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بررسی رابطۀ سبک یادآوری مادران و انسجام روایتی کودکان

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطة سبک یادآوری مادران و انسجام روایتی کودکان است.  روش: 
در این پژوهش 31 کودک( 16 پسر و 15 دختر ) شش ساله و مادران آنها شرکت کردند. محیط اجرای 
این پژوهش مهدکودک ها بود. داده های تحقیق از طریق گفت وگوی مادران و کودکان بعد از تماشای 
یک انیمیشن و مصاحبة نیمه ساختاریافتة مربیان با کودکان به دست آمد. داده های کیفی با روش های 
تحلیل محتوا  و سایر روش های آماری بررسی شد. يافته ها: این پژوهش نشان داد که انسجام روایتی 
کودکان بر اثر سبک یادآوری بسط یافتة مادران افزایش می یابد و بسط یافته گی سبک یادآوری مادران 
در دختران و پسران یکسان است. از دیگر نتایج پژوهش این بود که انسجام روایتی پسران در مؤلفة 
توصیفی بیش تر از دختران است اما در مؤلفة  تبیینی وهیجانی تفاوتی با هم ندارند. هم چنین معلوم 
ش��دکه مؤلفة توصیف کنندگی مادر، بیش ترین همبستگی را با ابعاد توصیفی و تبیینی انسجام روایتی 
کودکان دارد. در ارتباط با  شیوة پرسش گری مادران، پرسش های باز پاسخ  بیش ترین همبستگی را با 
نمرة انسجام روایتی کودک داشتند. نتيجه گيري: مادران در فرایند یادآوری مشترک با کودک، تمرکز 
بیش تری بر ابعاد توصیفی واقعه داشته و به وجوه ارزیابی کنندگی (مانند هیجان ها و معناسازی ها) کمتر 
توجه کرده اند. از نتایج این پژوهش می توان درمداخالت وبرنامه ریزی های آموزشی والدین، که جنبة 

پیشگیرانه دارد، استفاده کرد.
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 The relationship between mothers' reminiscing style
and narrative coherence of children

Objective: The	purpose	of	 this	 research	 is	 to	study	 the	relationship	 	between	
mothers’	 reminiscing	 style	 and	 children’s	 narrative	 coherence. Method: The	
samples	were	31	children	aged	6	(16	boys	and	15	girls)	from	various	kindergartens	
and	their	mothers.	After	showing	an	animation,	a	conversation	between	mother	
and	her	child	and	also	a	semi-	structured	interview	between	the	trainer	and	the	
child	was	held.	Qualitative	data	collected	were	analyzed	using	content	analysis			
and	other	statistical	methods. Results: show	that	narrative	coherence	of	children	
is	augmented	by	elaborative	styles	of	mothers,	whereas	this	elaboration	is	similar	
between	girls	and	boys.	On	orienting	component,	boys	have	greater	coherence	
while	on	emotion	and	explanation	components	both	boys	and	girls	are	the	same.	
The	other	finding	is	that	mothers’	close-ended	questions	are	greatly	correlated	
with	 children’s	 narrative	 coherence.	Conclusion: Mothers	 focused	 more	 on	
orienting	aspects	of	the	event,	while	paid	less	attention	to	evaluating	ones,	like	
emotions	and	make	meanings.	The	other	finding	 is	 that	mothers’	close-ended	
questions	are	greatly	correlated	with	child	narrative	coherence.	Results	could	be	
applicable	in	the	areas	of	parenting,	communication	styles	of	parents	and	their	
children,	and	preventive	interventions. 
 Keywords: reminiscing style, narrative coherence, elaboration, orientation,
evaluation
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بیش تر (پنه بکر12، 1997) مورد تأکید قرار گرفته است. 
بسیاري از نظریه پردازان در بررسي و مطالعة توانایي هاي 
حافظه اي ب��ه نظریة فرهنگي- اجتماعي ویگوتس��کي13 
(1978) معطوف ش��دند. بر طبق این نظریه بزرگ ساالن 
چارچوب هاي الزم براي به خاطرس��پاري اولیه را فراهم 
مي کنند. رتنر14 (1984) و راگوف15 (1990) نقش بسیار 
کلیدي گفت وگوي مادر را در رش��د توانایي رمزگرداني 
و یادآوري اطالعات و نیز رشد توانمندي هاي حافظه اي 
کودکان نش��ان داده ان��د. یادآوري16 یک��ي از روش هاي 
تعاملي والد و کودک است که در آن مرور وقایع گذشته 
در ط��ي فرایندی دوطرفه  میان آنها  صورت می گیرد. در 
طي این فرایند کودک مي آموزد که چگونه تجارب خود 
را در واحده��اي توصیف��ي و معنایي س��ازمان دهد. این 
سازمان دهي موجب تحکیم خاطرات و رشد مهارت هاي 
روایتي17 و حافظه اي کودک مي شود . پژوهش گران روایتي 
دریافتند که والدین، به خصوص مادران، در س��بک هاي 
یادآوري با یکدیگر تفاوت هاي آشکاري دارند؛ آنها این 
تفاوت را در ش��اخصي به نام بس��ط یافته گي18 توصیف 

کردند. 
در زمین��ة فرایند ی��ادآوري کودک -والد و س��بک هاي 
یادآوري مادران تحقیقات بس��یاري ش��ده است. بررسي 
تف��اوت س��بک هاي یادآوري م��ادران در ویژگي بس��ط 
یافته گي نش��ان داده که مادران در س��بک  یادآوري بسط 
یافته، گفت وگوي فعاالنة طوالني تر، پرسش گري متنوع تر 
و نظ��رات ارزیابي کنندة بیش ت��ري را در ابعاد هیجاني و 
تفس��یري بیان می کنند. آنه��ا مباحث طوالن��ي همراه با 
جزئی��ات بیش تري از تجارب کودک به وجود مي آورند، 
به پذیرش، پی گیری و گس��ترش گفته هاي کودک (حتی 
ب��ه می��زان کم) تمایل دارن��د، از طریق پرس��ش هاي باز 

