
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

  دریافت تندیس زرین برند محبوب

مصرف کنندگان توسط شرکت 

 پروتئین گستر سینا )گوشتیران(

  ریاست محترم گروه صنایع بازدید

غذایی وزارت صنعت و معدن و 

 تجارت از شرکت پروتئین گستر سینا

  برگزاری دوره آموزشی تیراندازی با

 تفنگ و تپانچه بادی

  برگزاری اولین نمایشگاه کتاب سبک

اسالمی در شرکت زندگی ایرانی، 

 پروتئین گستر سینا

 

 و  ،شگاه بین المللی صنایع غذایینمای

 آشامیدنی و صنایع وابسته کیش

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 مصرف کنندگان توسط شرکت پروتئین گستر سینا )گوشتیران(تندیس زرین برند محبوب دریافت 

 

 واحد تحقیق و توسعه و تولید شرکت
     

  

 

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 11شماره 

 1315ماه  مرداد

 اخبار گوشتیران

 از شرکت گوشتیرانجدید محصولی  ژامبون سزار تولید

  

محصولی جدید تولید ژامبون سزار -1

 از شرکت گوشتیران

 

فشار باال در گوشت  کاربرد فناوری-2

 و فرآورده های گوشتی

 

 

 گام موثر در مدیریت بحرانشش -3

 

 تاریخچه والیبال-4

 
 

 اخبار گوشتیران

 
قام اول برند محبوب مسوی مصرف کنندگان ، واحد گوشتیران موفق به اخذ ؛ براساس نظرسنجی و آرای اخذ شده از شرکت پروتئین گستر سینا  تبلیغاتروابط عمومی و واحد به گزارش 

با شکوه ، از مدیران برندهای محبوب و جمعی ماهه انجام شد و طی مراسمی  4در بخش گوشت و پروتئین شده و تندیس زرین این جشنواره را اخذ نمود. این نظرسنجی در یک بازه زمانی 

ز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید. در این نظرسنجی گسترده ، در مرک5931این مراسم در یازدهم مرداد ماه سال  .از هواداران مردمی آنها تقدیر و تشکر به عمل آمد

درصد آرای  51/15کاال/ خدمات از سوی مردم جمع آوری شد که در بخش گوشت و پروتئین، شرکت گوشتیران با کسب گروه  88نجاه هزار رای مردمی در ملی، بیش از سیصد و پ

   توانست در صدر قرار گیرد.

 

، یک روش فرآوری غیر حرارتی است  (HPP)فرآیند فشار باال

که برای محصوالت گوشتی )چرخ کرده، اسالیس شده و یا تکه 

های کامل( با هدف افزایش ایمنی و مدت زمان نگهداری استفاده 

 MPa 155شود. در این ارتباط، محدوده فشار مورد استفاده بین می

(bar  1555  یا psi 13555 و )MPa 055  (bar  0555  یاpsi 

 باشد.(، جهت نگهداری در دمای یخچال می80555

 در فشار باال در گوشت خام عبارتند از : سه کاربرد مهم فناوری

پاسکال، مدت زمان مگا 055تا   455در محدوده فشار بین -

نگهداری و ایمنی مواد گوشتی خام افزایش پیدا کرده، 

و  کهای عامل فساد )همچون انواع باکتری، کپمیکروارگانیسم

شوند. معموالً فناوری فشار باال بر ها غیر فعال میمخمر( و پاتوژن

شود، بنابراین روی محصول نهایی بسته بندی شده اعمال می

 دهد.آلودگی ثانویه در نتیجه فرآوری رخ نمی

شود و به واسطه اعمال آن بر روی تر شدن گوشت میتردموجب -

 نخواهد داد. بندی نهایی، آلودگی ثانویه نیز رخبسته

شود، به طوریکه اعمال فشار کاهش افت پس از پخت میموجب -

مگاپاسکال، موجب افزایش پیوستگی بافت  455تا  155بین 

(binding) شود.گوشت نیز می 

 

فناوری فشار باال در گوشت و فرآورده های گوشتیکاربرد   

 

