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بر  اثر آن  یافته و محتوای غنی هیجانی به مادران و  آموزش سبک محاوره ی بسط 
افزایش حافظه  شرح حال و آگاهی هیجانی کودکان پیش دبستانی

هدف: در اين پژوهش سبك محاوره ی بسط يافته و محتوای غنی هيجانی به مادران آموزش داده 
شد، و اثر بخش��ی آن بر روی حافظه  شرح حال و آگاهی هيجانی كودكان پيش دبستانی بررسی 
شد. روش: طرح پژوهش حاضر طرح شبه آزمايشی بود. نمونه مورد پژوهش شامل 34 زوج مادر 
و كودك )13 دختر، 21 پسر( بود كه به شيوه نمونه گيری در دسترس انتخاب شده بودند. كودكان 
ابتدا بر اس��اس نمرات زبان، س��پس بر اساس جنسيت، سن، و تحصيالت مادران همتا شدند. آنها 
بر اس��اس تصادف به دو گروه آزمايشی و كنترل تقسيم گرديدند. برای آموزش از مادران گروه 
آزمايشی خواسته شد كه حين محاوره با كودكانشان از پنج شيوه: استفاده از افعال پرسشي، ربط 
دادن واقعه زمان حال به تجربيات قبلی يا دانسته های  كودك، دنبال كردن آنچه كه كودك می گويد 
و انجام می دهد، تشويق و تحسين رفتار و گفتار كودك، و  گفتگو در مورد هيجان ها و علت هايشان، 
استفاده نمايند. يافته ها: داده ها با استفاده از طرح اندازه گيری مكرر و همبستگی  مورد بررسی قرار 
گرفتند. نتايج نشان داد كه مادران و كودكان گروه آموزشی نسبت به گروه كنترل در پس تست به 
ميزان بيش��تری از عناصر سبك بسط دهنده استفاده می كردند. مادران و كودكان گروه آموزشی 
نسبت به گروه كنترل در پس تست و پيگيری به ميزان بيشتری در مورد هيجان ها و علت هايشان 
صحبت می كردند. ميزان يادآوری و دانش هيجانی كودكان دو گروه در پس تست و پيگيری تفاوت 
معناداری نداشت. نتيجه گيری: اثرگذاری اين آموزش راهی نوين برای ارتقاء مهارت های كودكان 

از طريق آموزش به مادران برای پژوهش گران و متخصصان بالينی باز كرده است.
کليدواژه:آموزش سبك محاوره، سبك محاوره بسط دهنده باال، سبك محاوره بسط دهنده پايين، 

حافظه شرح حال، دانش هيجانی

Training Iranian Mothers High-elaborative, Emotion-rich 
Conversational Style

Objective:  In this study mothers were trained to use a high-elaborative and emotion- 
content conversational style, as its effectiveness on children’s autobiographical memory and 
emotion knowledge was evaluated.  Method: The research plan was semi-experimental.  
The sample consisted of 34 mothers and their children (13 girls, 21 boys) who were 
recruited from preschoolers.  The dyads were divided on the basis of the children’s language 
scores, genders, and mothers’ levels of education.  They were randomly assigned to either 
experimental or control groups. To train the mothers in high elaborative and emotion content 
conversational style, they were instructed using five specific conversational techniques:  
wh-questions (when, where, why, who, what or how); associations; follow-ups; positive 
evaluation; and, talking about emotions and their causes.  Results: Data were evaluated 
through repeated measure analysis and correlation.  Results showed that dyads in training 
group used more high elaborative elements than those in control group.  Mothers and 
children in the training group talked more frequently about emotions and their causes during 
post-training and follow-up assessments.   In addition, training procedure did not affect 
children’s emotion knowledge and memory. Conclusion:  The effectiveness of the training 
mothers’ elaborative and emotion rich conversational style is consist with previous research 
in this field, and it demonstrates new way of enhancing children skills via maternal training. 

Key words: Training conversational style, high elaborative conversational style, low 
elaborative conversational style, autobiographical memory, emotion knowledge 
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مقدمه

دورة پیش دبستانی(س��ه تا ش��ش س��الگی)، دوران حساسی 
در تحول مهارت های ش��ناختی- اجتماعی کودکان اس��ت. 
مهارت ه��ای حافظه ا ی، برای مث��ال مهارت هایی که زیربنای 
حافظة ش��رح حال1  هس��تند، در این دوره تح��ول می یابند 
(نلسون2  و فویش3، 2004). حافظة خود واقعه نگاری ساختار 
خالق��ی دارد که بر اثر تعامالت اجتماع��ی به وجود می آید. 
محاورة کودکان با والدینش��ان دربارة تجارب گذش��ته، منبع 
مهمی برای حافظة شرح حال به شمار می رود (فویش و فرام 
هاف4، 1988؛ مک کیبله5 و پترسون6 ،1991؛ بوالند7، هادن8  
و ارنس��تین9، 2003؛ کلیولند10، رزی11 و گرولنیک12، 2007؛ 
ورهام13 و س��الومن،200614؛ رزی و نی��و کامب15، 2007).  
سبک محاورة مادر16 نیز به شکلی بی نظیر خودآگاهی17 اولیه، 
زبان، حافظه و دلبستگی کودکان را پیش گویی می کند (رزی، 

.(2002
پژوهش��گران س��بک محاورة والدین با کودکانش��ان را 
در مورد تجارب گذش��ته به دو دس��تة بس��ط دهندة باال18 و 
بس��ط دهندة پایین19 تقس��یم می کنند (فویش، 1994؛ فویش 
و ف��رام هاف، 1988؛ مک کیبله و پترس��ون، 1991؛ رزی و 
فویش، 1993؛ رزی، هادن20، و فویش، 1993؛ هادن، 1998؛ 
بوالند و هم��کاران، 2003؛ نیوکامب و رزی، 2004؛ ورهام 
و س��الومن، 2006؛ فوی��ش، ه��ادن و رزي، 2006؛ رزی و 
نیوکامب، 2007؛ ورهام، 2007). والدین دارای سبک محاورة 
بس��ط دهندة باال با استفاده از سئوال های بازپاسخ21 (معموال" 
با کاربرد ادات پرس��ش22 مانند چ��ی، کی، چگونه، چرا، کِی 
و کج��ا) به حافظة  کودک س��ازمان می دهند. این والدین از 
کودکان در بیان دیدگاه ها یشان حمایت کرده و مایل اند روش 
کودک را هنگامی که  از تجارب گذش��ته اش صحبت می کند 
دنبال کنند. در مقابل، والدین دارای سبک محاورة بسط دهندة 

پایین، به س��ئوال کردن تا رس��یدن به پاس��خ  مورد نظر خود 
تمای��ل دارن��د. در ضمن، آنها  نظر و روش ک��ودک را اگر با 
 نظر و روش خودش��ان هماهنگ نباشد بی ارزش می شمارند 
(کلیولن��د و هم��کاران، 2007). تفاوت های فردی مادران در 
نحوة سازمان دهی محاوره با  کودکان پیش دبستانی، در مورد 
تجارب مش��ترک گذش��ته، هم با تحول مهارت های حافظة 
خودواقعه ن��گاری کودکان (رزی  و نیوکامب، 2007؛ ورهام، 
2007؛ رزی و همکاران، 1993) و هم با فهم آنها از هیجان ها  
ارتباط دارد (ورهام، 2007؛ نلس��ون و فویش، 2004؛ ورهام 

