل الكلية على تنفيذ وصيانة لألنشطة المتعلقة بالمشتريات
والمعدات والخدمات.

0

1

مستوى التنفيذ
2

3

4

5

6

×
×
×
×
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

54

تعمل الكلية على تنفيذ وصيانة لألنشطة المتعلقة بتحديد
مفيار التشغيل في االجراءات .

×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام %23,33 :

متوسط معدل التنفيذ 1,4 :

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

االس ـ ـ ــتعداد واالس ـ ـ ــتجابة للطوار  :تجب على الكلية أن تس ـ ـ ــتعد لحاالت الطوار الفعلية،
وتمنع أو تقلل من عواقبها الس ــلبية على الص ــحة والس ــالمة المهنية  ،ويش ــير الجدول 15
حصول الكلية على معدل ( )1,75وهذا يعني انها مطبقة جزئيا وغير موثقة بسبب وعدم
وجود معايرة واياس ألجهزة االنذارات والمطافئ فضـ ـ ـ ــال عن عدم وجود باب للطوار في

أغلب مختبرات الكلية ،ورغم االجراءات والممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي تتخذ من الكلية ،اال أنها ما
زالت بعيدة عن نص المواصـ ـ ــفة مما انعك

على النسـ ـ ــبة المموية لمعدل االلتزام وعك

فجوة قائمة بمقدار ( )%70,9تتطلب تقليلها لتطبيق المواصفة .
جدول ( :)15مستوى االيفاء بمتطلب االستعداد واالستجابة للطوارئ
ت

مضمون السؤال

55

تضع الكلية خطط واجراءات لمواجهة الطوار المحتملة .

56
57
58

0

×

خدمات الطوار
هناك اجراءات تحد من حاالت االصابة والتعرض للمخاطر
ممكنا.

2

3

4

5

6

×

تأخذ الكلية بنظر االعتبار عند االستجابة لحاالت الطوار

يتم دوريا باختبار هذه االجراءات والمعدات كلما كان ذلك

1

مستوى التنفيذ

×
×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام%29,1 :

متوسط معدل التنفيذ :

1,75

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

 .5التحقق:
•

مراابة واياس كفاءة األداء :تؤكد المواصفة التحقق يما على المؤسسة التي تتبنى اعتماد

نظام إدارة الص ـ ـ ـ ــحة والس ـ ـ ـ ــالمة المهنية أن تض ـ ـ ـ ــع إجراءات لمراابة واياس كفاءة أداء
الصــحة والســالمة المهنية خالل فترات منتظمة  ،ويؤشــر الجدول  16عدم حصــول الكلية
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

على أية نقاط من درجات التقييم ،مما يدل على أن محاوالت الكلية للرقابة والقياس تكاد

تكون معدومة وتحتاج إلى معالجة جوهرية بتبني أحد برامج أو أس ـ ـ ــاليب للرقابة والقياس

 ،فض ـ ـ ــال عن ذلك فإن للكلية في مختبراتها الهندس ـ ـ ــية والطبية على السـ ـ ـ ـواء لديها أجهزة

القيــاس والرقــابــة إال أنهــا ال تتم ايــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــا واجراءات الرقــابــة عليهــا على وفق نظــام إدارة
الصـحة والسـالمة المهنية ،مع عدم وجود اجراءات معايرة للمعدات واالجهزة والسـبب في
ذلك عدم وجود تخصـ ـ ـ ـ ـ ــيص مالي خاص بإجراءات أجهزة المعايرة والقياس وعدم وجود

س ـ ــجالت خاص ـ ــة بالمعايرة  ،فض ـ ــال عن عدم وجود س ـ ــجالت خاص ـ ــة بالحوادث تض ـ ــم
ذلك كلا على النسـ ـ ــبة

معلومات عن نوع الحادثة ونوع االصـ ـ ــابة وشـ ـ ــدتها ،مما انعك

المموية لمعدل االلتزام ،و ذلك أصبح الفجوة في هذا المتطلب .%100
جدول ( :)16مستوى االيفاء بمتطلب مراقبة وقياس كفاءة األداء
ت
51
52
53
54

مضمون السؤال
تقوم الكلية بوضع إجراءات لمراابة واياس أداء نظام
الصحة والسالمة المهنية في فترات منتظمة
تقدم تلك االجراءات القياسات الكمية والنواية المناسبة
الحتياجات المختبر.

