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ــه از  ــت ک ــرادی اس ــیاری از اف ــی بس ــدنی از زندگ ــوی جدانش ــری عض یادگی
ــد  ــاش می کنن ــواره ت ــراد هم ــن اف ــتند. ای ــد هس ــدد بهره من ــای متع تکنولوژی ه
تــا زندگــی خــود را بهبــود ببخشــند و از دانــش خــود در راســتای رســیدن بــه اهــداف 
ــد  ــم، بای ــف کنی ــری را تعری ــم یادگی ــر بخواهی ــان اگ ــن می ــوند. در ای ــد ش بهره من
ــه  ــه، مطالع ــل از تجرب ــه حاص ــی ک ــاری و دانش ــرات رفت ــه تغیی ب
ــار در  ــک ب ــل ی ــی حداق ــر کس ــم. ه ــاره کنی ــتند، اش ــن هس و تمری
ــاح  ــا اص ــه ب ــت ک ــورده اس ــکاتی برخ ــه مش ــری ب ــل یادگی مقاب
ــه  ــردارد و ب ــر راه ب ــری را از س ــع یادگی ــت موان ــته اس ــا توانس رفتاره
ــد  ــک می کن ــا کم ــه م ــن کار ب ــن ای ــد. همچنی ــوب برس ــه مطل نتیج
ــن  ــتای از بی ــم. در راس ــذت ببری ــری ل ــه از یادگی ــا بفهمیم چگون ت
بــردن ایــن مشــکل، در ایــن مقالــه مــوارد زیــر را مــورد بررســی قــرار 

: هیــم می د

* منظور از موانع یادگیری چیست؟
* چـه عواملـی باعـث ایجـاد اختـال در یادگیـری می شـود؟ 

چطـور بایـد آن هـا رفـع کـرد؟
* موانع یادگیری در آموزش های آناین و راه حل آن ها چیست؟

           منظور از موانع یادگیری چیست؟
ــخص  ــر در ش ــری موث ــع از یادگی ــه مان ــت ک ــزی اس ــر چی ــری ه ــع یادگی موان
ــا  ــل کار ی ــا مح ــل ی ــول تحصی ــت در ط ــن اس ــده ممک ــخص یادگیرن ــود. ش می ش
در طــول زندگــی خــود یــک یــا چنــد مــورد از موانــع یادگیــری را تجربــه کنــد کــه 
ــتفاده از  ــدید، سواس ــر ش ــز، فق ــتن تمرک ــد: نداش ــوارد باش ــن م ــامل ای ــد ش می توان
ــا غفلــت، مشــکات اجتماعــی ماننــد بیــکاری، عــدم عــزت نفــس و…  موقعیــت ی

ــوند. ــخص ش ــری در ش ــع از یادگی ــد مان ــه می توانن هم
ناتوانی هــای یادگیــری بــر نحــوه درک اطاعــات، برقــراری 
ــد  ــر می گذارن ــراد تاثی ــد اف ــای جدی ــری مهارت ه ــا یادگی ــاط ی ارتب
ــود.  ــات می ش ــتن و ریاضی ــدن، نوش ــکل در خوان ــروز مش ــث ب و باع

ــت. ــاوت اس ــف متف ــراد مختل ــری در اف ــال یادگی ــدت اخت ش

           موانع یادگیری کدامند؟

۱- پایین بودن تمرکز:
ــت.  ــز اس ــودن تمرک ــن ب ــری ، پایی ــع یادگی ــورد از موان ــن م اولی
ــگ  ــال زن ــن در ح ــا تلف ــه دائم ــد ک ــر بگیری ــط کاری را در نظ محی
ــی  ــای مختلف ــوند، ایمیل ه ــام ش ــد انج ــاده بای ــب افت ــای عق ــت، کاره ــوردن اس خ
بایــد ارســال شــود، بــا افــراد مختلفــی بــه صــورت کامــی و نوشــتاری بایــد ارتبــاط 

ــوند. ــز ش ــدن تمرک ــن آم ــث پایی ــد باع ــا می توانن ــه این ه ــود، هم ــرار ش برق
ــت  ــه تح ــود در مدرس ــاالن خ ــب همس ــه از جان ــد ک ــر بگیری ــی را در نظ کودک
ــواده  ــد، خان ــام ده ــان انج ــورت همزم ــه ص ــد ب ــود را بای ــف خ ــت، تکالی ــار اس فش
مشــکات اقتصــادی فراوانــی دارد، یادداشــت های خــود را فرامــوش کــرده 
ــد  ــب جدی ــری مطال ــز او در یادگی ــا باعــث برهــم خــوردن تمرک اســت، همــه این ه
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. د می شــو