و سالومن، 2006). 
دانش هیجانی23 کودکان ک��ه بخش حیاتی تحول هیجان 
در کودکی و اس��اس تعامل اجتماعی موفقیت آمیز را تشکیل 
می ده��د (نلس��ون، 2008)، با آگاه��ی از حال��ت24، ابراز25، 
عل��ت26  و پیامد27  هیجان های  خ��ود و دیگران و فهم آنها 
مش��خص می شود (دنهام28، 1998؛ به نقل از ورهام، 2007). 
پژوهش های��ی ک��ه تأثیر  س��بک مح��اورة  م��ادران (هنگام 
صحب��ت کردن دربارة تجارب گذش��ته) را ب��ر تحول دانش 
هیجانی کودکان س��نجیده اند، اندک هستند (ورهام، 2007). 
با توجه به برجس��تگی نق��ش هیجان در وقایع��ی که به یاد 
می آوری��م و رابطة بین ارج��اع به هیجان ه��ا29 در والدین و 

1- autobiographical memory 
2- Nelson 
3- Fivush
4- Fromhoff
5- McCabe
6- Peterson
7- Boland
8- Haden
9- Ornstein
10- Cleveland 
11- Reese
12- Grolnick
13- Wareham 
14- Salmon
15- Newcombe

16- reminiscing style
17- self awareness
18- high elaborative style
19- low elaborative style
20- Haden
21- open ended questions
22- wh- questions
23- emotional knowledge 
24- emotional state
25- emotional expressions
26- emotional causes
27- emotional consequences
28- Denham
29- emotional references 
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کودکان، گفت وگو دربارة تجارب گذش��ته می تواند فرصتی 
مفی��د برای تحول دانش هیجانی کودکان فراهم آورد (دنهام 
و بارت��ان1، 2003؛ به نقل از وره��ام، 2007). تحول دانش 
هیجانی به وسیلة گفت وگو در مورد تجارب گذشته، ممکن 
است تأثیر برخی روش های محاوره دربارة تجارب گذشته 
را بیشتر کند. پژوهش ها نشان داده اند که نقش توضیح علت 
هیجان ها دربارة وقایع گذش��ته در ط��ول محاوره در تحول 
دانش هیجان��ی کودکان مهم تر از س��ایر ارجاعات هیجانی 
اس��ت (ورهام، 2007). هنگامی که کودکان دربارة تجارب 
گذش��ته با والدینش��ان صحبت می کنند، اطالعات مهمی را 
درب��ارة هیجان ها درونی  می کنند و لذا تحول دانش هیجانی  
آنها تسهیل می شود (ولچ- راس2، فاسیج3  و فارار4 ؛1999). 
بنابراین س��بک محاورة والدین در زمان گفت وگو در مورد 
تجارب گذش��ته بر میزان یا حدود  این درونی ش��دن تأثیر 
می گذارد. فرزندان مادرانی که در گفت وگوهایشان در مورد 
تجارب گذش��ته بس��ط دهندة باال هس��تند، بیش از کودکان 
مادران دارای س��بک محاورة بس��ط دهندة پایی��ن، روایات 
خودواقعه نگاری5 منس��جم  و با اب��راز هیجانی می-گویند.  
درضمن این کودکان فهم بهتری از "خود6 " نش��ان می دهند 
و هیجان های خود را بهت��ر می توانند تنظیم کنند (فویش و 

همکاران، 2006).
در اولین پژوهش آزمایشی آموزش سبک محاورة بسط-
یافته به والدین، پترس��ون، جس��و7  و مک کیبل (1999) به 
10 م��ادر دارای س��طح اجتماعی اقتص��ادی پایین آموزش 
دادند ت��ا هنگام گفت وگو ب��ا کودکان پیش دبس��تانی  خود 
دربارة تجارب گذشته، شیوه ها ی زیر را به کار برند: استفاده 
از ادات پرس��ش (به خصوص کِی و کجا)، تکرار پاسخ های 
کودکان برای تش��ویق آنها به بیشتر حرف زدن و  واگذاری 
مس��ئولیت هدایت گفت وگو به  آنها. در پایان مداخله، میزان 
اس��تفادة مادران آموزش دیده از ادات پرسش، به ویژه کِی و 

کجا، افزایش یافته بود و  آنها پاسخ های کودکان را در طول 
محاوره بیش��تر تأیید می کردن��د. نمونة این پژوهش کوچک 
بوده و در آن سهم عّلی8  سبک محاورة بسط یافته در درستی 
روایات  حافظة شرح حال نشان داده نشده است (رزی و نیو 

کامب، 2007). 
در پژوه��ش دیگری، بوالن��د و هم��کاران (2003)  به 
مادران کودکان پیش دبستانی  آموزش دادند تا در طول "بازی 
اردو" از عناصر سبک محاورة بسط یافته استفاده کنند. عناصر 
سبک بسط یافته شامل استفاده از ادات پرسش، ارتباط دادن 
واقعه با دانسته ها یا تجارب پیشین کودک، پیگیری (پرورش 
جنبه هایی از محاورة مورد عالقه کودک) و تشویق می شود. 
م��ادران آموزش دیده بیش از مادران آم��وزش ندیده هنگام 
محاوره با  کودکانشان  این عناصر را به کار بردند و کودکان 
م��ادران آموزش دیده بیش از ک��ودکان مادران آموزش ندیده 
توانس��تند اردو را یک روز بعد و همچنین س��ه هفته بعد به 

یاد آورند.
مداخلة رزی و نیوکام��ب (2007) تنها مداخلة آموزش 
س��بک محاوره در مورد تجارب گذش��ته است که نمونة آن 
بزرگ و پیگیری اش طوالنی است. آنها به 100 مادر آموزش 
دادند تا از کودکان 19 ماهة خود سئوال های بازپاسخ بپرسند 
و در طول محاوره مشارکت آنها را در مورد تجارب گذشته 
تش��ویق و تأیید کنند. دو ماه بعد، مادران آموزش دیده بیش 
از مادران گروه کنترل سئوال-های بازپاسخ می پرسیدند. 15 
م��اه بعد مادران گ��روه آموزش بدون توجه به س��بک اولیة 
محاوره ش��ان س��ئوال های بازپاسخ بیش��تری می پرسیدند و 

1- Burton
2- Welch-Ross
3- Fasig
4- Farrar
5- autobiographical narratives 

6- self
7- Jesso
8- causal effect
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کودکانشان را بیشتر تأیید  کرده و از عبارات بسطی1  استفاده 
می کردند.

