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 ی بر اضطراب یادگیری گرامر و نگرش نوجوانان فارسی زبان نسبت به آنربات اجتماعیک استفاده از  تأثیر

 

2، نیره بختیاری فرد1دکتر مینو عالمی
 

  minooalemi2000@yahoo.comاستادراهنما 1
 nayerehbakhtiarifard@gmail.comlدانشجو، 2

 موزش زبان انگلیسیآگروه -علوم انسانی دانشکده -واحد تهران غرب -دانشگاه آزاد اسالمی
 

 .پردازدیمزبان  یبه نوجوانان فارس یسیگرامر زبان انگل سیدر تدر اریدست یربات اجتماع یریبکارگ ریتاث یمقاله به بررس نیا - چکیده

 نی. دراسنجش قرار می دهد ورد ارزیابی وموزگار  مآ اریدست یربات اجتماع یرینان را در امر بکارگآنگرش   اضطراب و زانیم نیهمچن

از جمله ابزار بکار گرفته   .می نامیمگروه رال  که آن راسال بودند  1۱تا 11 ی بینرستانیدختر دب 1۱ شامل پژوهش شرکت کنندگان

زبان  کتاب آموزش 2و1گرامر درس ، فلش کارت و یریادگیاضطراب  نگرش و یدوپرسشنامه  ما،ین یرانینائو بانام ا یشده، ربات اجتماع

Hey There2A ، افزار م با کمک نر توصیفی یپژوهش توسط طرح آمار نیا  .باشندیم جلسه تدریس ۸درSPSS جینتا شد. یبررس 

نگرش زبان آموزان نسبت  زانیم شیو افزا یریادگیدر کاهش اضطراب  ییبسزا ریتاث اریدست یاز آن بود  که کاربرد ربات اجتماع یحاک

 که شرفتهیپ یابزارها نینچبکارگیری  گرفت که جهینت از این روی میتواندر امر آموزش بوده است.  ییتهاربا نیبه استفاده از چن

 ،یدر مراکز آموزش ییپژوهش کاربردها نیانتایج د. وزبان اموزان ش زهیانگ افزایشو تیفیباعث رشد ک ,استدر آموزش  فنآوری بیترک

 .ردخواهد داموزش زبان برای ارتقای سطح کیفی آموسسات آزاد  و مدارس،
 .سیدر تدر یگرامر زبان دوم، تکنولوژ یریادگیرال، آموزش/  ار،یدست یربات اجتماع -کلید واژه

 مقدمه-1

و چه  یعموم یسیزبان انگل طهی، چه در ح یسیزبان انگل یریادگی/ سیرا در تدر یمهم ارینقش  بس یتکنولوژ ریاخ یدر سالها

بکار  ایدرس سراسر دن یباشند در کالسها یتکنولوژ یکه بر مبنا یادیز یاست. تاکنون روشهاکرده  فای(،ا ESP)یتخصص طهیح

 یاز تکنولوژ یکی[  2خورده اند.] وندیباهم پ یبه طرق مختلف یسیزبان انگل  یریادگی/  سیو تدر ی[  تکنولوژ1گرفته شده است.]

زبان  یریادگی/  سیهستند که به کمک تدر یاجتماع یباز کرد رباتهازبان  یریادگی/  سیراه خود را در تدر یادیکه با سرعت ز ییها

 ریاخ یبوده است. پژوهش ها اریبه صورت ربات دست یریادگی/ سیدر حوزه تدر  یاجتماع یرباتها نیا یریامده اند. به کارگ یسیانگل

بکاررفته  زین کیزیو ف یاضیعلوم چون ر گریدر دبلکه  یسیزبان انگل یریادگی/سینه تنها در تدر یاجتماع یاز آن است که رباتها یحاک

/  سیتدر یبرا« مال »لیباکمک موبا یریادگیو « کال»  وتریبه کمک کامپ یریادگیچون  یگرید یروشها نیاز ا شیپ[ ۵-۱است. ]

ان دوم سبب شده زب سی/ تدریریادگی ننیرا در زم یخوب اریبس یشرفتهای/ زبان دوم بکار گرفته شده و پ یسیزبان انگل یریادگی