(، KISH FOODESX 2016آشامیدنی و صنایع وابسته کیش) ،اولین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

گاه این نمایش در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد. 31مهر ماه سال  55الی  0مورخ 

  می توانند آخرین محصوالت خود را به مشتریان ارائه دهند.تا برای عالقمندان است فرصت مناسبی 

 

 

 ایمنی مواد غذایی و مدت زمان نگهداری

افزایش مثبت زمان ماندگاری ماده غذایی بدون تغییر در کیفیت حسی 

باشد. کنندگان میآن در محصول نهایی هدف اصلی اکثر تولید

ترین روشها برای افزایش مدت های شیمیایی یکی از اصلینگهدارنده

های گوشتی هستند. استفاده از فشار باال، تولید ماندگاری فرآورده

سازد تا محصولی کامالً طبیعی و عاری از هرگونه کننده را قادر می

ها از نگهدارنده را تولید کند. همچنین، غیر فعال سازی میکروارگانیسم

، مشکالت ایمنی احتمالی در نتیجه پخت ناقص را نیز HPPطریق 

 کند.حذف می

، سازمان غذا و دارو امریکا چندین استراتژی را به منظور 1555در سال 

ی میکروبی مورد ارزیابی قرار داد و اظهار داشت، می توان سازغیر فعال

های ، گونه  E.coli O157: H7با کمک فرآیند فشار باال و با حذف 

لیستریا، سالمونال یا استافیلوکوکوس گوشت چرخ کرده پاستوریزه 

به طور قابل توجهی بر روی میزان  تولید کرد. استفاده از فرآیند فشار باال

فروش گوشت تازه اثر مثبت داشته و همچنین این فناوری بر روی 

پارامترهای کیفی گوشت خام نیز طی زمان ماندگاری اثر دارد. مطابق 

، پارامترهای کیفی برگرهای 1555در سال   M.Martin های با یافته

 .ییر ماندبدون تغروز  41فرآوری شده در فشار باال به مدت 

 ری: مهندس نادیا شکرانهوآگرد

 تحقیق و توسعه مدیر 
     

  

 

   

 

م گروه در این بازدید رئیس محتر ،به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا

واحد از ، و تجارت بهمراه کارشناسان مربوطهصنایع غذایی وزارت صنعت و معدن 

دس لبافیان سرکار خانم مهنبعمل آوردند. بازدید گوشتیران شرکت پروتئین گستر سینا 

رئیس گروه صنایع غذایی وزارت صنعت و معدن و تجارت ضمن مثبت ارزیابی نمودن 

 انتخاب واحد های تولیدی نمونه صادرات میاظهار داشتند هدف از این بازدید ،  واحد ،

 باشد .

 

اولین نمایشگاه کتاب سبک زندگی ایرانی ، اسالمی در شرکت پروتئین گستر سینا برگزاری   

 
 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 11شیر پاستوریزه ، کوی 

 00223201-00260212تلفن: 

 00262222فکس: 

www.pgsina.com 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 11شیر پاستوریزه ، کوی 

 00223201-00260212تلفن: 

 00262222فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 

 

جهت بسط و گسترش رشته های مختلف ورزشی در عرصه کارگری ، فدراسیون تیراندازی با 

وسط ت شی تیراندازی تفنگ و تپانچه بادیدوره آموزدر نظر دارد  هماهنگی فدراسیون کارگری

ریورماه به مدت یک روز )دوشنبه یکم شه سینا،پروتئین گستر  خانم حسنی مسئول ورزش بانوان

 .برگزار نمایددر مجموعه ورزشی آزادی  بانوان و سه شنبه دوم شهریورماه آقایان(،

م متعاقبا اعالالزم به ذکر است نفرات آموزش دیده می توانند در رقابت های تیراندازی که 

  نمایند. شرکتخواهد شد، 

 

 

 

 
 

 

 

وزارت صنعت و معدن  ریاست محترم گروه صنایع غذاییبازدید 

شرکت پروتئین گستر سینااز و تجارت   

 
 

