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، کاری خود در نظر داشتندروشی را که برای آینده ، مجبور شوند هاکه بسیاری از سازمان رودانتظار میشیوع ویروس کرونا با 

که عالئم ویروس کرونا را دارند، توصیه  به افرادیکارها در سرتاسر دنیا وها و کسبد. همانطور که دولتنبه کل تغییر ده

 یکنند، دورکاری هم واقعیت  حفظکنند که فاصله را با یکدیگر  هم پیشنهاد میافراد  کنند که خود را قرنطینه کنند و به بقیه  می

 است.برای مشاغل جدید 

این تغییر ناگهانی را ایجاد کنند؟ باید ها، مدیران و هریک از کارمندان چطور مقامات ارشد شرکتاکنون پرسش اینجاست که 

ه تا بیاموزند ها کردبه شرکت آموزشرا صرف از عمرش دو دهه  کار هاروارد(وتدال نیلی )استاد دانشگاه در دانشکده کسب

 مجلهاز تماس ویدیویی  برگرفته هاییپرسش و پاسخشامل  متناین  .گیردصورت می طریقهای پراکنده به چه مدیریت تیم

این استاد .  سواالت خود را بپرسند  وجود داشت تاشنوندگان  . در این تماس ویدیوئی این امکان برای  با اوست  ار هارواردکوکسب

 
1. Tsedal Neeley 
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مدیریت و همچنین مدیریت جلسات مجازی  ،با بازدهی بیشتر همچنین راهکارهایی را برای کار کردن در منزل دانشگاه،

 .داد پیشنهاددوره بحران  مختصهایی تیم

 هستند؟ آماده  ناگهانی تحول  این برای هاسازمان آیا

نفر  10000یا  5000سازمانهایی با در مورد  اکنون شاهد هستیم )به خصوصمیزان و وسعت آنچه که با در نظر گرفتن 

هدف   یی که باهاسازمان  . بنابراین،سابقه استدهند، بیانجام  به سرعت در خانه  کارهایشان    کارمندان کهاز    این انتظار  ،پرسنل(

 آماده نیستند. انداین کار تاسیس نشده انجام

  کارمندان  سازیآماده  تسهیل در فرآیند برای توانندمی مدیران  همه و  رهبران  که چیزی  اولین

 چیست؟  دهند،  انجام

تاپ دارد؟ آیا کسانی لپ انیمورد نیاز دسترسی دارند؟ چه کس فناوری به افرادزیرساخت مناسبی بکار گیرید. آیا برای شروع، 

افزاری را که برای کار، برای تماس ها نرمبرقرار کنند؟ آیا آندرون سازمانی تماس  یکتوانند به راحتی تاپ دارند، میکه لپ

تاپ یا گوشی موبایل ندارند، چطور؟ از کجا تیار دارند؟ در مورد کارمندانی که لپخموارد به آن نیاز است، در ا  دیگرکنفرانس و  

 برای دورکاری دسترسی دارند؟  شانها به منابع مورد نیازتوان اطمینان حاصل کرد که آنمی

یک از هیچ  اینگونه دیگردسترسی کامل دارند،  به این موارد  همه کارمندان   کهمطمئن شوند   لی سریعخیمدیران مستقیم باید  

 . استد که از بقیه جا ماندهنکاحساس نمی افراد

الزم را در خود ایجاد    روانی  آمادگی  توانندمی  اقداماتی  چهبا    ندارند،   عادت  دورکاری  به  که  افرادی

 ؟ کنند

برای  بکارگیرید؛برای مدیریت کارهای روزمره خود را منظمی  تقویت کنید، همچنین روشخود در مذهبی را  اعمال و آداب

ای داشته باشید. دوش شوندهالگوی ثابت و تکرارسعی کنید  تعیین کنید.کاریتان برنامهزمان دقیقی برای شروع و پایان مثال 

د، حتما در برنامه خود آن را  اشتیبدنی د فعالیتدر طول روز  قبالً. اگر تان را شروع کنیدهای روزانهپس فعالیتسبگیرید، 

باز ، مطئن شوید که همانند سابق ایدعادت کردهبگنجانید. اگر فردی برونگرا هستید و به تماس زیاد با افراد و تعامل با دیگران  

و   پر بازدهحساس تنهایی و انزوا محافظت کنم و سالم،  هم اتفاق خواهد افتاد. از خودتان بپرسید: چگونه باید از خودم در برابر ا

 پر انرژی باقی بمانم؟ این شرایط را برای خود خلق کنید. 