 یریادگیو  سیبه کمک تدر  ینیعنوان ابزار نو هب یتعامل تالیجید یو رباتها یتماعاج یرباتها 2۱۱۱ ی[ در اواسط دهه ۹-۶است.[ 

 ادیآموزگاران  اریپا به عرصه گذاشتند که از آنها بعنوان ربات دست« رال» بنام  دیجد سیروش تدر کیبعنوان   جیزبان ظهور و به تدر

بکار گرفته در مال و کال را دارند بلکه آنها  یها یژگینه تنها و یجتماعا یرباتها نیکردن با آموزگار.ا نیگزیجا یبرا ینه ابزار شودیم

مجهز  یمتعدد یهستند چون به حسگرها یکیزیف یطیتعامالت مح  نیهمچن و  یو بصر یصوت صیقادر به حرکات مستقل، تشخ
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برقرار  یزیاطراف  بطور موفق آم طیرابا مح یاع, روابط اجتمیزیرا دارندبا برنامه ر ییتوانا نیا یاجتماع یرباتها نی. عالوه بر اباشندیم

 [1۱]. آنهاست مشخصه بارز نیکنند که ا

 یمختلف مورد بررس یاز جنبه ها یدوره اموزش یعملکرد زبان اموزان را در ط توانندیم اریدست یاجتماع یرباتها نیا نیبنابرا

بوده است.  زیآم تیزبان آموزان تا چه حد موفق شرفتیمعلم ها اطالع داد که پ و نیرا به والد یو بررس لیتحل نیا جهینت هد وقرار د

از آن است که زبان آموزان  یحاک رانیدرس زبان بخصوص در ا یدر کالسها اریدست یگرفتن ربات اجتماع رحاصله از بکا جینتا

و عالقه به درس زبان /  یریادگی شیامر منجر به افزا نیتباط برقرار کردن با ربات داشته اند که اار و یریادگیبه  یادیز یعالقمند

داشته اند ،هدف بر آن  یآموزش طهیکه در ح یخوب ارینقش بس یفایبخاطر ا رباتها نیذکر است که ا انیواژگان زبان شده است. شا

 شرفتیپ یبزرگ برا یآموزش واژگان اجرا شده است گام نهیبار در زم نیاول یبرا رانیرا که در ا نینو یمتد آموزش نیاست که ا

ربات  ریتاث ی[ پژوهش حاضر بر مطالعه ۶-۹شود [  تهبرداش رانیزبان بخصوص ا یسیانگل ریغ یزبان دوم در کشورها یریادگیآموزش/ 

 نیو نگرش آنان نسبت به ا یریادگیاضطراب  زبان و یبه نوجوانان فارس یسیگرامر زبان انگل سیآموزگار در تدر اریدست یاجتماع

 پرداخته است. یسیدر امر آموزش گرامر زبان انگل اریدست یرباتها

 پیشینه تحقیق -2

  یتکنولوژ  ی لهیبوس یریادگی/ سیهنر و مهارت تدر -2-1

 

و   ییایر جغراف تیر نر،، موقع از فره یبر یترک  یمهارت هنرر  نیهنر  فوق العاده است. ا کی/ دوم یسیزبان انگل یریادگیآموزش و 

، نگرارش، مکالمره،    یسر یزبران انگل  هیر و پا یاصرل  یمهارتها  خلق کند. ییتعاملگرا ییتوانا نیفرد با بهتر کیتا  کندیم قیرا تلف یطیمح

شرده   دهیکشر  ریبه تصو یبرون داد تعامل -درون داد یی[  در قالب توانا1در شکل شماره ] ییمهارتها نی. چن باشدیخواندن م ،یداریشن

مهارتها  در سراسرر   نیابزار خاص خود را دارد .هر  کدام از ا یداشته است . هر مهارت یشگرف ریبر ذهن تاث  یاست، که باظهور تکنولوژ

 [11شود.]یبا ابزار خاص خود  آموزش داده م ایدن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          

                                                                                                          
 (NCTAE2016)ی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

۱ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [11]یرتکنولوژوزبان و تعامل آنها با ظه یاصل ی[.مهارتها1شکل شماره ]
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 رال چیست؟ -2-2