رهنگ کتاب خوانی فارتقا  وایجاد روحیه  ،شاداب سازیهدف با دو روز  به مدت اولین نمایشگاه کتاب سبک زندگی ایرانی ، اسالمی ،به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا

در معرض درصد تخفیف  85با عنوان کتاب  455در این نمایشگاه گستر سینا برگزار گردید .یالت به کارکنان جهت خرید آسان کتاب در واحد گوشتیران شرکت پروتئین تسهارائه نیز و 

 . قرار گرفت واحدفروش همکاران این 

 
 

آموزشی تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادیبرگزاری دوره   

 
 

قرار دارد که عالوه بر بافت لطیف و طعم خاص، ادویه های نمایشی به کار رفته در آن،  %35این محصول در گروه محصوالت ژامبون 

ظاهر زیبا و جذاب آن اشتهای هر بیننده ای را بر می انگیزد. طعم و زیبایی منحصر به فردی را به محصول بخشیده است. به طوریکه 

این محصول به صورت گوشت قرمز با عنوان ژامبون سزار گوشت و گوشت مرغ با عنوان ژامبون سزار مرغ در بسته بندی وکیوم عرضه 

 می گردد.

، نشاسته، نمک تصفیه خوراکی، ادویه، شیر  %35گوشت مرغ  / 35 %گوشت قرمزمواد تشکیل دهنده ژامبون سزار گوشت قرمز/ مرغ:  

 می باشد. خشک، روغن، ایزوله سویا، اسانس دود

 گرم(: 45) ژامبون سزارجدول ارزش غذایی یک برش 

 

 ه کیشصنایع وابستآشامیدنی و ،نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی 

 

4 1 

 مرغ گوشت نوع ژامبون

کیلو کالری  88/13 انرژی کیلو کالری  48/05   

گرم   5 قند گرم   5   

گرم 98/9 چربی گرم 1/9   

گرم 0/5 نمک گرم 18/5   

گرم 508/5 اسیدهای چرب ترانس گرم 4/5   

 
 

http://www.pgsina.com/
http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/


 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

 شش گام موثر در مدیریت بحران

   
 

 

                                                مینا نظریمهندس وری: آگرد

 مدیر آموزش و پروژه
     

  

 

2 

ونه  برگر شاهد )عمل آوری نشده با فشار باال( از روز هفتم شروع به درحالیکه کیفیت نم

یله مطالعه چالش برانگیز بر روی فیک های بدست آمده از اساس یافتهبر کاهش یافتن کرد.

 055و  415اعمال فشار باال )، 1555و همکارانش در سال   Kurkسینه مرغ توسط 

دقیقه ، منجر  1ه مدت ( ب93 ℉)  4 ℃در دمای وی فیله مرغ نگهداری شدهر ( برمگاپاسکال

 ،، لیستریاE.coli از میکروارگانیسم های  log cfu/g 1بیش از  به غیر فعال شدن 

 logبرخالف آلودگی باالی اولیه )  . همچنینشدمونوسیتوژنز و سالمونال تیفی موریوم 

cfu/g 8-0 دقیقه، جمعیت  1مگاپاسکال به مدت  055(، بعد از فرایند فشار باال درE.coli 

روز زیر حد  54روز و برای لیستریا مونوسیتوژنز برای  0و سالمونال تیفی موریوم حداقل برای 

 است.نشان داه شده 5( باقی ماند. نتایج در جدول شماره cfu/g 55تشخیص )یعنی 

 
 (log cfu/g)دقیقه بر روی جمعیت میکروبی  1. اثر فرآیند فشار باال طی مدت 5جدول 

 (cfu/g 55: مقادیر تشخیص داده نشده یعنی کمتر از   ND)  4 ℃فیله مرغ نگهداری شده در 

 تردی 

نگ های مسئول رتوانند منجر به دناتوره شدن پروتئینمگاپاسکال می 455فشارهای باالتر از 