 توانید درپخش کنید. می خود راعالقه  موردتوانید موسیقی از دورکاری لذت ببرید. می بتوانیدواقعا  شایدفراموش نکنید که 

 . باشدهم  تواند تجربه جالبیمیاین نوع کار کردن . تغییر ایجاد کنیدزمانبندی خود 

 هبلک اند،شروع به کار کردهد. مطمئن شوید که نه تنها یحضور افراد را چک کنهمواره باید  یک سازمان هستید، مدیرچنانچه 

توانم انجام دهم تا چه کاری می"بپرسید:  ها  از آنو با دیگر کارمندان در تماس هستند.    هم در کارشان ایجاد شدهنظم خاصی 

 "است؟ بودهشما  ه نفعب ناگهانیمطمئن شوم که این تغییر و تحول 
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 تماس  طریق از جداگانه؟ صورت به یا گروهی صورت به ؟به چه صورت است افراد حضور بررسی

 ویدیوئی؟  تماس  طریق از یا تلفنی

، اینجا دنیای جدیدی است. دوستانسالم ". بگویید، ایجاد شود، باید یک گروه برای گفتگو پیرامون شرایط جدید در ابتدا

، در استنیاز  که را آنچه تمام شما، که شومخواهم مطمئن میفقط شد ولی من کمیچقدر طول شرایط جدید دانیم که نمی

 "اختیار دارید.

سر در بیاورید که: هرچند وقت کار کردن کنید. باید از جدید گام نخست این شیوه  مامور اجرایرا  در ادامه، باید یک گروه

 یهایبه صورت ویدیوئی باشد یا تلفنی یا از طریق برنامه  بهتر است این ارتباط؟ آیا  است  با یکدیگر  افراد گروهارتباط    نیاز بهیکبار  

 ؟Yammer) )  یامریا  ((Jive جایو، ( (Slack اسلکمانند 

ها هستید؟ بهترین شیوه برای با هم کارکردن چیست؟ آن  مجبور به استفاده ازاصال  کنید آیا  ها استفاده نمیاز این برنامه  چنانچه

به آنها اعتماد به نفس بدهید که  در عین حالو را بیاموزند دورکاری  فرآیند نحوهباید کاری کنید که افراد بعنوان مدیر شما 

 نتیجه خوب خواهد شد. قطعاً

از یکدیگر فاصله وقتی که داشته باشید.  جلسهبا گروه خود ای یکبار مشخص شد، حداقل هفته دقیقاً وقتی که همه این موارد 

. در حقیقت، ادامه دهید  همان روالد، به  شتیعادت دا  متعددجلسات  برگزاری  به  سابقًا  اگر    د.باشکم    بایدها نتماس  تعداد،  دارید

 خواهد شد. هم بیشتر  احتماالًتیم کل تیم و اعضای میزان ارتباط بین 

که نیاز به  کارمندانیکنند و کار می بسیار مهمهای که در پروژه ی، کارمنداناندی که به تازگی مشغول به کار شدهکارمندان

توانید داشته باشید که می خاطرهم نیاز خواهند داشت. همینطور به  یبیشترد فربهفرد ارتباطبه قطعاً ، دارندتماس بیشتری 

زمانی برای شادی، نوشیدن مانند اختصاص  :  در کارهایتان بگنجانیدرا هم به طور مجازی    گروهی  کنندهسرگرمکارهای جالب و  

د به حفظ ارتباطی که در محل نتوانمی موارد جمعی. همه ایندسته صورتزمان برای صرف ناهار به حتی چای یا قهوه، یا 

 د. نکارتان داشتید، کمک کن

 مساویتوانند از بابت اعتماد و همکاری، کارایی های مجازی میتحقیقات فراوانی وجود دارند که نشاندهندۀ این است که تیم

 ست.ا در کارهانظم  الزمه آن وجودتنها  های مستقر در محل کار داشته باشند.تیمکارایی با 

 انجام   باید  را  اقداماتی  چه  کارفرمایان  بگذارد؟  تاثیر  افراد  روانی  سالمت  بر  تواندمی  چطور  دورکاری

