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حجت پیرزادی* /دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمهطباطبایی
احمد شریفیاردانی /دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان
چکیده

زمینه :نظریه دلبستگی در تبیین مشکالت هیجانی-اجتماعی دانشآموزان با مشکالت یادگیری چارچوب نظری مفیدی را فراهم میکند .در
این راستا کیفیت دلبستگی بهعنوان یکعامل خطر یا عامل حفاظتی در تبیین ناسازگاریهای رفتاری و هیجانی-اجتماعی این گروه مطرح است.
همسو با نظریه بالبی ،الگوی کاری دلبستگی در اصل بر پایه روابط اولیه با مراقبان اصلی رشد میکند و بهتدریج بهسوی ایجاد روابط دلبستگی
ویژه و جدید با دیگران از جمله معلم ،گسترش مییابد .ایجاد و حفظ چنین روابطی بر سازگاری و عملکرد هیجانی-اجتماعی در حال رشد
دانشآموزان با مشکالت یادگیری تاثیر ویژهای دارد.
نتیجه گیری :برایناساس ،با توجه به نقش الگوهای دلبستگی در تبیین مشکالت هیجانی-اجتماعی کودکان با مشکالت یادگیری ،میتوان
از نظریه دلبستگی بهعنوان چارچوبی برای طراحی مداخلههای موثر براي کاهش ناسازگاریهای هیجانی-اجتماعی این کودکان استفاده کرد.
کاربردهای بالینی و الزامهای عملی پژوهشهای دلبستگی که بر بهبود کیفیت روابط دلبستگی والدین-کودک ،توانمندسازی مادران ،بهبود منابع
مقابلهای کودکان و بهبود روابط معلم-دانشآموز تاکید دارد ،در متن مقاله تشریح شدهاند.
واژههاي کلیدي :نظریه دلبستگی ،مشکالت یادگیری ،اختالل هیجانی-اجتماعی

مقدمه

مشکالت یادگیری در پنجمین ویرایش کتاب
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 1با
عنوان اختالل یادگیری ویژه 2در گروه اختاللهای
عصبیرشدی 3قرار داده شده است .اختاللهای
عصبیرشدی شامل مجموعهای از اختاللها هستند که
بهطور کلی در اوایل دوران رشد تا پیش از سنین مدرسه
آغاز و با نارساییهایی در عملکرد فردی ،اجتماعی،
تحصیلی یا شغلی همراه میشوند .گستره این نقایص
رشدی ،از محدودیتهای بسیار ویژه در یادگیری یا
کارکردهای اجرایی 4تا مشکالت اساسی در مهارتهای
اجتماعی یا هوش را دربرمیگیرد .این نارساییهای
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th
)Edition: (DSM-5
2. specific learning disorder
3. Neurodevelopmental disorders
4. Executive functions
* Email: h.pirzadi@ut.ac.ir

رشدی ممکن است مشکالتی را در عملکرد شخصی،
اجتماعی ،تحصیلی یا شغلی فرد ایجاد کنند(.)1
ناتواني یادگیری ویژه هنگامی تشخیص داده
میشود که نقایص ویژهای در توانایی فرد برای دریافت
یا پردازش اطالعات بهصورت صحیح و کارآمد وجود
داشته باشد .این اختالل نخستینبار در سنین آموزش
رسمی ظاهر میشود و با مشکالت مداوم و مخرب در
یادگیری مهارتهای تحصیلی پایه از قبیل خواندن،
نوشتن یا ریاضیات مشخص میشود .همچنین عملکرد
فرد در مهارتهای تحصیلی مختلشده چشمگیری
پایینتر از میانگین موردانتظار برای سن موردنظر است
یا اینکه شرایط عملکرد قابلقبول برای او ،فقط با
تالش بسیار زیاد بهدستمیآید(.)1
دانشآموزان با ناتواني یادگیری افزونبر مشکالت
یادگیری در مخاطره انواع اختالالت هیجانی-اجتماعی
ازقبیل اضطراب ،افسردگی ،خشم ،عزتنفس پایین،
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رابطه سبکهای دلبستگی با مشکالت هیجانی -عاطفی
کودکان

