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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: This research was carried out with the aim of 

analyzing the main elements and implementation 

challenges of the think-aloud protocol. 

Materials and Methods: This research is a qualitative 

type of research that was done with the library method. 

The statistical population of this research is all the 

scientific articles related to the think-aloud protocol that 

are indexed in the databases. The research tool is also a 

checklist. 

Findings: The two basic things that are required in loud 

protocol research are training and reminder. Also, among 

the challenges in this method are the real management of 

thinking aloud protocol, increasing the duration of the 

method compared to other methods, the possibility of 

distorting the reports provided by the participant, the need 

to interpret the processes before learning more than The 

limit occurred, retelling whatever came to mind even if it 

was irrelevant, noted the reactivity and realism of the 

think-aloud protocols. 

Conclusion: By using good performance practices in the 

aloud thinking process, people who use aloud thinking 

protocols have better strategies for solving current 

problems and can also gain more content knowledge 

while doing so. This method may be very helpful in 

special training and intervention, such as teaching math 

problem-solving skills or teaching a second language, 

considering how to support participants. 
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 و همکاران  باقریان حدیث  114

 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بر مروری) بلند صدای با تفکر پروتکل بررسی
 (هاچالش

 
 1باقریان حدیث

 دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، تهران،

 
 2ورناصری احمدرضا
 دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران، تهران،
 

 3آهنگری حسینی عابدین سید
 لومع دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و کتابداری گروه استادیار،
 .ایران همدان، همدان، پزشکی

 
 *4نژاد نقدی اطهره

 دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم گروه دکتری، دانشجوی
 . مسئول( نویسنده) ایران تهران، تهران،

 
 چکیده

 هایچالش و اصلی ارکان واکاوی هدف با پژوهش این: هدف
 .است گرفته صورت صدای با تفکر پروتکل اجرایی

 با که است کیفی تحقیقات نوع از پژوهش این: ها روش و مواد
 پژوهش این آماری جامعه. است شده انجام ایکتابخانه مطالعه روش
 که ستا بلند صدای با تفکر پروتکل به مربوط علمی مقاالت کلیه

 سیاهه نیز پژوهش ابزار. اندشده نمایه اطالعاتی هایپایگاه در
 .است وارسی

 با پروتکل هایپژوهش در آن وجود که اساسی مورد دو: هایافته
 از همچنین. است( یادآوری)تلنگر و آموزش است الزامی بلند صدای
 واقعی مدیریت به توانمی روش این در موجود هایچالش جمله
 شرو انجام زمان مدت افزایش بلند، صدای با تفکر پروتکل انجام
 از شده ارائه هایگزارش تحریف امکان ها،روش سایر به نسبت
 بلق فرایندها تفسیر انجام ضرورت وی، توسط کننندهشرکت سوی

 چه هر کردن بازگو باشد، داده رخ حد از بیش یادگیری کهاین از
 عیواق و واکنشپذیری باشد، ربطبی اگر حتی رسدمی ذهن به که

 .کرد اشاره بلند صدای با تفکر هایپروتکل بودن
 اجرای در مطلوب اجرایی هایشیوه بکارگیری با :گیرینتیجه
 صدای با تفکر هایپروتکل از که افرادی بلند، صدای با تفکر فرایند

 اریج مسائل حل برای را بهتری هایاستراتژی کنندمی استفاده بلند
 بیشتری محتوایی دانش آن، انجام خالل در توانندمی همچنین و دارند
 و ویژه هایآموزش زمینه در است ممکن روش این. کنند کسب

 یا ریاضیات مسائل حل هایمهارت آموزش مثال طور به مداخله
 از حمایت چگونگی گرفتن نظر در با دوم، زبان آموزش
 باشد. کنندهکمک بسیار کنندگان،شرکت

 

_________________________________ 
1 TAP: Think-Aloud Protocol 

 ،TAP بلند، صدای با تفکر تفکر، کردن کالمی :هاکلیدواژه
 شناختی شناسیروان

 
 28/10/1401تاریخ دریافت: 
 02/12/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول a.naghdinejad@ut.ac.ir   

 مقدمه
 که ستا تفکر ایرـب اریبزا ،نسانیا متمایز اثمیر انعنو به ن،باز

-یم نظر به وریضر ادفرا جتماعیا یهازنیا دنکر آوردهبر جهت
 لیتکم ایرـب نیماتویم هـچگون که یناز ا بهتر. درك رسد

 یمفید عملی نتایجدارای  ،کنیم دهستفاا آناز  شناختی یهادکررکا
پژوهش است. پروتکل تفکر با  نیو همچن (1)زشموآ ایبر هیژوبه

 افتنی وها داده یآورجمع یبرا هاسالاست که  یروش 1بلند یصدا
به  یاز علوم اجتماع یعیوس فیتر در سؤاالت طاطالعات کامل

و  یریگمی، تصمیاترجمه قاتیعنوان مثال خواندن، نوشتن، تحق
و  نیترییدر ابتدا تواندیروش م نیشود. ایم هاستفاد ندیفرا یابیرد

ه کار ب کیفرد در هنگام انجام  کیکه  یحالت، مسائل نیترساده
 .(2)را نشان دهد شدیاندیآن م

ل ح یمورد استفاده برا یتفکر و راهبردها ندیفرا 2یکالم تفکر در
 رب پژوهشگران از یگروه و شودیم انیب یمسأله به صورت شفاه

 ضمعر در آن یصدایب نوع از کمتر تفکر، نوع نیا که باورند نیا
 یاز طرف .ردیگیم قرار حافظه یخطا و انتظار ر،یتفس اشتباهات

 طحس یشناخت یهاتیرا در مورد فعال یفقط اطالعات یتفکر کالم
 حافظه در و ستندین خودکار اطالعات نیا که کندیم فراهم باال
 موارد از یاریبس در لیدل نیهمبه  کنند؛یم اشغالرا   فضا یکار

 ودشیم گفته و شده منع خود تفکر یبرا یسازهیفرض از هایآزمودن
 .(3)دهندیم گزارش فیتکل انجام از پس فقط را جهینت که

 تاهکو یزمان بازه کی در اطالعات نگهداشتن ییتوانا یکار حافظه
 جمله از یشناخت یهاییتوانا بیشتر با یادیز ارتباط ییتوانا نیا. است
 ،یبازشناخت هینظر اساس بر .(5؛ 4)دارد استدالل ییتوانا و مسأله حل

 است تیمحدود یدارا خود یپردازش یهاییدر توانا یحافظه کار
 نظر در دیبا یشناخت منابع متناسب صیتخص آن نهیبه ییکارا یبرا و

 وجبم مرتبط ریغ لئمسا به یشناخت منابع صیتخص. شود گرفته
. دو نوع شودیم افراد ییکارا در نهایت و یپردازش یقوا کاهش
 تیمحدود یکیمطرح است  یدر مورد حافظه کار تیمحدود

به صورت فعال نگه داشته  دیکه با یحجم اطالعات یعنی)ییفضا
 اطالعات دیبا که یزمان بازه: یعنی)یزمان تیمحدودو دیگری شود(؛ 

 اطالعات به مربوط هاتیمحدود نیا یدو هر(. شوند حفظ آن در
 ادی اطالعات. شوند پردازش نو یاوهیش به دیبا که هستند یدیجد

 نیا با یزمان فقط و دارد قرار مدت دراز حافظه در یقبل  گرفته
. شود فراخوانده یکار حافظه به که شودیم مواجه تیمحدود
 صورت به افراد که هستند دهیعق نیا بر پژوهشگران از یگروه

 تفکر با صدا 2
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 و دارند یدسترس خود یکار حافظه در موجود اطالعات به میمستق
. شودینم اطالعات ریمس ای ساختار رییتغ موجب تفکرات نیا انیب

-ینم فیتکل ییکارا در تداخل موجب یکالم تفکر نیبنابرا
 حافظه در اطالعات شتریب رهیذخ در تواندیم عالوهبه (؛6)گردد
 .شود واقع دیمف یکار

 ازخواندن  یندهایفرا لیو تحل هیتجز یبرا1زیعبدعز و عباس
نظر  ازچرا که  (،7)نداکرده استفادهبلند  یبا صدا تفکر یهاپروتکل

 یخاموش و مخف ندیفرا کیخواندن به طور معمول  ندیفراها آن
چه بر آن یمبتن یابیارز ایبا مشاهده ساده  توانینم لیدل نیاست به هم

 آنهاد. رک نییتع، دهدیرا که به واقع رخ م یدادیرو شود،یحاصل م
از  استفاده ایارائه گزارش  یدرخواست از خوانندگان برا

