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جوجه های  تولیدکنندگان  به  می تواند  حیوانی  رفاه  اصول  از  پیروی 

اطمینان  گوشتی  جوجه های  مناسب  رفاه  از  تا  می کند  کمک  گوشتی 

حاصل نمایند. 

ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی رفاه حیوانات از زمانی که عالقه 

جدید  اقدامات  و  است  یافته  تکامل  کرد،  ظهور  بار  اولین  برای  آن  به 

مبتنی بر رفاه حیوانات، به تولیدکنندگان جوجه های گوشتی رویکرد 

دقیق تری برای نظارت بر رفتار پرندگان ارائه می دهد.

اعتبار  ارزیابی  برای  بیشرتی  اقدامات  باید  هنوز  که  حالی  در 

رویکردهای جدیدتر مبتنی بر رفاه حیوانات انجام گیرد، با این وجود، 

این اصول به تولیدکنندگان جوجه های گوشتی اجازه می دهند تا این 

نگرانی رو به رشد در این صنعت را برطرف کنند.

 

روش های اندازه گیری رفاه جوجه های گوشتی

در ابتدا، اندازه گیری های مبتنی بر منابع، برای ارزیابی وجود رشایط 

صحیح مانند آب یا تهویه کافی برای اطمینان از رفاه پرندگان، گسرتش 

یافت. با این حال، اندازه گیری های مبتنی بر منابع با اقدامات مبتنی 

بر رفاه حیوانات جایگزین شدند که مستقیماً نشان دهنده ی فعالیت 

حیوانات می باشند. اکرث اقدامات توصیه شده، به عنوان مثال، پروژه 

کیفیت رفاه حیوانات، که راه های استاندارد شده ای برای ارزیابی رفاه 

و روش استاندارد شده ای برای ادغام این اطالعات را توسعه داده اند، 

اکنون مبتنی بر رفاه حیوانات هستند.

بهینه سازی رفاه پرندگان

رفاه  کیفیت  پروژه  توسط  که  حیوانات  رفاه  کیفیت  ارزیابی  پروتکل 

توسعه یافته، چهار اصل رفاهی را با 12 زیر معیار برجسته می کند. 

و  تولید  بررسی رکوردهای  و  در مرغداری ها  پرندگان  با مشاهده  رفاه 

کشتار ارزیابی می شود. 

توجه  به  نیاز  که  مناطقی  شناسایی  به  می توانند  ارزیابی ها  این 

چهار ناحیه کلیدی برای نظارت بر آسایش جوجه های گوشتی

ترجمه: محمد طاهری،  دانشجوی دکرتای تغذیه دام

                  رسپرست واحد مرغ مادر نسرتن زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر
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سازی  بهینه  برای  کنند.  کمک  دارند،  رفاهی  عملیات  یک  در  بیشرتی 

رفاه جوجه های گوشتی، تولیدکنندگان باید این پارامرتها را در هر یک 

از اصول رفاهی ارزیابی کنند.

تغذیه خوب

و تشنگی طوالنی مدت  معیارهای تغذیه خوب، عدم وجود گرسنگی 

در پرندگان است. 

داشته  تمیز  آب  و  غذا  به  آسانی  دسرتسی  باید  گوشتی  جوجه های 

روزانه  مشاهده  با  یابند.  پرورش  کیفیت  با  محیطی  در  و  باشند 

جوجه های گوشتی، از اینکه همه پرندگان می توانند به دانخوری ها و 

آبخوری ها دسرتسی داشته باشند، اطمینان حاصل نمایید.

فضای مناسب

معیارهای فضای مناسب، راحتی در هنگام اسرتاحت، راحتی حرارتی 

و سهولت حرکت می باشند.

راحتی در هنگام اسرتاحت 

می تواند  کثیف  پرهای  زیرا  بگیرید،  نظر  زیر  را  پرها  وضعیت 

نشان  دهنده رشایط نامناسب از جمله رطوبت باالی بسرت باشد. 

بسرت مرطوب حاوی بیش از 25 درصد رطوبت است. وقتی یک مشت 

بسرت پس از فرشده شدن به همان شکل باقی می ماند، نشان دهنده ی 

خیسی باالی بسرت سالن است. 

برعکس، رشایط خیلی خشک نیز می تواند مرض باشد. در نتیجه باید 

میزان گرد و غبار را در مرغداری کنرتل کنید.

جوجه های گوشتی به امکانات خنثی کننده 
جوجه های  باید  یعنی  دارند.  نیاز  حرارتی 
گوشتی را از نظر نفس نفس زدن یا غلغله 
آب  تهویه،  میزان  و  کنید  کنترل  کردن 
آشامیدنی و سایر متغیرها را طوری تنظیم 
نمایید که رطوبت نسبی هوا در داخل النه ها 
سهولت  برای  نکند.  تجاوز  درصد   80 از 

حرکت، تراکم موجود  را کنترل کنید.

جوجه های گوشتی به امکانات خنثی کننده حرارتی نیاز دارند. 

غلغله  یا  زدن  نفس  نفس  نظر  از  را  گوشتی  جوجه های  باید  یعنی 

را  متغیرها  سایر  و  آشامیدنی  آب  تهویه،  میزان  و  کنید  کنرتل  کردن 

 80 از  النه ها  داخل  در  هوا  نسبی  رطوبت  که  نمایید  تنظیم  طوری 

درصد تجاوز نکند. 

برای سهولت حرکت، تراکم موجود 1 را کنرتل کنید.

از آنجایی که پرندگان تمایل دارند کنار هم جمع شوند، این وضعیت از 

دید مرغدار حالتی پر ازدحام به نظر می رسد. 

با این حال، تراکم بیش از حد فضای موجود، بی شک بر رفاه و بازده 

اقتصادی پرندگان تأثیر می گذارد. 

حداکرث تراکم موجود توصیه شده از 30 کیلوگرم بر مرت مربع تا 42/5 

کیلوگرم بر مرت مربع می باشد.

 تراکم فضای موجود را برای رشایط بهینه تنظیم کنید و در عین حال 

به دستورالعمل های منطقه ای خود عمل نمایید.

 

فراتر از مدیریت خوب

با بهبود رفاه حیوانات باشد، هیچ  افزایش تولید همزمان  هنگامی که 

نیست.  نیاز  مورد  حیوانات  رفاه  از  محافظت  برای  اضافی  مکانیسم 

برای  مناسب  رفاه  با  تضاد  در  تولید  افزایش  که  زمانی  حال،  این  با 

از  اطمینان  برای  دیگری  مکانیسم های  است  ممکن  باشد،  حیوانات 

اینکه حیوانات رنج نمی برند، اعمال شود. 

این مکانیسم ها عبارتند از:

قانون گذاری   

قوانین رفاه طیور بدون در نظر گرفنت استانداردهای عمومی شناخته 

شده در رسارس جهان بسیار متفاوت است. 

مسائل  از  عمومی  آگاهی  افزایش  دنبال  به  اغلب  قوانین  افزایش 

مربوط به رفاه حیوانات است.

آیین نامه های عملی   

آیین نامه های عملی غیراجباری به ویژه زمانی می توانند مفید باشند 

و  گرفته  نظر  در  دامداران  برای  را  استانداردها  حداقل  وضوح  به  که 

عالوه براین، جایگزین هایی را برای بهینه سازی بیشرت رفاه حیوانات 

فراهم آورند.

1. Stocking density   (تراکم موجود به تعداد حیواناتی که در یک واحد مســاحت معین نگهداری می شــوند، اشاره دارد)
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آیین نامه ها/طرح های تضمینی خود ساخته   

که  می دهند  گواهی  داوطلبانه  طرح های  کشورها،  از  بسیاری  در 

نگهداری  مشخص  رفاهی  استانداردهای  با  گوشتی  جوجه های 

می شوند. 

یا  مهم  خرده فروشان  توسط  اغلب  خودساخته  نامه های  آیین  این 

باالتر  قیمت  نشان دهنده  تا  می شوند  ایجاد  غذایی  زنجیره های 

طریق  این  از  تا  باشند،  حیوانات  رفاه  به  مربوط  هزینه های  برچسب 

هزینه های مربوط به رفاه را نیز به تولیدکنندگان بازگردانند.

خاصی  اهداف  کننده  دنبال  رفاهی  کنرتل های  همه  که  حالی  در 

هستند، هیچکدام از آن ها همه موارد رفاهی را در نظر نمی گیرند. 

برای مثال، قانون گذاری به تنهایی و به طور خودکار رفاه جوجه های 

گوشتی را تضمین نمی کند. 

رفاه  مقایسه  برای  رفاه  کیفیت  پروتکل  از   2015 سال  در  مطالعه ای 

گله های  رفاه  با  رفاهی(  سختگیرانه  )قانون  بلژیک  گوشتی  گله های 

گوشتی برزیل )قانون رفاه حداقلی( استفاده کرد. 

مزارع  اما  نمودند،  دریافت  را  قبولی  قابل  رتبه های  مزارع  همه  اگرچه 

برزیل در سه اصل از چهار اصل رفاه نمرات باالتری کسب کردند.

سالمت پرنده

بیماری  وجود  عدم  و  ندیدن  آسیب  شامل  پرنده  سالمت  معیارهای 

است:

آسیب ندیدن   

لنگش، سوختگی مفصل خرگوشی و ضایعات بالشتک پا و ضایعات 

سینه نشان دهنده رشایط نامناسب و حمل نادرست است. 

پرندگان  ژنتیکی  ویژگی های  از  ناشی  جراحات  است  ممکن  همچنین 

سنگین تر یا پاهای ضعیف باشد. 

باید  گوشتی  جوجه های  سویه های  انتخاب  هنگام  تولیدکنندگان 

قابلیت های سیستم تولید خود را در نظر بگیرند.

عدم وجود بیماری   

سالمت کلی جوجه های گوشتی و همچنین تلفات و کشتار را کنرتل 

کنید. 

می تواند  که  داده  افزایش  را  پرندگان  اسرتس  میزان  نامناسب،  رشایط 

بر میزان بیماری تأثیر گذار باشد.

 

تراکم  اگر  اما  شوند،  جمع  هم  کنار  دارند  تمایل  گوشتی  جوجه های 

بازده  به  هم  و  آن ها  رفاه  به  هم  باشد،  مجاز  حد  از  بیش  موجود 

اقتصادی آسیب می رساند.

 

رفتار مناسب

اندازه گیری  رفاهی،  بین همه اصول  از  اندازه گیری  سخت ترین حالت 

رفتار مناسب است. 

با این حال، یک تولیدکننده همچنان می تواند نحوه تعامل پرندگان با 

انسان ها و افزایش کانیبالیسم یا نوک زدن تهاجمی را در گله مشاهده 

در  موجود  رفتار  کیفی  ارزیابی های  می شود  توصیه  نتیجه  در  کند. 

حین مشاهدات را بیشرت مرور کنید.

ارزیابی های رفاهی

تولید  پارامرتهای  بهینه سازی  بین  خوبی  تعادل  باید  تولیدکنندگان 

که  حالی  در  نمایند.  برقرار  پرندگان  رفاه  برای  حیاتی  عوامل  و 

شیوه های مدیریت خوب، بسیاری از مسائل رفاهی را بهینه می کند، 

عواملی مانند ژنتیک نیز باید در نظر گرفته شوند.
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از فرمالدهید  روش سنتی کاهش آلودگی میکروبی دان طیور، استفاده 

بوده که اخیرا با ممنوعیت استفاده از آن به عنوان افزودنی خوراک در 

اتحادیه اروپا موجب افزایش جداسازی ساملونال از خوراک ها و به خطر 

با توجه به گرایش کشورها در کاهش  افتادن بهداشت دان شده است. 

آلودگی میکروبی در دان طیور،  برای کنرتل  از مواد شیمیایی  استفاده 

کار  به  آلودگی  کنرتل  برای  مناسب،  جایگزین  روش های  از  استفاده 

به ممنوعیت استفاده  از پاسخ های صنعت طیور  گرفته می شود. یکی 

از فرمالین، معرفی اسیدهای آلی با اجزا و فرمول جدید برای بهداشت 

دان می باشد. اگرچه اسیدهای آلی در کاهش چالش های ساملونال موثر 

هستند، ولی عملکرد آنها بسیار وابسته به فرموالسیون، نحوه میکس و 

زمان کافی برای اثرگذاری می باشد. 

با سخت تر شدن قوانین و افزایش آگاهی عمومی، استفاده از عملیات 

حرارتی برای ضدعفونی خوراک طیور رایج تر شده و به عنوان یک ابزار 

مقاله  این  از  هدف  می شود.  گرفته  کار  به  ساملونال  تخریب  برای  موثر 

مروری به عملیات حرارتی برای کاهش آلودگی دان طیور می باشد.

اهداف عملیات حرارتی

توصیه های زیادی برای عملیات حرارتی خوراک طیور منترش شده است 

از عملیات حرارتی  برای دان جوجه های گوشتی، سطح متوسطی  که 

(80 درجه سانتی گراد به مدت دو دقیقه( برای از بین بردن ساملونال کافی 

است. با این فرآیند، بیشرت ساملونالها کشته و مابقی آسیب می بینند. 

پس تا زمانی که ساملونالهای آسیب دیده رشوع به ترمیم و رشد کنند تا 

به دوز عفونی قابل تشخیص با نمونه برداری برسند، گله های گوشتی 

منفی در نظر گرفته و تخلیه می شوند.

با توجه به اینکه در گله های مادر و اجداد، ساملونال زمان بیشرتی برای 

رشد و رسیدن به سطح قابل تشخیص و عفونی را دارد و شیوع ساملونال 

می تواند در گله رخ دهد، بنابراین به دمای باالتر و زمانی طوالنی تر نیاز 

است تا حداکرث تخریب ساملونال حاصل شود.

عملیات حرارتی، روشی برای رفع آلودگی دان

مرتجم: محسن باقری، کارشناس ارشد فیزیولوژی طیور

                  رسپرست واحد مرغ اجداد نرگس زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر
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نکات مهم برای عملیات حرارتی چیست؟

هدف، رساندن ساملونال به مقدار صفر در مواد خوراکی می باشد. مقدار 

علمی  مقاالت  به  مروری  با  است.  متفاوت  خوراکی  ماده  هر  در  آلودگی 

باالترین مقدار ساملونال در مواد خام گیاهی )سویا، کنجاله کلزا و آفتابگردان( 

در حدود 105 در هر گرم می باشد. همچنین ایجاد تعادل مناسب بین تاثیر 

گرما برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا مانند ساملونال و مقدار 

ویتامین های باقی مانده در خوراک نهائی، سطوح ژالتینه شدن نشاسته، 

دناتوره شدن پروتئین، از بین رفنت سایر عوامل ضدتغدیه ای و اتخاذ تدابیری 

برای جلوگیری از آلودگی مجدد خوراک پس از عملیات حرارتی بسیار مهم 

است. محیط کارخانه دان سازی هم به بخش های تمیز و آلوده تقسیم بندی 

می شود که منطقه تمیز باید از آلوده شدن مجدد خوراک محافظت کند.

عملیات حرارتی

 86 حرارت  که  است  داده  نشان  آویاژن  رشکت  در  شده  انجام  کارهای 

درجه سانتی گراد به مدت 6 دقیقه و رطوبت نسبی 15% توانایی برای 

از بین بردن باکرتی های مزوفیل به مقدار 105 عدد در هر گرم خوراک 

را دارد. با دانسنت این موضوع می توان از نظر تئوری عملیات حرارتی 

به  مختلف  تجهیزات  کرد.  ایجاد  مختلف  تجهیزات  انواع  برای  را 

فرآیندهای حرارتی متفاوتی برای رسیدن به نتایج یکسان نیاز خواهند 

داشت. به همین علت تجهیزات عملیات حرارتی برای کارآمدی در از 

بین بردن ساملونال مورد آزمایش و تائید قرار می گیرند.

اثر بخشی فرآیند حرارتی به رطوبت مواد خام، کیفیت بخار مورد استفاده و 

نحوه عبور خوراک از دستگاه بستگی دارد. برای اطمینان از عملیات حرارتی 

یکنواخت، مسیر حرکت مواد در دستگاه باید یکطرفه باشد. )بر اساس اولین 

ورود و اولین خروج(. الزم به ذکر است که حرارت اعمال شده به خوراک طی 

فرآیند تولید پلت برای از بین بردن ساملونال کافی نبوده و نباید به عنوان 

بخشی از فرآیند حرارتی در نظرگرفته شود.

تجهیزات فرآیند حرارتی

استانداردهای  به  دستیابی  برای  مختلف  تجهیزات  از  وسیعی  طیف 

عملیات حرارتی که قبال توضیح داده شد )دمای 86 درجه سانتی گراد 

به مدت زمان 6 دقیقه و رطوبت نسبی 15%( در دسرتس می باشند که در 

جدول زیر فهرست شده اند.  تجهیزات و پارامرتهای عملیات حرارتی مورد 

استفاده به هدف کلی تولید دان بستگی دارد. به عنوان مثال، عاری بودن 

دان از ساملونال می تواند یا به صورت کاهش در تعداد عوامل بیماری به زیر 

تعداد دوز عفونت زا برای هر پرنده و یا از بین بردن کامل عوامل بیماری زا 

تعریف شود. همچنین محصول تولیدی )کرامبل، آردی، پلت و ...( می تواند 

در انتخاب تجهیزات و پارامرتهای عملیات حرارتی موثر باشد.

نتیجه گیری

با توجه به ممنوعیت اخیر اتحادیه اروپا برای استفاده از فرمالدهید، باید 

جایگزین های مناسب برای ضدعفونی کردن دان به کار گرفته شود. اگر چه 

فرآیند حرارتی خوراک طیور، یک روش موثر ضدعفونی کننده برای ساملونال 

است، اما هر تجهیزاتی که برای عملیات حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد، 

باید از نظر کارایی به صورت مداوم مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین اثرات 

حرارت بر روی تخریب ویتامین ها نیز اندازه گیری شود.

نظراتمعایبمزایانوع تجهزات

STC کاندیشینرهای
(SHORT TERM)

میتواندبهعنوانتغذیهکنندهسایر
کاندیشینرهامورداستفادهقرارگیرد.مواد،

زمانکوتاهیدرآنباقیمیمانند.

معموالبرایباالبردنسریعدمایفضایمحدودبرایتماسبخارباخوراک
مخزن به انتقال از قبل خوراک

نگهدارندهاستفادهمیشود

LTC کاندیشینرهای 
(LONG TERM)

دماوزمانقابلکنترلاستمیتوانازآن
برایمحافظتازاجزایخوراکحساسبه

حرکتاستفادهکرد
-

بایدبراساساولینورودواولین
 (FIFO(خروجباشد

فرآیندکاندیشینینگرامیتوانتنظیمکردکاندیشنرهایدابلپلت
بازمانعبورکوتاه

نفوذگرمامتغیراست
بهاحتمالزیادسالمونالبهطورکاملاز

بیننمیرود
-

زمانودمامیتواندمتغیرباشدپاستوریزهکنندهبیهوازی
گرمکردنمستقیممواداولیه

-تنظیمجریانمحصولدشوارمیباشد

سنسورهایگرما،دمایماشینرابهزماننگهداریبسیارکوتاهاستتجهیزاتاکستندر/اکسترودر
جایدمایخوراکنشانمیدهند

شوک ایجاد باعث باال دمای
حرارتیبهمیکروبهامیشود
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این مطالعه به منظور ارزیابی علل اصلی حذف الشه های مرغ گوشتی 

ابتدای  از  گلستان  استان  در  طیور  صنعتی  کشتارگاه های  از  یکی  در 

فروردین تا پایان اسفند سال 1398 انجام شد. جهت انجام این مطالعه، 

تعداد مرغ های گوشتی کشتار شده و وزن آنها، تعداد الشه های حذف 

شده و وزن آنها و دالیل حذف الشه ها ثبت و به عنوان مجموعه ای از 

داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 

این  از  و  این دوره در مجموع 7523250 قطعه مرغ گوشتی کشتار  در 

میزان در مجموع 45495 قطعه )0/605 درصد( به علل مختلف حذف 

دالیل  عمده ترین  مفرط  الغری  و  سمی  سپتی  مطالعه  این  در  گردید. 