آموزش آن اتخاذ شده  یبرا یمتعدد یکهایتکن شودیبعنوان زبان دوم آنها استفاده م یسیانگل نکه زبا ییایآس یدر کشورها

 یسیآن انگل یکه زبان اصل یزبان. در آموزش زبان تعامل با فرد یسیبا فرد انگل ییدئویاست. بعنوان مثال متد کال، مال ،کنفرانس و

 توانندیم نیمعلم رو نیمقدور نبوده است ،از ا شهیزبان هم یسیفرد انگل یریبکارگ لهیوس نیاست. بد شروش آموز نیموثرتر  زبان است

امر با مشکل مواجه  نیاست ،ا  یتکنولوژ ییکه در شناسا یو مشکالت تیمحدود لیچون کال و مال استفاده کنند، اما به دل ییاز روشها

زبان   یآموزش یمدلها نیدر ب شده است. یزیبرنامه ر یها گفتار امیصدا و پ صیتشخ یبر مبنا کیتکنولوژ یروشها نیکه ا رایز شودیم

 فیتعر نگونهیرباتها به ا نیدر نظر گرفت.  ا ستیبایم را یآموزش اریربات دست گریبعبارت د ایهمان رال  ای یتکولوژ یظهور رباتها

مجهز  یرباتها به مطالب آموزش نی.اکثر ارندیگی[ قرار مESR] یآموزش یرباتها یکه هدف آنها آموزش بوده و جز دسته  شوندیم

 [12زبان آموزان تعامل داشته باشند ] ای کنند و یرا در کالس درس باز یزبان واقع یسیفرد انگل کینقش  توانندیو م شوندیم

 آموزگار اریدست یبه کمک ربات اجتماع یسیواژگان/ زبان انگل یریادگی -2-۱

واژگان زبان آموز  یریادگیدر امر  یدیشد، روش فوق العاده جد ادیآموزگار  اریکه ازآن بعنوان دست یاستفاده از ربات اجتماع با

امر توسط تکرارو   نیدر حافظه بلند مدت خود دارد که ا یمدت طوالن ی، زبان آموز آنها را برا یریادگیکه عالوه بر  کهیبوده است بطور

ربات است به  یزیحاصل از برنامه ر میعظ شرفتیپ نیآموزش حاصل شده است. ا اریدرس زبان با کمک ربات دست یادر کالسه نیتمر

از زبان آموزان  داشت  تونیانتظار را م نیلذت بخش نموده است و ا یریادگی ریو تعامل زبان آموز را درگ یباز بیکه با ترک یگونه ا

 [۵.]رندیساده تر و جذاب تر باد بگ را یسیزبان انگل دیواژگان جد یریادگیکه 
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 هدف تحقیق -3

 آموزگار اریربات دست استفاده ازبا  یسیآموزش گرامر زبان انگل-3-1

.در  باشدیزبان م یبه نوجوانان فارس یسیگرامر زبان انگل سیآموزگار در تدر اریپژوهش حاضر استفاده از ربات دست یهدف اصل

نگرش  و یسیگرامر زبان انگل یریادگیقرار گرفته است . جنبه اضطراب در  یموزان مورد بررسزبان آ یروانشناس یجنبه ها قیتحق نیا

  آموزگار است. اریدست یاجتماع یتوسط رباتها یریادگیسهولوت  و رگرام یریادگیآنها نسبت به 

زبان  سخت بوده و  یفارسزبان آموزان  یبرا یسیو آموزش گرامر زبان انگل یریادگی شهیاست که هم نیامر ا نیا یاصل لیدل

مورد استفاده شده  یمطالب درس مشکل بوده است. یمدت طوالن یبخاطر سپردن مطالب برا و یریادگیمنجر به اضطراب آنان در امر 

پرورش است و  آموزش و دییمورد تا یکتاب آموزش کیکه  باشدیم Hey there2 Aاز کتاب  رستانیگرامر دب یسیدر کالس زبان انگل

باشد که  یمطالب شودیم سیکه تدر یبوده است که مطالب نیامر ا نیا لیدل  . شودیم سیتدر یلسیسات آزاد زبان انگدر موس

سواالت مورد پژوهش است. یهر زبان آموز در آن مقطع سن یزبان و دانش ضرور یسیانگل یها تیموارد هستند در موقع نیپرکاربردتر

