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بٌان مدى معرفة العاملٌن فً مختبرات قسم الكٌمٌاء فً كلٌة العلوم  -الجامعة
المستنصرٌة بموضوع CBRN
سلوى حمٌد ناصر الربٌعً
قسم الكٌمٌاء -كلٌة العلوم -الجامعة المستنصرٌة

الخالصـــــــة
األستاذ الجامعً هو عماد البحث العلمً واألكادٌمً ،وهو الركن األساس الذي تقوم علٌه
العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات كلها ،ونظرا لما ٌتمتع به االستاذ الجامعً من ثقة واحترام لدى
المجتمع عموما كان البد من تظافر الجهود لنشر الوعً بالتهدٌدات التً ٌسببها انتشار المواد
والمعدات فً المجاالت الكٌمٌائٌة والباٌولوجٌة واالشعاعٌة والنووٌة لذا استخدم االستبٌان
كوسٌلة من وسائل البحث العلمً لجمع المعلومات حول مدى استٌعاب العاملٌن فً المختبرات
العلمٌة بموضوع البرنامج الوزاري  ، CBRNحٌث تمت صٌاغة  33سؤال وزعت بشكل
استمارة استبٌان وفً الوقت نفسه على  49شخص من حملة االلقاب العلمٌة استاذ مساعد
ومدرس ومدرس مساعد اضافة الى  11فنً من العاملٌن فً مختبرات قسم الكٌمٌاء كافة
ووحدة ابحاث البولٌمرات فً كلٌة العلوم  -الجامعة المستنصرٌة لمعرفة مدى وعً هذه
المجموعة بموضوع . CBRNاشارت نتائج البحث الى ان نسبة  15%فقط من االساتذة كانوا
على دراٌة بموضوع منع انتشار اسلحة الدمار الشامل واغلبهم من مختبر الكٌمٌاء الحٌاتٌة فٌما
كانت نسبة  85%على عدم دراٌة بالموضوع .لذا كان البد من اقامة المزٌد من الدورات
وورش العمل وذلك لنشر الوعً بٌن العاملٌن فً المختبرات ومن ثم نقل الوعً الى ابنائنا
الطلبة بموضع  CBRNوادخاله ضمن مفردات المنهج الدراسً لطلبة المرحلة االولى والثانٌة
وضرورة التاكٌد على منع تسرب المواد الكٌمٌائٌة ذات االستخدام المزدوج الى خارج
المختبرات ومتابعة ذلك بكل الوسائل المتاحة.