مقدمه
از س��ال هاي 1980 که مطالع��ات در عرصة روایت آغاز 
شد، نظریه پردازان روایتي (برونر1 1987؛ ساربین2 1986؛ 
پولکین��گ ه��ورن3 ، 1988؛ م��ک آدام��ز4، 1988) براي 
بررس��ي  فرایندهاي روان شناختي از س��ازة روایت بهره 
بردن��د. از دیدگاه روایتي، روایت صرفًا یک واقعه نگاري 
س��اده نیس��ت بلکه حاوي اطالعاتي اس��ت که وقایع را 
در یک بافتار زمان��ي و مکاني قرار مي دهد و به ارزیابي 
معنایي آنها مي پردازد. روایت یکی از اشکال سازمان بندی 
اطالعات اس��ت که عالوه بر نظم بخشی به پردازش زبان 
یا یک گزاره قادر اس��ت در ذه��ن صحنه آفرینی کرده و 
بدین ترتیب فرآیند یادسپاری و یادآوری را تسهیل کند. 
پژوهش گران روایتي در شناسایي ویژگي ها و فرایندهاي 
مؤثر بر روایت به شاخص انسجام5 توجه و آن را ویژگي 
بس��یار مهم س��ازة روایت قلمداد کرده اند (هابرماس6 و 
بالک7 2000؛ مک آدامز، b2006). انسجام روایتي توجه 
پژوهش گر ان حافظه را به خود جلب کرده و در بررسي 
مفاهیم  نظري روایت هاي سرگذشتي نقش محوري یافته 
اس��ت. این شاخص نشان مي دهد که  یک خاطرة خاص 
تا چه اندازه در یک س��اختار خاص سازمان یافته است. 
روایت هاي با انس��جام باال داراي بافت��ار زماني و مکاني 
خاص و توالي وق��وع منظم بوده و یک موضوع ثابت و 
مش��خص را دنبال مي کنند (فیوش8، 2007). پژوهش ها 
نقش انس��جام روایتي را در حف��ظ و نگهداري خاطرات 
کودک��ي نش��ان داده ان��د؛ چنان چه خاط��رات مربوط به 
تجارب شخصي در روایت هاي منسجم سازمان نیابند به 
خاط��ر نمي آیند و بعدها در مجموعة روایت زندگي قرار 
نمي گیرند (فیوش، هادن9، آدامز، 1995). زندگي نامه هاي 
منس��جم ب��ه فرد امکان مي ده��د تا ب��ا ظرافت هاي قابل 
توجه ت��ري خ��ود را توصی��ف کن��د، چارچوب ه��اي 
پیچیده تري براي معناس��ازي فراهم آورد و در رس��یدن 
افراد به سطوح باالتر رشد »خود« و سالمت رواني یاری 
رساند (بوئر10 و مک آدامز،  2004). تأثیر ویژگي  انسجام 
بر خاطرات سرگذشتي در ارتباط با انطباق  مؤثر (فیوش 
و س��یلز11، 2003) و س��المت جس��مي و کارکرد ایمني 
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مي گیرد. نیوکامب و ریس (2004) نشان دادند که میزان 
پاس��خ دهي و حساسیت مادران به فرزندان متفاوت بوده 

و با میزان سازگاري آنها ارتباط مثبت دارد.
ش��واهد حاکی از آن اس��ت که در ایران تاکنون مستقیمًا 
دربارة سازة  انسجام روایتي تحقیقي نشده است. پژوهش 
حاضر به منظور پایه ریزي و جمع آوري پیشینة پژوهشي 
و تجرب��ي و همچنی��ن ارائة  روش شناس��ي جدید  در 
ارتباط  با روایت هاي سرگذش��تي و تأثیر تعامالت زباني 
بر آن ش��کل گرفت. اهداف این تحقیق، بررس��ی رابطة 
بسط یافته گی مادران و انس��جام روایتی کودکان، مطالعة 
نقش تفاوت های جنس��یتی در س��بک یادآوری مادران و 

نیز انسجام روایتی کودکان بود.
روش

از س��ه مه��د ک��ودک واقع در غ��رب ته��ران، به روش  
نمونه گیری هدف مند، 31 کودک شش ساله (15 دختر و 
16 پس��ر) به همراه مادرانشان (مجموعًا 62 نفر) انتخاب 
ش��دند. بنابرای��ن، در این تحقیق در مجم��وع 62 نفر در 
قالب 31 زوج کودک و مادر حضور داش��تند. مادران این 
ک��ودکان که داوطلبانه و با رضای��ت خود در این تحقیق 
ش��رکت کرده بودند، 25 تا 45 س��ال داشتند، از سالمت 
روان برخوردار بودند و حداقل تحصیالتشان دیپلم بود. 
کودکان گروه نمونه با مقیاس هوش کالمی وکسلر، آزمون 
ماتریس های پیش روندة ریون و نس��خة والد پرسش نامة 
عالیم مرضی کودکان(CSI-4) س��نجیده، غربال گری و 
در متغیره��ای هوش کالمی، هوش عمومی  و س��المت 

روانی همتا شدند.
برای بررس��ی رابطة س��بک یادآوری مادران و انس��جام 
روایتی ک��ودکان  از یک انیمیش��ن نُ��ه دقیقه ای صامت 
استفاده ش��د. این انیمشن که از چند اپیزود تشکیل شده 
و دارای ش��خصیت ها و عناصر  داس��تانی متنوعی بود، 

اطالعات جدید ارائه مي دهند، در ایجاد س��اختار مکالمه 
با کودکان مشارکت کرده و نظرات ارزیابي کنندة خود را 
بازگو مي کنند. از س��وی دیگر، مادران در سبک یادآوري 
کمتر بسط یافته، پرس��ش هاي بسته اي را مطرح مي کنند 
که فقط یک پاس��خ خاص را فرا مي خواند یا پرسش هاي 
یکس��اني را تکرار مي کنند و در صورت پاس��خ نگرفتن 
از ک��ودک، موض��وع را تغییر مي دهن��د (ریس1 ، 2002). 
بیش تر پژوهش ها نشان داده اند که مادران با کودکاني که 
مهارت هاي زباني بیش تری دارند، بس��ط یافته تر صحبت 

