بررسی مزایا و آسیب های روش آموزشی-تربیتی «مونته سوری» که تبلیغاتش توسط بعضی مهدها و مدرسه ها در حال فراگیر شدن است

آموزش بر اساس میلکودک بهکنجکاوی!
فاطمه قاسمی | روزنامه نگار

چندسالیاستکهمدارسومراکز
گزارش
غیردولتــی مرتبــط بــا آمــوزش
کــودکان بــا اســتفاده از عناوین و
فعالیت های مازادی همچون کیف
در مدرســه ،چرتکه ذهنی ،مدرســه دو زبانــه و  ...به
خصوص در مقطع پیش دبستانی و دبستان سعی در
جلب توجه خانــواده ها و بــه دنبال آن جــذب دانش
آموزان به مدارس خود می کنند .تازه ترین عنوان به
کار گرفته شده توسط بعضی مدارس و مراکز علمی،
آموزش بر مبنای «مونته ســوری» است که تا حدودی
مورد استقبال خانواده ها و کودکان شان قرار گرفته
است.متاسفانهآماردقیقیازمراکزرسمیآموزشاین
روشدردستنیستولیدراینگزارشدرنظرداریم
با بررسی کاربردی و بی طرفانه موضوع ،به دلیل این
اقبالعمومیومزایاوآسیبهایشبپردازیم.

یک کارشناس ارشد آموزش ابتدایی می گوید:

آموزش در این روش کودک محور است

«زهرا داننده» ،کارشناس ارشد آموزش
ابتدایی در گفت و گو با زندگی سالم می
گویــد کــه در ایــن روش معلــم ،راهنما و
مراقــب در یادگیــری بــا کــودک همراه
اســت .او اجازه می دهــد کودک ،جذب
فعالیت هایی شود که خودش انتخاب می کند .به عبارت
دیگــر راه حــل را خــودش کشــف مــی کنــد .در روش
آموزشــی-تربیتی «مونته ســوری» هر کودک با سرعت
یادگیری مختص خودش ســنجیده می شــود .این وجه
تمایز این روش با روش فعلی متداول در مدارس است که
بچه هایی کــه دچار اختــال یادگیــری ،بیــش فعالی،
مشــکل گفتاری یا  ...هســتند در کنار بچه هــای عادی
آموزش می بینند ،در حالی که سرعت یادگیری این بچه
ها با همکالسی های عادی شان بسیار متفاوت است .اما
در روش مونتــه ســوری ،پیشــرفت یک کــودک هرگز با
دستاوردهای کودک دیگر مقایسه نمی شود و هر کودک
طرح درس مختص خودش را دارد .کودکان استثنایی به
این طریق در محیطی شــادتر ،آموزه هــای بهتر و نتیجه
های موفقیت آمیزتری به دست می آورند .خالصه این که
در این روش ،اشــیا بهترین آموزگارانند و نه اشــخاص و
هدف ارتقــا «کل» کــودک اســت یعنی رشــد هیجانی،
فیزیکی ،اجتماعی و تحصیلی کــودک به طور موازی .با
این روش کودک در کالس حقیقتــا تجربه می کند ،می
آموزد و فقط به حفظ دروس نمی پردازد .در کل مراحل
آمــوزش ،تــاش و انتخــاب کــودک مــورد ارزش یابی و
قضاوت قرار می گیرد و نه نتیجه عملکرد او.

