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 ماه خرداد متولدین                                 

 * مبارک تولدتان *                            

  بیگلو عبداهلل یگانه مومینی، بهرامی نسترن پرچینی، غالمی پریسا رستمی، زلیخا کلج، رضائی سمیه:   ها خانم

 خانی، برجی قایم ها، حمیدخانی علیرضا لشگری، محسن طاهری، احمد برزگری، محمد سید مقدم، داور:  آقایان

 قلعه محمد اسماعیلی، مصطفی یاقوبخانی، محمد

 نمائید سپری را خوشبختی و سالمتی  با توأم زندگی محترم، خانواده کنار در سال سالهای امیدواریم

 آزادی از درون مغز تو آغاز می شود                                            پیش گفتار

 چه بسیار انسان ها که

 دست و پایشان بسته نیست، اما زندانیه

 .خویشندافکار 

 

 کالم مدیریت: فرصت ها و چالش ها
کارآفرینی آموزشی فرآیندی هدفمند، پویا و اجتماعی است که با شناسایی و ارزیابی فرصت ها و خلق ایده ای نوآورانه، اقدام به ایجاد و 

به محصول یا خدمات می نماید. فلسفه و ماموریت آن،  توسعه سازمان ها و تغییر چشم اندازهای آموزشی برای تبدیل ایده های آموزشی

ت آموزشی، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت آموزش، ارتقای سطح رفاه، رفع نیاز، خلق نیاز آموزشی و انگیزه مندی و پویایی عدال

صنعت آموزش است. کارآفرینی در مدارس، آموزش عالی، موسسات، شبکه های مجازی و کالس درس از جمله انواع کارآفرینی آموزشی می 

 باشند.

ظارات مشتریان وجود ساز و کارهای متنوع بازار، تغییر در سیاست های دولتی و قوانین مرتبط با آموزش، تولید دانش جدید و تغییر در انت

 شبکه سازی میان ذینفعان آموزش را میتوان از جمله چالش ها و فرصت های کارآفرینی قلمداد کرد.

های همگن( و پل زدن )سرمایه گذاری در روابط نزدیک با گروههای همچنین با پیوند زدن)سرمایه گذاری در روابط نزدیک با گروه

تواند به عنوان یک  ناهمگن( در سرمایه اجتماعی، میتوان منابع مورد نیاز کارآفرینی آموزشی را تا حدی تامین نمود، سرمایه فرهنگی می

 تسهیل کننده مهم در ایجاد و بهره برداری از سرمایه اجتماعی عمل نماید.

 

 

 

 
 

 



 آراپوش گستر

3 
 

 آستیگمای اجتماعی                       

 

 

 

. انجامد می افراد یا فرد اجتماعی انزوای و طرد به و شروع زدن انگ از که است اجتماعی_روانی ای پدیده اجتماعی زنی برچسب یا ستیگماآ

 ؛ تعریف می شود جنبه همان با فرد که است کننده ومتمایز مهم چنان مقوله این .می شود تلقی نامطلوب جامعه در که است وضعیتی انگ

 گفت میتوان بنابراین  .می گردد مخدوش او هویت و می شود شمرده یا بی ارزش و ارزش کم فرد ترتیب این به  .دیوانه چاق، کور، :نظیر

 لحاظ از ویروس کرونا به ابتال. آیند شمار به معیوب و نابهنجار موقعیت، آن دارای افراد شود باعث می و است ارتباطی یک زبان استیگما

 موجب موضوع این و می دهد قرار خود حمله مورد را مبتال افراد شأن که است اجتماعییک انگ  عنوان به شدن تبدیل حال در اجتماعی

 افسردگی، روانی، فشار باالتر سطوح شده استیگما فرد.کنند  ایجاد پیشگیری جهت معضلی و پنهان را خود بیماری افراد شد خواهد

 .می کند را تجربه پایینتری خودکارآمدی و اضطراب

 

 استیگما و ویروس کرونا

 در که مردم از گروهی شخص یا یک با افراد منفی ارتباط :از است عبارت سالمت، زمینه در اَنگ اجتماعی همان یا اجتماعی استیگمای

 برچسب ترس از آن تبع به و اجتماعی ازاستیگمای ترس .دارند را بیماری این یا و هستند شریک خاص بیماری یک معین ویژگیهای