دست و پژوهش انجام یبراراه  نیترمیمستق را یشفاه یهاپروتکل
 ینهمچن. دانستند یآموزش یروش نیهمچن و ترقیدق اطالعات به یابی

 یبا صدا تفکر یهاکردند، از آنجا که پروتکل حیباره تصر نیدر ا
یم یآوررا به طور همزمان جمع یمحصوالت کالم یهابلند داده

 یندهایتا فراد نسازی، محققان را قادر مگریاز طرف د زین و کنند
 ند. کن سهیو مقا یبررس قیدقصورت به ،مختلف طیرا در شرا آزمون

 تونیبلند توسط کال یفکر با صدات روشاستفاده از  یهاتیقابل
 فهیوظ تیبا محور یرابط کاربر یو در طراح (8)شد یمعرف سیلوئ
روش بر اساس  نیا (.9)و به کار گرفته شد حیتوض یامقدمه در

 2مونیسا و کسونیار یهاپروتکل لیو تحل هیتجز یهاکیتکن
روش  کیبلند  ی. تفکر با صدا(12؛ 11؛ 10)ساخته شده است

ها روش هیبق ازمتفاوت تا حدودی اطالعات مرتبط اما  یآورجمع
 هاستوهیش گریتر از دینیروش ع نیاست که ا نیو تصور بر ا است
 اقدامات هیتوج ای ریتفس یکنندگان صرفاً )به جاشرکت که چرا

 دهند.یانجام کار خود را گزارش م یچگونگخود( 
 یهاپروتکل شنهادیپ نیب یریچشمگ یهاحال، تفاوت نیبا ا

ها توسط متخصصان آن یواقع یاجرا یو نحوه مونیاو س کسونیار
 نیکه ا (13)وجود دارد آن از استفاده متفاوت یهاتیقابل با مختلف
 یهاتیقابل شیآزما نهیخاص و زم یازهایاز ن یناش اتاختالف

ها آگاه باشند و روش تفاوت نیاز ا دیآن است که افراد بااز استفاده 
خود  یازهایمتناسب با ن ،اطالعات معتبر یگردآور یبراخود را 

 شتریب یکنند. به عنوان مثال، ممکن است الزم باشد اطالعات میتنظ
درخواست کنند، اما د ندهیاجازه م مونیکسون و سایچه اراز آن

یو انجام م ندیگویکنندگان مچه شرکتکه بر آن بودمراقب  دیبا
 نگذارند. ریدهند تأث
 یندهایفرا ییشناسا یاست برا یبلند فکر کردن روش یبا صدا
ته کنندگان خواسکه از شرکت یافراد، در حال یو فراشناخت یشناخت

ت بلند صحب یبا صدا ،یریادگی ایهنگام تفکر، حل مسئله  شودیم
مردم »که  معتقدند باره نیدر ا( 15) 3و اسپنس نمنیو (.14؛10)کنند

_________________________________ 
1 Abas & Abd Aziz 
2 Ericsson & Simon 
3 Veenman & Spaans  

که پس از  یدر حال دهندیانجام م ندیگویچه را که مآن یبه سادگ
اند چه را که انجام دادهآن ایو  دهندیآن کار را انجام نم گریآن د

قدامات با ا سهیدر مقا بنابراین «آورندیبا دقت به خاطر نم
همچون پرسشنامه و مصاحبه، پروتکل فکرکردن  ینگرگذشته
ر د ترقیپژوهش دق ای یآموزش یندهایانجام فرا یبا صوت برا همراه

که مشغول  یدر حال دیکنندگان باشرکت رایز شود،ینظر گرفته م
خود را ارائه  تیکار خاص هستند گزارش روند فعال کیانجام 
 کیبلند به عنوان  یبا صداتفکر پروتکل  ل،یدل نی. به هم(16)دهند

. پروتکل تفکر باشدیم یشناختابزار مهم روش کیو  ینتس کیتکن
از  یمختلف یهابه محققان کمک کند تا پاسخ تواندیبلند م یبا صدا

، که به طور معمول مستور و (17)کنند افتیکنندگان درشرکت
 (.16)ستندین یابیقابل مشاهده و ارز ینهان هستند و به راحت

بلند هم عمدتاً توسط  یتفکر با صدا شاتیآزما ینظر چارچوب
شناخت »ارائه شده است. طبق مدل آنها  (10)مونیو سا کسونیار

 یهاو اطالعات در حافظه «پردازش اطالعات است ینوع یانسان
: شوندیم یمتفاوت نگهدار یسازرهیو ذخ یدسترس تیمختلف با قابل

 تیآسان و ظرف یدسترس اب 4مدتوتاهکه حافظه ک یدر حال
دشوارتر  یبا دسترس 5محدود و حافظه بلندمدت اریبس یسازرهیذخ

. فقط اطالعات موجود شودیمشخص م شتریب یسازرهیذخ تیو ظرف
 رندیگیکه مورد توجه قرار م یاطالعات یعنیمدت، در حافظه کوتاه

 و ایپو یشناخت یندهایاز فرا «یاو آگاهانه ستایدانش ا تیوضع»
یرو م نیو گزارش هستند. از ا یقابل دسترس ماًیمستق ناخودآگاه،

ها را دانش نیا یهایو خروج هایورود یشناخت یندهایفرا توان
 شودیهم که به آنها توجه نم یاطالعات دیآگاهانه وارد کرد. البته با

بر  لگریکننده گزارش شوند؛ توسط تحلتوسط شرکت توانندیو نم
 یفرض اصلشیاستنباط و لحاظ شوند که پ یولاساس اصطالحات اص

یکه م ،یشده شفاه یاطالعات رمزگذار یاست که برا نیآن، ا
 شده است گزارش شود. زیکه در آن تم یبه همان شکل تواند

 یشیتوان به دو نوع روش آزمایبلند را م یبا صدا تفکرپروتکل 
 تفکر همزمان است که ،پروتکل اول موردکرد.  کیمتفاوت تفک

تفکر  هم مورد دوم. شوندیم یآورانجام کار جمع نیدر ح هاداده
 هندکنکه شرکت یحال در فهینگر است، که پس از انجام وظگذشته
و اغلب  شودیم ی، گردآورکندیم یسپر کامالً را کار انجام مراحل

 نیدر ا زیاطالعات ن یآورد. جمعریپذیانجام م ییویدیبا ضبط و
و  یبردارلمیف ایثبت و ضبط و  ایبه صورت همزمان و  ایها، روش

 .شوندیم یسیمحتوا رونو لیو تحل هیتجز یسپس برا
 ید، اما به طور کلنخود را دار بیو معا ایروش مزا دوهر 

 نظر بهتر تر و موفقهمزمان ممکن است کامل تفکر یهاپروتکل
تداخل در  یبرا ینگر شانس کمترکه پروتکل گذشته چرا، برسند

ه ک استمستلزم آن  هکنندشرکت ندیفرا نی. در ا(18)داردعملکرد 

4 STM 
5 LTM 
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 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آموزشگر بگوید  ایمداوم به محقق  صورت، به ندیفراهنگام انجام 
 .ددهمی انجامکند و چه چه فکر می بهکه 

 است داده آوری جمع روش یک بلند صدای با کالمی های پروتکل
 با مشکل حل حین در شود می خواسته ها آزمودنی از آن در که

 در آنها که آنچه به دادن توضیح مشکل،. کنند صحبت بلند صدای
 یم خواسته آزمودنی از. کنند می فکر نظر مورد وظیفه انجام حین
 د،رس می ذهن به که فکری هر بلند صدای با کند صحبت که شود
 هآنچ توضیح یا تفسیر اجتناب و افکار از همزمان گزارشی ارائه
 شود. می انجام

 یک انجام حین در افکار همزمان بیان کردن، فکر بلند صدای با
 کنندگان شرکت از شود، می اعمال روش این که هنگامی است کار

 می ذهنشان در آنچه هر خودجوش طور به که شود می خواسته
 داده آموزش آنها به و کنند گزارش کار یک انجام حین در گذرد

 .نکنند تحلیل و تجزیه یا تفسیر را خود تفکر که شود می
با توجه به موارد گفته پژوهش حاضر در پی آن است که با 

 صدای اب تفکر پروتکل تحلیل ابعاد و رویکردی کیفی به واکاوی
 ییبازگو هنگام وظایف، با تعامل و مطلب درك زمانی، نظر از بلند

 فرایندهای و کالمی هایواکنش در آن اثربخشی همچنین و مطالب
 مسائل حل نوشتن، خواندن، مانندن گوناگون هایمهارت شناختیِ
 در روش این اهمیت شدن نمایان به توجه با. بپردازد... و ریاضی

 هاییچالش کردن مشخص فراشناختی، و شناسیروان هایپژوهش
 هایراه نیز و هستند روروبه آن با پژوهشگران زمنیه این در که