توضیح روش «مونته سوری» به زبانی ساده

در ســال  1907میالدی یــک دکتر جــوان ایتالیایی به
نام «ماریا مونته ســوری» ،مرکزی در یکی از فقیرنشــین
ترین محله ها برای کودکانی که به دالیلی نمی توانستند
آمــوزش داده شــوند ،تاســیس می کنــد .در ایــن مرکز
بچه های بزرگ تــر در مراقبت از آموزشــگاه و آموزش به
بچه های کوچک تر به کمک این معلم جوان شــتافتند.
این کودکان محروم بــا آینده ای تاریک تبدیل شــدند به
کودکانی مســتقل با اعتماد به نفس و با شــانس زندگی
بهتر« .مونته سوری» نوعی رویکرد و روش جامع آموزشی
همنام خــودش در زمینــه خالقیت کودکان ابــداع کرد
که بــر روی میل و توانایــی طبیعی کودک بــه یادگیری،
متمرکز است .او متوجه شد که اگر یک کودک ،محیط،
مواد و ابزار مناسب در اختیار داشته باشد با هدایت یک
معلم صبور و مراقب ،ظرفیت کامل درونی اش به ثمر می
رســد .این روش در کنار آموزش به شیوه مهارت زندگی
کودک نیز تاکید بسیار دارد و معتقد است که هر کودک
با ظرفیــت های درونــی متولد می شــود و از بــدو تولد تا
شش سالگی این ظرفیت ها در باالترین حد خود است و
آن چه که بزرگ ترها در نقش پدر ،مادر و معلم باید انجام
بدهند این است که محیطی فراهم شــود تا این ظرفیت
های درونی بالقوه بتواند رشد کند .در این روش ،کالس
های کودکان به سه گروه تقســیم می شوند 3-6 :ساله
ها 6-9 ،ساله ها و  9-12ساله ها .به این ترتیب کودک
بدون این که خودش متوجه باشــد با بــزرگ ترها تعامل
دارد و دانسته خودش را به کوچک ترها انتقال می دهد
و این یکی از متمایزترین ویژگی های این روش آموزشی
اســت .از دیگر ویژگی های خاص و ملمــوس این روش،
محیط کالس است که با دقت زیاد آماده می شود .ابزار،
مواد و وســایل مورد نیاز با دقت و هدفمند طراحی شده
اند .چیدمان ،مبلمان و تجهیزات متناســب بــا بچه ها و
اندازه دســت آن ها تدارک دیده می شوند .در این روش
ابزارهای مخصوص برای آمــوزش مهارت های مختلف
طراحی شــده اســت مثل میلــه های آبــی و قرمــز برای

یک کارشناس ارشد روان شناسی می گوید:

این روش در ایران مثمر ثمر نیست

با توجه به این که این روش آموزشــی هم
اکنون در کشــور مــا بیشــتر در مهدهای
کودک و پیش دبستانی ها اجرا می شود،
ایــن ســوال پیش مــی آیــد کــه آیــا ورود
کــودکان در مقاطــع باالتر و برگشــت به
همانروشآموزشیفعلی،اختاللیدرعملکردآموزشی
و پرورشــی کودک ایجاد نمی کند؟ در جواب این سوال،
«فاطمه خداشــاهی» کارشــناس ارشــد روان شناسی و

خالصهایازآمارهایارائهشدهدرجدیدترینکنگرهسالیانهروانپزشکانجهان

میزان خودکشی پزشکان بیشتراز هرشغل دیگری است
فرنگیس یاقوتی| مترجم
از دنیای
روانشناسی

منبعmedscape.com :

یک مادر از تجربه های استفاده فرزندش
از این روش می گوید

در کوتاه مدت تاثیرات مثبتش را دیدم

خانم «ســاره الف» مــادر یک کودک ســه ســاله که چند
ماهی اســت فرزند خــود را در یکی از مهدهــای با روش
مونته سوری ثبت نام کرده است می گوید« :در ابتدا هیچ
آشــنایی با این روش نداشــتم و با حضور در ایــن مراکز و
آشنایی با آن ،مربیان و تجهیزات آن ها به ثبت نام در این
نوع مهدها ترغیب شــدم و در مدت زمانــی خیلی کوتاه
تاثیرات آموزش آن ها را بر تمرکــز در بازی های فکری و
عالقه مندی به بازی های جمعی در فرزند خود مشاهده
کــردم ».وی درباره هزینه ایــن کالس ها نیــز می گوید:
«هزینه این مراکز و کالس ها به دلیل استفاده از ابزارهای
خاص ،به کارگیری مربیان متخصص و آموزش دیده و در
نظر گرفتن فضایی بیش از فضای مدارس و مراکز عادی
بیشــتر از تعرفه مهدهای کودک و کالس های معمولی
اســت و ماهی  600هزار تا یک میلیون تومان اســت که
بیش از دو برابر شهریه مهدهای کودک معمولی است».
روشی که همه جنبه هایش در نظر گرفته نشده است