تزود تلك االجراءات بمراابة مدى تحقق اهداف نظام
الصحة والسالمة المهنية.
تقدم تلك االجراءات مراابة للصحة والسالمة فعالية
الضوابط للصحة واالمان.

مستوى التنفيذ
0

1

2

3

4

5

6

×
×
×
×

تقدم تلك االجراءات القياسات الوقائية لألداء والتي تراقب
55

التطابق مع برامج الصحة والسالمة المهنية ومعايير

×

المتطلبات القانونية والتشريفية .
تقدم تلك االجراءات القياسات التصحيحية لألداء والتي
56

تراقب االمراض الصحية والحوادث والدالئل السابقة
لألداء الضفيف للصحة والسالمة المهنية.

×

تقوم الكلية بوضع إجراءات للمعايرة (اذا كانت هناك
57

معدات مطلو ة لمراابة واياس األداء)وصيانة هذه

×

المعدات كلما امكن.
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

58

تحتفظ الكلية بسجالت أنشطة ونتائج المعايرة والصيانة.

×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام  :صفر %
متوسط معدل التنفيذ :

صفر

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

تقييم المطابقة :تؤش ـ ـ ــر نتائج الفحص الخاص ـ ـ ــة بتقييم المطابقة أن الكلية حص ـ ـ ــلت على

معدل ( )1,5أي انها مطبقة جزئيا وغير موثق ،ويرى الباحث أن الس ـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك ناتج
عن تأخير ص ــدور األوامر اإلدارية الخاص ــة بتش ــكيل ص ــيانة لألجهزة والمعدات المركزية
لكل قسـ ـ ـ ـ ــم ،وسـ ـ ـ ـ ــبب عدم توثيق هذه االجراءات تعود إلى عدم توثيقها وفق االليات التي

تتطلبها المواصـ ـ ــفة ،مما أشـ ـ ــر فجوة قائمة مقدارها ( )%75وكما هو مؤشـ ـ ــر في الجدول
.17
جدول ( :)17مستوى االيفاء بمتطلب تقييم المطابقة
مضمون السؤال

ت

58

0

تضع الكلية إجراءات لتحديد الصالحيات والمسؤوليات
والحفاظ عليها للتعامل مع الحوادث والحاالت عدم

1

مستوى التنفيذ
2

3

4

5

6

×

المطابقة.
59

تعمل هذه االجراءات على الكشف عن حاالت عدم

×

المطابقة والبدء باألعمال التصحيحية والوقائية

60

تحتفظ الكلية بهذه اإلجراءات وتوثقها .

61

تقوم الكلية بدمج تقييم التطابق مع المتطلبات القانونية .

النسبة المئوية لمعدل االلتزام :

متوسط معدل التنفيذ :

×
×

%25

1,5

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

فحص أسـباب الحوادث وحاالت عدم المطابقة واإلجراء التصـحيحي واإلجراء الوقائي :إن
أية أفعال تصـ ـ ـ ـ ــحيحية أو وقائية متخذة إلزالة أسـ ـ ـ ـ ــباب عدم المطابقة الفعلية أو المحتملة

يجب أن تكون مناسبة لمقدار المشكالت ،وتتناسب مع مخاطر السالمة والصحة المهنية

الناتجة ،ويجب على المنظ مة ان تتأيد من أي تغييرات ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورية ناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة عن تطبيق
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