 شوند؟  مطمئن افراد بودن شاد  و  تعهد تمرکز،   از تا دهند

خود نخواهند  استراحتدر زمان  ،شانهمکارانبا دیگر  نشده ریزیبرنامه گفتگوهای کوتاهدر دورکاری دیگر فرصتی برای  افراد

دارد. افراد مستقیمی هم بر عملکرد  ردهد که اثرا تشکیل می یک روز کاریاز  ایعمده بخش گفتگوهای کوتاه،داشت. همین 

  از طریق را    فرصتها و افراد، این  ایجاد کرد؟ برخی گروه  گفتگوهای کوتاهاین  ی برای  فرصت  همتوان در فضای مجازی  چطور می

تماس تصویری یا  رفع خستگی، ازبرای  ممکن است دیگر افرادی. آورندبرای خود بوجود می وقفهبیی فوری هاپیامارسال 

، وی ( WhatsApp) واتساپ رسانپیام. برخی افراد تمایل به استفاده از با یکدیگر استفاده کنند برای گفتگوویدئو کنفرانس 

 دارند. ( Viber)یا وایبر ( WeChat)چت 
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. تشویق کنددارد،  سالمت روانی  آرامش و حفظ  بر    ی کهبه جهت تاثیر  ها،تماسافراد گروه را به برقراری این    بایستییک مدیر  

تر اینکه: ورزش کنید. کنید. یک توصیه مهم  راهنماییها را  شما باید آنبلکه  نیستند.    ذکر شدهموارد    متوجه اهمیتافراد  اساساً  

 است. الزامیسالمت ذهنی  حفظورزش برای 

)برای شرایط   مناسب فرهنگ آداب وگذاری پایه در جهت توانند می مدیران  که مهم اقدام سه

 چیست؟  دهند،  انجام دورکاری(

یک توان د چطور میندهقرار دارد که نشان می (به صورت مجازی)کتاب به زبان انگلیسی در سایت آمازون  10000بیش از 

کار بسیار مدیریت یک تیم از فاصله دور، د؟ به این دلیل که از فاصله دور رهبری و مدیریت کرد. چرا تا این حد زیاتیم را 

 . دداشته باشنبه میزان کافی زمینه فعالیت مرتبط مدیران باید در این  به دلیل اهمیت این موضوع،دشواری است و 

. باید آنچه را که در سطح سازمانی گیرنددهد، قرار میدر جریان آنچه در سازمان رخ میمطمئن شوید که اعضای تیم    اول:مورد  

 این احساس را دارندهستند، و دور از محل کارشان افراد در خانه  که. زمانیهم اطالع دهیدکارمندان افتد، به بقیه اتفاق می

رخ ( موضوعات متداول یابا مشتریان و  )در ارتباطدانند چه اتفاقی دارد در شرکت اند. آنها نمیکه از موطن خود دور مانده

حفظ ارتباط و مکالمه پیرامون این موارد اهمیت باالیی دارد. بنابر این، هرچه ایمیل بیشتری ارسال شود، اطالعات دهد. می

 گذارید.ه اشتراک میبیشتری را با کارمندان شرکت ب

آنها  به. شما باید داشتخواهند  در سازمانو دیگر تحوالت اهداف سازمانی خصوص در  نگرانیهایی هم افراددوره،  همیندر 

. مورد ها ایجاد شده استیقین پیدا کنید که این حس کامال در آن  و بعد  که وضعیتشان دوباره خوب خواهد شد  اطمینان دهید

خانه، محیط  دارد. در  نسبت به بقیه  حس نکند که دسترسی کمتری    کارمنداناز    یکمطمئن شوید که هیچ  دیگر این است که

 ها آنشود. بنابر این، شما باید به طور مساوی در دسترس همه  می  تصورات افراد )یا به بیانی دیگر توهمات آنها( تشدیدکم کم  

بین )زمان جلسه  تساوی درحفظ و  مشارکت افراد، دشتشکیل زمانی که جلسات گروهی  مرحله آخر، یعنیقرار بگیرید. در 

 شوند.تا همه احساس کنند که دیده و شنیده می را هدف خود قرار دهید (اعضا

 بگذارد؟  تاثیر   بازدهی بر تواندمی چگونهبوجود آمده  تغییرات

به محل   برگشتو    مواردی مانند رفتزیرا دیگر    ،کاسته شود. بلکه باید حفظ و یا حتی تقویت شود  بازدهیبه هیچ وجه نباید از  