و بافت گوشت شوند، بنابراین امکان مشاهده تغییر رنگ گوشت تازه وجود دارد که معموالً 

اهش تواند منجر به کشود ، همچنین میتوصیف می "سفید و رنگ پریده "تحت عنوان ظاهر 

 م بافت شود. سفتی و انسجا

دقیقه قبل از جمود نعشی گوشت،  1ت مگاپاسکال به مد 555-155فشار  اعمال برخالف آن 

(. در نتیجه گوشت تازه 5شود )شکل می  pHمنجر به افزایش سرعت گلیکولیز و افت سریع 

( و افزایش %45بالفاصله وارد حالت جمود نعشی همراه با انقباض شدید فیبر گوشت)حدود 

 شود.میتردی 

 
گوشت راسته  pHدقیقه بر فاکتور  4: اثر فشارهای مختلف اعمال شده به مدت 5 شکل

 (McFarlane, 1973)گوسفند

نتایج این آزمایش را تائید  5309در سال  McFarlaneارزیابی حسی انجام گرفته توسط 

مگاپاسکال  559های پاستوریزه شده در (. به طوریکه نتایج نشان داد، ماهیچه1کند )جدول می

از نمونه شاهد )به طور مثال پاستوریزه نشده(  مطلوب تردقیقه تردتر، آبدارتر و  1به مدت 

 بودند.

 
 گوشت. جدول امتیاز ارزیابان برای فاکتورهای تردی، آبدار بودن و پذیرش 1جدول 

د گوسفند فرآین گوشتدقیقه( و  1مگاپاسکال،  559گوسفند فرآیند شده در فشار باال )

 (McFarlane, 1973)نشده )نمونه شاهد( 

 . 

 

و همکارانش، چندین آزمون بر روی تردی گوشت انجام  McKeena، 1553در سال 

آمده است. آنها برای ارزیابی میزان تردی بافت، از میزان  1دادند که نتایج آن در شکل 

نیروی برشی بکار رفته جهت اسالیس کردن گوشت کمک گرفتند. در این بررسی 

قرار  مگاپاسکال  101گوشت تازه، تحت خالء بسته بندی گردید و در معرض فشار  

و  (HPP*2)ر گرفت و بالفاصله پس از آن پاستوریزه شد. در یک بچ این چرخه دو با

تکرار گردید. نتایج نشان داد که فرآیند فشار  (HPP*5)در بچ دیگر این چرخه پنج بار 

کند. این غیر فعال روز جلوگیری می 54باال از تجزیه پروتئولیتیکی قبل از جمود نعشی تا 

است که از کهنه شدن گوشت پس از مرگ جلوگیری   n-calpainشدن مرتبط با

و ه شدمگاپاسکال منجر به توقف گلیکولیز  101صه، فشار حدود کند. به طور خالمی

حاصل تگی بهتر پیوسشود تا فرآورده گوشتی تردتر با قابلیت جذب آب باالتر و سبب می

 شود. 

 
 بر روی گوشت گاو مگاپاسکال( و نیروی برشی 101) HPP. ارتباط بین 1شکل 

(McKeena, 2009) 

 کاهش افت پخت 

Sikes  فرآیند فشار اعمال ، تشخیص دادند که ممکن است با 1553و همکاران در سال

کند. در این مطالعه خمیر گوشت خام بعد از جمود می باال میزان افت پخت کاهش پیدا 

تا  )صفر نمک کلرید سدیمهای مختلف نعشی از گوشت چرخ کرده به همراه غلظت

مگاپاسکال به  455در معرض فشار  بندی گردید و( تولید و سپس در پوشش بسته1%

( نگهداری شد.  15 ℉یا  55 ℃دقیقه قرار گرفت و در نهایت در دمای یخچال ) 1مدت 

پخته  505 ℉یا  01 ℃ ها تا رسیدن دمای مرکز به  بعد از فرآیند فشار باال، سوسیس

ین دکیفیت خمیر گوشت به میزان زیادی به چناز آنجائیکه شدند و سپس سرد گردیدند. 

