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  چکیده
). گفتار خودمحور(کنند  خود صحبت میکودکان در بازي یا هنگام انجام تکلیف با 

. ژوهش حاضر بررسی پدیدة گفتار خودمحور در نمونۀ کودکان ایرانـی بـود    هدف پ
آیا کودکان ایرانی در حین انجام تکلیف با خـود  : سؤاالت پژوهش عبارت بودند از

هـا وجـود    اي بین گفتار خودمحور کودکان و عملکرد آن کنند؟ آیا رابطه صحبت می
کودك  32آیا دشواري تکلیف نقشی در تولید گفتار خودمحور دارد؟ عملکرد دارد؟ 

هایی آسان و دشوار است، مشاهده  ساله در تکلیف برج لندن، که شامل موقعیت پنج
نتایج تحقیـق  . ها حین انجام تکلیف کدگذاري شد شدة آن هاي ضبط شد و صحبت

میزان بیشتر . حور کودکان بودنشان داد که میزان گفتار اجتماعی بیش از گفتار خودم
نتایج مربوط . گفتار خودمحور با عملکرد بهتر کودکان در تکلیف برج لندن همراه بود

به اثر دشواري یا آسانی تکلیف بر تولید گفتار خودمحور مطابق با فرضیۀ پـژوهش  
اما شواهدي مبنی بر تأثیر دشواري متناسب تکلیف بر تولید گفتـار خودمحـور   . نبود

مورد این رفتار کودکان و  ایجاد نگرشی مثبت در بین والدین و معلمان در. ست آمدد به
  .گیري از آن در امور آموزشی از کاربردهاي تلویحی نتایج پژوهش حاضر است بهره
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  مقدمه
شناختی  روانجتماعی و دیگري ابزاري ا ۀدو کارکرد مهم گفتار یکی براي برقراري رابط

دهی و بازسازي فرایندهاي شناختی است که به نوبۀ خود کارکردهاي عالی  براي سازمان
از بین انـواع گفتارهـا،   . )Berk, 1986; Winsler et al., 2000(سازد  شناختی را ممکن می

خویشتن و نـه  خودمحور نوعی گفتار با صداي بلند یا آهسته است، که فرد براي  گفتار
ویگوتسـکی، نقـل از محسـنی،    (کنـد   براي برقرارسازي ارتباط با دیگـري اسـتفاده مـی   

حاال چه کار  خوب«، »ماند می... آن شبیه «، »آن چه است؟«هایی چون  گویی تک). 1383
اند که بسیاري از کودکـان در حـین    هاییگفتار »... دمیفهم...  خوب یلیخ« ،»بکنم؟ دیبا

بـر زبـان    هـاي خیـالی و حـل مسـئله     اي مختلف مانند خوابیـدن، بـازي  ه انجام فعالیت
هـا حاصـل    آن. این گفتارها نه براي توصیف بلکه براي درك موقعیت هستند. آورند می

  .ندا کردن بلند فکر
، »ها بازي تکرار صداها و بخش«هاي  به شکل کردن در کودکان با خود صحبت ةپدید

مـورد  » )collective monologues( هاي جمعی گویی کت«و » )soliloquies(ها  گویی تک«
» )egocentric speech( گفتار خودمحور«توجه پیاژه قرار گرفت و او هر سه نوع گفتار را 

پیاژه گفتار خودمحور را یک ناتوانی شناختی برخاسته از . معرفی کرد» غیر اجتماعی«و 
ایـن گفتـار    برآن بود کهپیاژه . کیفیت ساختاري تفکر کودك دو تا هفت ساله تبیین کرد

زمانی که ساختار تفکر . هاي دیگران است در درك دیدگاه انکودکاین توانی نا ةدهند نشان
 ها بتوانند دیدگاه دیگران را درك کنند عملیاتی به عملیاتی تغییر یابد و آن کودکان از پیش

)perspective taking( شود  گفتار خودمحور ناپدید می)Berk, 1994(.  
از طرفی دیگر، ویگوتسکی ایـن پدیـده را توانـایی شـناختی بـا ماهیـت مسـتقل و        

ویگوتسکی معتقد است رشد شناخت حاصل یادگیري . داند برخوردار از روند رشدي می
او بـه رابطـۀ بـین تجربیـات اجتمـاعی، زبـان و       . دهد است و در بستر اجتماعی رخ می

اي  را با ارائۀ مفهوم منطقۀ تقریبی رشد، منطقهویگوتسکی این رابطه . یادگیري اعتقاد دارد
پردازد،  هاي جدید می که کودك از طریق برقراري تعامل با بزرگسال به یادگیري مهارت

اي است که کودك در  ـ اجتماعی اولیه در این منطقه گفتار ابزار فرهنگی. دهد توضیح می
گیرد  رش و یادگیري بهره میسازد و از آن براي رشد تفک تعامالتش با دیگران درونی می

)Winsler et al., 2006; Zakin, 2007 .( گفتار خودمحور)private speech(   به کـودك، در
ترتیـب کـودك    بـدین . کنـد  فردي، کمک می فردي، به درون هاي بین یافتن از کنش انتقال
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دیگـران بلکـه   اي براي برقراري ارتباط اجتماعی با  منزلۀ وسیله تنها به تواند از زبان نه می
کردن رفتار خود و تسـلط یـافتن بـر آن اسـتفاده کنـد       کردن، هدایت اي براي فکر وسیله

)Winsler et al., 2006( .تـر خـود درمیـان     زا را بـا بـزرگ   اي چالش وقتی کودك مسئله
کودك . کند ها و راهبردهایی را از طریق زبان به او ارائه می تر راهنمایی گذارد، بزرگ می

هاي مستقل  کند و سپس از آن براي تالش ها را با گفتار خودمحور خود تلفیق می آن گفته
  .بنابراین، گفتار خودمحور ریشه در گفتار اجتماعی دارد. )Berk, 1994(برد  خود بهره می

کند تا دربارة رفتارشـان فکـر کننـد، اهدافشـان را      ترتیب، زبان به کودکان کمک می بدین
از طریـق  . ریـزي کننـد   هدایت کنند و روند اعمال خود را برنامه سازمان دهند، توجهشان را

سـازد و رفتـار خـودش را بـا      زاي فـوري دور مـی   زبان، کودك خود را از محـیط تحریـک  
طور اخـص   درکل زبان و به .)Winsler et al., 2006(کند  هاي کالمی درونی هدایت می کنش