این پژوهش ها نش��ان می دهند که عناصر سبک  محاورة 
بس��ط یافته ب��ر گ��زارش حافظة ک��ودکان تأثیر عّل��ی دارد. 
به عالوه، این یافته ها نش��انگر آن است که سبک بسط دهندة 
باال می تواند مش��خص و آموزش داده شود (ورهام، 2007). 
با وجود دس��تیابی ب��ه این یافته های مهم، رابطة بین س��بک 
محاوره در مورد تجارب گذش��ته و دیگر جنبه های عملکرد 
شناختی- اجتماعی کودکان، مانند دانش هیجانی،کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است (فویش و همکاران، 2006؛ ورهام و 

سالومن، 2006؛ ورهام، 2007).
وره��ام (2007) همزمان تأثیر آموزش س��بک محاوره و 
محت��وای غنی هیجانی ب��ه مادران را بر حافظة ش��رح حال 
و دان��ش هیجان��ی ک��ودکان  بررس��ی کرده اس��ت. در این 
پژوهش،44 زوج مادر و کودک ش��رکت داده شدند. مادران 
گروه آموزش س��بک محاوره تشویق ش��دند تا با استفاده از 
سبک  “ W2D3E4 ” در مورد تجارب گذشته با کودکانشان 
گفت وگو کنند. این س��بک شامل اس��تفاده از ادات پرسش 
برای طرح سئوال های بازپاس��خ، استفاده از توصیف هایی با 
جزئیات فراوان که واقعه را توصیف کند و محاوره در مورد 
هیجان ها و علل  آنهاس��ت. برای کنترل اثر توجه اضافه ای که 
مادران گروه آزمایش به کودکانش��ان می کنند و بررس��ی اثر 
خالص س��بک محاوره، به مادران گروه کنترل  آموزش داده 
ش��د که مکرر با کودکش��ان بازی کنند، در هنگام بازی به او 
کام��اًل توجه کرده و اجازه دهند کودک بازی را هدایت کند. 
بع��د از آموزش مادران و کودکان در گروه  آموزش س��بک 
محاورة بس��ط یافته، هر دو  از سبک بسط یافته بیشتر استفاده 
می کردند و  نس��بت به همتا هاشان در گروه کنترل  راجع به 
هیجان ها  بیش��تر حرف می زدند. این تفاوت ها تا ش��ش ماه 
بعد باقی ماند. آگاهی کودکان گروه  آموزش س��بک محاورة 

بسط یافته از علت هیجان ها نیز بیشتر از گروه کنترل بود. 
در اولین پژوهش در ایران در زمینة آموزش سبک محاورة 
بسط دهندة باال به مادران (ابوطالبی و طهماسیان،2010)، این 
س��بک با استفاده از چهار شیوة بوالند و همکاران (2003) به 
مادران آموزش داده شد و اثر آموزش در بازی ای به نام بازی 
اردو مورد بررس��ی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد 
که مادران گروه آزمایش هنگام محاوره با کودکانش��ان بیشتر 
از ش��یوه های آموزش داده شده استفاده می کردند. با توجه به 
تأثیرات وس��یع س��بک محاورة مادران بر تحول مهارت های 
ش��ناختی، اجتماعی و هیجانی ک��ودکان، هدف این پژوهش 
آموزش س��بک محاورة بس��ط یافته و محتوای غنی هیجانی 
به مادران و بررس��ی تأثیر آن بر تحول حافظة  ش��رح حال و 

آگاهی هیجانی کودکان پیش دبستانی است.

روش پژوهش
اولین مرحلة پژوهش، تهیة بستة آموزشی (فیلم و دفترچه) 
بود . پس از آن، به مهد کودکی  که مس��ئول آن آمادگی خود 
را برای همکاری اعالم کرده بود، مراجعه ش��د. برای شرکت 
در ای��ن پژوهش، مادرانی انتخاب ش��دند که تحصیالتش��ان 
بیش��تر از دیپلم بود و کودکانشان چهار تا شش سال داشتند. 
چهار تا شش سالگی به این دلیل به عنوان مالک سن در نظر 
گرفته شد که هنجارهای آزمون وکسلر پیش دبستانی از چهار 

سالگی در دسترس است.
مراح��ل اجرای پژوهش بدین ترتی��ب بود: ابتدا از طریق 
مهدک��ودک با مادران تماس گرفت��ه و دربارة  هدف برنامه و 
تعداد جلس��اتی که قرار بود در آن شرکت  کنند، توضیحات 
کلی ارائه و در مورد تاریخ برگزاری اولین جلسة ارزیابی، با 

1- elaborative
2- wh-questions
3- detailed descriptions
4- emotion talk
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مادرانی که اعالم  همکاری کرده بودند توافق شد. در مرحلة 
بعد، خرده مقیاس گنجینة لغات وکس��لر پیش دبستانی برای 
کودکان اجرا شد. پس از آن، آزمودنی ها براساس نمرة زبان 
از کمترین به بیش��ترین مرتب و سپس از بیشترین نمره دو 
به دو جفت و تا جایی که امکان داش��ت بر اساس جنسیت 
و تحصیالت مادر همتا ش��دند. معیار انتخاب متغیر ها برای 
جفت کردن دو گروه، پژوهش های پیشین در زمینة آموزش 
س��بک محاوره ب��ود (بوالن��د و هم��کاران، 2003؛ ورهام، 
2007). در پایان، به صورت تصادفی، یکی از آزمودنی های 
هر جفت در گ��روه کنترل و دیگری در گروه آزمایش قرار 

گرفت.
 در اولین جلس��ة ارزیابی، فرم رضایت نامه و اطالعات 
جمعیت شناختی به مادران داده  شد. گروه آزمایش در هفت 
جلسة آموزش و ارزیابی شرکت  کردند. این جلسات شامل 
یک جلس��ة ارزیابی قبل از آموزش، چهار جلسة  آموزش، 
یک جلسة ارزیابی بعد از آموزش و جلسة ارزیابی پیگیری 

(دو ماه بعد از  آموزش) بود. گروه کنترل فقط در جلس��ات 
ارزیابی ش��رکت  می کردند. تکالیف جلسات ارزیابی شامل 
س��نجش سبک محاورة مادر، سنجش حافظة کودک، آگاهی 
هیجان��ی کودکان و زیرمقیاس گنجینة لغات بود. جلس��ات 
ارزیاب��ی و آم��وزش در مهدک��ودک و جلس��ات ارزیابی با 
استفاده از دستگاه ضبط صوت برگزار شد. مطالب ضبط شد ه 
کلمه به کلمه پیاده، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. برای 
به دس��ت آوردن پایایی ابزار ها، پایای��ی بین ارزیاب ها برای 
مح��اورة مادر و کودک، گفت وگو با آزمودنی و تکلیف بیان 

علت هیجان محاسبه شد. 
نمونه و روش نمونه گیری: جامعة پژوهش حاضر را کلیة 
کودکان چهار تا شش سالة دختر و پسر مهد کودک های شهر 
اصفهان تش��کیل می دادند. از می��ان مهد کودک های اصفهان 
یک مهد کودک به ش��یوة نمونه گیری در دس��ترس انتخاب 
و س��پس با مادران کودکان این مهد کودک که تحصیالتشان 
بیشتر از دیپلم و فرزندانشان چهار تا شش ساله بودند تماس 

جلسة اول

• معرفی کلی (پژوهشگر به مادر خوش آمد می گوید و خودش، برنامة آموزشی و هدف برنامه را معرفی 	
می کند.) 

