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ارتباط
د و ارتباط فرایندی است که از طریق آن افراد تبادل اطالعات می کنن•

.(Owens1990)افکارشان را  منتقل می کنند

ات را این یک فرآیند فعال است که به یک فرستنده نیاز دارد که اطالع•
رمزگذاری می کند و نیز به یک گیرنده که پیام را رمزشکنی یا درک 

(comprehension)کند.
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انواع ارتباط

کالمی•

غیر کالمی•

ن تنها اما ایاگر چه ما در درجه اول از گفتار برای ارتباط استفاده می کنیم 
.راه ارتباط نیست

ما بدون گفتار هم می توانیم ارتباط برقرار کنیم
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بنابراین
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برقراری ارتباط با تولد کودک آغاز می شود•

.ارتباط مستلزم فرستادن پیام معنادار و درک پیام دریافتی است•

ما برای برقراری ارتباط از زبان استفاده می کنیم•

کانال ارتباطی ما می تواند کالمی یا غیر کالمی باشد•
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Reciprocal Nature of 
Interpersonal Communication





•Paralinguistic cues

تکیه، سرعت گفتار می تواند نگرش و احساسات ( Intonation)شامل الگوهای آهنگ صدا  
گوینده را منتقل کنند و اطالعات زبانی را تغیر دهند

.نیز در فرایند ارتباط شرکت می کنندnonlinguistic cuesعالوه بر این •
که می توانند  Facial expression،تماس چشمی،بیان چهره ایحرکات بیانگر، حرکات بدن

.پیام زبانی را دستکاری کنند
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زبان

و زبان یک سیستم قراردادی است که افکار را از طریق استفاده از نمادهای قراردادی•
وجود زبانهای زیادی. قواعدی که ترکیب این نمادها را کنترل می کنند، منتقل می کند

.  دارد که نمادها و قواعد مخصوص به خود را دارند

زبان گفتاری

زبان نوشتاری

زبان اشاره
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اجزای زبان

بلوم و الهی زبان را در برگیرنده سه جزء  اصلی در نظر گرفته اند

ساخت یا فرم•

محتوا•

کاربرد•
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کاربرد

ساخت محتوا

(  گفتاری)اجزای زبان 



ساخت زبان

.عمدتا شامل نحو، صرف و واج شناسی است•

.واجشناسی دانش مربوط به واجهای هرزبان می باشد•

صرف شامل قواعد حاکم بر ساخت کلمه می باشد•

.نحو هم قواعد حاکم بر ساخت جمله می باشد•
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محتوای زبان

زانه یعنی دانش مربوط به خ. که اساسا از اجزای معنا شناختی زبان تشکیل شده است•
واژگان و دانشی که درباره اشیاء و اتفاقات است
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کاربرد زبان

ه موضوع آن کاربرد شناسی است و شامل اهداف یا عملکردهای زبان و قوانین مربوط ب•
.مکالمات است
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(علت شناسی)انواع اختالالت رشدی زبان 
Developmental Language Disorder(DLD)

Language Impairment(LI)
های کمتر شکننده و سندرم xنقایص ذهنی، مانند سندرم داون، سندرم کالین فلتر، سندرم•

.باشدهای متابولیک میشناخته شده مانند سندرم فریاد گربه و سندرم

نقایص حسی مانند؛ آسیب شنوایی و آسیب بینایی •

نقایص روانپزشکی مانند؛ اختالل نقص توجه، بیش فعالی و اتیسم •

های های مغزی در کودکان و تومورزاد مانند؛ سندرم الندو کلفنر، آسیبنقایص عصب•
مغزی 

، از جمله اختالالت زبانی دوران (2011)اختالل ویژه یادگیری زبان طبق نظر وینسون •
زبانی  ،کودکی با منشأ ناشناخته می توان به آسیب زبانی ویژه  وناتوانی های یادگیری

.اشاره کرد



ارتباط اجتماعی مؤثر

تعامل اجتماعی، هم افزاییاز ناشی اجتماعی مؤثر بیان می کند ارتباط ( 2005)آدامز •
.پردازش زبان، عمل شناسی و شناخت اجتماعی می داند

social 
interaction

Language 
processing

pragmatic

Social 
cognition



نقایص ارتباط اجتماعی در کودکان با آسیب زبانی

یکی ( انکاربرد زب)استفاده کودکان از زبان برای برقراری ارتباط در زمینه های واقعی •
.از موضوعات اصلی مرتبط با ارتباط اجتماعی هست

