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  لهبر عملکرد حل مسأ الگوي کالمی کردن تفکرر یثأت
 3جواد صالحی -  2قیصر ملکی - 1وحید نجاتی

  ده  یچک
   یمورد استفاده به صورت شفاه يبردهاهند تفکر و رایآان فری، بکالمی کردن تفکر :و هدف زمینه
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دانشـگاه   کارشناسی انینفر از دانشجو 50 ،یشیطرح آزما کی در قالبحاضر در پژوهش  :روش تحقیق

 یتصـادف  يریـ گروش نمونـه  بـا  بودند، سال 48/22 میانگین سنیکه داراي  )پسر 32دختر و  18(زنجان 
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داده ها با استفاده از . خوارها استفاده شدها و آدمشیکشي له أله از مسأعملکرد حل مس يریگاندازه يبرا
  .آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت
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  مقدمه
 ابزاري بـراي تفکـر  به عنوان میراث متمایز انسانی، زبان، 

 يبرآورده کردن نیازهاي اجتماعی افراد ضرور جهتکه  است
ل یـ تـوانیم بـراي تکم  که چگونـه مـی   درك بهتر از این .است

ســتفاده کنــیم، داراي نتــایج از زبــان ا یشــناخت يکارکردهــا
  ).1( است ویژه براي آموزشمفیدي بهعملی 

 يند تفکر و راهبردهـا یآفر 1)تفکر باصدا( در تفکر کالمی
  ان یـ ب یله بـه صـورت شـفاه   أحـل مسـ   يمورد اسـتفاده بـرا  

 مـی تفکـر کال ن باورنـد کـه   ین بر ایاز محقق یگروه. شودمی
ر، انتظـار و  یصدا در معـرض اشـتباهات تفسـ    یتر از نوع بکم

  .)2( ردیگ یحافظه قرار م يخطا
ــ ــر  یاز طرف ــیتفک ــات  کالم ــط اطالع ــورد  یفق   را در م

ها یتن فعالیا. دینمایسطح باال فراهم م یشناخت يهاتیفعال
. نـد ینمایفضا اشغال م 2يکاري ستند و در حافظه یخودکار ن
ــه همــ  ــن دلیب ــدر  لی ــوارد ياریبس ــودن ،از م ــایآزم    از ه

 فقـط  شـود یگفته م و شدهتفکر خود منع  يبرا يسازهیفرض
  . )2( دهندمیف گزارش یجه را پس از انجام تکلینت

  توانـایی نگـه داشـتن اطالعـات در یـک       ،کاري ه يحافظ
این توانـایی ارتبـاط زیـادي بـا اکثـر      . زمانی کوتاه است ي هباز

له و توانـایی اسـتدالل   أل مسـ جمله حـ هاي شناختی از توانایی
کـاري در   ه ي، حافظـ یبر اساس تئوري بار شناخت .)4,3( دارد
 يت اسـت و بـرا  یمحـدود  يخـود دارا  یپردازشـ  يهـا  ییتوانا
بایـد در   یآن تخصیص متناسب منابع شـناخت  ه ينیبه ییکارا

ــه شــود  ــابع . نظــر گرفت ــائلی  یشــناختتخصــیص من ــه مس   ب
  افـراد   ییتاً کـارا یو نها ین پردازشموجب کاهش توا ،غیر مرتبط

مطرح  يکار ه يت در مورد حافظیدو نوع محدود. )5( شودمی
د بـه  یـ کـه با  یحجـم اطالعـات  ( ییت فضـا یمحدود یکی :است

   یت زمـان یمحـدود  يگـر یو د) صورت فعال نگـه داشـته شـوند   
هـر دوي  ). ن حفـظ شـوند  د در آیکه اطالعات با یزمان ه يباز(

العات جدیدي است که بایـد بـه   بوط به اطها مراین محدودیت
قبلــی در  ه ياطالعـات یادگرفتـ  . پـردازش شــوند  نـو اي شـیوه 
دراز مدت قرار دارند و فقط زمانی با ایـن محـدودیت    ه يحافظ