• توضیح کلی شیوه های بسط محاوره 	
• تماشای فیلم آموزشی (16 تا 20 دقیقه)	
• تمرین شیوه های آموزش با کودک	
• مرور دفترچة آموزشی 	
• مشخص کردن تکالیف (ضبط حداقل یک محاوره با کودک با استفاده از روش های آموزش داده شده)	
• قرار جلسة بعدی	

سایر جلسات

• مرور هفتة گذشته	
• گوش دادن به تمرین ضبط شدة مادر و دادن بازخورد	
• مشخص کردن تکلیف	
• قرار جلسة بعدی	
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گرفته ش��د که از میان آنه��ا 34 زوج مادر- کودک حاضر به 
همکاری ش��دند. برای کنترل اثر متغیر مهارت های زبانی بر 
حافظة ش��رح حال کودکان، زیرمقیاس خزانة لغات وکس��لر 
ب��رای آنها اجرا ش��د. در مرحلة بعد، آزمودنی ها بر اس��اس 
نمرة زبان از کمترین به بیش��ترین مرتب و سپس از بیشترین 
نمره دو به دو جفت و پس از آن تا  آنجا که امکان داش��ت 
بر اساس جنسیت و تحصیالت مادر همتا شدند. در پایان، به 
طور تصادفی، یکی از آزمودنی های هر جفت در گروه کنترل 

و دیگری در گروه آزمایش قرار گرفت. 

ابزار های آموزش
در این پژوهش، از فیلم و دفترچة آموزش��ی (که به وسیلة 
پژوهشگران ساخته ش��ده بود) برای آموزش مادران استفاده 
شد. دفترچه و فیلم آموزش��ی پنج شیوه را آموزش می دهند 
که با س��بک محاورة بسط یافته و غنی هیجانی مرتبط اند. این 
ش��یوه ها عبارت اند از: 1� اس��تفاده از ادات پرسش؛ 2� ربط 
دادن واقعة زمان حال به تجارب قبلی یا دانس��ته های کودک؛ 
3� دنب��ال کردن آنچه  کودک می گوی��د و انجام می دهد؛ 4� 
تش��ویق و تحس��ین رفتار و گفتار ک��ودک؛ 5� گفت وگو در 
مورد هیجان ها و علل آنها. چهار شیوة اول موجود در فیلم و 
دفترچة آموزشی را ابوطالبی و طهماسیان(2010) ساخته اند.

1� فیلم آموزشی: فیلم آموزش��ی مربوط به چهار شیوة 
اول، در پژوهش ابوطالبی و طهماس��یان (2010) ساخته شده 
اس��ت. هدف از تهیة شیوه ها در پنج فیلم  این بود که کودک 
چهار هیجان اصلی (ش��ادی، غم، خشم، ترس) را تجربه و با 
کمک همبازی بزرگس��ال خود آنها را نامگذاری کند و علت 
آن را دریاب��د. اولی��ن گام پیدا کردن روش��ی بود که کودک 
بتوان��د به کمک آن این هیجان ها را تجربه کند. از احس��اس 
شادی زمانی فیلم برداری شد که کودک جایزه می گرفت و با 
اسباب بازی های جدید بازی می کرد. از احساس خشم زمان 

کش��مکش دو کودک بر سر یک اسباب بازی،از احساس غم 
هنگام مواجهة کودک با اس��باب بازی های شکس��ته و خراب 
و از احس��اس ترس  هن��گام رویارویی کودک با صدای بلند 
فیل��م  گرفته ش��د. اجرای ش��یوة پنجم از چهار ش��یوة قبلی 
مش��کل تر بود و چندین ماه  طول کشید، زیرا ایجاد موقعیت 
هیجانی و واکنش طبیعی کودک به آن بس��یار سخت بود. هر 
نسخة آماده شده را همکاران پژوهش مشاهده و پیشنهادهای 
اصالحی خ��ود را ارائ��ه می کردند. در پایان، نس��خة نهایی 
تدوی��ن و زیرنویس آن آماده ش��د. کل زمان فیلم تقریبا" 16 
دقیقه بود و چهار شیوة اول هرکدام حدود سه دقیقه  و شیوة 

پنجم حدود چهار دقیقه طول کشید. 
2� دفترچۀ آموزش��ی: پس از مطالعة ادبیات ش��یوه های 
گفت وگوی بس��ط دهنده و بهره گیری از ش��یوه های استفاده 
ش��ده در پژوهش ه��ای آموزش س��بک مح��اوره، همکاران 
پژوهش ویرایش اولیة دفترچه را آماده کردند. سپس، دفترچه 
در اختی��ار پنج مادر قرار داده و از آنها خواس��ته ش��د آن را 
مطالعه و نکات مبهم و نامأنوس آن را مش��خص کنند. چند 
روز بعد، دفترچه از مادران تحویل گرفته و در مورد دفترچه 
و ش��یوه های آموزشی ارائه ش��ده در آن با آنها مصاحبه شد. 
ویرایش نهایی دفترچه ش��امل پنج ش��یوه است که برای هر 
یک از آنها روش اجرا، مثال و تمرین ارائه ش��ده اس��ت. این 

پنج شیوه عبارت اند از:
شیوة اول: استفاده از ادات پرسش (کِي، کجا، چرا، کی، چي 

یا چگونه)؛
ش��یوة دوم: رب��ط دادن واقعة زمان حال ب��ه تجارب قبلی یا 

دانسته های  کودک؛
شیوة سوم: دنبال کردن گفتار و رفتار کودک؛

شیوة چهارم: تشویق و تحسین گفتار و رفتار کودک؛
شیوة پنجم: گفت وگو در مورد هیجان ها و علل آنها.
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پروتکل  آموزش 
پ��س از برگزاری اولین جلس��ة ارزیابی، جلس��ات آموزش 
شروع ش��د. آموزش ش��امل چهار جلس��ة انفرادی بود که 

خالصة محتوای هر جلسه در جدول زیر آمده است.
 ابزار س��نجش س��بک مح��اورة مادر: برای س��نجش 
س��بک محاورة  مادر از روش ورهام (2007) اس��تفاده شد؛ 
بدین صورت که ابتدا از مادران خواس��ته  ش��د تا روی یک 
برگ��ه چهار واقع��ه را نام ببرند. این وقایع می بایس��ت یک 
بار اتفاق افتاده و به وس��یلة والد و ک��ودک در یک تا چهار 
هفتة گذشته تجربه شده باشند. برای سنجش سبک محاورة  
مادر، آزمونگر به طور تصادفی دو واقعه از وقایع  نامبرده را 
انتخاب کرد و س��پس از مادر خواست تا در مورد آن وقایع 
ت��ا آنجا که می تواند به  طور طبیعی با کودکش صحبت کند. 
پ��س از آن آزمونگر ضبط صوت را روش��ن و اتاق را ترک 

کرد.
کدگذاری س��بک محاورة مادر و ک��ودک:  نوار های 
ضبط ش��دة محاوره مادر–کودک در طول جلسات ارزیابی، 
کلمه به کلمه، پیاده و س��خنان (گزارة فاعل- فعل)  مادر و 
کودک جداگانه یک بار برای محتوا و یک بار برای س��بک 
کدگذاری  ش��دند. البته، س��خنان کودکان ی��ک بار در طول 
مح��اورة مادر- کودک و یک ب��ار در طول محاورة کودک- 
آزمونگر کدگذاری  شد. کدگذار دوم 20 درصد از  متن ها را 
دوباره کدگذاری  کرد و بدین وس��یله پایایی بین ارزیاب ها 
برای محاورة مادر و برای س��بک محاورة کودک به  دس��ت 
آمد. برای کدگذاری سبک محاوره، هر گزاره به عنوان بسط 
باال یا بس��ط پایین (گفت وگو های خارج از بحث کدگذاری 
نش��دند) کدگذاری ش��د (فویش، برلین1، س��یل2، مناتی � 
واشبرن3 و کاسیدي4، 2003؛ هارلی5  و رزی، 1999؛ پترسون، 
و همکاران، 1999). سخن بسط باال شامل جمله های خبری 
(به صورت خودبه خودی یا در پاسخ به سئوال) وسئوال های 