اغلب توانایی شرکت ( LI)کودکان مبتال به اختالل زبان که دهد می اولیه نشان تحقیقات •
.ندارنددر مکالمات را به اندازه همساالن خود 

، رنددامحدودیت های مکالمه آنها در زمینه هایی که نیاز به همکاری با شرکای مکالمه •
ت، به عنوان مثال، مشکالت در شروع نوبت، حفظ موضوعا. می رسدآشکارتر به نظر 

.استپرسیدن و پاسخ به سؤاالت، و ارائه تعمیرات مکالمه مشهود 



در تبادالت اجتماعی  LIتحقیقات بیشتر حاکی از آن است که بسیاری از کودکان مبتال به •
در زبانخوب عمل نمی کنند، حتی زمانی که ما نقص های آنها را در ساختار و معنی 

.نظر می گرفتیم



سوال اینجاست

؟ ندمی کننتالش و تقالپس چرا این کودکان اینقدر در تعامل با هم •

ممکن است بر -مرتبط هستند  LIبه غیر از آنهایی که به طور سنتی با -توانایی هایی چه •
بگذارد؟ تأثیر در سطح کاربرد شناسی زبان آنها عملکرد 

دلیل بلکه بههای دستوری،ساختارنه تنها به دلیل کمبود کلمات و  LIکودکان مبتال به آیا •
؟ دارندارتباطی عدم درک اجتماعی در مکالمه مشکل 

ه سؤال عنوان مثال، در پاسخ به سؤاالت، آیا این کودکان می توانند استنباط کنند کبه •
ه دارد؟ کننده چه می داند، سؤال کننده چه احساسی دارد و پاسخ آنها چه تأثیری بر شنوند



دکان این پرسش ها ناگزیر منجر به در نظر گرفتن یادگیری اجتماعی و عاطفی در کو•
بان،با آسیب رشدی زکودکانشد، و تحقیقات بعدی نشان داد که بسیاری از  LIمبتال به 

.ی کنندمتجربه شناخت و یادگیری و ارتباط اجتماعیزمینهمشکالت مختلفی را در این 

، LI به پیچیده کودکان مبتالنیازهای کامل برای ما دریافتیم که برای طراحی مداخله ای •
ف می عنوان ارتباطات اجتماعی تعریبه که ان هم ضروری استزباندید وسیع تری از 

.شود

درکنار رشد زبانجنبه های رشد اجتماعی و عاطفی یعنی توجه به •

مرتبط ( ASD)اجتماعی اغلب با اختالل طیف اوتیسم ارتباط با نقایصجمعیت هدف •
ا بکودکانبرخی از دردر سایر اختالالت رشدی زبان و حتی مشکالتاست، اما این 

.  (PLI)استمشهود اختالل رشدی زبان



What is PLI(Pragmatic Language 
Impairment)/SPD(semantic pragmatic disorder)?

.هستند( LI)زیرگروهی از بچه های با آسیب زبانی •
.طبیعی هستندIQدارای •
.در غیاب هر نوع نقص ارگانیک رخ می دهند•
اوتیسم اوتیسم یا آسپرگر نمی باشند و به هیچ عنوان با معیارهای تشخیصی•

.منطبق نمی باشد
.زبان هستند( فرم)فاقد نقص در گرامر و واجشناسی •
نداغلب قادر به تولید زبان ساختاری نسبتاً درست و پیچیده هست•
.زبان هستندفقط دارای آسیب مشخص در محتوا و کاربرد •
نقص در تئوری ذهن•
های تخیلی و خالق نقص در بازی •



تالالت جدیدترین بازبینی کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اخ
(  2013؛ انجمن روانپزشکی آمریکا، DSM-5)روانی 

را ا رایه کرده استبندی های جداگانه ای دسته •

ی و به عنوان اختالل زباندارندکه با فرم و محتوای زبان مشکل  LIکودکان مبتال به ( 1•
شناخته می شوند

می (SCD)ارتباط اجتماعی اختالل برچسب ودارندکودکانی که مشکالت تعاملی ( 2•
.خورند

بنابراین، کودکان . است SCDیک ویژگی مشترک  LIبا این حال، اشاره شده است که •
.  باشندممکن است از نظر فرم و محتوای زبانی مشکل داشته  SCDمبتال به 