  .)6( می شوند کاري فراخوانده ه يه حافظشوند که بمواجه می

                                                           
1- Aloud Thinking 
2- Working Memory 

اند که افراد بـه صـورت   دهین عقین بر ایاز محقق یگروه
ــیمســتق ــار ه يه اطالعــات موجــود در حافظــم ب خــود  يک
ا یـ ر سـاختار  یـ ین تفکرات موجب تغیان ایدارند و ب یدسترس

موجب تـداخل   کالمین تفکر یبنابرا. شودیر اطالعات نمیمس
نشـان   نمنیـ در مطالعـات و  ).7( گرددیف نمیتکل ییدر کارا

و  یشـناخت  ينـدها یآبـر فر  ياثـر  داده شد که تفکـر کالمـی  
  .)8( دندار یفراشناخت

 84نیــز بــا انجــام پژوهشــی کــه ) 9( دورلینــگ و اســچیک
و دانشجو در آن شـرکت داشـتند، نقـش تفکـر کالمـی گروهـی       

. مورد بررسی قرار دادنـد  حل مسألهرا در کارایی افراد در انفرادي 
کـه در حـین   اي هاي دو نفرهیجه رسیدند که گروهها به این نتآن

 هـاي دو بر گروهکنند، گو میکار کردن روي مسأله با یکدیگر گفت
تر که ساکت و آرام بودند، در هاي با تعداد بیشنفره یا حتی گروه

  . کنندتر عمل میحل موفقحل مسأله و رسیدن به راه
بـدون صـدا در   تفکر و  کالمی ت و کاربرد موضوع تفکریاهم
. اسـت مرتبط  يریادگیآموزش و ي تر به حوزه بیش ،لهأحل مس
به خصوص  یدرس يریادگیدر  يدیاز مسائل کل یکیله أحل مس

 یاضـ یر يریادگی ییآن را هدف نها یاست و گروه یاضیس ردر
  ز یـ له نأسـرعت حـل مسـ    ،يریادگیـ عـالوه بـر    .)10( داننـد  یم

  بــه خصــوص در  و دانشــجویان دانــش آمــوزان يتوانــد بــرایمــ
برخـوردار   يا ژهیـ ت ویاز اهم یت زمانیمحدود داراي يهاآزمون
و بـدون   کالمـی ن اثر تفکـر  ییتعحاضر ي  دف از مطالعهه. باشد

  . باشدیله مف حل مسأیک تکلی ییصدا بر کارا
  
   تحقیقروش 

دانشـگاه   یکارشناسان ینفر از دانشجو 56شامل  هانمونه
ساده انتخاب  یبودند که با روش تصادف) پسردختر و (زنجان 
 هـا مونهننفر از  6. سال بود 48/22ها میانگین سنی آن .شدند

ــ  ــتند مس ــدوده أنتوانس ــاني له را در مح ــیتع یزم ــده ی   ن ش
ها مورد حاصل از آزمون آن يهاحل کنند و داده )قهیدق 20(

پـژوهش شـامل    یاصل هاينمونهن یبنابرا. ل قرار نگرفتیتحل
  .  بودند) پسر 32دختر و  18(نفر  50

ــرا ــژوهش حاضــر ب ــدازه يدر پ ــگان   عملکــرد حــل  يری
اسـتفاده   3خوارهاها و آدمشیله کشأاز مس ا،هنمونهي له أسم

                                                           
3- Missionaries And Cannibals  
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از  یکـ یو  1مسـائل عبـور از رودخانـه    ياز سر لهأن مسیا .شد
به  یشناخت یشناسروان يهان ابزارها در پژوهشیپرکاربردتر
  ينسـخه   حاضـر از ي در مطالعـه   ).11-13( دیـ آیشـمار مـ  

ق و یک قـا یـ له شـامل  أمس. ن ابزار استفاده شدیا يکاغذ قلم
  نفـر   ش و سـه یسـه نفـر از مسـافران کشـ    . استمسافر شش 