شـده، حافظـۀ    ، از جمله توجه کنتـرل گفتار خودمحور شالودة همۀ فرایندهاي شناختی عالی
اي در رشد توانایی شناختی  گشایی، و تأمل است و نقش سازنده ریزي، مسئله سنجیده، برنامه

نقـش گفتـار درونـی     .)ibid( و کارکردهـاي اجرایـی دارد   )self-regulation(دهـی   خود نظم
و ) self-knowledge( ییافتن به خودآگاه نگري، یعنی دست منزلۀ ابزار شناختی براي درون به

نیـز بـه    ،)self-concept(گیـري خودپنـداره    و در شکل )self-consciousness( خودهوشیاري
هاي فردي در ظرفیت خودآگاهی را تبیـین   تواند تفاوت گفتار درونی می. اثبات رسیده است

  .)Morin & Everett, 1990; Fernyhough & Russell, 1997(کند 
ترتیب است کـه زبـان در    محور، براساس نظر ویگوتسکی، بدینروند رشدي گفتار خود

سـپس بـه شـکل گفتـار     . ــ والـد اسـت    ابتدا به شکل گفتار مشـترك در تعـامالت کـودك   
بسـیار رایـج و    گیسـال  تا پـنج شود و  خودمحور آشکار در کودکان دو تا سه ساله ظاهر می

به فعالیتی است که کودك انجام گفتار خودمحور آشکار در ابتدا نامربوط . طبیعی است کامالً
در نهایـت گفتـار خودمحـور    . گـردد  دهد و با افزایش سن با فعالیت کودك مربـوط مـی   می

صـدا   آید، درونـی و بـی   کردن و حرکات آرام لب در می صورت نجوا آشکار بیشتر در خفا به
بـه آن گفتـار    گـردد، و  صدا می رود بلکه درونی و بی بنابراین، این گفتار از بین نمی. شود می

شـدن از ایـن جهـت اهمیـت      یند تـدریجی درونـی  افر. گویند نیز می) inner speech( درونی
کـه رفتـار توسـط      طوري دهد، به داردکه توانایی فرد را براي تأمل و هدایت خود افزایش می

گفتـار  . شـود  هاي مبتنی بر آینده کنتـرل مـی   شدة درونی و اهداف و برنامه اطالعات بازنمایی
هـاي سـنی، اعـم از کودکـان و بزرگسـاالن، دیـده        دمحور یا گفتار درونی در همۀ گروهخو
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گوهـاي کالمـی هنگـام فکرکـردن و     و در بزرگسالی گفتار درونی بـه شـکل گفـت   . شود می
  .)Winsler et al., 2006; Berk, 1994(شود  هاي روزمره ظاهر می کردن در موقعیت عمل

درصد از کودکان و  60ی گسترده، یافت شد که در تحقیقی با درنظرگرفتن دامنۀ سن
نوجوانان پنج تا هفده ساله از نوعی از راهبرد کالمی صحبت با خود براي حل مسئله بهره 

یافت کیفیت صحبت با خود بود، تغییر از صحبت با خود  آنچه با سن تغییر می. برند می
نُه سالگی و سـپس بـه    آشکار و بلند در پنج تا هشت سالگی به نیمه آشکار و نجوا در

سـاله   17تـا   11درصد افراد  30تا  10ها همچنین یافتند که  آن. درونی در هفده سالگی
کننـد و در   طور خودانگیخته از صحبت با خود آشکار در حین حل مسئله استفاده می به

 & Winsler(انـد   تر از استفاده خودشان از گفتار درونی بیشتر آگاه برابر کودکان کوچک

Naglieri, 2003( .طور یکسـان از   دهند همۀ کودکان به عالوه بر این، تحقیقات نشان می
هاي چیـدن تصـاویر و    دادن زیرمقیاس در هنگام انجام. گیرند نمی  گفتار خودمحور بهره

کردن اشیاء، در نسخۀ سوم آزمون هوش وکسلر براي کودکان، گفتـار خودمحـور    سرهم
در حل . فعالی بیش از کودکان عادي بود بود توجه و بیشآشکار کودکانِ داراي اختالل کم

دادن  اما در انجام. ها متفاوت از کودکان عادي نبود این مسائل، گفتار خودمحور درونی آن
میزان هر دو گفتار خودمحـور   ،)continuous performance test( آزمون عملکرد پیوسته

این در حـالی  . )Corkum et al., 2008( ها بیش از کودکان عادي بود آشکار و درونی آن
دهنـد کودکـان داراي اخـتالل کمبـود توجـه و       است که نتایج تحقیقات دیگر نشان می

شان، کمتر با خـود   اي فعالی نسبت به کودکان عادي، در زمان انجام کارهاي مدرسه بیش
  .)Berk, 1994(کنند  صحبت می

آیــا کودکــان در همــۀ : ودشــ در ایـن راســتا، در بــین محققــان دو موضــوع مطــرح مــی 
پردازند؟ و اگر گفتـار خودمحـور نقـش     کردن با خود می هاي حل مسئله به صحبت موقعیت

هـا را بهتـر    کـردن بـا خـود کودکـان عملکـرد آن      دهی دارد، آیـا صـحبت   مثبتی در خودنظم
نماید؟ مشاهدة کودکان در کالس درس، زمین بازي، سـالن غـذاخوري و ورزش نشـان     می

کنند و همچنین وقتی کـه   زا کار می اي چالش ، وقتی تنها هستند و بر روي مسئلهداد کودکان
ها براي کمک در دسترس نیست و کودکان باید خودشان مسئول رفتارشـان باشـند،    معلم آن

دهند گفتـار خودمحـور زمـانی رخ     تحقیقات نشان می. )ibid(کنند  بیشتر با خود صحبت می
ي و در مـوقعیتی کـه مسـتلزم کارکردهـاي اجرایـی و      که کودك در چالشـی فکـر   دهند می

دهـی یعنـی کنتـرل     خـودنظم ). Winsler et al. 2007(دهـد   دهـی اسـت رخ مـی    خـودنظم 
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کنـد   کنـد و هچنـین بـر فکرکـردن نظـارت مـی       فرایندهایی که فرد را قادر به فکرکردن مـی 
)Zakin, 2007(.  