مي کنند (نیو کامب2 و ریس ،2004).
در پژوهش ه��اي فزاین��دة اخی��ر، تأثیر س��بک یادآوري 
بس��ط یافته بر افزایش انسجام روایتي کودکان ثابت شده 
است. در الگوهاي یادآوري مادران با کودکان، تفاوت هاي 
جنس��یتي نیز وجود دارد. مادران در ارتباط با دختران از 
واژه های هیجاني تر بیش تری اس��تفاده مي کنند. همچنین 
دربارة هیجان غم با دختران و هیجان خش��م با پس��ران 
بیش ت��ر صحبت ک��رده و این الگو را در س��ال های آتي 
رش��د نیز حفظ مي کنند (آدامز، کوبی3، بویل4، و فیوش، 
1995). بیش تر پژوهش هاي کشورهاي غربي نشان داده 
که سبک گفت وگوهاي والدین با دختران بسط یافته  تر از 
پس��ران  است (فیوش، برلین5، مک درمات سیلز6، منوتی 
– واش��برن7،  کاس��یدی8 ،2003). در برخی فرهنگ هاي 
غیرغرب��ي یافته ها متفاوت اس��ت. مثاًل، در کش��ور پرو 
س��بک گفت وگوهاي والدین در زمینة وقایع هیجاني با 
پسرها بسط یافته تر از دختران است (ملزي9 و فرناندز10، 
2004) سبک هاي یادآوري مادران در فرهنگ هاي غربي 
و ش��رقي متفاوت به نظر مي رسد. سبک  یادآوري مادران 
در فرهنگ هاي غربي نس��بت به فرهنگ هاي ش��رق آسیا 
بس��ط یافته تر اس��ت. ظاهراً در فرهنگ های��ي که فردیت 
وجود دارد، افکار، امیال و هیجان های بیش تري بازگویي 
مي ش��ود، در حالي ک��ه گفت وگوي وال��د – فرزند در 
فرهنگ هاي شرقي بیش تر بر محور درس هاي اخالقي و 
اجتماعي متمرکز است (میلر11، ویلی12، فونگ13، لینگ14،  
1997، ونگ15، 2004). ش��کل گیری س��بک یادآوري از 
عملکرد و ویژگي هاي رفت��اري هیجاني کودک نیز تأثیر 
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کدگذاری شد.
این مطالع��ه رابطة  متغیرهای س��بک ی��ادآوری مادران 
و انس��جام روایت��ی ک��ودکان را ارزیابی می کرد. س��بک 
یادآوری مادران با س��نجش دو مؤلفة ارزیابی کنندگی و 
توصیف کنندگی داده های کالمی  مادران و متغیر انسجام 
روایتی کودکان با سنجش س��ه مؤلفة توصیفی، تبیینی و 
هیجانی داده های کالمی کودکان  به دس��ت آمد. س��بک 
یادآوری یکی از شیوه های تعاملی کالمی والد و کودک  
دربارة وقایع گذشته است. مادران دارای سبک یادآوری 
بس��ط یافته، در ایجاد گفت وگوی غنی در ابعاد توصیف 
کنندگی و ارزیابی کنندگی نقش فعالی دارند و انس��جام 
روایت��ی کودک، توانایی کالمی وی را در توصیف، تبیین  

و توجه به ابعاد هیجانی وقایع  نشان می دهد.
كدگذاری اظهارار مادران: برگة کدگذاری مادران شامل 
15 رفتار کالمی آنان هنگام گفت وگو با فرزندانشان بود 
ومتغیرهای بس��ط یافته گی آنها را اشارات شان به عناصر 
داستانی، اتفاقات و ترتیب آنها، مکان، علل، اصالح اشتباه، 
هیجان ه��ای مادر، هیجان های ش��خصیت های داس��تان، 
تجارب کودک، تجارب م��ادر، بیان ارزش های اخالقی، 
دادن اطالعات اضافی، تأییدکننده ها و مش��وق ها تشکیل 
م��ی داد. داده های کالمی مادران ب��ه واحدهای گزاره ای 
تقس��یم و هر جمله در تمامی متغیرها بررس��ی می ش��د. 
با دس��ته بندی متغیرها شاخص های درونی بسط یافته گی 
م��ادران که ش��امل دو مؤلف��ة اصل��ی توصیف کنندگی، 
ارزیابی کنندگی (نیو کامب، ریس،2004) و مؤلفة فرعی 

پرسش گری بود به دست آمد.
توصیف کنندگی به اظهارات و پرس��ش های مادر دربارة 
موضوع انیمیش��ن؛ یعنی مجموع اشارات و پرسش های 
مرب��وط به عناصر، اتفاقات، ترتیب داس��تان و بعد علیت 
مربوط ب��ود. ارزیابی کنندگی توضیحات و س��ئوال های 
مادر را شامل می ش��د که فراتر از موضوع انیمیشن بود؛ 
یعنی سایرمتغیرهای باقی مانده که عبارت بودند از اصالح 
اش��تباه، هیجان های م��ادر، هیجان های ش��خصیت های 

ماجراهای س��فر دو ک��ودک را  به کانادا نش��ان می داد. 
این انیمیش��ن را هر زوج کودک و مادر هم زمان ولی در 
اتاق های جداگانة مهد کودک (برای پرهیز از گفت وگو 
در حین تماش��ای نمایش) تماشا کرده و سپس دربارة آن 
ب��ا یکدیگر  صحبت می کردند. از ای��ن گفت وگو برای 
بررسی و س��نجش میزان بس��ط یافته گی سبک یادآوری 
مادران  استفاده می ش��د. پس از پایان گفت وگوی مادر 
و فرزند،  مادر ب��ه بهانه ای از اتاق خارج و مربی کودک 
وارد اتاق می ش��د و کودک را به انجام دادن یک تکلیف 
نامرتبط(کشیدن یک نقاش��ی)دعوت می کرد. پس از آن 
مربی بعد از 30 دقیقه به نحوی که به نظر کودک طبیعی 
جل��وه کند، دربارة انیمیش��ن س��ئوال های از پیش تعیین 
ش��ده ای از کودک می پرسید. این سئوال ها برای  سنجش 

شاخص انسجام روایتی کودکان طراحی شده بود.
در این مطالعه شرایط زیر رعایت شد:

1. انتخاب س��اعات پایان��ی کار مهد کودک برای اجرای 
گفت وگوها تا حضور مادر در آن ساعت در مهد طبیعی 

به نظر بیاید. 
2. به مادران تأکید شده بود  تا حد امکان در زمان گفت 

وگو رفتارشان طبیعی باشد.
3. مربی ای  که با ک��ودک گفت وگو می کرد، همان مربی 

مخصوص کالس کودک در مهد بود.
4. مربیان در مورد نحوة پرسش کردن، آموزش های الزم 

را دیده بودند. 
5. تمامی مصاحبه ها به صورت ویدیویی به وس��یلة یک 

دوربین مخفی ضبط می شد. 
در  این مطالعه، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های 
تحلیل محتوا استفاده شد. تحلیل محتوا، روش مطالعه و 
تجزیه و تحلیل ارتباط ه��ا نظام مند، عینی و اندازه گیری 
متغیره��ا کمی ب��ود (کلرینج��ر1، 1986)؛ در این روش 
اطالعات به صورت منظم کدگذاری و طوری طبقه بندی 
می شوند که به صورت کمی قابل تجزیه و تحلیل باشند 
(دالور2، 1374). ابتدا گفت وگوهای ضبط ش��دة مادران 
و ک��ودکان و همچنین کودکان و مربیان، کلمه به کلمه به 
صورت مکتوب ثبت و سپس براساس راهنما در برگه ها 

1-	Kerlinger
2-	Delavar
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آزم��ون بدین قرار اس��ت: اختالل کاس��تی توجه-بیش-
فعال��ی 3/68-2/72، اخت��الل لج ب��ازی نافرمانی 2/31-

2/31، اختالل س��لوک 0/26-0/45، اختالالت اضطراب 
فراگیر0/21-0/91 ، اخت��الالت اضطرابی وتیک 0/63-

0/95،  اختالالت روان پریش��ی 0/36-0/59 ،  اختالالت 
خلقی 0  (صفر)، اختالالت فراگیر رشدی 0/37-0/15، 
اختالل ه��راس اجتمایی 1/84-2/19،  اختالل اضطراب 
 .0/22-  0/52 دف��ع  اخت��الالت  جدای��ی1/59-1/73، 
همان گونه که  مش��اهده می ش��ود، میانگین سنی پسران 
70 م��اه با انحراف معی��ار 3/03 و دختران 68/53 ماه  با 
انحراف معیار 2/96؛ میانگین سنی مادران پسران 34/37 
سال با انحراف معیار 5/65 و مادران دختران 35/86 سال 
با انحراف معیار 4/71؛ میانگین  میزان تحصیالت مادران 
پس��رها 15/12 س��ال با انحراف معی��ار 2/06 و مادران 
دخترها 15/93 س��ال با انحراف معی��ار 2/40 ؛ میانگین 
ه��وش عمومی پس��ران 105/25با انح��راف معیار 8/05 
و دخت��ران 105/40 با انحراف معی��ار  81/ 8 ؛ میانگین 
هوش کالمی پس��ران 113/81با انح��راف معیار 110/66 
وهوش کالم��ی دختران 110/66 با انحراف معیار 7/77؛ 
میانگین تحصیالت پدران پسرها 15/12 سال با انحراف 
معی��ار 2/06 و م��ادران دخترها 15/93 س��ال با انحراف 
معیار 2/40 ؛ میانگین زمان تعامل روزانة مادران پس��رها  
ب��ا پسرانش��ان 63/75دقیقه با انحراف معی��ار 95 /47 و 
میانگین زمان تعامل روزانة مادران دخترها با دخترانشان 
56  دقیق��ه ب��ا انحراف معی��ار 39/06 ب��ود. زمان تعامل  
روزانه (زمانی که مادر به فعالیت دیگری مش��غول نیست 
و می تواند بر این ارتباط تمرکز کند) برآورد نس��بی مادر 
از متوسط میزان  تعاملی  بود که  هر روز با کودک خود 

داشت.   
بررس��ی تفاوت های گروه های مورد مطالعه (مادران دو 
گروه پس��ر و دختر و کودکان پسر و دختر) نشان داد که 
گروه های مادران در ویژگی های س��ن، تحصیالت مادر، 
تحصیالت پدر و زمان تعامل روزانه با کودک و همچنین 
ک��ودکان درویژگی هوش کالمی، هوش عمومی  تفاوت 
 .(p> 0/05 ، df=29 ) معن��اداری با یکدیگ��ر نداش��تند

داس��تان، تجارب کودک، تجارب م��ادر، بیان ارزش های 
اخالقی و دادن اطالعات اضافی. نوع پرس��ش گری مادر 
نیز از طریق ش��مارش سئوال های باز، سئوال های بسته و 

اظهارات توضیحی او به دست آمد. 
كدگذاری اظهارار كودكان: برای اندازه گیری شاخص 
انس��جام روایتی کودکان و تهیة دستورالعمل کدگذاری، 
تمام��ی عناصر و اتفاقات روایت انیمیش��ن، که مجموعًا 
شامل 32 عنصر و 76 اتفاق بود، استخراج شد. داده های 
کالمی کودک در برگه های کدگذاری آنان وارد و س��پس 
نمره گ��ذاری  ش��د. انس��جام روایتی ک��ودکان از طریق 
دسته بندی داده های کالمی کودک در سه مؤلفة توصیفی، 
تبیینی و هیجانی (فیوش، س��یلز ،2003 ) به دس��ت آمد.  
مؤلفة توصیفی شامل نمرات کودک در  پنج زیرمجموعة 
زی��ر بود: عناصر، وقای��ع، اپیزودها، عناصر س��ئوال های 
ساختاریافته و ترتیب داستان در برگة کدگذاری کودک؛ 
مؤلفة هیجانی از جمع اش��ارات هیجانی؛ شامل اشاره به 
هیجان های ش��خصیت های داس��تان و نیز اعمال و رفتار 
هیجان��ی آنان مانند گریه ک��ردن و خندیدن در توصیف  
داس��تان و س��ئوال های مربوط به هیج��ان (در مصاحبة 
س��اختاریافته) و مؤلف��ة تبیینی نیز از جمع س��ئوال هایی 
که بُعد ِعلیتی روایت را می س��نجید، به دست آمد. متغیر 
ترتیب داستان از طریق مرتب کردن شش تصویر مربوط 