راه حل:
ــی رود را  ــمار م ــه ش ــری ب ــع یادگی ــن موان ــی از مهم تری ــه یک ــدم تمرکز ک ع
می تــوان بــا چنــد تاکتیــک ســاده برطــرف کــرد. بــرای یادگیــری بهتــر بایــد زمــان 
ــدا  ــد فضــای مناســب را پی ــی نمی توان ــر کودک ــرد. اگ ــم ک ــکان مناســب را فراه و م
کنــد، بــه او در یافتــن فضــای تمرکــز کمــک کنیــد. عــاوه بــر ایــن، زمانــی را تحــت 

ــدت  ــن م ــد. در ای ــاص دهی ــز” اختص ــاعت تمرک ــک س ــوان “ی عن
ــواس  ــث ح ــه باع ــزی ک ــر چی ــد از ه ــده بای ــخص یادگیرن ــان ش زم
ــرد، از  ــده بگی ــود را نادی ــای خ ــد. تلفن ه ــود، دوری کن ــی می ش پرت
ــری  ــرای یادگی ــی را ب ــم خــود وقت ــل خــود خــارج شــود، در تقوی ایمی

ــد. ــخص کن ــتر مش بیش

۲- ترس از شکست:
هیــچ کــس دوســت نــدارد شکســت بخــورد امــا ایــن مــورد یکــی 
ــدگان  ــی از یادگیرن ــرای برخ ــری ب ــی در یادگی ــع واقع ــن موان از ای
ــه هرکســی دوســت  ــناریوی محــل کار ک ــه خصــوص در س اســت. ب
دارد بدرخشــد امــا بــدون شکســت، غیرممکــن اســت کــه از 
ــت  ــدم موفقی ــه از ع ــرس اولی ــن ت ــرد. همچنی ــتباهاتش درس بگی اش

در مدرســه می توانــد انگیــزه دانــش آمــوزان را بــرای یادگیــری تحــت تأثیــر قــرار 
دهــد. در نتیجه افــکار منفی زیــادی در ســر شــما شــکل می گیرنــد. 

راه حل:
ــه موقعیتــی فکــر کنــد کــه از شکســت می ترســد. خــود را در  ــد ب ــده بای یادگیرن
حــال برخــورد بــا یــک مانــع تجســم کنــد، بــه خــود اجــازه دهــد تــرس را احســاس 
کنــد و ســپس خــود را در حــال حرکــت رو بــه جلــو ببینــد. بعــد از چنــد دقیقــه وقــت 
خــود را صــرف برنامــه ریــزی کنــد تــا از پــس موانــع موجــود بــر ســر راه خــود بــر 

بیایــد. ســپس خــود را بــا وجــود ایــن موانــع در حــال موفقیــت ببینــد.

۳- عدم عزت نفس
ماننــد تــرس از عــدم موفقیــت، عــدم عــزت نفــس هــم می توانــد 
از موانــع رایــج یادگیــری در بیــن فراگیــران باشــد. ایــن افــراد اغلــب 
ــرا  ــس چ ــم، پ ــام ده ــن کار را انج ــم ای ــن نمی توان ــد “م ــر می کنن فک

ســعی می کنــم”.

راه حل:
بــرای کمــک بــه یادگیرنــده در مقابــل ایــن درک، بایــد یادگیــری 
ــا  ــن کار را ب ــد ای ــد. می توانی ــل کنی ــت تبدی ــه مثب ــک تجرب ــه ی را ب
پــاداش دادن بــه تاش هــای آموزشــی آن هــا، یــا از طریــق 
ــا  ــد و ب ــر کنی ــوری از او تقدی ــورت حض ــه ص ــا ب Gamification ی

تشــویق کــردن، اعتمــاد بــه نفــس پاییــن او را ارتقــا دهیــد تــا ایــن موانــع یادگیــری را 
ــد. ــش دهی در او کاه