 اصلی ارکان کردن مشخص طرفی از و هاچالش این بر آمدن فائق
 هر انجام جهت پژوهشگران توسط آن درك و پژوهشی روش این
 داشت آن بر را مقاله این نویسندگان آن، ترصحیح و ترراحت چه

 است درصدد پژوهش این رو این از دهند؛ انجام را جاری پژوهش تا
 :دهد پاسخ زیر سواالت به تا
 شنق بلند صدای با تفکر هایپروتکل در آن انجام که مواردی -1

 کدامند؟ دارد، اساسی
 رفک بلند پژوهش یک انجام هنگام پژوهشگران که هاییچالش -2

 وندش روبرو آن با است ممکن اعتبارسنجی گیریاندازه برای کردن
 کدامند؟

 هایپژوهشبلند در روند  یصداتفکر با  پروتکلبا توجه به این که 
 اتیادب یبررسفراشناختی بسیار مهم و کاربردی است. در ادامه با 

 هایبه کاربردها و موارد استفاده آن در پژوهش به این حوزه مربوط
  شود.پیشین پرداخته می

 کالمی ثرا ی به بررسی تعییندر پژوهش ی صالح و یملک ،ینجات
 قالب در پژوهش نیا. پرداختند مسأله حل دعملکر بر تفکر دنکر

ی کارشناس انیدانشجو آن نمونه که شد انجام یشیآزما طرح کی
 یبرا. گرفتند یجا بودند که در دو گروه تفکر کالمی و بدون کالم

 خوارهاآدم و هاشیکش مسأله از مسأله حل عملکرد یریگاندازه
 اهشک و یکالم تفکر یاثربخش از یحاک هاافتهی که شد استفاده

_________________________________ 
1 EFL 

 رمجازیغ و مجاز حرکات تعداد کاهش نیهمچن و مسأله حل زمان
 . (19)شد
 گزارش ینوعانجام شد، و دیگران که توسط جهاندار یپژوهش در

 یخارج زبان خواندن مطلب درك در آن از استفاده نحوه و یکالم
 نفر 32 ،منظور نی. بدگرفته شددر نظر  یآموزش استراتژ با همراه

 موسسه درپسر زبان دوم متوسط  رانیفراگ انیم از یتصادف طور به
 میسبه دو گروه تق یانتخاب و به طور تصادف یسیآموزش زبان انگل

شان ن هاداده لیتحل جینتا. ها برگزار شدبرای آنآزمون تافل و  شدند
وجود دارد  ینمره گروه درمان نیانگیدر م یداریمعن شیداد که افزا

 مطلب درك دبهبو بربلند  یبا صدا تفکرمثبت روش  ریتأث دییکه تأ
 .(20)است رندگانیادگی

در ترجمه  یشناخت یهاندیفرا یوسفی و انیموریت از یپژوهش یط
 نیب رد بلند یصدا با تفکر پروتکل یریگکار به قیاز طر یشفاه

 نیدر ا کنندگانشرکت. گرفتقرار  یمورد بررس یرانیا مترجمان
به  و بودند یارحرفهیو غ یاحرفه مترجمان گروه دو شامل پژوهش

مصاحبه  ،بلند یاز پروتکل خواندن با صدا ،هاداده یآورمنظور جمع
 سپس. شد استفاده یسیبه انگل یگرا و تست ترجمه فارسپس
و تفاوت  نییشده توسط مترجمان تعکارگرفتهبه یشناخت یهاندیفرا

ه از ها با استفادندیفرا نیدو گروه مترجمان با توجه به ا نیمعنادار ب
 دو هر که بودند مساله نیا انگریب جیدو محاسبه شد. نتا یآزمون خ

 اوتتف آنها نیب و کردند استفاده یمشابه یروندها از مترجمان گروه
حافظه و حل مساله  یروندها مطلب، درك سطح در یمعنادار

دو گروه مترجمان  نیدر سطح توجه ب ،وجود ندارد. به هر حال
 (. 21مشاهده شد) یتفاوت معنادار

 به یگرد »نگاهی عنوان با انیظهور و ینینائ یبمان از یپژوهش در
 تفکر لتکوپراز  دیبررکا: رشنگا یهادهبررا پرسشنامة توسعة
از  تن پنج توسط گرفته راـک هـب رشاـنگ یهادهبررا گویا«

 قیطر از یسیانگل زبان رشته ممتاز ارشد سشنارکا ننشجویادا
دهنده مطالعه نشان یهاافتهی. شدند اجستخرا ایگو تفکر یهاکیتکن

در درس نگارش  انینمرات دانشجو نیمثبت و معنادار ب یهمبستگ
 برآورده شده پژوهش جینگارش آنان بود. نتا یو راهبردها شرفتهیپ
 یاز راهبردها یکه درك بهتر یانیدانشجو کهاز آن بود  یحاک زین

 نیراترند. بنابموفق یسیدارند در نگارش به زبان انگل یفراشناخت
 مانهبا  ییراهبردها یریکارگمهارت نگارش با به یِشناخت ندیفرا
 (.22)شودیم تیبلند( تقو ی)از جمله تفکر با صداتیماه
 یسیانگل انیروند نوشتن دانشجوزیاز عباس و عبدعز یبررس کیدر 

پروتکل با  یاثربخشو  1یزبان خارج کیبه عنوان  ییایاندونز
ها از شش . دادهشد بررسیبلند، با هدف درك روند نوشتن  یصدا

 یلیتکم التیدر برنامه تحص لیماهر که در حال تحص یدانشجو
مطالعه نشان داد  نیا یهاافتهیبودند، به دست آمد.  یسیزبان انگل

کنندگان کتبر شر یمختلف راتیبلند تأث یکه پروتکل تفکر با صدا
 ردبلند  یآنها اذعان کردند که پروتکل با صداو بیشتر  داشت
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 ادآوری پژوهشگران. داشت ریتأث شانیهادهیافکار و ا یسازمانده
متفاوت  تواندیکننده مبلند فکر کردن در هر شرکت ریشدند که تأث

ه ب یرگذاریاز تأث یپژوهش حاک یهاافتهیحال  نیبا ا یباشد ول
مطالعه، پروتکل  نیکنندگان است. در اصورت مثبت بر شرکت

به دست  یداده خوب برا یآورروش جمع کیبلند  یتفکر با صدا
 .(7)مشخص شده است فهیبه وظ سبتن یکالم یآوردن واکنش ها

که  شودیم انیب یبه صورت مورد 1ی و دیگراناز دا یادر مطالعه
 آزمونشیپ ایبلند ) یتفکر با صدا یفیک کردیچگونه از رو

اندازه یبرا یشناخت ییآوردن شواهد روادستهب یبرا (یشناخت
مقطع  انیدانشجو یو استدالل برا یشناسستیاستنباط ز یریگ

 یهاداده یآورجمع یشده است. هدف اصل استفاده یکارشناس
 یشناسستیز یهابلند با استفاده از آزمون یمربوط به تفکر با صدا

 توسعه یبودند که راهکارها یکم یسنجروان یهاداده لیتکم یبرا
 نیدر ا سندگانی. نودهدیو استفاده بهتر از پروتکل را نشان م

درباره  قیتحق یاساس یهاهیاز  نظر یمختصر یپژوهش ضمن معرف
انجام مطالعه با  یاز چگونگ یاهیبر رو یبلند فکر کردن، شرح

بحث متقابل در  نیاهداف سنجش اعتبار و همچن یبلند برا یصدا
ممکن  یهاحلکه با آن مواجه بودند، دارند که راه ییهامورد چالش

ج ی. نتاکنندیم انیبلند را ب یبا صدا قیتحق یکمک به طراح یبرا
 یهاشده بر مهارت ادی وهیش یارذاز اثرگ یپژوهش حاک

 .(23)گزارش شد یشناختستیز
 و مداخله که کردند انیبخود  پژوهشدر  2و همکاران ژورنیب

 زا یریادگی در یبانیپشت به ازیآموزان و ندانش یبرا مؤثر آموزش
-در مطالعه خود مهارت سندگانینو. است برخوردار یاساس تیاهم

)ماه مداخله از شیپ یزمان بازه سه در را یاضیحل مسائل ر یها
ر( )دسامببعد ماه دو و( اکتبر)ماه مداخله از پس بالفاصله(، آگوست

رو با ررود یابرنامه شامل پژوهش روش. دادند قرار یریگیپ مورد
با پروتکل تفکر  3حل مسئله یهایاستراتژ برنامهکننده در شرکت
آموز کالس سوم دانش 28کنندگان . شرکتبود بلند یبا صدا
آموز گواه( بودند. دانش 14و  یآموز گروه آموزشدانش 14) یفنالند