همسر و  حضور. البته، در خانه هم ممکن است وجود ندارند دارند،در محل کار وجود  کهکننده حواس منحرفکار و عوامل 

تواند توانایی شما در رفع سریع اهکار یافت. مشکل دیگر میبرای همین عوامل هم رباید و  بر بازدهی تاثیر بگذاردفرزندانتان 

در تواند سبب تاخیر توانید کسی را حضوری و در زمان واقعی مالقات کنید. همین میکه نمی زمانیآن هم ، باشدمشکالت 

وجود  د. مدارک فراوانینداروجود  بازدهی، دیگر عاملی برای کاهش ذکر شده غیر از مواردبه طور کلی شود. ولی وری بهره

 نباید تغییر کند. در اصل بازدهیمیزان دارند که نشاندهندۀ این است که 

 

  بازدهیتوان می چطور ، اعمال شود مدتی  برای اجتماع در فاصله ایجاد به  مربوط هایسیاست اگر

 ؟درک  ارزیابی  را هاآننهایی عملکرد و همچنین  کارمندان
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است  ی. اکنون دورانکنید: باید به کارمندانتان اعتماد کنممی، با صدای رسا اعالم ندمن به همه مدیرانی که مخاطب من هست

توان به کسی اینکه آیا می  آگاهی ازبهترین راه برای  "توصیه ارنست همینگوی را سر لوحه خود قرار دهیم:  این  که همه ما باید  

 "این است که به او اعتماد کنیم. ،اعتماد کرد

ها هدایت کنید، به آن یها را در مسیر درستتوانید آنولی می ، باشید،دهندانجام می افرادکه  تمام آنچهتوانید شاهد شما نمی

خواهید، که شما می  ایهها به همان شیوکنید و امیدوار باشید که آن  را بررسی  ضعیتشانوظایفشان را واگذار کنید، مثل سابق و

 . بازدهی دارنددهند و وظایف خود را انجام می

وجود ندارد   یباید بر اساس نتایج کار صورت بگیرد. دلیلتنها  ، پس بررسی شما  نداریدفرآیند را  این    شما توانایی نظارت برقطعا  

. زیادی داردپیشینه است، انجام دهند. دورکاری کاری را که به آنها محول شده توانندنمی افراد در این محیط،  فکر کنیدکه 

. ما ابزار در اختیار داریم (بلکه برای همکاری با دیگر افراد ،نه تنها برای انجام کار)را  مانمورد نیاز فناوریامروزه ما تمام 

 فرصتی براییا اینکه را بدست آوریم و ذخیره کنیم، سازمان تا اطالعات  کندکمک میکه به ما  اختیار داریماجتماعی در 

به اشتراک  ا دیگر افراد داشته باشیم، و حتی بتوانیم بهترین تجربیات خود را ب)به صورت مجازی( مکالمه یک نفر با یک گروه 

 بیاموزیم.مواردی جدید بگذاریم و از یکدیگر 

  توصیه   یک  از  فراتر)  راهکارها  رینبهت.  کنیم  صحبت  مجازی  جلسات  مورد  در  هم  کمی  دهید  اجازه 

  و  فراخوانی برای افراد سازیآماده  جلسه، دستور ارائه اهداف،  هترب توضیح  برای( عمومی و کلی

 چیست؟ مشابه موارد دیگر

جلساتی که دوستان، زمانی"توانید بگویید: اول از همه، شما باید برخی قوانین مبنایی واضح برای خود داشته باشید. مثال می

کنیم، ایمیل هایمان را چک صورت که گوشیهایمان را خاموش می  ه اینب  ؛دهیماینچنین داریم، آن را به بهترین وجه انجام می

 "دهیم.همزمان انجام نمی را به طورچندکار و اینکه کنیم نمی

که . زمانیدهیدانجام   ن کار را به درستیبتوانید ایتاکید زیادی بر استفاده از ویدئو کنفرانس دارم، به شرطی که    به شخصهمن  

به افراد اطمینان دهید که از باید  . شما  آمدخواهد  بوجود  نتیجه    زیادی بر، واقعا تاثیر  هستندچهره یکدیگر   قادر به دیدنمردم  

 شود.قوانین مبنایی پیروی می

دارند  گیتاز افراد بهداشته باشید، و  در زمان استراحتتوانید گفتگوهای کوتاه دیگر نمی کهاز آنجایی م این است کهمورد دو