األفعال التصـ ــحيحية والوقائية قد تمت وفق وثائق نظام إدارة الصـ ــحة والس ـ ــالمة المهنية،
وتؤش ـ ـ ـ ـ ــر نتائج الجدول  18أن الكلية حص ـ ـ ـ ـ ــلت على معدل (  )1,5مما أدى إلى ظهور
فجوة مقـدارها ( . )%75ويرى البـاحث أن هذه االجراءات مطبقـة إال أنهـا ال تجري وفق
اآلليات التي تتطلبها المواصفة . OHSAS18001
جدول ( :)18مستوى االيفاء بمتطلب فحص اسباب الحوادث وحاالت عدم المطابقة واإلجراء التصحيحي
واإلجراء الوقائي

مضمون السؤال

ت

0

1

مستوى التنفيذ
2

3

4

5

6

تضع الكلية اجراءات للتحقق من الحوادث بما يؤدي الى
62

×

الكشف عن نقاط الضعف في الصحة والسالمة المهنية
والتي قد تسهم في وقوع حوادث.

63

تحدد هذه االجراءات مدى الحاجة إلى االفعال الوقائية
والتصحيحية.

64

يتم توصيل نتائج التحقيق إلى المعنيين

65

تقوم الكلية بالمحافظة على نتائج ووثائق التحقيق.

66
67
68
69

×
×
×

تحدد الكلية االجراءات الالزمة لتصحيح حاالت عدم

×

المطابقة

يتم معالجة هذه الحاالت وتنفيذ االعمال الوقائية لمنع

×

حدوثها مستقبال .
تتطلب هذه االجراءات مراجعة كل االفعال التصحيحية

×

والوقائية المتخذة اثناء عملية تقييم المخاطرة وقبل تنفيذها.
تسجل التغييرات على االجراءات الموثقة والناتجة عن
االفعال التصحيحية والوقائية .

×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام %25 :
متوسط معدل التنفيذ 1,5 :
المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

•

ض ــبط الس ــجالت :بما أن الكلية غير مطبقة لمواص ــفة الص ــحة والس ــالمة المهنية االيزو
 ،18001لذلك حصلت الكلية على معدل صفر  %ووجود فجوة مقدارها  %100كما في
الجدول . 19

جدول ( :)19مستوى اإليفاء بمتطلب ضبط السجالت
مضمون السؤال

ت
70
71
72

تقوم الكلية بإنشاء والمحافظة على السجالت التي تدل على
التطابق مع متطلبات مواصفة نظام ادارة الصحة والسالمة.

تقوم الكلية بوضع اجراءات لترميز وتخزين وحماية واسترجاع
السجالت وحفظها.
تتصف هذه السجالت بأنها سهلة القراءة وواضحة وتمكن
من تتابع االنشطة المتعلقة بها.

تحدد الكلية مدة صالحية هذه السجالت

73

0

1

مستوى التنفيذ
2

3

4

5

6

×
×
×
×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام  :صفر %

متوسط معدل التنفيذ  :صفر

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

•

التـدقيق الداخلي (مراجعـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت) :برنامج التـدقيق الداخلي يجـب أن يتم تخطيطـا
وانشـ ــاءه وتنفيذه بواسـ ــطة الكلية اسـ ــتنادا على تقييم المخاطر الخاصـ ــة بأنشـ ــطة المنظمة

ونتائج المراجعات السـ ــابقة ،وتؤشـ ــر نتائج الجدول  20على عدم حصـ ــول الكلية على أية
درجة من درجات التقييم لهذا المتطلب ،ألن الكلية ال تنفذ أي تدقيق دوري وفق االليات

التي تتطلبهــا المواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة  OHSAS18001:2007ممــا يؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فجوة قــائمــة بمقــدار
(. )%100

جدول ( :)20مستوى االيفاء بمتطلب التدقيق الداخلي

ت
74

مضمون السؤال
تضع الكلية مجموعة إجراءات و رامج تدايقية وفي فترات
محددة لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية .

مستوى التنفيذ
0

1

2

3

4

5

6

×
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تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على .........
عزت

تقوم الكلية بهذه التدايقات من أجل تحديد يما إذا كان نظام
75

إدارة الصحة والسالمة المهنية يطابق الترتيبات المخططة

لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية شامال هذه المواصفة

×

من حيث األداء وااليفاء.
76
77
78
79

تقوم الكلية بتلك التدايقات من أجل مراجعة نتائج التدايقات
السابقة.