قرار  شیآنها سه بار مورد آزما اتیاضیر مسئله حل یهامهارت
 هگرو نیا یاعضا نی( و همچنیریگیپقبل، بعد و  یهایابیگرفت )ارز

 یریگاندازه از شیپ نمره سطح و خانواده نوع ت،یجنس نظر از ها
 عنوان)به  سواد مهارت نظر از نه وآنها داشتند مطابقت اتیاضیر

در ابتدا  فهیوظ یریگو درك مطلب( و نه با جهت یفن خواندن مثال
 حل مسئله یهااز مهارت یها برخافتهیتفاوت داشتند. بر اساس 

 به اما شد افتی یآموزش یهاگروه انیدانشجو نیب در اتیاضیر
_________________________________ 

1 Dai etal 

2 Bjorn and etal, 2019 
3 WP 

4 Scopus 

5 We of science 

6 Google schoolar 

 یریچشمگ طور به رشد ،یحضور یبانیپشت شدن متوقف محض
 حیصح یهاپاسخ یاثربخش در که داد نشان شتریب جینتا. افتی کاهش

 ی،گروه آموزش آموزاندانش نیدر ب یاضیر ائلحل مس موارد ای
و ر یبانیآموزش متشکل از پشت از این روبهبود حاصل شده است. 

حل  یهایاستراتژ عیتسر ی( برابلند یصدا با تفکر شاملدر رو)
دست  یاضیر مشکالتکه با  یآموزاندانش انیم در اتیاضیر مسئله

 یهاادامه دوره در نی. همچناست مهم اریکنند بسیو پنجه نرم م
 .(24) وندشیم شنهادیپ داریپا ریتأث یبرا یبانیو مداوم پشت یتکرار

 
 ها روشمواد و 

 یفیک یپژوهش در گروه پژوهش ها کردینظر رو از پژوهش نیا
که با روش مطالعه  باشدیم هیو از نوع مطالعات ثانو ردیگ یقرار م

 مدارك هیکل زین پژوهش جامعه ،کتابخانه ای انجام شده است
 کهت اس «بلند یصدا با تفکر یهاپروتکل پژوهش روش» با مرتبط

 همچنین اندشده هینما یجو خار یداخل یاطالعات یها گاهیپا در
 نیا ازاست.  یوارس اههیپژوهش س نیاطالعات در ا یآورابزار جمع

 پژوهش روش»ارکان اصلی  از روشن یدرک به دنیرس یبرا رو
ین ا که در ییهاچالشو همچنین  «بلند یتفکر با صدا یهاپروتکل

 یکالم،بلند یتفکر با صدای مرتبط) هادواژهیکل وجود دارد، روش
، بلند یبا صدا تفکر پروتکل، با صدا تفکر، بلند تفکر، کردن تفکر

نظیر  یخارجی اطالعاتی هاگاهیپا درو  ... (  فکر کردن بلند
 اسکوپوس، 7ک،یار 6،اسکالرگوگل  5وب آو ساینس، 4اسکوپوس،

مانند  یداخل یاطالعات یها گاهیپا نیهمچن ؛و ...   9نسیسا آو وب8
 جهاد یعلم اطالعات مرکز گاهیپا ،یانسان علوم جامع پورتال

انک اطالعات ، ب ،نور یمجالت تخصص گاهیپا 10،یدانشگاه
قرار گرفتند و مقاالت مرتبط  جستجو موردو ...  11کشور اتینشر

  پس از بارگیری، تجزیه و تحلیل شدند.
 

 هایافته

 یهاپروتکل در آن انجام که یمواردهای پژوهش بر اساس یافته
آموزش و   عبارتند از: دارد یاساس نقش بلند یصدا با تفکر

 هایی که پژوهشگرانتلنگر)یادآوری(. همچنین از جمله چالش
بلند فکر کردن ممکن است با آن روبرو  قیتحق کیهنگام انجام 

، بلند یصدا با تفکرپروتکل ی انجام واقع تیریمدعبارتند از:  شوند
، امکان هاروش سایر به نسبت روش انجام زمان مدت شیافزا

 کنننده توسط وی،های ارائه شده از سوی شرکتتحریف گزارش

7 ERIC 
8 Scopus 
9 Web Of Science 
10 SID 

11 Magiran 
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از حد  شیب یریادگی کهنیقبل از ا ندهایفرا ریتفسضرورت انجام 
یاگر ب یحت رسدیم ذهن به که چه هر، بازگو کردن رخ داده باشد

 یداص با تفکر یهاپروتکل بودن یو واقع یریپذواکنشباشد، ربط 
 .بلند

 آموزش 
تا با  کندیکنندگان کمک مبه شرکت یارائه جلسات آموزش

و ر نیبلند آشنا شوند و از ا یفکر با صدات هنگام در خود فیوظا
. از آنجا که آموزش نامشخص (27؛26؛25)ابدی شیاعتبار آن افزا

ناقص کمک  یزنبلند ممکن است به کالم یبا صدا تفکر فیوظا
باشد که از  یلیشامل دال دیدستورالعمل با نی، ا(28)کند

 نی. همچن(26)بلند فکر کنند یکنندگان خواسته شود با صداشرکت
 یهامحققان مهم است که از خوانندگان بخواهند که گزارش یبرا

، عالوه بر و کامل نشان دهند قیاست دق کنخود را تا آنجا که مم
آن  لیدل همو  دهندیچه که هنگام خواندن انجام مدر مورد آن این
خطر  (.14؛29)از محققان  یحال، برخ نی. با ا(14)دهند حیتوضرا 

 ربلند فک حیتوض ای هیتوج یان را براآموزش به خوانندگ یاحتمال
 نیادعا را مطرح کردند که چن نیا آنهاگوشزد کردند.  را کردن

 جهیبر نت یقابل توجه یواکنش راتیممکن است منجر به تأث یعمل
 کسل و-فرتیباومن، س شیزماآنها در آ یمطالعه افراد شود. نگران

بلند که در آن اثرات  یبا صدا یواکنش راتیدر مورد تأث(30)1جونز
 فتایخوانندگان  جهیدر روند خواندن و نت حیتوض ای هیمثبت توج

خواندن  قی، دستورالعمل در دو تحقلیدل نیشد. به هم دییشد، تأ
، خوانندگان (32) 3و فادللموال (31) 2، بارنتمیشده خودتنظ میتنظ

رفتار خواندن خود در هنگام بلند  حیتوض ای هیبه توج بیرا ترغ
 فکر کردن کرد.

بلند فکر  یآموزش برا یشنهادیپ یهاروش از زین نیو تمر شینما
 گلدنون انو،یمل یو د( 33) 4رسونیپ و ایگارس منز،یکردن است. ج

 یبرا یشینما یهاپیکل ای ییدئویو یاز نوارها (34) 5گرزیاسل و
و همکاران  6. دنتوننداستفاده کرد ندیفرا انجام یچگونگ دادن نشان

. ندصدا را نشان داد با کردنبا انجام عملکرد خود، روش فکر  (35)
در  زین( 37)  8زیرو و براكوندن ز،ینارو و( 36) 7و دیگران گلدما

 یچگونگ تواندیکه شخص م ندرا ارائه داد یادامه آن نظرات مفصل
 را یزیچه چ قاًیکه دق کنندگان بدانندتا شرکت داده شرح را ندیفرا

که داشتن مشکالت  کندیم انیب( 26). بولز ندیگوببلند  یبا صدا
در  یؤاالتس دنیو پرس یعادبلند  یفکر با صدات لپروتک نیتمر نیح

کنندگان مهم است. محققان ضمن اعتراف به شرکت یبرامورد آن 
 روش نی، از خطر اپژوهششواهد  تیفیک شیدر افزا نیتمر تیاهم
ن در آ قاًیدقچه آن گفتنکنندگان در کردن شرکت ریدرگ یبرا

 آگاه هستند. ستیهم  ن شانلحظه در ذهن
_________________________________ 

1 Baumann, Seifert-Kessell & Jones 
2 Barnett, 
3 Fadlelmula 
4 Jiménez, García, & Pearson 

 یکه کارها اندکرده شنهادیپ (35)و دنتون  و همکاران ( 27) برانچ
 قیمتفاوت از موارد تحت تحق دیبا بلند، یصدا با تفکر یشینما

به همه  دیبا زیکاهش خطر تعصب ن یو برا شوند انتخاب
در برخی  داده شود. یکسانی یهاکنندگان مثالشرکت
موضوعات  بااما  کسانیژانر  با ییهامتننیز  (36؛ 35؛ 38ها)پژوهش