 در این مرحله عبارتند از:

 یاجتماعربات  استفاده ازبا  یسیگرامر زبان انگل یریدر گروه رال به هنگام بادگ رستانیاب دانش آموزان دباضطر زانیم -1

 چه مقدار بوده است؟آموزگار  اریدست

 اریدست یاجتماعربات  استفاده از با یسیگرامر زبان انگل یریادگیبه  تگروه رال نسب  رستانینگرش دانش آموزان دب -2

 ست؟یچآموزگار 

 تحقیقروش   -4

جلسه  ۸در  Hey there2 Aکتاب  2و1درس از  رستانیگرامر دب یسیمورد استفاده شده در کالس زبان انگل یمطالب درس

 نیا لیدل  . شودیم سیتدر یلسیپرورش است و در موسسات آزاد زبان انگ آموزش و دییمورد تا یکتاب آموزش کیکه  ,باشدیم تدریس

زبان و دانش  یسیانگل یها تیموارد هستند در موقع نیباشد که پرکاربردترمی یمطالب شودیم سیه تدرک یبوده است که مطالب نیامر ا

 است. یهر زبان آموز در آن مقطع سن یضرور

 شرکت کنندگان رال -4-1

  یسیگلگرامر زبان ان یریادگیو کاهش اضطراب  یسیگرامر زبان انگل یریادگیرال بر سهولت  نوین ستمیس ریپروژه تأث نیر اد

روش]رال[  نیبار با ا نیاول یکه برا -یانتفاع ریمدرسه غ کیدر  رستانیمقطع اول دب  -نیصالح رستانیتوسط دانش آموزان دختر دب

گروه رال انتخاب  یسال برا 13-11 نیسن نیدانش آموز دختر ب 1۱  قرار گرفته است. یمورد بررس رندیگیم ادیرا  یسیگرامر زبان انگل

 [2.]شکلمشارکت داشتند قیتحق نیدر او  لیمشغول به تحص رستانیقطع اول دبدر م کهشدند 
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. تدریس 2کل شماره ش گرامر زبان انگلیسی

 

 

 قیتحق نیابزار  مورد استفاده در ا -4-2

 

 :عبارتند از قیتحق نیابزار  مورد استفاده در ا
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 «ماین»  یرانیابا نام   2۵إچ   آموزش نائو اریدست یربات اجتماع -4-2-1

 ]14[آ 2در  یه یسیکتاب انگل -4-2-2

 [1۵] ، استخراج و مورد استفاده قرارگرفت. ESLlibrary تیاز سا یآموزش یفلش کارتها -4-2-3

 

 «ماین»  یربات انسان نما یمعرف -4-3

»  یرانینائو بانام ا  یآموزش رایدست یپژوهشمورد استفاده قرار گرفت ربات اجتماع نیکه در ا یابزار نیو ارزشمتد تر نیمهمتر

 [3]شکل کسیربات ساخت شرکت آلدباران ربات نی. اباشدیم «ماین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیما [NAO] نائوربات  3شکل شماره 

 

بوده توسط نرم افزار کرگراف است.  یزیربات قابل برنامه ر نینشان داده شده است. ا 4 یربات درشکل شماره  نیا یهایژگیو

 یدانشگاه صنعت کیربات شگاهیآزما دیربات توسط دانش پژوهان و اسات نی. اسم ا باشدیمتر م یسانت ۵۵/3واتفاع لوگرمیک 4/3وزن آن

 زبان. یبا کاربران فارس تیمیصم و یراحت یانتخاب شده است برا «ماین»  فیشر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          

                                                                                                          
 (NCTAE2016)ی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

۸ 

   

 

 
 ویژگی های نیما 4شکل شماره

 

 

 روش آزمایشگاهی و روش تحقیق -۵

 

 زانیشده استفاده کرد تا م نییاز قبل تع یاستفاده شده است که محقق  از پرسشنا مه ها یتجرب مهین یراحدر پژوهش حاضر از ط 

 اریدست ی/ آموزش آن با کمک ربات اجتماعیریادگیو نگرش زبان آموزان را نسبت به  یسیگرامر زبان انگل یریادگیاضطراب  را در 