 اختصاص ، شش تا هفت دقیقه نخست جلسه را به بررسی و حضور غیابشوندآشنا میدورکاری با انجام وظایفشان به صورت 

شروع   افرادیبا    "والتون چطوره دوستان؟اوضاع و اح"سراغ موارد دستورجلسه نروید؛ در عوض از بقیه بپرسید :    ادهید. مستقیم

که از بقیه  افرادی یا ،دندار تریپایینیا اینکه از لحاظ جایگاه شغلی جایگاه  ،نسبت به بقیه عضو جدیدتری هستندکنید که 

 اشید. افراد بدیگر تا بعنوان یک مدل رفتاری برای  باشید مشارکت داشتههم باید در گفتگوها  شما د. خودنکمتر حرف میزن

مانند  داز کارمندان خود انتظار داریرا که  رفتاری آنبر موارد کلیدی را برای شروع صحبت مطرح کنید و مجددا  پس از آن

، اسکایپ (Zoom)  ار مانند زومکودر کسب  نظرتانمورد    یا حتی فقط استفاده از فناوری  مطرح کردن سواالتبرقراری ارتباط،  

(Skype به عنوان یک الگو ،)تاکید کنید. 
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پیگیری کنید تا مطمئن شوید که  نیز دیگری یارتباطراه  از طریقآخرین مورد این است که شما باید این جلسات مجازی را 

ویدئو  ای به صورتجلسهچنانچه  بعنوان مثال،مشکلی ندارند.  خروجی جلسهاند و اینکه آنها با صدای شما را شنیده افراد

 شودپیشنهاد میپیگیری کنید.  نیز (Slackاسلک )آن را از طریق ارسال ایمیل یا پیام بایستی ، شودتشکیل میانس کنفر

 مکالمه کمک کنید. حفظگوناگون داشته باشید تا بتوانید به  هاینهچندین راه ارتباطی از طریق رسا

 در هم آن کند، می درگیر عاطفی لحاظ از که افراد را پیچیده  بسیار مکالماتتوان می  چطور

 ؟ کرد تسهیل ، وجود ندارد  چهره  به چهره   ارتباط  که امکانشرایطی

 دوجوزمان یا فرصت کافی بعد از جلسه  مانند شرایط واقعی،  زیرا    ؛توانید یک یا دو موضوع را مطرح کنیدتنها می  در یک جلسه

کنید و زمان مناسب افراد مراجعه کنید. بنابر این، درباره آنچه که مطرح میتک تک  پیگیری امور به دفتر    یتوانید برا. نمیندارد

 د، بسیار دقت کنید. نچطور باید مطرح شوموارد این و اینکه اصال  برای مطرح کردن آن

را با نظرات ما اعالم کنند،   خود  مخالفتد. اینکه به افراد اجازه دهیم تا  کنی  موارد با افراد گفتگواین  پیرامون  توانید  ولی شما می

آید. گاهی اوقات، در محیطهای مجازی، مردم احساس امنیت روانی ندارند، به شمار می  در مسیر ارتقاء تفکر تیمینکته مثبتی  

در مورد )مخالفت    بیان  را برایمدلی    خودتانتوانید  حتی می  ،، نظرات خود را بیان نکنندمناسب  بنابر این ممکن است در زمان

  دهید. ( پیشنهادشخصی مسائل نه در موردو  ؛، وظایف یا فرآیندهاکار

  هاآن از مراقبت و فرزندان  مورد در شما نظر مدارس،  شدن بسته و روزانه  مراقبت توجه به با

 چیست؟ 

فکر  آنبه مردم هم کمک کنند تا راجع به  باید باشند، همچنینآماده پیرامون این مسائل رهبران و مدیران باید برای مکالمه 

ها و مدیران مجبور شدند تا مهارت ه همین دلیلشد، ب محوبین کار و خانه  ناگهان شرایطی برایمان پیش آمد که مرزکنند. 

 د.ایجاد کننهای خود هایی را برای حمایت از تیمسیاست

 12ناهارتان را ساعت حتما مجبور نیستید شما کارمندان باشد.  کاریساعت در  تغییر یتقابلتواند شامل میها سیاستاین 

ها تمام آن  ، به اینکهاعتماد کنند  خود  مدیران فقط باید به کارمندان  توان تغییر داد.را میکارها  زمان انجام بسیاری از  بخورید.  