خمیر  pHیا غلظت نمک بستگی دارد. در این مطالعه  pHویژگی فیزیکوشیمیایی مانند 

 صفر تا دو درصد متغیر بود.نمک کلرید سدیم و غلظت  8/1تا  0/1گوشت 

سطح غلظت نمک اثر مفید بر روی کاهش افت پخت دارد بنابراین اگر تولید کننده 

د توسعه بدهد، فناوری فشار باال می توانبخواهد محصوالت با میزان نمک کاهش یافته را 

 به عنوان یک فرآیند مثبت در این رابطه مطرح باشد.

 گیری :نتیجه

وشتی های گفرآیند فشار باال به عنوان یک روش نگهداری جدید در ارتباط با فرآورده

های اسالیس شده تواند بر روی محصوالت مختلف مانند فرآوردهمطرح است که می

های خشک تخمیری، گوشت خام )گوشت قرمز و مرغ(، و غذاهای آماده پخته، فرآورده

از  توان به جلوگیریله مزایای این فرآیند میمصرف مورد استفاده قرار بگیرد. از جم

آلودگی ثانویه بدلیل اعمال فرآیند بر روی محصول نهایی، مؤثر در حذف 

 خصوصیات حسی گوشت فرآوری شده، افزایش عدم تغییرهای پاتوژن، میکروارگانیسم

 یچنین عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایزمان ماندگاری و حفظ تازگی محصول و هم

ها اشاره داشت. مسئله مهم در ارتباط با نحوه به کارگیری این فرآیند میزان و نگهدارنده

 های فیزیکوشیمیایی گوشتفشار اعمال شده، وضعیت جمود نعشی گوشت ، ویژگی

بندی فرآورده است، که قبل از اعمال فشار بایستی در نظر گرفته و نوع بسته pHنظیر 

 شود.

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است. قبل از تعقیب هرگونه 

اهداف بلند، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. 

اساسا سازمانهایی که در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. 

موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری،  نبحرامدیریت 

  یزی دقیق و آمادگی سازمانی است. حساسیت مدیریتی و یک درك خوب از اهمیت برنامه ر

روبرو شدن با بحران، پرداختن به هر اقدامی است که برای  مواجهه با بحران: گام اول

کاهش خسارت و زیان ناشی از بحران ضروری است. برخی سازمانها از قبل اقدام به تدوین 

کرده اند که  (CRISIS MANAGEMENT PLAN=CMP) یک برنامه مدیریت بحران

قدامی نکرده اند، احتماال به مدیران امکان واکنش مطلوب را می دهد. سازمانهایی که چنین ا

دچار ضرر و زیان بیشتری می شوند چون مدیران آنها برنامه مدیریت بحران را تدوین نکرده 

بدون بهره مندی از منافع یک برنامه مدیریت بحران، مدیران دچار چالشهای زیادی در  اند

حاظ احساسی و فرایند مواجهه با بحران خواهندشد. همچنین آنها باید فشار زیادی را از ل

فیزیکی تحمل کنند. این هم درست نیست که گفته شود یک برنامه مدیریت بحران همه 

مسایل را حل خواهدکرد، اما در اکثر موارد، مواجهه با بحران با کمک یک برنامه مدیریت 

 بحران، فشار ناشی از آن را حداقل قابل تحمل خواهدکرد.

بحران ازطریق مواجهه با آن، مدیران برای جبران از بررسی یک  بعد ازاندیشی:ب  گام دوم

خستگی روحی و روانی ناشی از این فشار نیازمند یک وقفه )تجدید قوا( هستنداما این وقفه 

نباید بیش از حد طوالنی باشد. این وقفه فرصتی است تا مدیران مناسبترین پاسخها را برای 

  :پرسشهای ذیل بیابند

چرا به این  (9   علت این واقعه چیست؟ (1   تاده است؟ چه چیزی و چگونه اتفاق اف  (5

 شکل رخ داده است؟ 

بازاندیشی یافتن مقصر یا سپربال نیست. از لحاظ یادگیری، بازاندیشی درواقع به درك 

اشتباهات گذشته و یافتن دلسوزانه یک روش بهتر و جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده 