 و قرنطینه تست، غربالگری، به ورود از اجتناب پنهانکاری، به قبیل این از دیگری مسائل و شدن طرد تبعیض قرارگرفتن، مورد ،خوردن

می  تفسیر تهدید عامل عنوان به اجتماعی تعامالت می شود؛ درك تهدید یک عنوان به جامعه سوی از ویروس کرونا.می شود منجر درمان

 تنها نه اپیدمی این در .می شود تجویز ماندن مصون برای روشی عنوان به فیزیکی فردی میان ارتباطات و اجتماعی تعامالت کاهش و گردد

 می کنند و منزوی را خود انسانها بلکه ممنوع و ترك می شوند. ، کردن بغل و بوسیدن دادن، دست  :نظیر انسانی رفتارهای از بسیاری

 از انسانی هر که آمده بوجود تصور این زیرا می شود؛ عادی گرفتن فاصله و برگرداندن رو کردن، بی اعتنایی، عبور سرعت به مثل رفتارهای

 مریض و بی اعتمادی کرونا، بیماری اپیدمی شرایط در کنم طرد را او پس باید است، من سالمتی برای یک تهدید کند عبور من کنار

 ترتیب این به .می شود مختل اجتماعی و انسانی روابط آن دنبال به و می شود اتخاذ خود از صیانتراهبرد  یک عنوان به دیگری انگاشتن

 سالمت به معطوف "خواهانه دگر" رفتارهای شرایط این در . می زند آسیب اجتماعی سرمایه به و می یابد کاهش اجتماعی همبستگی

 قربانیان کاهش پیدا با حس همدردی و افزایش می یابد جویی سود و خودخواهی مثل رفتارهایی و کاهش می یابد دیگری وروان جسم

 امکان نیز آنان وابستگان و حتی می میرند نشان و نام بی قربانیان اغلب .نمی شود نگاه آنها به فجایع و حوادث سایر قربانیان مثل و کرده

 ادامه در صفحه بعد ...                                    .می شود آنها پی گرفته بر زنیها برچسب ادامه و ندارند را عزیزشان مرگ در معمول سوگواری
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 19 کوید بیماران به نسبت اجتماعی انگ بروز از پیشگیری

 طرف مقابل به احترام و خود خونسردی حفظ ضمن .دهید نشان مقابل طرف به را خودترس نباید بیماری این با مبتالیان با برخورد در -

 .کنید رعایت فرد با را اجتماعی فاصله

 .دست آورید به ویروس کرونا بیماری مورد در معتبر منابع از را دقیق اطالعات تنها و کنید دوری غلط تصورات و شایعات از -

 .شد ویروس خواهد کرونا انتشار از ترس مانع نه و واقعیتها که بپذیرید -

 سرایت از پیشگیری برای که بدانیم آن. باید کشندگی قدرت نه است آن سرایت باالی سرعت دارد اهمیت کرونا ویروس مورد در آنچه -

 در را آسیب پذیر افراد و عزیزانمان خودمان، آنها دادن انجام با ما می توانیم همه که دارد وجود موثری بسیار و ساده اقدامات کرونا ویروس

 .داریم نگه امان

 شده، ایزوله مشکوك، مورد همچون کلماتی .بگذارد تأثیر اطرافیانمان و ما دیدگاه بر می تواند بیان شیوه کنید. دقت کلمات انتخاب در -

 بردن کار به از کنند. ایجاد بیماران این به نسبت جامعه افراد در ناخوشایند نگرشی می توانند و دارند منفی بار قربانی یا بیماری به مظنون

 .بپرهیزید آنها

 افرادی" ،"دارند قرار 19 کوید درمان تحت که افرادی" ،"دارند 19 کوید که افرادی" همچون درست اصطالحات از بیماران با برخورد در -

 استفاده "باشند داشته 19 کوید آنها که فرض می کنیم یا باشند داشته19  کوید است ممکن که افرادی" و "می یابند بهبود 19 کوید از که

 .کنید

 .کنید خودداری می آورد، پایین را آنان انسانی ارزش و می کند تلقی مقصر را مبتال افراد که اصطالحاتی کاربرد از -