بازپاس��خ با استفاده از ادات پرسش (کِی، کجا، چگونه، کی، 
چ��را و...) بود. توافق ارزیاب ها برای س��خنان بس��ط دهندة 
باالی مادران نس��بتًا خوب بود (p =0/0، r=0/79). س��خن 
با بس��ط پایین ش��امل تکرار اطالعات یا تکرار درخواست 
برای اطالعاتی که قباًل بیان شده، سئوال های بسته پاسخ (بله/
خیر) و پاسخ های آنها می شود. توافق ارزیاب ها برای سخنان 
بسط دهندة پایین نسبتاً خوب بود (p =0/01، r=0/73). در این 
روش، برای تحلیل محتوا، س��خنان دارای محتوای هیجانی 
مشخص شدند. بر اس��اس  پژوهش فویش (2003)، سخن 
هیجانی ش��امل گفت وگو در م��ورد  هیجان ها، علت و پیامد 
آن اس��ت. این رویه را پژوهش��گران مختلف دنبال کرده اند 
(فویش و همکاران، 2003؛ هارلی و رزی، 1999؛ هادسون6، 
1993؛ پترس��ون و همکاران، 1999). تواف��ق ارزیاب ها در 
.(p=0/0 ، r=0/99) مورد محتوای هیجانی محاوره زیاد بود

ابزار س��نجش حافظۀ ک��ودک: برای س��نجش حافظة 
ک��ودک، آزمونگر در م��ورد دو  واقعة باقی مان��ده از چهار 
واقع��ه ای که مادر نام برده ب��ود، با کودک گفت وگو کرد. او 
گفت وگو را با این جمله ش��روع کرد: »مامانت گفت که تو 
یک روز ....... حاال هر چه را که در این مورد به یاد می آوری 
ب��رای من تعریف ک��ن .« آزمونگر  با اس��تفاده از جمله های 
انگیزانن��ده مانند»آهان، ب��ازم بگو«، ب��دون اینکه اطالعات 
اضاف��ه ای در مورد واقعه به ک��ودک بدهد، او را به صحبت 

کردن تشویق می کرد.
کدگذاری مصاحبۀ حافظه ش��رح حال: نوار های ضبط 
ش��دة محاوره کودک- آزمونگر در طول جلس��ات ارزیابی، 
کلمه به کلمه، پیاده   ش��دند. هر سخن (گزارة فاعل- فعل) 

1- Berlin
2- Sales
3- Mennuti-Washburn

4- Cassidy
5- Harley
6- Hudson
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بسط دهندة باال به عنوان یک کد مشخص شد. برای کدگذاری 
حافظ��ة ک��ودک (گفت وگو های خارج از بح��ث کدگذاری 
نش��دند)، هر گ��زارة  خبری  مش��خص  و کدگذاری ش��د 
(فویش و همکاران، 2003؛ هارلی و رزی، 1999؛ پترس��ون 
و هم��کاران، 1999). کدگ��ذار دوم 20 درص��د از  متن ها را 
به صورت تصادفی دوب��اره کدگذاری  کرد. توافق ارزیاب ها 

.(p =0/001، r=0/90) روی جمله های خبری زیاد بود
تکلیف بیان علت هیجان: دانش هیجانی کودکان  بوسیله 
تکلیف »بیان علت هیجان« وانگ1  اندازه گرفته ش��د (وانگ، 
هات2، کالکوسفکی3، مک درمات4 و وی5، 2006). این تکلیف 
برای کودکان فرهنگ های مختلف اجرا شده است (هریس6، 
اولتف7، تروگت8، هاردمن9، 1987؛ وانگ و همکاران، 2006؛ 
وره��ام، 2007؛ وان��گ، 2008). اجرای تکلی��ف بیان علت 
هیجان برای ک��ودکان 2/5 تا 6 س��اله موفقیت آمیز و پایایی 
این تکلیف بین ارزیاب ها باال بوده اس��ت (دامنة کوهن کاپا 
66-100) دنه��ام و زالر،10 1991؛ هاگس11  و دان12، 1998؛ 
وانگ و همکاران، 2006).  در این تکلیف  از کودک پرسیده 
می ش��ود: »چه چیز هایی باعث می ش��ود احساس خوشحالی 
کنی؟« برای پاس��خ دادن به این س��ئوال ک��ودک تا وقتی که 
روش��ن ش��ود دیگر نمی تواند اطالعات بیشتری فراهم آورد 
به دلیل آوردن تشویق می شود. سپس از وی سئوال می شود: 
»چه چیز هایی باعث می ش��ود احساس ناراحتی، عصبانیت و 
ترس بکنی؟« بعد از هر دلیل هیجانی، کودک به آوردن دلیل 
بیشتر تشویق می شود تا وقتی که روشن شود دیگر نمی تواند 
اطالعات بیش��تری  فراهم آورد. ه��ر علت هیجانی جدید و 
قابل قبول  کودک یک نمره می گیرد و در پایان نمره های کل 
هر چهار هیجان با هم جمع می ش��ود. 20 درصد از پاسخ ها 
را دو پژوهش��گر مس��تقل از هم نمره گذاری کردند . پایایی 

.p=0/ 90و r،=0/001  ارزیاب به  دست آمد
خرده آزم��ون گنجینۀ  لغات: برای س��نجش  رش��د زبان 
(گنجینة لغات)،از خرده آزمون گنجینة لغات مقیاس هوش��ی 

وکسلر پیش دبستانی اس��تفاده شد (رضویه و شهیم، 1384). 
این آزمون شامل 22 واژه است. آزمایش با  این جمله شروع 
می ش��ود: »می خواهم ببینم چند کلمه را می شناس��ی. با دقت 
گ��وش کن و بگو معنای این کلمه ها چیس��ت؟«  تمام معانی 
موجود در واژه نامه های فارس��ی  به عنوان پاس��خ درس��ت 
پذیرفت��ه و با در نظر گرفتن کیفیت پاس��خ ی��ک یا دو نمره 
داده شد. پس از پنج شکس��ت متوالی، آزمون متوقف شد و 
نمره های خام بر اساس جداول هنجار به نمره های  تراز شده 
تبدیل شدند. داده های پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و 
آزمایش با استفاده از آمار توصیفی و طرح اندازه گیری مکرر 

و همبستگی بررسی شدند.

يافته ها
ج��داول 1 ت��ا 3 ویژگی ه��ای جمعیت ش��ناختی م��ادران و 
ک��ودکان هر ی��ک از گروه های ش��رکت کننده در پژوهش  را 
نش��ان می دهد. بین گروه کنت��رل و آزمایش (مادر و کودک) 
در متغیر های س��ن کودکان، تحصیالت مادران (محاسبه شده 
با تی مس��تقل) و جنس��یت کودکان (محاسبه شده با مجذور 

کای13 ) هیچ تفاوت معناداری وجود نداشت.
برای بررسی اثر آموزش شیوه های بسط محاوره به مادران 
بر سبک محاورة مادران، سخنان بسط دهندة باالی مادران حین 
گفت وگو با کودک با اس��تفاده از واریانس با اندازه گیری های 
مکرر، روش gain score و آمار توصیفی تحلیل شد. سخنان 
بس��ط دهندة باال شامل جمله های خبری و مجموع سئوال های 
بازپاس��خ ( با استفاده از ادات پرس��ش کِی، کجا، چرا، چی،... 