حذف گوشت مرغ بودند که در مجموع 57/591 درصد از کل حذفیات 

را شامل می شدند. 

از: آسیت / پریتونیت در 2868 الشه  سایر دالیل حذف عبارت بودند 

 14/516( الشه   6604 در  تنفسی  های  بیماری  درصد(،   6/304)

درصد(، سینوویت / آرتریت در 1381 الشه )3/035 درصد( و تلفات 

بین راهی در 8441 الشه )18/554 درصد(. 

در سال های اخیر، تولیدات طیور چه در ایران و چه در جهان با رشد 

فزاینده ای همراه بوده که بالطبع این موضوع تابعی از افزایش نیاز جوامع 

برشی به منابع پروتئینی با ارزش می باشد. 

در همین راستا، تعداد واحد های پرورش طیور کشور نیز رشد چشمگیری 

داشته و در این بین، مرغ گوشتی به عنوان پرچمدار مرصف انسانی در 

ایران، رتبه باالتری را نسبت به سایر طیور پرورشی به خود اختصاص 

داده است. 

مرغ  انبوه  تولید  کشور،  در  موجود  نیاز  به  پاسخ  در  که  است  پرواضح 

گوشتی به روش صنعتی، مورد توجه ویژه بوده و روز به روز نیز در حال 

توسعه است. 

این در حالیست که برای داشنت بهرتین راندمان تولید، عالوه بر افزایش 

امکانات  و  تجهیزات  داشنت  طیور،  صنعتی  پرورش  واحد های  کمی 

از  بهره گیری  و  بخش ها  تمامی  در  مدیریتی  رشایط  بهبود  مناسب، 

بررسی عملکرد بازرسی بهداشتی در کشتارگاه صنعتی طیور

نویسندگان: دکرت پیمان قائمی، دکرت نعمت اله کیانی

                            اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی رشکت پیگیر
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دانش روز از رضوریات است، اما در ادامه، کشتارگاه های صنعتی طیور به 

عنوان آخرین حلقه از این زنجیر، وظیفه دارند که با عرضه مرغ بهداشتی 

و باکیفیت به مرصف کننده، این فرایند را تکمیل نمایند. 

شاید در سال های نه چندان دور، برند مرغ مرصفی، جایگاه خاصی را نزد 

مرصف کنندگان نداشت، اما مرصف کننده امروزی به دنبال کیفیت هرچه 

باالتر این محصول است و این امر نیز با برند مرغ مرصفی گره خورده 

است. 

بالطبع این موضوع، کشتارگاه های صنعتی طیور را وارد رقابتی می کند 

تا با نوآوری در زمینه های کشتار، بسته بندی و فراوری، سهم بزرگرتی از 

این بازار را به خود اختصاص دهند. 

در همین راستا یکی از موارد بسیار با اهمیت، حذف الشه های غیر قابل 

مرصف از چرخه تولید کشتارگاه می باشد. 

بررسی ها نشان می دهد که در تمامی کشتارگاه های صنعتی، درصدی 

می شود  خارج  تولید  چرخه  از  و  حذف  مختلف  دالیل  به  بنا  تولید  از 

که برخی از آنها عبارتند از: اسهال سفید یا پلوروم، نیوکاسل، طاعون 

مرغی، آنفوالنزا، بیماری های تنفسی، آسیت، تغییر رنگ عضالت، خارج 

نشدن کامل خون، مسمومیت ها، تومورها، آسیب های مکانیکی، پختگی 

الشه، سوختگی ناشی از انجماد، الغری مفرط، سلولیت و ... .

بالطبع با حذف الشه های غیر قابل مرصف، محصولی بهداشتی و با 

زیان  دیگر،  طرف  در  اما  می گیرد،  قرار  کننده  مرصف  اختیار  در  کیفیت 

اقتصادی ناشی از حذفیات است که می بایست مورد توجه و تجزیه و 

تحلیل بیشرت قرار گیرد. 

با توجه به موارد فوق و از آنجاییکه تا کنون مطالعه ای در خصوص علل 

حذف الشه های طیور گوشتی کشتار شده در منطقه انجام نشده است، 

لذا انجام این پژوهش رضوری به نظر می رسد تا با شناخت دقیق این 

عوامل و برآورد خسارات اقتصادی ناشی از آن عالوه بر تامین گوشت 

بهداشتی و با کیفیت، بتوان با انجام اقدامات اصالحی، در جهت کاهش 

زیان اقتصادی ناشی از حذفیات اقدام نمود.

 

روش تحقیق

مطالعه حارض در یکی از کشتارگاه های صنعتی طیور در استان گلستان 

و بر روی الشه های مرغ گوشتی انجام شد. 

این مطالعه طی مدت 12 ماه از اول فروردین تا پایان اسفند سال 1398 

و با روش توصیفی مقطعی انجام شد. 

برای انجام این مطالعه با حضور مستمر در کشتارگاه مورد مطالعه و 

نظارت بر زنجیره کشتار، تمامی موارد ورودی و خروجی و خصوصا علل 

حذف الشه های مرغ گوشتی در طول دوره یک ساله اجرای طرح، مورد 

بررسی دقیق قرار گرفت. 

همچنین تمامی موارد از قبیل تعداد مرغ گوشتی کشتار شده در هر روز، 

وزن زنده، وزن خالص، تعداد موارد حذفی، وزن الشه های حذفی، علل 

حذف الشه ها و ... به دقت در فرم های مربوطه ثبت گردید. 

برای انجام مطالعه، بازرسی بهداشتی در 2 مرحله انجام شد. مرحله 

از  بعد  بازرسی  شامل  دوم  مرحله  و  کشتار  از  قبل  بازرسی  شامل  اول 

کشتار بود. 

در رشوع بازرسی قبل از کشتار، کلیه طیور ورودی به کشتارگاه از نظر 

داشنت مجوز بهداشتی برای کشتار، بررسی و اطالعات مربوط به سن 

و نوع  گله، میانگین وزنی، بیماری های احتمالی در طی دوران پرورش 

جیره با گرفنت تاریخچه ثبت می شد. 

در مرحله بعد جعبه های حامل طیور به سالن کشتار منتقل و مرغ ها 

حاد،  عفونی  بیماری های  مرحله  این  در  می گرفتند.  قرار  ریل  روی  بر 

و  ظاهری  آلودگی های  مسیر،  طول  در  شده  تلف  پرندگان  کاشکسی، 

حذف  احتمالی  موارد  و  می شد  داده  تشخیص  طبیعی  غیر  بو های 

می گردید. 

در ادامه، بازرسی بعد از کشتار در چند مرحله انجام می شد که در آن، 

سطح بدن، امعا و احشا و حفره درونی بدن مورد بازرسی قرار می گرفت 

و طی این فرایند نیز، الشه های غیر قابل مرصف از چرخه کشتار حذف 

می شد. 

ساالنه  و  فصلی  ماهانه،  روزانه،  بصورت  اطالعات  تمامی  نهایت،  در 

جمع بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته ها

نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد کل کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه 

از  است.  بوده  قطعه   7523250 با  برابر   1398 سال  در  بررسی  مورد 

گردیده اند.  حذف  مختلف  دالیل  به  قطعه   45495 جمعا  فوق،  تعداد 

بطور کلی میزان حذف در سال 1398 برابر با 0/605 درصد بوده است. 

بر همین اساس بیشرتین درصد حذف مربوط به بهمن ماه و کمرتین آن 

مربوط به فروردین ماه بوده است. 

همچنین بیشرتین درصد حذف مربوط به فصل زمستان و کمرتین درصد 
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حذف مربوط به فصل بهار بوده است.

تعداد کل کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه مورد بررسی در فصل بهار 

برابر با 1785363 قطعه بوده است. 

از تعداد فوق، جمعا 7180 قطعه به دالیل مختلف حذف گردیده اند. بر 

همین اساس بیشرتین درصد حذف در فصل بهار مربوط به اردیبهشت 

ماه و کمرتین آن مربوط به فروردین ماه بوده است. 

تعداد کل کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه مورد بررسی در فصل تابستان 

برابر با 2000379 قطعه بوده است. 

از تعداد فوق، جمعا 11766 قطعه به دالیل مختلف حذف گردیده اند. بر 

همین اساس بیشرتین درصد حذف در فصل تابستان مربوط به شهریور 

ماه و کمرتین آن مربوط به مرداد ماه بوده است. 

تعداد کل کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه مورد بررسی در فصل پائیز 

برابر با 1924549 قطعه بوده است. 

از تعداد فوق، جمعا 8180 قطعه به دالیل مختلف حذف گردیده اند. 

جدول 1. مقایسه بین میزان کشتار، الشه های سالم، حذفی، درصد حذف در ماه های مختلف سال
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7477755تعداد الشه های سالم

)kg(  18331026وزن الشه های سالم
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بر همین اساس بیشرتین درصد حذف در فصل پائیز مربوط به آذر ماه و 

کمرتین آن مربوط به آبان ماه بوده است. 

تعداد کل کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه مورد بررسی در فصل زمستان 

برابر با 1812959 قطعه بوده است. 

از تعداد فوق، جمعا 18361 قطعه به دالیل مختلف حذف گردیده اند. بر 

همین اساس بیشرتین درصد حذف در فصل زمستان مربوط به بهمن ماه 

و کمرتین آن مربوط به دی ماه بوده است.

سال  طی  بررسی  مورد  کشتارگاه  در  گوشتی  مرغ  کشتار  زنده  وزن  کل 

1398 برابر با 18410330 کیلوگرم بوده است. 

از میزان فوق، جمعا 79304 کیلوگرم به دالیل مختلف حذف گردیده اند. 

کل وزن زنده کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه مورد بررسی طی فصل بهار 

برابر با 4423445 کیلوگرم بوده است. 

از میزان فوق، جمعا 13262 کیلوگرم به دالیل مختلف حذف گردیده اند. 

زنده کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه مورد بررسی طی فصل  کل وزن 

تابستان برابر با 4687720 کیلوگرم بوده است. 

از میزان فوق، جمعا 18676 کیلوگرم به دالیل مختلف حذف گردیده اند. 

زنده کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه مورد بررسی طی فصل  کل وزن 

پائیز برابر با 4870815 کیلوگرم بوده است. 

از میزان فوق، جمعا 15021 کیلوگرم به دالیل مختلف حذف گردیده اند. 

زنده کشتار مرغ گوشتی در کشتارگاه مورد بررسی طی فصل  کل وزن 

جدول2. مقایسه میزان کشتار، الشه های سالم، حذفی و درصد حذف در فصول مختلف سال

پارامرت ها

کلزمستانپائیزتابستانبهارماه

17853632000379192454918129597523250تعداد کشتار

)kg(  442344546877204870815442835018410330وزن زنده طیور کشتار شده

17781831988613191636117945987477755تعداد الشه های سالم

)kg(  441018346690444855794439600518331026وزن الشه های سالم

71801176681881836145495تعداد الشه های حذف شده

)kg(  1326218676150213234579304وزن الشه های حذف شده

درصد حذف نسبت به تعداد کل 

حذفیات سال )%(
15/78225/86217/99840/358100

درصد حذف نسبت به تعداد کل 

کشتار سال )%(
0/0950/1560/1090/2440/605
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جدول2. مقایسه میزان کشتار، الشه های سالم، حذفی و درصد حذف در فصول مختلف سال

ماه

علل حذف 
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کشتار 
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95413439021263111916921081104310421059215017901543833/9330/205سپتی سمی

آسیت / 

پریتونیت
7331216637123528113116021512943835728686/3040/038

36377346711208151554815668780606139714051076323/6580/143الغری مفرط

بیماری های 

تنفسی
41196001579731710028625002280660414/5160/088

آرتریت / 

سینوویت
6313011010210710012712612510712416013813/0350/018

تلفات بین 

راهی
30342855673946966974345950282417211028844118/5540/112

179731822201359529025269306824562664301183307020454951000/605کل

زمستان برابر با 4428350 کیلوگرم بوده است. 

از میزان فوق، جمعا 32345 کیلوگرم به دالیل مختلف حذف گردیده اند. 

در بررسی علل حذف الشه ها مشخص گردید که بیشرتین علت حذف 

الشه ها مربوط به سپتی سمی با 33/933 درصد از کل الشه های حذفی 

و 0/205 درصد از کل کشتار و پس از آن الغری مفرط با 23/657 درصد 

از کل الشه های حذفی و 0/143 درصد از کل کشتار می باشد. 

کمرتین علت حذف الشه ها نیز مربوط به سینویت / آرتریت با 3/035 

درصد از کل الشه های حذفی و 0/018 درصد از کل کشتار بوده است. 

و  سمی  سپتی  به  مربوط  بهار  فصل  در  الشه ها  حذف  علت  بیشرتین 

بیماری های  به  مربوط  نیز  بهار  فصل  در  الشه ها  حذف  علت  کمرتین 

تنفسی بوده است. 

بیشرتین علت حذف الشه ها در فصل تابستان مربوط به سپتی سمی و 

کمرتین علت حذف الشه ها در فصل تابستان نیز مربوط به سینویت / 

آرتریت بوده است. 

بیشرتین علت حذف الشه ها در فصل پائیز مربوط به تلفات سپتی سمی 

و کمرتین علت حذف الشه ها در فصل پائیز نیز مربوط به بیماری های 

تنفسی بوده است. 

عامل  دو  به  مربوط  زمستان  فصل  در  الشه ها  حذف  علت  بیشرتین 

در  الشه ها  حذف  علت  کمرتین  و  سمی  سپتی  و  تنفسی  بیماری های 

فصل زمستان نیز مربوط به سینویت / آرتریت بوده است.  
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بحث و نتیجه گیری

رسعت باالی رشد در طیور و رضیب تبدیل مناسب از یک سو و طعم و مزه 

مطلوب و مطبوع، سهولت در طبخ، ارزش غذایی خوب، کلسرتول پائین، 

خوشمزگی، قیمت مناسب، کمرت بودن خطرات آن نسبت به گوشت قرمز 

و همچنین کمرت بودن بیماری های قابل انتقال از این گوشت به انسان 

نسبت به گوشت قرمز موجب شده که گوشت طیور هرچه بیشرت در سبد 

غذایی خانواده ها قرار گیرد. 

این گوشت طیف وسیعی از پرندگان را شامل می شود، اما رتبه نخست 

پرورش صنعتی و مرصف آن در کشور با مرغ گوشتی است. 

امروزه با توجه به رشـد بـی رویـه جمعیـت جهـانی و محدودیت منابع 

کشـوری  هـر  مهم  اولویت های  از  یکـی  آب  و  غذا  تامین  خاک،  و  آب 

محسـوب مـی شـود. 

بنابراین در سال هـای اخیـر بـر اثـر تـرویج و توسـعه صنعت مرغداری، 

میزان تولید گوشت طیـور افـزایش چشمگیری یافته است. با توجه به 

گوشت  بازرسی  و  بهداشت  مسأله  طیور،  گوشت  تولید  میـزان  افزایش 

پرندگان نیازمند توجه بیشرتی هست. 

جدول2. مقایسه میزان کشتار، الشه های سالم، حذفی و درصد حذف در فصول مختلف سال
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5511/2110/0078871/9500/0125061/1120/0079242/0310/012آسیت / پریتونیت

16033/5230/02134897/6690/04622634/9740/03034087/4910/045الغری مفرط
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از آنجـایی کـه بهداشت عمومی و سالمت مردم اهمیـت بـه سـزایی دارد 

بازرسی گوشت طیور نیـز اهمیـت خاصـی پیـدا می کند تا تولید کنندگان 

گوشت با نوآوری در زمینـه تولید، کشتار، فرآوری و حذف الشـه هـا ی 

و  مطلوب  کیفیت  با  و  جدید  سالم،  فرآورده های  مرصف،  قابـل  غیـر 

ضمانت شده تولیـد کننـد.

بـا توجـه بـه شــرایط متفــاوت پرورشــی و جغرافیــایی واحــدهای 

در  گوناگونی  تحقیقات  جهان،  و  کشور  مختلف  مناطق  در  تولیدی 

خصــوص علــل ضــبط الشــه هــای طیــور بــا هــدف شناسایی و 

تعیین پراکندگی بیماری ها به جهت پیشگیری و کنرتل آنها انجام گرفته 

اســت. 

پریتونیت،  بیمــاری هــای عفونی، آسیت/  عوامــل مختلفــی نظیــر 

سینویت،  آرتریت/  مفـرط،  الغری  رضبه،  مثل  مکانیکی  عوامل 

توکسـمی،  سـمی،  سـپتی  راهی،  بـین  تلفات  تومورها،  مسمومیت ها، 

حذف  باعث  بازرسی  فرآیند  در  که  است  شده  گـزارش  و...  سـلولیت 

الشه ها شده اند. در همین رابطه، به برخی مطالعات انجام شده در این 

خصوص اشاره می گردد:

مطالعه انجام شده توسط عزیز پور در شهرستان نمین استان اردبیل 

که در سال 1387 و طی یک دوره یک ساله بر روی طیور گوشتی انجام 

شد نشان داد که در مجموع 2741794 قطعه طیور گوشتی در کشتارگاه 

مورد بررسی، کشتار گردید. 

دالیل  به  کشتار  کل  درصد   0/74 معادل  قطعه   20479 تعداد  این  از 

مختلف ضبط گردید. عمده ترین علل حذف الشه ها مربوط به سپتی 

سمی و آسیت / پریتونیت بوده است. 

در مجموع 7 الشه معادل 0/03 درصد به علت تومور، 25 الشه معادل 

به  درصد   2/80 معادل  الشه   573 شدن،  حرام  علت  به  درصد   0/12

علت مسمومیت، 1809 الشه معادل 8/83 درصد به علت سینوویت / 

آرتریت، 1953 الشه معادل 9/53 درصد به علت بیماری مزمن تنفسی، 

2557 الشه معادل 12/48 درصد به علت الغری مفرط، 6680 الشه 

معادل 32/61 درصد به علت آسیت / پریتونیت و 6875 الشه معادل 

33/57 درصد به علت سپتی سمی حذف گردید. 

 834661690 حذف  از  ناشی  اقتصادی  خسارات  مطالعه،  این  در 

ریال برآورد گردید و مشخص شد که زیان اقتصادی ناشی از حذفیات 

در  شده  انجام  مطالعه  است.  بوده  فصول  سایر  از  بیشرت  زمستان  در 

خصوص  در  و  مقایسه ای  بصورت  که  اردبیل  استان  نمین  شهرستان 

تلفات بین راهی انجام شد نشان داد که در مجموع 0/12 درصد حذفیات 

در سال 1387 و 15/21 درصد حذفیات در سال 1393 مربوط به تلفات 

بین راهی بوده است.