به اپیزودهای انیمیشن به دست آمد.
کدگ��ذاری را دو کدگذار که بر طبق دس��تورالعمل تهیه 
ش��ده دربارة نحوة کدگذاری آموزش دیده بودند، انجام 
دادند. برای بررس��ی میزان توافق کدگ��ذاران، 20درصد 
برگه ه��ای کدگذاری (که 50درصد آن دختر و 50درصد  
پس��ر بودند) کدگذاری شد. درجة توافق کدگذاران برای 
تمام ش��اخص های کدگذاری 98 درص��د و فقط در دو 
مورد 75 درصد  بود که به اصالح دستورالعمل کدگذاری 

انجامید تا بیش ترین توافق حاصل شود.
برای غرب��ال کودکان دارای اختالالت هیجانی و رفتاری 
از پرس��ش نامة عالیم مرضی کودکان SCI-4 اس��تفاده 
ش��د. میانگی��ن و انحراف معیار (نمره گذاری بر اس��اس  
روش غربال گ��ری) گ��روه ک��ودکان در مقیاس های این 
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رابطة مثبت دارد تأیید ش��د. بررس��ی رابط��ة مؤلفه های 
درونی بسط یافته گی و انسجام روایتی، این رابطة مثبت و 
معنادار را در اغلب مؤلفه ها نشان داد. میانگین و انحراف 
معی��ار نمره های مادران و ک��ودکان درمؤلفه های درونی 

بسط یافتگی و  انسجام روایتی در جدول 2 آمده است.

محاس��بة ضریب همبس��تگی اس��پیرمن می��ان نمرة کلی 
مؤلفه های بسط یافته گی مادران و انسجام روایتی کودکان 
(p> 0/01 ، r=0/56 ) رابط��ة مثبت و معناداری نش��ان 
داد، بنابرای��ن فرضیة اول تحقیق که بیان می کند س��بک 
یادآوری بس��ط یافتة م��ادران با انس��جام روایتی کودکان 

محاس��به ش��د. نمرة کلی متغیر بس��ط یافته گی مادران با 
اس��تفاده از 15 رفت��ار کالمی آنان به دس��ت آمد؛ بدین 
ترتیب که این رفتارها براس��اس مشابهت تقسیم و سپس 
ب��ه دلیل هم وزن  نبودن از طریق روش مؤلفه های اصلی 
با یکدیگر ترکیب ش��دند. نمرة کلی ش��اخص انس��جام 
روایت��ی کودکان (صفر تا هفت) ب��ا جای دادن 26 رفتار 
کالمی آنان در هفت دس��ته و ح��ذف واحد اندازه گیری 

آنها محاسبه شد.
جدول 1 میانگین و انحراف معیار  این نمرات را نش��ان 

می دهد.

همچنین آزمون های آماری برای بررس��ی تفاوت های دو 
گروه مادران پسران و دختران در ویژگی های ترتیب تولد 
فرزن��د و وضعیت تأهل  نش��ان داد که گروه های مادران 
و ک��ودکان در این ویژگی تفاوت معن��اداری با یکدیگر 
نداش��تند ولی این تفاوت در مورد ش��اغل بودن  مادران 

معنادار بود.
برای  بررس��ی رابطة س��بک یادآوری مادران و انس��جام 
روایتی کودکان از روش همبس��تگی اس��تفاده شد. پیش 
از آن نمره ه��ای کلی م��ادران  و ک��ودکان  در دو متغیر 
اصلی(بسط یافته گی مادران و انس��جام روایتی کودکان) 

جدول1- نمرات کلی بسط یافتگی مادران و انسجام روایتی کودکان )به تفکيك جنسيت(

ماتریس همبستگی(جدول 3) بیانگر روابط میان متغیرهای 
پژوهش اس��ت. همان طور که مش��اهده می ش��ود، مؤلفة 
توصیف کنندگی م��ادر (p>0/01 ، r=0/6) با مؤلفه های 

توصیف��ی و تبیین��ی (p>0/01 ، r=0/51) همبس��تگی 
مثبت معن��ادار دارد. در ش��اخص ارزیاب��ی کنندگی نیز 
این همبس��تگی با مؤلفة توصیفی معنادار ش��د. شاخص 

انحراف معيارميانگينNمتغير

313019/69بسط یافتگی مادران دخترها و مادران پسرها

313/861/48انسجام روایتی کودکان )دختران وپسران(

1523/2011/85بسط یافتگی مادران دختران

1636/3723/55بسط یافتگی مادران پسران

153/241/39انسجام روایتی دختران

164/431/37انسجام روایتی پسران

جدول2- ميانگين و انحراف معيار مؤلفه های بسط یافتگی مادران و انسجام روایتی کودکان

انحراف معيارميانگينمتغيرگروه

مادران

20/0614/55توصيف کنندگی

5/124/73ارزیابی کنندگی

25/2917/05پرسش گری

کودکان

2/991/12توصيفی

2/051/13هيجانی

0/430/24تبيينی
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تعیین این مدل 50 درصد  به دس��ت آمد،  لذا متغیرهای 
توصیف کنندگ��ی و ارزیابی کنندگی می توانند 50 درصد 
واریان��س مؤلفة توصیف��ی را تبیین کنند. ع��الوه بر آن، 
نتایج رگرس��یون  ب��رای پیش بینی مؤلفه ه��ای توصیفی 
وتبیین��ی حاک��ی از آن بود ک��ه این مؤلفه ه��ا می توانند 
52 درص��د از واریانس توصیف کنندگ��ی را تبیین کنند                    
(F=31/674 ، sig=  0/000). از طرف دیگر، مقایسة دو 
مؤلفة توصیف کنندگی و ارزیابی کنندگی مادران از طریق 
آزمون آماری ویلکاکس��ون نش��ان داد که تفاوت این دو 
مؤلفه  در سطح p<0/001 معنادار است(T =-4/54 )، از 
این رو یافته ها مؤید آن  است که  مؤلفة  توصیف کنندگی 
مادران  بیش ترین سهم را در افزایش نمرات کودکان در 

مؤلفه های توصیفی وتبیینی داشته است.