 .کنید اجتناب می شوند، وحشت ایجاد باعث که "جمعی کشتار" مانند آمیز اغراق اصطالحات بردن کار به از -

 .نکنید متصل بیماری این به را جمعیت خاصی یا شغلی گروه مکان، -

 .نکنید تأکید تهدیدآمیز پیامهای و منفی جنبه های روی و نمایید تأکید درمان و پیشگیری اقدامات تأثیر بر و کنید صحبت مثبت -

 .اشتراك نگذارید به خود اجتماعی شبکه های در را مطالب ناموثق و شایعات -

 منفی رفتارهای آیا .شده اند بیماری این دچار که کنید تصور خود خانواده اعضای از عضوی همانند را مبتالیان همدلی حس افزایش برای-

 می پسندیدید؟ را خود خانواده اعضای با

 .کنید ابرازهمدردی آنان با و کنید برقرار تصویری تماس اند شد ه بیماری این دچار که خود فامیل اعضای و دوستان با-

 هرگونه برای را خود آمادگی دادن امید و همدردی حس با و کنید برقرار تلفنی ارتباط کنید سعی دیگران، ابتالی از شدن مطلع صورت در-

 .کنید اعالم یاری

 .کنید اصالح آن هدربار را غلط باورهای و بشناسانید دیگران به بیماری عنوان به را 19 کوید بیماری کنید تالش -

 

 

 

 

 

 
 ادامه در صفحه بعد ...
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 کرونا ویروس گیری همه در اجتماعی و فرهنگی نامالیمات

 بیشتر که می شود گفته جامعه به بخشیدن امید برای مثال برای است. شده همراه اجتماعی گروههای برخی علیه تبعیض با بیماری این -

 جان گذاری ارزش مبنای بر تبعیض نوعی اطالع رسانی دراین  !نباشید نگران و می کنند فوت زمینهای بیماری دارای افراد و مسن افراد

 .می شود شمرده محترم کمتر حیاتشان حق و است بقیه از کم ارزشتر جانشان گروهها بعضی گویا که است مستتر انسانها

 سالمت نکرده، رعایت را بهداشتی دستورات و مقصرند بیماری به ابتالی در که می شوند مواجه استیگما و انگ این با بسیاری بیماران -

 .می گیرد شکل آنها علیه بدرفتاری تبعیض و حتی و آنها از تنفر ترتیب این به و می کنند تهدید را جامعه عمومی
 

 و می گیرند فاصله آنها از و ویروس هستند کننده تولید خود مسن افراد که کنند می تصور افراد از بسیارینادرست  اطالعات دلیل به -

 توجه مورد بیشتر باید آسیب پذیر قشر عنوان به اتفاقاً و هستند بیماری این مستعد افراد از گروه این آنکه حال می شود بی احترامی آنها به

 .دقت باشند و

برخی از شهرها حمله و آنها را  در پالك قم خودرو به برای مثال .است استیگما انواع دیگر از نیزمختلف  اقشار به زنی برچسب -

 کرونایی خطاب کردند.

 گوناگون دالیل به که فردی هر وابستگان که دارند آن از خاصی تصورات و می ترسند ویروس کرونا از موجود شرایط در آنچنان افراد-

 .است نشده فوت 19 کوید بیماری از متوفی که کنند ثابت دیگران به باید شده فوت

 

 اجتماعی یاستیگما بروز عوامل

 سیستم ایمنی فرد کاهش به مخفی کردن بیماری،  منجر می تواند ترس .گذارد می تأثیر افراد رفتار و ذهن روی بیماری از ترس :ترس

شود. اخالقیات انسانیت و رفتن بین از بخش، آرامش همدلی های از ماندن منفی، محروم احساسات ،تقویت

 خصوص در .هستند آن انجام از ممانعت یا عملی به اقدام در آنها محرکه نیروی افراد، فرضهای پیش اصطالحاً و باورها  :نادرست باورهای

 جامعه در بیماری از پس نمی توانند "، "کنند پیدا بهبود بیماری این از نمی توانند افراد" :اینکه چون باورهایی به میتوان کرونا بیماری

. ... و "هستند بیماری کننده تولید سالمندان" ،"نمی شوند بیمار کودکان"،"باشند داشته مشارکت خود