استان  کشتارگاه   2 در  همکاران  و  فتحی  توسط  شده  انجام  مطالعه 

خوزستان طی سال 1384 نشان داد میزان کل طیور کشتار شده طی 

2 ماه 1793449 کیلوگرم بود که از این میزان، 18898 کیلوگرم معادل 

1/053 درصد را الشه های ضبطی به خود اختصاص دادند. 

از این میزان، 13/75 درصد مربوط به مسمومیت / سپتی سمی، 33/04 

درصد مربوط به تلفات بین راهی )الشه های تلف شده بعد از بارگیری(، 

صدمات  به  مربوط  درصد   11/17 سلولیت،  به  مربوط  درصد   4/48

رضبه ای و کبودی، 6/03 درصد مربوط به کلی باسیلوز، 0/777 درصد 

مربوط به الشه های پخته، 3/51 درصد مربوط به آلودگی ثانویه، 1/82 

 1/1 سینوویت،  به  مربوط  درصد   0/639 گامبورو،  به  مربوط  درصد 

درصد مربوط به CRD، 5/28 درصد مربوط به آسیت بوده و موردی از 

مارک نیز مشاهده نگردید. 

عمده ترین علل ضبط الشه های طیور کشتاری در این استان به ترتیب 

مربوط به تلفات بین راهی، الغری مفرط و سپتی سمی بوده است. 

و  سیستان  استان  در  همکاران  و  کرد  توسط  شده  انجام  مطالعه 

بلوچستان طی سال 1395 نشان داد که در 3 کشتارگاه صنعتی طیور 

شده،  گوشتی کشتار  مرغ  قطعه  مجموع 804912  از  استان  این  فعال 

تعداد 17307 قطعه معادل 2/15 درصد الشه های طیور کشتاری ضبط 

گردید. 

عمده ترین علل ضبط الشه ها در این استان به ترتیب مربوط به تلفات 

بین راهی و پس از آن، آسیب های مکانیکی شدید بوده است. 

مطالعه انجام شده در برزیل طی سال 2007 نشان داد که بیشرتین علل 

ضبط مربوط به سلولیت بوده است. 

مطالعه انجام شده در لهستان طی سال های 1986 تا 1991  نشان داد 

که در یک دوره 6 ساله در مجموع 1/66 درصد الشه های طیور کشتار 

شده ضبط گردیده و مهمرتین علل ضبط در جوجه های کشتاری مربوط 

به بیماری های مارک، ساملونال، کوکسیدیا و بیماری های مزمن تنفسی 

بوده است. 

در مطالعه حارض از مجموع 7523250 قطعه مرغ گوشتی کشتار شده 

طی سال 1398 تعداد 45495 الشه معادل 0/605 درصد حذف گردید 

استان  در  شده  انجام  مطالعات  ازجمله  مطالعات  برخی  نتایج  با  که 
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فارس با 0/73 درصد، استان آذربایجان رشقی با 0/37 درصد، استان 

آذربایجان غربی با 0/92 درصد، استان تهران با 0/33 درصد، استان 

با  کنیا  درصد، کشور  با 1/66  لهستان  درصد، کشور  با 0/74  اردبیل 

شده  انجام  مطالعات  نتایج  با  اما  دارد.  مشابهت  تقریبا  درصد   1/88

با  با 2/15 درصد، استان خوزستان  و بلوچستان  در استان سیستان 

 2/06 با  اردبیل  استان  در  دیگری  مطالعه  همچنین  و  درصد   1/053

درصد تا حدودی متفاوت است.

در مطالعه حارض جمعا 6 دسته از عوامل به عنوان علل حذف الشه های 

شناسایی  استان گلستان  در  مطالعه  مورد  در کشتارگاه  طیور گوشتی 

مفرط،  الغری  پریتونیت،  آسیت/  سمی،  سپتی  از:  عبارتند  که  شدند 

بیماری های تنفسی، سینویت/ آرتریت، تلفات بین راهی

سپتی سمی نشان دهنده یک بیماری سیستمیک بوده که به علت تکثیر 

باکرتی در گردش خون ایجاد می شود. 

کلی،  ارشیشیا  مانند  میکروبی  مختلف  عوامل  اثر  در  عارضه  این 

سیدا  مولتی  پاستورال  و  انرتیتیدیس  ساملونال  آنفوالنزا،  مایکوپالسما، 

ایجاد می شود. در این حالت گوشت نرم و تیره است. 

کبد و طحال بزرگ و ملتهب بوده روده ها نیز پرخون هستند. آسیت یا 

آب آوردگی شکم عمدتا ناشی از هیپوکسی یا کاهش اکسیژن خون است 

گوشتی،  های  جوجه  در  فیزیولوژیکی  و  آناتومیکی  ساختار  غالبا  و 

خصوصا عدم قابلیت ارتجاعی شش ها، آنها را مستعد ابتال می نماید. 

که  است  مزمن  بیماری های  از  ناشی  عمدتا  مفرط  الغری  یا  کاشکسی 

موجب می شود وزن پرنده کمرت از حد متعارف گردد. 

افت ماهیچه های سینه بسیار  به علت  این حالت، استخوان جناغ  در 

برجسته می شود. 

بیماری های تنفسی به دالیل مختلفی می توانند در طیور ایجاد شوند. 

یکی از دالیل اصلی آن مایکوپالسموزیس می باشد که التهاب کیسه های 

هوایی را به دنبال دارد. 

مختلفی  دالیل  به  تنفسی  بیماری های 
می توانند در طیور ایجاد شوند. 

یکی از دالیل اصلی آن مایکوپالسموزیس 
التهاب کیسه های هوایی را به  می باشد که 

دنبال دارد. 

در این حالت دستگاه تنفسی ملتهب و پرخون است و چرک پنیری در 

کیسه های هوایی دیده می شود. 

سینویت / آرتریت در اثر عوامل مختلف عفونی از جمله مایکوپالسما 

التهاب  با  که  می شود  ایجاد  رضبه  یا  باکرتی  رئوویروس،  سینوویه، 

مفاصل و چرک همراه خواهد بود.

 تلفات بین راهی یا تلفات پیش از کشتار در اثر حمل و نقل نامناسب 

در  مدت  طوالنی  توقف  یا  و  کشتارگاه  تا  پرورش  واحد های  از  پرندگان 

کشتارگاه تا زمان کشتار رخ می دهد. 

به  مربوط  الشه ها  حذف  میزان  بیشرتین  حارض  مطالعه  اساس  بر 

سپتی  سمی و پس از آن الغری مفرط بوده که در مجموع 26201 الشه 

کل  از  درصد   57/591 و  کشتار  کل  از  درصد   0/348 معادل  حذفی 

حذفیات را شامل شده است. 

تلفات بین راهی نیز با 8441 الشه حذفی معادل 0/112 درصد از کل 

کشتار و 18/554 درصد از کل حذفیات در رتبه سوم قرار گرفته است. این 

یافته ها با نتایج مطالعات انجام شده توسط فتحی و همکاران ، حسینی 

علی آباد و همکاران، انصاری الری و رضا قلی، خدایی مطلق و همکاران، 

غالمی و همکاران، جلیل نیا و همکاران، غنیعی و همکاران، عزیزپور و 

نیز ام وی مالی و همکاران تا حدی مشابهت دارد، اما با نتایج مطالعات 

انجام شده توسط پاتریسی سانتانا و همکاران، رادکووسکی و همکاران و 

هراندا و ژاکل نیز تا حدی متفاوت است. علت متفاوت بودن میزان و علل 

حذف الشه ها در مطالعات مختلف می تواند ناشی از رشایط آب و هوایی 

واحد های  مدیریت  نحوه  مطالعه،  مورد  منطقه  جغرافیایی  موقعیت  و 

پرورش طیور در امر پرورش، تغذیه، بیماری ها و ...، نوع طیور کشتاری، 

سن طیور کشتاری، اپیدمیولوژی و نحوه پراکنش بیماری ها باشد.

علل  دقیق  بررسی  با  که  می شود  گیری  نتیجه  فوق  موارد  به  توجه  با 

اصالح  با  می توان  آن،  از  ناشی  اقتصادی  خسارات  و  الشه ها  حذف 

فرایند های مدیریت خصوصا در بخش های پرورش، تغذیه، بهداشت و 

بیماری ها در جهت کنرتل و پیشگیری از آنها اقدام نمود تا ضمن بهبود 

اختیار  در  نیز  کیفیت  با  مرغ  گوشت  طیور،  پرورش  واحد های  عملکرد 

مرصف کنندگان قرار گیرد و از آنجائیکه گوشت مرغ به عنوان یکی از منابع 

پروتئینی با ارزش در سبد غذایی اکرث خانواده ها قرار دارد، لذا توجه ویژه 

به مسائل بهداشتی آن و حذف عوامل عفونی و نامناسب، می تواند از 

نیز  دام  و  انسان  بیماری های مشرتک  بیماری زا خصوصا  انتقال عوامل 

ممانعت به عمل آورده و به سالمتی مرصف کننده کمک شایانی نماید.
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گوناگونی   جواب های   ضدعفونی کننده ها  به   نسبت   میکروارگانیسم ها 

می دهند. 

از  تاثیرپذیری   بیشرتین   مثبت   گرم  باکرتی های   بطورکلی  

ضدعفونی کننده های  شیمیایی  را دارند. 

مقاوم تر  اسپوردار  باکرتی های   و  مایکوباکرتیوم ها  حال  این   با 

می باشند. 

و  ویروس ها  پیکورنا  ها،  ویروس  )آدنو  پوشش   بدون  ویروس های  

پوشش دار  ویروس های   به   نسبت   ویروس ها(  روتا  و  ویروس ها  رئو 

ویروس ها،  اورتومیکسو  ویروس ها،  هرپس   ویروس ها،  )کورونا 

به   نسبت   بیشرتی   مقاومت   ویروس ها(  رترو  و  ویروس ها  پارامیکسو 

دارند. ضدعفونی کننده ها 

یک  ماده ضدعفونی کننده خوب باید دارای  رشایط  زیر باشد و هر چند 

داشته   را  رشایط   این   از  بیشرتی   تعداد  ضدعفونی کننده  ماده  یک   که  

باشد دارای  کیفیت  بهرتی  است :

خاصیت  میکروب کشی  در غلظت های  پایین   

قابلیت  حل  شدن در آب یا حالل های  دیگر  

پایداری  و حفظ  قدرت ضدمیکروبی  در طول زمان   

برای  انسان و سایر حیوانات سمی  نباشد.  

هوموژن باشد.  

مواد ارگانیک  و آلی  بر روی  آن کمرتین  تاثیر را داشته  باشد.   

قدرت نفوذ داشته  باشد.  

اقتصادی  باشد.  

باعث  زنگ زدگی  فلزات و رنگی  شدن آنها نشود.   

خاصیت  از بین  بردن بو را داشته  باشد.  

قدرت پاك کنندگی  داشته  باشد.   

در دسرتس باشد و گران نباشد.  

در آب های  سخت  اثر خود را از دست  ندهد.  

در دماهای  متفاوت اثرگذاری  خود را حفظ  نماید.  

عوامل  تاثیرگذار بر روی  ضدعفونی کننده ها

نویسنده: علی مهماندوئی

                        دكرتای تغذیه طیور و مسئول كنرتل كیفی واحد دان سازی رشکت پیگیر
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غلظت  ضدعفونی کننده ها

متفاوت  بیماری زا  میکروارگانیسم   نوع  براساس  رقیق سازی   میزان 

است . 

بعضی  از محصوالت، رقیق سازی  متفاوتی  براساس نوع ماده موثره 

دارند.  کاربردشان  و 

همچنین  برخی  از ضدعفونی کننده ها در غلظت های  باال اثر  گذارند.

خطرناك  میزان  براساس  است   ممکن   اثرگذاری   باالی   سطح   این    

محدود  قیمت،   همچنین   و  تجهیزات  و  سطوح  پرسنل ،  برای   بودن 

شود.

اثر  زمان 

به  طور مثال ایزوپروپیل  الکل  ٧٠% برای  از بین  بردن مایکوباکرتیوم 

دارد.  احتیاج  زمان  دقیقه    ٥ به   توبرکلوزیس  

٣ ساعت  زمان نیاز دارد. ٢ تا  ٣% به   در مقایسه،  فنول 

سازی ذخیره  و  ماندگاری   میزان 

از  بعد  رسعت   به   را  خود  اثر  عفونی کننده ها  ضد  از  برخی  

که   این   یا  و  سدیم (  )هیپوکلریت   می دهند  دست   از  رقیق سازی  

در  که   اگر  مخصوصاً  نمی مانند،  باقی   انبار  در  طوالنی   مدت  برای  

یا نور قرار گیرند.  و  مجاورت حرارت 

باید  شود،  رعایت   نگهداری   حالت   بهرتین   که   این   برای  

خاك  نمود.  نگهداری   تاریک   و  رسد  محیطی   در  را  ضدعفونی کننده 

بین   از  را  ها  ضدعفونی کننده  از  برخی   اثر  می توانند  آلی   مواد  و 

یده. و  کلره  ترکیبات  مانند  بربند، 

دما 

دمای   در  را  خود  اثر  بهرتین   ها  ضدعفونی کننده  کلی   طور  به  

باال  دماهای   در  که   چند  هر  دارند،  سلسیوس  درجه    ٢٠ از  باالتر 

و  آمده  پایین   ماندگاری   مدت  ضدعفونی کننده،  ماده  تبخیر  با 

می دهد. دست   از  رسیعرت  را  خود  اثر  ضدعفونی کننده 

خورشید  نور 

بیشرت  کـه   شـود  دقت   بـایـد  سالن   خارج  ضدعفـونی   بـرای  

می شوند.  غیرفعال  خورشید  اشعه   بوسیله   ها  ضدعفونی کننده 

رطوبت  

 %٧٠ حداقل   به   نیاز  مناسب   تاثیرگذاری   برای   آلدئید  فرم  بخار 

رطوبت  نسبی  دارد.

سختی  آب 

کاهش   را  ضدعفونی کننده ها  برخی   تاثیرپذیری   میزان  سختی آب، 

می دهد )همچون ترکیبات چهارتایی  آمونیوم و فنل ها(. 

 (Mg2+ (منیزیم و   )Ca2+ (کلسیم یون های   حاوی   سخت   آب 

را  آنها  تاثیرپذیری   و  شده  باند  شوینده  عوامل   با  كه  می باشد 

می دهد.  کاهش  

اما برخی  از شوینده ها درون خود عوامل  شالته کننده دارند که  با این  

یون ها باندشده مانند )EDTA( و اثرات مرض آنها را خنثی  می کنند.

 PH 

PH وابسته  است  و بهرتین  عملکرد  میزان فعالیت  گلوتار آلدئیدها به  

خود را درPH های  باالی  ٧ دارد. 

این  در حالیست  که  ترکیبات چهارتایی  آمونیوم بهرتین  اثر خود را در 

١٠؛٩=PH دارند. 

نیز  یده  ترکیبات  و  هیپوکلریت   فنل ها،  روی   بر  همچنین    PH میزان 

تاثیر می گذارد.

سایر عوامل 

می شوند.  بی اثر  آمونیوم  چهارتایی   ترکیبات  توسط   یده  ترکیبات 

معمـــوالً  ندهنـد  دسـت   از  را  خـود  خاصـیت   کـه   ایـن   بـرای   فنل ها 

بـــه  صـــورت صـــابون ســـاخته  می شـــوند. 

برعلیه   جدی   بسیار  تهدیدهای   ها  ضدعفونی کننده  از  برخـــی  

سـالمتی  انسـان و حیـــوان ایجـــاد می کننـــد )ماننـــد آلدئیـــدها، 

فنل هـــا و ســـدیم  هیدروکساید(. 

حیات  برای   محیطـی   زیست   خطرات  ضدعفونی کننده  مواد  برخی  

آبی  و طبیعی  ایجـاد می کننـد )ماننـد کربنـات سـدیم ، هیپوکلریت ها 

و فنل ها(. 

در نهایت باید به خاطر داشت كه استفاده از ضدعفونی  كننده ها بر 

مــاده  و  هزینــه   و  وقــت   دادن  هــدر  آلــوده،  و  کثیـف   سطوح  روی  

اســت . ضــدعفونی  
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علل زیان دهی رشكت های دولتی

به عللی نظیر حدود اختیارات و مسوولیت محدود مدیران، سازوکار 

قیمت گذاری کاالها و خدمات، عدم  برخورد قاطع با سوء مدیریت های 

مالی–اجرایی، بهره وری پایین و عدم کارایی عوامل تولید، عدم ترکیب 

بهینه  ترکیب  عدم  مالی،  مازادهای  از  استفاده  عدم  دارایی ها،  بهینه 

مقررات،  و  قوانین  با  تقابل  و  مدیریت  خم  های  و  پیچ  تولید،  عوامل 

فناوری  از  استفاده  عدم  زیان ده،  دولتی  رشکت های  بر  حاکم  تفکر 

نظارت  و  مدیریت  مناسب،  مدیریتی  تکنیک های  و  پیرشفته  و  جدید 

و  مدیریت  اطالعات  سیستم  تکنیک های  از  استفاده  عدم  ضعیف، 

رشکت های  مدیریتی  مالکیتی  ساختار  تداخل  و  تمام شده  بهای 

دولتی و عدم تفکیک آنها از جمله عوامل زیان دهی رشکت های دولتی 

اشاره شده است.

بخش  مدیریت  تحت  که  رشکت هایی  دیگر  همچون  دولتی  رشکت های 

خصوصی اداره می شوند، از یک سازمان و تشکیالت مستقل برخوردار 

و در مقابل انجام هزینه، به دنبال کسب اهداف اقتصادی نیز هستند. 

گونه  این  اهداف  از  یکی  عنوان  به  می تواند  سود  کسب  ترتیب  بدین 

و  فعالیت  ماهیت  نظیر  مختلف  دالیل  به  اما  شود،  مطرح  رشکت ها 

فلسفه پیداش آنها، این هدف در کنار اهداف غیراقتصادی دیگر قرار 

داشته است و به طور عمده از آنها تاثیر می پذیرد. 

با وجود این رضوری است این گونه رشکت ها به گونه ای عمل کنند که 

نیز  را  خود  فعالیت  موجودیت،  حفظ  ضمن  حاصل،  منافع  محل  از 

توسعه بخشند. 

آنها،  عملیاتی  و  مالی  اختالالت  و  انحراف ها  صورت،  این  غیر  در 

سازمان کلی رشکت را در خطر زیان دهی های مستمر قرار خواهد داد. 

از طرفی رشکت های دولتی گاه به مثابه اهرمی که دولت برای نیل به 

ایجاد تسهیالت خدمات و به طور کلی منافع اجتماعی از آن استفاده 

می کند، شناخته می شوند. 

ایجاد تسهیالت و منافع اجتماعی، دارای هزینه هایی است که باید از 

مدیریت اقتصادی شرکت های زنجیره ای )بخش هفتم(

نویسنده: علی اکرب مالئی، دکرتای مدیریت اسرتاتژیک

      مدرس مرکز آموزش علمی- کاربردی رشکت پیگیر
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سوی دولت تقبل شود. بنابراین برای آن بخش از زیان این رشکت ها 

شود،  اندیشیده  تدابیری  باید  است،  هزینه هایی  چنین  از  ناشی  که 

بطوری که در عملیات رشکت ها به صورتی منظور گردد که از مجموع 

زیان آنها در این اقالم کاسته شود. 

ارائه  و  دولتی  رشکت های  عملکرد  مطالعه  محور  دیگر  عبارت  به 

پیشنهادهای مطلوب در امر بهسازی ساختار مالی و عملیاتی آنها، 

شده  اتخاذ  تدابیر  و  سیاست ها  از  منتج  که  مواردی  از  خارج  باید 

توسط دولت است، باشد.