المقدمـــــــة
األستتتاذ الجتتامعً هتتو عمتتاد البحتتث العلمتتً واألكتتادٌمً ،وهتتو التتركن األستتاس التتذي تقتتوم علٌتته
العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات كلها ،ونظرا لما ٌتمتع به االستاذ الجتامعً متن ثقتة واحتترام لتدى
المجتمع عموما كان البد من تظافر الجهود لنشتر التوعً بالتهدٌتدات التتً ٌستببها انتشتار المتواد
والمعتتدات فتتً المجتتاالت الكٌمٌائٌتتة والباٌولوجٌتتة واالشتتعاعٌة والنووٌتتة ٌ .عتتد االستتتبٌان احتتد
الوسائل العلمٌة المهمتة لجمتع المتادة العلمٌتة فتً الدراستات التتً تتطلتب معرفتة األراء لفئتة متن
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العاملٌن فً المختبرات العلمٌة ( الفنٌٌن واعضاء الهٌئة التدرٌسٌة متن حملتة لقتب استتاذ مستاعد
ومتدرس ومتدرس مستاعد ي فتً مختبترات قستم الكٌمٌتاء ووحتدة ابحتاث البتولٌمر والتتً ٌتتم متن
خاللهتتا التعتترى علتتى متتدى وعتتً هتتذه المجموعتتة متتن العتتاملٌن فتتً المختبتترات بمختتاطر المتتواد
الكٌمٌائٌتتتة والباٌولوجٌتتتة واالشتتتعاعٌة والنووٌتتتة (CBRNي ذات الخطتتتورة العالٌتتتة والتتتتً ٌتتتتم
استتتٌرادها و تنتاجهتتا ونقلهتتا وتتتداولها والتعامتتل معهتتا فتتً ظتتل العدٌتتد متتن الظتتروى المختلفتتة،
والحوا دث التً تشمل استخدام هذه المواد هً أما أن تكتون حتوادث متعمتدة ناتجتة عتن تخطتٌط
مسبق (الهجمات اإلرهابٌةي أو الحوادث العرضٌة الغٌر متعمدة التتً تحتدث فتً المختبترات أو
المصانع وغٌرها من المرافق العلمٌة والصناعٌة مثل تسرب المواد الكٌمٌائٌة أو انفجار خزانات
المتتواد ا لكٌمٌائٌتتة أو انستتكاب هتتذه المتتواد ،وعواقتتب مثتتل هتتذه الحتتوادث ٌمكتتن أن تكتتون خطٌتترة
وٌجب معالجتها بشكل سرٌع وحاسم ،وهنا تبرز الحاجة لوضع كل اإلمكانٌات والجهتود لتحقٌتق
ذلك بما فٌها تعزٌز اإلجتراءات والتتدابٌر وتعتداد الكتٌبتات والتوجٌهتات لرفتع وعتً المجتمتع
واألشخاص لتعزٌز االستعداد إلدارة المخاطر ومواجهة الحوادث المحتملة التً ٌشكلها استتخدام
مواد الـ (CBRNي .

الجزء العملً

تمت صٌاغة مجموعة من االسئلة تضمنت  33سؤاالً وجهت الى العاملٌن فً مختبرات قسم
الكٌمٌاء كافة ووحدة ابحاث البولٌمرات فً كلٌة العلوم  -الجامعة المستنصرٌة .وزعت هذه
األسئلة بشكل استمارة استبٌان فً الوقت ذاته وتحدٌداً على  49شخص من حملة االلقاب العلمٌة
استاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد اضافة الى  11فنً تتعلق بمدى االستٌعاب من البرنامج
الوزاري  CBRNبعد تطبٌقه على المختبرات العلمٌة كافة .

النتائــــــج
تم جمع البٌانات من استمارات االستبٌان وتحلٌلها وترتٌبها فً جداول وكما ٌأتً:
جدول رقم  : 1نتائج االجابة على السؤال األول  :قبل هذا االستبٌان هل كان لدٌك معلومات عن
الـ  CBRN؟
العدد الكلً والنسبة المئوٌة
للعاملٌن فً المختبرات
الكٌمٌائٌة
)%166(66

عدد ونسبة الذٌن لدٌهم
معلومات عن CBRN

عدد ونسبة الذٌن لٌس لدٌهم
معلومات عن CBRN

)%15(9

)%55(51

جدول رقم  : 2عدد العاملٌن من الذٌن ٌعرفون معنى الـ  CBRNمقسمٌن وفقا لمختبراتهم
العاملٌن فٌها
اللقب العلمً

العدد

استاذ مساعد

5

عدد الذٌن ٌعرفون معنى
CBRN
صفر
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اسم المختبر
-

Iraqi National Journal of Chemistry 2017; S1

مدرس

36

الكٌمٌاء الحٌاتٌة

1

الكٌمٌاء الحٌاتٌة ()2
6
14
مدرس مساعد
الكٌمٌاء العضوٌة ()1
الكٌمٌاء الالعضوٌة ()1
الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة ()1
الكٌمٌاء التحلٌلٌة ()1
الكٌمٌاء الالعضوٌة ()1
2
11
فنً
التشخٌص العضوي ()1
جدول رقم  : 3االجابة على السؤال الموجه للعاملٌن فً المختبرات بكتابة  3مواد كٌمٌائٌة ذات
استخدام مزدوج ٌتم التعامل بها فً المختبر
النسبة المئوٌة للعدد
الكلً ( )%