بــا ایــن کــه مــدارس مونتــه ســوری در سراســر جهان
پرطرفدارند اما همچنان انتقادهایی نیز از طرف کسانی
که نگران کیفیت آموزش در این مدارس هستند ،وجود
دارد .بدون در نظر گرفتن این کــه کودک در آینده وارد
مدارس مونته ســوری می شــود یا به مدارس عادی می
رود ،آموزش ایــن روش به کودکان دســت کم در مقطع
پیش دبستانی کمک می کند مستقل ،منظم ،با انگیزه
و خالق تربیت شوند و به آن ها شخصیت و هویت مستقل
می دهد .با این حال ،نمی توان منکر آن شــد که قبل از
اجرایی شدن کامل این روش در تمام مراکز آموزشی باید
فایده -هزینه ،فرصت -تهدید و تمام جنبه های مثبت و
منفی آن را در نظــر گرفت و این توقعی اســت که به نظر
نمی رسد انجام شده باشد.

نمیتوانمبهخواستگارهایماعتمادکنم
من نمی توانم به خواستگارهایم اعتماد کنم .اهل رابطه های نامناسب هم نبودم و هیچ بی اعتمادی هم از مردهای خانواده ام
همچون پدر و برادرهایم ندیدم .می ترسم تنها بمانم و تا آخر عمر مجرد باشم .نمی دانم این ترس از کجا و چرا شروع شده.
باید چه کنم تا مشکالتم حل شود؟  23ساله ،دانشجوی مکانیک هستم و خانواده تقریبا مذهبی دارم.

طبق گزارش های جدیدترین جلسه ساالنه انجمن روان پزشکان آمریکا در سال ،2018در میان افرادی که اقدام به خودکشی می کنند تعداد افرادی
که پزشک هستند بیشتر از هر شغل دیگری است .آمارهای جدید نشان می دهد که در قاره آمریکا از هر  100هزار پزشک  28تا  40نفر آن ها اقدام
به خودکشی می کنند .این آمار در حالی تعجب برانگیزتر می شود که این میزان در جمعیت عمومی به ازای هر  100هزار نفر ،تقریبا  12نفر است .به
عبارت دیگر ،میزان خودکشی در بین پزشک ها ،بیش از دو برابر آمارهای متوسط این اتفاق است .در ادامه ،قسمت هایی از اطالعات ارائه شده در این
جلسه را خواهید خواند.

موفقیت خودکشی پزشک ها 4 ،برابر شاغالن دیگر

آمارهای جدید نشان می دهد که اگرچه پزشکان زن کمتر از سایر زن ها در
مشاغل دیگر اقدام به خودکشی(در این حالت ممکن است به مرگ ختم
نشود) می کنند اما میزان خودکشی منجر به فوت یا به عبارت دیگر میزان
موفقیت شــان در خودکشــی ،دو و نیم تا چهار برابر زنان دیگر است .این
میزان برابر با میزان خودکشی منجر به فوت پزشکان مرد است.
آمار باالی افسردگی در بین دانشجوهای پزشکی

آمارهای جدید نشــان می دهــد که  ۱۲درصد پزشــکان مــرد و  ۱۹و نیم
درصد پزشــکان زن دچار افســردگی هســتند .ایــن آمار شــبیه جمعیت
عمومی دنیاست اما عجیب تر این که در دانشجوهای پزشکی میزان ابتال
به افسردگی ۱۵تا ۳۰درصد است که تقریبا دو تا سه برابر میانگین جهانی
به شمار می رود.

روان پزشک ها در صدر خودکشی کننده ها

شاید برای شما جالب باشد که بدانید میزان اقدام به خودکشی در میان
پزشکان ،حتی بیشتر از ســربازان اســت ،با وجود این که به نظر می رسد
استرس شغل سربازها بسیار بیشتر باشــد .با این حال و در بین تخصص
های مختلف پزشکی ،روان پزشکی در صدر میزان خودکشی قرار دارد.