بررسی های  نتایج  به  توجه  با  و  گزارش  این  به  توجه  با  حال  هر  به 

را  دولتی  رشکت های  زیان دهی  عوامل  و  علل  برخی  شده،  انجام 

می توان در قالب زیر دسته بندی کرد:

اختیارات و مسوولیت های محدود مدیران

که  ابزارهایی  از  مطلوب  استفاده  در  کننده  محدود  عوامل  وجود 

مدیریت به طور معمول باید برای جلوگیری از زیان دهی و به دنبال 

از جمله  آنها استفاده کند،  از  آن سودآوری رشکت یا موسسه مربوط 

عواملی است که در زیان دهی و عدم کارایی رشکت نقش بسزایی دارد. 

طور  به  دولت  به  وابسته  انتفاعی  موسسه های  و  رشکت ها  مدیران 

مدیران  به  نسبت  محدودتری  اختیارات  از  متعدد  دالیل  به  اصولی 

از  ترتیب  همین  به  هستند.  برخوردار  اقتصادی  دیگر  بخش های 

دلیل  به  ندرت  به  نتیجه  در  و  برخوردارند  نیز  کمرتی  مسوولیت های 

عملکرد ضعیف بنگاه تحت نظرشان مورد مواخذه قرار می گیرند. 

حدود  شفافیت  عدم  و  مسوولیت ها  و  اختیـــارات  محـــدودیت 

کارایی  عدم  و  زیان دهی  عوامل  از  یکی  عنوان  به  می تواند  وظایف، 

رشکت ها و موسسه های یاد شده قلمداد شود.

سازوکار قیمت گذاری کاالها و خدمات

زمینه  در  مشکالتی  وجود  دستمزدها،  سطح  افزایش  تورم،  وجود 

تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی، عدم استفاه از ظرفیت کامل تولید و 

درنتیجه تولید کمرت از سطح مطلوب و به دنبال آن افزایش هزینه های 

ثابت و متغیر و بسیاری از عوامل دیگر در مجموع باعث افزایش قیمت 

تمام شده کاالها و خدمات نسبت به قیمت فروش آنها می شوند. 

تولیدی  واحدهای  اکرث  در  مشکل  این  که  گفت  باید  مورد  این  در 

اقتصادی  واحدهای  اما  دارد،  وجود  جامعه  سطح  در  خدماتی  و 

زیان دهی  کاهش  نتیجه  در  و  فروش  قیمت  بردن  باال  در  غیردولتی 

واحدها از آزادی عمل بیشرتی برخوردارند و تنها، سازوکار بازار، آنها 

دولتی  رشکت های  که  حالی  در  می سازد،  محدود  قیمت  تعیین  در  را 

باید در تعیین قیمت کاالها و خدمات از سازوکار خاصی پیروی کنند 

و پایبند قوانین و مقررات مربوط به خود باشند. 

بنابراین یکی از دالیل زیان دهی یا سود کم در رشکت های دولتی، عدم 

قبال  در  آنها  خدمات(  یا  )کاالها  محصوالت  قیمت  افزایش  امکان 

افزایش هزینه عوامل تولید و قیمت تمام شده است.

 – مالی  سوءمدیریت های  با  قاطع  برخورد  عدم 

اجرایی

ایرادها و مسائل مطرح شده ازسوی حسابرسان و بازرسان قانونی در 

گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی رشکت های دولتی که برای 

طرح و تصویب، تقدیم مجامع عمومی آنها می شود، در اکرث موارد به 

نحو مطلوب مورد توجه قرار ندارد و اقدام ها و تکالیف الزم در موارد 

مطرح شده برای بهبود ساختار مالی و اداری رشکت ها، مورد استفاده 

قرار نمی گیرد. بنابراین، این امر خود سبب تداوم سوء مدیریت و عدم  

بهبود عملکرد رشکت های مزبور می شود.

بهره وری پایین و عدم کارایی عوامل تولید

حاصل  درآمد  و  هزینه ها  تفاوت  از  رشکت ها  عملیاتی  زیان  یا  سود 

درآمد  اینکه  به  توجه  با  می شود.  ناشی  خدمات  و  کاالها  فروش  از 

حاصل از فروش، بستگی شدید به قیمت کاالها و خدمات دارد و این 

قیمت به طور معمول ازطرف دولت )در مورد کاالهای خاص( تعیین 

می شود و بنگاه های اقتصادی، کمرت می توانند قیمت های تعیین شده 

از  یا کاهش درآمد رشکت ها  افزایش  بنابراین  را تحت تاثیر قرار دهند، 

قدرت  کاهش  باعث  که  تبدیل  برون زا  متغیر  یک  به  درون زا  متغیر  یک 

عمل مدیران رشکت ها می شود. 

از طرفی، هزینه ها که سهم عمده ای از آن به هزینه های عوامل تولید 

برمی گردد، بسیار تاثیرپذیر است. 

قیمت  شدت  به  می تواند  تولید  عوامل  پایین  بهره وری  و  عدم  کارایی 

کاهش  باعث  و  دهد  افزایش  را  تولیدی  خدمات  و  کاالها  تمام شده 

سود یا حتی زیان دهی بنگاه اقتصادی شود. به عبارت دیگر، عواملی 

اما  هستند،  متعدد  موثرند،  رشکت ها  زیان  یا  سود  نوسان های  بر  که 
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به  آن  نتیجه  که  است  رشکت ها  مالی  برنامه ریزی  در  مهم  عامل  یک 

طور مستقیم بر حساب سود و زیان و همچنین ترازنامه آنها منعکس 

می شود.

عدم ترکیب بهینه عوامل تولید 

تولید،  عوامل  رشکتی  چنانچه  اقتصادی،  خرد  تئوری های  براساس 

نظیر نیروی انسانی، رسمایه، مواداولیه و .... را به گونه ای ترکیب کند 

که در نقطه بهینه تولید قرار گیرد، باعث می شود سود حداکرث یا در 

صورت زیان دهی، زیان حداقل ایجاد شود. 

فرآیند  در  را  تولید  عوامل  از  بهینه ای  ترکیب  بنگاهی  چنانچه  حال 

تولید استفاده نکند، نتیجه آن، کاهش سود )در صورت سوددهی( یا 

به دست  بود.  هر چند  زیان دهی( خواهد  زیان )در صورت  افزایش 

فراوانی  مشکالت  با  عمل  در  تولید  عوامل  ترکیب  بهینه  نقطه  آوردن 

اما با درصد کمی از خطا می توان به این ترکیب دست  روبه رو است، 

یافت. استفاده بیش از حد نیروی کار )تراکم نیروی انسانی( که در 

در  رسمایه  انباشت  یا  دارد  وجود  معمول  طور  به  دولتی  رشکت های 

سود  کاهش  یا  زیان  افزایش  مهم  علل  از  یکی  دارایی ها،  انواع  قالب 

رشکت های دولتی است.

پیچ و خم های مدیریت و تقابل با قوانین و مقررات

واگذاری  و  کوچک سازی  یا  ساختار  اصالح  رهاسازی،  به رغم 

از  بزرگی  مجموعه  کماکان  غیردولتی،  بخش  به  دولتی  رشکت های 

دولت  به  وابسته  بازرگانی  و  خدماتی  صنعتی،  اقتصادی،  واحدهای 

اقتصاد  در  آنها  نقش  که  دارند  وجود  دولتی  رشکت های  عنوان  تحت 

کشور همان طور که بدان اشاره شد، بسیار اثرگذار و با اهمیت است.

مجموعه  این  با  مرتبط  اجرایی  و  ساختاری  پیچیدگی های  به  توجه 

بالقوه  عوامل  شمار  در  که  مواردی  تحلیل  و  تجزیه  و  اقتصادی 

تضعیف و تهدیدکننده این گونه رشکت ها و سوق دهنده آنها به سمت 

آنها  شناسایی  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  هستند،  زیاندهی 

می تواند کمکی باشد تا بتوان از بروز آنها جلوگیری کرد.

رشکت های دولتی یا وابسته و تابع )اعم از سودده، زیان ده و رسبه رس( 

منابع  آنها  اهم  که  هستند  روبه رو  مختلف  مسائل  از  مجموعه ای  با 

تشکیالتی،  ساختار  مالی،  و  محاسباتی  مقررات  و  قوانین  انسانی، 

آنچه  است.  آنها  نظایر  و  مختلف  دستگاه های  با  ارتباط  و  وظایف 

که  می آید  شمار  به  مواردی  جزو  عملیاتی،  هزینه های  آنها  بین  در 

مدیریت  بنابراین  می گیرند.  قرار  مدیریت  عملکرد  تاثیر  تحت  بیشرت 

اولیه  مواد  انسانی،  نیروی  )رسمایه،  تولید  عوامل  منطقی  و  صحیح 

تبع  به  و  تولید  هزینه های  کاهش  در  بسزایی  نقش  می تواند   )... و 

و  بهره وری  افزایش  نتیجه  در  و  محصول  تمام شده  قیمت  کاهش  آن 

سهم  عبارتی،  به  یا  دارایی ها  ترکیب  باشد.  داشته  رشکت  سودآوری 

دارایی های ثابت و جاری در مجموع دارایی ها جزو عواملی است که 

برای تحقق اهداف رشکت ها و بنگاه های اقتصادی در اختیار مدیریت 

بهینه  ترکیب  و  مناسب  انتخاب  که  طوری  به  دارد.  قرار  رشکت ها  این 

دارایی های جاری و ثابت می تواند در سودآوری کوتاه مدت و درازمدت 

تاثیر زیادی داشته باشد. با توجه به اینکه به طور معمول دارایی های 

و  ثابت  دارایی های  ندارد، کاهش  بر  ثابت، عوایدی برای رشکت ها در 

خلل  تولید  فرآیند  به  که  حدی  )تا  جاری  دارایی های  سهم  افزایش 

وارد نسازد( می تواند باعث افزایش سود رشکت های سودده و کاهش 

زیان رشکت های زیان ده شود. 

دارایی های  اقالم  جزو  )که  کافی  نقدینگی  وجود  مثال،  عنوان  به 

و  بیشرت  درآمد  ایجاد  برای  منبعی  می تواند  رشکت  در  است(  جاری 

زمینه ای مناسب برای رسمایه گذاری در واحدهای تولیدی، صنعتی و 

غیره باشد و به عنوان اهرم مالی – عملیاتی، در کاهش زیان و افزایش 

سود تاثیر بگذارد.

عدم استفاده از مازادهای مالی

رشکت ها،  در  بیشرت  رسمایه گذاری  برای  مالی  مازادهای  از  استفاده 

عملیات  توسعه  و  رشد  به  دستیابی  برای  مناسب  سیاست  یک 

رشکت است. رشکت هایی که از نظر مالی موفق هستند و مازاد ایجاد 

در  بدهی  پرداخت  و  اندوخته ها  و  ذخایر  انباشت  با  همراه  می کنند، 

درازمدت »ارزش ویژه« رشکت را افزایش می دهند. 

از طرف دیگر رشکت هایی که دچار زیان های مداوم باشند، نه تنها در 

انباشت ذخایر موفق نیستند، بلکه در پرداخت بدهی ها نیز با مشکل 

روبه رو خواهند بود و ارزش ویژه یا رسمایه آنها رو به کاهش می گذارد. 

به  متوسل  موردنیاز،  مالی  منابع  تامین  خاطر  به  دیگر،  طرف  از 

دریافت تسهیالت و وام بیشرت می شوند. از این رو، به خاطر کارمزد و 

امر تاثیری منفی بر حساب سود و زیان  این  بهره وام های دریافتی، 

مازادهای مالی،  و اصولی  ترکیب موثر  بنابراین  آنها خواهد گذاشت. 
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بسیار  دولت  به  وابسته  موسسه های  و  رشکت ها  طیف  که  آنجایی  از 

متنوع است و محدوده فعالیت آنها از مسائل صنعتی تا امور فرهنگی 

و علمی را دربرمی گیرد، نگاه متفاوت و درک رشایط هر دسته در زمان 

تدوین و تصویب قوانین یا تفسیر و تعمیم آن رضوری است و در این 

جهت به طور قطع با خالء مواجه هستیم. عالوه بر این، سازمان های 

و  عملکرد  حاکم،  ضوابط  مطابق  ناگزیرند  قانون،  حسب  نیز  ناظر 

اقدام های این بنگاه ها را رسیدگی کنند و این در صورتی بدون مشکل 

قابلیت  و  ارشاف  موسسه ها،  این  در  مسوول  مدیران  که  می رود  پیش 

کافی در عبور از این پیچ و خم ها را داشته باشند. 

مجامع،  این  به  پاسخگویی  و  رشکت ها  عمومی  مجامع  نظارتی  نقش 

و  بازنشستگی  کار،  تجارت،  قانون  همچون  حاکم  و  مادر  قوانین 

نظایر آن و نیز مواد برنامه هایی چون برنامه های پنج ساله توسعه و 

تبرصه های قانون بودجه همگی به نوعی یا در بخش هایی، رشکت ها و 

موسسه های وابسته به دولت را متاثر می سازند، اما در عمل توجه به 

تمام دقایق امور برای همه دست اندرکاران بسیار دشوار خواهد بود. 

وابستگی،  قطع  به  شدیدی  تمایل  دولتی  مدیریت  اینکه  از  رصف نظر 

دارد  دولتی  نظارت  و  مقررات  و  قوانین  از  خود  پیروی  و  ارتباط 

به  مربوط  قوانین  از  پیروی  را  رشکت  زیان دهی  عدم  حل  راه  و 

بعید  اما  می داند،  آزاد  تجارت  و  خصوصی سازی  و  بخش خصوصی 

رشکت ها  گونه  این  مدیریت  نیز  رشایطی  چنین  در  می رسد  نظر  به 

بتوانند در بخش خصوصی و فضای رقابتی )بدون حمایت ها و کمک 

در  باشند.  داشته  مناسبی  عملکرد  دولتی(  انحصارهای  و  رانت ها  و 

در  مختلف،  و  عدیده  مقررات  و  قوانین  از  پیروی  و  استفاده  ضمن 

و  سازمان  در  توقعاتی  و  انتظارها  موجب  می تواند  نیز  مجموعه  یک 

تشکیالت یک رشکت دولتی شود که قابلیت رقابتی و سوددهی، آن را 

تحت تاثیر خود قرار دهد.

متغیره  تک  پارامرتهای  صورت  به  دولتی  رشکت های  زیان دهی  عوامل 

باشند،  تفسیر  یا  حل  قابل  سادگی  به  که  نیست  خطی  معادالت  یا 

بلکه پارامرتهای چند متغیره و معادالت غیرخطی پیرشفته ای هستند 

را دشوار  آنها  امکان حل معضل  تاثیر متقابل متغیرها در یکدیگر  که 

در  کسی  کمرت  امروزه  موضوع،  اهمیت  و  امر  این  به  توجه  با  می کند. 

پایین بودن بازدهی اقتصادی رشکت های دولتی تردید دارد. اما میان 

حل  روش های  و  دولتی  رشکت های  ماهیت  مورد  در  اقتصاددانان 

معضل بازدهی پایین آنها نیز نگاه های متفاوتی وجود دارد.

قانون کار به عنوان یکی از قوانین مادر، بخشی از امور این مجموعه ها 

را تحت تاثیر قرار می دهد که در مواردی با فضا و فرهنگ حاکم بر آنها 

به طور کامل تطبیق ندارد. اگر قرار باشد مفاد قانون به طور کلی در 

با  مدیران،  تغییر  نیازمند  شود،  رعایت  بنگاه ها  و  رشکت ها  گونه  این 

توجه به رشایط حاکم بر نیروی انسانی آنها و دیگر قوانین و مقررات 

الزام آور است که از طریق دیگر دستگاه ها انشا و ابالغ می شود. 

به طور مثال، در مواردی رشکت ها و بنگاه های موضوع بحث، با قوانین 

استخدام  قانون  پرداخت،  هماهنگ  نظام  همچون  استخدامی  دیگر 

بازنشستگی مواجه هستند که همگی  کشوری و صندوق های متعدد 

اینها بخشی از مجموعه مسائل آنها را تشکیل می دهند.

گاه موجب رسدرگمی یا بروز پدیده های غیرقابل حل می شود، امواج 

لحاظ  از  که  است  مختلف  مسیرهای  از  و  مجموعه ها  این  به  ورودی 

روانی، موجب رفتارهای مختلف و غیرقابل پیش بینی و پنهان نیروی 

را  بنگاه  انسانی  انسانی در مجموعه می شود. چنانچه نقش نیروی 

به عنوان بزرگ ترین منبع، ذخیره یا ثروت آن در نظر داشته و پذیرفته 

و  بنیه  تضعیف  به  منجر  می تواند  منبع  این  در  انگیزه  نبود  باشیم،  

عملکرد بنگاه و در نهایت منجر به زیان دهی آن شود.

قالب و چارچوب بنگاه های وابسته به دولت بعد از مفاد اساسنامه و 

قانون محاسبات عمومی کشور، موارد مندرج در قانون تجارت است، 

اما این قانون برای بنگاه های خصوصی مناسب است و ترسی برخی 

مواد آن به زیرمجموعه دولت نیازمند تعدیل، تطبیق و تفسیر است که 

خود به درک و شناخت دقیق رشایط و موقعیت و زمینه های فعالیت 

این رشکت ها وابسته است.

قالب و چارچوب بنگاه های وابسته به دولت 
محاسبات  قانون  و  اساسنامه  مفاد  از  بعد 
قانون  در  مندرج  موارد  کشور،  عمومی 
تجارت است، اما این قانون برای بنگاه های 
برخی  تسری  و  است  مناسب  خصوصی 
نیازمند  دولت  زیرمجموعه  به  آن  مواد 
به  خود  که  است  تفسیر  و  تطبیق  تعدیل، 
موقعیت  و  شرایط  دقیق  شناخت  و  درک 
این شرکت ها وابسته  و زمینه های فعالیت 

است. 
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مدتی بود که در خانه با مشکلی مواجه شده بودیم!

البته  است،  آمده  پیش  شما  از  بسیاری  برای  احتماالً  هم   مشکل  آن 

شما  از  برخی  برای  شاید  کنید.   نگاه  آن  به  چگونه  که  این  به  بسته 

اما در خانۀ ما حتما یک مشکل   اصالً مورد خاصی به حساب نیاید؛ 

جدی و خاص بود!

مورچه ها!

در  شاعر  که  ریزه میزه  کوچولوی  موجودات  همین  مورچه ها  بله، 

وصفشان گفته  است: میازار موری که دانه کش است! 

کابوسی  به  تبدیل  ما  برای  بی آزار،  ظاهر  به  کوچولوی  حرشات  این 

شده  عصبی  تیک های  دچار  من  همرس  بودند.  شده  شبانه روزی 

چای ساز،  آشپزخانه،  کابینت های  در  کشویی  هر  داخل  چون  بود، 

قوطی های شکر و ادویه و ... پر از لشکر مورچه ها بود.

حال شاید فکر می کنید که ما کاری در برابر حملۀ بی امان مورچه ها 

نمی کردیم! خیر می کردیم، هر روز هم می کردیم، انواع سموم حرشه کش، 

 .... و  حرشه کش  پودری  گرد های  دستمال،  و  دست  سالح  از  استفاده 

همه و همه را امتحان می کردیم ولی در برابر هجوم بی امان مورچه  ها 

من  تا  بودیم  موضوع  این  درگیر  مدت ها  خالصه  نداشتند.  اثری  هیچ 

متوجه نکته ای ساده ولی بسیار پایه ای شدم!