طی دهه گذشته ،برخی پژوهشها از نظریه دلبستگی
بالبی بهعنوان چارچوبی برای درک و فهم بهتر الگوهای
رفتاری کودکان و تبیین تفاوتهای فردی سازگاریهای
رفتاری-هیجانی بهره گرفتهاند .نتایج این دسته از
پژوهشها نشان داده است که رشد دلبستگی ایمن در
2سال اول زندگی با جامعهپذیری کودک ،پذیرش
والدین و نظمدهی موثرتر هیجانها رابطه تنگاتنگی
دارد .از سویی دیگر ،الگوهای دلبستگی ناایمن پیش
از 2سالگی با مشکل در جامعهپذیری و تعامل ضعیف با
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پذیرش اجتماعی ضعیف و ضعفهایی در دوستیابی
و حفظ روابط دوستی قرار دارند .برخی از این
دانشآموزان سطوح باالی استرس ،اضطراب ،تنهایی و
افسردگی را تجربه میکنند( .)2تجربه چنین مشکالتی
میتواند چالشهایی جدی را در محیط خانه یا در روابط
با همساالن و معلمان برای آنان ایجاد کند .برای مثال این
کودکان در مدرسه ممکن است با انواعی از اختالالت
هیجانی-اجتماعی مانند احساس متفاوتبودن ،شرم و
خجالت ،حقارت ،تنهایی و انزوا روبهرو شوند( .)3در
چنین شرایطی این دانشآموزان تالش میکنندمشکالت
یادگیری خود را پنهان نگهدارند یا با مکانیسمهای
برونریزی یا کنارهگیری نسبتبه آن واکنش نشان دهند.
چنین پیامدهای نامطلوب هیجانی-اجتماعی در کودکان
با مشکالت یادگیری ممکن است تا بلندمدت ادامه یابد
و شرایط پیچیدهای را از لحاظ سالمت روانشناختی
برای آنان ایجاد کند و موجب شود افزونبر مشکالت
یادگیری ،برخی مشکالت روانشناختی جدی بر این
گروه تحمیل شود( .)4بنابراین ،با توجه به آسیبپذیری
کودکان با مشکالت یادگیری دربرابر اختالالت هیجانی-
اجتماعی و توجه کمتر به چنین مشکالتی در این گروه،
پرداختن به این مسأله امری مهم و ضروری برای کمک
به این کودکان است.
برقراری رابطه با دیگران و حفظ آن بخشی ضروری
از زندگی هر فرد است که نقش مهمی در سالمت
روانشناختی او دارد .نوزاد انسان به لحاظ زیستی آمادگی
دارد تا با افرادی که برایش احساس ایمنی و راحتی فراهم
میکنند ،ارتباط برقرار کند( .)5یکی از نظریههایی که
روابط با دیگران و تاثیر آن بر سالمت روانشناختی فرد
را بهخوبی تبیین میکند ،نظریه دلبستگی است .دلبستگی
شامل پیوند عاطفی بین کودک و مراقب است .بهطور
اختصاصیتر دلبستگی شامل الگوهای عاطفه ،تفکر
و رفتارهای فردی در پیوند نزدیک با مراقب ،شریک
عاطفی و دیگر افراد صمیمی است( .)6براساس نظریه
دلبستگی ،انسانها سیستم رفتاری تحولیافتهای دارند که
هدف آن محافظت فرزندانشان از خطر و حفظ بقای
آنان است .در نظریه دلبستگی فرض میشود که نظامهای

دلبستگی و ارايه مراقبت بهمنزله الگوهای رفتاری و
سیستمهای درونی هستند که عملکرد دقیق سیستم
رفتاری را نظم میبخشند .بالبی معتقد بود که تحول
رابطه ایمن به تعامل منظم بین رفتارهای مراقبتی والدین و
رفتارهای دلبستگی کودک وابسته است .دردسترسبودن
والدین و پاسخگو بودن آنها به نیازهای کودک میتواند
زمینه تحول سبک دلبستگی ایمن را در کودک فراهم
کند .شکلگیری دلبستگی ایمن در فرد موجب رشد
عزتنفس ،عاطفه مثبت ،ارتباط رضایتبخش با دیگران
و استقالل شخصی خواهد شد( .)7با این حال ،همیشه
امکان ایجاد دلبستگی ایمن وجود ندارد و کودک ممکن
است الگوهای دلبستگی ناایمن را تجربه کند .هنگامی
که کودک نگران و مضطرب است ،اگر والدین در
دسترس او نباشند ،ممکن است از طریق بازداری نظام
دلبستگی ،نسبتبه این شرایط واکنش نشان دهد و تکرار
این کار میتواند موجب رشد سبکهای دلبستگی ناایمن
شود( .)8سبکهای دلبستگی ناایمن برای نخستینبار
بین سنین  9تا  12ماهگی شکل میگیرند .سبکهای
دلبستگی از طریق چگونگی تعامل کودک با مراقبانش
شکل میگیرند اما با این حال بسته به عوامل محیطی و
بینفردی طی دوران کودکی مستعد تغییر باقی میمانند.
بهموازات رشد کودک نمودهای دلبستگی او نیز پایدارتر
میشود و در برابر عوامل محیطی آسیبپذیری کمتری
نشان میدهد(.)9
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1. internal working model
2. Internal neurological factors