در سـاحل  له هر شش مسافر أمس يدر ابتدا. خوار هستند آدم
انتقال تمام مسافران به  ،هدف. سمت چپ رودخانه قرار دارند

  کننــدگان کن مشــارکتیلــ. باشــدیســاحل ســمت راســت مــ
. له انجـام دهنـد  أن مسـ یت قـوان یـ رعا ن کار را بایست ایبایم

توانـد دو مسـافر را   یق هر بار تنها میقا -1: عبارتند ازن یقوان
ک مسـافر  یـ ق از رودخانه حداقل یعبور قا يبرا -2حمل کند 

. از رودخانه بگـذرد  ید خالیق نبایگر قایبه عبارت د. از استین
ن اسـت کـه در سـاحل    یـ ان قـانون  یتـر قانون سوم و مهـم  - 3

خوارهـا از  دمد تعـداد آ یـ چ گاه نبایه) در هر دو طرف(رودخانه 
  خوارهــا ن حالــت آدمیــچــون در ا ،تــر شــودشیهــا بــشیکشــ
ک و دو یـ از قانون  يدر صورت تعد. ها را خواهند خوردشیکش

 یقانونریغحرکت  یلشود ویکنندگان اخطار داده مبه مشارکت
کـه قـانون سـه     یدر حـالت . شـود یها در نظر گرفته نمآن يبرا
ثبـت  کننـده  مشارکت يبرا یرقانونیغک حرکت یت نشود یرعا

  . گرددیم خود باز يله به حالت ابتداأشود و مسیم
و طـرح مـورد    یشـ یق پـژوهش حاضـر، آزما  یروش تحق

بـه   هـا نمونـه . آزمون با گـروه کنتـرل بـود   استفاده، طرح پس
و تفکـر بـدون صـدا     کالمیدر دو گروه تفکر  یصورت تصادف

صـورت   روند اجراي آزمایش براي دو گـروه بـه   .شدند میتقس
له توسـط  أن مسـ یقـوان  ،شیقبـل از شـروع آزمـا    .انفرادي بود

ن حرکات یهمچن. شرح داده شد افراد نمونه يگر برا شیآزما
از . اجـرا شـد  هـا  آن يبـرا  یرمجاز به صـورت عملـ  یمجاز و غ

 يحافظه به ین را به درستیخواسته شد که تمام قوان هانمونه
  از حرکـات مجـاز و    ییهاست مثالیبایها م آن. خود بسپارند

  هـا گفتـه شـد کـه     سـپس بـه آن  . دادنـد یمجاز ارائـه مـ   ریغ
  ک قــانون را فرامــوش کردنــد، یــله أچــه در طــول مســچنـان 

پـس از  . کننـد گـر سـؤال    شیراجع به آن از آزمـا توانند  یم
له را بـه  أن مسـ یقـوان  هـا نمونـه ک از یهر ن که ینان از ایاطم

در گـروه تفکـر بـدون    . شدیش آغاز میدانند، آزمایم یدرست

                                                           
1- River Crossing  

بلنـد   يد با صدایله نباأن مسیگفته شد که در ح افرادصدا به 
له را حـل  أسـاکت مسـ   ست به نحو کـامالً یبایحرف بزنند و م

کردن تفکر بر اسـاس   یکالم ينحوه یشیدر گروه آزما. کنند
آمـوزش داده   افـراد نمونـه  بـه  ) 9(مون یکسون و سیار يالگو
از  یکـ ی يا خواسـته شـد خانـه   هـ کـه از آن  يابه گونـه  .شد

ان خود را تصور کنند و هر آن چـه را کـه در آن خانـه    یآشنا
هـا در طـول   چه آنچنان. بلند بازگو کنند ينند، با صدایبیم

 یلـ یا خیـ ساکت بودند ) ثانیه 15حداکثر ( یمدت يله براأمس
شد که افکار خود یم يادآوریها کردند، به آنیآرام صحبت م