 کنند.میبرای انجام وظایف محوله را  شانتالش

 

 ارتباط  در وظایفی کهافرادی به شما توصیه اما کردیم،  صحبت داخلی ارتباط مورد در پیشتر

 چیست؟   دارند،  مشتری با مستقیم

دهید. انجام مید. در این مورد هم دقیقا همین کارها را  داشتیهای فروش مجازی و مشارکت مشتریان را  شما قبال تجربه تماس

دادید، در نظر . تمام کارهایی را که در ارتباط مستقیم انجام میاهمیت بیشتری دارد بصری هایرسانه استفاده ازاینجا، حتی 

ولی االن بسیار  ،چیزی بنوشید و بخوریددر حین کار ادامه دهید. شاید امکان این را نداشتید که  به همان روالبگیرید و 

 خالق باشید.فقط کافی است کمی آید. فرصتش پیش می
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 که همکارانی آن برای یا، وجود دارد کارگران و دفتری کارمندان از ترکیبی که هاییسازمان در

 توان کرد؟  چه می، ندارند اختیار در کافی تجهیزات

در غیر   .هابرای کمک به آن  جمعی مشترک  اقداماتبرخی  مانند  ها باید راهی را برای حمایت از آن کارگران پیدا کنند:  سازمان

 اجراییی هانیرو گروه ازدر این شرایط یک به شخصه را به حاشیه میرانید. من  سازمانتانافراد مهم  ی ازبسیار ،اینصورت

احساس هم شوم که هنوز مطمئن می ، همچنینکنمآنها پیدا می حفظ ارتباط مابینراهکارهایی را برای  ،کنمآوری میجمع

 کنم. دخیل می هایمریزیو آنها را در برنامه بودن دارند ارزشمند

بر کار   لیو  کندمی  تقال   برای انجام وظایفش  کارمند  یکحس کنید    تالشتان،   تمام  خالف  بر  چنانچه

 ؟ داد انجام توانمی کاری چه تمرکز ندارد، خود 

با آن  (مکالمات گروهیورود به  خودداری ازهای کمتر یا مثل ایمیل)دریافت کردید واقعیت هایی را مبنی بر این وقتی نشانه

فرد صحبت کنید. تماس را افزایش دهید و دیگران را هم تشویق به این کار کنید. بفهمید که کجا هستند و آنچه را که به آن 

ارائه  جانبیها همچنین باید مطمئن شوند که در این اوقات به کارمندانشان خدمات نیاز دارند، برایشان فراهم کنید. سازمان

معلوم نیست حتی اینکه و گیرند ارتباط با دیگران فاصله می فرصت شان وگهانی افراد از نظم روزمرهدهند. وقتی به طور نامی

خواهند به کمک اضافی نیاز  که شودمیبیشتر از بقیه مشکل ایجاد بعضی افراد کمی برای در آخر چه اتفاقی رخ خواهد داد، 

ا استفاده از ویدئو ب .انی باید در شرایط کنونی هوشیارتر باشددر هر سازم ،. همچنین باید ذکر کنم که هر مدیرعاملیشتدا

 ها باشد.بخشی به آنبه افراد اعتماد به نفس دهد، آنها را آرام کند و مسئول امیدخود  شده طبضصدای کنفرانس یا 

  پیشرفت  سوی به را هاسازمان و هاتیم همه عملکرد مسیر دارد بحران این که کنیدمی فکر آیا

 ؟ دهدمی تغییر

فرصت  در محیط مجازی  ها و افرادها، تیمدهد. سازمانرا افزایش می هاآن ظرفیتبرداشت من این است که این شرایط دارد 

را بعنوان راهی  استفاده از فضای مجازیخواستند که همیشه می افراد . بیشتر آنداشتخواهند  و خطا آزمایشبیشتری برای 

خود را با این   مجبور هستند تانیست که مردم    موضوع به معنای اینکنند. این    امتحاندستاورد یا نیروی کار خود  برای توسعه  

خواهد داد. اگر بخواهیم تنها کمی جنیه   افزایشوفق دهند، ولی این تجربه ظرفیت همه را برای همیشه شکل از کار کردن 

که   یی هستیمگسترش مهارتها  ر حالما دهمه ع آشفته که درآن قرار داریم، در نظر بگیریم، این است که  مثبت برای این اوضا

 رسان خواهد بود. همین باالترین امید من است.درآینده کمک

 

 

 



 

 

 