 همۀ این اقدامات و قلع وقمع مورچه گان بی فایده بود مگر این که:

سوراخ اصلی و مبدأ حملۀ این حرشات اعصاب خردکن را پیدا کنم.

پس از آن کشف، هر روزی که به منزل بر می گشتم و اعرتاض همرسم 

را مبنی بر حملۀ مجدد مورچگان می شنیدم به جای این که وقتم را 

رصف نابودی مورچه گان در دسرتس کنم، سعی می کردم مبدأ ورودی 

اگر می توانستم  را پیدا کنم.   این مورچه گان  یا همان مرکز فرماندهی 

آن را پیدا کنم، درب آن را می بستم یا سم را فقط به همان جا می زدم و 

بدین صورت تا چندروزی از دست این مورچه گان راحت بودیم.

نازل شده باشد، می دانید که اغلب،  این بال بر رس شما هم  اگر  البته 

به  توجه  با  و  نیست  هم  راحتی ها  همین  به  ورود  نقطۀ  کردن  پیدا 

استراتژی النه مورچه

نویسنده: احسان مهدی نژاد

موسس سایت و مجموعه  هزار مدیر و مدرس برندینگ
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عنوان کسب وکاری قدیمی که اکنون قصد برند شدن دارد به احتمال 

حمله ور  بازار  نقاط  همۀ  به  کار  رشوع  برای  نمی تواند  زیاد،  خیلی 

شود! 

می شود؛  بلعیده  دشمنان  همان  و  رقبا   توسط  رسعت،  به  که  چرا 

از  ریزه میزه  مورچه گان  همین  مثل  بتواند  نوپا  کسب وکار  این  اگر  اما 

شود،  وارد  دارند،  کمرتی  مقاومت  دیواره هایش  که  کوچک  سوراخ  یک 

می تواند کم کم حوزۀ نفوذش را گسرتش داده و به بخش های مختلف 

و متفاوت بازار حمله کند؛ بدون این که برای ایجاد صدها سوراخ در 

دیوارهای سفت و سخت بازار تالشی کند.

مورچه گان  حضور  و  ورود  استعارۀ  از  توانستیم  سادگی  همین  به  ما 

این  البته  بیاموزیم.  اسرتاتژیک  بسا  چه  و  مهم  ولی  ساده؛  درسی 

داستان ادامه دارد.....

اسرتاتژی  کلمه  واقعی  معنای  به  بیشرت  کمی  فصل،  این  ادامه  در  اما 

بپردازیم. 

احتماالً سال های سال است که این واژه را می شنویم در رسانه ها، از 

مدرسان، از سیاسیون، از نظامیان و ....

اصالً اسرتاتژی چیست؟ 

به چه معناست؟ 

از کجا آمده است و اصالً چه به درد ما می خورد؟

این معناست:  به  و  درفرهنگ لغت ها، اسرتاتژی یک واژۀ کامال نظامی 

»نقشه و هدایت یک عملیات جنگی معموالً درازمدت برای رسیدن به 

هدف یا اهدافی خاص.«

در  و  شد  تجارت  وارد  کم کم  واژه  این  پیش،  سال  دویست   حدود  از 

آن  از  به شدت  کسب وکار  و  بازار  در  میالدی   1900 از  بعد  سال های 

استفاده می شد.

اگر بخواهیم به تعاریف آکادمیک اسرتاتژی ورود کنیم، در این مجال 

کوتاه تصورم این است کاری عبث کرده ایم. 

چه بسا که نام دارانی از قبیل مایکل پورتر، پروفسور دانشگاه هاروارد، 

گری همل، هرنی مینتزبرگ، ریچارد روملت و ... ده ها مقاله و چندین 

کتاب قطور در این باره نوشته اند. 

و  می شود  تقسیم  شاخه  زیر  و  شاخه  چندین  به  خود  اسرتاتژی 

عملیاتی،  اسرتاتژی های  سازمانی،  اسرتاتژی های  مثل  رسفصل هایی 

تمایز  اسرتاتژی  های  و  رقابتی  اسرتاتژی های  داخلی،  اسرتاتژی های 

دارد.

این موجودات، گاهی بسیار سخت است که بتوانیم  گسرتدگی قلمرو 

به مرکز فرماندهی و نقطۀ حمله دسرتسی پیدا کنیم.

حال این داستان چه دخلی به برندسازی  و اسرتاتژی دارد؟

داستان از جایی به موضوع برند و برندسازی مرتبط شد که ما چندی 

پیش در حال طراحی دوره ای آموزشی بودیم. 

در این دوره و در یکی از جلسات، اسرتاتژی های برندسازی را آموزش 

ناگاه  به  بودم،  دوره  اسالیدهای  طراحی  حال  در  که  زمانی  می دهیم. 

به یاد نکته ای مهم در زمینۀ حضور قدرتمند مورچه گان در منزل مان 

افتادم.

سپس سعی کردم که ارتباطی بین این موضوع و اسرتاتژی های ورود 

به بازار، علی  الخصوص برای کسب وکارهای نوپا پیدا کنم.

نتیجه این که رسفصلی پدیدار شد با نام اسرتاتژی النۀ مورچه!

حال این اسرتاتژی  چیست؟

در ادامه برای شما در این باره توضیحاتی را خواهیم داد:

به  حتی  نوپا،  برند  یا  کسب وکار  یک  عنوان  به  گروهی  یا  شخص  هر 

هر شخص یا گروهی به عنوان یک کسب وکار 
کسب وکاری  عنوان  به  حتی  نوپا،  برند  یا 
به  دارد  شدن  برند  قصد  اکنون  که  قدیمی 
احتمال خیلی زیاد، نمی تواند برای شروع 

کار به همه نقاط بازار حمله ور شود! 
همان  و  رقبا   توسط  سرعت،  به  که  چرا 
این  اگر  اما  می شود؛  بلعیده  دشمنان 
کسب وکار نوپا بتواند مثل همین مورچه گان 
که  کوچک  سوراخ  یک  از  ریزه میزه 
وارد  دارند،  کمتری  مقاومت  دیواره هایش 
را  نفوذش  حوزۀ  کم کم  می تواند  شود، 
و  مختلف  بخش های  به  و  داده  گسترش 
متفاوت بازار حمله کند؛ بدون این که برای 
و  ایجاد صدها سوراخ در دیوارهای سفت 

سخت بازار تالشی کند. 
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یا  با خواندن  این است که  برندباز، قصدمان  از کتاب  این قسمت   در 

اسرتاتژی  نیز  مورچه ها  حتی  که  بدانیم  مورچه ها  داستان  شنیدن 

دارند و به همین دلیل است که توانسته  اند تا این حد موفقیت آمیز، در 

خانه های من و شما زندگی و فعالیت کنند. 

در حالی که بسیاری از  افراد و کسب وکارها که فقط آرزوی برندشدن 

دارند همین قدر از اسرتاتژی را نیاموخته اند.

است،  شده  چاپ  این  از  پیش  که  ضدگلوله«  »برند  کتاب  در  البته 

در  تمایز  اسرتاتژی های  آموزش  به  کامل  صورت  به  دوم  فصل  در 

اشاره  آن  به  رسفصل وار  بخواهیم  فقط  اگر  که  پرداخته ایم  برندسازی 

کنیم شامل موارد زیر هستند:

اسرتاتژی  تخصص

در یک  ارائه می  دهیم حداقل  بازار  به  که  برندی  با هر  بتوانیم  که  این 

که  طور  همان  اما  کنیم؛  عمل  متمایز  و  تخصصی  به صورت  مؤلفه 

گفتیم این تخصص الزم است گاهی با سایر فنون و علوم ترکیب شود 

تا قدرتمندتر و مؤثرتر شود. 

و  می کند  تولید  برقی  تمام  اتومبیل های  فقط  که  تسال  مثل  )برندی 

اتومبیل بنزینی یا هیربید تولید نمی کند.(

اسرتاتژی ساخت یک دستۀ جدید 

تغییراتی  ایجاد  با  و  ندهیم  انجام  قدیمی  رقبای  مشابه  کاری  هم  ما 

کاربردی در نوع خدمات و محصوالت، با داشنت تفاوتی جدی در ظاهر  

بعضی  البته  که  شویم،  بازار  وارد  جدید  کامال  رسته  یک  صورت  به  و 

چارچوب جدیدسازی  یا  فریمینگ  را  روش  این  برندسازی  متولیان  از 

یک  ارائۀ  با  که  کره ای  خانگی  لوازم  برند  مثل  )برندی  می نامند  هم 

ماکروویو پیرشفته و متمایز به نام سوالردام ردۀ جدیدی را پایه گذاری 

نمود.(

اسرتاتژی ساخت یک نام برند جدید

که  بوده اند  بازار  در  سازمانی(   یا  )شخصی  برندهایی  که  این  یعنی 

با انتخاب یک نام برند زرنگ و قدرتمند، مسیر برندبازی را رسیع تر از 

سایرین پیموده اند. در مقابل، برخی نیز به دلیل نامی تنبل و ضعیف 

نتوانسته اند آن چه لیاقت شان بوده است را دست  یابند. )میوه ای با 

نام گوسربی چینی  از وقتی که کیوی نام گذاری شد، فروشی چندین 

برابری یافت یا مثال خانمی به نام سکینه کبودرآهنگی زمانی که بدل 

و  بسازد  را  خودش  شخصی  برند  توانست  شد  معصومی  پروانه  به 

مثالهایی از این دست که بسیارند(

اسرتاتژی ساخت هویت جدید

بدون  و  فله  آن  از  پیش  تا  که  محصوالتی  برای  رشکت هایی  یعنی 

و  کشوری  منطقه ای،  هویت هایی  می شدند،  عرضه  برند  و  هویت 

حتی جهانی ساختند. مثل برندهای معروف موز و آناناس در دنیا یا 

برندهایی که برای برنج و مرغ در ایران به وجود آمدند.

اسرتاتژی عرضه و بسته بندی های خاص

شیشه های  با  دنیا  معروف  فندقی  شکالت های  مانند  محصوالتی  به 

قوطی های  با  چیپس هایی  شکمی،  بطری های  با  دوغ هایی  خاص، 

کنید،  نگاه   ... و  املاسی  طرح  بسته بندی  با  دستشویی  مایع  لوله ای، 

همۀ این ها از این اسرتاتژی قدرتمند بسته بندی استفاده کرده اند.

اسرتاتژی تمرکز روی یک پیام واحد

مهم  بسیار  مفهوم  یک  روی  توانسته اند  سال  سال های  که  برندهایی 

اتومبیل های  مثل  بربند  جلو  به  قدرت  با  را  برندشان  و  کرده  تمرکز 

سواری معروف سوئدی و تمرکز روی پیام امنیت.

اسرتاتژی تمرکز روی محصول

این که شما نام یک برند را بیش از حد کش ندهید و سعی کنید با هر 

است.  شده  عجین  محصولتان  با  که  باشید  مفهومی  نمایندۀ  برندی 

خودش  سیاه  نوشابۀ  روی  نامش  از  فقط  که  نوشابه ای  برند  مثل 

فقط  که  معروف  مردانه  صورت تراشی  تیغ های  یا  می کند  استفاده 

محصوالت صورت تراشی مردانه را تحت این نام تولید می کنند.

اسرتاتژی تمرکز روی بازار های خاص

این یک  بازار وارد شوید.  به تمامی  برند  با یک  اغلب نمی توانید  شما 

دیدگاه اسرتاتژیک می خواهد که تشخیص دهید کدام بخش از بازار را 

فدا کرده و کدام بخش را تحت سیطرۀ خود قرار دهید. 

قرار  هدف  را  ثروتمندان  بازار  که  لباسی  یا  ماشین  برندهای  مثل 

داده اند.
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اسرتاتژی تمرکز روی اولین بودن

ذهن  در  کوچک،  هرچند  کاربردی،  و  مهم  زمینه ای  در  بتوانیم  که  این 

دانشگاه   تاید،  خوش خواب،  دلسرت،  پفک،  باشیم.  اولین  مخاطبان 

تهران و ... همه و همه قدرت اولین بودن را در خود دارند. البته برای 

دومین ها نیز اغلب جایگاهی قدرتمند وجود دارد ولی نه همیشه برای 

رتبه های چهار و پنج و پایین تر.

اسرتاتژی میراث

کشوری  و  منطقه ای  شغلی،  خانوادگی،  میراثی  داشته های  از  یعنی 

اول  از  را  چرخ  همیشه  که  نیست  الزم  کنیم.  را  استفاده  بهرتین  خود 

انواع ماءالشعیر در آملان  اخرتاع کنیم. مثال میراث تولید صدها سالۀ 

راهی برای ساخت برندهای قدرتمند آملانی در این زمینه شده است یا 

میراث ساخت ساعت در سوییس، میراث تولید قالی در کاشان و .....

اسرتاتژی جغرافیا

باید بتوانیم از پتانسیل جغرافیایی محل زندگی  یا کسب وکارمان که 

به دنبال  و  بهینه کنیم  یا روستای مان باشد، استفادۀ  می تواند شهر 

خودمان  مرغ  همین  واقعا  آن ها  حالی که  در  نباشیم  همسایه  غازهای 

هستند. 

به فرصت هایی که در  برندسازی زعفران، خرما، اماکن گردشگری و ... 

در ایران وجود دارد بیشرت دقت کنیم.

اسرتاتژی توزیع

قدرتمند  توزیع  ولی  دهیم؛  ارائه  را  خدمات  و  محصوالت  بهرتین  اگر 

برند  زد.  نخواهیم  هدف  به  احتماالً  باشیم،  نداشته  هوشمندانه ای  و 

به  فروش  برای  درجهان  بار  اولین  می فروخت   ساعت  که  تایمکس 

سوپرمارکت ها وارد شد و بسیار موفق شد.

چندین سال پیش یک برند ماهیتابه دوطرفه  در ایران فعالیت می کرد 

که برای توزیع محصوالتش به هیچ وجه از فروشندگان لوازم خانگی 

استفاده نمی کرد و فقط از افرادی غیر از این شغل بهره می برد!! این 

اداری و سازمان ها  به تمامی مراکز  نیز به صورت مویرگی  نمایندگان 

برای فروش تک به تکی این محصوالت مراجعه می کردند و بسیار هم 

موفق بودند!

اسرتاتژی خدمات خاص

فرصت بی نظیری که در ارائۀ خدمات به مشرتیان وجود دارد، می تواند 

ما را به شدت از رقبای مان متمایز کند.

سعی کنید خدماتی به شدت متمایز از سایر رقبای خود انجام دهید. 

انجام داده  الکرتونیک  لوازم  اول فروش  کاری که برند جهانی و درجه 

است. 

به کارگیری یک گروه متخصص نصب و تعمیر لوازم برقی با نام برند  

برندی  هر  با  را  کاالیی  هر  شما  که  صورت  این  به  است،  جداگانه ای 

حرفه ای  و  متخصص  تیم  توسط  بخرید،  زنجیره ای  فروشگاه  این  از 

خدمات آن ها پشتیبانی می شوید!

اسرتاتژی تمرکز روی طراحی

اصول  قدرتمندترین  از  یکی  و  مهم ترین  جدیدترین،  شاید  این 

اسرتاتژی تمایز است. 

وبسایت  ظاهری  نمای  خودتان،  پوشش  و  ظاهر  در   می توانید  شما 

فروشگاهی،  مجموعه های  خدمات،  محصول،  شخصی تان، 

هرن  از  دیگر  کار  هزاران  و  اجتماعی  شبکه های  آموزش،  شهرسازی، 

طراحی بهره بربید. 

آملانی،  اتومبیل  های  غیربرقی،  خانگی  لوازم  سوئدی  معروف  برند 

ستون  جهان،  موبایل  برند  معروف ترین  و  ُکره ای  لوازم  خانگی  برند 

اسرتاتژی خود را روی طراحی قرار داده اند.

استاد  گفتۀ  به  بنا  یا  قدرتمند  اسرتاتژی  از  مهم  بسیار  تعریفی  اما 

بد  اسرتاتژی  برابر  در  خوب  اسرتاتژی  روملت،  ریچارد  اسرتاتژی، 

وجود دارد:

»هر اسرتاتژی باید شامل یک هستۀ مرکزی باشد و این هسته، 

حداقل دارای سه جزء بسیار حیاتی و مهم است«

است!  تشخیص  اسرتاتژی،  قسمت  مرکزی ترین  و  ترین  هسته ای   

را آسیب شناسی  یا کسب وکار  باید یک برند  از همه  اول  این که  یعنی 

کرده و تشخیص دهیم که مشکل یا گلوگاه اصلی چیست یا کجاست؟

دومین الیۀ این هسته، تدوین یک مسیر راهنما برای حل مشکل یا   

مسیر حرکت است که گامی غیر اجرایی است. 

درست مثل گارد ریل های کنار جاده که دامنۀ حرکتی ما را مشخص 
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می کنند و به ما می گویند که از چه مسیری و چه حدودی باید حرکت 

کنیم و از چه مرزهایی نباید عبور کنیم.

سومین الیه، یک برنامه یا اقدام اجرایی مشخص است.   

معموالً بر خالف تصور عامه که فکر می کنند اسرتاتژی باید الزاماً یک 

برنامۀ بسیار بلندمدت و پیچیده باشد، اسرتاتژی در عمل اغلب یک 

کار بسیار دم دستی ولی بسیار مهم برای عبور از بحران یا ردشدن از 

گلوگاه یا کسب درآمد فوری از یک برند یا کسب وکار است.«

اگر بخواهم با یک تمثیل این هسته اسرتاتژی را باز کنم به این صورت 

خواهد بود:

در  عارضه ای  بستگان تان  از  یکی  یا  شما  ناکرده  خدای  کنید   فرض 

مراجعه  حاذق  پزشکی  به  شما  و  است  کرده  پیدا  سینه  قفسۀ  ناحیۀ 

می کنید.

تشخیص: این که درد و عارضه قطعاً به قلب بیمار مربوط است   

میزان  چه  تا  و  رگ  چند  است،  کرونری  عروق  گرفتگی  بیماری،  آن  و 

گرفتگی با چه میزان فوریت؟

بیمار   این  درمان  راه  آیا  که  کنیم  مشخص  باید  راهنما:  مسیر   

حل  آنژیوپالستی  با  مشکل  و  است  استنت  گذاشنت  یا  بالون زدن 

باید  دهد؟  انجام  بای پس  یا  باز  قلب  عمل  باید  که  این  یا  می شود 

دقیقاً مشخص کنیم که مسیر عبوری ما کدامین خواهد بود؟

انجام  باز  قلب  عمل  بیمارمان  شد  قرار  که  حال  اجرایی:  اقدام   

دهد  باید چه آزمایشاتی انجام دهد؟ 

در  حداکرث  و   بیمارستان  کدام  در  قلب،  جراح  کدام  توسط  ادامه  در 

چه تاریخی باید بسرتی شود؟ یک نقشۀ اجرایی مو به مو. این تقریباً 

مشابه حالت یک اسرتاتژی خوب در یک نمونۀ واقعی در زندگی روزمره 

است. حال خودتان می توانید این سه مرحله هسته ای اسرتاتژی را در 

برند شخصی یا سازمانی تان در همین وضعیت کنونی  تطبیق دهید. 