 یکامال موافق ، موافق، متوسط،مخالفم و کامال مخالفم برا یل است و از عبارتهاسوا 2۸اضطراب شامل  ی پرسشنامه آموزگار  بسنجد

سطح  نیکمترنشان  شتریب ازی. که امت باشدیم ۵-1 ازیامت  یدارا بیهرکدام به ترت پاسخ شرکت کننده ها استفاده شده است. نییتع

  .باشدیزبان آموزان رال م نیاضطراب در ب

است  یسیگرامر زبان انگل سیدر تدر اریدست ینگرش زبان آموزان نسبت به استفاده از  ربات اجتماع پرسشنامه ، مربوط به نیدوم 

کامال  سوال است و مثل پرسشنامه اضطراب از عبارات کامال موافقم ،موافقم،متوسط،مخالف ،و 1۵ یداراکه مورد سنجش قرار گرفت.

 نییتع یبرا وکامال مخالف است  یبه معنا ۵کامال موافق و یبه معن 1است.  شده یازبندیامت۵-1 بیکه هرکدام به ترت باشدیمخالفم  م

کار با ربات حل مرا یمطلوب بوده است. تمام اریبس یطراح نیحاصل شده از ا جینتا .تنگرش زبان آموزان مورد استفاده قرارگرف زانیم

 یمهندس میبرنامه ها به کمک ت نیس نوشته شده و اکالهر جلسه کالس توسط مدرس   یبرا یبرنامه درس یو طراح یسینو ویسنار با

 .اجرا در کالس آماده باشد یشد تا برا یزیربات برنامه ر یکورگراف ، بر رو اربا کمک نرم افز

حاصل  یتا اشکاالت آن برطرف شود. جدوها امدهیطرح درسها قبل از اجرا در کالس با کمک مدرس و اپراتور ربات  به اجرا در م نیا 

 .باشدیرال م یدوره آموزش نیا یعملکرد زبان آموزان ط ینشان دهنده  یسنجش آماراز  

 

 

 ریگ جهیداده ها و نت لیتحل -۶
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 جهی. نتدهدیرا نشان م یسیگرامر زبان انگل یریادگیاضطراب زبان آموزان نسبت به  زانیبر م یمبن یفیآمار توص 1در جدول شماره 

 .از آن است یحاصل شده حاک

 

 

 اضطراب  همپرسشنا یفیآمار توص.1 جدول شماره

 
 

 

 

 

 

 

پرسشنامه اضطراب  یفیر توصجدول اما نیدر ا 

در  ۱/7که به صورت  باشدیم ۱باالتر از  نیانگیم

معناست که   نیجدول نشان داده شده است که به ا

 نی. ا  خیلی کم می باشددرصد اضطراب گروه رال 

زبان آموزان را در  زهیمطلوب بوده و  انگ اریجه بسینت

 .دهدیکالس رال نشان م

 

نمره و  نیانگیم یفیآمار توص 2در جدول شماره  

نگرش  زبان اموزان   یپرسشنامه  اریانحراف مع

 نینسبت به  استفاده از ربات را نشان داده است.  ا

شرکت کنندگان ر است که اکث نیا ریگ انیب جینتا

گرامر  یریادگیبه استفاده از ربات در  ینگرش مثبت

 دارند. یسیزبان انگل

 

 