بحران را باید کامال ارزیابی کرد تا اهمیت و اثر منفی آن برای اشاره دارد. خسارات ناشی از 

  .سازمان مشخص شود

ی اگر مدیران به اصل بهبود مستمر اعتقاد نداشته باشند، بازاندیش گام سوم برنامه نوسازی:

برابر بحران جلب می کند. از این رو بعد  توجه آنها را به بررسی روش آمادگی سازمانی در

نوسازی روشها به عنوان گام منطقی بعدی انجام می گیرد. اگر برنامه مدیریت  از بازاندیشی

بحران موجود نباشد، مسلما باید به جعبه ابزار مدیریت افزوده شود. برخی مخالفان سرسخت 

در سازمان ممکن است قبل از بحران، بر معرفی یک برنامه مدیریت بحران رسمی پافشاری 

موجود در مورد اثرات مخرب آن، قدرت زیادی را در کنند. پیامد بحران و شاهد 

متقاعدساختن مدیران فراهم می آورد تا مخالفان برنامه مدیریت بحران را به موافقان آن تبدیل 

ازسوی دیگر، چنانچه از قبل یک برنامه مدیریت بحران موجود باشد باید موردبازبینی  کنند.

ه مدیریت . برنامای پایان یافته مدنظر قرار گیردقرار گیرد تا درسهای آموخته شده از بحرانه

روزرسانی است و تغییرات صورت گرفته باید به سرعت به اطالع تمام  بحران مستلزم به

 کارکنان درگیر در برنامه مدیریت بحران سازمان برسد.

هدف اصلی احساس، یافتن نشانه های اولیه خطر یک بحران  احساس بحران: گام چهارم

ت. درحقیقت این مرحله تحت نظر گرفتن محیط های داخلی و خارجی یک سازمان بالقوه اس

 , STRENGTHS) است. تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات

WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS=SWOT)     به بررسی

تهدید دقیق محیط عمومی و تشخیص روندهای هشداردهنده ای که ممکن است سازمان را 

اگر مدیران هشیار باشند، فرصت خوبی وجود دارد که آنها را قادر  کند، کمک خواهدکرد.

خواهدساخت تا نشانه هایی را شناسایی کنند که خبر از بحران می دهند. اگرچه پیش بینی 

حران یک ب ولی باید به عنوان یک بخش اساسی از برنامه ریزی یک بحران علم دقیقی نیست

به عالوه مدیران می توانند دو روش دیگر را برای افزایش موفقیت  .دسازمان مدنظر قرار گیر

 در احساس بحران به کارگیرند.

 .داجرا کننیریت ازطریق قدم زدن را آنها ممکن است بخواهند تکنیک مد ،روش اولدر 

صحبت کردن و  .این امر امکان تماس نزدیک تر با سایر افراد در سازمان را فراهم می آورد

گوش کردن به صحبتهای زیردستان و همکاران، بویژه آنهایی که در خط مقدم کار می کنند 

)مثل کارکنان فروش( ایده های بیشتر و بهتری را راجع به سناریوهای مختلف بحران که ممکن 

  .ست سازمان با آن روبرو شود، برای مدیران فراهم می آوردا

کار شبکه ای است. وقتی که مدیران درانجام امور بیشتر مشارکت  ،روش ارزشمند دوم

کنند و همکاری بیشتری ایجاد شود، می توانند از منافع حاصل از دسترسی بیشتر به اطالعات 

بیرونی یک مدیر را گسترش داده و احتمال  هایگرانبها بهره مند شوند. کار شبکه ای تماس

بهره برداری موفقیت آمیز از منابع حیاتی اطالعات مرتبط با بحران را که ممکن است در غیر 