دالیل باال بودن میزان خودکشی در بین پزشکان

روان شناســان در این جلســه،صحبت هایی درباره دالیل باال بودن میزان
خودکشی در بین پزشــکان مطرح کردند .طبق این اظهارت ،دالیل اصلی
اینمیزانخودکشیدربینپزشکاناختالالتخلقوخوییومصرفمواد
مخدربودهاست.همچنینپزشکانیکهباخودکشیفوتمیکنند،معموال
از افســردگی رنج می برنــد یا در حال درمان افســردگی هســتند .به غیر از
افسردگی عامل موثر دیگر ،بیماری های روانی درمان نشده است .یکی از
شرکت کنندگان می گوید« :میزان باالی خودکشی در پزشکان این روزها
تبدیلبهیکزنگخطرشدهاستالبتهباتوجهبهاسترسهاییکهپزشکان
روزانه با آن مواجه هستند ،این موضوع چندان عجیب نیست .این استرس
از دانشکده پزشکی شروع و با گذشت زمان به دلیل انتظارات زیاد ،رقابت،
ساعات کار طوالنی و کمبود خواب شــدت می یابد و این موارد گاهی باعث
سوءمصرفموادمخدرمیشودوبهخودکشیمیانجامد».
مانع جالب در سر راه درمان پزشکان

خجالت ،مهم ترین مانع در سر راه درمان اختالالت
روانی پزشــکان محسوب می شــود .نتایج یک
تحقیق کــه در همین جلســه اعالم شــده،
نشان می دهد که  50درصد از 2106
زن پزشــک که پرســش نامه ای را در
فیس بوک پــر کرده انــد ،مبتال به
یکاختاللروانیهستندامابه
دلیلترسوخجالتبهدنبال
درمان بیماری های خود
نمیروند!

موفقیت

چگونهدقیقهنودینباشیم؟
بعضی ها وقتی کاری به آن هاســپرده می
شود در حالی که زمان دارند ،آن قدر تعلل
میکنندتابهلحظاتآخرمهلتمیرسند.
حتما اصطالح دقیقه نودی را شنیده اید که
به این افراد اطالق می شــود .البته بعضی
هم این زمــان تعیین شــده را رد می کنند و
دیگر بــه عنوان افــراد بدقول شــناخته می
شوند که نمی شــود روی کار و زمان بندی
شان حساب کرد .هر دوی این ها باعث می
شــود در کار فرد قابل اعتمادی نباشند .به
گزارشعصرایران،اگرازاینافرادهستیدو
دوست دارید روش کاری تان را عوض کنید
بد نیســت نگاهی به این مــوارد بیندازید و
سعی کنید آن ها را رعایت کنید.
زمانبندیتانرامحدودترکنید

احتمال باالی موفقیت خودکشی در پزشکان

مسمومیت و دار زدن ،شــایع ترین روش های خودکشی در پزشکان است.
داشتندانشودسترسیبهابزاربالقوهکشنده،منجربهمیزانباالترموفقیت
خودکشیدربینپزشکاننسبتبهبقیهمشاغلشدهاست.نتیجه90درصد
اقدامکنندگانبهخودکشیدربینپزشکها،چیزیبهجزمرگنیست.

زندگیسالم
سه شنبه  
    اول آبان 1397
شماره 1169

خانوادهومشاوره

مبحث ریاضی ،كارت های حــروف ،كلمات و جورچین
ها برای یادگیری خواندن و  ...که منحصر به همین روش
آموزشی است و هر كودك به محض ورود به مهد یا مدرسه
بر اساس كنجكاوی خود یك ابزار را انتخاب و خود در رفع
كنجكاوی اش تالش می كند .مربی هم به عنوان ناظر در
صورتی كه تشــخیص دهد ابزار انتخابی كودك باالتر از
سطح یادگیری كودك است ،او را در مسیر درست هدایت
می كند .همچنین در این کالس ها کودک آزاد است در
هر جا که مناســب تریــن و بهترین محل بــرای فعالیتش
است کار کند؛ روی زمین ،روی میز و حتی فضای بیرون
از کالس.