کـه   یدر هر دو گروه هنگـام . اورندیلند به زبان بب يرا با صدا
از مسـافران   یکـ یا یـ ق یاقدام به حرکت دادن قـا  افراد نمونه

محاسـبه  سـنج  با استفاده از زمـان له آغاز و زمان أکرد مسیم
و ه یـ زمـان بـر حسـب ثان   لیست تعبیه شـده،  در چک. شدیم

 گـر  شیار آزمـا یرمجاز توسـط دسـت  یحرکات مجاز و غ تعداد
. شـد یثبـت مـ   هـا بـه صـورت انفـرادي    نمونهاز هر یک  براي

دادند یم يق جایش از دو مسافر در قایب افراد نمونهچه چنان
از رودخانـه   یق را بدون مسافر و خالیکردند که قایم یا سعی

ن حالـت  یدر ا. دادیها اخطار م گر به آن شیعبور دهند، آزما
امـا در  . شـد یها در نظر گرفته نمآن يبرا يرمجازیحرکت غ

شـد  یموجب مـ دادند که یرا انجام م یها حرکتکه آن یحالت
ر یـ ک حرکـت غ یتر شود، شیها بشیخوارها از کشآدم دتعدا

  خود باز يه به حالت ابتداألشد و مسیها ثبت مآن يمجاز برا
ي کننـدگان در محـدوده   کـه شـرکت   يدر مـوارد  .گشتیم

ها کمـک  نبودند، به آنحل افتن راهیقه قادر به یدق 20 یزمان
حاصـل از آن مـورد    يهاله را حل کنند اما دادهأشد تا مسیم

 SPSS هـا در نـرم افـزار   ل دادهیـ تحل. گرفتیل قرار نمیتحل
اهــداف  یبررســ يمســتقل بــرا یو آزمــون تــ 17ي نســخه 
  . مورد استفاده قرار گرفت ،مطالعه

  
    هاافتهی

  شــناختی  مشخصــات جمعیــت  1ي جــدول شــماره  
. دهـد هاي پژوهش را بـه تفکیـک دو گـروه نشـان مـی     ونهنم

کـه   حـاکی از ایـن اسـت   آزمـون آمـاري تـی مسـتقل     نتایج 
ــر   ــروه از نظـ ــاي دو گـ ــن و متغیرهـ ــدلسـ ــاوت  معـ   تفـ

  .داري ندارندمعنی
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  کنندگان و آزمون تی مستقل در متغیرهاي سن و معدل دو گروهمشخصات جمعیت شناختی شرکت: 1جدول 

  pمقدار   tي آماره   )نفر 25( صداگروه تفکر بی  )نفر 25( گروه تفکر کالمی  اختیشنمشخصات جمعیت
  864/0  172/0  44/22) 35/1(  52/22) 89/1(  )انحراف معیار(میانگین  ،سن

  413/0  825/0  00/16) 41/1(  70/15) 08/1(   )انحراف معیار(میانگین  ،معدل
  -  -  10 - 15   8 - 17  )زن -مرد(جنس 
  -  -  5  - 16 - 4  9 - 11 - 5  )ی، انسانی، پایهفن(رشته 

  

دو گـروه تفکـر   ي له عملکرد حل مسـأ ي سه یمقا يبرا
. استفاده شـد  مستقل یتصدا از آزمون  و تفکر بدون کالمی

حرکات ي  ار نمرهین و انحراف معیانگیر میمقاد 2در جدول 
آمـده  ) و تفکـر بـدون صـدا    کالمـی تفکر (مجاز در دو گروه 

تعـداد  میـانگین  گونه که در این جـدول آمـده،   انهم. است
و در گروه  76/21حرکات مجاز در گروه تفکر کالمی برابر با 

گـروه تفکـر بـدون صـدا      .باشـد مـی  36/28بدون صدا برابر 
نتایج تحلیل تـی نیـز   اند و حرکات مجاز بیشتري انجام داده