هیجانی-اجتماعیشان نیز مرتبط است ،بهطوری که
نقایص عصبشناختی کودکان با مشکالت یادگیری،
نارساییهایی را در تفسیرها و ادراکهای هیجانی-
اجتماعی آنان ایجاد میکند و بهنوبه خود بر کیفیت
مراقبت والدین تاثیرگذار است .همسو با نظریه دلبستگی
که بر کیفیت مراقبت ارايهشده ازسوی مراقب برای
تبیین تفاوتهای فردی در الگوهای دلبستگی تاکید
دارد ،یافتههای پژوهشی بیانگر این است که برخی
نقایص موجود در افراد با مشکالت یادگیری (از قبیل
نقایص زبانی ،مشکالت توجه و نقایص ادراکی) ممکن
است بر کیفیت مراقبت والدین و توانایی تفسیر دقیق
نیازهای فرزندانشان (مانند نیاز به آرامش و اکتشاف)
تاثیر منفی برجای گذارد( 11،16و .)15
تعدادی از پژوهشها بهطور ویژه با تمرکز بر نظریه
دلبستگی ،چگونگی رابطه دلبستگی با سازگاری
هیجانی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان با
مشکالت یادگیری را بررسی کردهاند .در این زمینه نتایج
پژوهش الیاگون و میکولینسر نشان داد بین سبکهای
دلبستگی و سازگاری هیجانی-اجتماعی دانشآموزان
با مشکالت یادگیری رابطه وجود دارد .دانشآموزان
با مشکالت یادگیری در مقایسه با دانشآموزان عادی
همسال خود گرایش بیشتری به سبکهای دلبستگی
ناایمن دارند و این الگوهای ارتباطی ناایمن در
ناسازگاریهای هیجانی-اجتماعی آنها نقش اساسی
دارد .دانشآموزان با مشکالت یادگیری نسبتبه
دانشآموزان عادی دلبستگی ایمن کمتر و دلبستگی
اجتنابی بیشتری را نشان دادند .این دانشآموزان نسبتبه
دانشآموزان همسال خود احساس تنهایی بیشتر و
انسجام کمتری را تجربه میکنند .با این حال ،بین انواع
سبکهای دلبستگی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
رابطه معناداری پیدا نشده است( .)12بهطورکلی ،نتایج
این دسته از پژوهشها نشانگر این است که نقایص
عصبشناختی موجود در کودکان با مشکالت یادگیری
و کیفیت مراقبت والدینی در یکتعامل درهمتنیده،
تبیینکننده شیوع باالتر دلبستگی ناایمن و مشکالت
هیجانی-اجتماعی در این کودکان است .بنابراین ،با
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همساالن در دوران کودکی و بزرگسالی رابطه دارد(.)10
الگوهای رفتاری کودکان با توجه به کیفیت دلبستگی
آنها ممکن است متفاوت باشد .سبکهای دلبستگی
ایمن و ناایمن هرکدام الگوهای رفتاری متفاوتی را بهدنبال
خواهند داشت .کودکانی که سبک دلبستگی ایمن دارند
به نظر می رسد یکالگوی درونی کاری 1از مراقب خود
شکل میدهند که براساس آن از مراقبشان انتظار دارند
برایشان در دسترس و پاسخگو باشد .این کودکان در
برابر استرس مقاومترند و بهتر میتوانند تجارب نامناسب
زندگی خود را مدیریت کنند .از طرفی ،کودکانی که
سبکهای دلبستگی ناایمن (اجتنابی ،دوسوگرا یا آشفته)
دارند ،نوعی الگوی درونی کاری از مراقب خود شکل
میدهند که انتظار در دسترس و پاسخگوبودن مراقب را
ندارند .این کودکان در مخاطره باالتری برای ابتالبه انواع
مشکالت روانشناختی و مشکالت بینفردی هستند(.)8
در همین راستا ،نتایج پژوهشها در گروه کودکان با
مشکالت یادگیری نشان دادهاند که سبک دلبستگی
ناایمن در کودکان با مشکالت یادگیری نسبتبه همتایان
عادیشان ،شیوع بیشتری دارد(13و .)11در پژوهش
باعزت و همکاران مشخص شد که سبکهای دلبستگی
ناایمن در دانشآموزان داراي مشکل در خواندن در
مقایسه با دانشآموزان عادی شایعتر است( .)13همچنین،
پژوهشهای این حوزه بر این نکته مهم تاکید دارند که
سبک دلبستگی ناایمن بهعنوان یکعامل خطر در بروز
ناسازگاریهای هیجانی-اجتماعی دانشآموزان با
مشکالت یادگیری مطرح است( 12و .)14
مکانسیم تاثیر سبکهای دلبستگی ناایمن در بروز
ناسازگاریهای هیجانی-اجتماعی کودکان با مشکالت
یادگیری از طریق نقایص عصبشناختی و کیفیت
مراقبت والدین آنها تبیین میشود .در این زمینه
پژوهشها در گروه کودکان با مشکالت یادگیری
2
نشان دادهاند که عوامل عصبشناختی درونی
افزونبر اینکه با مشکالت تحصیلی (مانند مشکالت
پردازش اطالعات ،تکانشگری و نقایص عملکردی)
در این کودکان رابطه دارد؛ با تفسیرها و ادراکهای
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سبک دلبستگی والدین و تاثیر آن بر سازگاری
هیجانی-اجتماعیفرزندان