هم می تواند وجود داشته باشد SCDو  LIهمرویدادی همچنین •



ند ممکن اجتماعی ضعیفی که بسیاری از این کودکان تجربه می کنپیامدهای تجربه ها و •
ادگیری است فی نفسه با محدودیت های زبانی مرتبط باشد، اما ممکن است از ضعف در ی

.اجتماعی و عاطفی نیز ناشی شود

، اختالل زبان، اختالل LIاین کودکان ممکن است با تعدادی برچسب تشخیصی، از جمله •
شناسایی ( LLI)، اختالل زبان غیراختصاصی، و اختالل یادگیری زبان (SLI)زبان خاص 

.شوندشناسایی  SCDیا  PLIاین کودکان ممکن است با . شوند

خصه با عالئق محدود شدید و رفتارهای تکراری که ممکن است مشاین کودکان معموالً •
.باشد، شناسایی می شوند ASDکودکان مبتال به 



ان با نشانه های مربوط به اختالل ارتباط اجتماعی در کودک
اختالل  رشدی زبان

ز این مشکالت شامل مشکالتی در درک اساسی ا. دیگرانعواطف خود و نقص در درک •
احساسات بیان شده بر روی چهره یا الگوهای صوتی است 

دیگران و نقص در کنترل واکنش های عاطفی نقص در استنتاج •

دارنداین کودکان تمایل به نشان دادن گوشه گیری اجتماعی، به ویژه سکوت •

کنندآنها ممکن است احساس تنهایی و قربانی شدن را تجربه •

دارنددر ایجاد دوستی مثبت با همساالن مشکل •

محدودیت های آنها در یادگیری اجتماعی و عاطفی ممکن است توسعه تنظیم هیجان، •
بیندازدبه خطر آنها را نظریه ذهن، و استنتاج اجتماعی و عاطفی 

شکالت در مبنابراین توانایی ها برای شایستگی تحصیلی و اجتماعی مهم هستند، چون این •
این زمینه ها ممکن است پیامدهای بیشتری داشته باشند



تشخیص داده می شود؟چگونه اختالل ارتباط اجتماعی 

•SCD بر اساس مشکالت در مهارت های ارتباط اجتماعی کالمی و غیرکالمی تشخیص داده می شود.
:این مهارت ها عبارتند از

دیگرانپاسخگویی به •

(مانند دست دادن یا اشاره کردن)استفاده از حرکات •

صحبت کردن یا بازی کردن نوبت گیری هنگام •

احساساتدر مورد عواطف و صحبت •

حفظ موضوع •

ن با یک به عنوان مثال، متفاوت صحبت کرد-افراد یا موقعیت های مختلف متناسب با گفتار تنظیم •
.کودک خردسال در مقایسه با بزرگسال یا پایین آوردن صدای خود در کتابخانه

مکالمهدر طول مرتبط پرسیدن سواالت مرتبط یا پاسخ دادن •

.یرهاستفاده از کلمات برای اهداف مختلف مانند احوالپرسی، اظهار نظر، پرسیدن سوال، قول دادن و غ•

پیدا کردن و حفظ دوستان•



معنا را در دنیای اجتماعی خود درک می کنند وافراد 

. به اشتراک می گذارند
اجتماعی ارتباطات ،SCDیا LIکودکان مبتال به برای 

یری یادگو دانش زبانی در تأثیر نارسایی ها آنها تحت 
گیردقرارمی اجتماعی و عاطفی 



ارتباطات اجتماعی 

ب بین روش های مناسبا اجتماعی را می توان به عنوان توانایی استفاده از زبان ارتباطات •
.رویدادها دانستبر مردم و تفسیر تأثیرگذاری فردی برای 



مهارتهای مورد نیاز برای مکالمه موفق

برای شرکت در مکالمه، شخص باید به نوبت، موضوعات را دستکاری کند، و در •
.  را انجام دهدترمیم مکالمه صورت نیاز، 

 کنند و باید نشانه های عاطفی را بخواند و استنباط کند که دیگران چه فکری میهمچنین •
(.مثالً عالقه مند یا بی حوصله)چه احساسی دارند 

سترش حوزه شناخت اجتماعی گکاربرد شناسی زبان است و به این توانایی ها فراتر از •
.  می یابد