از آزمون همـاهنگی عمـل و   ، )2007(و همکاران  وینسلرتحقیق در پاسخ به سؤال دوم 
براي بررسی اثربخشی گفتار بر عملکـرد کودکـان   ) action-speech coordination task( ارگفت
ها دریافتند که کودکانِ داراي  آن. که داراي مشکالت رفتاري بودند اي استفاده کردند لهسا  پنج

دانگیخته بیشتر بهره طور خو مشکالت رفتاري در مقایسه با گروه عادي از گفتار خودمحور به
هاي  شود در حین انجام تکلیف حرکتی با خود صحبت وقتی از کودکان خواسته می. برند می

کودکانی که، . )Winsler et al., 1999(کنند  ها بهتر عمل می آن %78مربوط انجام دهند در کل 
ز همسـاالن  کننـد ا  برانگیز، آزادانه از گفتـار خودمحـور اسـتفاده مـی     در طول فعالیتی چالش

نقـل از   1993برك و الندو، (کنند  تر هستند و بهتر عمل می تر و مشغول حرف خود دقیق کم
دهند میان گفتار خودمحور و  هایی وجود دارند که نشان می با این حال بررسی). 1384برك، 

 ;Frauenglass & Diaz, 1985(عملکـرد ارتبـاطی نیسـت یـا ارتباطشـان بسـیار کـم اسـت         

Fernyhough & Fradley, 2005( . بـودن بیشـتر گفتـار     همـراه عالوه بر این، شواهدي مبنی بر
زمـان تـا موفقیـت در آن تکلیـف وجـود دارنـد        خودمحور با عدم موفقیت در تکلیـف هـم  

)Frauenglass & Diaz, 1985; Winsler & Naglieri, 2003(.  
» دشواري تکلیـف درجۀ «در تالش براي حل این معما محققان متغیرهاي مختلفی، چون 

هرچـه تکلیـف   . ، را بررسـی کردنـد  »زمان یا بعدي گفتار خودمحور بـر عملکـرد   اثر هم«و 
خصوص اگر این دشواري کودك  گردد، به دشوارتر باشد، گفتار خودمحور بیشتري تولید می

بـراي  . )Berk, 1994(چگونـه تکلیـف را انجـام دهـد وادارد      کـه  اینکردن درمورد  فکررا به 
ابطۀ گفتار خودمحور و عملکرد در سـطوح مختلـف تکـالیف از نظـر سـختی آن،      آزمودن ر

کودکان دو تا پنج ساله در حال حل پازل به تنهایی یا با والدین مشاهده شدند و دریافته شد 
رسد که تکلیـف متناسـب یـا کمـی قبـل از       که وقوع گفتار خودمحور وقتی به اوج خود می

  .)Fernyhough & Fradley, 2005( سطح فعلی توانایی کودك باشد
همچنین برخی معتقدند وقوع گفتار خودمحـور عملکـرد بعـدي را بـه جـاي عملکـرد       

منزلـۀ   بـه یعنی گفتـار خودمحـور،   . )Frauenglass & Diaz, 1985(کند  بینی می زمان، پیش هم
تر کند، با موفقیت آینده بیش یک استراتژي که سلطۀ فزایندة کودکان طی تکلیف را تسهیل می

هـاگ   در تحقیق فرنـی . )Fernyhough & Fradley, 2005(زمان  مرتبط است تا با موفقیت هم
کـودك پـنج تـا شـش سـاله، کـه        46تکلیـف  یی آکار، گفتار خودمحور و )2005(و فردلی 



  ...دبستانی در  گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش   70

  1389سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان تفکر و کودك، 

هـاي   بینـی  متناسـب بـا پـیش   . گیـري شـد   مشغول انجام تکلیف بـرج لنـدن بودنـد، انـدازه    
سـطوح  . خودمحـور و دشـواري تکلیـف وجـود داشـت     اي بـین گفتـار    ویگوتسکی، رابطه

زمـان، نـه بـا     خودگردانی گفتار خودمحور به میزان درخور توجهی با عملکرد تکلیـف هـم  
هـا گفتـار خودمحـور را عملکـردي      هـا، آن  اساس این یافتـه  بر. عملکرد بعدي، رابطه داشت

ان دادنـد کـه گفتـار    ، نشـ )1997(وینسلر و همکـاران  . انطباقی در خودگردانی رفتار دانستند
مربوط به تکلیف با پیشرفت فـوري در تکلیـف انتخـابی کودکـانی رابطـه دارد کـه تحـت        

گفتـار بـه سـطح    ــ   عملکـرد  ۀانـد کـه رابطـ    این نویسندگان آورده. حمایت بزرگسال بودند
بنابراین وقتی تکلیـف  . دشواري تکلیف، که کودك ملزم است در آن کار کند، حساس است

در مقابـل، وقتـی   . فتار خودمحور احتماالً با ناموفقیت تکلیـف مـرتبط اسـت   دشوار باشد، گ
گفتـار احتمـاالً مثبـت اسـت     ــ   تکلیف در محدودة توانایی کودك باشد، همبستگی عملکرد

)ibid(.  
آید که صحبت با خود یکی از ابزارهاي حل مسئله و یادگیري اسـت و   نظر بدیهی می به

هاي غنـی از   هایی که در محیط خصوص آن کان است بهشمولی در دسترس کود طور جهان به
گفتار خودمحور تحت تـأثیر کیفیـت تعـامالت    که  جا آناز . ندا تعامالت اجتماعی با دیگران

 )Berk, 1994; Winsler et al., 2007(اجتماعی فعلـی و پیشـین کـودك بـا دیگـران اسـت       
را در بـین کودکـان    تحقیق فعلـی بـر آن اسـت کـه ایـن ویژگـی و رابطـۀ آن بـا عملکـرد         

تحقیقات مذکور عمدتاً در کشورهاي رشدیافته انجام شـده  . دبستانی ایرانی بررسی کند پیش
. ها با ایران متفاوت است است که میزان و کیفیت تعامالت اجتماعی دیگران با کودك در آن

هـاي فرهنگـی بـارزي را نشـان      تحقیقات در زمینۀ تأثیرات فرهنگ بـر رشـد زبـان تفـاوت    
صـحبت  ) یـا قبـل از آن  (شمالی با نوزادان خود از بدو تولـد  مریکاي امادران  مثالً. دهند یم

صـحبت  . کننـد  گوهایی را خلق میو هاي نوزاد خود گفت ها و عطسه زدن آروغکنند و از  می
مـادران   کـه  حـالی  در. اسـت ) object-oriented( ها با کودك خود بیشتر بر اشـیاء متمرکـز   آن

گـوي  و داننـد؛ و گفـت   گوي مناسب قابل نمـی و کودکان خود را براي گفتجنوبی مریکاي ا
ها بیشتر از افعال اسـتفاده   دار است و آن مادران آسیایی با کودکان کمتر به سمت اشیاء جهت