همــه فراگیــران بایــد بداننــد کــه بــا گذرانــدن یــک دوره آموزشــی وقــت تلــف 
نمی کننــد. بــرای ایجــاد انگیــزه در یادگیرنــدگان، ارزش آمــوزش را در آن هــا 
ــه شــده  ــای ارائ ــه آموزش ه ــد ک ــا بفهمن ــد ت ــا کمــک کنی ــه آن ه ــد. ب ــت کنی تقوی
ــده از آن  ــا در آین ــد ت ــه آن هــا امــکان می دهــد مهارت هــای خــود را افزایــش دهن ب

ــد. ــتفاده کنن اس
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۴- تجربه منفی گذشته:
معلمان بـد، دوره های آنایـن بدون نظـم، موضوعات خسـته کننـده در یادگیری، 
همه عواملی هسـتند کـه می تواننـد باعث تقویـت موانع یادگیـری شـوند و از آن تحت 

عنـوان “تجربـه منفی گذشـته” یاد می شـود.
بسـیاری از بزرگسـاالن تجربیاتی داشـته اند کـه باعث می شـود از یادگیـری بیزار 
شـوند. حتی بعضـی از آن هـا در توانایـی خـود در یادگیـری مهارت های جدیـد تردید 
می کننـد. متأسـفانه تجربیـات بـد، مانـع از یادگیری می شـود. با ایـن وجـود، می توان 
نگرانی هـا و سـو برداشـت هایی که توسـط یادگیرنـدگان بـروز می کند 

را در همـان اوایـل کار شناسـایی و رفع کرد.

راه حل:
محیطـی ایجـاد کنیـد کـه یادگیرنـدگان بتوانند به طـور منظـم و با 
خیـال راحـت نگرانی هـای خـود را هـم قبـل و هـم در طـول دوره بیـان 
کننـد. این موضـوع می تواند بـا یـک نظرسـنجی در ابتـدای دوره همراه 
باشـد یـا از فراگیران می پرسـند چـه چیـزی در یادگیـری ارزش دارد و 
ترجیـح می دهنـد در تجربه هـای یادگیـری خـود از چه چیـزی اجتناب 
کننـد. اهداف توسـعه شـخصی آن هـا را بـا نتایـج دوره هماهنـگ کنید، 

به طـوری کـه آن هـا از مزایـای واقعـی تعامل بهـره مند شـوند.

۵- ذهنیت های شخصی
خـواه بـه دلیـل تجربـه منفـی گذشـته یـا اعتمـاد بـه نفـس پاییـن باشـد، خـواه به 
دالیـل محیطـی و اجتماعـی، بسـیاری از یادگیرنـدگان بزرگسـال معتقدنـد کـه آن ها 
بـرای یادگیـری ترفندهـای جدیـد خیلـی پیـر هسـتند و ایـن موضـوع بـه یکـی از 
بزرگتریـن موانـع یادگیـری در بزرگسـاالن تبدیـل شـده اسـت. گاهـی اوقـات آن ها 
حتـی در برابـر یادگیـری آنایـن و اسـتفاده از تکنولوژی هـای جدیـد مقـاوم هسـتند. 
این افـراد می تواننـد از همـان ابتـدای دوره، یادگیرنـدگان را از خـود جدا کننـد. عاوه 
بـر ایـن، منفـی نگـری آن هـا حتـی می توانـد باعـث از بیـن رفتـن ارتبـاط بیـن سـایر 

یادگیرنـدگان شـود.

راه حل:
هماننـد موضوعـی کـه در قسـمت تجـارب گذشـته مطـرح شـد، 
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه محیـط یادگیـری بـرای یادگیرنـدگان 
بزرگسـال فضای خوبـی برای بحـث و گفتگو در مـورد نگرانی هـا خواهد 
بـود تـا در نهایـت به روشـی سـازنده دسـت پیـدا کنیـد. فضایـی ایجاد 
کنید تـا آن ها بـه راحتی سـواالت خـود هرچند پیش پـا افتـاده را مطرح 

کننـد و کسـی آن هـا را مـورد تمسـخر قـرار ندهد.

۶- نداشتن هدف
همیشـه بایـد هدف از آموزش مشـخص باشـد تـا یادگیرنـده بداند 
به چـه دلیلی بایـد یاد بگیـرد. معمـوال چون هدفـی برای خود مشـخص 
نمی کنـد، انگیـزه ای بـرای یادگیـری نـدارد و در نهایـت تاشـی بـرای یادگیـری 
نمی کنـد. نداشـتن هـدف می توانـد باعـث بـروز برخی موانـع یادگیـری دیگـر هم در 

افـراد شـود.