متخصصاینروشدرگفتوگوبازندگیسالممیگوید:
«در این که اجرای سراسری این روش ،فواید زیادی برای
آموزش کودکان دارد شکی نیســت اما این که این روش
فقط در یک مقطع مثال پیش دبستان و دبستان اجرا شود
و در مراحل باالتر متوقف شود ،مثمر ثمر نیست و احتماال
اختالل ایجاد خواهد کرد چراکه آزادی عملی که کودک
قبال در این روش تجربه کرده اســت ،از او گرفته و کودک
دچار تعارض و دوگانگی می شــود .بنابراین باید محتاط
بود و الزمه خوب اجرا شــدن این روش وجــود یک برنامه
ریزی برای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دقیق خواهد
بود ».در سوال دیگری مبنی بر این که در بعضی مدارس
ادعا می شــود که برخی دروس مثل ریاضی و علوم با این
روش تدریس می شوند و آیا این اتفاق با اصل آموزه های
روش مونته سوری منطبق است یا نه؟ گفت« :در واقع این
مــدارس از ابزارهــای علــوم و ریاضی مختــص این روش
اســتفاده می کننــد و به آن معنا نیســت که ایــن روش در
مدارس به طور کامــل در حال اجراســت .در صورتی که
مربیبهسیستممونتهاشرافکاملداشتهباشدوسیستم
آموزش فعلی را خوب بشناسد ،مشکل خاصی برای بچه
هایی که در کنار مدرسه از کالس های مونته استفاده می
کنندایجادنمیشودولیدرکلباتجربهایکهمندراین
مراکزواجرایاینروشدرمهدداشتم،بچههابعدازورود
بهدبستانباروشآموزشیفعلیوسراسریچنداندچار
مشکل نشده اند».

نجمه عابدی شرق | دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی بالینی

مخاطب گرامی ،در رابطه های طوالنی مدتی
مشاوره
مثل ازدواج ،اعتماد حرف اول را می زند .شما
ازدواج
باید بتوانید به شــریک تان از هــر لحاظ اعتماد
کنید تا کنار او به آرامش برسید .بنابراین دغدغه
کلی شما درست به نظر می رسد و باید با فردی زیر یک سقف زندگی
کنید که به او اعتماد داشته باشید.
اعتماد یکی از پایه های حیاتی روابط اجتماعی

بهصورتساده،اعتمادیعنیباورواتکابهکسیکهبراساسآنچهازاو
انتظارمیرود،عملکند.بدونمقدارکمیازیاداعتماد،ماشینروابط
اجتماعیازکارمیافتد.یکرابطهبااعتمادازهمانابتدایکودکی
بین کودک و والدین ،به خصوص با مادر شکل می گیرد و هر قدر این
رابطه مســتحکم تر و بااطمینان تر باشــد ،به همان اندازه در ساختار
شخصیتکودکواستحکامرابطهخانوادگیواجتماعیموثرتراست.
کودکانیکهرابطههمراهبا اطمینانومحکمیباوالدینخودندارند،
ممکناستدربزرگسالیدراعتمادکردنبهدیگرانمشکلداشته
باشند.نظربهاینکهاعتمادیکیازپایههایحیاتیروابطاجتماعی
است،زندگیبرایچنینافرادیباچالشهایمتعددیهمراهاست.
بااینحال،شمادرموقعیتیقرارگرفتهایدکهبایدشریکآیندهزندگی
خودراانتخابکنیدودغدغهاینراداریدکهمباداانتخابتاندرست
نباشدواینکهچطورمیتوانبهحرفهایشخصمقابلاعتمادکرد.
نکاتیکهدرادامهمطرحمیشود،پاسخیبهاینسوالشماست.
اطالعات بیشتری درباره خواستگاران تان کسب کنید

اطالعاتخودرادربارهخواستگارهاییکهمالکهایشمارادارند،
کامل تر کنید .به طــور مثال درباره عادت های شــخصی او تحقیق
کنید کــه آیا تا به حــال به آن چه گفتــه ،عمل کرده اســت؟ رفتارش
مطابق گفتارش اســت؟ وقتی وعده می دهد ،به وعده خود وفا می
کندیابهانهمیآورد؟و....دانستنپاسخاینسوالها،کمکزیادی
به شما می کند تا بتوانید به دیگران اعتماد کنید.
نحوه ارتباط وی با خانواده و دوستانش بررسی شود

روابــط بیــن خانوادگــی اش چطور اســت؟ اعضــای دیگر

خانواده بــا او چگونه رفتار می کننــد؟ این افراد ،بیــن خود چگونه
رفتارمیکنند؟اینرفتارمبتنیبراطمینان،اعتمادواحتراماست؟
آیا خوش بینی یــا بدبینی بیش از حــد وجود دارد؟ بیــرون از دایره
خانواده ،دیگران راجع به این شــخص و فامیل او چه نظری دارند؟
دوستانش چه می گویند؟
دنبال کسب اعتماد صد درصدی نباشید

