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سخن عضو هیأت تحریریه
فرصت را مغتنم میشمریم و موفقیت انجمن مخااطرهشناسای ایاران در انتشاار ایان نشاری را
مبارک قلمداد میکنیم ..در این راستا ،الزم است ب این ضربالمثل معروف فارسی اشاره کنایم
ک «کوزهگر نباید از کوزه شکست آب بخورد» .بدین جهت ،این فصلنام باید در آغاز کار خاود،
ضرورت شناسایی مخاطرات محیطهای دانشگاهی و چگونگی حذف یا کااهش آنهاا را بازنماایی
کند .ازاینرو ،سرمقالة این شماره ب این موضوع اختصاص داده شده است .از شمارة آیناده نیا
سعی میشود ک در هر شماره ،دستکم یک مقال دربارة نوع و ماهیت مخاطرات از طریق ارائة
برنام های مناسب دانشگاهی ،تغییر در محتوای دروس ،اعتبارسازی پژوهشی و اعتمادساازی ،و
ب عبارتی ارزیابی و چگونگی آموزش و پژوهش در دانشگاهها برای کااهش مخااطرات با چاا
برسد.
تحلیل
در محیطهای دانشگاهی مخاطرات متعددی وجود دارد .مجلة دانش مخاطرات باید مقال هاایی
را دربارة شناسایی ،ارزیابی و حذف یا کاهش «ناپایاداری» ،و رواج بایثبااتی و بایاعتماادی در
محیط دانشگاهی تدوین کند؛ زیرا ن تنها عواملی را ک ممکن اسات سالمت استاد ،دانشجو و
کارمند را در محیطهای دانشگاهی دچار مخاطره کند باید شناسایی و حذف کرد ،بلک بایاد
نسبت ب پیشگیری از آنها نی اقدام کرد .این امر برای محیط پایدارتر و زندگی با کیفیات بهتار
ضروری است [.]2
در قدم اول باید تشخیص داد ک این عوامل کداماند و سپس ب ارزیابی احتماال باروز آنهاا
پرداخت و سرانجام عوامل بروز آنها را کنترل کرد یا کاهش داد .الزمة این کار ،سیاستگذاری و
تدوین آییننام ها و مقررات ایمنی ،و نی برنام ری ی برای اعمال خط مشی و نظارت و ارزیاابی
است .براساس نتایج این ارزیابی ،میتوان بازخورد الزم را برای حفظ و ارتقای ایمنی و پایاداری
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دانشگاهی نشان داد .در اینجا ب اختصار ب تعریف افراد در معرر

مخراطر  ،مخراطر در

محیط دانشگاهی و چگونگی ارزیابی مخاطرات میپردازیم.
افرادی ک در محیطهای دانشگاهی با مخاطره روب رو هستند شامل اعضای هیاأت علمای،
کارکنان ،مدیران ،دانشجویان و مراجع کنندگان ب دانشگاهاند.
مخاطر در محیط دانشگاهی شامل هر چی ی (شرایط ،موقعیت ،عمل ،رفتار) اسات کا
ب سالمت افراد زیان برساند و موجب آسیبدیدگی یا بیماری فرد شود یا مانع فعالیت علمای و
تولید علم و تجاریسازی آن شود یا ب اموال دانشگاهی صدم وارد کند [.]1
ب منظور شناسایی مخاطرات و ارزیابی احتمال وقوع آنها ،ابتدا باید آن دست از محایطهاای
دانشگاهی را ک ب واسطة ماهیتشان ممکن است موجب بروز مخاطرات شوند فهرست کرد .ایان
محیطها در دانشگاههای علوم پ شکی ،شامل بیمارستانهای دانشگاهی ،آزمایشگاهها ،کارگاههاا
و درمانگاههای دانشگاهی؛ و در دانشگاههای تخصصی (صنعتی ،کشاورزی ،علوم پای ) ،پردیسها
و دانشکدههای فنی و مهندسی شامل آزمایشگاهها ،کارگاهها و هر محیطی دیگری اسات کا باا
ماشینآالت ،اب ار مکانیکی ،الکترونیکی و شیمیایی ،داروها و امثال آن سروکار دارند .محیطهای
تعمیرگاهی و در دست ساخت نی در این زمره قرار مایگیرناد .کاالسهاای درس و تاالرهاای
اجتماعات ک در آنها احتمال بروز مخاطرات وجود دارد نی در این فهرست جای میگیرند .پس
از تهیة فهرست اینگون محیطها باید ب ارزیابی احتمال مخاطره پرداخت.
مظور از ارزیابی مخاطرات ،قضاوت دربارة احتمال باروز هار یاک از صادماتی اسات کا
ممکن است ب علت کیفیت نامطلوب آموزشی ،یا در نظر نگرفتن فرایند آموزش – یاادگیری ،یاا
کیفیت نامطلوب پژوهش و اجرای پژوهشهای غیرهدفمند و غیرمفید روی دهد یاا مخااطراتی
ک احتمال دارد در اثر حوادث ناشی از حضور در محیط دانشگاهی ،استفاده از وسایل ،ابا ار یاا
مواد پیش آید .در دانشگاههای علوم پ شکی ،این مخاطرات ناشای از تمااس پژشاک ،پرساتار و
دیگر کارکنان خدمات بهداشتی-درمانی با فرد بیماار اسات؛ در محایطهاای دانشاگاهی فنای-
مهندسی و کشاورزی این مخاطرات شامل کار با تجهی ات ،دستگاهها و ماواد خااص اسات کا
میتواند در کوتاهمدت یا بلندمدت موجب آسیبدیدگی و بیمااری شاوند .همیناین مخااطرات
ناشی از مصرف مواد اعتیادآور (در برخی محیطهای دانشگاهی) ایادز ،خشاونت و محرومیات و
تهیدستی را باید مورد توج قرار داد؛ پس از ارزیابی مخاطرات باید ب کنترل آنها پرداخت.
برای کنترل مخاطرات در محیطهای دانشگاهی ،باید ب دست بندی آنها پرداخت و کنترل
آن دست را ک احتمال وقوع بیشتری دارند در اولویت قرار داد؛ سپس باید عوامل ایجادکننده را
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حذف کرد یا تأثیر آنها را ب حداقل رساند .چرا بیش از  95درصاد پاژوهشهاای دانشاگاهی در
مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد ،تکراری ،بیهدف ،دارای دادههای مغلوط و بیاعتبار است؟ آیا
چنین وضعی منشأ اموزشی دارد یا مدیریتی یا یک رویة بیرونی تحمیلشده بر دانشگاه است یاا
نشانة خاموش شدن فرایند ارزیابی و نظارت دقیق علمی و آموزشی است یا  . ...البت  ،همانطور
ک اشاره شد ،باید سازوکاری در دانشگاه وجود داشت باشد کا چرخاة مرباوط با شناساایی و
کنترل مخاطرات را ب انجام برساند .مجلة دانش مخاطرات باید ب این موضوعها نی بپردازد.
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