راه حل:
اهـداف بایـد به طـور دقیق مشـخص شـوند. تفاوتـی ندارد شـامل یک هـدف کلی 
باشـد یـا اهـداف جزئـی. اگـر بـرای تعییـن اهـداف آموزشـی تـاش می کنیـد، برای 
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شـروع به ایـن سـواالت سـاده پاسـخ دهید:
* چرا باید این دوره را یاد بگیرم؟

* آیا این مهارتی است که بعد از آن می توانم بافاصله از آن استفاده کنم؟
* این دوره چطور به من کمک می کند کار خود را بهتر انجام دهم؟

اگـر شـما برگزارکننـده دوره آموزشـی هسـتید، بـرای تمـام دوره های آموزشـی، 
از جانـب خودتـان بـه ایـن سـواالت پاسـخ دهیـد و ایـن اطاعـات را بـا یادگیرندگان 
بـه اشـتراک بگذاریـد. هنگامـی کـه آن هـا می توانند فوایـد و کاربـرد عملـی آموزش 

اختصاصـی را بـه وضـوح ببیننـد، زمـان بیشـتری بـرای یادگیـری 
اختصـاص خواهنـد داد.

۷- نبود تعامل اجتماعی
نداشـتن تعامل اجتماعی هـم از موانع یادگیری محسـوب می شـود. 
تعامل اجتماعـی در یادگیـری، بدون احسـاس ارتباط در بیـن فراگیران 
غیرممکـن اسـت. در محـل کار یا مدرسـه یا در هـر مکانی کـه آموزش 
می دهـد، احسـاس تعامـل بـه ارتبـاط بـا سـازمان و اهـداف آن تبدیل 
می شـود. ایـن امر به ویـژه هنـگام آمـوزش فراگیران بزرگسـال بسـیار 
مهـم اسـت زیـرا بـه اشـتراک گذاشـتن تجربیـات، یادگیری هـا و 

مشـاهدات بـا دیگـران، باعـث ایجـاد انگیـزه در آن ها می شـود.

راه حل:
سـعی کنیـد حـس تعامـل را در افـراد برانگیزیـد. حتـی اگـر عاقـه ای بـه تعامل 
کـردن ندارنـد، از آن هـا سـوالی بپرسـید یـا در مـورد تجربیـات شخصی شـان سـوال 
کنیـد و بخواهیـد تـا تجربیـات خـود را بـا سـایر شـرکت کننـدگان در میـان بگذارند. 
بحث هـا می تواننـد تـا حـد زیـادی بـه ایجـاد احسـاس تعامـل و حضـور در اجتمـاع 

کمـک کننـد.

۸- محیط نامناسب:
محیـط نامناسـب می تواند یکـی از مضرتریـن موانع یادگیری باشـد کـه در نهایت 

باعث از دسـت رفتـن انگیزه یادگیـری می شـود. محیط پر رفـت و آمد، 
سـر و صـدای سـاختمان در حـال سـاخت در نزدیکـی محـل آمـوزش، 
محیط کوچـک با تعـداد افراد زیـاد، نور نامناسـب بـرای یادگیری و… 
می تواننـد از عواملـی باشـند کـه محیـط را بـرای یادگیـری نامناسـب 

. می کننـد

راه حل:
در صـورت امـکان عوامل حـواس پرتـی را از محیط آمـوزش حذف 
کنیـد و فضایی جداگانـه، عاری از سـر و صـدا و اختال بـرای یادگیرنده 
ایجـاد کنیـد. ایـن موضـوع را می توانید بـا “سـاعت تمرکز” کـه قبا به 
آن اشـاره شـد، ترکیـب کنید تـا یادگیرنده بـدون حواس پرتی مشـغول 
یادگیری شـود. الزم به ذکر اسـت کـه حتی وقتـی تمام موانـع یادگیری 

در محیـط آمـوزش رفع شـده باشـد، فضـای آنایـن هنـوز هـم می توانـد چالش های 
خـاص خـود را داشـته باشـد کـه خوشـبختانه این مـوارد بـه راحتـی قابل شناسـایی و 

کاهش هسـتند.

