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 ؟چرا دانش مخاطرات 

 های دانشگاهی و ضرورت پیشگیری(  پذیری محیط )ارزیابی آسیب 

 abazarga@ut.ac.irعباس بازرگان، 
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران  استاد بازنشستة دانشکدة روان

 تحریریه هیأتسخن عضو 

را  نشاری  شناسای ایاران در انتشاار ایان      و موفقیت انجمن مخااطره  مشمری فرصت را مغتنم می

اشاره کنایم   المثل معروف فارسی ضرباین کنیم.. در این راستا، الزم است ب   مبارک قلمداد می

بدین جهت، این فصلنام  باید در آغاز کار خاود،   «.گر نباید از کوزه شکست  آب بخورد کوزه»ک  

ی یچگونگی حذف یا کااهش آنهاا را بازنماا   و   های دانشگاهی طی مخاطرات محییضرورت شناسا

 نیا   آیناده  ةاختصاص داده شده است. از شمار موضوعاین شماره ب  این  ةسرمقال رو، این کند. از

 ةنوع و ماهیت مخاطرات از طریق ارائ ةیک مقال  دربار کم دست ،ک  در هر شماره شود میسعی 

و  اعتبارسازی پژوهشی و اعتمادساازی، ،  یر در محتوای دروستغی،  های مناسب دانشگاهی برنام 

مخااطرات با  چاا      برای کااهش  ها چگونگی آموزش و پژوهش در دانشگاه عبارتی ارزیابی و ب 

 برسد.

 تحلیل

ی یهاا  مقال باید  دانش مخاطرات ة. مجلوجود داردهای دانشگاهی مخاطرات متعددی  در محیط 

اعتماادی در   و بای  ثبااتی  بای ، و رواج  «ناپایاداری » حذف یا کاهش وارزیابی ،  ییشناسا را دربارة

دانشجو و ، سالمت استاد ممکن اسات ک  را تنها عواملی  ن   زیرا تدوین کند؛ محیط دانشگاهی

ی و حذف کرد، بلک  بایاد  یدچار مخاطره کند باید شناساهای دانشگاهی  در محیطرا  کارمند

و زندگی با کیفیات بهتار    . این امر برای محیط پایدارترکردم آنها نی  اقدااز نسبت ب  پیشگیری 

 [.2] ضروری است

احتماال باروز آنهاا     سپس ب  ارزیابی و ندا در قدم اول باید تشخیص داد ک  این عوامل کدام

گذاری و  ، سیاستکاراین  ةرا کنترل کرد یا کاهش داد. الزم پرداخت و سرانجام عوامل بروز آنها

و نظارت و ارزیاابی   خط مشی ری ی برای اعمال و نی  برنام ،  ها و مقررات ایمنی نام  ینآیتدوین 

و پایاداری   ایمنی یبازخورد الزم را برای حفظ و ارتقاتوان  میاست. براساس نتایج این ارزیابی، 
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در  مخراطر  ،  افراد در معرر  مخراطر    . در اینجا ب  اختصار ب  تعریفنشان داددانشگاهی 

 پردازیم. می چگونگی ارزیابی مخاطراتو  یمحیط دانشگاه

 ت علمای، أهیا  یهستند شامل اعضا رو روب های دانشگاهی با مخاطره  ک  در محیط افرادی

 اند. کنندگان ب  دانشگاه دانشجویان و مراجع ،  مدیران،  کارکنان

شرایط، موقعیت، عمل، رفتار( اسات کا     شامل هر چی ی )مخاطر  در محیط دانشگاهی 

یا مانع فعالیت علمای و   بیماری فرد شود یا دیدگی و موجب آسیب مت افراد زیان برساندب  سال

 .[1] سازی آن شود یا ب  اموال دانشگاهی صدم  وارد کند و تجاری تولید علم
هاای   از محایط  ابتدا باید آن دست ،  ی مخاطرات و ارزیابی احتمال وقوع آنهایمنظور شناسا ب 