انتخاب کردند. به عنوان مثال در مطالعه  کار نیا یمختلف را برا
 انیبه دانشجو یمتون ن،یدر طول جلسه تمر (38)بارتن و استرامسو

که متون مربوط به  یداده شد که مربوط به قانون نبودند، در حال
حال، هر دو  نیارائه شده بود. با ا یشفاه یهاگزارش یقانون برا

، نیمردر مورد ت گرید یبودند. نگران موضوعاتی متفاوت انگریمتن ب
خودکار است که قابل  یزیشناخت خوانندگان به چ لیامکان تبد

 نیمرکنندگان تشرکت اب دیاست که نبا لیدل نی. به همستین انیب
اشاره شده ( 27)طور که توسط برانچحال، همان نی. با اداشت یادیز

 ازیآن ن زانیم دییتأ یو برا مشکل یکار نیتمر زانیم نییاست، تع
 دارد. یشتریب قاتیبه تحق

 
 ) یادآوی(تلنگر

یکنندگان مدام فراموش مشرکت قاتیگونه تحق نیامعموالً در 
 ی. برا(25)کنند یخود را کالم افکار، کار انجامهنگام  که کنند
 یبراکنندگان شرکت یدائم یادآوری، یغن یهاداده یآورجمع

 (.26؛ 25)است یالزام عیسر ؤاالتگزارش افکار خود با استفاده از س
را  تیتوان تداخل در روند فعالیآن، م یاتینقش ح رغمیعلهمچنین 

 فادللموال ،محافظت در برابر تداخل یبرا(. 25)در نظر گرفت زین
 اتمام از بعد و یبردارادداشتی را سؤاالت خود پژوهش در( 32)

 رداکثر مطالعات  درحال،  نی. با ادیپرس کنندگانشرکت از کار،
االن »از:  اعم) شودیم پرداخته هااعالن و هاپرسش به آزمون نیح

 دیکنیچه را که فکر مآنلطفاً »،  «د؟یکنیفکر م یزیبه چه چ
ه چه را کآن»، «دیفراموش نکن را بلند یخواندن با صدا»،  «دییبگو

 .(... و«دییبگو دیاکنون به دنبال آن هست
 کیدارد،  از جمله: اگر  تیاهم ینکات تیدر ادامه هم رعا

 یول یدوره فور کیاز باید  کار سکوت کرد نیکننده در حشرکت
 2بعد از  یگرید ه،یثان 4بار بعد از  کی یعنی)دیمختلط استفاده کن

ه ک دیسؤال روبرو کن نیرا با ا یبه صورت مداوم و و (رهیو غ هیثان
. «دییبگو دیکنیچه را که فکر مآن»ا ی «د؟یکنیاکنون به چه فکر م»

 یدر حال انجام کار یکنندهاکه شرکت شودیم دهیاگر هم د
شرح  یدده یچه را انجام مآن» دییمربوط به آزمون است، بگو

. البته در «دیخود داشته باش یهایاز استراتژ یتا تصور واضح دیبده
 کنندهتشرک یدارد که حرفها تینکته واقعاً اهم نیمرحله ا نیا

 بیشترگفته شده در  یهاشود. نکته تیتوسط ناظر هدا دینبا

5 De Milliano, Van Gelderen & Sleegers 
6 Denton et al 

7Goldma etal 

8 Narvaez, Van Den Broek, & Ruiz 
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شده  واقع دیروش مف نیصورت گرفته با ا یهاها و آموزشپژوهش
 .(39)است

بلند  یبا صدا تفکر یهاپروتکل دربا توجه به آنچه گفته شد 
مشخص، با  فیاز وظا یاکنندگان هنگام انجام مجموعهشرکت

با اتمام  شودیکنندگان خواسته م. از شرکتکنندیبلند فکر م یصدا
کنند که ممکن  انیب کندیچه را که به ذهنشان خطور مکار هر آن

 کنندی، فکر مکنندیباشد که آنها به آن نگاه م یموارداست شامل 
در  گرلیتحلامر به  نی. اکنندیاحساس م یدهند و حت یانجام م ای

آن ییکننده )و نه فقط محصول نهاشرکت یشناخت یندهایمورد فرا
، تا فهیانجام وظ نیرا در ح یفکر یندهایدهد تا فرایم ینشیها( ب

و  یپروتکل رسم کینشان دهد. در  حیصورت صر بهحد ممکن 
و سپس مورد  شوندیم یسیرونو اهیساز، همه کالمقیتحق قیدق

آزمون، از ناظران  نی. در چارچوب ارندیگیقرار م لیو تحل هیتجز
 ،را اعمال کنند یکار ای نظربخواهند  کهنیبدون ا شودیخواسته م
که  یهنگام ژهیو به و ریرا تفس کنندگانشرکتسخنان 

 ایو  دیگویچه را که مد، آنشویکننده با مشکل روبرو مشرکت
 یکند. جلسات آزمون اغلب به صورت صوت ادداشتیدهد، یانجام م
برگردد و نحوه  بارهابتواند  لگریتحلتا  شودیضبط م یریو تصو

 مشاهده کند. راو آنچه انجام داده  کنندهشرکتواکنش 
 

 هاچالش
 ایجر روش یک عنوان به بلند صدای با تفکر پروتکل که حالی در

 هاداده جمعآوری محققان اما رودمی شمار به آموزشی و پژوهشی
 آن اهم از که گیرند؛می نظر در هاییچالش با همراه طریق این از را

 کردن کالمی کلی ایرادات از(. 40؛28)است آن واقعی مدیریت
 دیگر به نسبت روند انجام زمان مدت افزایش به توانمی تفکر،
 بودن، گیروقت و جدید دلیل به گاهی که کرد اشاره هاروش

 انجام مراحل در را آن حتماً باید و کندمی خسته را کنندهشرکت
 تعادل و کرد لحاظ آموزشی روشی عنوان به استفاده یا و پژوهش
 تا مثال طور به. کرد ایجاد آن انجام روند هایزمان بین را مناسبی

 ردک کوتاه را رساندنش انجام به مدت نزند لطمه فرایند به که حدی
 یادگیری برای زمانی: شامل تواندمی که)مناسبی زمان در یا  و

 زمان و تمرین زمان یا دستورالعملها طریق از کار انجام چگونگی
 رد را نکته این باید. بگیرد صورت( باشد...  و آزمایش انجام برای
 کما است؛ سخت خود خودی به آزمون یک انجام که داشت نظر

 و اشدب هم است نشسته سکوت در که غریبهای مقابل در فرد اینکه
 انبی بلند صدای با کندمی فکر آن به راجع که را چیزی هر باید
 داشتن خاطر به همواره. کندمی دوچندان را  آن دشواری که کند
 الح در کنندگانشرکت و است مبادله یک تحقیق» که مسأله این

 «کنندمی فراهم را ما نیاز مورد هایداده و هستند ما مطالعه تکمیل
 احساس چون که است این( 39)  جیو و هو استدالل. است مهم بسیار

 کار مانجا نحوه بر زیادی تأثیر تواندمی کنندهشرکت کردن راحتی
 در را سعی تمام پژوهشگر، یک عنوان به باید بگذارد کنندهشرکت

 .داشت کنندهشرکت راحتی با تؤام شرایط ایجاد

 روش، انجام موضوع به بسته روش، این از استفاده این بر عالوه
 .باشد متفاوت است ممکن که دارد هم دیگری هایچالش و هانکته
 تواندیم افکار با همزمان گفتار تنها که کرد ادعا توانمی مثال برای

 ثانیه ده حدوداً که باشد موضوعی در ذهنی حالتهای منعکسکننده
 منتقل مدت بلند حافظه به آن از بیش و دهد پوشش را  موضوع از

 این از پس کالم که است شده مشخص مواردی، چنین در. شودمی
 بر عالوه(. 10)است ناقص اغلب و دشوار اشیادآوری مکث، مدت

 مدت، بلند حافظه از بازیابی جای به سوژهای اینکه احتمال آن
 شرایط این در تواندمی کند، تولید نو از را خود فکری فرایندهای

 .کند تفسیر قابل غیر تقریباً را نتایج و باشد ساز مشکل بسیار
 هنیذ وضعیت یمنعکسکننده واقعاً گزارشها اینکه از اطمینان برای

 وردم این کنند، تحریف را آنها اینکه بدون هستند کننده مشارکت
 تمشارک اجتماعی تعامل یک در که کنند احساس نبایند افراد که

 وضعیت یک که است واضح البته است؛ اهمیت حائز دارند
 را فرادا که است افکاری بازنگری شامل فرایند، این برای ترطبیعی