انس��جام  مؤلفه ه��ای  پیش بین��ی  در  وارزیابی کنندگ��ی 
روایت��ی، روش تحلیل رگرس��یون چندگانه به کار رفت. 
نتای��ج تحلیل رگرس��یون (ج��دول 4) نش��ان داد که اثر 
متغیرهای توصیف کنندگ��ی و ارزیابی کنندگی در مؤلفة 
تبیینی مثبت و معناداراس��ت. آزمون F نش��ان از برازش 
مناسب مدل داش��ت (F= 5/96 ، sig = 0/003). مقدار 
ضریب تعیین این مدل40 درصد به دس��ت آمد، بنابراین 
متغیره��ای توصیف کنندگ��ی وارزیابی کنندگی می توانند 
40 درصد واریانس مؤلفة تبیینی انس��جام روایتی کودک 
را تبیین کنند. نتایج تحلیل رگرس��یون نیز نش��ان داد که 
اثر متغیرهای توصیف کنندگی وارزیابی کنندگی در مؤلفة 
توصیفی مثبت و معنادار است. میزان F مشاهده شده نیز 
معنادار ش��د  ( F=8/91 ، sig = 0/000 ). مقدار ضریب  

مثبت معنادار نشان داد.
توصیف کنندگ��ی  متغیره��ای  س��هم  تعیی��ن  ب��رای 

 ، r=  0/63) پرس��ش گری نیز با دو ش��اخص توصی��ف
p> 0/01 ) و تبیی��ن ( p> 0/01 ، r=0/52) همبس��تگی 

جدول 3- ماتریس همبستگی متغيرهای بسط یافتگی مادران و انسجام روایتی کودکان

123456متغير

مادران

1توصيف کنندگی

0/411*ارزیابی کنندگی

0/631**0/93**پرسش گری

کودکان

0/631**0/41*0/60**توصيفی

0/391*0/060/340/21هيجانی

0/520/580/171**0/510/27**تبيينی

*p>0/05       **p>0/01            

جدول4- نتایج رگرسيون چندگانه برای پيش بينی ميزان مؤلفة توصيفی وتبيينی از طریق مؤلفه های توصيف کنندگی و 
ارزیابی کنندگی

BβSETSigRR2Fمتغير مالکمتغيرهای پيش بين

توصيف کنندگی
توصيفی

0/0520/6710/0124/2490/001
0/7050/4988/91

0/0260/1080/0360/7250/475ارزیابی کنندگی

توصيف کنندگی
تبيينی

0/0050/0940/0030/6780/001
0/6310/3995/96

0/0110/6360/0080/5760/569ارزیابی کنندگی

فرضی��ه دوم  تحقی��ق بیان می کند که م��ادران در ارتباط 
با دختران س��بک یادآوری  بس��ط یافته تری دارند. برای 
آزمون فرضیة دوم، از نمرة کلی مادران پسران و دختران 

در ش��اخص های بسط یافته گی استفاده شد. نتایج آزمون 
یوم��ان ویتنی نش��ان داد که این تفاوت معنادار نیس��ت؛ 
بدین معنا که مادران دخترها  نس��بت به مادران پس��رها 
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تسهیل می کند (مک گوییان4 و سالمون5، 2005؛ فیوش، 
هادن و ریس، 2006؛ ولش – راس6، 2001). 

عوامل اجتماعی در رشد حافظة سرگذشتی اهمیت بسیار 
دارند، زیرا ب��ه کودکان می آموزند که چه چیزی برای به 
خاطر سپردن مهم تر است (بوئر، 2009). مکالمات روزانة 
کودک - والد در مورد تجارب زندگی کودک از تجارب  
آنه��ا بازنمایی های کالمی ایجاد می کند، به خصوص اگر 
ب��ا جزئی��ات بیش تری در مورد آنها گفت وگو ش��ود به 
تمایز آن واقعه  از س��ایر وقایع مشابه، افزایش پیوند بین 
مؤلفه ه��ای درونی آن و افزایش درک کودک از آن واقعه  

می انجامد (سالمون، مک گوئیان و  پریا7، 2006).
تحقیقات پیش��ین نش��ان داده ان��د که مادران در س��بک 
ی��ادآوری با یکدیگ��ر تفاوت دارند ک��ه  میزان آن روی 
یک پیوستار کم تا بسیارگسترده قرار می گیرد (نلسون8 و 
فیوش، 2004). عالوه بر آن، مادران در توجه به جنبه های 
گوناگون روای��ت وقایع نیز با یکدیگر متفاوت اند؛ بدین 
معنا که برخی بر اطالعات زمینه ای، که وقایع را در بافتار 
زمان��ی و مکانی و عناصر موقعیتی قرار می دهد و برخی 
بر اطالع��ات ارزیابی کننده؛ یعنی موضوعاتی فراتر از آن 
وقایع (ش��امل معانی ضمنی، اف��کار، هیجانات و ارتباط 
آن واقعه با س��ایر تجارب ک��ودک) را محور گفت وگو 
با کودکان ق��رار می دهند (فیوش، و هادن، 2005؛ هادن، 
هاین9 و فی��وش، 1997) تمرکز می کنن��د. مرور ادبیات 
تحقیقی نشان می دهد که مادران ارزیابی کننده، اطالعات 
ارزیابی کنندگی بیش تر و مادران توصیف کننده، اطالعات 
بافت��اری و زمین��ه ای بیش تری در حافظ��ة کودکان خود 
جای می دهند (پترس��ون10 و مک ک��ب11، 2004؛ هادن، 

هاین و فیوش، 1997).
نتایج این تحقیق  نشان داد که مؤلفة توصیف کنندگی مادر، 
بیش ترین همبس��تگی را با مؤلفه ه��ای توصیفی و تبیینی 
انس��جام روایتی کودکان دارد. نتایج مدل رگرس��یون نیز 

سبک بس��ط یافته تری ندارند، بنا براین فرضیة دوم تأیید 
نشد. 