 سبب به بیمار فرد موارد از بسیاری در .می شود حساستر و ضعیف روحی و جسمی لحاظ از شرایطش خاطر به بیمار فرد  :کردن سرزنش

آسیب  مورد گیرد، سرزنش قرار مورد نیز جامعه و دوستان سوی نزدیکان، از اگر حال می کند؛ سرزنش عمیقاً را خود آمده پیش شرایط

 .می گیرد قرار بیشتری
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 برداشت شخصیحکایت:           

 

 

 ” چقدر احمقند. چرا هیچکدام سوار خر نشده اند؟” زن و شوهری یک خر از بازار خریدند. در راه برگشت به خانه یک پسر بچه گفت: 

 مرد رئیس“دی آنها را دید و گفت: دو وقتی این حرف را شنیدند زن سوار بر خر شد و مرد در کنار آنها براه افتاد. کمی بعد پیرمر آن

 ” خانواده است. چطور زن می تواند در حالی که شوهرش پیاده راه می رود سوار خر شود؟

 عجب مرد” اجه شدند. پیر زن گفت: زن با شنیدن این حرف فوراً از خر پیاده شد و جای خود را به شوهرش داد. لحظاتی بعد با پیرزنی مو

 ” .بی معرفتی، خودش سوار خر می شود و زنش پیاده راه می رود

 .مرد با شنیدن این حرف به زنش گفت که او هم سوار خر شود

 ” !خر بیچاره، چطور می توانی وزن این دو را تحمل کنی. چقدر به تو ظلم می کنند” بعد به مرد جوانی برخوردند. او گفت: 

 .زن و شوهر با شنیدن این حرف از خر پیاده شدند و خر را به دوش گرفتند

 .ی نمانده بودظاهراً راه دیگری باق

 .وقتی به پل باریکی رسیدند، خر ترسید و شروع به جفتک زدن کرد. آنها تعادلشان را از دست دادند و به رودخانه سقوط کردند

 

 :نتیجه

 .نفر با لذت می خورد برای دیگری زهر است تک تک مردم برداشت های مختلف دارند. گوشتی که یک

 .بستایند، و یا لعنت کنندهیچوقت ممکن نیست که همه شما را 

 .هیچگاه نه در گذشته، نه در حال و نه در آینده چنین اتفاقی نخواهد افتاد

 .بنابراین، اگر وجدان راحتی دارید از حرف دیگران دلخور نشوید
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 کنید تمرکز خودتون هدف روی
 همواره روی هدف خودتون تمرکز کنید. 

 تون  از هدف اراجازه ندهید، هیچ چیز فکر شما 

 ...حتی موفقیت دیگران .دمنحرف کن
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 انگیزه چگونه با یک همکار بی        

 کار کنیم؟                       

 

 

 

 

را دوست دارند و نسبت به شان  ها شغل % از انسان31شانسی بدانید. بر اساس تحقیقات جهانی، تنها  تان را دوست دارید، بهتر است خودتان را شخص خوش اگر شغل

دهد تنها در ایاالت متحده  وری در جهان است. تحقیقات نشان می محیط کارشان احساس تعلق خاطر دارند. این به معنای از بین رفتن میزان باالیی از تولید و بهره

دهنده انگیزه یک  تواند به عنوان نشان قه به شغل و اخت شدن با آن میمیزان عال .زند میلیارد دالر به اقتصاد ضربه می 055انگیزه بودن افراد ساالنه  آمریکا، بی

وری در سراسر جهان  شان نقش مهمی در از بین رفتن بهره کارمند در محیط کار تفسیر شود. این موضوع به این معنی است که درگیری کم کارمندان با شغل

در حالیکه بیشتر  .دارد مستقیم ارتباط نیز کار محیط در او انگیزه میزان با است، مرتبط او استعداد و ییتوانا به که اندازه همان کارمند یک عملکرد واقع، در. دارد

کنند. یک کارجو  های نرم به خوبی عمل نمی های سخت(، در استخدام افراد با مهارت ها در استخدام نیروهای مجرب و ماهر موفق هستند )مخصوصاً مهارت شرکت