  .)Hoff, 2006(کنند  می
چگونگی روابط کالمی والدین ایرانـی بـا کودکانشـان     ۀنویسندگان تحقیقی در زمین

دبستانی ایرانـی   پیشاجتماعی کودکان ـ  تفاوت بارز، در شرایط محیطینیافتند، اما یک 
کودکان مهدکودکی حداکثر شش روز در هفته را . روند، وجود دارد که به مهدکودك می
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کنند، عمـدتاً پـانزده الـی     استاندارد سپري میغیرپنج تا شش ساعت در مهدهاي کودك 
تنهـا   نـه مسلماً چنین شرایطی . بیست کودك با یک مربی در یک فضاي بسته و کوچک

کند بلکه کمتر ممکن است به کـودك،   اش را محدود می تعامل اجتماعی کودك با مربی
سبب شلوغی بیش از حد و قرارداشتن در فضاي بسته، اجازة صحبت با خود به شکل  به

  . بلند داده شود
نی ایرانـی،  دبسـتا  آیا کودکان پیش: بنابراین سؤاالت تحقیق حاضر به شرح زیر است

کننـد؟ آیـا اسـتفادة کودکـان      دادن تکلیف، از گفتار خودمحور استفاده می انجامدر حین 
هـا دارد؟ آیـا    دبستانی ایرانی از گفتار خودمحور رابطـۀ معنـاداري بـا عملکـرد آن     پیش

دشـواري یــا آسـانی تکلیــف نقـش بســزایی در اسـتخراج گفتــار خودمحـور کودکــان      
  دبستانی ایرانی دارد؟ پیش
  

  روش تحقیق
کودك با میانگین سنی پنج سال و دو ماه و دامنۀ سنی پنج سال تا پنج سـال   32: ها آزمودنی

  .پسر در این پژوهش شرکت کردند 10دختر و  22و پنج ماه شامل 
بـرداري از   ، کرونومتر، و دوربین فـیلم )tower of London(تکلیف برج لندن : ابزار تحقیق

  .پژوهش بودندابزارهاي استفاده شده در 
بـار شـالیک    تکلیفی کارکرد اجرایی است، این آزمون، که اولـین : تکلیف برج لندن

 در ریـزي  توانـایی برنامـه   ارزیـابی  جهت ابتدا ، در)Shallice, 1982(کرده است  طراحی
ریـزي، قـدرت    هاي برنامـه  این آزمون حیطه. رفت کار به فرونتال لوب اختالل با بیماران

هاي آتی، توانایی حرکت از مرحلۀ شروع تا مرحلـۀ هـدف و توانـایی     بینی رویداد پیش
دفـع هشـیارانۀ   (به هدف انجام گرفت، حافظۀ کاري، بازداري دستیابی که  اینبازشناسی 

فرایند شناختی از توجه انتخابی روي یک جنبه از (، توجه )پذیرش امیال و افکار غیرقابل
رسیدن از مرحلۀ شروع به مرحلۀ (حل مسئله ، و )هاي دیگر گرفتن جنبه محیط و نادیده

از نظر ). 1385؛ کاراحمدي و شهریور، 1383پور،   زاده و زاهدي علی(سنجد  را می) هدف
  .این تکلیف در استخراج گفتار خودمحور مؤثر است) 2005(هاگ و فردلی  فرنی

خته تکلیف برج لندن شامل دو دستگاه کامالً مشابه است که هر یک از سه میله سـا 
قرمز، آبی، (هاي متفاوت جاسازي شده در یک پایۀ چوبی و سه توپ رنگی  شده با طول

ترین میلـه   اي است که یکی سه توپ، یکی دو توپ و کوچک گونه بهها  طول میله). سبز
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تکلیف شامل یک موقعیت اسـتاندارد و دوازده  . دهد فقط یک توپ را در خود جاي می
در هـر موقعیـت آزمـایش، آزمـونگر بـه      ). گاه کنیدرا ن) 1(شکل (موقعیت هدف است 

آزمودنی یکی از دو دستگاه را در موقعیت استاندارد و سپس دیگري را در یکی از دوازده 
خواهد تا دستگاه در موقعیت استاندارد را مانند  دهد و از او می موقعیت هدف نشان می

هر دفعه فقط یک توپ را  در) الف: دستگاه در موقعیت هدف سازد با رعایت این قوانین
  .ها و نه روي میز گذاشت ها را باید توي میله توپ) ب. توان حرکت داد می

توان در حداقل دو حرکت، دو تا را در سه حرکت، چهار تا را  دو موقعیت تکلیف را می
 ;Fernyhough & Fradley, 2005(در چهار حرکت و چهار تا را در پنج حرکـت حـل کـرد    

Winsler et al. 2005( .     در تحقیق فعلی بر اسـاس مطالعـات وینسـلر و همکـاران)و ) 2005
: چهار موقعیت به ترتیب دشواري بـه صـورت زیـر ارائـه شـد     ) 2005(هاگ و فردلی  فرنی

و ) چهـارحرکتی (، موقعیـت شـش  )حرکتـی   سـه (، موقعیت چهـار  )دوحرکتی(موقعیت دو 
هـاي   دادن تکلیـف، تعـداد گـام    مانجـا براي هر موقعیت موفق در ). حرکتی پنج(موقعیت ده 

 کـه  ایـن بسـته بـه   . گیري شـدند  شده اندازه    شده براي رسیدن به هدف نهایی و زمان طی طی
. شـد  کودك بتواند مسئله را در هر موقعیت حل کند یا نکند، موفق یا ناموفق محسـوب مـی  

شده شـامل   هاي طی تعداد گام. بود 4تا  0بنابراین دامنۀ نمرة موفقیت در انجام کل تکلیف از 
. هاي درست و نادرست کودك بـراي رسـیدن بـه هـدف در هـر موقعیـت اسـت        همۀ گام

، اگر کودك حرکتی را با شکسـتن قاعـدة حرکـت    )2005(هاگ و فردلی  براساس نظر فرنی
از . آیـد  شده به حساب مـی  هاي برداشته انجام دهد، این حرکت غیرقانونی در نمرة تعداد گام

از مجمـوع  . آیـد  دسـت مـی   بـه هاي برداشته شده در هر موقعیت نمرة کل  مجموع تعداد گام
همچنـین،  . دسـت آمـد   بـه شده براي حل مسئله در هر موقعیت، نمرؤ زمان در کل  زمان طی