1- Wang
2- Hutt
3- Kulkofsky
4- McDermott
5- Wei
6- Harris
7- Olthof

8- Terwogt
9- Hardman
10- Zoller
11- Hughes
12- Dunn
13- Chi square
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جدول1- میانگین و انحراف استاندارد سن کودکان

ویژگی جمعیت شناختی
گروه آزمایش

M(SD)

گروه کنترل

M(SD)
Fسطح معناداریدرجة آزادی

0/002320/96(7/7) 60/2(8/2) 57/6سن *

* سن بر اساس ماه محاسبه شده است.

 جدول2- فراوانی دختران و پسران دو گروه

ویژگی جمعیت 

شناختی

تعداد گروه 

آزمایش

تعداد گروه 

سطح معناداریx2تعداد کل آزمودنی ها  کنترل

8513دختر

91221پسر

1717340/730/39کل

جدول3- میانگین و انحراف استاندارد تحصیالت مادران

ویژگی 

جمعیت شناختی

گروه آزمایش

M(SD)

گروه کنترل

M(SD)
Fسطح معناداریدرجة آزادی

0/61320/54(2/6) 12/8(1/7) 13/2تحصیالت مادران*

* بر اساس سالهای تحصیل
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14

  

  باالي مادران ةدهندگروهي براي سخنان بسطگروهي و بيندرون تأثيراتآزمون  - 4 جدول

  

  

  آزمون و پيگيريآزمون، پسباالي مادران در پيش ةدهندسخنان بسط - 1 نمودار

  

با  هاباال در گروهة دهندبررسي تفاوت سخنان بسط

نشان هاي مكرر گيريتحليل واريانس با اندازه استفاده از

در  فاوت مادران گروه آزمايش و كنترلتدهد كه مي

باال از نظر آماري معنادار  ةدهنداستفاده از سخنان بسط

ميزان استفاده از سخنان  ،با گذشت زمان ،. همچنيننيست

يير معناداري نكرده باال در مادران دو گروه تغ ةدهندبسط

اثر  ،كه اثر گروه و زمان معنادار نبوده است است. از آنجا

تعامل اين دو نيز معنادار نبود. 

هد كه مادران گروه آزمايش در دنشان مي 1نمودار 

، اندكردهدهنده بيشتر استفاده از سخنان بسطآزمون  پس

اين احتمال  .نبودولي در پيگيري تفاوت دو گروه معنادار 

از نظر آماري آزمون رد كه اثر آموزش در پسوجود دا

مجموع  
  مجذورات

ميانگين  آزادي ةدرج
  مجذورات

F سطح
  معناداري

  شدهقدرت مشاهده

  28/0  24/0  7/3  8/29  2  7/59  زمان
اثر تعاملي 
 زمان در گروه

7/85  2  8/42  2/1  14/0  39/0  

  05/0  85/0  035/0  9/1  1  9/1  گروه
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جدول 4- آزمون تأثیرات درون گروهی و بین گروهی برای سخنان بسط دهندة باالی مادران

مجموع 

مجذورات

میانگین درجة آزادی

مجذورات

Fقدرت مشاهده شدهسطح معناداری

59/7229/83/70/240/28زمان

اثر تعاملی 

زمان در گروه

85/7242/81/20/140/39

1/911/90/0350/850/05گروه

جدول 5- مقایسة میانگین نمره های D در دو گروه

گروه آزمایش

M(SD)

گروه کنترل

M(SD)
tسطح معناداریدرجة آزادی

D2/9 (3/7)-0/25 (2/1)2/5220/017

0
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پيش آزمون پس آزمون پيگيري

كنترل
آزمايشي

14

12

10

8

6

4

2

0



Advances  in Cognitive Science, Vol. 13, No. 1, 2011 45
45

مائده ابوطالبی و همکاران 

16

مجموع   
  مجذورات

ميانگين  آزادي ةدرج
  ذوراتمج

F سطح
  معناداري

  شدهقدرت مشاهده

  89/0  001/0  9/5  8/5  2  7/11  زمان
اثر تعاملي 
 زمان در گروه

6/9  2  8/4  8/4  01/0  76/0  

  62/0  02/0  7/5  3/14  1  3/14  گروه
        

با ها ها در گروهگووي هيجاني گفتابررسي تفاوت محتو

نشان رر هاي مكگيرياستفاده از تحليل واريانس با اندازه

هاي مادران گووي هيجاني گفتامحتو دهد كه تفاوتمي

. است گروه آزمايش و كنترل از نظر آماري معنادار بوده

هاي گووي هيجاني گفتامحتو ،با گذشت زمان ،همچنين

مادران دو گروه افزايش يافته است. از آنجا كه اثر گروه و 

  عنادار بود. اثر تعامل اين دو نيز م ،زمان معنادار بوده است

اثر آموزش  بركودكان ةبراي بررسي تغيرات سبك محاور

كودكان هنگام  ةدهندسخنان بسط ،سبك محاوره به مادران

هاي گيريبا اندازه محاوره با مادر بااستفاده از واريانس

نتايج  وو آمار توصيفي تحليل  gain scoreمكرر، روش 

  آورده شد. 8و  7در جدول 

  

  باالي كودكانة دهندسخنان بسط گروهي برايگروهي  و بيندرون تأثيراتن آزمو - 7جدول 

مجموع   
  مجذورات

ميانگين  آزادي ةدرج
  مجذورات

F سطح
  معناداري

  شدهقدرت مشاهده

  55/0  05/0  01/3  1/35  2  2/70  زمان
اثر تعاملي 
 زمان در گروه

3/52  2  1/26  3/2  11/0  43/0  

  /17  22/0  1/1  9/20  1  9/20  گروه

  

  

16

مجموع   
  مجذورات

ميانگين  آزادي ةدرج
  ذوراتمج

F سطح
  معناداري

  شدهقدرت مشاهده

  89/0  001/0  9/5  8/5  2  7/11  زمان
اثر تعاملي 
 زمان در گروه

6/9  2  8/4  8/4  01/0  76/0  

  62/0  02/0  7/5  3/14  1  3/14  گروه
        

با ها ها در گروهگووي هيجاني گفتابررسي تفاوت محتو

نشان رر هاي مكگيرياستفاده از تحليل واريانس با اندازه

هاي مادران گووي هيجاني گفتامحتو دهد كه تفاوتمي

. است گروه آزمايش و كنترل از نظر آماري معنادار بوده

هاي گووي هيجاني گفتامحتو ،با گذشت زمان ،همچنين

مادران دو گروه افزايش يافته است. از آنجا كه اثر گروه و 

  عنادار بود. اثر تعامل اين دو نيز م ،زمان معنادار بوده است

اثر آموزش  بركودكان ةبراي بررسي تغيرات سبك محاور

كودكان هنگام  ةدهندسخنان بسط ،سبك محاوره به مادران

هاي گيريبا اندازه محاوره با مادر بااستفاده از واريانس

نتايج  وو آمار توصيفي تحليل  gain scoreمكرر، روش 

  آورده شد. 8و  7در جدول 

  