۹- منابع اطاعاتی بسیار زیاد
نسـل جدیـد بـا منابـع اطاعاتـی زیـادی روبـرو شـده اسـت که بیشـتر آن هـا در 
روزگار گذشـته وجـود نداشـته اسـت. ایـن امـر باعـث می شـود کـه تشـخیص اینکه 
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کـدام منبـع واقعی یـا حتی مرتبـط با آن چیزی اسـت کـه باید یـاد بگیرند، بـرای آن ها 
دشـوار اسـت. دسترسـی آسـان به داده هـای گسـترده، پراکنده و غیـر سـازمان یافته، 
هـر چنـد کانال های مفیـدی بـرای ارتبـاط بیـن مناطق مختلـف جهـان را بـاز می کند 
امـا باعـث سـردرگمی افـراد در رابطـه بـا اعتبار هـر منبـع جدیدی می شـود کـه پیدا 

می کننـد. ایـن مـورد می توانـد از موانـع مهـم یادگیـری به شـمار رود.
راه حل:

اگـر بـرای هـر چیـزی کـه می خواهیـد یـاد بگیریـد، بـه سـراغ جسـتجوی گوگل 
می رویـد و هر مطلبـی را بـاز می کنیـد و می خوانیـد، کار کاما اشـتباهی 
انجـام می دهیـد. سـعی کنیـد در هـر زمینـه منابـع معتبـر را شناسـایی 
کنیـد و تمـام دوره هـای آموزشـی را از همـان جـا پیگیـری کنیـد. به هر 
کسـی که ادعـای دانـش می کنـد و مطالبـی را در یـک وب سـایت بیان 

کـرده اسـت، اعتمـاد نکنید.

           موانع یادگیری در آموزش های آنالین

تـا اینجـا بـه طـور کلـی در مـورد عواملـی کـه مانـع از یادگیـری 
می شـوند، صحبـت کردیـم و راهکارهایی را بـرای غلبه بر آن هـا معرفی 
کردیـم. در این قسـمت از مقالـه مهم ترین موانـع آمـوزش الکترونیکی 
یـا آنایـن را بیـان می کنیـم کـه مانـع از تعامـل یادگیرنـدگان آنایـن بـا مطالـب 
آمـوزش الکترونیکـی می شـود و ۴ نکتـه بـرای غلبه بـر آن ها معرفـی می کنیـم. توجه 
داشـته باشـید که مـواردی کـه در باال بـه آن ها اشـاره شـد، همگـی می تواننـد از موانع 

یادگیـری آموزش هـای آنایـن هـم بـه شـمار روند.

* نداشتن دانش کافی در زمینه تکنولوژی
* موارد آموزش الکترونیکی بسیار چالش برانگیز

* پشتیبانی ناکافی
* خستگی یادگیرنده در آموزش های آناین

نداشتن دانش کافی در زمینه تکنولوژی

برخــی از یادگیرنــدگان آنایــن ممکــن اســت تجربــه فنــی 
ــه  ــا شــنیده اند ک ــوژی نداشــته باشــند. آن ه ــه تکنول ــادی در زمین زی
ــن از  ــراد باهــوش اســت، بنابرای ــرای اف ــط ب ــوزش الکترونیکــی فق آم
یادگیــری پرهیــز می کننــد. ایــن یکــی از چالــش برانگیزتریــن 
موانعــی اســت کــه بایــد از آن عبــور کنیــد زیــرا ایــن یــک بــاور ســنتی 
ــم  ــد تی ــده می توانی ــاد دهن ــوان ی ــه عن ــن ب ــت. بنابرای ــتباه اس و اش
ــا  ــد ت ــک کنن ــدگان کم ــه یادگیرن ــا ب ــد ت ــاص دهی ــتیبانی اختص پش
ــای  ــا روش ه ــراد ب ــردن اف ــنا ک ــد. آش ــود بکاهن ــای خ از نگرانی ه
یادگیــری از راه دور می توانــد تــا حــد زیــادی ایــن مشــکل را 