تقوم الكلية بإنشاء وتطبيق إجراءات للتدقيق الداخلي يحدد
يا المسؤوليات والكفاءات
تقوم الكلية بإنشاء وتطبيق اجراءات للتدقيق الداخلي يحدد
يا معايير التدقيق ومجال وتكرار طرق التدقيق.

تقوم الكلية باختيار المدققين وتنفيذ عملية التدقيق بطرائق
موضواية وحيادية.

×
×
×
×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام  :صفر%

متوسط معدل التنفيذ  :صفر

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

 .6مراجعة اإلدارة:
•

تعد مراجعة اإلدارة من العناصـ ـ ـ ـ ــر المهمة في المواصـ ـ ـ ـ ــفة 18001:2007إلسـ ـ ـ ـ ــتم ارريتها

وفاعليتها ،وتظهر نتائج الجدول  21عدم حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الكلية على أية درجة من درجات

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى التنفيذ لهذا المتطلب ،وهذه النتيجة الطبيفية تتعلق بغياب التدقيق ،مما يعك
فجوة في هذا المجال بمقدار (.)%100

جدول ( :)21مستوى االيفاء بمتطلب مراجعة االدارة

ت

مضمون السؤال

0

1

مستوى التنفيذ
2

3

4

6

5

تضع إدارة الكلية إجراءات تقوم على مراجعة نظام ادارة الصحة
80

والسالمة المهنية للتأيد من استم ارريتا وكفاءتا وعلى فترات

×

محددة.
تشتمل المراجعة على تقييم فرص التحسين االحتياجات الممكنة
81

لتغيير السياسة واألهداف وعناصر نظام إدارة الصحة والسالمة
المهنية.

×
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مستوى التنفيذ

ت

مضمون السؤال

82

تقوم الكلية بالحفاظ على سجالت المراجعة .

84
85
86

0
×

تتضمن مدخالت مراجعة االدارة نتائج التدقيق الداخلي ومدى
تشمل مدخالت مراجعة االدارة موقف تحقيقات الحوادث واالفعال
مخرجات مراجعة اإلدارة متاحة لالتصاالت واالستشارات.

2

5

×

التطابق مع المتطلبات القانونية
التصحيحية والوقائية

1

3

4

6

×
×

النسبة المئوية لمعدل االلتزام  :صفر%

متوسط معدل التقييم  :صفر

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على بنود المواصفة  OHSAS180012007وإجابات مسؤولي المختبرات

ويمكن تلخيص درجات التقييم للمتطلبات الرئيسـة فقط مع متوسـط معدل التنفيذ أو التطبيق والنسـبة
المموية لاللتزام والتي ستظهر مقدار الفجوة بين المتطلبات والواقع الفعلي ألداء الكلية في الجدول .22
جدول ( :)22ملخص تقييم المتطلبات الرئيسة لنظام المواصفة ISO18001في مختبرات
الكلية التقنية /كركوك

درجات

متوسط معدل

النسبة المئوية

نسبة

سياسة الصحة والسالمة

صفر
10

صفر

صفر%

%26,66

%100

%73,4

التخطيط

27

1,4

%23,6

%76,4

التطبيق والتشغيل

34

1,5

%22,8

%77,2

التحقق

18

0,6

%10,3

%89,7

المتطلبات
المتطلبات العامة

مراجعة االدارة
اجمالي التقييم

التقييم

صفر

التنفيذ
1,6

صفر
1,08

لمعدل االلتزام

صفر%

3

%18,08

الفجوة

%100

4

%81,92

المصدر  :إعداد الباحث

 -3تم استخراجه عن طريق تطبيق القانون على مستوى جميع متطلبات ن ام الصحة والسالمة المهنية دفعة واحدة )=(94/102
)94/(6*2+5*3+4*7+3*5+2*13+1*6+0*58
 -4تم استخراجه عن طريق تطبيق قانون النسبة المئوية لمعدل االلتزام على مستوى جميع متطلبات ن ام الصحة والسالمة المهنية
دفعة واحدة )%18.08=100*(6*94/102
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يتبين من الجدول  22أن متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط التنفيذ البالغة ( )1,08والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة المموية الكلية لمعدل االلتزام
بمتطلبات نظام الص ــحة والس ــالمة المهنية في الكلية عينة الد ارس ــة بلغت ( )%18,08وهي نس ــبة منخفض ــة،