 ممکن شده تثبیت هنجارهای که چرا دهد؛ مطابقت اجتماعی نظر از
 انجام از قبل پس)دهد تغییر را شودمی مشاهده که اطالعاتی است

 تا هنجارها برخی لحاظ از که برگزینیم را افرادی است بهتر آن
 و آزمودنی بین تعامل از باید همچنین(. باشند هم به شبیه حدودی

 ینکمتر به را آن حداقل یا شود جلوگیری( افراد بین یا) آزمایشگر
 .داد کاهش ممکن حد

 شده انجام پردازش میزان بر است ممکن تجربه و تمرین همچنین
 متریک ذهنی حالتهای بنابراین بگذارد، تأثیر مدتکوتاه حافظه در

 دسترس رد کار یک در تجربه با افراد برای تفکر کردن کالمی برای
 بیان است، معروف  «اتوماسیون» به که فرایند این. بود خواهد

 رخ دح از بیش یادگیری اینکه از قبل فرایندها تفسیر که کندمی
 خودکار، فرایندهای بنابراین(. 10)بگیرد صورت باید باشد، داده

 گاهانهآ کنترل تحت که هستند فرایندهایی از کارآمدتر و سریعتر
 هاآن اصالح و کمتر نیز هاآن پذیری انعطاف حال، این با. دارند قرار

 .است دشوارتر نیاز صورت در
 حتی کرد، بازگو رسدمی ذهن به که را چه هر باید روش این در

 شودمی بیان که چهآن برای نباید و برسد نظر به ربطبی اگر
 ینا از داد؛ توضیح را افکار کرد سعی یا و داشت خاصی برنامهریزی

 خود با و تنهاست اتاق در انگار که کند رفتار گونه آن باید فرد رو
 هب فرد که است مهم مسئله این میان این در فقط. کندمی صحبت
 به باید کرد سکوت مدت هر برای اگر و دهد ادامه خود صحبت

 هم سؤالی اگر و دهد ادامه خود صحبت به که شود یادآوری وی
 این و شود بیان حتماً باید و ندارد مشکلی آن پرسیدن آمد، پیش

 روند مهم و عادی جزء هم «رسدمی ذهن به که چهآن هر گفتن»
 .بدهد پاسخ آن به نباید پژوهشگر گرچه است؛ کار انجام

 درخواست دو این رعایت منحصراً تجربیات، این اساس بر بنابراین،
 فکر که را چهآن: »که این آن و بود شده رعایت دستورات اهم از

 از ادهاستف همچنین. «بگویید کنید،می چه آن» و «بگویید کنید،می
 دتعا کنندهشرکت که شودمی باعث درخواست نامنظم برنامه یک
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 و همکاران  باقریان حدیث  120

 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 که حالی در. کند صحبت خاص زمانی بازه یک در فقط نکند
 باید است، شده خواسته موارد به دادن پاسخ حال در کنندهشرکت

 که راهبردهایی از تا کرد یادداشت را آن خاص رفتارهای
 درك کنندمی استفاده آزمون در شرکت هنگام کنندگانشرکت
 :مانند مواردی دنبال به باید مثال، عنوان به آورد؛ دست به واضحی

 چند حذف بالفاصله یا و گزینه یک روی مدت طوالنی مکث
 خواهدمی پژوهشگر. بود غیره و هاسؤال باره چند بازخوانی گزینه،
 خپاس شده پرسیده موارد به چگونه کنندگانشرکت که بفهمد

 از بعضی کنند،می تفسیر درستی به را آنها اگر و دهندمی
 مواردی یا مورد یک از قسمتهایی است ممکن که را رفتارهایشان

 الح در مکررا که بعضی. کند مشخص شود، نظر تجدید باید که را
 یقتشو خود فرایندهای کالمی بیان به باید بودند بردارییادداشت

 وتکلپر قوانین و نوع نوشتن به روش کردن عملی گاهی البته. شوند
 به ازنی دقیق پروتکل یک تنظیم که حال عین در و شودنمی خالصه
 تجربه از همزمان بتوان باید دارد، نیاز آزمایش بار چندین
  .کرد استفاده نیز کنندگانشرکت

 دایص با تفکر برای که روششناختی هاینگرانی دیگر از همچنین
 ریپذیواکنش. است آن بودن واقعی و واکنشپذیری دارد وجود بلند

 یا و شناخت فرایندهای گزارش آیا که است معنی این به
 ال،مث عنوان به)دهدمی تغییر را شده گزارش فراشناختی،فرایندهای

 خاطر به یا درك مثال، عنوان به) آن نتایج یا و( خواندن فرایند
 است مفهوم این به بودن واقعی که حالی در( خواندن متون سپردن

 و طوردقیق به توانندمی فراشناختی یا شناختی فرایندهای آیا که
 (14؛10؛26)شوند گزارش کامل

 هایداده مانند) هاداده آوریجمع ترسنتی هایروش با ارتباط در
 برای رمؤث ابزاری باید بلند تفکر روش ،(غیره و مصاحبه پرسشنامه،

 در. دشو گرفته نظر در علم ترویج به کمک برای مختلف مطالعات
 بلند صدای با تفکر پروتکل که مسائلی و عوامل ترین مهم به زیر
 :دشو می اشاره کند کمک جامعه در علم ترویج به نسبت تواند می
 کند می کمک کنندگان شرکت به آموزشی جلسات ارائه .1
 فکر لندب اعتبار نتیجه در و شوند آشنا کردن فکر بلند وظایف با تا

 .دهد می افزایش را کردن
 قیقاتتح در گسترده طور به بلند صدای با تفکر پروتکل .2

 هشد استفاده مسئله حل بررسی برای اغلب شناختی، روانشناسی
 .است

 که رددا را پتانسیل این بلند صدای با تفکر پروتکل روش .3
 رونیکیالکت یادگیری تحقیقات برای را ایپیشرفته و متفاوت بُعد

 .دهد ارائه
 در رموث طور به تواندمی ، بلند صدای با فکر پروتکل روش .4

 .کند کمک الکترونیکی یادگیری ارزیابی
 درك را شود مواجه آن با تواندمی کاربر که را مشکالتی .5

. نیمک مشخص باشد، داشته دوست تواندمی که را هاییویژگی و کنیم

_________________________________ 
1 Bowles, & Leow 

 دایص با فکر پروتکل کمک با توانید می که است اطالعاتی این
 .آورید دست به بلند

 اشتراك به را خود افکار باید تنها نه بالقوه کاربران .6
 ند،کن نظر اظهار دهندمی انجام که را اقدامی هر باید بلکه بگذارند،

 .کنند توجیه و دهند توضیح
 مطالعات در هم را بلند صدای با فکر پروتکل از استفاده .7

 ورد راه از استفاده قابلیت آزمایش در هم و شدهکنترل آزمایشگاهی
 .شود می پیشنهاد( ناهمزمان و همزمان)
 شده یسازشبیه مدل توان می بلند صدای با تفکر پروتکل از .8

 .آوردند دست به را ایرایانه
 حتی و ولقب قابل روشی عنوان به بلند صدای با تفکر پروتکل .9

 .است شده شناخته انسان شناخت مطالعه در ضروری
 اندیشی ندبل در شکلی به بلند صدای با تفکر پروتکل روش از .10
 ست،ا گذاشته تأثیر نیز بالینی روانشناسی و مشاوره های زمینه بر
 اندرم از بخشی عنوان به خودکار افکار ارزیابی در مثال، عنوان به

 افسردگی در شناختی
 شخیصیت تکنیک یک عنوان به بلند صدای با تفکر پروتکل .11

 .دارد کاربرد مطلب درك هایمهارت تسهیل برای رویکردی و
 یک ق،تحقی روش یک عنوان به بلند صدای با تفکر پروتکل .12

 و تجزیه اجتماعی، تعامل تشویق برای ای وسیله و آموزش، شیوه
 و پذیر انعطاف پردازشی با را شده ارائه شفاهی های گزارش تحلیل

 .کند می آشکار هدفمند
 

 گیرینتیجه

 تخراجاس یبرا گرید یهابلند هم مانند روش یتفکر با صدا پروتکل
 با. دارد را خود خاص تیمحدود ،یفراشناخت/ یشناخت یندهایفرا

 یندهایاز فرا یاگسترده فیط محققان که تیواقع نیا حال، نیا
شان ، ناندداده انجام بلند یصدا با تفکر یهارا با پروتکل مختلف

 انواع یابزار قدرتمند برا کیهمچنان  وهیش نیا دهدکهیم
که موارد اعتبار آن به دقت مورد  یالبته به شرط است؛ هاپژوهش

 واکنش خطرات احتمال. با وجود ردیقرار گ یدگیو رس یبررس
 گریبه همراه دارد، در مقابل با د هاتیکه در انواع فعال ییباال یریپذ