نگرش   نیانگیم یفیآمار توص 2در جدول شماره 

 زبان اموزان  نسبت به  استفاده از ربات

 اتحراف معیار میانگین خداکثر حداقل تعداد 

Q1 10 2.00 5.00 3.4000 1.07497 

Q2 10 2.00 4.00 2.8000 .63246 

Q3 10 1.00 5.00 4.1000 1.19722 

Q4 10 4.00 5.00 4.5000 .52705 

Q5 10 3.00 5.00 4.0000 .81650 

Q6 10 3.00 5.00 4.1000 .73786 

Q7 10 1.00 2.00 1.2000 .42164 

Q8 10 3.00 5.00 4.1000 .56765 

Q9 10 1.00 3.00 2.6000 .69921 

Q10 10 4.00 5.00 4.6000 .51640 

Q11 10 4.00 5.00 4.6000 .51640 

Q12 10 2.00 4.00 2.7000 .82327 

Q13 10 3.00 4.00 3.4000 .51640 

Q14 10 4.00 5.00 4.3000 .48305 

Q15 10 5.00 5.00 5.0000 .00000 

Q16 10 1.00 4.00 1.5000 .97183 

Q17 10 3.00 4.00 3.5000 .52705 

Q18 10 4.00 5.00 4.8000 .42164 

Q19 10 4.00 5.00 4.4000 .51640 

Q20 10 1.00 4.00 2.5000 .84984 

Q21 10 3.00 4.00 3.8000 .42164 

Q22 10 1.00 4.00 2.4000 1.07497 

Q23 10 4.00 5.00 4.7000 .48305 

Q24 10 4.00 5.00 4.1000 .31623 

Q25 10 3.00 5.00 3.8000 .63246 

Q26 10 3.00 4.00 3.8000 .42164 

Q27 10 3.00 5.00 4.1000 .56765 

Q28 
 

10 3.00 3.00 6.2000 9.42573 

Total 10  ۱,7   داده هها   اعتبار 

تعداد           
        

            
Min 

          Max انحراف معیار میانگین 

Q1 10 1.00 4.00 2.0000 1.05409 

Q2 10 3.00 7.00 4.6000 1.83787 
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 نتیجه گیری کلی -7

 

،  شودیم جادیرال ا یموزشکه با کمک روش آ یجذاب شاد و یفضا لیکه به دل دهدیپژوهش  نشان م نیحاصل شده از ا یها افتهی 

و نگرش زبان آموزان  یریادگیاضطراب  ینمونه پژوهش  حاضر که به بررس یبرا دارد. ییبسزا ریزبان آموزان تاث یروان یبر جنبه ها

 یسیگرامر زبان انگل نهیآنان در زم یریادگیو   افتهیکالس کامال کاهش  نیبوده است. اضطراب زبان آموزان در ا سینسبت به تدر

است  نیبر ا دیبا سهولت انجام گرفته است.  ام یریادگیانسان و ربات  امر آموزش و  نیو تعامل ب یهمکار لیاست. به دل افتهی شیافزا

Q3 10 2.00 6.00 4.3000 1.70294 

Q4 10 2.00 7.00 4.7000 1.63639 

Q5 10 1.00 2.00 1.5000 .52705 

Q6 10 1.00 3.00 1.9000 .73786 

Q7 10 2.00 4.00 2.5000 .70711 

Q8 10 1.00 2.00 1.1000 .31623 

Q9 10 2.00 4.00 2.8000 .78881 

Q10 10 1.00 4.00 2.9000 .87560 

Q11 10 1.00 4.00 1.9000 .87560 

Q12 10 2.00 6.00 4.2000 1.61933 

Q13 10 1.00 5.00 1.7000 1.25167 

Q14 10 5.00 7.00 6.7000 .67495 

Q15 10 1.00 1.00 1.0000 .00000 

Total    
10    

2,۹ 

 اعتبار داده ها
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شود.الزم به ذکر  جادیا ،یبطور فراوان یریادگی آموزش و تیفیرال، ک یبا بکار گرفتن روش آموزش رانیدر سطح ا یمراکز آموزش یتمام

 .زبان آموزان شده است نیدرب زهیانگ جادیباعث ا اریدست یاجتماع یتهاابر نیاست که ا

گرامر زبان  یریادگیدر امر اموزش دارد. چون عالوه برآسان کردن آموزش و  یمثبت ریچه تاث یکه تکنولوژ دهدینشان م نیا 

 تیفیک شیدر افزا یمهم ارینقش بس ییهاطرح نیفکر و عملکرد زبان آموزان داشته است.  چن یبر رو یمثبت اریبس ریتاق یسیانگل

 کشور داشته باشد. یدر موسسات ، مدارس و مراکز آموزش یادیز یکابردها تواندیآموزش دارد و م

 

 تشکر و قدردانی -۸

-فیشردانشگاه صنعتی  کیرباتعلمی قطب  نیمهندسحمایت و مساعدت دکتر علی مقداری )استاد مشاور طرح( و سپاس از با  

 کردند. یاری حطر نیا  یکه ما را در اجرا کهیکسان یو تماماتیک اجتماعی و شناختی آزمایشگاه رب
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