  باالي كودكانة دهندسخنان بسط گروهي برايگروهي  و بيندرون تأثيراتن آزمو - 7جدول 

مجموع   
  مجذورات

ميانگين  آزادي ةدرج
  مجذورات

F سطح
  معناداري

  شدهقدرت مشاهده

  55/0  05/0  01/3  1/35  2  2/70  زمان
اثر تعاملي 
 زمان در گروه

3/52  2  1/26  3/2  11/0  43/0  

  /17  22/0  1/1  9/20  1  9/20  گروه

  

  

جدول 6- آزمون تأثیرات درون گروهی و بین گروهی برای محتوای هیجانی محاورة مادران

17

  

  

  آزمون و پيگيريآزمون، پسباالي كودكان در پيش ةسخنان بسط دهند -2نمودار

با دهد، نشان مي2و نمودار 7طور كه جدول همان

كودكان هر دو گروه در حين محاوره با گذشت زمان، 

و اين  اندكردهدهنده استفاده مادر بيشتر از سخنان بسط

كودكان گروه  از بيشكودكان گروه آزمايش  درنسبت 

معنادار از نظر آماري اين تفاوت  بوده است، اگرچهكنترل 

اين بار نيز دار نبود. تعامل زمان و گروه نيز معنا. يستن

استفاده  gain scoreبراي بررسي اثر آموزش از روش 

است. آمده 8 شد كه نتايج آن در جدول

  

در دو گروه Dميانگين نمرات  ةمقايس -  8جدول 

  

در  تفاوت دو گروه ،بينيد طور كه در جدول ميهمان

و آزمون ستفاده از سخنان بسط باال در پيشميزان ا

  . است معنادارآزمون  پس

كودكان، محتواي  ةي محاورامحتوبراي بررسي تغيرات 

استفاده از  گو با مادر باوكودكان حين گفت ةمحاور

نتايج آن شد كه هاي مكرر تحليل گيريواريانس با اندازه

  است. آمده 9در جدول 

 گروه آزمايش  
M(SD)  

 كنترلگروه 
M(SD)  

tسطح   آزادي ةدرج
  معناداري

D  )9/3 (6/3  )2/3 (16/0  5/2  21  02/0  
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مثاًل، تولد چه کسی رفته بودی؟) بود. نتایج تحلیل واریانس با 
اندازه گیری های مکرر در جدول 4 آمده است.

بررسی تفاوت سخنان بسط دهندة باال در گروه ها با استفاده 
از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان می دهد که 
تفاوت مادران گروه آزمایش و کنترل  در اس��تفاده از سخنان 
بس��ط دهندة باال از نظ��ر آماری معنادار نیس��ت. همچنین، با 
گذش��ت زمان، میزان استفاده از س��خنان بسط دهندة باال در 
مادران دو گروه تغییر معناداری نکرده اس��ت. از آنجا که اثر 
گروه و زمان معنادار نبوده است، اثر تعامل این دو نیز معنادار 

نبود. 
 نمودار 1 نش��ان می ده��د که مادران گ��روه آزمایش در 
پس آزمون از سخنان بسط دهنده بیشتر استفاده کرده اند، ولی 
در پیگی��ری تفاوت دو گروه معنادار نبود. این احتمال وجود 
دارد ک��ه اثر آم��وزش در پس آزمون از نظر آم��اری معنادار 
باش��د، ولی به دالیل متعدد، از جمل��ه عدم همکاری مادران 
در اس��تفاده از س��بک محاورةآموزش داده شده و ...، این اثر 
در پیگیری قابل مشاهده نباشد. به دلیل تعداد کم آزمودنی ها 
امکان اس��تفاده از تحلیل واریانس نبود، به همین دلیل برای 
بررس��ی اثر آموزش از روش gain score  استفاده و نمرة 
پیش آزمون سخنان بسط دهندة باال از پس آزمون کم شد. عدد 
به دست آمده برای هر یک از آزمودنی ها نشان دهندة تغییرات 
پیش آزمون و پس آزمون بود که متغیر جدیدی به نام »D« را 
تشکیل می داد. سپس نمرة دو گروه در این متغیر مقایسه شد 

که نتایج آن در جدول 5 آمده است.
جدول 5 نش��ان می ده��د که تفاوت دو گ��روه در میزان 
اس��تفاده از س��خنان بس��ط باال در پیش آزمون و پس آزمون 
معنادار اس��ت. پس می توان گفت که م��ادران گروه آزمایش 
در پس آزمون بیشتر از سخنان بسط دهنده استفاده می کردند.

برای بررس��ی اثر آموزش شیوه های محتوای غنی هیجانی 
به مادران بر محتوای محاورة مادران، محتوای محاوره مادران 

حین محاوره با کودک بااستفاده از واریانس با اندازه گیری های 
مک��رر، روش gain score و آم��ار توصیف��ی تحلیل ش��د. 
صحبت در مورد هیجان ها، ش��امل صحبت در بارة هیجان ها 
و علت مربوط به هیجان ها می ش��ود. ب��رای تحلیل محتوای 

هیجانی، مجموع محتوای هیجانی محاسبه شد.
بررس��ی تفاوت محتوای هیجانی گفت وگو ها در گروه ها 
با  اس��تفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان 
می دهد که  تفاوت  محت��وای هیجانی گفت وگو های مادران 
گ��روه آزمایش و کنت��رل از نظر آماری معنادار بوده اس��ت. 
همچنین، با گذش��ت زمان، محت��وای هیجانی گفت وگو های 
م��ادران دو گروه افزایش یافته اس��ت. از آنجا که اثر گروه و 

زمان معنادار بوده است، اثر تعامل این دو نیز معنادار بود. 
برای بررسی تغیرات سبک محاورةکودکان بر اثر آموزش 
سبک محاوره به مادران، س��خنان بسط دهندة کودکان هنگام 
مح��اوره با مادر با اس��تفاده از واریانس ب��ا اندازه گیری های 
مک��رر، روش gain score و آمار توصیفی تحلیل و نتایج 

در جدول 7 و 8 آورده شد.
همان ط��ور ک��ه جدول 7 و نم��ودار 2 نش��ان می دهد، با 
گذش��ت زمان، کودکان هر دو گروه در حین محاوره با مادر 
بیشتر از س��خنان بسط دهنده اس��تفاده کرده اند  و این نسبت 
در کودکان گ��روه آزمایش بیش از کودکان گروه کنترل بوده 
است، اگرچه این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. تعامل 
زم��ان و گروه نیز معنا دار نبود. این بار نیز برای بررس��ی اثر 
آموزش از روش gain score  اس��تفاده شد که نتایج آن در 

جدول 8 آمده است.
همان ط��ور که در ج��دول می بینید، تف��اوت دو گروه در 
میزان استفاده از سخنان بسط باال در پیش آزمون و پس  آزمون 

معنادار است. 
برای بررس��ی تغیرات محتوای محاورة کودکان، محتوای 
محاورة کودکان حین گفت وگو با مادر با استفاده از واریانس 
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با اندازه گیری های مکرر تحلیل ش��د که نتایج آن در جدول 
9 آمده است.