درصد معنادار  5ن دو گروه در سطح یتفاوت ب دهدنشان می
  مسـتقل نشـان    یتـ  يآزمـون آمـار  همچنـین نتـایج   . است

نسبت به گروه تفکر کالمـی،  گروه تفکر بدون صدا دهد  یم
  مرتکــب  يشـتر یرمجـاز ب یحرکــات غ يدار یبـه طـور معنـ   

اطالعات مربوط به مجمـوع   ).44/2در مقابل  20/4( اندشده

ن یـ تفاوت ا ياز معنادار حاکی رمجازیکل حرکات مجاز و غ
زمـان حـل مسـأله در    . باشـد میدرصد  5 دو گروه در سطح

و در گروه تفکـر  ثانیه  92/573گروه تفکر بدون صدا برابر با 
 نتایج حاصل از. به دست آمده است 32/413کالمی برابر با 

ــ  ــون ت ــتقل و  یآزم ــممس ــأ یانگی ــل مس ــان ح   له در ن زم
ــرکت ــر ایــن اســت   کننــدگان دو گــروه  ش   کــه  نــاظر ب

سه با گـروه تفکـر   یدر مقا کالمیکنندگان گروه تفکر شرکت
بـا  . انـد حـل کـرده   يتـر له را در زمان کوتاهمسأ ،بدون صدا
زان حرکـات  یـ مله را مسـأ  ن که ما عملکرد حـل یتوجه به ا
زمان اختصاص داده ن یرمجاز انجام شده و همچنیمجاز و غ
از  یم، تمام موارد فوق حاکیکنیف میحل آن تعر يشده برا

سـه بـا گـروه تفکـر     یدر مقا یکالمـ عملکرد بهتر گروه تفکر 
  . باشدیبدون صدا م

  آزمون تی مستقل براي عملکرد حل مسأله در دو گروه تفکر با صدا و بدون صدا: 2جدول 

  )نفر 25(تفکر بدون صدا   آزمون يشاخص ها
  )انحراف معیار(میانگین 

 )نفر 25(تفکر با صدا 
  )انحراف معیار(میانگین 

  سطح معنی داري  t ه يآمار

  05/0  151/2  76/21)61/6(  36/28) 83/13(  کات مجازحر
  05/0  531/2  44/2) 96/1(  20/4) 87/2(  ر مجازیحرکات غ

  05/0  302/2  20/24) 85/7(  56/32) 37/16(  مجموع حرکات
  005/0  406/2  32/413) 24/189(  92/573) 87/274(  )هیثان(له أزمان حل مس

  

  بحث
گـروه   ییه کـارا حاضر نشان داد کـ ي مطالعه  يافته های
 .از گروه تفکر بدون صدا بهتر استدر حل مسأله کالمی  تفکر

اي که هم در تعداد حرکات انجام شده و هم در زمـان  به گونه
 .این برتري مشـهود بـود   اختصاص داده شده براي حل مسأله

هاي گوناگون تأثیر کالمی کردن تفکر مؤلفان مختلف با روش
به طـور  . اندورد بررسی قرار دادهرا بر عملکرد شناختی افراد م

در توجیـه اثرمنـدي ایـن روش بـر     هاي مختلفـی  تبیینکلی 
ــژ. هــاي شــناختی ارائــه شــده اســت پــردازش وهش نتــایج پ

نشان داد که واداشتن افراد به تفکـر  ) 9(دورلینگ و اسچیک 
باعث بهبود عملکـرد  در حل تکالیف شناختی پیچیده، کالمی 

منطـق زیربنـایی چنـین     هـا آني  هبنابر عقید. شودها میآن
 ،تأثیري در این واقعیت نهفته است کـه کالمـی کـردن تفکـر    

 بنـابراین . کندمی» و تفکر توقف«گشا را مجبور به فرد مسأله
اي هاي خود در حل مسأله، دالیـل تـازه  او باید براي انجام راه