فراموش نکنید که اعتماد کردن معمو ًال با مقداری خطر یا ریســک
همراه اســت .شــما هیچ زمانی نمی توانیــد موفقیت صــد در صد
یک رابطه را تضمین کنید ،نه برای خــود و نه برای دیگران .فرمول
خوشــبختی یک شــخص لزوم ًا برای شــما یا دوســت شــما جواب
نمی دهد و شاید برای دیگران کارآمد نباشد .این بدین معنا نیست
که احتیاط الزم را نکنید و بگویید «چون من نمی توانم موفقیت این
رابطه را تضمین کنم پس چاره ای جز خطر کردن ندارم ».موضوع
این است که اگر شــما بخواهید بدون پذیرش اندکی خطر به پیش
بروید ،برای تان بسیار مشکل است که بتوانید همسر خود را انتخاب
کنید.انسانهاباگذشتروزگارکمیازیادتغییرمیکنندوبههمین
شــکل ،اهمیت و ماهیت رابطه ها نیز می تواند دچار دگردیســی یا
تغییر شود.
چند نکته درباره ترس تان از تنها ماندن

ترس از تنها شدن که در پیامک تان به آن اشاره کرده اید ،می تواند
از موضوعات مختلفی سرچشــمه بگیرد .ممکن است در نقطه ای
از زندگی احساس کرده باشید که دیگران شما را طرد می کنند یا
تصورکنید تنها بودن یعنی کسیدوست تان نداردیا همهنادیدهتان
می گیرند .ترس از تنها شــدن می تواند به طور مستقیم با نداشتن
اعتماد به نفس و این باور کــه از هیچ فعالیتی به تنهایی نمی توانید
لذت ببرید ،در ارتباط باشد یا شاید هم هیچ وقت یاد نگرفته اید که
چطور وقتی تنها هستید ،احساس راحتی کنید .این هم مثل همه
چیزهــای دیگر زندگی قابل یادگیری اســت .شــما مــی توانید یاد
بگیرید که چطور وقتی تنها هستید ،از تنهایی تان لذت ببرید و وقتی
بتوانید بر ترس از تنها ماندن غلبه کنید ،بالفاصله فردی مستقل تر
می شوید و اعتماد به نفس تان افزایش می یابد.

اگر زمان بندی کارها دســت خودتان اســت
سعی کنید زمان های محدودتری را در نظر
بگیرید .بــرای انجــام کارهای محول شــده
مث ً
ال به جای یک ماه ،یک هفته زمان در نظر
بگیرید.اینزمانرادرجاییکههمیشهمقابل
دیدتان است بنویســید و قرار دهید تا مجبور
شویدکاررادرهمینزمانانجامدهید.بهاین
ترتیب انگیزه تان برای انجام کار بیشــتر می
شودودرزمانمناسبکارراانجاممیدهید.
کارهاراتقسیمبندیکنید

کارهارابررسیکنیدوببینیدباکدامتقسیم
بندیبهترمیتوانیددرزمانالزمکارراانجام
دهید.کارهابا تقسیمبندیراحتترانجامو
کمتربهروزولحظهآخرموکولمیشود.می
توانید بخــش هایی را که راحت تر هســتید و
بیشتردوستداریدابتداانجامدهیدتاانگیزه
بیشتری پیدا کنید .البته در این زمینه افراد
با هم متفاوت هستند و بعضی دوست دارند
کارهای ســخت را زودتر انجام دهند و از فکر
کردن به آن ها رها شــوند .اگر شــما هم جزو
آن ها هستید کارهای ســخت را زودتر انجام
دهید و بعد بروید سراغ دوست داشتنی ها.
با تقســیم بندی ،کارها در مهلت مقرر انجام
میشود.
مسئولیتپذیرشوید

مســئولیت پذیری چیزی اســت که باعث
می شود شــما به زمان بندی کارها پایبند
باشــید .یکی از راهکارهایی که باعث می
شود حس مســئولیت پذیری شــما تقویت
شود و در تحویل کارها وقت شناس باشید،
این است که به دیگران زمان تعیین شده را
بگویید .به دوستان یا همسر و فرزندان تان
بگویید که باید در چــه زمانی کار را تحویل
دهیــد و از آن ها بخواهیــد از شــما درباره
مقدار کار انجام شــده و روند آن بپرســند.
به این شــکل کمتر می توانید بــا بهانه ها و
توجیه های مختلف کار را عقب بیندازید.
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