دست  بههاي مؤثر  ، نمرة کل دیگري با نام تعداد گام)2005(هاگ و فردلی  اساس نظر فرنی بر
یعنـی  . رست است که منجر به حل صحیح مسئله شدندهاي د این نمرة تعداد گام. آورده شد

یعنی اگر کودکی یک دوحرکتـی،  . اي هم شکسته نشد هاي برداشته شده و قاعده حداقل گام
ها حل کرده  اي و با حداقل حرکت حرکتی را بدون شکستن قاعده حرکتی و یک پنج یک سه

اي بـه   هـیچ نمـره  . 10 = 5+3+2هاي مؤثرخواهد گرفت، یعنی  باشد، نمرة ده براي تعداد گام
هـاي   بنابراین دامنۀ نمرة گام. شود موقعیت چهارحرکتی که کودك قادر به حل نبوده داده نمی

دادن تکلیف برج لندن براي هـر کـودك    انجامدر نهایت چهار نمره از . است 14تا  0مؤثراز 
  . دست آمد به



 73   زهرا طبیبی و دیگران

  1389سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان تفکر و کودك، 

برج لندن فیلمبرداري  دادن تکلیف عملکرد کودکان حین انجام از: هاگفتار يکدگذار
شـدة کودکـان در حـین     شده جهت کدگـذاري گفتارهـاي تولیـد    هاي ضبط از فیلم. شد

گفتارهاي کودکان ) 1986(اساس سیستم کدگذاري برك  بر. دادن تکلیف استفاده شد انجام
هر واحد گفتاري،  ).Winsler et al., 2005( اجتماعی و خودمحور: به دو نوع تقسیم شدند

دهنـدة   وقفۀ بیش از دو ثانیه نشـان . معنایی و زمانی، از پیوستگی برخوردار بوداز لحاظ 
شد  ناپیوستگی معنایی زمانی محسوب می. اتمام یک اظهار و شروع اظهار دیگر تعیین شد

گفتارهـا براسـاس   . یافـت  که محتواي اظهار، چه با وقفۀ دو ثانیه چه بدون آن، تغییر می
گفتارهایی اجتماعی محسوب شدند کـه شـخص   : ي شدندبند معیارهاي عینی زیر دسته

هـاي   دادند و نیت اجتماعی داشتند که حداقل یکی از نشانه آزمونگر را مخاطب قرار می
  :زیر را داشت

کردن یا حداقل به مدت دو ثانیه در بین صـحبت بـا آزمـونگر     صحبتکودك در طول  - 
 کرد؛ تماس چشمی برقرار می

 کرد؛ از طریق تماس جسمانی یا اشاره درگیر می کودك آشکارا آزمونگر را - 
کرد یا در اظهـارش نـام    کرد یا از آزمونگر سؤال می کودك اظهار آزمونگر را تکرار می - 

 برد؛ آزمونگر را می
  .شد هر اظهار دیگري که به فاصلۀ کمتر از دو ثانیه بعد از اظهار اجتماعی ارائه می - 

  :هاي زیر بودند امل ویژگیگفتارهایی خودمحور محسوب شدند که ش
  اظهارات کالمی مستقل، ابراز احساسات؛- 
کرد، اشـارات کـودك بـه     اظهارات و سؤاالتی که کودك دربارة تکلیف مطرح می -

شـده کـه هـیچ یـک متوجـه       مسائل موجود در آن، پاسخ خود کودك به سؤاالت مطرح
 شنوندة خاصی نبود؛ 

تغییر تن صدا، نجوا یا حرکات شـنیدنی لـب، بـازي بـا     صداي آهستۀ غیراجتماعی یا  - 
  لغات یا سر و صداهایی حین انجام کار؛

منظور افزایش اعتبار نمرات، دو نفر از همکاران تحقیق جداگانه کدگذاري را انجـام   به - 
  .دادند و موارد اختالفی با مشورت حل شدند

ان گفتار وابسته بـه مـدت زمـانی    جا که میز از آن. فراوانی هر نوع از گفتارها محاسبه شد
کرد، میزان گفتار هر کودك به مـدت زمـان    بود که کودك صرف انجام تکلیف برج لندن می

اي از مجمـوع   ترتیـب نمـره   بـدین . دادن تکلیف برج لندن تقسیم شـد  انجامشده براي  صرف
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  . دست آمد  بهگفتارهاي تولید شده در واحد زمان 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعیت استاندارد و هدف: یف برج لندنتکل .1شکل 

  
  روش اجرا

طـور   آزمـون بـه  . سه مهدکودك واقع در ناحیۀ شش مشهد در این تحقیق همکـاري کردنـد  
در اجراي آزمون برج لندن، یکـی از  . برداري اجرا شد انفرادي در اتاقی مجهز به دوربین فیلم

ودك گذاشته شد و دیگري کـه  دو دستگاه که در موقعیت استاندارد قرار داشت در جلوي ک
هاي هدف بود روي میز دور از دسـترس کـودك و نـزد آزمـونگر قـرار       در یکی از موقعیت

شد تا دستگاه نزدیک خودش را مانند دستگاه نزدیک آزمـونگر   از کودك خواسته می. گرفت
 کودکان فقـط یـک تـوپ را در    که اینبراي اطمینان از . با رعایت قوانین مربوطه درست کند

ها تشویق شدند تا دست آزاد خود را در حین انجام بازي پشـت   یک زمان حرکت دهند، آن
ثبـت زمـان اجـرا بـا اسـتفاده از      . گرمی ارائه شـد  در ابتدا دو آزمایش دست. دارند  خود نگه
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  .کرنومتر و به محض اتمام جملۀ آخر آزمونگر شروع شد
  نتایج آماري تحقیق

در تکلیف برج لندن و گفتارهاي تولیدشده در حـین   هاي توصیفی عملکرد کودکان شاخص
  .آمده است 1دادن آن در جدول  انجام

 t بودن تفاوت بین میزان گفتار اجتماعی و گفتار خودمحور از آزمون معناداربراي بررسی 
نتایج تحلیل نشان داد که کودکـان، نسـبت بـه گفتـار اجتمـاعی، گفتـار       . وابسته استفاده شد

  .)t (31) = 6.4, p < 0.001(ولید کردند خودمحور کمتري ت
 میانگین و انحراف استاندارد نمرات کودکان در تکلیف برج لندن. 1جدول 