نتیجه آن خواهد بود که پیدا کردن اصول کلی مسـأله  . بیاورد
طور استفاده از ایـن اصـول در فرآینـد حـل مسـأله       و همین

ي مطالعـه  . رسـد حـل مـی  گردد و فرد زودتر بـه راه میسر می
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مذکور گرچه از تکـالیف حـل مسـأله و روش متفـاوتی بهـره      
. باشـد گرفته، اما تا حدودي با نتایج پژوهش حاضر همسو می

تفکر کالمی را بـه عنـوان عـاملی    ) 15,14(پژوهشگران دیگر 
  هـاي مختلـف مسـأله را بـه بـار      حـل وجه آگاهانه بـه راه که ت
  نگـاه  بخشـد  آورد و فرآینـد خـودتنظیمی را تسـهیل مـی    می
از دیدگاه مؤلفان مذکور، بیـان کالمـی تفکـر باعـث     . کنندمی

  آهســته کــار کــردن آزمــودنی و در نتیجــه افــزایش دقــت او 
نتایج پژوهش حاضر حـاکی از افـزایش دقـت حـل      .گرددمی

مسأله افراد نمونه بود، اما به لحاظ این که سرعت حل مسـأله  
ها نیز نسبت به گروه کنترل افـزایش یافـت، بـا مطالعـات     آن

   . باشدفوق ناهمخوان می
نیز معتقدنـد کـه ایـن پـردازش      )16-18(مؤلفان  برخی

د به بیـان افکـار   فرواداشتن  ي در نتیجهشناختی فعال شده 
لکرد حل مسـأله مشـاهده   عم بهبود ي کنندهتوجیهاست که 

. ی مطالعات مربوط به کالمی کـردن فکـر اسـت   شده در تمام
حل را انجـام  پرسد که چرا این راههنگامی که فرد از خود می

دادم، توجه و تمرکز او از فضاي مسأله به اعمالی که خـودش  
افراد وادار بـه تفکـر بـا     وقتیا لذ. یابددهد تغییر میانجام می
بـه  ) سـطح مسـأله  (از حالـت پردازشـی قبلـی    شوند، صدا می

و خود را  خواهند رسیدتري به نام سطح پردازش حالت عمیق
. دهنـد مورد مشاهده قرار می» مسألهي کننده حل«به عنوان 

اریکسـون و   .بـه مفهـوم فراشـناخت اشـاره دارد    موضوع فوق 
الگوي کالمی ي فراد پیشگام در حوزه به عنوان ا) 9(سیمون 

ــه لحــاظ ایــن کــه    ــد کــه ایــن روش ب کــردن تفکــر معتقدن
منجر به کـارایی  سازد، گشا را فعال میفراشناخت افراد مسأله

  گــردد و صــرف کالمــی کــردن  بیشــتر در حــل مســأله مــی 
هـاي شـناختی   تواند باعث موفقیت افراد در حل موقعیتنمی

توان کالمـی کـردن   می احث فوقبا توجه به مب. پیچیده شود
  روشـی کـه فرآینـدهاي شـناختی جـاري      ي تفکر را به مثابه 

بــه  را )بیــان شـود  کالمـی توانــد بـه صــورت تفکـر   کـه مـی  (
ایــن ي گیــري شــده بــه ســوي مشــاهده فرآینــدهاي جهــت

   .گرفتدر نظر  ،کندتبدیل می) فراشناخت(فرآیندها 
 ياز محـور  یکـ یبـا   موضوع کالمی کردن تفکـر، عالوه بر این 

 يزبان به عنـوان ابـزار   کهمبنی بر اینزبان و تفکر  ين بحث هایتر
   .)1( همخوان است ،است یشناخت يکارکردهاتفکر و  يبرا

ا یـ  یا گفتار درونی ییاز موضوعات زبان و تفکر، خودگو یکی
ن انجـام  یفرد در حـ  در آنف که ین تکالیا. است یگفتار خصوص

کالمـی  مشـابه تفکـر    يکند، تاحد یم ن را با زبان مرورف آیتکل
در  یاگر گفتـار خصوصـ   یگوتسکیو ه يیبر اساس نظر. باشدیم