برای خودتان مشخص کنید که:

عنوان موضوع یا مشکل اصلی چیست؟

تشخیص: این مشکل دقیقا چیست و مشکل از کجا ناشی شده 

است؟

مسیر راهنما: برای حل این مشکل ما چه گزینه های در دسرتس 

و قابل انجامی داریم و با چه میزان اختیارات و امکانات؟

اقدام اجرایی: در اولین قدم چه کاری می توانیم برای حل این 

مشکل انجام دهیم؟ یک برنامه اجرایی و کاربردی

اما باید بگویم که داستان مورچه های منزل ما قسمت دیگری هم دارد!

بعد از مدتی که ما مورچه های تندرو و سیاه رنگ را تعقیب  کردیم و در 

صدد یافنت النه های آن ها بر آمدیم، متوجه شدیم که نسل جدیدی از 

مورچه ها نیز به ما حمله ور شده اند.

بسیار  اما  می کردند؛  حرکت  کند  بسیار  که  بودند  مورچه هایی  آن ها 

برای  خصوصا  موارد  از  بسیاری  در  و  بودند  بی رنگ  شاید  و  کم رنگ 

افرادی عینکی مثل من اصالً قابل مشاهده نبودند.

خداواندا! این ها دیگر چه جور موجوداتی هستند؟ 

من به شخصه یکی دوباری به دنبال ردزنی این دسته از مورچه ها نیز 

وقت گذاشتم؛ اما به قدری این کار سخت و ناممکن بود که بی خیالش 

شدم و جالب این که این موجودات به قدری نامرئی و کم اثر بودند که 

حساسیت های همرسم نیز نسبت به آن ها کم شد!

شبح وار،  کمرنگ،  مورچه های  طبیعت.  از  دیگر  اسرتاتژی  یک  هم  این 

ادامه  مدت ها  تا  را  خرمی  و  خوب  زندگی  و  شدند  ما  خانۀ  بازار  وارد 

دادند.

لب کالم  مقاله

مورچه ها همین موجودات کوچولوی ریزه میزه برای زندگی و حرکت 

روزمره خود اسرتاتژی هایی بسیار مهم و کاربردی دارند! 

بسا  چه  و  میلیون ها  وکارها  کسب  از  بسیاری  که  حالیست  در  این 

اسرتاتژی  یک  نتوانسته اند  هنوز  و  می کنند  هزینه  تومان  میلیاردها 

منسجم و کاربردی برای خود یافته و اجرا نمایند.

سنگین  متون  مطالعه  به  ساعت ها  که  نداریم  وقت  اگر  نهایت  در 

برمان  و  دور  ساده  طبیعت  همین  از  نیست  بدک  بپردازیم  اسرتاتژی 

و  شخصی  برندهای  برای  موفقیت  و  ماندگاری  برای  درس هایی 

سازمانی خود بگیریم.
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فواید گیاهان آپارتمانی و اثرات مثبت روحی روانی 

وجود گیاه داخل منزل

بودند.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  گیاهان  زمین،  آفرینش  بدو  از 

برای  را  دارو  و  سوخت  فیرب،  ساختمانی،  مصالح  غذایی،  مواد  آن ها 

انسان ها و حیوانات فراهم می  کنند. 

خود  منازل  تزئین  منظور  به  گیاهان  از  برش  پیش،  سال  هزاران  از 

مانند  مختلف  درمراسمات  گیاهان  و  گل  همچنین  و  می کرد  استفاده 

عروسی و تشییع جنازه مورد استفاده قرار می  گیرند.

انسان  جسمی  و  روحی  سالمتی  در  بی  شماری  مزایای  از  گیاهان 

از این  از افراد به پرورش آن ها می  پردازند و  برخور دارند و بسیاری 

بابت احساس رضایت فراوانی دارند. 

انسان  سالمتی  برای  خانگی  گیاهان  مزایای  از  برخی  به  اینجا  در 

خواهیم پرداخت.

مبارزه با رسماخوردگی و آنفوالنزا  

طریق  از  که  ویروس هایی  و  ذرات  اثر  در  رسماخوردگی ها  بیشرت 

نشان  مطالعات  و  می  شوند  ایجاد  می  شوند  انسان  بدن  وارد  هوا 

می دهند که گیاهان خانگی می  توانند خطر ابتال به رسماخوردگی ها و 

بیماری های دیگر را تا 30% کاهش دهند و این امر به این دلیل است 

ویروس ها  و  آلوده  ذرات  از  را  منزل  داخل  هوای  خانگی،  گیاهان  که 

تصفیه می کنند و همچنین گیاهان خانگی با از بین بردن آالینده های 

از بروز  ارگانیک فرار است  VOCs که یک ترکیب  موجود در هوا مانند 

تهوع، رسدرد و سایر مشکالت تنفسی پیشگیری می  کنند.

افزایش اکسیژن هوا  

رسدرد  که  می شود  رسدرد  بروز  باعث  مغز  در  موجود  اکسیژن  کمبود 

فعالیت  و  داده  کاهش  را  ما  بهره وری  است  ممکن  و  است  دهنده  آزار 

اکسیژن  فتوسنتز،  طریق  از  خانگی  گیاهان  کند.  مختل  را  ما  روزانه 

فواید گیاهان آپارتمانی برای سالمت روحی روانی

www.namnak.com   :برگرفته از
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موجود در فضای خانه را افزایش می  دهند و از بروز مشکالت ناشی 

از کمبود اکسیژن جلوگیری می  کنند.

تصفیه کننده هوا  

را  آن  و  می گیرند  محیط  هوای  از  را  سمی  مواد  آپارتمانی،  گیاهان 

جریان  ورود  که  طبیعی  هوای  کننده  تصفیه  یک  می کنند،  اکسیژنه 

هوای پاکیزه به مغز شما را هموار می کند.

ایجاد حس خوشحالی و بهبودی در شخص  

برگ های سبز و رنگ های مختلف گیاهان خانگی، توجه ما را به خود 

می شوند.  ما  در  خوشحالی  و  آرامش  ایجاد  باعث  و  می  کنند  جلب 

بیمارستان ها  در  مختلف  گیاهان  وجود  که  می دهند  نشان  مطالعات 

سبب ترسیع در بهبودی بیماران خواهد شد.

بهبود سالمت روان  

احساس  بروز  از  جلوگیری  باعث  منزل  در  گیاهان  از  کردن  نگهداری 

افرسدگی و تنهایی در فرد می شود و با ایجاد احساس شادی در فرد 

به او در تعیین اهداف جدید در زندگیش کمک می  کند.

یک گیاه آپارتمانی سالم به سالمت ذهن شما کمک می کند. خاک گیاه 

شیمیایی  واکنش های  انجام  موجب  که  است  میکروب هایی  شامل 

آزاد می کنند بنابراین موجب خوب شدن حال شما  اندروفین  شده و 

احساس  شما  به  نیز  زیبا  گل  گلدان  یک  دیدن  همچنین  می شود. 

آرامش می دهد و اسرتس را دور می کند.

تقویت حافظه و تمرکز  

می شود  تمرکز  و  حافظه  تقویت  سبب  خانه،  در  خانگی  گیاه  داشنت 

با  می کند.  ایجاد  بسته  فضای  در  طبیعت  آرامش  از  تصوری  زیرا 

نگهداری یک گیاه آپارتمانی در محل کار می توانید به افزایش عملکرد 

شناختی کمک کرده و از میزان پرش افکارتان بکاهید.

کاهش فشار خون  

گیاهان خانگی باعث کاهش اسرتس و در نهایت کاهش فشار خون در فرد 

می  شود. اسرتس، یکی از دالیل فشار خون باال است و همچنین مراقبت 

از گیاهان خانگی باعث کاهش بروز بیماری های قلبی در فرد می شود.

کاهش دی اکسید کربن  

دی اکسید کربن، محصول نهایی تنفس انسان به محیط پیرامون خود 

یابد، می  تواند  افزایش  انسان  پیرامون  آن در هوای  اگر میزان  و  است 

برای سالمت او مرض باشد و باعث ایجاد خواب آلودگی شود. وجود 

گیاه در منزل باعث کاهش دی اکسید کربن در هوا می شود، زیرا گیاه 

در طی فتوسنتز، دی اکسید کربن را جذب و اکسیژن تولید می کند.

تسکین درد  

برای  هستند،  باالیی  دارویی  مزایای  دارای  خانگی  گیاهان  از  برخی 

مثال گیاه آلوئه ورا باعث کاهش التهاب و کاهش درد به خصوص در 

پوست می  شود.

پیشگیری از آلرژی  

آلرژی معموال به دلیل قرار گرفنت سیستم ایمنی بدن در معرض ماده 

به  گیاه،  به  نسبت  است  ممکن  افراد  از  برخی  می شود.  ایجاد  آلرژن 

کودکان  کنید  سعی  اگر  و  باشند  داشته  حساسیت  گرده،  خصوص 

قرار  گیاهان  گونه  این  معرض  در  زودتر  زدایی  حساسیت  با  را  خود 

دهید، به آن ها در تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از بروز آلرژی در 

آینده کمک خواهید کرد.

بهبود عملکرد مغز  

افزایش سطح اکسیژن  با  همانطور که قبال گفته شد، گیاهان خانگی 

موجود در هوا باعث افزایش تمرکز و بهبود عملکرد مغز می شوند.

تقویت رضیب هوشی  

برای توجه جهت دار  ما  وجود گیاهان خانگی سبب می شود ظرفیت 

کار  یک  روی  می توانیم  که  زمانی  مدت   -)directed attention)

عملکرد  افراد  شود  می  سبب  همچنین  شود.  تقویت  ـ  شویم  متمرکز 

ادراکی بهرتی از خود نشان دهند.

تامین هوای پاک  

آمدی  و  رفت  پر  خیابان  یا  و  کارخانه  زندگیتان  محل  اطراف  در  اگر 

وجود دارد، با نگه داری از گیاهان خانگی قادر به تصفیه هوای منزل 

خود از آالینده ها و ذرات مرض موجود در هوای منزل تان خواهید شد.

جلوگیری از آبریزش بینی  

برخی از گیاهان مانند اکالیپتوس که دارای رایحه ای معطر هستند، 

طبیعی  دارویی  و  می کنند  جلوگیری  فرد  در  بینی  آبریزش  ایجاد  از 

برای از بین بردن خلط نیز هستند.

مرطوب کننده طبیعی هوا  

دستگاه  خرید  جای  به  می  کنید،  زندگی  خشک  ای  منطقه  در  اگر 

گیاهان  زیرا  کنید،  نگه داری  خانگی  گیاه  تعدادی  از  است  بهرت  بخور 

قادر به تنظیم رطوبت موجود در هوا هستند.

بهبود کیفیت خواب  

را درمان می کند  آپارتمانی در خانه، مشکل بی خوابی  وجود گیاهان 



مجله علمی - تخصصی   تابستان 1401  شماره 6 مجله علمی - تخصصی  تابستان 1401  شماره 6 مجله علمی - تخصصی   تابستان 1401  شماره 28286 مجله علمی - تخصصی  تابستان 1401  شماره 6

بهبود  را  آزاد می کنند هوای محیط  اکسیژن  این گیاهان در شب  زیرا 

داده و موجب می شوند راحت تر تمرکز کرده و ذهن خود را آرام کنید 

مروارید  گل های  مانند  خانگی  گیاهان  از  بسیاری  روید.  خواب  به  و 

باعث بهبود خواب شخص و آرام شدن ذهن در طول شب می شوند.

خنثی کردن دود سیگار  

آن  سوخنت  هنگام  که  است  شیمیایی  مواد  از  بسیاری  حاوی  سیگار 

دود  معرض  در  که  افرادی  می دانیم  همچنین  و  می  شوند  آزاد  هوا  در 

انواع  به  ابتال  معرض  در  سیگاری  افراد  از  بیشرت  دارند  قرار  سیگار 

خانگی  گیاهان  از  نگه داری  که  هستند  رسطان  و  تنفسی  بیماری های 

باعث خنثی شدن مواد شیمیایی مرض موجود در دود سیگار می شود 

و از ابتال به بیماری های ناشی از آن پیشگیری می کند.

افزایش خالقیت  

مطالعات حاکی از این این هستند که گیاهان خانگی با بهبود عملکرد 

گیاهان  رنگ  همچنین  و  می شوند  فرد  خالقیت  افزایش  باعث  مغز، 

آن ها  بهره وری  و  می شود  افراد  در  خوشایند  احساسی  ایجاد  باعث 

را افزایش می  دهد.

خنک کردن فضای اتاق  

گیاهان با آزاد کردن اکسیژن و افزایش رطوبت هوا باعث کاهش دمای 

اتاق و کاهش مرصف انرژی می  شوند.

کاهش رس و صدا  

در  موجود  صداهای  و  رس  کربن،  اکسید  دی  جذب  بر  عالوه  گیاهان 

و  یادگیری  برای  آرام تر  محیطی  و  کرده  جذب  را  خود  اطراف  فضای 

تمرکز بیشرت برای شما به ارمغان می  آورند.

ایجاد حس موفقیت در فرد  

و  کردن  صحبت  و  خانگی  گیاهان  از  نگه داری  مطالعات،  به  توجه  با 

آواز خواندن برای آن ها باعث ایجاد احساس خوشبختی و موفقیت 

در بسیاری از افراد می  شود. افراد با مراقبت از گیاهان، توانایی بهرتی 

در مراقبت از خود و احساسات خود خواهند داشت و قادر به پرورش 

احساس خوشبختی در خودشان می شوند.

افزایش خالقیت و بازده در محیط کار  

وجود گیاهان سبز در خانه و محل کار سبب می شود افراد کار موثرتری را 

انجام دهند و محیط کار شادتری داشته باشند. ازدیگر مزایای استفاده 

منفی،  روحیات  کاهش  روحی،  حالت  بهبود  کار،  محیط  در  گیاهان  از 

کاهش حواس پرتی، افزایش خالقیت و افزایش بازده فعالیت است.

کمک به سالمت خانواده  

گل و گیاه تاثیر مثبت بر وضعیت جسمی و روحی افراد دارند و سبب 

آنها  به  و  شده  افراد  بدن  جسمی  و  فکری  نیروهای  ساخنت  هماهنگ 

تعادل می بخشند، بنابراین بهرت است افرادی که دور از طبیعت و در 

شهرها زندگی می کنند، مدتی پنجره ها را باز بگذارند تا هوای آزاد در 

محیط جریان یابد و گیاهان به سالم سازی محیط کمک کنند.

نحوه انتخاب و مراقبت از گیاهان خانگی 

به  است  الزم  اما  نیست،  دشواری  کار  خانگی  گیاهان  از  نگه داری 

مواردی در این باره توجه کنید:

باشد  شما  اتاق  با  متناسب  اندازه  نظر  از  که  کنید  انتخاب  را  گیاهی 

که  کوچک  گیاهانی  است  بهرت  هستید،  آپارتمانی  منازل  ساکن  اگر  و 

به  رشد  برای  گیاهان  کنید.  انتخاب  را  است  آسان  آن ها  از  نگهداری 

نور خورشید نیازمندند، بنابراین اگر منزل شما از نور کافی برخوردار 

مستقیم  نور  نیازمند  که  کنید  انتخاب  را  گیاهانی  است  بهرت  نیست، 

چینی  گیاهان  یا  و  فلش  تاک  مار،  گیاه  مثال  برای  نیستند،  خورشید 

گزینه های مناسبی برای شما خواهند بود. همچنین اگر منزل شما 

هستند،  مستقیم  نور  نیازمند  که  گیاهانی  رشد  برای  کافی  نور  از 

شما  برای  مناسبی  گزینه  یشم  و  عنکبوتی  گیاه  است،  برخوردار 

و  کنید  مراجعه  اینرتنت  به  می توانید  همچنین  می  شوند.  محسوب 

از  زمینه  این  در  و  کنید  انتخاب  خود  آپارتمان  برای  مناسب  گیاهی 

باغبانان نیز می توانید مشورت بخواهید.

برای  بی  شماری  مزایای  دارای  تنها  نه  خانگی  گیاهان  از  نگهداری 

سالمتی شما است، بلکه می  تواند زیبایی منحرص به فردی به منزل 

شما ببخشد و شما می توانید اتاق خود را با گیاهان بنفشه، آزالیا و 

سایر گیاهان رنگارنگ دیگر تزیین کنید.

همچنین الزم است که برای نگه داری از گیاهان خانگی خود به گلدان 

آن ها نیز توجه کنید، شما می  توانید گلدان های رسامیکی، مسی و یا 

انواع دیگری را برای گیاهان تان انتخاب کنید.

مزاحم  که  دهید  قرار  خود  خانه  از  مناسب  قسمتی  در  را  گیاهان 

فعالیت های مختلف شما نشود.

که  بود  خانگی  گیاهان  از  نگه داری  مزایای  از  تعدادی  فوق  موارد 

با  است  بهرت  بنابراین  و  بی تفاوتیم  آن ها  به  نسبت  ما  از  بسیاری 

نگه داری از این گیاهان، از مزایای بی شمار آن بهره مند شویم.
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توصیف  را  موقعیت هایی   )The Pygmalion Effect(پیگمالیون اثر 

می کند که در آن انتظارات باالی یک فرد باعث بهبود رفتار و در نتیجه 

عملکرد ما در یک منطقه خاص می شود. این نشان می دهد که وقتی از 

ما انتظار بیشرتی می رود، بهرت عمل می کنیم.

اثر پیگمالیون در کجا رخ می دهد؟

تصور کنید در حال رشوع یک پروژه جدید در محل کار هستید. رئیس 

شما به دیدنتان می آید و به شما می گوید که از دیدن محصول نهایی 

بسیار هیجان زده است، زیرا می داند که شما به خوبی از پس این کار 

بر خواهید آمد.

ممکن  دارد،  عملکردتان  از  زیادی  انتظارات  شما  رئیس  که  آنجایی  از 

این، چون  بر  از شما حمایت بیشرتی کند. عالوه  پروژه  است در طول 

نیز  را  خود  رفتار  است  ممکن  کنید،  برآورده  را  او  انتظارات  می خواهید 

اضافه  کنید،  پروژه  رصف  را  بیشرتی  ساعات  است  ممکن  دهید.  تغییر 

کاری نمایید و کیفیت کار خود را مورد ارزیابی قرار دهید. از آنجایی که 

هم رئیستان و هم شما رفتارتان را تغییر داده اید، ممکن است پروژه در 

نهایت موفق تر از آن چیزی شود که می توانست باشد. انتظارات رئیس 

شما باعث شد سخت تر کار کنید که منجر به بهبود عملکرد و در نهایت 

نتیجه بهرت شد.

هنگامی که انتظارات مثبت بر رفتار و عملکرد ما تأثیر مثبت می گذارد، 

با عملکرد مدرسه  اثر پیگمالیون اغلب  اثر پیگمالیون می گویند.  آن  به 

با  را  خود  انتظارات  اغلب  رئیسان  یا  معلمان  زیرا  است،  مرتبط  کار  یا 

دانش آموزان یا کارمندان خود در میان می گذارند.

چرا اثر پیگمالیون اتفاق می افتد؟

اثر پیگمالیون یک پدیده روانشناختی است که توصیف می کند چگونه 

انتظارات می توانند رفتار را اصالح کنند. این شواهدی را برای پیشگویی 

باورهای  که  است  ایده  این  بر  مبتنی  که  می دهد،  ارائه  خودشکوفایی 

اثر پیگمالیون، هاله و ایکیا چیست و چه کاربردی در مدیریت دارد؟

 www.karokasb.org  :برگرفته از
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دیگران در مورد ما به واقعیت می پیوندند، زیرا باور آن ها بر نحوه رفتار 

ما تأثیر می گذارد. اثر پیگمالیون به طور خاص موقعیت هایی را توصیف 

می کند که در آن نظرات مثبت مافوق در مورد عملکرد، منجر به عملکرد 

بهرت می شود.