مما أش ـ ـ ـ ـ ـ ــر وجود فجوة قائمة بلغت ( ،)%81,92وهذه الفجوة الكبيرة نتيجة عدم تبني الكلية نظام الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة

والس ـ ـ ـ ــالمة المهنية  ،كما وأظهر الجدول أن الفجوة االيبر تبدأ بالمتطلبات العامة ومراجعة االدارة ثم متطلب
التحقق يليها متطلب ســياســة الصــحة والســالمة المهنية ومتطلب التطبيق والتشــغيل وأخير متطلب التخطيط.
ومن الجذير بالذكر أن الكلية تحاول إدارة نشـ ـ ـ ــاطات الصـ ـ ـ ــحة والس ـ ـ ـ ــالمة المهنية من خالل االلتزام بمعايير
ممارسـ ــة المختبر الجيد GLPوالبدء بتطبيق بنود المواصـ ــفة ايزو  ،17025إال ان ذلك لم يعد كا يا في ظل
التغييرات والتطورات التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهدها بيمة األعمال والتي توافرها هذه االنظمة ،وأن هناك تطبيقاج جزئياج وأولي جا

لبعض متطلبات النظام ال سـ ــيما تلك المتعلقة بتلبية متطلبات سـ ــياسـ ــة الصـ ــحة والسـ ــالمة المهنية يما يتعلق

بالمخاطر التي قد يتعرض لها العاملون ،مما يوفر بيمة مناسبة للبدء بتطبيق متطلبات هذه المواصفة .

 -5الجانب الميداني:
 1-5االستنتاجات.
 .1ضعف اطالع الكلية على المفاهيم الحديثة والمعاصرة ألنظمة الصحة والسالمة المهنية
والمواصفات القياسية ال سيما المواصفة  ،OHSAS18001:2007إلى جانب ضعف
اهتمامها بتقنيات التحسين المستمر للسالمة المهنية كحلقات عمل السالمة التي تستخدمها
المنظمات اليابانية لتحسين جوا نب المتعلقة بالمحافظة على صحة وسالمة بيمة العمل ،وما
الفجوة الكبيرة التي اظهرتها خالصة تقييم قائمة الفحص لمتطلبات المواصفة إال تأييد لهذا

االستنتاج.
 .2إن ضعف االهتمام بنظام الصحة والسالمة المهنية يؤدي الى ضعف قابلية الكلية على االيفاء
بمتطلبات التطبيق الصحيح للنظام.

 .3عدم وجود نظام إلدارة الصحة والسالمة المهنية تتوافق مع متطلبات المواصفة االيزو .18001
 .4لي

للكلية سياسة محددة وواضحة ومعلنة تتالءم مع مقدار المخاطرة التي تؤثر في صحة

وسالمة العاملين في المختبر.
 .5تقوم الكلية بوضع خطوات تعريفية بضرورة برنامج الصحة والسالمة المهنية ،وذلك من خالل
تشكيل لجنة الصحة والسالمة المهنية ولجنة صيانة المختبرات اال أنها ال تتم وفق ليات

وممارسات المواصفة .OHSAS18001:2007
 .6الكلية ال تولي اهتماما كبي ار لعملية تحليل وتحديد مصادر الخطر ،إذ ال يتم تصنيف المواد
الموجودة في المختبرات إلى خطرة وغير خطرة وأعمال تتضمن غازات سامة وغير سامة ومواد
ذات طبيعة حارقة وغير حارقة • رغم حصول البند المتعلق بالمتطلبات القانونية والخاصة
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بالتخطيط على أعلى نسبة التزام إال أن هذه النسبة ال تعني التزام الكلية بالمتطلبات القانونية
وفق سياقات المواصفة  OHSAS18001:2007بل هي اجراءات شكلية تتمثل بنشر اللوائح
القانونية على شكل نشرات توضع في المختبرات وال تتفق مع المعايير الدولية.