د ینقش داشته باشد، با یمیاعم از خودتنظ  یشناخت يکارکردها
از  ین خصـوص گروهـ  یـ در ا. ف همراه باشـد یباالتر تکل ییبا کارا

ــ ــر ،نیمحقق ــاوت  گــرید یو گروهــ) 19( يبرت را ) 20(عــدم تف
ن اسـت  یـ ن مورد ایک موضع مورد توجه در ای .ده اندگزارش نمو

موجـب   یاس نشان دادند کـه گفتـار خصوصـ   یکه فرانگالس و دا
ف یـ انجـام تکل  يدفعـات بعـد  ت فرد در یو موفق ییبهبود کارا

  نییرا پـا  زمـان فـرد در همـان    ییکه کارا یدر حال ،شود یم
ف یکـه تکـال   نـد نشـان داد  نسلر و همکارانیو .)21( آورد یم

بهبود پس از مداخلـه در   يبرا یمناسب يشگویپ ،اه گفتارهمر
خود نشـان داد   ي مطالعه در وي. است یف توجه انتخابیتکال

ف سـاده  یـ گردد که تکل یعارض م یگفتار زمان يکه سودمند
صدا که در مطالعـه   افته حداقل در مورد تفکر باین یا .)22(باشد 

  .ستیقرار گرفت، همخوان ن یحاضر مورد بررسي 
به بررسی یک ارتباط پیچیده میان زبان و تفکـر   ویگوتسکی

 1بر اساس مشـاهدات خـود از گفتـار درونـی، گفتـار خودمحـور      
هاي گفتار و تفکر داراي ریشهاز نظر وي، . کودکان پرداخته است

ي تـار در اوایـل داراي یـک مرحلـه     گف. متفاوتی هستند 2يرشد
ي و نشـانه   لغـات در ایـن مرحلـه، سـمبل    . اسـت  3عقالنیپیش

هاي واقعـی اشـیا محسـوب    بلکه از ویژگی ،اشیاي مربوط نیستند
در عـین حـال،   . آواهاي گفتاري، پیوست تفکر نیسـتند . شوندمی

بنابراین گفتار و تفکر در این هنگـام  . است 4تفکر اولیه، غیرکالمی
یابند، تفکر کالمی شده و گفتار نیز بـه صـورت   ارتباط درونی می

هـاي  در این هنگـام تـک سـخن گـویی    . یابدمی تغییر 5بازنمایی
 .)23( شوندورت گفتار درونی نهادینه میکودکان به ص

توانـد داراي  شواهد زیادي در دست است که زبـان مـی   
یک اثـر مسـتقیم روي شـناخت و بـه ویـژه در تکـالیفی کـه        
کدگذاري زبان شناختی حائز اهمیت است باشد نسـبت دادن  

                                                           
1- Egocentric Speech 
2- Ontogenetic Roots 
3- Self-Guidance 
4- Non-Verbal 
5- Representational 
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، روي یادآوري ي تصاویر بدون معنانام کالمی رو یک عنوان و
دادي بـه  ارد و داشتن یـک عنـوان کالمـی قـرار    ها تأثیر د آن

حاضـر  ي مطالعـه   .کنـد یادآوري اشکال بدون معنا کمک می
  . )24( دینما ید میأیافته را در حل مسال تین یز این

دهد که  یر مجاز نشان میل تعداد حرکات مجاز و غیتحل
تـر  کـم ر مجـاز  یو غاد حرکات مجاز در گروه تفکر با صدا تعد

تفکرات خود  نایکه فرد به ب یرسد زمان یبه نظر م. باشد یم
  . کند یحساب شده تر عمل م ،پردازد یم

ــا مطالعــات مربــوط بــه  ي مطالعــه  يافتــه هــای حاضــر ب
عالوه بـر آن  . ستیهم خوان ن يت حافظه کاریت ظرفیمحدود