  و گفتارهاي تولید شده در حین انجام آن
 انحراف استاندارد میانگین 

  5/43 4/127 زمان
ها تعداد گام  6/13  0/5  

هاي موثر گام  3/5  0/5  
  5/1  7/2 موفقیت
اعیگفتار اجتم  07/0  05/0  

  03/0  02/0 گفتار خودمحور

اي بـین میـزان گفتـار خودمحـور و      آیا رابطه که اینمنظور بررسی سؤال دوم، مبنی بر  به
 2جـدول  . عملکرد در برج لندن وجود دارد، از آزمون آماري همبستگی پیرسون استفاده شد

  . دهد نتایج را نشان می
  هاي برج لندن، انواع گفتار و سن لفهضرایب همبستگی پیرسون بین مؤ. 2جدول 

  متغیرهاي برج لندن  انواع گفتارها  

  
  متغیرهاي برج لندن

  هاي موثر گام  موفقیت  زمان  گفتار خودمحور  گفتار اجتماعی  
-  19/0  ها تعداد گام  24/0  20/0- 77/0 ** 39/0* 

  *-037  **-42/0  1  -1/0  * 34/0  زمان
  *** 67/0  1    * 34/0  -18/0  موفقیت

 1    12/0  - 31  موثرهاي  گام

        * 41/0 1گفتار   
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  0 /20  30/0  11/0  14/0  -16/0  سن  

*p<0.05 ,   ** p<0.01,   ***p<0.001 

شده با موفقیت در تکلیف برج لندن و نیـز   هاي برداشته دهد که تعداد گام نتایج نشان می
هـاي   شده با موفقیـت و تعـداد گـام    یمدت زمان ط. هاي مؤثر ارتباط مثبت دارد با تعداد گام

یعنی هرچه کودکان زمان بیشتري را صرف حـل مسـائل بـرج لنـدن     . مؤثر ارتباط منفی دارد
همچنـین ارتبـاط مثبـت بـین     . هاي مؤثر کمتري برداشته و کمتر موفق بودند کرده بودند، گام

برداشـته بودنـد، از   هـاي مـؤثرتري    هرچه افراد گام. هاي مؤثر و موفقیت نیز معنادار بود گام
  .موفقیت بیشتري برخوردار بودند

دادن تکلیف برج لندن و گفتار اجتماعی رابطۀ مثبت  انجامکشیده در  بین مدت زمان طول
هاي مؤثر برداشـته شـده و گفتـار اجتمـاعی رابطـۀ       بین میزان گام. و معناداري وجود داشت

در تکلیف برج لنـدن بـا میـزان     رابطۀ بین میزان موفقیت. معکوس و معناداري وجود داشت
گفتار اجتمـاعی نیـز بـا گفتـار خودمحـور در      . گفتار خودمحور در جهت مثبت معنادار بود

  .ارتباط مثبت با یکدیگر بودند
اي با گفتار  آیا آسانی یا دشواري تکلیف رابطه که اینبراي پاسخ به سؤال سه مبنی بر 

هـاي   شده در هر یـک از موقعیـت   ولیدخودمحور کودکان دارد، میزان گفتار خودمحور ت
با این فرض که میزان . هاي مکرر شد برج لندن وارد تحلیل اندازه) چهار موقعیت(تکلیف 

تولید گفتار خودمحور در موقعیت دو و سه نسبت به موقعیت یک افزایش و در موقعیت 
  .یابد چهار کاهش می

قعیت تکلیـف بـرج لنـدن را    نتایج معناداري تفاوت میزان گفتار خودمحور بر حسب مو
 ایـن تحلیـل معنـادار بـود     )quadratic(مدل غیرخطی . )F (1,31)=8.8, p <0.001( نشان داد

)p < 0.001( بـرخالف  . شود، مطابق با فرض تحقیـق نبـود   دیده می 1، اما چنانچه در نمودار
ـ   هاي دیگـر بـه   از همۀ موقعیت 1فرضیه، میزان گفتار خودمحور در موقعیت  اداري طـور معن
  .تفاوتی وجود نداشت 4و  3، 2هاي  متفاوت بود، اما این میزان در بین موقعیت
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  الگوي میزان گفتار خصوصی برحسب موقعیت در تکلیف برج لندن. 1نمودار 
ترتیـب   بدین. براي پاسخ به سؤال سوم همچنین از تحلیل همبستگی نیز استفاده شد

که به ترتیب (در هر موقعیت در واحد زمان  که مجموع گفتارهاي خودمحور تولیدشده
شده در  هاي برداشته شده و گام و نیز مدت زمان طی) آسانی به سختی تنظیم شده بودند

هـا بـا اسـتفاده از     سپس رابطۀ بـین آن . طور جداگانه محاسبه شدند هر یک از مراحل به
تار خودمحور در نتایج تحلیل نشان داد که بین میزان گف. همبستگی پیرسون بررسی شد

ده براي حل مسئلۀ بـرج لنـدن در آن موقعیـت رابطـۀ     ش   صرفبا مدت زمان  1موقعیت 
شده در همان موقعیت نیز رابطۀ  هاي برداشته ، و با تعداد گام)r = -0.43, p <0.01(منفی 
بـا   2 بین میزان گفتار خودمحور در موقعیت. وجود داشت )r = -0.35, p <0.05(منفی 

و با مدت  )r = 0.55, p <0.001(رابطه مثبت  2هاي برداشته شده در موقعیت  تعداد گام
بـین  . برقـرار کـرد   )r = -0.33, p = 0.069(رابطۀ منفـی   3شده در موقعیت  صرفزمان 

  رابطـۀ مثبـت    3شـده در موقعیـت    صـرف با زمان  3میزان گفتار خودمحور در موقعیت 
)r = 0.38, p <0.05( بـا تعـداد    4ان گفتار خودمحور در موقعیـت  و در نهایت، بین میز

و بـا مـدت زمـان     )r = 0.39, p <0.05(شده در همان موقعیت رابطۀ مثبت  طیهاي  گام
شده  صرفو با مدت زمان  )r = 0.33, p = 0.068(رابطۀ مثبت  4شده در موقعیت  صرف

گفتـار   ارتبـاط میـزان  . وجـود داشـت   )r = -0.41, p < 0.05(رابطۀ منفی  1در موقعیت 
  .معنادار بود r = 0.48تا  r = 0.33ها با یکدیگر از سطح  خودمحور موقعیت

  
  گیري نتیجه

کننده در تحقیق حاضر هنگام حل مسئلۀ  سالۀ ایرانی شرکت نتایج نشان داد که کودکان پنج
بودن پدیـدة صـحبت بـا خـود      شمول جهاناز ایدة . کردند برج لندن با خود صحبت می