اثر پیگمالیون به این دلیل رخ می دهد که انتظارات دیگران بر رفتار آن ها 

و رفتار ما تأثیر می گذارد. اگر کسی باور داشته باشد که ما به احتمال 

اهداف،  آن  به  رسیدن  برای  ما  به  کمک  برای  شد،  خواهیم  موفق  زیاد 

رفتار متفاوتی با ما خواهد داشت. ما نیز به نوبه خود، وقتی کسی از ما 

انتظار موفقیت دارد، تمام تالش خود را می کنیم تا آن انتظارات را برآورده 

نماییم.

اثر   1968 سال  در  بار  اولین  که  رفتاری  روانشناس  روزنتال،  رابرت 

پیگمالیون را مورد بررسی قرار داد، بعداً در سال 1973 یک نظریه چهار 

عاملی مبنی بر اینکه چرا این اثر رخ می دهد ارائه کرد. روزنتال، فضا، 

ورودی، خروجی و بازخورد را چهار عاملی دانست که منجر به انتظار 

معلم از دانش آموزان می شود و بر رفتار دانش آموزان تأثیر می گذارد.

فضا به این واقعیت اشاره دارد که اگر معلمی از دانش آموزان خود توقعات 

باالیی داشته باشد، ممکن است فضای گرم اجتماعی-اقتصادی ایجاد 

کند. او نسبت به دانش آموزان خود احساس مثبتی دارد و کالس درس 

این نگرش را منعکس می کند.

معتقدند  که  دانش آموزانی  به  معلمان  که  است  این  گویای  ورودی 

هوشمند هستند، مواد درسی بیشرت و باکیفیت تری ارائه می دهند.

خروجی به این معنی است که معلمان به آن دانش آموزان فرصت های 

بیشرتی برای پاسخگویی و مشارکت در کالس درس می دهند.

آخرین عامل بازخورد بود، که به احتمال اینکه دانش آموزانی که عملکرد 

مورد  در  خود  معلمان  از  دقیق تری  بازخورد  بود  ممکن  داشتند  بهرتی 

چگونگی بهبود دریافت کنند، اشاره داشت.

اثر پیگمالیون )اثر روزنتال( در مدیریت و اسرتاتژی 

کسب و کار

کارکنان،  عملکرد  بر  پیگمالیون  اثر  کار،  و  کسب  مدیریت  زمینه  در 

نسبت به انتظارات مدیران و رهربان اشاره دارد. برای مثال، هنگامی که 

می دهد  نشان  کارمند  به  غیرمستقیم  یا  شفاهی  صورت  به  مدیر،  یک 

با  برای مطابقت  دارد، عملکرد واقعی کارمند  باالیی  انتظارات  او  از  که 

پیگمالیون  اثر  انسانی،  منابع  مدیریت  در  می یابد.  افزایش  انتظارات 

ابزاری برای رهربان جهت تأثیرگذاری بر عملکرد کارکنان و در نتیجه بر 

عملکرد سازمان است. در حوزه مدیریت اسرتاتژیک، این پدیده انتظارات 

رهربان و مدیران را از طریق حمایت از نیروی کار سازمان به دستیابی 

به اسرتاتژی ها مرتبط می کند. در این راستا، مدیران و اسرتاتژیست های 

کسب وکار باید درک خود را از تأثیر پیگمالیون بر رهربی برای تأثیرگذاری 

مثبت بر کارمندان و دستیابی به اهداف کسب و کار و اهداف اسرتاتژیک 

اعمال کنند.

با توجه به وقوع اثر پیگمالیون در سازمان ها و عملکرد فردی کارکنان، آن 

را می توان برای توصیف عملکرد گروه ها یا تیم ها و حتی کل سازمان ها 

افراد،  انتظار- خروجی( برای  انتظار-عملکرد )یا  استفاده کرد. رابطه 

تیم ها، گروه ها، دپارتمان ها، بخش ها و سازمان ها از طریق تأثیر روانی 

رهربان و مدیران بر منابع انسانی اعمال می شود. در این راستا، رهربان 

شغلی،  الزامات  توسعه  در  ویژه  به  را  پیگمالیون  اثر  باید  سازمانی 

انتظارات و اهداف در نظر داشته باشند. هدف اصلی باید بهینه سازی 

عملکرد سازمان از طریق بهینه سازی اثرات مثبت این پدیده بر کارکنان 

سازمان باشد.

ارتباط اثر پیگمالیون با فرسودگی شغلی کارمندان

فرسودگی شغلی زمانی اتفاق می افتد که کارکنان اسرتس ناشی از کار را 

تجربه می کنند که حل نشده ادامه می یابد. این وضعیت نامطلوب منجر 

به عملکرد پایین شغلی و همچنین رضایت شغلی پایین و روحیه پایین 

اثر  به  را  شغلی  فرسودگی  روانشناختی  ماهیت  این  می شود.  کارکنان 

پیگمالیون مرتبط می کند. تصور اولیه این است که انتظارات بیش از حد 

باالی رهربان از زیردستان می تواند منجر به اسرتس بیش از حد مرتبط 

شغلی  فرسودگی  به  منجر  گردد،  رها  حل نشده  وقتی  که  شود  کار  با 

خواهد شد.

و مقاصد  اهداف  و  انتظارات رهربان  برآوردن  برای  کارمند در تالش  یک 

مرتبط که بسیار باال و بسیار دشوار هستند یا برای دستیابی به آن ها 

زمان زیادی نیاز است، دچار فرسودگی می شود. این مشکل زمانی ادامه 

می یابد که رهربان عوامل اسرتس را نادیده می گیرند و بر بهره وری تمرکز 

می کنند.

در سطح سازمانی، مدیران اجرایی اسرتاتژی هایی را اجرا می کنند که 

باالتر  سودآوری  با  که  می دهند  قرار  هدف  را  باالتری  عملکرد  معموالً 

و بهره وری باالتر کارکنان مطابقت دارد. این هدف برای کسب و کارها 
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طبیعی است، اما ابزار دستیابی به آن همیشه رویکرد بهینه ای نیست. 

برای مثال، انتظارات رهربان از افزایش بهره وری و سود می تواند برای 

دانش، مهارت ها و توانایی های کارکنان بسیار باال باشد.

جمع بندی

اثر پیگمالیون یک پدیده روان شناختی است که توضیح می دهد چگونه 

انتظارات مثبت دیگران از ما می تواند به یک پیش گویی تبدیل شود، زیرا 

منجر به بهبود عملکرد می گردد.

موجودات  عنوان  به  ما  که  می افتد  اتفاق  دلیل  این  به  پیگمالیون  اثر 

اجتماعی تحت تأثیر انتظارات خود و دیگران هستیم. اگر از فردی انتظار 

موفقیت داشته باشیم، احتماالً از او حمایت بیشرتی می کنیم تا به او در 

رسیدن به آن موفقیت کمک کنیم. به همین ترتیب، اگر فکر کنیم کسی از 

انتظارات سخت تر کار  انتظارات زیادی دارد، برای برآورده کردن آن  ما 

خواهیم کرد. انتظارات به عنوان یک پیشگویی عمل می کنند، زیرا تبدیل 

به انگیزه ای برای کار سخت می شوند.

مدیریت  در  خطاهایی  چه  و  چیست  هاله ای  اثر 

ایجاد می کند؟

 اثر هاله ای )The Halo Effect( یک سوگیری شناختی است که ادعا 

می کند برداشت های مثبت از افراد، برندها و محصوالت در یک حوزه به 

طور مثبت بر احساسات ما در حوزه دیگر تأثیر می گذارد.

اثر هاله ای چیست؟

اثر هاله ای چیزی است که به عنوان »کلیشه جذابیت فیزیکی« و اصل 

»آنچه زیباست خوب است« نیز از آن یاد می شود. ظاهر فیزیکی اغلب 

بخش عمده ای از اثر هاله ای را تشکیل می دهد. افرادی که جذاب تلقی 

می شوند تمایل دارند از نظر سایر ویژگی های مثبت نیز امتیاز بیشرتی 

بر اساس  افراد  از  ما  ادراک  بر  اثر فقط  این  این حال،  با  دریافت کنند. 

دیگر  ویژگی های  می تواند  همچنین  نمی گذارد.  تأثیر  آن ها  جذابیت 

افرادی که اجتماعی یا مهربان هستند،  را نیز در بر گیرد. برای مثال، 

هاله ای  اثر  شوند.  دیده  باهوش تر  و  دوست  داشتنی تر  است  ممکن 

باعث می شود که ادراک یک کیفیت، منجر به قضاوت مغرضانه در مورد 

کیفیت های دیگر شود.

خود این اصطالح از تشبیه هاله برای توصیف اینکه چگونه می تواند بر 

ادراک تأثیر بگذارد استفاده می کند. در هرن مذهبی، هاله اغلب بر رس یک 

قدیس به تصویر کشیده می شود که نوری آسمانی فرد را در بر می گیرد 

تا نشان دهد که آن شخص خوب است.

نوری  در  غرق  را  او  می بینید،  هاله ای  اثر  دریچه  از  را  شخصی  وقتی 

مشابه مشاهده می کنید. آن “هاله” ایجادشده توسط درک شما از یک 

مشخصه، او را به همان شیوه پوشش می دهد.

تاریخچه اثر هاله ای

با  مقاله ای  در  را  اصطالح  این  بار  اولین  روانشناس  ثورندایک  ادوارد 

سال  در   ”The Constant Error in Psychological Ratings“ عنوان 

1920 ابداع کرد. در آزمایشی که در مقاله توضیح داده شد، ثورندایک از 

افرسان فرمانده ارتش خواست تا ویژگی های مختلف رسبازان زیردست 

خود را ارزیابی کنند. این ویژگی ها شامل مواردی مانند رهربی، ظاهر 

فیزیکی، هوش، وفاداری، و قابل اعتماد بودن می شدند.

هدف ثورندایک تعیین این بود که چگونه رتبه بندی های یک کیفیت، با 

ارزیابی سایر ویژگی ها همراه است. او دریافت که رتبه بندی های باالی 

در  است،  مرتبط  ویژگی ها  سایر  باالی  رتبه بندی  با  خاص  کیفیت  یک 

حالی که رتبه بندی منفی یک کیفیت خاص منجر به رتبه بندی پایین تر 

سایر ویژگی ها می شود.

ثورندایک نوشت: »همبستگی ها خیلی زیاد و یکنواخت بودند. به عنوان 

مثال، برای سه رتبه دهنده بعدی که مورد مطالعه قرار گرفتند، میانگین 

همبستگی فیزیک با هوش 0.31، برای فیزیک با رهربی 0.39، و برای 

فیزیک با شخصیت 0.28است.«

پس چرا برداشت های کلی ما از یک شخص این هاله را ایجاد می کند که 

بر ارزیابی ما از ویژگی های خاص تأثیر می گذارد؟ محققان دریافته اند 

امر نقش داشته  این  بر  از عواملی است که می تواند  که جذابیت یکی 

باشد.

خوش تیپ  را  افراد  وقتی  که  داده اند  نشان  مختلف  مطالعه  چندین 

ارزیابی می کنیم، به این باور می رسیم که آن ها ویژگی های شخصیتی 

مثبتی دارند و باهوش تر هستند. حتی یک مطالعه نشان داد که اعضای 

هیئت منصفه کمرت معتقد بودند که افراد جذاب در رفتار مجرمانه مقرص 

هستند.

با این حال، این کلیشه جذابیت می تواند یک شمشیر دولبه نیز باشد. 

مطالعات دیگر نشان داده اند که در حالی که افراد بیشرت به اشخاص 

جذاب ویژگی های مثبت را نسبت می دهند، اما احتمال بیشرتی دارد که 

معتقد باشند افراد خوش قیافه بی هدف و ناصادق هستند و احتماالً از 

جذابیت خود برای فریب دادن دیگران استفاده می کنند.
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اثر هاله ای در کجا رخ می دهد؟

یک مثال از اثر هاله ای زمانی است که فرض کنیم یک فرد خوش تیپ در یک 

عکس، در کل یک فرد خوب است. این اشتباه در قضاوت، منعکس کننده 

ترجیحات فردی، تعصبات، ایدئولوژی و ادراک اجتماعی فرد است.

اثرات فردی

ما می توانیم این تعصب را در تمام جنبه های زندگی خود، از تعامالت 

در مدرسه و محل کار، تا پاسخ ها به کمپین های بازاریابی، پیدا کنیم. 

هنگامی که اثر هاله ای بر تصمیم گیری ما تأثیر می گذارد، می تواند مانع 

شود.  دیگر  افراد  ویژگی های  مورد  در  انتقادی  تفکر  در  ما  توانایی  از 

و  کنیم  قضاوت  ناعادالنه  را  دیگران  اشتباه  به  است  ممکن  نتیجه  در 

فرصت های ارزشمند را از دست بدهیم.

اثرات سیستمیک

گذشته از تأثیر منفی اثر هاله ای بر زندگی فردی ما، این اثر می تواند 

در  می توان  را  آن  نمونه های  از  یکی  کند.  ایجاد  سیستمی  چالش های 

روانشناسی پشت مرصف گرایی مشاهده کرد. مطالعات نشان داده اند 

»معمولی«  و  »ارگانیک«  برچسب  با  غذایی  محصوالت  وقتی  که 

باالتری  رتبه بندی  »ارگانیک«  محصوالت  می شوند،  برچسب گذاری 

بیشرتی  هزینه  آن ها  برای  مایلند  مرصف کنندگان  و  می کنند  دریافت 

بپردازند.

چرا این اثر رخ می دهد؟

اثر هاله ای به این دلیل رخ می دهد که ادراک اجتماعی انسان یک فرآیند 

سازنده است. هنگام قضاوت در مورد دیگران، رصفاً بر اطالعات عینی 

تکیه نمی کنیم. در عوض، ما به طور فعال تصویری را می سازیم که با 

این واقعیت که ما گاهی  از قبل می دانیم مطابقت دارد. در واقع،  آنچه 

آن  فیزیکی  جذابیت  اساس  بر  را  دیگری  شخص  شخصیت  اوقات 

شخص قضاوت می کنیم، بسیار شگفت انگیز است.

اصطالح “هاله”

اصطالح “هاله” به مفهوم دینی دایره ای درخشان اشاره دارد که بر رس 

قدیسان دیده می شود و صورت آن ها را در نوری بهشتی غسل می دهد. 

از نظر سوگیری شناختی، هاله نشان دهنده نور مثبتی است که ما به 

به  می دهیم.  نسبت  اشیا  یا  افراد  به  خاص  خارجی  ویژگی های  دلیل 

یا  افراد  ارزش  است  ممکن  آن ها،  ظاهری  هاله مانند  ویژگی های  دلیل 

چیزها را بیش از حد برآورد کنیم.

نقش جذابیت

اثر هاله ای تأثیر بگذارند،  از عوامل می توانند بر  در حالی که تعدادی 

سوگیری  ایجاد  برای  ویژگی ها  رایج ترین  از  یکی  فرد،  یک  جذابیت 

شناختی است. ویژگی های فیزیکی مانند وزن، مو و رنگ چشم به درک 

ممکن  جذابیت  که  است  داده  نشان  تحقیقات  می کنند.  کمک  جذابیت 

است بر ادراکات مرتبط با موفقیت زندگی و شخصیت تأثیر بگذارد. این 

نشان می دهد که ادراکات جذابیت ممکن است بر تعدادی از ویژگی های 

دیگر تأثیرگذار باشند که شواهدی از وقوع اثر هاله ای را ارائه می دهد.

چرا داشنت آگاهی از اثر هاله ای مهم است؟

داشنت آگاهی از اثر هاله ای می تواند به ما کمک کند تا بفهمیم که چگونه 

ارزیابی  را  دیگری  شخص  بخواهید  چه  می گذارد.  تأثیر  ما  زندگی  بر 

یا  کاندیدای سیاسی رای دهید،  به کدام  که  بگیرید  کنید، چه تصمیم 

انتخاب کنید که کدام فیلم را تماشا نمایید، باید در نظر داشته باشید که 

چگونه برداشت شما از او ممکن است ارزیابی شما از سایر ویژگی هایش 

را تغییر دهد. اگرچه آگاهی از اثر هاله ای، سوگیری را از زندگی ما حذف 

نمی کند، اما مطمئناً می تواند به بهبود توانایی های تصمیم گیری عینی 

ما کمک نماید.

تاثیرات اثر هاله ای

اثر هاله ای ممکن است بر تعدادی از موقعیت ها در دنیای واقعی تأثیر 

بگذارد.

در آموزش

محیط های  در  است  ممکن  هاله ای  اثر  که  است  داده  نشان  تحقیقات 

از  ادراک  اساس  بر  است  ممکن  معلمان  باشد.  داشته  نقش  آموزشی 

مثال،  برای  باشند.  داشته  متفاوتی  تعامل  دانش آموزان  با  جذابیت 

از  بهرتی  انتظارات  معلمان  که  می دهند  نشان  قدیمی تر  تحقیقات 

بچه هایی دارند که آن ها را جذاب تر ارزیابی می کنند.

مورد  را  دانش آموز   4500 از  بیش  تحصیلی  سوابق  دیگری  مطالعه 

دانش آموزان  جذابیت  به  نفری   28 گروه  یک  سپس  داد.  قرار  بررسی 

تا  غیرجذاب(  )بسیار   1 مقیاس  در  شناسنامه(  عکس  )براساس 

این  اساس  بر  دانش آموزان  سپس  دادند.  امتیاز  جذاب(  )بسیار   10

ارزیابی های جذابیت به سه گروه تقسیم شدند: زیر متوسط، متوسط 

و باالتر از حد متوسط.
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جمع بندی

اثر هاله ای زمانی اتفاق می افتد که برداشت های مثبت ما از افراد، برندها 

را به سمت داشنت احساسات مثبت در  ما  و محصوالت در یک حوزه، 

حوزه ای دیگر سوق دهد. این سوگیری شناختی ما را به قضاوت )اغلب 

بدون داشنت دلیل( هدایت می کند.

اثر هاله ای به این دلیل رخ می دهد که ادراک اجتماعی انسان یک فرآیند 

سازنده است. وقتی از دیگران برداشت می کنیم، فقط به اطالعات عینی 

تکیه نداریم، بلکه فعاالنه تصویری می سازیم که با آنچه از قبل می دانیم 

مطابقت داشته باشد. در نتیجه، ادراکات عمومی ما از افراد و چیزها، 

توانایی ما را برای قضاوت در مورد سایر ویژگی ها منحرف می کند.

اثر ایکیا چیست و چرا در مدیریت مهم است؟

است،  شده  نامگذاری   IKEA محبوب  ابررشکت  اساس  بر  که  ایکیا  اثر 

ارزش  شیء  یک  برای  دارند  تمایل  افراد  چگونه  که  می دهد  توضیح 

بیشرتی قائل شوند اگر خودشان آن را ساخته )یا مونتاژ کرده( باشند. 

داریم  تمایل  ما  چگونه  که  می دهد  نشان  ایکیا  اثر  گسرتده تر،  طور  به 

آن ها  ایجاد  برای  خودمان  اگر  باشیم،  داشته  دوست  بیشرت  را  چیزها 

تالش کرده باشیم.