شناسان فعال در صنعت  روان .رود را انجام دهد و در جلسه مصاحبه عملکرد خوبی داشته باشد، اما در عمل نتواند آن کاری که از او انتظار میممکن است روی کاغذ 

زمانی که انگیزه و  اند. هاست که نسبت به این موضوع آگاهی دارند و آن را به عنوان یک خالء بین بیشینه و کمینه عملکرد یک شخص توصیف کرده ها سال و سازمان

یابد. اما زمانی که انگیزه افراد کم باشد، بیشینه عملکرد یک شخص به ندرت  عالقه به کار باال باشد، اختالف بین بیشینه و کمینه بازدهی افراد شدیداً کاهش می

دهند و این موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.  کیل می% نیروی کار جهان را تش78انگیزه  همانطور که در ابتدا اشاره شد کارمندان بی .مشاهده خواهد شد

های نرم خود  انگیزه باشید، بسیار باال است. اگر بتوانید با تقویت مهارت انگیزه کار کنید یا عضوی از تیمی بی تان با افراد بی احتمال آنکه شما در طول مسیر شغلی

انگیزه دارید یا قرار است با چنین فردی کار کنید، بد نیست  اگر همکار بی .یل کنید، قطعاً در کارتان موفق خواهید بودها را به نیرویی مولد و خالق تبد انگیزگی آن بی

 :انگیزه تقویت کنند توانند توانایی شما را در مدیریت یک همکار بی نگاهی به نکات زیر بیاندازید. این نکات می
 

 انجام ندهیمانگیزه چه کارهایی  در مقابل یک همکار بی
 

 انگیزه خود قضاوت نکنید درباره عملکرد همکار بی
رغم  وقت ارتباطی کامل ندارند. در هر شرکتی کارمندان و مدیران زیادی هستند که علی درست است که عملکرد و انگیزه با یکدیگر رابطه مستقیم دارند، اما هیچ

آوری نسبت به  انگیزه ای دارید نیازی نیست که واکنش تعجب اند. به عبارت دیگر، اگر همکار بی ادههایشان، عملکرد خوبی از خود نشان د تیمی عملکرد ضعیف هم

های  ها توانایی ها عملکرد ضعیفی از خودشان نشان خواهند داد. با این حال، این موضوع به این معنا نیست که آن دهد که آن عملکرد او نشان دهید. آمار نشان می

 درستی انتخاب که هستیم ما این ندارد، وجود بد هوای: »گوید المثل نروژی معروف می انند عملکرد بهتری از خودشان نشان دهند. یک ضربتو کمی دارند و نمی
 .سازتر هستند های بد مشکل های بد از آدم بینی کند: پیش این موضوع دقیقاً در روابط انسانی نیز صدق می« .نداریم پوشیدن لباس برای

 

 صفحه بعد ...ادامه در 

 



 آراپوش گستر

9 
 

 

 مجبور نکنید که شخصیت خود را تغییر دهدهمکار خود را 

ها و شخصیت  ها باشد، بیانگر ارزش شان بیش از آنکه نشان دهنده میزان انگیزه آن دهد که پایین بودن میزان درگیری کارکنان با شغل تحقیقات جدید نشان می

 کار نیز به همین شکل است.  مزاج هستند. در محیط بین هستند، برخی دیگر هم بدبین و دمدمی آنهاست. همانطور که برخی افراد نسبت به زندگی خوشحال و خوش

 ادامه در صفحه بعد ...

ای به  خصوص اگر فرد عالقه دهنده کبود شوق در زندگی است، به انگیزگی در کار نشان انگیزه هستند. این بی برخی از کارمندان بیش از دیگران بدبین، منتقد و بی

انگیزه است در محیط کار شاد و خوشحال باشد، مانند این است که  نسبت به زندگی بی اگر انتظار داشته باشیم شخصی که .تظاهر به خوشحالی نداشته باشد

 .بین باشید های دیگران واقع اش نباشد. تمام تالش خود را بکنید تا نسبت به توانایی بخواهیم کسی را مجبور کنیم دیگر خود واقعی
 

 احساساتی نشوید
گونه با  کند؛ شخصی که اگر به شکل معامله انگیزه نیز صدق می د کارهایشان را انجام دهند. این موضوع درباره فرد بیترین نکته این است که افرا کار کار است و مهم