 نیشود. با ا میتنظ یشتریبا دقت ب اشیواکنش راتیتأث دیها باروش
 رهایمتغ یبرخ لیممکن است به دل زیبرانگبحث یهاافتهی نیا وجود
 یبررس یبرا دیباشد که با زین رهیو غ هاتی: سن، انواع فعالمانند

اوت و در متف یهابر پژوهش یبا صدا تفکرپروتکل  یواکنش ریتأث
و محققان  ردیبگ صورت یشتریب هایپژوهش مختلف، طیشرا

 نیا دیمربوط، با یشناختروش یهاتیهنگام بحث در مورد محدود
 . رندیدر نظر بگ یشتریبرا با دقت  رهایمتغ

 و (14)1ویبولز و ل یهایبررسا ب پژوهش نیا جینتااگرچه 
کنندگان در شرکت لیکنند پتانسیکه خاطر نشان م( 42)2نسونیراب

 انجام زا کمتر اریکردن افکارشان هنگام بلند فکرکردن بسفراموش

2 Robinson 
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ست بلند ا یبا پوشش گزارشات با صدا نگر گذشته یها پروتکل
 و بلند یبا صدا فیوظا بسامانمانند آموزش نا یعوامل مختلفی ول
 و پژوهشگران نیب یو فرد یفرهنگ یهاتفاوت ای

به  تفکرکردن  یکالم در است ممکن زین (28)کنندگانشرکت
 یکه وقت دهدیپژوهش نشان م نیا جیثر باشد. نتاؤصورت ناقص م

توان خطرات یشوند، م یطراح یبلند به خوب یبا صدا یهاپروتکل
( 30)باومن و همکاران با نتایج  در راستا کهاعتبار آنها را کاهش داد 

 ندیشیبلند اند یکنندگان برا. آموزش شرکت( است16) دایوشی و
به بهبود اعتبار بلند فکر کردن کمک  تواندیم فیوظا انجامقبل از 

 نیتمر و شی، نمامیمستقبه آموزش  توانیکه از جمله آن م ،کند
ناظر در کالم  مداخلهکه قابل بحث است، نوع  ی. موضوعکرد اشاره
 نظارت در یریادگی یندهایفرا یریناپذاجتناب رغمیاست. عل یساز

کردن با  مشورت هنگام دیبا پژوهشگران (،31) کنترل و
 یصدا اب تفکردادن هنگام  حیتوض ای هیتوج یکنندگان براشرکت

 یاکنشو راتیکنند، که ممکن است منجر به تأث اطیاحت اریبس بلند
 ودش کنندگانشرکت تیروند فعال ایمطالعه  جیبر نتا یقابل توجه

 حیتوض ای هیکننده را از توجکه محقق شرکت شودیم شنهادیپکه 
 یو از یاصلمصاحبه  انجامکند و فقط در  عمن نیدر هنگام تمر

 نیبا قوان اگر ن،یو تمر شیواقع نما در (.32)بخواهند حیتوض ای هیتوج
که  باشد یدیمف یهاکیاز تکن تواندیخاص خود انجام شود، م

 شیپروتکل بلند فکر کردن و افزا انجام زمانکاهش  یمحققان برا
آگاه  دیبا نیمحققان همچن البته. باشد ندیفرا کردن یکالم ترکامل

منجر به  تواندیم نیتمر ای ودادن  شیاماز حد ن شیباشند که ب
 نیا مه باز کهکنندگان شودروش در شرکت انجام ندیفرا ونیاتوماس

 تسیارائه شود هنوز مشخص ن دیبا نیتمر ایکه چه مقدار تظاهرات 
 آموزش زانیم نهیزم در یشتریب قاتیاست تحقضروری و 

، ش. عالوه بر آموزانجام شود تیفعالروند  درکنندگان شرکت
رت به صو فیوظا انجامکنندگان که هنگام دادن به شرکت زهیانگ

 باشد.  دیمف تواندیعمل کنند هم م یگفتار
باعث  بلند به طور بالقوه یتفکر با صدا تیفعال رونداز طرفی دیگر 

ای فهیانجام وظ نیدر ح رانیفراگ یشناخت یندهایدر فرا رییتغ جادیا
)برای مثال بهبود درك مطلب خواندن آنان (  شودیم مشخص

خطا را کم  تواندیم مسأله حل یراهبردها یشفاه انیبهمچنین 
 نیمدرس. همچنین سبب شود کرده و سرعت آن را بهبود ببخشد

و  شوندآگاه  ی،ذهن یهاییمفهوم توانا نهیترجمه در زم یهاکالس
 .را رقم بزند ناو مترجم انیبهبود روند ترجمه در دانشجو

 قیقاهداف تح یبرا نهیبه یکالم یهاپروتکل ایآ که نیا به پاسخ در
اده به نحوه استف یادیز یاظهار داشت که، بستگ دیبا ندیآیبدست م

ر اگ یمطالعه خاص دارد. حت کیبلند در  یتفکر با صدا ندیفرااز 
باشد،  دهاز عملکردها احتماالً مشاهده ش یواکنش در برخ

را  یاطالعات ارزشمند توانندیبلند م یبا صدا تفکر یهاپروتکل
ها را در ندیل فرامتداو یکه الگوها یارائه دهند، البته به شرط

. استفاده از کندمنعکس  یبه خوب یتجربمطالعه  کی طیشرا
د فقدان اعتبار و توانیها مداده یآورجمع یمتعدد برا یکردهایرو

به نیهمچن ؛بلند را جبران کند یصدابا  یهاواکنش پروتکل
بر  میتعم جادید خطرات اتوانیهم م مختلفمنبع  نیچند یریکارگ

 یآموزشاز  اعم یاساس اطالعات محدود را کاهش دهد. هر استراتژ
یشده است که م لیتشک یاز عناصر اصل یااز دنباله یپژوهش ایو 

 یکل یریگجهی. نتردیو انجام بگ بیمختلف ترک یهابه روش تواند
 است که: نیمطالعه ا نیا

ل قاب یهاداده بلند یصدا با تفکر یهاپروتکل رسدیبه نظر م -   
ها آن گرلیتحل کهنیمشروط بر ا دهند،یرا ارائه م یدیاعتماد و مف
 کند. ریتفس «و کنترل شده کیستماتیس» یرا به روش

 یبرا یکل ینیقوان روش، نیا یو تنوع ذات یرغم اختالفات فردیعل -  
هایی که در این روش ذکر  همچنین با وجود چالش آن وجود دارد.

 کار گیریهایی برای غلبه بر آن وجود دارد که با بهراهشده است، 
های حاصل از آن مفید توان پژوهشی اصیل انجام داد که دادهآن می

 و ناب باشند.

 نیا یکل یهایصورت کامل به استراتژ به پژوهشی چیه گرچه -
 که شده آن بر یسع مطالعه نیا در یول است نپرداخته روش

در به تواندیکه م شود برشمرده وهیش نیا از یخاص یراهبردها
 واقع شود. دیمف پروتکل بهتر یریکارگ

 یسبرر نیکه گرچه در ا کردنکته اشاره  نیبه ا توانیآخر هم م در
 یر برخبلند ب یاستفاده از پروتکل تفکر با صدا نهیدر زم یمطالعات

روش بر  نیا یحال اثربخش نیا با اما رفتهیصورت پذ هاتیفعال
هنوز به طور  تیو فعال فهیع وظانوادر رابطه با  ژهیبه و ،درك

 ندهیدر مطالعات آ تواندیکه م است قرار نگرفته بررسیکامل مورد 
همچنین پژوهشی که به مزایای پروتکل  موضوع لحاظ گردد. نیا

تفکر با صدای بلند به صورت همه جانبه بپردازد و ابعاد آن را از 
 رسد.نظر می بهاین حیث مشخص سازد، ضروری 

 

References 

1-Lund N. (Language and thought. 

Routledge modular psychology 2003. 
2- Hughes J, Parkes S. Trends In The Use 

of Verbal Protocol Analysis In Software 

Engineering Research , Department of 

Applied Computing, University of Dundee, 

Dundee, Scotland 2003; DD1 4HN, UK. 
3- Someren M, Van, Y, Barnard & Jacobijn 

A.C. Sandberg. Thethink aloud method: A 

practical guide to modelling cognitive 

processes. London: Academic Press.1994. 