هاي تحقیق نشان داد که تولید گفتار اجتماعی این کودکان،  مچنین، یافتهه. کند حمایت می
در کـل، نمـرة گفتـار    . ها بود در حین حل مسئلۀ برج لندن، بیش از گفتار خودمحور آن

شده در مطالعات دیگر  مقایسه با نمرات گزارش خودمحور در نمونۀ پژوهش حاضر قابل
هاگ و فردلی  ی کمتر از میزانی است که فرنیمیزان گفتار خودمحور در نمونۀ فعل. نیست

اما مقایسۀ نمرات گفتار اجتماعی در نمونـۀ ایـن پـژوهش بـا     . اند گزارش کرده) 2005(
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سالۀ  پنجآید کودك  نظر می  به. شده در آن مطالعات تاحدودي ممکن است نمرات گزارش
ترهاي  تر به بزرگپردازد و بیش کردن با خود می صحبتایرانی هنگام حل مسئله کمتر به 

گیرد و احتمـاالً   زند، کمک می کند، با او حرف می نگاه می) ، آزمونگرجا ایندر (اطراف 
این کودکان، براي هدایت و راهنمایی خـود، بیشـتر بـه دیگـران      .طلبد ها را می تأیید آن

گوید هدف کودك در گفتار خودمحور، بیش  ویگوتسکی می. شدند تا به خود متوسل می
و در حل مسائل دشوار، به جاي ... کنترل دیگران باشد، کنترل بر خویشتن است  که آناز 

آیـد   نظر می به). 1383نقل از محسنی، (کند  خواهی از بزرگسال، به خود رجوع می یاري
البته تبیین دقیق این . کودکان نمونۀ پژوهش حاضر کمتر از این توانایی برخوردار بودند

، )2005(هاگ و فردلـی   همسان با تحقیق فرنی. تري است یقمسئله مستلزم تحقیقات دق
  . یک از انواع گفتارها، با سن در این دامنۀ سنی ارتباط نداشت هیچ

هـاي بیشـتري را    نتایج مربوط به تکلیف برج لندن نیز نشان داد کودکانی که تعـداد گـام  
بودند و در نهایـت بـه    بیشتري را نیز طی کرده مؤثرهاي  برداشته بودند کسانی بودند که گام
آمد که  دست بههمچنین رابطۀ منفی بین زمان و موفقیت . موفقیت بیشتري دست یافته بودند

کرد بـا موفقیـت    دهد هرچه کودك زمان بیشتري را صرف حل مسائل برج لندن می نشان می
  .بودند تر نیز ها را برداشته بودند موفق که با سرعت گام یعنی کودکانی. شد کمتري مواجه می

براي پاسخ به سؤال دوم تحقیق، نتایج مربوط به ارتباط گفتار خودمحور بـا عملکـرد در   
سـاله در   میزان بیشتر گفتار خودمحور با موفقیت بیشـتر کودکـان پـنج   برج لندن نشان داد که 

آمیـز تکلیـف بـرج لنـدن مسـتلزم       دادن موفقیت انجام. دادن تکلیف برج لندن همراه بود انجام
هـاي نامناسـبی اسـت کـه      ریزي، توجه و بازداري پاسـخ  گیري منابع ذهنی چون برنامهکار به
از طرف دیگـر، از  . اند هاي غیرعادتی ضروري در انجام فعالیت) 1982(اساس نظر شالیک  بر

نماید تا تفکرش را از حـوزة ادراك فراتـر    لحاظ نظري، گفتار خودمحور به کودك کمک می
رایندهاي شناختی را سازمان دهد و کارکردهـاي عـالی ذهـن چـون     ببرد و به مانند ابزاري ف

ارتباط معنادار گفتار خودمحور و موفقیت در . ریزي، حل مسئله و تأمل را ممکن سازد برنامه
تواند تأیید کنندة این امر باشد که گفتار خودمحور توانایی هدایت تفکر و تأمل را  برج لندن می

دبستانی که بیشتر با خـود    کودکان پیش. نماید مسئله میدارد و کمک درخورتوجهی در حل 
توانستند افکار خود را در جهت حل مسئله برج لندن منظم و هـدایت   کردند می صحبت می

زمانی . دوم تحقیق و در راستاي نتایج تحقیقات دیگر است ۀکنندة فرضی تأییداین نتیجه . نمایند
با خودشان بلند  ،ها تر بزرگو چه به درخواست  خودانگیختهطور  بهچه  ،ساله که کودکان پنج
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 ,Winsler & Naglieri(بهتري دارند  عملکردو تحصیلی زنند، در تکالیف حرکتی،  حرف می

2003; Winsler et al., 2007(. توان خالف این رابطه را رد یا تأیید  البته در این پژوهش نمی
 .تار خودمحور نقش داشته باشندتوانند در بروز گف کرد که کارکردهاي عالی مغز می

شدن مدت زمان  تر طوالنیساله با  از طرفی دیگر، میزان بیشتر گفتار اجتماعی کودکان پنج
. براي حل مسـئله همـراه بـود   مؤثر هاي  حل مسئله در تکلیف برج لندن و کاهش تعداد گام

داشـت، امـا بـا    میزان گفتار اجتماعی با موفقیت یا ناموفق در تکلیف بـرج لنـدن ارتبـاطی ن   
البته این تفسیر باید با مالحظـه  . هاي نامؤثر، غیرقانونی، و نادرست ارتباط داشت افزایش گام

به هـر حـال   .  p = 0.08ارتباط نزدیک به سطح معنادار بود این  p که سطح انجام گیرد، چون
بـا   همسـان . طور معنـاداري پـایین آورده بـود    گفتار اجتماعی سرعت عملکرد کودکان را به

. ، میزان گفتار اجتماعی با گفتار خودمحور در ارتباط بـود )2005(هاگ و فردلی  تحقیق فرنی
یعنی کودکانی که بیشتر گفتار اجتماعی تولید کردنـد کسـانی بودنـد کـه گفتـار خودمحـور       

تواند تأییدي بر نظریـۀ ویگوتسـکی باشـد کـه گفتـار       این می. کردند بیشتري را نیز تولید می
  .گردد گیرد و به آن مربوط می گفتار اجتماعی سرچشمه می خودمحور از

سوم تحقیق این بود که آیا سطح دشواري تکلیف نقش بسزایی در اسـتخراج   سؤال
هـاگ و فردلـی    برخالف نتایج تحقیق فرنی. دبستانی دارد گفتار خودمحور کودکان پیش