شناخت اجتماعی و تئوری ذهن

به یاد می آورند وپردازش می کنند، است که در آن افراد اطالعات را راهی شناخت اجتماعی •
.  ننددر زمینه های اجتماعی برای توضیح و پیش بینی رفتار خود و دیگران استفاده می ک

رار اجتماعی کودکان ممکن است تحت تأثیر عوامل متعدد بیرونی و درونی کودک قشناخت •
.  گیرد

.  اجتماعی شناخت اجتماعی شامل طیف وسیعی از رفتارها می شودشناخت •

یت اجتماعی تمرکز می کنیم که به افراد اجازه می دهد معنا و ن-بر روی رفتارهای شناختیما •
.  را تفسیر و بیان کنند، دیدگاه های دیگران را در نظر بگیرند و استنتاج کنند

جنبه های ادراک چهره و احساسات را شامل . شناخت اجتماعی با اصول اولیه شروع می شود"•
می شود و به فرآیندهای شناختی پیچیده شامل درک حاالت ذهنی، که رفتار مناسب را در 

«  .می یابدزمینه های اجتماعی تعدیل می کند، گسترش 

لفظی گفته به فرد کمک می کند تا ازتفسیرهای تحت التئوری ذهن اجتماعی و ، شناخت بنابراین•
.کندپردازش ها فراتر رفته و معانی زیربنایی را 



تئوری ذهن

مفهوم سازی های اخیر، نظریه ذهن را فراتر از درک حاالت ذهنی دیگران به درک •
.تجربیات اجتماعی و عاطفی افراد دیگر گسترش می دهد

درک حاالت 
( افکار)ذهنی

دیگران

درک تجربیات 
اجتماعی دیگران

درک عواطف، 
هیجانات و 
احساسات 

دیگران



رشد ارتباط

قراری برقرای ارتباط با دیگر افراد، دارای بافت پیچیده و نظام مند است که موجب بر•
.شودتعامل اجتماعی بین انسان ها می

ها، دهبه عبارتی، ارتباط، فرایندی اجتماعی است که در طی آن بین افراد اطالعات، ای•
.یابدنظرات، نیازها و خواسته ها در قالب پیام انتقال می

.  توان به دو بخش غیر کالمی و کالمی تقسیم نمودارتباط را می•



 2از بدو تولد تا)زبانی پیشی رشد ارتباط دردوره
(سالگی

.گیردمورد بررسی قرار میعمودی و افقی رشد ارتباط در دو بعد •

مت شامل پیشرفت در مسیر ارتباط غیر هدفمند به سارتباط هدفمند در بعد عمودی •
و ابزارهایی همچون جسچرگیرد که در ابتدا از یادمیکودک تعامالت هدفمند است که 

ود برای برقراری ارتباط هدفمند و رفع نیازهای خصداسازی و در آخر از ابزار کالمی 
.استفاده نماید

های مختلف رشدی، ازکودک برای برقراری ارتباط در دورهافقی ارتباط، در بعد •
.  نمایدبرای تعامل و رفع نیاز استفاده میاهداف مختلفی 



بعد عمودی رشد ارتباط

:استسه مرحله شامل •

، (perlocutionary)پیش هدفمندابتدایی یا همان دوره ارتباط غیر کالمی و مرحله -1•
شود، کودک بدون هیچ قصد و نیت ارتباطی، بارا شامل میماهگی 9تا که از بدو تولد 

ست البته ممکن ا. ، سعی در برآوده کردن نیاز های خود داردابزاریی همچون گریه کردن
.  که والدین این رفتار های کودک را هدفمند تفسیر کنند

-به بعد آغاز میماهگی 9حدود از (illocutionary)هدفمند اولیهارتباطی ی دوره-2•
و االت چهره، صداسازیی، حرکت اندام های بدنشود، کودک از ابزار هایی همچون، ح

.  مایدنجسچر به صورت هدفمند برای برقراری ارتباط و رفع نیازهای خود استفاده می

شود کودک آغاز میماهگی 13که از حدود locutionary))ارتباط هدفمند ی دوره-3•
را آغاز می کندارتباط قصدمند ابزار های کالمی، با استفاده از 



افقی رشد ارتباطبعد 

ز های خاصی امورد استفاده کودک در دورهبررسی اهداف ارتباطی از ارتباط، به بعد در این •
.پردازیمرشد می