ا او ها بپرسید سعی کنید بر روی کارها تمرکز کنید و ارتباط خودتان را ب جای آنکه از احساسات آن او ارتباط برقرار کنید همکاری بیشتری از خود نشان خواهد داد. به

ها را به مشارکت در انجام وظایف دعوت کنید و بر  ها را به دست بیاورید. در عوض سعی کنید آن به شکل رسمی نگه دارید. توقع نداشته باشید که ذهن و قلب آن

 .های مشخص عملکردشان را بسنجید های سازمانی و سنجه اساس چارچوب
 

 نسپاریدشان کار  های غیر تخصصی به افراد در حوزه

تواند آن را جبران کند و بر عکس. به همین خاطر است که  ها همیشه نتیجه توانایی و انگیزه آنها است. زمانی که انگیزه کم باشد، توانایی و مهارت می عملکرد انسان

ای  العاده شان به نتایج فوق رغم انگیزه پایین است علی تخصص دارند را به خوبی انجام دهند. حتی ممکن  توانند کارهایی که در آن انگیزه نیز می حتی کارمندان بی

توانید روی انگیزه و  شود. در چنین مواردی، شما نمی ای محول می شان وظیفه انگیزه در حوزه غیر تخصصی شود که به افراد بی دست یابند. مشکل زمانی ایجاد می

 .ها برای انجام یک کار حساب باز کنید اشتیاق آن
 

 دهیم انجام کارهایی چه انگیزه بی همکار یک مقابل در

 های بیرونی برای انگیزه دادن استفاده کنید از مشوق

انگیزه معموالً  دهند، افراد بی شان را برای انجام کارها انجام می % تالش355در حالیکه افراد باانگیزه به دلیل خاصی برای خوب عمل کردن نیاز ندارند و در همه مواقع 

شید و برای ت خواهند ماند و باید از بیرون تشویق به انجام کارها شوند. این موضوع به این معنی است که شما باید نسبت به وظایف همکارتان شفاف بامنتظر دستورا

 .ای که اکنون به او محول شده را انجام دهد او توضیح دهید که چرا باید وظیفه

 

 هایشان اهمیت دهید به ارزش

سال پیش  15کان  .است وظایف انجام هنگام ذهن درصدی 111 حضور معنی به کار با (Engagement) شدن درگیر و تعامل که است معتقد کان ویلیام

را به علم مدیریت معرفی کرد و توضیح داد که خوب بودن عملکرد در محیط کار به این معنی است که شخصیت یک فرد با شخصیت  Engagement عبارت

انگیزه  شود، نسبت به کارشان بی ها و عقایدشان با کارفرما متضاد می دهد چرا زمانی که کارمندان ارزش د. این گفته به خوبی توضیح میکاری او تفاوت کمی دار

تید، نقش شما این توان به اینگونه افراد انگیزه بخشید. در واقع، اگر شما مدیر یک بخش یا مجموعه هس با این حال، این موضوع به این معنی نیست که نمی .شوند می

ها و  تان را با ارزش کند تا نیازهای سازمان ها روابطی معنادار بسازید. این کار به شما کمک می هایتان را بشناسید تا بتوانید با آن تیمی های هم است که ارزش

انگیزه خود را جلب کنید، در ابتدا باید بدانید که او کیست  د همکار بیخواهید اعتما های افراد پیوند دهید و نظامی معنادار را در محیط کار پیاده کنید. اگر می انگیزه

 .و عالیقش چیست. به آنچه که برایشان اهمیت دارد توجه کنید و سعی کنید الگویی برای رفتارشان به دست آورید
 

 به حریم شخصی افراد احترام بگذارید

تمام زندگی « کار»شان احترام بگذارید. به هر حال، برای بیشتر افراد  اصله بین زندگی کاری و زندگی شخصیاز منظر اخالقی، شما باید به تمایل دیگران برای ایجاد ف

دهد که بیشتر  با این حال، نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می .نیست و زندگی شخصی افراد معموالً بر زندگی شغلی و میزان عملکردشان تاثیر مستقیم دارد

 کند که شاید در جهان آن تعداد شغلی که بتواند  کنند. این تحقیق این نکته را بیان می المللی کار می های بین راد ماهری هستند که در شرکتانگیزه، اف کارمندان بی