 .7هناك ضعف في التخطيط لألهداف ،وال يتم تحديد مصادر الخطر إلى مواد خطرة وغير خطرة
وسامة وغير سامة بل تكتفي بذكر مصادر المكائن واألجهزة.
 .8ال يوجد قسم متخصص للسالمة والصحة المهنية داخل الكلية.

 .9بينت النتائج أن العاملين في المختبرات تلقوا تدريبات في الممارسة الجيدة للمختبرات وااليزو
 17025ودورة الدفاع المدني والطوار .
 .10ال يوجد تنسيق ومتابعة وتدقيق من قبل الكلية بعمل سجالت طبية توضح الفحوصات الطبية
والتقارير الخاصة بحوادث واصابات العمل للعاملين.

 .11يشفت النتائج أن هناك اهتماماج ببعض اإلرشادات واللوائح التي يتم توافرها داخل المختبرات
العلمية من جانب تنظيم سير العمل للعاملين داخل المختبر.

 .12هناك غياب واضح لموضوع المعايرة لألجهزة والمكائن واألدوات ،وهذا يشكل خطورة وصعو ة
في تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية.
 2-5المقترحات.
انطالقا من نتائج البحث نقتر التوصيات اآلتية:
 .1االهتمام أيثر بموضوع نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية ،وذلك من خالل سعي الكلية إلى
غلق الفجوة أو تقليصها ويمكن تحقيق ذلك من خالل:
•
•

العمل على غرس ثقافة تشدد على السالمة المهنية واشراك كافة العاملين في هذه المهمة.

تصميم برنامج إلدارة التقويم األولي وتشكيل فريق لتقويم جدوى تنفيذ نظام إدارة الصحة
والسالمة المهنية على وفق متطلبات المواصفة .OHSAS18001

•

ضرورة دمج موضوع السالمة المهنية عند تصميم األعمال والبناء.

•

ضرورة معايرة األجهزة واألدوات وفق المواصفة.

•

ضرورة وضع تخطيط أولي ووضع سياسة إلدارة الصحة والسالمة المهنية.

•

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول موضوع السالمة والصحة المهنية من أجل

الوصول إلى نتائج أيثر عمقاج تسهم في تطور المؤسسات التعليمية بشكل أفضل.
 .2العمل على إنشاء قسم متخصص بالسالمة والصحة المهنية ،ويكون مرتبطاج مباشرة باإلدارة
العليا ،حيث يضمن توفير لجان ومشرفين متخصصين بتوفير ومتابعة ومراابة وسائل وإجراءات

السالمة داخل الكلية.
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 أو بفبارة اخرى، تكثيف الدورات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية لجميع العاملين في الكلية.3
زيادة نشر الوعي الصحي والسالمة للعاملين في مختبرات الكلية من أجل الوصول إلى نتائج
.أيثر عمقا تسهم في تطور المؤسسات التعليمية بشكل أفضل

. ضرورة اهتمام الكلية بالمعايير الدولية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية.4
 القيام بتوثيق جميع حوادث العمل التي تحصل في المختبرات على شكل سجالت توثق فيها.5
. جميع المعلومات الخاصة بالعمل

شكر وتقدير – اذ وجد
 الجامعة التقنية الش ـ ـ ـ ـ ــمالية لتزيده بالبيانات والمعلومات/ يش ـ ـ ـ ـ ــكر الباحث الكلية التقنية الهندس ـ ـ ـ ـ ــية

.المطلو ة في البحث

تضارب المصالح
.ال يوجد أي نوع من أنواع تضارب المصالح
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