عدد العاملٌن من
العدد
اللقب العلمً
ذوي االجابات
الصحٌحة
5
3
5
استاذ مساعد
3333
26
36
مدرس
1137
7
14
مدرس مساعد
7
4
11
فنً
57
34
66
المجموع الكلً
تم توجٌه سؤال ماهو تعرٌى الـ  CBRNوالذي عرى بانه مختصر للكلمات االتٌة الموضحة
فً الجدول رقم .4
جدول رقم  :4تعرٌى معنى الـ CBRN
الكٌمٌـــاوي
→C
Chemical
البـــاٌولوجً
→B
Biological
االشعـــاعً
→R
Radiological
النــــــووي
→N
Nuclear

العدد

موجود سجل
فً المختبر

الٌوجد سجل
فً المختبر

استاذ مساعد

5

5

-

مدرس

33

24

6
(الٌعلموني

مدرس مساعد

14

13

4

اللقب العلمً

137

من المسؤول
عن السجل
المشرى (2ي
الجمٌع (2ي
( 1ي
الفنً
المشرى (6ي
الجمٌع (11ي
( 9ي
الفنً
مدرس ومدرس
مساعد (4ي
المشرى (5ي
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(الٌعلموني

فنً

13

11

1

الجمٌع (3ي
( 3ي
الفنً
الٌعلمون (4ي
المشرى (5ي
الجمٌع (3ي
( 2ي
الفنً
الٌوجد (1ي
( 4ي
الٌعلم

(الٌعلمي

جدول رقم  : 5األجابة على سؤال هل لدٌك سجل فً المختبر ٌحتوي على موجودات المختبر
من المواد الكٌمٌائٌة ؟ من الذي ٌحافظ على هذا السجل؟
جدول رقم  :6اجابة السؤال هل ٌقٌم القسم أوالكلٌة أٌة دورات بخصوص األستخدام المزدوج
للمواد الكٌمٌائٌة واالجهزة ؟ جاءت االجابة لـ  44من العاملٌن فً المختبر من اصل  63بان
قسم الكٌمٌاء لم ٌقٌم اٌة دورة بخصوص األستخدام المزدوج للمواد الكٌمٌائٌة واألجهزة
وتبٌن ان قسم الكٌمٌاء قد اقام  7دورات وندوات خالل عامٌن دراسسٌن 2316-2314
اللقب العلمً

العدد

االجابة  -نعم

االجابة  -كال

استاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد
فنً

5
33
14
11

صفر
8
5
3

5
22
9
8

جدول رقم  : 7اجابة العاملٌن فً المختبرات بنعم أو كال على بقٌة االسئلة الموجة فً االستبٌان
ت
1
2
3
4
5

االجابة

السؤال
هل هناك دورة او اكثر خالل الفصل
الدراسً الواحد ومن ضمن المنهاج
الدراسً؟
هل هناك دورة او اكثر خالل العام
الدراسً ومن ضمن المنهاج الدراسً؟
هل هناك بعض االشارات لموضوع
 CBRNخالل الشرح فً المحاضرة
او المختبر؟
هل ٌتم حضورالدورات او الندوات فً
كلٌات ومعاهد جامعات اخرى ؟
هل لدٌك قناعة باهمٌة موضوع
االستخدام المزدوج ضمن منهاج
الدراسة؟
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نعم
15

كال
45

15

45

4

56

23

37

49

11
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هل تتوفر المصادر العتمادها ضمن
6
االشارة الى االستخدام المزدوج للمواد
الكٌمٌائٌة؟
هل تعتقد ان الوعً مطلوب لطلبة
7
الدراسات العلٌا بخصوص االستخدام
وعدم االساءة فً استعمال المواد
الكٌمٌائٌة ذات االستخدام المزدوج؟
بشكل عام هل تعتقد ان القسم على
5
دراٌة كافٌة باالستخدام المزدوج للمواد
الكٌمٌائٌة واالجهزة؟
جدول رقم  : 5نتائج االجابة على سؤال اي المواضٌع
ضمن محاضرة او اجتماع او ورشة عمل او مؤتمر
الكٌمٌائٌة واالجهزة؟
اسم الورشة
االطار القانونً
السالمة واالمن الكٌمٌائً
للمختبرات
قواعد السلوك
امثلة عن المواد الكٌمٌائٌة
ذات االستخدام المزدوج
واالجهزة
امثلة حول سوء استخدام
المواد الكٌمٌائٌة فً مجال
البحوث العلمٌة