هـاي   موقعیـت  خطی و معنادار بین سطح دشـواري  اي ، در تحقیق حاضر رابطه)2005(
به این معنـا کـه   . مختلف تکلیف برج لندن و میزان گفتار خودمحور تولیدشده یافته شد

. سطح دشواري کم تکلیف با استخراج بیشترین میزان گفتار خودمحور همراه بوده است
مراه که مستلزم برداشتن دو گام است، هموقعیت آسان شمارة یک در تکلیف برج لندن، 

هـا، کـه    میزان گفتار خودمحور در سایر موقعیت. گفتار خودمحور بود با تولید بیشترین
تایی بودند، کمتر بوده  پنجتایی، چهارتایی و  هاي سه دشوارتر بودند و مستلزم برداشتن گام

 ,Fernyhough & Fradley(این نتیجه از این لحاظ مغایر با تحقیقات دیگر اسـت  . است

بودن  متفاوتتبیینی را که بتوان براي . گردد نجر نمیو به تأیید نظریۀ ویگوتسکی م) 2005
ساله نمونـه   پنجنتایج این بخش از پژوهش حاضر لحاظ کرد این است که براي کودکان 

دشوار و در سطح منطقۀ تقریبی رشد او بـوده  نه چندان احتماالً موقعیت یک برج لندن 
را مجبور کـرده اسـت    براي کودکان سخت بوده که اوقدر  آنهاي دیگر  موقعیت. است

شاید از این . )ibid(کار گیرد  بهراهبردهاي شناختی دیگر، غیر از تولید گفتار خودمحور، 
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یعنی کودکـان، زمـانی کـه مشـغول انجـام      . جهت بتوان نظریۀ ویگوتسکی را تأیید کرد
نتایج همبستگی بین . رسید گو با خودشان به اوج و تکالیف نه چندان سخت بودند، گفت

یک نیز تأیید این امر است   شده در موقعیت هاي طی ن گفتار خودمحور و تعداد گاممیزا
هاي اضافی کمتري را براي حل موقعیت  که کسانی که از گفتار خودمحور بهره بردند گام

اما گفتار . ها همچنین با سرعت بیشتري مسئله را حل کردند آن. یک برج لندن برداشتند
هاي و صـرف   هاي دیگر تکلیف برج لندن با تعداد گام یتخودمحور تولیدشده در موقع

که در  .)ibid(این نتایج مطابق با یافتۀ وینسلر و همکاران است . زمان بیشتري همراه بود
تکلیف دشوار گفتار خودمحور با عدم موفقیت تکلیف مرتبط است و همبستگی مثبـت  

از نتـایج  . دهـد  اشـد رخ مـی  گفتار در تکلیفی که در محدودة توانایی کودك ب ـ عملکرد
توان گفت که آن میزان اندك گفتار خودمحور تولیدشده در تکالیف دشوار نقشی در  می

  . کنندگی عملکرد نداشته است   تسهیل
توان نتیجه گرفت که کودکان ایرانی نیز ماننـد   هاي پژوهش می اساس یافته برطورکلی،  به

اگرچه میزان صـحبت اجتمـاعی   . کنند ت میسایر کودکان هنگام انجام تکلیف با خود صحب
استفاده از گفتار خودمحور همـراه بـا موفقیـت بیشـتر کودکـان در انجـام       . ها بیشتر است آن

اگـر ایـن   . بردن سـرعت اسـت   باالو مؤثر هاي  تکلیف برج لندن از طریق افزایش تعداد گام
پژوهش حاضـر   فرض ما صحیح باشد که سطح آسان تکلیف برج لندن براي کودکان نمونۀ

تا حدي دشوار بوده است، سطح دشواري تکلیف با تولیـد گفتـار خودمحـور همـراه بـوده      
کردن با خود  صحبتهاي خاصی که چندان دشوار نباشد از  یعنی کودکان، در موقعیت. است

گیـري بـراي    البتـه ایـن نتیجـه   . )Winsler et al., 2007(برند  در انجام کارهاي خود بهره می
  .رانی، باید با تحقیقات دیگر، مورد تأیید دوباره قرار گیردکودکان ای

توان از ناتوانی آن در تمییز بین گفتارهاي خودمحور آشکار  هاي تحقیق می از محدودیت
اگرچه در تحقیق حاضر گفتـار اجتمـاعی از   . و نهان، مربوط و نامربوط به تکلیف اشاره کرد
شـود کـه    ر خود از انواع متفاوتی تشکیل مـی خودمحور تفکیک داده شد، اما گفتار خودمحو

نظـر آمـد کـه کـودك      همچنین، در تحقیق فعلی بـه . در این تحقیق مورد توجه قرار نگرفت
آیا این کمبـود  . برد تا از گفتار اجتماعی ایرانی کمتر از گفتار خودمحور بهره می دبستانی پیش

در ایـران اسـت یـا نـه؟ ایـن       در استفاده از گفتار خودمحور به دلیل شرایط مهدهاي کودك
  .تر دارد مطلب نیاز به تحقیقات بیشتر و دقیق

توان ایجاد نگرشی مثبت در بـین معلمـان و والـدین     از کاربرد تلویحی نتایج تحقیق، می
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هـا را   تواند سطح تفکـر آن  صحبت با خود کودکان می. رفتار صحبت با خود کودکان نام برد
هـا بایـد بـه     آن. باشـند  داشـته  یآگـاه آن  یاساسـ  ارزش از دیبا مربیان و نیوالدباال ببرد و 

 صـحبت . کردن با خودشان را بدهنـد  صحبت ةکه مشغول فعالیتی هستند، اجاز کودکان زمانی
 اوقـات  شـتر یب کـه  دارند ازین کودکان از یبرخ و الزم و ،سازگار سالم، است يرفتار خود با
ـ  خانه در نیوالد. مؤثرتر عمل کنند تا دهند انجام را کار نیا گرید کودکان از شیب  تواننـد  یم

 و اهـداف  هـا،  نقشـه  بـه  آن يرو از و هنـد د گوش خود کودکان خودمحور يها صحبت به
صحبت با خـود کودکـان در کـالس    . )Berk, 1994( کنند دایپ آگاهی شان کودکان مشکالت

کودکـان در  توانـد در پیشـرفت    اي است که مـی  شده هزینه ولی غفلت یک منبع آموزشی کم
  .ریاضی، ادبیات و هنر نقش داشته باشد
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