که خود شامل، است Behavioral regulationتنظیم رفتاریکی از اهداف ارتباطی شامل، •
.درخواست شی، درخواست عمل و اعتراض کردن است

Social interactionدیگراندیگر از هدف های مرتبط برای برقراری تعامل با یکی •

نگام مانند حرکت دادن دست ها در ه) که کودک با انجام برخی فعالیت هااجتماعی است تعامل ، •
.  توجه دیگران را به خود جلب می نماید( خداحافظی

توسط کودک یکی دیگر از اهداف ارتباطی Joint attentionدر نهایت، ایجاد توجه مشترک•
وع به این صورت که کودک با برخی فعالیت ها موجب جلب توجه دیگران به یک موض. است

(دمانند زمانی که کودک با اشاره به شی، توجه دیگران را به آن جلب می نمای) شودخاص می



(جسچر)بیانگررشد حرکات 

ماهگی از طریق گفتار با دیگران ارتباط برقرار 10به طور معمول کودک در حدود •
فیان تواند منظور خود را تا حدودی با استفاده از حرکات بیانگر به اطراکند اما مینمی

.برساند

در این میان، در مراحل بعدی رشد ارتباطی، رابطه مستقیمی میان جسچر و اندازه •
فاده واژگان کودک برقرار است، به این صورت که کودک هرچه سریع تر از جسچر است

.کند نسبت به دیگر کودکان ممکن است از واژگان بیشتری برخوردار باشد

د زیادی تا حجسچرو کلمه از طرفی در طول روند رشد گفتار و زبان، استفاده از ترکیب •
ندهای دیگر رشد پیش بینی کدر دورهکلمه وکلمه تواند استفاده از ترکیبات می



دیر گویا

کلمه 50سالگی کمتر از 2شود که در سن درصد از کودکان نوپا را شامل می15•
(2015شپلی، )می گویند 

ی و رشد از نظر وضعیت شناختی، شنوای. کننداین کودکان کلمات را با هم ترکیب نمی•
درستی همتایان طبیعی دریافت حرکتی طبیعی هستند ولی کلمات جدید را به _ حسی 

کنند آن ها با سرعت و سیستمی که بچه های طبیعی به واژگان خود اضافه می. کنندنمی
کنند با گیرند، از طرفی صداهایی که آن ها در کلمات استفاده میواژگان بیانی را فرا نمی

در ساخت ترکیبات کالمی هم رشد. رشد تأخیری و الگوهای به هم ریخته همراه است
(.2015شپلی، )دهند تأخیری و الگوهای به هم ریخته نشان می

بدان معنی بوده اند اما ایندیرگویا ، اغلب کودکانی که مبتال به آسیب ویژه زبانی هستند•
.اهند شدتبدیل خوآسیب ویژه زبانی هستند، به دیرگویا نیست که اغلب کودکانی که



ابقه وجود س. دهندبسیاری از کودکان دیر گویا تأخیر بعدی در رشد زبان را نشان نمی•
یک تواندخانوادگی مشکل زبانی و یا درک ضعیف و فقدان کاربرد ایما و اشاره هم می
به . کندینشانه ی تشخیصی مهم باشد که  احتمال تشخیص آسیب ویژه زبانی را تقویت م

ران آید بیش از آن که ما در مورد کودکان دارای تأخیر در رشد گفتار و زبان نگنظر می
همین امر باعث ازدست رفتن زمان  .باشیم، امیدواریم که آن ها این تأخیر را جبران کنند

(.2008نوربری،)طالیی برای انجام مداخله می شود 



عوامل زبانی

تولید زبان  :

خزانه لغات نسبت به سن کمتر است.

برندکار میافعال کمی را به.

فادهاست...وبدهبرو،میخوام،مثلعمومیافعالازبیشتر

.کنندمی

درک زبان  :

 (.تر از بیان استدرک حدود شش ماه عقب)درک نقص دارد

بین درک و بیان فاصله ی زیادی وجود دارد.

شناسیواج  :

زبانی محدود استمیزان و تنوع آواسازی پیش.

ها کم استتعداد همخوان.

ساختارهای هجایی محدود است.

 شوندها صحیح تولید میدرصد همخوان50کمتر از  .

تقلید  :

تقلید خودانگیخته کم است.

نددهی هستبرای تقلید نیازمند الگودهی مستقیم و سرنخ.