22

35

56

4

34

26

االتٌة تكون مثٌرة لالهتمام لمناقشتها
للتعرٌى باالستخدام المزدوج للمواد

العدد الكلً للعاملٌن فً مختبرات
قسم الكٌمٌاء = 60
6
51

النسبة المئوٌة ()%
16
55

16
47

1637
7533

46

7637

المناقشة
منذ خلق هللا االنسان علمه كٌفٌة الدفاع عن نفسه ومواجهة المخاطر وطرٌقة ادارتها فلذلك كان
اإلنسان من خالل البحث العلمً ٌبحث عن وسائل المواجهة لتلك االخطار الجدٌدة وتحقق ذلك
بعد التقدم العلمً والتكنولوجً والصناعً الكبٌر فً العالم والتً ظهرت معه تحدٌات ومخاطر
هائلة تمثلت بالمواد الكٌمٌائٌة وازدٌاد عدد هذه المركبات الكٌمٌائٌة سنوٌا ً  ،سواء اكان
استعمالها فً السلم (وخاصة الصناعات الكٌمٌائٌة كالبتروكٌماوٌات وصناعة الورق والدهان
والمواد البالستٌكٌة والمبٌدات واألسمدةي أو الحرب وأدى ذلك تلى ظهور مخاطر جدٌدة لم
ٌعرفها اإلنسان.
تبٌن من خالل الجدول رقم  1ان  %15من االساتذة من اصل  63كانوا على معرفة بالـ
 CBRNفً حٌن ان النسبة األكبر وهً  %85لم ٌمتلكوا اي معلومات عن معنى ومهام الـ
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 . CBRNوهذا ٌدل على ان اغلب الدورات التً اقٌمت سواء فً قسم الكٌمٌاء او بقٌة اقسام
كلٌة العلوم بجامعتنا كانت بخصوص موضوع السالمة المهنٌة ولم ٌسلط الضوء على موضوع
الـ  CBRNواستخدام المواد الكٌمٌائٌة ذات االستخدام المزدوج .
وأوضح الجدول رقم  2ان ثالثة اشخاص من اصل تسعة من الذٌن ٌمتلكون معلومات عن الـ
 CBRNوهم واحد بلقب مدرس و اثنٌن بلقب مدرس مساعد هم من التدرٌسٌٌن العاملٌن فً
مختبر الكٌمٌاء الحٌاتٌة ،ووجدت السبب فً ذلك ربما ٌكون عملهم فً مختبر للكٌمٌاء الحٌاتٌة
أو ربما بحضورهم ورشة العمل التً اقٌمت فً الجامعة المستنصرٌة فً كلٌة العلوم عن
موضوع الـ  CBRNفً تشرٌن االول  2315من قبل الفرٌق الوزاري.
وٌشٌر الجدول رقم  3الى ان أغلب العاملٌن فً المختبر الٌعٌرون اهتماما للمواد الكٌمٌائٌة ذات
األستخدام المزدوج ومن هنا تم تعرٌى معنى الـ  CBRNبانها المواد الكٌمٌائٌة والباٌولوجٌة
واالشعاعٌة والنووٌة (CBRNي ذات الخطورة العالٌة والتً ٌتم استٌرادها و تنتاجها ونقلها
وتداولها والتعامل معها فً ظل العدٌد من الظروى المختلفة ،والحوادث التً تشمل استخدام هذه
المواد (جدول رقم 4ي.
ٌمكن من خالل الدراسة العملٌة فً المختبرات الكٌمٌائٌة ومختبرات االقسام العلمٌة االخرى أن
نقنن أنواع هذه المخاطر أو نحددها بشكل أكثر دقة على النحو االتً :
• بعض المخاطر تعد بسٌطة وتتالشى.
• بعض المخاطر ٌتطور لٌتحول تلى مشكلة لها أبعادها.
• نسبة قلٌلة من المخاطر تتحول تلى أزمات وٌمكن معالجتها بالتخطٌط الجٌد لها.
نظرا ألهمٌة وحساسٌة هذا الموضوع ٌجب ان ٌكون لدٌنا قرار مسؤول لتقلٌل المخاطر التً
تهدد أمن المعلومات فً المختبرات الكٌمٌائٌة ولتقلٌل احتمالٌة الكشى عن المعلومات (المواد
الكٌمٌائٌة وكمٌاتهاي اي بمعنى ٌعجز االشخاص غٌر المخولٌن من قرائتها وتعدٌلها  ،أو تقلٌل
اآلثار المترتبة على ضٌاع هذه المعلومات .وبرأي تقع المسؤولٌة على كل من المشرفٌن على
مختبرات القسم ومسؤول مخزن قسم الكٌمٌاء (الجداول  5و 6و 7و8ي.