ــد.  ــرف کن برط

موارد آموزش الکترونیکی بسیار چالش برانگیز

مـواردی که بـرای آمـوزش در نظـر می گیرید باید بسـیار منسـجم و کامل باشـد. 
مطالب اگر خیلی آسـان باشـد، ممکن اسـت شـرکت کنندگان آناین کسـل و خسـته 
شـوند. اگـر خیلـی دشـوار باشـد، ممکن اسـت ناامیـد و بـه راحتـی منصرف شـوند. به 
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ایـن ترتیب، شـما بایـد در مـورد مخاطبان خـود تحقیـق کنیـد و ارزیابی هایـی را انجام 
دهیـد تا سـطح ایـده آل چالـش را پیـدا کنید. هـدف این اسـت کـه احسـاس موفقیت 
در آن هـا حاصل شـود. همچنیـن می توانیـد اهداف بلنـد مدت را بـه نقاط عطـف قابل 

کنترل تـری تقسـیم کنید تـا انگیـزه آن هـا را افزایـش دهید.

پشتیبانی ناکافی
ایـن موضـوع هـم مـی توانـد از موانـع یادگیـری آمـوزش آنایـن بـه شـمار رود. 
اگـر یادگیرنـده تصور کند شـما تنهـا برای رفـع تکلیـف ایـن دوره آموزشـی را برگزار 
کرده ایـد، بـه سـرعت انگیـزه خـود را از دسـت می دهـد. پشـتیبان آن هـا باشـید. بـه 
راحتـی در دسـترس باشـید. اگـر سـوالی دارنـد پاسـخ دهیـد. برای شـان تمریناتی در 

نظـر بگیریـد کـه بـه قـدرت یادگیری شـان کمـک کند.

خستگی یادگیرنده در آموزش های آنالین
خسـتگی و بـی حوصلـه شـدن جـزء جدانشـدنی آموزش هـای آنایـن اسـت و 
مشـکاتی از قبیـل کاهـش سـرعت اینترنـت، نامفهـوم بـودن مطالـب و… می تواند 
آن را تشـدید کنـد. بنابرایـن در طـول دوره های آموزشـی آناین، سـعی کنیـد همواره 
محتـوا را جذاب و الهـام بخش نگهداریـد. بحث ایجاد کنیـد تا یادگیرندگان مشـارکت 

الزم را داشـته باشـند. مخاطبـان خـود را بشناسـید و بـر اسـاس دانـش 
آن هـا مطالـب را بیـان کنیـد. بـا بیـان مثال هایـی آن هـا را هیجـان زده 
کنیـد تا بـه ادامه بحث بیشـتر گـوش دهنـد. همچنین توجـه به مراحل 

یادگیری نیـز می توانـد بـه شـما در مدیریـت ایـن امر کمـک کند. 

           موانع یادگیری ، کالم آخر

در ایـن مقالـه در مورد موانـع مهم هنـگام یادگیری صحبـت کردیم 
و بـرای هـر کـدام راه حل هایـی را ارائـه دادیم. غلبه بـر موانـع یادگیری 
نه تنهـا در دانش آمـوزان، بلکـه در کل جامعـه ای که به آن تعلـق دارند 
بسـیار مهم اسـت. این موانـع می توانـد در مدرسـه، دانشـگاه، محل کار 

یـا در طـول آموزش هـای آنایـن رخ دهـد ولـی چگونگـی مقابلـه بـا آن ها مهم اسـت 
کـه در این مقالـه به طـور کامـل در مورد آن هـا توضیـح دادیم.

البتـه گاهـی موانـع یادگیـری ممکـن اسـت پیچیـده باشـد. بـرای مثـال بـه یـک 
کـودک معلول جسـمی در جامعـه فقیر فکر کنیـد. والدین او ممکن اسـت نگران باشـند 
کـه او نتوانـد روزی به درآمـد خانـواده کمک کنـد و بنابراین او را به مدرسـه نفرسـتند 
و بـرای خواهـر یـا بـرادر سـالم او هزینـه کننـد. آگاهـی از ایـن موانـع یادگیـری برای 
همـه ما بسـیار مهم اسـت تـا شـاید نه تنهـا بـا هـم کار کنیـم و راه هایی بـرای رفـع این 
موانع بـرای فرزنـدان خـود پیدا کنیـم بلکـه در وهلـه اول راه هایـی بـرای جلوگیری از 
بـروز آن ها پیدا کنیم. شـما هـم اگر تجربـه ای در ایـن زمینـه دارد، آن را با ما اشـتراک 

بگذاریـد.