  .این صورت موردتوجه قرار نگیرد، افزایش می دهد

حساس و درك عالئم بحران در شرایطی که نشانه های اولیه ا  :مداخله و اقدام گام پنجم

قدری روشن است که قابل چشم پوشی نیست، ممکن است مدیران را ناچار به مداخله خطر به 

کند. بررسی مجدد این نشانه ها، مشاوره با کارشناسان و ارزیابی همه عوامل مرتبط با ریسک 

برای اطمینان از اینکه این نشانه ها نمی توانند به بحران منجر شوند، برای مدیران حائزاهمیت 

  .است

رانها مهار نشوند، اگرچه در مراحل اولیه شکل گیری باشند، تمایل به توسعه پیدا می اگر بح

کنند و به قدری افزایش می یابند که غیرقابل کنترل و مرگ آور می شوند. مداخله مسلما یک 

مرحله مشکل در مدیریت بحران است. اگرچه مداخله یک گام ضروری است، چنانچه مدیران 

ان را سریعا از دام یک بحران درحال گسترش در امان بدارند، اساسا به بخواهند سازمانهایش

  .منابع بیشتری برای غالب شدن بر آن نیاز خواهند داشت

ه وقتی اقدامات مداخل اقدامات نهایی آخرین اقدام در مواجهه با بحران: گام ششم

 اید از همه امکاناتجویانه قادر به مهار یک بحران ابتدایی نیست، به عنوان آخرین اقدام ب

سازمانی که دارای یک برنامه مدیریت بحران است، برنامه خود را به اجرا  .سازمان بهره برد

درآورده و همه اعضای تیم مدیریت بحران را در آماده باش کامل قرار می دهد. همه منابع 

 .پشتیبانی )کمکی( شامل پرسنل و تجهیزات باید در حالت آماده باش باشد

بدیهی است که مدیران نمی توانند در برابر همه نوع بحران آمادگی داشته باشند. با این حال 

اگر آنها به مدیریت بحران به عنوان یک بخش جدانشدنی از مسئولیت مدیریت استراتژیک 

 خود معتقد باشند، احتمال اینکه سازمانهایشان گرفتار بحران شود تاحد زیادی کاهش می یابد. 

   .ل نهایی مدیریت بحران ضامن بقا و شکوفایی بلندمدت یک سازمان استدر تحلی

رویکرد شش مرحله ای پیشنهاد شده در این مقاله به مدیران کمک خواهدکرد تا مهارتهای 

تصمیم گیری خود در مدیریت بحران را توسعه داده و اهمیت نقش مدیریت بحران در فرایند 

  .مدیریت استراتژیک را درك کنند

 

 

3 

توکیو  5304پس از المپیک  در کشور امریکا متولد شد و شهرت جهانی آن 5831والیبال در سال 

 های المپیک قرار گرفت فراگیر شده است.که برای اولین بار در برنامه بازی

است و یکی از  ترشود اما در شرق آسیا، برزیل و ایتالیا محبوبوالیبال تقریباً در تمام دنیا بازی می

 ورزشهای مورد عالقه سربازان در جنگ جهانی دوم بود . 

یعنی چهار سال  5831شد در سال نامیده می (mintonette)ه در ابتدا مینتونت ورزش والیبال ک

 پس از تولد بسکتبال توسط فردی بنام ویلیام جی مورگان ابداع شد. 

در شهر نیویورك بود که پس از تحصیل در کالج جوانان مسیحی  5805مورگان متولد سال 

ازی درستی مردان به او واگذار شده بود. او این بهای ورزشی برای سالمتی و تنمسئولیت تهیه برنامه

های بسکتبال، تنیس و هندبال ایجاد کرد و هدفش طراحی ورزشی بود که برای را با ترکیب بازی

 .)پایان قسمت اول( افرادی که تمایل به تحرك کمتری دارند مناسب باشد

یه نمودند و به دنبال آن در سال ته 5350ها اولین قانون مدون برای این بازی را در سال فیلیپینی

 اتحادیه والیبال ایالت متحده امریکا تشکیل شد و به وضع قوانین این ورزش اقدام نمود. 5381

 تاریخچه والیبال
                                                سجاد مرندی آقایوری: آگرد

 مسئول ورزش
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