فرضیة س��وم تحقیق، تفاوت مؤلفه های انس��جام روایتی 
دختران و پس��ران را مطرح می کند. محاس��بات آماری با 
اس��تفاده از نمرة کلی مادران و کودکان در آزمون یومان 
ویتنی  نش��ان داد که این تفاوت معنادار اس��ت (0/027  
=p>0/05 ، sig).  ای��ن تف��اوت در س��طح مؤلفه های 
درونی ش��اخص انس��جام روایت��ی و در مؤلفة توصیفی                   
 (sig=  0/019) و زیرمؤلفه ه��ای  اتفاقات (sig=0/08)
و ترتی��ب (sig=0/ 017) در س��طح p >0/05 معن��ادار 
بود. گروه پس��ران ب��ه طور معن��اداری در زیرمؤلفه های 
یاد ش��ده بهتر از دخت��ران بودند ولی در س��ایر مؤلفه ها 
(تبیین��ی وهیجانی) این تفاوت معنادار نبود. محاس��بات 
آماری از طریق روش همبس��تگی اسپیرمن، رابطة شیوة 
پرس��ش گری مادر و نمرة انسجام روایتی کودک را نشان 
داد. بیش��ترین میزان همبس��تگی بین نم��رات کودکان با 
 ، sig=0/008 ، r= 0/465) س��ئوال های بازپاس��خ مادر
p>0/01 ) و سپس با سئوال های بسته پاسخ مادر برقرار  

.(p>0/05 ، sig=0/023 ، r=0/407) بود
نتيجه گيري

ه��دف اصلی این تحقیق بررس��ی چگونگی  فرایندهای 
یادآوری مش��ترک مادر-کودک و ارتباط آن با انس��جام 
روایت های سرگذشتی در کودکان جامعة ایران بود. نتایج 
پژوهش پیِش رو نشان داد که میان ویژگی بسط یافتگی در 
س��بک یادآوری مادران و انسجام روایت های سرگذشتی 
کودکان رابطة مس��تقیم و معناداری وجود دارد، بنابراین 
فرضیة اصلی تحقیقی تأیید ش��د. این نتایج در راس��تای 
تحقیق��ات پیش��ین اس��ت که نش��ان داده بودند س��بک 
بس��ط یافتة مادر در ی��ادآوری مادر- ک��ودک به کودکان 
کمک می کند تا انس��جام روایت های سرگذشتی خود را 
افزای��ش دهند (فارنت1 و ری��س، 2000 ؛ بوئر و بورچ2، 
2004؛ کلیولن��د3 و ری��س، 2005). تحقی��ات طولی نیز 
نشان داده اند که بس��ط یافته گی در سبک یادآوری مادر، 
مهارت های حافظة سرگذشتی و توان مندی های کودکان 
را در  بازگویی خاطرات (چه با مادر و چه با فرد ناآشنا) 
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مادران دخترها در سبک یادآوری تفاوت معناداری وجود 
ندارد. هر چند برخی مطالعات تفاوت های جنس��یتی را 
گزارش نکرده اند (برد9، ریس و تریپ10، 2006؛ بوست11 
و هم��کاران، 2006؛ فارن��ت و ری��س، 2000؛ ون��گ و 
فیوش، 2005؛ بوس��ت وکویی12 و ون��گ13، 2010)، اما 
در اغل��ب مطالعات، به خصوص در کش��ورهای غربی، 
س��بک یادآوری والدین به  خصوص مادران  با دختران 
بس��ط یافته تر و هیجانی تر گزارش ش��ده است (ریس و 
هادن، فی��وش، 1996؛ فیوش و هم��کاران، 2003) و به 
همان نس��بت در بزرگ س��الی نیز زنان نسبت به مردان، 
دس��ت کم در فرهنگ های غرب��ی، روایت های غنی تر با 
جزئیات بیش تر وهمچنی��ن هیجانی تری از زندگی خود 
بازگو می کنند (فیوش و بوکنر14،  2003). برای این یافته 
دو تبیین  قابل طرح اس��ت: اندازة گروه نمونه و احتماالً 
نماد بیش تر پس��رانة انیمیش��ن  که باعث گرایش بیش تر 
پس��ران  به گف��ت وگو با مادران وپاس��خ گری فعاالنه تر 
آنان ش��ده و در نتیجه مادران را به مکالمة بیش تر با آنان 
ترغی��ب کرده بود.  از دیگر اهداف این تحقیق، بررس��ی 
و مقایسة مؤلفه های انسجام روایتی کودکان در دو گروه 
پسران و دختران بود. نتایج نشان داد که در مؤلفة هیجانی 
و تبیینی انس��جام روایتی، تفاوت معناداری میان دو گروه 
وجود ندارد ولی این تف��اوت در مؤلفة توصیفی معنادار 
و نمرات گروه پس��ران در این مؤلفه و در زیرمؤلفه های 

ترتیب تصاویر و اتفاقات بهتر از دختران بود.
دختره��ا در پایان س��ال های پی��ش از دبس��تان بیش تر 
در مکالم��ات ش��رکت می کنند و اطالع��ات  بیش تر، به 
خص��وص اطالعات هیجانی تری را بیان می کنند و وقتی 
از آنها خواس��ته می ش��ود  با فردی ناآشنا صحبت کنند، 
در ابعاد هیجانی و اجتماعی- ارتباطی، نسبت به پسرها، 
اطالعات زمین��ه ای بیش تری می دهن��د (بوکنر، فیوش، 

حاکی از آن بود که مؤلفة توصیف کنندگی مادر پیش بینی 
کنن��دة قوی مؤلفة توصیفی و تبیینی کودکان اس��ت. این 
یافته نشان می دهد که مادران این تحقیق تمرکز بیش تری 
بر ابعاد توصیفی واقعه داشته و جنبه های ارزیابی کنندگی 
(مانند توجه به هیجان ها و معناس��ازی ها و ارتباط واقعه 
با س��ایر تجارب کودک) را کمتر مورد توجه وگفت وگو  