همان طور که جدول 9 نش��ان می دهد، بررس��ی تفاوت 
محتوای هیجانی گفت وگو ها در گروه ها با تحلیل واریانس با 
اندازه گیری های مکرر حاکی از آن است که تفاوت  محتوای 
هیجان��ی گفت وگو های کودکان گ��روه آزمایش و کنترل از 
نظر آماری معنادار است؛ یعنی، کودکان گروه آزمایش بیشتر 
از کودکان گروه کنترل در مورد هیجان هایشان با مادرانشان 
صحبت می کردن��د. ضمن اینکه با گذش��ت زمان محتوای 
هیجانی گفت وگو ه��ای کودکان دو گروه افزایش یافته بود. 
از آنج��ا که اثر گروه و زمان معن��ادار بود، اثر تعامل این دو 

نیز معنادار است.  
برای بررس��ی اثر آموزش س��بک محاورة بس��ط یافته و 
محتوای غنی هیجانی بر حافظة ش��رح حال کودکان، حافظة 
ک��ودکان بر اس��اس تعداد جمله های خبری ک��ه آنها هنگام 
گفت وگو با آزمونگر بیان می کردند، با اس��تفاده از واریانس 
با اندازه گیری های مکرر س��نجیده  شد. تحلیل ها بین حافظة 
 ،P= 0/15)  کودکان دو گروه پس از آموزش تفاوتی نش��ان
F= 2/4).  تحلیل نتایج نمره های دانش هیجانی کودکان دو 
گ��روه با کمک واریانس با اندازه گیری های  مکرر نیز تفاوت 

(F=0/47 ،P =0/49) معناداری را نشان نداد
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جدول 8 - مقایسة میانگین نمرات D در دو گروه

گروه آزمایش

M(SD)

گروه کنترل

M(SD)
tسطح معناداریدرجة آزادی

D3/6 (3/9)0/16 (3/2)2/5210/02

جدول 9- آزمون تأثیرات درونگروهی و بینگروهی برای محتوای هیجانی محاورة کودکان

مجموع 

مجذورات

میانگین درجة آزادی

مجذورات

Fقدرت مشاهدهشدهسطح معناداری

1.920/952/60/080/48زمان

اثر تعاملی 

زمان در گروه
2/821/43/80/030/66

5/815/89/60/040/83گروه
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بحث
هدف این پژوهش، آموزش س��بک محاورة بسط یافته و غنی 
هیجانی به مادران و بررسی اثر این آموزش  بر حافظة شرح 
حال و آگاهی هیجانی  کودکان اس��ت. نتایج پژوهش حاکی 
از اثربخشی آموزش سبک محاورة بسط یافته و محتوای غنی 
هیجانی بر س��بک و محتوای محاورة مادران اس��ت. مادران 
گروه آزمایش هنگام گفت وگو در مورد تجارب گذشته بیشتر 
از گروه کنترل از س��خنان بسط دهندة باال استفاده می کردند. 
این یافته ها با یافته های بوالند و همکاران (2003)، پترس��ون  
و هم��کاران، (1999)، نیوکام��ب و رزی (2004)، وره��ام 

(2007) و ابوطالبی و طهماسیان (2010) هماهنگ است.
بستة آموزشی این پژوهش ها برای آموزش سبک محاورة 
بسط دهنده با یکدیگر تفاوت هایی دارند، اما هدف همة آنها 
افزایش سخنان بسط دهندة باالی مادران است، زیرا مهمترین 
عنصر س��بک محاورة بسط دهنده اس��ت (رزی، و همکاران، 
1993). مبن��ای  نظ��ری  ای��ن  پژوه��ش  نظری��ة فرهنگی-
اجتماعی ویگوتس��کی1  (1978) است. بر اساس این نظریه، 
گفت وگوی والد- کودک در مورد تجارب زمینة شکل گیری 
حافظة خودواقعه ن��گاری کودکان را فراهم می آورد. هر قدر 
والدین بس��ط دهنده تر باش��ند، کودکان نیز هنگام گفت وگو 
بسط دهنده تر می شوند (بوالند و همکاران، 2003؛ فرانت2  و 
رزی، 2000). یافته ه��ای پژوهش حاضر با نظریة فرهنگی-

اجتماع��ی همخوان و هماهنگ و تأیی��دی جدید بر صحت 
این نظریه است.

 پژوهش ها نشان دادند که سبک محاورة بسط دهندة باالی 
مادر در درازمدت می تواند بر تحول »خود«، توانایی هدایت 
پاسخ های شناختی و رفتاری، مهارت های سوادآموزی اولیه 
و ارتب��اط اجتماعی مؤث��ر (آال3  و ب��الک4، 2003؛ بیرد5  و 
رزی، 2008؛ وان��گ و کان وی6، 2004) و در مجم��وع ب��ر 
رفتار جامعه پس��ند، موقعیت در بین همساالن و مقاومت در 

برابراختالالت درونی  و بیرونی ش��ده اثر بگذارد. با توجه به 
یافته های پژوهش های فوق، یافته های این پژوهش نیز از نظر 

کاربردی شایان توجه است .
 یک��ی دیگر از یافته های این پژوهش، به محتوای هیجانی 
مح��اورة مادران و کودکان مربوط اس��ت. م��ادران و کودکان 
گروه آزمایش هنگام گفت وگو در مورد تجارب گذشته بیشتر  
از م��ادران و ک��ودکان گروه کنترل در م��ورد هیجان ها و علل  
آنها صحبت می کردند. این یافت��ه با یافته های ورهام (2007) 
هماهنگ است. مادران و کودکان گروه آزمایش ورهام (2007) 
نیز پس از آموزش سبک محاورة غنی هیجانی به میزان بیشتری 
از هیجان ه��ا و علل آن صحبت می کردند. گفت وگو در مورد 
تجارب هیجانی غنی گذشته، برای اجتماعی شدن منافعی  دارد. 
از طریق گفت وگوی مملو از هیج��ان، تجارب هیجانی برای 
کودکان به صورت کالمی بازنمایی می ش��ود و کودکان توانایی 
فهم و انتقال تجارب و واکنش های هیجانی را به ش��کل جامع 
و سازمان  دهی شده کسب می کنند (ورهام و سالومن، 2006). 
از این رو، یافته های این پژوهش در مورد س��بک محاورة غنی 

از هیجان از لحاظ کاربردی قابل توجه است.
پ��س از آموزش به مادران، ابزاره��ای پژوهش، تغییر در 
حافظة ش��رح حال و دانش هیجانی کودکان را نشان ندادند. 
همان طور که قباًل ذکر ش��د، احتماالً اگر مادران اس��تفاده از 
شیوه های آموزشی را ادامه دهند، این تغییرات در پیگیری های 

طوالنی تر دیده خواهد شد.
پژوه��ش حاض��ر بر اس��اس نظری��ة فرهنگی-اجتماعی 
ویگوتسکی (1978) طراحی و اجرا شده و نتایج آن شواهدی 
در تأیید این نظریه فراهم آورده اس��ت. پژوهش��گران زیادی 
معتقدند که در طراحی و اجرای برنامه های پیش��گیری اولیه 

1- Vygotsky
2- Farrant
3- Alea

4- Bluck
5- Bird
6- Conway
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