4- Beilock SL & Carr TH. (2005). When 

high-powered people fail? Working 

memory and choking under pressure in 

math. Psychological Science 2005; 16(2): 

101-105 . 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-1676-en.html


 و همکاران  باقریان حدیث  122

 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

5- Colom R, Rebollo I, Palacios A, 

JuanEspinosa M & Kyllonen PC . Working 

memory is (almost) perfectly predicted by 

g. Intelligence 2004; 32(3): 277-296. 
6- Schellings G, Aarnoutse C & Leeuwe 

JV. Thirdgrader does think-aloud 

protocols: types of reading activities in 

reading an expository text. Learning and 

Instruction 2006; 16(4): 549-568. 
7- Abas I, Abd Aziz N. H. Exploring the 

Writing Process of Indonesian EFL 

Students: The Effectiveness of Think-

Aloud Protocol. Advances in Language and 

Literary Studies2016; 7(2):171-178. 

DOI: 10.7575/aiac.alls.v.7n.2p.171 
8- Lewis C. H. Using the "Thinking Aloud" 

Method In Cognitive Interface 

Design (Technical report) 1982; IBM. RC-

9265. 
9- Lewis C. & Rieman J. Task-Centered 

User Interface Design: A Practical 

Introduction, by Clayton Lewis and John 

Rieman 1993. 
http://grouplab.cpsc.ucalgary.ca/saul/hci_t

opics/tcsd-book/chap-1_v-1.html  
10- Ericsson K. A Simon H. A. Protocol 

analysis: Verbal report as data. Cambridge, 

Massachusetts, London, England: The MIT 

Press 1993. 

11- Ericsson K, Simon H. Verbal reports on 

thinking. In C. Faerch; G. Kasper 

(eds.). Introspection in Second Language 

Research. Clevedon, Avon: Multilingual 

Matters1987; pp. 24–54. 

12- Ericsson K, Simon H. "Verbal reports 

as data". Psychological 

Review1980; 87 (3): 215–

251. doi:10.1037/0033-295X.87.3.215. 
13- Boren T, Ramey J. Thinking aloud: 

Reconciling theory and practice. IEEE 

Transactions on Professional 

Communication 2000; 43(3):261 – 278. 
14- Pressley  M, Afflerbach P. Verbal 

protocols of reading: The nature of 

constructively responsive reading. 

Hillsdale: Lawrence Erlbaum 

Associates1995. 
15- Veenman M, Spaans M. Relation 

between intellectual and metacognitive 

skills: Age and task differences. Learning 

and Individual Differences 2005; 15(2), 

159–176. 

http://doi.org/10.1016/j.lindif.2004.12.001 
16- Yoshida M. Think-aloud protocols and 

type of reading task: The issue of reactivity 

in L2 reading research. In M. Bowles (Ed.), 

Second Language Research Forum 2008; 

(pp. 199–209). 
17-van den Broek P, Lorch R, Linderholm 

T, Gustafson M. The effects of readers’ 

goals on inference generation and memory 

for texts. Memory & Cognition 2001; 

29(8), 1081–1087. 
18- Kuusela H,  Paul P. A comparison of 

concurrent and retrospective verbal 

protocol analysis. American Journal of 

Psychology 2000; 113(3), 387-404. 

19- Nejati V,  Maleki G, Salehi J. The effect 

of verbalization of though on problem 

solving prtformance. Ofoghe-e- Danesh; 

journal of Gonabad University of Medical 

Science 2011; vol.17, no.3, p 49- 55. 
20- Jahandar S, Khodabandehlou M, 

Seyedi G, Mousavi Dolat Abadi R. The 

Think-aloud Method in EFL Reading 

Comprehension.  International Journal of 

Scientific & Engineering Research 2012; 

(3)9: 1-9. IJSER © 2012 

http://www.ijser.org . 
21- Teimooriyan S, Yousefi M. An 

investigation of cognitive processes of 

interpretation from Persian to English. The 

journal of English language pedagogy and 

practice 2017; v10.No.21, pp. 159- 183. 

22- Bemani M, Zohoorian Z. Another look 

at the development of the writing strategies 

questionnaire: an application of the 

expressive thinking protocol. Linguistic 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-1676-en.html


 123 (هاچالش بر مروری) بلند صدای با تفکر پروتکل بررسی 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Winter 2023 

research in foreign languages 2018; 8(1): 

57-81 
23- Dai T, Boekel M, Cromley J, Nelson F, 

Fechter T. Using think-alouds to create a 

better measure of biology reasoning. 

In SAGE Research Methods Cases 

2018;https://www.doi.org/10.4135/978152

6437167. 
24 - Björn P, Äikäs A, Hakkarainen A, 

Kyttälä M, Fuchs L. Accelerating 

mathematics word problem-solving 

performance and efficacy with think-aloud 

strategies. South African Journal of 

Childhood Education 2019; 9(1), a716. 

https://doi. org/10.4102/sajce.v9i1. 
25- Afflerbach P, Johnston P. Research 

methodology on the use of verbal reports in 

reading research. Journal of Reading 

Behavior 1984; 16(4), 307–322. 

http://doi.org/10.1080/1086296840954752

4. 
26- Bowles M. The think-aloud controversy 

in second language research. NewYork: 

Routledge 2010. 

27- Branch J. Junior high students and 

Think Alouds: Generating information-

seeking process data using concurrent 

verbal protocols. Library & Information 

Science Research 2001; 23(2), 107-122. 

28- Barkaoui K. Think-aloud protocols in 

research on essay rating: An empirical 

study of their veridicality and reactivity. 

Language Testing 2011; 28(1), 51–75. 

http://doi.org/10.1177/0265532210376379 
29- Chuang M. Cross-language transfer: 

The strategic reading processes of eighth-

grade Taiwanese readers in Chinese and 

English within a self-regulated learning 

framework (Unpublished doctoral thesis). 

University of Maryland, College Park, 

United States 2007. 

30- Baumann J, Seifert-Kessell N, Jones L. 

Effect of think-aloud instruction on 

elementary students’ comprehension 

monitoring abilities. Journal of Literacy 

Research 1992; 24(2), 143–172. 

http://doi.org/10.1080/1086296920954777

0 
31- Barnett J. Self-Regulation of Textbook 

Reading: A Think-Aloud Study. Annual 

Meeting of the American Educational 

Research Association (San Diego, CA 

April 1998; 13-17. 
32- Fadlelmula F. How a learner self-

regulates reading comprehension: A case 

study for graduate level reading. US-China 

Education Review 2010; 7(10), 22–29. 
33- Jiménez R, García G, Pearson P. Three 

children, two languages, and strategic 

reading: Case studies in 

bilingual/monolingual reading. American 

Educational Research Journal 1995; 32(1), 

67–97. 
34- De Milliano I, Van Gelderen A, 

Sleegers P. Types and sequences of self-

regulated reading of low-achieving 

adolescents in relation to reading task 

achievement. Journal of Research in 

Reading 2016; 39(2), 229–252. 

http://doi.org/10.1111/1467-9817.12037. 
35- Denton C, Enos M, York M, Francis D, 

Barnes M, Kulesz P, Carter S. Text-

processing differences in adolescent 

adequate and poor comprehenders reading 

accessible and challenging narrative and 

informational text. Reading Research 

Quarterly 2015; 50(4), 393–416. 

http://doi.org/10.1002/rrq.105. 
36- Goldma S, Braasch J, Wiley J, Graesser 

A,  Brodowinska K. Comprehending and 

learning from internet sources: Processing 

patterns of better and poorer learners. 

Reading Research Quarterly 2012; 47(4), 

356–381. http://doi.org/10.1002/RRQ.027. 
37- Narvaez D, van den Broek P, Ruiz, A. 

The influence of reading purpose on 

inference generation and comprehension in 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 12

http://doi.org/10.1080/10862968409547524
http://doi.org/10.1080/10862968409547524
http://islamiclifej.com/article-1-1676-en.html


 و همکاران  باقریان حدیث  124

 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

reading. Journal of Educational Psychology 

1999; 91(3), 488–496. 

38- Bråten I, & Strømsø H. A longitudinal 

think-aloud study of spontaneous strategic 

processing during the reading of multiple 

expository texts. Reading and Writing 

2003; 16(3), 195-218. 
39- Hu J,  Gao X.  Using think-aloud 

protocol in self-regulated reading research 

2017. Educational Research Review. 

Vol:22, 181-193.  

40- Bråten I, Samuelstuen M. Does the 

influence of reading purpose on reports of 

strategic text processing depend on 

students’ topic knowledge? Journal of 

Educational Psychology 2004; 96(2), 324–

336. http://doi.org/10.1037/0022-

0663.96.2.324. 
41-  Bowles M, Leow R. Reactivity and 

type of verbal report in SLA expanding the 

scope of investigation 2005; 27, 415–440. 
42- Robinson K. The validity of verbal 

reports in children’ s subtraction. Journal of 

Educational Psychology2001; 93(1), 211–

222. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-1676-en.html
http://www.tcpdf.org