قرار داده اند. 
س��بک گفت و گو مانند س��ایر توان مندی های شناختی 
متأثر از فرهنگ و محیط اجتماعی است. به نظر می رسد 
الگوهای فرهنگی نقش زیادی در شیوة یادآوری مشترک 
وقایع گذشته داشته باشند (فیوش، 2009). مطالعات بین 
فرهنگی نشان داده اس��ت که مادران اروپایی وامریکایی 
نس��بت به مادران آسیایی (کره ای، چینی و هندی) سبک 
ی��ادآوری بس��ط یافته تری دارند (هاین و م��ک دونالد1، 
2003؛  م��والن2،  و یی3، 1995) و به همان نس��بت نیز 
کودکان ش��ان روایت های سرگذش��تی منس��جم تری از 
تجارب خ��ود بازگو کرده (هان4، لیچمن5، ونگ، 1998) 
و در ی��ادآوری وقایع گذش��ته، ارجاع��ات بیش تری به 
هیجان ها، افکار و ترجیحات خود می کنند. چنین به نظر 
می رسد که در فرهنگ هایی که "خود" به عنوان عاملیت 
فعال بیش تر مورد توجه قرار می گیرد، ابرازهای بیش تری 
از "خ��ود" در مکالمات دیده  می ش��ود و بازنمایی های 
غنی تری از وقایع گذشته شکل می گیرد. توجه به هیجان 
و زبان حالت های درونی عامل مهمی در به خاطر سپردن 
خاطرات سرگذش��تی اس��ت، زیرا باعث به وجود آمدن 
معانی ش��خصی از آن واقعه ش��ده و تجرب��ة منحصر به 
ف��ردی از آن  ایجاد می کند که موجب یک پارچه ش��دن 
تج��ارب در" خود" ش��ده، درک هیجانی را رش��د داده 
(لیاب��ل6، 2004) و هیجان ه��ا را تنظیم می کند (بالک7 و 
آال8، 2002)، از ای��ن رو توجه محقق��ان آینده به  تمرکز 
کمتر مادران ایرانی بر ابعاد هیجانی و معنایی ضروری به 

نظر می رسد.
از یافته های دیگر این تحقیق، بررسی تفاوت های جنسیتی 
در س��بک یادآوری مادران در ارتباط با گروه پس��ران و 
دخت��ران بود. نتایج نش��ان داد که میان مادران پس��رها و 
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صورت تعمیم این نتایج به جامعة مادران ایرانی در اینجا 
چند  مسئله  مطرح  می شود. کم توجهی به ابعاد معنایی، 
هیجانی و ارزیابی در مکالمات مادر و کودک ممکن است 
موجب  کاهش انس��جام خاطرات  سرگذش��تی کودکان 
ش��ده، در رشد شناختی  آنان تأثیر منفی گذاشته و باعث 
کاهش دانش هیجانی و معناس��ازی ش��خصی آنها شود،  
بنابراین پیش��نهاد می شود محققان آینده در پژوهش های 
آتی، با ب��ه کارگیری الگوهای مداخل��ه ای، روابط علت 
ومعلولی را به دقت تعیین و با کمک روش های آموزشی 
به ارتقای س��بک ی��ادآوری مادران ایرانی اق��دام کنند تا 
توانایی کودکان خود را برای به حداکثر رساندن انسجام 

خاطرات سرگذشتی  افزایش دهند.
بدین وس��یله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران که پش��تیبانی  مالی این  طرح را  بر عهده گرفتند 
و همچنین از مدیران و کارکنان  محترم مهد کودک ها  و 
تمامی مادرانی که در این تحقیق  همکاری داشتند، تشکر 

و قدردانی می شود. 

1998؛  فی��وش، ون��گ، 2005) در توضی��ح  این یافته 
می ت��وان گفت، احتماالً ویژگی انیمیش��ن و تصویرگری 
رفتارهای��ی چ��ون ماهی گی��ری و ش��کار (ک��ه بیش تر 
با جنس��یت م��رد هماهنگی دارد و پس��ران را بیش تر از 
دختران بر می انگیزد) در ش��خصیت های داستانی، باعث  
عملکرد بهترگروه پس��ران در بُعد توصیفی ش��ده است. 
همچنین نتایج تحقیق دربارة نوع س��ئوال مادر نشان داد 
که پرسش های بازپاس��خ مادر بیش ترین همبستگی را با 
نمرة انسجام روایتی کودک داشت. این نتایج در راستای 
تحقیقات پیشین است که نش��ان داده بودند پرسش های 
بس��ته پاس��خ کودک فقط یک پاس��خ خ��اص کوتاه را 
فراخوانی می کند (ریس، 2002؛ بلند1، هادن، اورنستین2، 
2003؛ پترسون، جسو3، مک کب، 1999) و عامل مهم در 
فراهم آوردن اطالعات جدید در حافظة کودک، استفاده 
از پرس��ش های باز پاسخ اس��ت (فارنت، ریس، 2000؛  

هادن، 1998).
پيشمهاد

این مطالعة پژوهشی مقدماتی و کیفی برای  بررسی رابطة 
میان س��بک یادآوری مادران و انس��جام روایتی کودکان  
انج��ام ش��د. اصالت موضوع، نبود پیش��ینة پژوهش��ی و 
ناآش��نایی با روش های اندازه گی��ری متغیرهای مطالعه،  
در ن��وع پژوه��ش، روش اجرا،  اب��زار و انتخاب جامعة 
آم��اری محدودیت هایی به وجود آورد که ممکن اس��ت 
در برخی یافته های پژوهش��ی تأثیر گذاشته باشد؛ از این 
رو پیشنهاد می شود برای آزمون مجدد فرضیه های فرعی 
این پژوهش در ارتباط با تفاوت های جنسیتی متغیرهای 
مطالعه، از وقایعی اس��تفاده ش��ود که از س��وگیری های 

احتمالی جنسیتی مبرا هستند.
یافته های این تحقیق نش��ان داد ک��ه مادران در مکالمات 
خود با کودکان ش��ان بیش ت��ر بر ابع��اد توصیفی (یعنی 
عناص��ر موقعیتی و بافت��اری وقایع) تمرکز داش��ته و به 
جنبه های ارزیابی کنندگ��ی و تداعی کننده مانند توجه به 
هیجان ها و معناسازی ها و ارتباط دادن واقعه به مجموعة 
بزرگتر تجارب زندگی کودک کمتر پرداخته و دربارة آن 
گفت وگو  کرده اند. با توجه به ادبیات جهانی تحقیق، در 
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