اثر ایکیا در کجا رخ می دهد؟ 

آپارتمانش به مبلمان  الکس به این نتیجه رسیده است که برای تزئین 

جدیدی نیاز دارد، بنابراین به ایکیا می رود و یک میز قهوه خوری زیبا را 

انتخاب می کند. مانند تمام مبلمان IKEA، او آن را در جعبه ای به خانه 

می برد و خودش آن را رسهم بندی می کند. مدتی بعد، الکس نقل مکان 

انجام چند  از  بفروشد. پس  را  و تصمیم می گیرد مبلمان خود  می کند 

جستجوی رسیع در گوگل، او می بیند که میزهای بسیار مشابه با قیمت 

100 دالر به صورت آنالین فروخته می شوند، اما او تصمیم می گیرد برای 

فروش میز خود 125 دالر پول دریافت نماید.

تأثیرات فردی

ملزم  را  ما  که  تجربیاتی  برای  حارضیم  اغلب  ما   ،IKEA اثر  دلیل  به 

مونتاژ  مانند  کنیم،  رصف  اضافی  پول  می کنند  بیشرتی  کار  انجام  به 

مبلمان به جای خرید مبلمان از قبل مونتاژشده. مطمئناً این تجربیات 

می توانند در نوع خود رسگرم کننده باشند، اما همچنان می توانند ما را به 

خرج کردن بیش از حد سوق دهند. اثر ایکیا همچنین می تواند تصویری 

نادرست از عملکردمان در مورد چیزی که سخت روی آن کار کرده ایم به 

ما بدهد و اعتماد به نفسمان را بیش از حد افزایش دهد.

تأثیرات سیستمیک

رشکت هایی که به دنبال افزایش سود خود هستند، می توانند با اعمال 

قیمت های غیررضوری باال برای یک محصول از اثر ایکیا استفاده کنند، 

تقبل می کند.  را خودش  آن  حتی زمانی که مشرتی هزینه رسهم بندی 

برخی از کسب وکارها، مانند IKEA و Build-a-Bear، مدل های کسب وکار 

متمرکز بر این امر دارند که ما هزینه کار خود را بپردازیم. اثر ایکیا ممکن 

است ما را به نادیده گرفنت این واقعیت سوق دهد که معامله ای که داریم 

انجام می دهیم، در حقیقت اصال خوب نیست.

چرا اثر ایکیا اتفاق می افتد؟

وقف  اثر  نام  به  دیگری  شناختی  سوگیری  به  شبیه  بسیار  ایکیا  اثر 

(Endowment Effect( است، که در آن افراد برای اقالمی که متعلق به 

آن ها هستند ارزش بیشرتی قائل می شوند. به عنوان مثال، یک مطالعه 

دقیقه   30 مدت  به  شکالت  یک  نزدیکی  در  نشسنت  فقط  که  داد  نشان 

باعث می شود مردم ارزش بیشرتی برای آن قائل شوند. با این حال، اثر 

ایکیا از اثر وقف متمایز است: این اثر به طور خاص مستلزم آن می باشد 

که شخص خودش چیزی بسازد یا رس هم کند. اثر ایکیا حتی می تواند 

ناپدید شود اگر به فرد دستور دهند که پس از کنار هم قرار دادن، ساخته 

خود را از هم جدا کند. اما چرا این اتفاق می افتد؟

ما نیاز روانشناختی داریم که احساس کنیم شایسته هستیم

همه ما دوست داریم احساس کنیم که می دانیم چه کاری انجام می دهیم؛ 

که قادر به انجام وظایفی هستیم که به ما محول می شود و با موانعی 

که به وجود می آیند مقابله کنیم. هیچ کس دوست ندارد احساس احمق 

بودن یا بی کفایتی کند.

مورد  در  ما  باورهای  یعنی  ما،  درک شده  خودکارآمدی  واقع،  در 

توانایی های خود برای عملکرد خوب و اعمال کنرتل بر زندگیمان، یک 

جزء مهم از سالمت روان کلی ما است. افرادی که به خودکارآمدی خود 

اعتقاد دارند در مقابله با چالش ها بهرت عمل می کنند، پس از شکست ها 

رسیع تر بهبود می یابند و کمرت در برابر اسرتس و افرسدگی آسیب پذیر 

که  معنی  این  به  دارند،  بیشرتی  درونی  انگیزه  همچنین  آن ها  هستند. 

پاداش  برای  رصفاً  اینکه  جای  به  زیرا  دارند،  انگیزه  کارها  انجام  برای 

خارجی کار کنند، کارها را ذاتاً لذت بخش یا جالب می دانند.

انجام  را  کیک  پخنت  یا  مبلمان  تکه  یک  چیدن  مانند  کارهایی  وقتی 
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می دهیم، حس خودکارآمدی ما افزایش می یابد. این نه تنها در لحظه 

برآورده  را  عمیق  روانی  نیاز  یک  بلکه  می دهد،  ما  به  خوبی  احساس 

خودمان  که  را  چیزهایی  ما  که  است  دلیل  همین  به  حدی  تا  می کند. 

رسهم بندی می کنیم بسیار ارزشمندتر از آنچه در واقع هستند می بینیم.

می خواهیم احساس کنیم که تالش ما ارزش داشته است

شناختی  ناهماهنگی  به  مربوط  ایکیا  اثر  محرک های  از  دیگر  یکی 

اجتماعی  روانشناس  توسط  که  تأثیرگذار  بسیار  نظریه ای  می باشد، 

لئون فستینگر ایجاد شده است. ایده اصلی پشت ناهماهنگی شناختی 

این است که، زمانی که فرد به شیوه های متناقض فکر یا رفتار می کند، 

این  که  هنگامی  می شود.  روانی  ناراحتی  شدید  احساس  ایجاد  باعث 

ناراحتی ظاهر می گردد، فرد سعی می کند آن را کاهش دهد. این می تواند 

به معنای تغییر رفتار او یا به معنای تغییر باورهای او در مورد جهان 

باشد.

برای سالمتی  اما  کنید دوست شما سیگار می کشد،  برای مثال فرض 

خود نیز ارزش قائل است. وقتی دوست شما متوجه می شود که سیگار 

او  می شود:  ایجاد  تناقض  این  گردد،  ریه  رسطان  به  منجر  می تواند 

نمی خواهد ناسالم باشد، اما دوست دارد سیگار بکشد. برای حل این 

برای  را  خود  باورهای  یا  کند  ترک  را  سیگار  می تواند  او  ناهماهنگی، 

این  به  است  ممکن  او  مثال،  عنوان  به  دهد.  تغییر  سیگار  با  سازگاری 

واقعیت توجه کند که پدربزرگ و مادربزرگش نیز سیگاری بوده و تا سنین 

پیری زندگی کرده است، بنابراین سیگار کشیدن واقعا نمی تواند برایش 

بد باشد. این تغییر دیدگاه، کامالً ناخودآگاه است. دوست شما نمی داند 

که در حال انجام این کار است. با این وجود، ناهماهنگی شناختی باعث 

شد که او دیدگاهی تحریف شده از واقعیت داشته باشد.

نوع خاصی از ناهماهنگی شناختی که به عنوان “توجیه تالش” شناخته 

می شود، برای درک اثر ایکیا مهم است. توجیه تالش توضیح می دهد که 

چگونه وقتی کاری سخت انجام می دهیم، می خواهیم باور کنیم که دلیل 

خوبی برای انجام آن وجود دارد. در نتیجه، ما تمایل داریم برای هدفی 

که برای آن تالش می کردیم ارزش یا اهمیت بیشرتی قائل شویم.

ما چیزهایی را دوست داریم که با خودمان مرتبط هستند

به طور کلی، مردم نسبت به خوش بینی تعصب دارند: ما دیدگاه مثبتی 

نسبت به جهان داریم، بیشرت احتمال دارد که رویدادهای شاد را به یاد 

می کنیم.  تمرکز  مثبت  اطالعات  روی  بر  بیشرت  و  غم انگیز،  تا  بیاوریم 

حتی زمانی که لزوماً توجیه پذیر نباشد، ما به توانایی های خود اطمینان 

داریم و خود را استثنایی می دانیم.

تحقیقات نشان داده است که خوش بینی ما نسبت به خود، به چیزهایی 

که مالک آن ها هستیم یا حتی چیزهایی که با خودمان مرتبط هستند نیز 

گسرتش می یابد. برای مثال، افراد حروف الفبایی که ابتدای اسمشان را 

تشکیل می دهد، دوست دارند. اثر ایکیا ممکن است تا حدی به این دلیل 

اتفاق بیفتد: خودپنداره مثبت ما به چیزهایی که ساخته ایم نیز رسایت 

می کند و باعث می شود آن ها را برتر یا با ارزش تر بدانیم.

اهمیت اثر ایکیا در مدیریت

هنگامی که پودر کیک آماده در دهه 1950 وارد بازار شد، زنان خانه دار 

آمریکایی در ابتدا مشکوک بودند. این جعبه های پودر کیک آماده وعده 

پخت کیک را به آسانی می دادند.

را  احساس  این  مرغ،  تخم  یک  افزودن  به  نیاز  که  دریافتند  سازندگان 

به زنان خانه دار می دهد که در حال رصف تالش کافی هستند و باعث 

می شود حس کنند که واقعا “کیک را پخته اند”. عوامل مختلفی در این 

امر نقش داشتند: ممکن است کیک ظاهر و طعم بهرتی داشته باشد، اما 

اعتقاد بر این بود که احساس تالش بیشرت حاصل از کمی کار اضافی، 

برای موفقیت محصوالت پودر کیک آماده، رضوری بوده است.

در حالی که ممکن است تصور کنیم که کار، هزینه و زمان بیشرت باعث 

این  عکس  می رسد  نظر  به  می شود،  کیک  یا  صندلی  یک  ارزش  کاهش 

موضوع صادق باشد. 

ما برای چیزهایی که برای ایجاد آن ها تالش کرده ایم ارزش بیشرتی قائل 

هستیم: از مقیاس کوچک خانه لِگو گرفته تا آثار در مقیاس بزرگ تر مانند 

لوازم خانه مقرون به رصفه. اثر ایکیا، )که توسط روانشناس کسب و کار، 

مایکل ال نورتون و همکارانش نامیده شده است( آنقدرها که در ابتدا به 

نظر می رسد غیرقابل تصور نیست.

مردم معموالً می گویند شغلشان نسبت به سایر فعالیت هایی که انجام 

می دهند، مانند وقت گذرانی با دوستان یا بیرون رفنت برای رصف غذا، 

لذت کمرتی دارد. اما آن ها همچنین تمایل دارند که کار خود را به عنوان 

از  گسرتده ای  طیف  کنند.  رتبه بندی  فعالیت ها  ارزش ترین  پر  از  یکی 

تحقیقات در مورد این نگرش به ظاهر متناقض به طور مداوم تأیید کرده 

است که هرچه تالش بیشرتی برای یک فعالیت یا کار خاص انجام دهیم، 

ارزش آن را نیز بیشرت می دانیم. 

حتی موش ها منابع غذایی را ترجیح می دهند که برای به دست آوردن 



3535 مجله علمی - تخصصی   تابستان 1401  شماره 6 مجله علمی - تخصصی  تابستان 1401  شماره 6

مطالعه  چهار  همکارانش  و  نورتون  کنند.  تالش  سخت تر  باید  آن ها 

و  جرثقیل ها  خواستند  رشکت کنندگان  از  آن ها  در  که  دادند  انجام 

قورباغه های اوریگامی را تا کنند، جعبه های IKEA را رسهم بندی نمایند 

خواستند  سازندگان  از  سپس  آن ها  بسازند.  لگو  از  مجموعه هایی  و 

سایر  و  پیشنهادات  با  را  قیمت ها  و  بدهند  مناقصه  آثارشان  برای  تا 

اقدامات ارزیابی از سوی افرادی که آن ها را نساخته اند مقایسه کردند. 

در  خود  سازه های  برای  بیشرتی  قیمت های  مداوم  طور  به  سازندگان 

نظر می گرفتند.

همانطور که نورتون و همکارانش نوشتند: “کار به عشق منجر می شود” 

اما تنها زمانی که وظایف با موفقیت به انجام برسند. هنگامی که مردم 

در تالش خود برای تا کردن جرثقیل های کاغذی و ساخت مجموعه های 

لگو شکست خوردند، اثر ایکیا ضعیف شد: درست مثل زمانی که مجبور 

شدند سازه های خود را از بین بربند.

برای  فرصتی  افراد  که  زمانی  حتی  ایکیا  اثر  جالبی،   طرز  به 

مهارت های  که  حالی  در  می کند.  کار  ندارند،  خود  آثار  شخصی سازی 

آن ها  نبود،  خوب  چندان  نظر  مورد  رشکت کنندگان  اکرث  اوریگامی 

محصوالت ناقص اما شخصی سازی شده خود را بیشرت دوست داشتند. 

سازندگان برای جرثقیل های مچاله شده خود تقریباً پنج برابر بیشرت از 

غیرسازندگان ارزش قائل بودند.

تا  گرفته  لندن  و  سانفرانسیسکو  از  شهرها  که  حالی  در  امروزه، 

کواالالمپور از بحران های شدید مسکن رنج می برند، اثر ایکیا می تواند 

رویکرد  یا  شهروندی«  »بخش  رفاهی  مزایای  مورد  در  بینشی  ما  به 

خودسازی برای توسعه مسکن بدهد. پروژه هایی مانند WikiHouse و 

رویکرد half-a-house که توسط رشکت معماری الخاندرو آراونا پیشگام 

شده اند، در تالش هستند تا مسکن را مقرون به رصفه تر و پایدارتر کنند 

نمایند. شخصی سازی  و  بسازند  را  خود  خانه های  بتوانند  مردم  تا 

اثر  افراد برای شکل دادن به مسکن خود )همانطور که  توانمندسازی 

ایکیا نشان می دهد( ممکن است به طور همزمان به آن ها کمک کند تا 

احساس غرور و خودکارآمدی بیشرتی به دست آورند.

چگونه از اثر ایکیا اجتناب کنیم

قبل از خرید تحقیق کنید

انتخاب های بدی نیستند و  گزینه هایی که به مونتاژ نیاز دارند، لزوماً 

ارزش واقعی در این تجربیات عملی وجود دارد: مثالً پخنت یک غذا از 

ابتدا، یا ساخنت قفسه کتاب خود می تواند رضایت بخش باشد. با این 

احساس  که  نکنید  انتخاب  دلیل  این  به  فقط  را   DIY گزینه های  حال، 

می کنید مقرون به رصفه تر هستند. این اثر ایکیا است که شما را گمراه 

باکیفیت  جایگزین ها  سایر  اندازه  به  محصوالت  این  اغلب  می کند. 

اما  برسند،  نظر  به  ارزان تر  ابتدا  است  ممکن  اگرچه  بنابراین  نیستند، 

اگر بخواهید زود به زود آن ها را جایگزین کنید، ممکن است در درازمدت 

هزینه بیشرتی برای شما به همراه داشته باشند.

هزینه محصول را با ارزش زمان خود بسنجید

پس انداز  را  زیادی  پول  که  برساند  باور  این  به  را  ما  می تواند  ایکیا  اثر 

افزایش  ساخته ایم  خودمان  که  را  نهایی  محصول  ارزش  زیرا  کرده ایم، 

می دهیم. 

یکی از راه های مقابله با این موضوع این است که در نظر بگیریم که چه 

مدت طول می کشد تا یک محصول را رسهم بندی کنیم و اینکه آیا قیمت 

پایین تر آن کاال واقعاً تمام زمانی را که برای مرتب کردن یا استفاده واقعی 

از آن نیاز داریم، جربان می کند؟ مطمئناً، هزینه یک شام خانگی ممکن 

است کمرت از رصف غذا در بیرون از خانه باشد، اما آماده کردن کامل آن 

یک ساعت یا بیشرت طول می کشد. آیا هنوز هم معامله خوبی به نظر 

می رسد؟

نظر دیگران را بپرسید

همانطور که در باال ذکر شد، اثر ایکیا می تواند دیدگاه ما را نسبت به 

کار خودمان مخدوش کند و دیدن ایرادات یا فرصت های از دست رفته 

این  این موضوع  با  را سخت تر سازد. یک اسرتاتژی ساده برای مقابله 

است که عادت کنید از دیگران بازخورد بخواهید )و آن را جدی بگیرید(. 

در حالت ایده آل، شخصی را انتخاب کنید که روی شما یا در نتیجه کار 

شما  به  بی طرفانه  دیدگاهی  بتواند  تا  باشد،  نکرده  رسمایه گذاری  شما 

ارائه دهد.

جمع بندی

خودمان  که  چیزهایی  برای  ما  چگونه  که  می دهد  توضیح  ایکیا  اثر 

ساخته ایم ارزش بیشرتی قائل هستیم. ساخنت چیزها، حتی اگر فقط 

مونتاژ یک کمد باشد، نیاز ما را برای احساس شایستگی برآورده می کند. 

نظرات ما در مورد چیزهایی که خودمان می سازیم ممکن است به این 

داده ایم  انجام  زیادی  کار  اینکه  برای  می خواهیم  که  بیفتد  اتفاق  دلیل 

توجیه داشته باشیم و همچنین به این دلیل که خودپنداره های مثبت 

ما، به پروژه هایمان رسایت می کنند.



مجله علمی - تخصصی   تابستان 1401  شماره 36366 آشتی با کودک درونمجله علمی - تخصصی  تابستان 1401  شماره 6

رنگ آمیزی روی کاغذ پیش از خواب وقفه ای میان آخرین باری که به یک صفحه ی الکترونیکی 
نگاه کرده اید و رفتن به رختخواب ایجاد می کند که در تنظیم هورمون مالتونین مؤثر خواهد 
بود. به عالوه آرامشی که این فعالیت ایجاد می کند باعث خواهد شد بدون تنش روزانه به 

خواب بروید و خواب باکیفیت تری داشته باشید. 
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مناسب برای 6 نفردستور پخت
 مدت زمان آماده سازی: 35 دقیقه

مواد الزم

ارزش غذایی

www.australianeggs.org.au :برگرفته از

فر را تــا دمای 180 درجه گرم کنید و 6 عدد قالب مافیــن را به همراه کاغذ آماده 

نمایید.

اگــر به دنبال یک غذای آســان و رسیع هســتید، این مافین های 

خوشمزه، گزینه بسیار مناسبی برای شما هستند. می توان آنها 

را از قبل آماده کرده و بیش از 2 ماه در فریزر نگهداری کرد و هر 

زمان که  تمایل یا عجله داشتید، یخ زدایی کرده و میل نمایید.

طرز تهیه

تخم مرغ ها، شیر و آرد را در یک کاسه ی متوسط مخلوط کنید. گوجه فرنگی خرد شده، 

پنیر و پیازچه را به آن اضافه کرده و با نمک و فلفل مزه دار نمایید.

مخلــوط را درون قالب ها بریزید و در فر، به مــدت  25-20 دقیقه، تا زمانی که پف 

کرده و بپزند، قرار دهید. بعد بگذارید خنک شوند.

ســپس می توانید میل نمایید یا اینکه روی آنها روکش پالستیکی قرار داده و برای 

مرصف در آینده، درون کیســه های بســته بندی و یا ظروف در بســته، درون فریزر 

نگهداری کنید.

نوش جان

. 6 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخم مرغ 

. نصف پیمانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شیر

. 2 ق غ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آرد سفید

گوجه فرنگی )دانه هایش را بگیرید و به صورت مکعبی خرد نمایید(  250 گرم 

. 150 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پنیر فتا خرد شده 

. 2 ق غ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیازچه ریز خرد شده

.  155 کیلوکالری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انرژی 

. 12 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پروتئین

.  10 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چربی

.   3 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کربوهیدرات
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