 ادامه در صفحه بعد ...
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شود که بتوانند  شانس می ای خوش که نصیب عده سبب انگیزه بخشی به عموم نیروی کار شود وجود ندارد. شاید انگیزه شغلی و عالقه با کار نوعی امتیاز و مزیت است

رود که  ها انتظار می وری در محیط کارشان عالقه دارند، پس از آن ها به طور جدی به افزایش بهره ها و شرکت اگر سازمان .نظر کارفرمای خوب را به خود جذب کنند

شان  ها با این فرهنگی که قصد دارند در سازمان ها و همچنین، سبک و شیوه کاری آن انساناندازی کلی به آن نگاه کنند و بپذیرند که شخصیت و شرایط  از یک چشم

اندازید. این موضوع  و نگاه خالقانه را به خطر می نقادانه تفکر برید و به تان را باال ببرید، فرهنگ تطبیق را در سازمان از بین می جابیاندازند تداخل دارد. اگر سطح توقع

 .در کارمندان خواهد شد شغلی فرسودگی سبب

 گیری نتیجه

ها با شغل کافی نیست. اگر آمارها را بررسی کنیم  بخشی به کارکنان و درگیر کردن آن منطقی داشته باشیم، باید گفت که تالش برای انگیزه اگر بخواهیم نگاهی

که بدانید  شویم در هیچ جایی از جهان، پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده و حتی در دهه گذاشته روند سقوطی داشته است. به همین دلیل، مهم است متوجه می

 .انگیزه به چه روشی تعامل کنید باید با افراد بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها،نی سینی) مخلوط  بسته های پالستیک

 هم اینکار انجام شوند؛ پ پ و اتیلن پلی گرانول مانند پالستیک گرانول به تبدیل و بازیافت مکانیکی صورت به میتوانند( … و ها گلدان ها،

پالستیک و تولید گرانول پلی  بازیافت و ،جداسازی آوری جمع برای زیرسازی. است مؤثر زیست محیط حفظ نظر از هم و اقتصادی نظر از

 .اتیلن و سایر گرانول های پالستیک پر کاربرد در سال های اخیردر کشورمان افزایش یافته است

 تبدیل به گرانول پالستیک می گردد؟ضایعات پالستیک چگونه بازیافت و 

 شوند می سازی مرتب( …در مرحله اول براساس نوع ضایعات پالستیک)ضایعات پلیمر، نایلون و 

 سپس توسط دستگاه آسیاب ضایعات پالستیک خرد شده و به قطعات کوچکتری تبدیل مشوند

 .انتقال به دستگاه گرانول ساز میگردد در ادامه پروسه بازیافت، ضایعات پالستیک خرد شده، شسته شده و آماده

های  شود و به صورت رشته ریزند، پالستیک ذوب می در مرحله بعدی پالستیک را در دستگاه گرانول ساز که دارای اکسترودر است می

 شود کوچکی از دستگاه خارج می
 ادامه در صفحه بعد ...

 

 

 چه بر سر ضایعات پالستیک می آید؟

 

 

https://www.irantalent.com/blog/what-is-critical-thinking-its-importance-in-your-success/
https://www.irantalent.com/blog/what-is-critical-thinking-its-importance-in-your-success/
https://www.irantalent.com/blog/why-is-burnout-serious/
https://www.irantalent.com/blog/why-is-burnout-serious/
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کند و به صورت ماده اولیه مانند گرانول پلی اتیلن و پلی پروپیلن و سایر انواع  میدر همین هنگام یک کاتر رشته های پالستیک را ریز ریز 

 .آورد گرانول پالستیک در می

سوزاندن پالستیک باعث تولید و انتشار حجم زیادی گاز گلخانه ای می شود و میتوان با بازیافت ضایعات بجای سوزاندن، مانع آسیب دیدن 

 .بیشتر محیط زیست گردید

 و اکسید دی کربن تولید از توان می آنها سوزاندن بجای – … و اتیلن پلی گرانول –زیافت ضایعات پالستیک و تبدیل آنها به گرانول با با

 .داد کاهش را ای گلخانه گازهای انتشار سرعت و کرد جلوگیری ای گلخانه گازهای دیگر