ایان  د فهرست کرد. نموجب بروز مخاطرات شو ممکن است ماهیتشان ةطواس دانشگاهی را ک  ب 

 هاا  کارگاه ،ها آزمایشگاه،  های دانشگاهی شامل بیمارستان،  های علوم پ شکی در دانشگاه ها محیط

ها  کشاورزی، علوم پای (، پردیس ، صنعتی ) های تخصصی دانشگاه درو  ؛های دانشگاهی درمانگاه و

محیطی دیگری اسات کا  باا     هرو  ها کارگاه ،ها دسی شامل آزمایشگاهنو مهی فنی  ها و دانشکده

های  امثال آن سروکار دارند. محیط و هادارو،  ییمیایالکترونیکی و ش،  آالت، اب ار مکانیکی ماشین

هاای درس و تاالرهاای    گیرناد. کاالس   نی  در این زمره قرار مای  در دست ساختو تعمیرگاهی 

. پس گیرند جای میفهرست این در نی  ها احتمال بروز مخاطرات وجود دارد اجتماعات ک  در آن

 باید ب  ارزیابی احتمال مخاطره پرداخت. ها گون  محیط فهرست این ةاز تهی

 احتمال باروز هار یاک از صادماتی اسات کا        ةقضاوت دربار ،مظور از ارزیابی مخاطرات

یاا  ، یاادگیری  –آموزش  ر نگرفتن فرایندیا در نظ،  آموزشی علت کیفیت نامطلوب ب ممکن است 

یاا مخااطراتی   روی دهد  های غیرهدفمند و غیرمفید وهشژپ اجرایو  کیفیت نامطلوب پژوهش

اثر حوادث ناشی از حضور در محیط دانشگاهی، استفاده از وسایل، ابا ار یاا    دراحتمال دارد  ک 

شای از تمااس پژشاک، پرساتار و     این مخاطرات نا ،شکی های علوم پ در دانشگاه . پیش آیدمواد 

 - ی دانشاگاهی فنای   هاا  در محایط ؛ درمانی با فرد بیماار اسات  -کارکنان خدمات بهداشتی دیگر

خااص اسات کا      ماواد  ها و دستگاه،  مهندسی و کشاورزی این مخاطرات شامل کار با تجهی ات

مخااطرات  دیدگی و بیمااری شاوند. همیناین     سیبآمدت یا بلندمدت موجب  کوتاه تواند در می

و محرومیات و   خشاونت ،  ایادز  های دانشگاهی( )در برخی محیط اعتیادآور ناشی از مصرف مواد

 پرداخت.  پس از ارزیابی مخاطرات باید ب  کنترل آنها؛ را باید مورد توج  قرار داد تهیدستی

کنترل  و بندی آنها پرداخت باید ب  دست  ،های دانشگاهی در محیطکنترل مخاطرات برای 

عوامل ایجادکننده را باید سپس  ؛در اولویت قرار داددارند ک  احتمال وقوع بیشتری  را دست  آن
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هاای دانشاگاهی در    درصاد پاژوهش   95بیش از چرا  .رساندثیر آنها را ب  حداقل أحذف کرد یا ت

 آیا است؟اعتبار  و بی های مغلوط دارای داده،  هدف بی،  تکراری، مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد

شده بر دانشگاه است یاا   بیرونی تحمیل ةیک روییا  یا مدیریتی اموزشی دارد أچنین وضعی منش

طور  همان،  البت  ... .یا  استخاموش شدن فرایند ارزیابی و نظارت دقیق علمی و آموزشی نشانة 

ی و یمرباوط با  شناساا    ةداشت  باشد کا  چرخا   سازوکاری در دانشگاه وجودباید ک  اشاره شد، 

 نی  بپردازد. ها ب  این موضوع باید دانش مخاطرات ةرساند. مجلبترل مخاطرات را ب  انجام کن
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