االستنتاجات
 .1اغلب الدورات التً اقٌمت سواء فً قسم الكٌمٌاء او بقٌة اقسام كلٌة العلوم كانت بخصوص
موضوع السالمة المهنٌة ولم ٌسلط الضوء على موضوع الـ CBRNواتخاذ الحٌطة والحذر
من استخدام المواد الكٌمٌائٌة ذات االستخدام المزدوج .
 .2ادخال موضوع الـ  CBRNضمن مفردات المنهج الدراسً لطلبة المرحلة االولى والثانٌة
فً قسم الكٌمٌاء وبقٌة اقسام كلٌة العلوم والبد من االشارة هنا بان كلٌة العلوم بدات فعال
باستحصال الموافقات الدراج الموضوع ضمن المنهج الدراسً .

التوصٌات
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 .1اقامة المزٌد من الدورات وورش العمل وذلك لنشر الوعً بٌن العاملٌن فً المختبرات ومن
ثم نقل الوعً الى ابنائنا الطلبة بموضع . CBRN
 .2ضرورة التاكٌد على منع تسرب المواد الكٌمٌائٌة ذات االستخدام المزدوج الى خارج
المختبرات وبٌان خطورة واهمٌة هذا الموضوع بالنسبة للطلبة ومتابعة ذلك بكل الوسائل
المتاحة من المراقبة وعملٌات الجرد واالحصاء المستمرة للمختبر للحد من تسرب هذه
المواد.
 .3الزام االساتذة اصحاب االختصاص بالحضور فً الورش والدورات التً تقام فً الكلٌة
ومعاهد وكلٌات الجامعات االخرى وذلك لحصول الفائدة لهم ولطلبتهم والسٌما فً مثل هكذا
مواضٌع مهمة وخطرة.
 .4توجٌه طلبة الدراسات العلٌا باالبتعاد عن ممارسة كل ماله عالقة بانتشار المواد الكٌمٌائٌة
ذات االستخدام المزدوج والتوجه واالهتمام بالكٌمٌاء الخضراء اصل الحٌاة والسالم .
 .5تعمٌم هذا االستبٌان لٌشمل بقٌة االقسام العلمٌة والكلٌات والجامعات لنشر الوعً بموضوع الـ
. CBRN
 .6ضرورة وضع عضو ارتباط من قسم الكٌمٌاء لٌكون ممثل لكلٌة العلوم فً اللجنة الوزارٌة
لنشر الوعً بخصوص منع انتشار اسلحة الدمار الشامل وكٌفٌة الحفاظ على المواد الكٌمٌائٌة
ذات االستخدام المزدوج فً مختبرات فسم الكٌمٌاء ومخزن القسم ووحدة ابحاث البولٌمر .
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