ص یشـد، بـا تخصـ   ازمنـد توجـه با  یاگر گفتار در هنگام تفکـر ن 
  ).25 ,26( دیآین مییف پایتکل یی، کارایاز منابع توجه یبخش

ن یر چنـد یثأتواند تحت ت یرسد تفکر با صدا م یبه نظر م
ن است که چقـدر امکـان انتقـال    یله اأک مسی. ردیعامل قرار گ

ان یـ کـه ب  چـرا  ،بـه لغـت وجـود دارد    يکـار ي تفکر از حافظه 
ت یـ کـه ماه  نیـ دوم ا. اسـت ار دشـوار  یاز اطالعات بس ياریبس
توانـد   یار مهم است و تفکر با صدا میشود بسیکه اجرا م يکار

ف یک تکلیممکن است . ثر سازدأف را متیتکل ياجرا يراهکارها
 یشـفاه  يبـرا  یید که جـا یر نمایرا درگ يکاري قدر حافظه  آن

تواند از مهارت  ین موضوع میکه ا نیسوم ا. نمودن گفتار نگذارد
ف یـ هـا در تکل یآزمودن یگر وقتیبه عبارت د. شودثر أتم یآزمودن

  اعمـال   يکـار  ه يبـر حافظـ   يشـتر یمهارت الزم را ندارند بـار ب 
 )27(کوسال و پـال  . له دیگر زمان تفکر باصدا استأمس. شود یم

دو روش تفکر گذشته نگر و همزمان را در تصمیم گیري مـورد  
شته نگـر فـرد از   در شرایط تفکر باصداي گذ. مقایسه قرار دادند

  .کند طوالنی مدت استفاده میي حافظه 

با وجود اثبـات اثرمنـدي روش تفکـر کالمـی در تکـالیف      
این روش را مورد انتقـاد   )9( شناختی مختلف، برخی از مؤلفان

گـر در   هـایی کـه آزمـایش   ها دخالـت آن گمانبه . اندقرار داده
را  ایانگشمسأله کند، فرآیندهاي شناختیحل مسأله میخالل 

معتقدنـد   )16- 18( اي دیگـر با این حال عـده . سازدمختل می
هاي خود را به حـداقل برسـاند و   گر دخالت چه آزمایشچنان
   :بگویـد  اوبـه   صـرفاً هنگامی که آزمودنی سـاکت اسـت،    مثالً

بـه  » افکـارت را بـا صـداي بلنـد بگـو     «یـا  » با صـداي بلنـد  «
 .شـود رد نمـی فرآیندهاي شناختی آزمودنی خلـل چنـدانی وا  

در پـژوهش  به طـور دقیـق    مذکورراهبرد  قابل ذکر است که
   . حاضر به کار گرفته شد

  
  گیري نتیجه 

جـه  ینت تـوان می حاضري العه مط يافته هایاز  یبه طور کل
و  دقـت توانـد  یله مـ أحل مس يراهبردها یان شفاهیکه بگرفت 

 يت هـا یاز محـدود  یکـ ی. ش دهـد یله را افـزا أسرعت حـل مسـ  
، یتـوجه  ي، فراخنـا يحافظـه کـار   یابیحاضر عدم ارزي لعه مطا

هر چنـد  . شرکت کنندگان بود یو عادات شناخت يریادگیسبک 
ت را ین محـدود یـ ا يتا حـد  یبودن دو گروه مورد بررس یتصادف

 یآتـ  يشـود در پـژوهش هـا    یشنهاد میپ یول ،دهد یپوشش م
  .ردیقرار گ یمورد بررس ین همبستگییتع يموارد فوق برا

 
  تشکر و قدردانی  

ــجویان   ــمیمانه دانشـ ــاري صـ ــیله از همکـ ــدین وسـ   بـ
اهللا کننــده در ایــن پــژوهش خصوصــا آقایــان نعمــت شــرکت

  . شودمی قدردانی، و یوسف قبادي کایدگپ، مهدي مزبانی
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