عوامل غیرزبانی

:بازی

استکمترترکیبیونمادینبازی.

دارندتریابتداییهایبندیدسته.

اشاره ها:

اشاره های ارتباطی و نمادین اندک است.

ازمنظور).کنندمیاستفادهکمترتکمیلیاشاره هایاز

وندشمیاداکلمهباهمراهکههستندهاییآنتکمیلیاشاره های

.(کنندمیاضافهشدهتولیدکلمهبهرامعناازبخشیو

های اجتماعیمهارت  :

هیافتکاهشهاآندرارتباطیمقاصدتنوعوارتباطمیزان

.است

دارندرفتاریمشکالت.

استکممکالمهآغازگری.

استهمساالنازبیشبزرگساالنباتعامل.



ارتباط کالمی و اهمیت آن

اول ی یک سالها و رفتارهایی الزم است که کودک در بازهاز اکتساب زبان، مهارتقبل •
...ترک و نماید مانند پایداری شی، توجه مشمیتولد از آنها برای برقراری ارتباط استفاده 



مراحل رشد زبان

:شود که به پنج دوره تقسیم می( 1)رشد زبانی، یکی از مهم ترین جنبه های رشدی است •

Pre-linguisticماهگی 18تا 0پیش زبانیاز یدوره•

Emerging languageماهگی 36تا 18ظهور زباناز یدوره•

Developing languageسالگی5ماه تا 36زبان در حال رشداز یدوره•

Language for learningسالگی 7تا 5یادگیری زبان برای یدوره•

Advanced languageسالگی به بعد 7پیشرفته زبان یدوره•



.  ردگیدر هنگام بررسی زبان دو ویژگی آن که شامل درک و بیان است مد نظر قرار می•
تبط درک زبان را به توانایی درک معنا و مفهوم آنچه که گفته و یا خوانده شده است مر

.استات شود و همچنین  این توانایی موجب برقرای ارتباط میان کلمات با اشیا و اتفاقمی

که طرفی منظور از زبان بیانی، استفاده از نمادهای قراردادی به عنوان ابزاری استاز •
ران افراد برای انتقال مفاهیم ذهنی، ایده ها، احساسات، خواسته ها و نیاز های خود به دیگ

نماینداستفاده می



در طول دو سال اول زندگی کودک تغییرات چشمگیری در روند رشد مهارت های ارتباط، •
.  گفتار و زبان او رخ می دهد

ارهای پیش زبانی دورانی است که کودک برای برقراری ارتباط هدفمند در ابتدا از ابزی دوره•
ت برای غیرکالمی که شامل ایجاد توجه مشترک با دیگران، حرکات بیانگر، صداسازی اولیه اس

ماهگی 9-8کند که در کنار آن نیز  اولین کلمات درکی کودک در تعامل با دیگران استفاده می
. شوندایجاد می

ز طول این دوران شاهد انتقال از ابزارهای پیش کالمی به سمت ابزار کالمی هستیم که ادر •
. ندکماهگی به بعد، کودک از کلمه، جمله و غیره برای برقراری ارتباط استفاده می12حدود 

برخی از مطالعات مشخص شده است که حجم واژگان درکی کودک به مراتب بیشتر ازدر •
لوتر واژگان بیانی او است و از طرفی مهارت زبان درکی کودک به مراتب از زبان بیانی او ج

سامی در کلمات درکی کودک، میزان فعل ها بیشتر از اسامی و در کلمات بیانی میزان ا. است
بیش از فعل هاست



و در آخر

ماعی پیدا کودکان با اختالل زبانی ممکن است به دلیل نقایص زبانی نقایص ارتباط اجت•
.کنند  مانند کودکان با آسیب ویژه زبانی

اعی پیدا نقایص ارتباط اجتمذهنی، کودکان با اختالل زبانی ممکن است به دلیل نقایص •
.کنند مانند کودکان سندرم داون 

تباط نقایص ارشناخت اجتماعی، نقایص کودکان با اختالل زبانی ممکن است به دلیل •
.کنند مانند کودکان طیف اتیسم پیدا اجتماعی 



The building blocks of social communication
M. Niznikiewicz Published 31 December 2013
Computer Science, Medicine Advances in Cognitive Psychology

https://www.semanticscholar.org/author/M.-Niznikiewicz/3950509


سپاس از توجه شما