کیفیت و نظام مراقبت مادر از کودک تحتتاثیر
حاالت روانی و سبک دلبستگی او قرار دارد .یافتههای
پژوهشی نشان دادهاند که الگوهای دلبستگی مادر (که
از طریق مصاحبه دلبستگی بزرگسال ارزیابی شده بود)
میتواند سبک دلبستگی کودک (که با روش موقعیت
ناآشنا ارزیابی شده بود) را پیشبینی کند .والدینی که
سبک دلبستگی ایمن دارند نسبتبه هیجانها و نیازهای
کودک خود حساسترند و به رفتارهای دلبستگی
کودک و نیازهای او با حساسیت بیشتری واکنش نشان
میدهند .همچنین ،سبک دلبستگی ایمن مادر با میزان
باالی پاسخگوبودن او به کودک رابطه دارد(.)17
براساس نتایج برخی پژوهشها ،والدین کودکان با
مشکالت یادگیری با خطر باالتری برای ابتالبه مشکالت
روانشناختی بهویژه افسردگی روبهرو هستند و اختالل
روانشناختی والدین پیشبینیکننده اختالل رفتاری در
این کودکان است ( 18و  .)19در این زمینه موضوعی
که پژوهشها روی آن تاکید دارند این است که سالمت
روانشناختی والدین و سبک دلبستگی مادر از طریق
تاثیر گذاشتن بر میزان حساسیت و پاسخگویی آنها
نسبتبه کودک میتواند با سازگاری هیجانی-اجتماعی
کودک رابطه داشته باشد .با این حال ،نتایج پژوهشهای
انجامشده در زمینه سبکهای دلبستگی مادران کودکان
با مشکالت یادگیری و کودکان عادی ضدونقیض است.
برخی پژوهشها نشان دادهاند بین شیوع سبکهای
دلبستگی اجتنابی-اضطرابی و عاطفه مثبت-منفی 1در
مادران کودکان با مشکالت یادگیری و عادی تفاوتی
وجود ندارد( 11و  .)20از سویی دیگر ،برخی یافتههای
پژوهشی بیانگر این است که بین سبکهای دلبستگی
1. Positive/negative affect

دیدگاه دلبستگی نسبتبه رابطه معلم-دانشآموز

براساس فرضهای نظریه دلبستگی بالبی هنگامی که
نیازهای ایمنی کودک برآورده شوند و کودک والدین
را بهعنوان یکپایگاه امن ببیند ،آنگاه میتواند توجه
و انرژی خود را به اکتشاف محیط و برقراری روابط
اجتماعی با دیگران صرف کند .این روابط اجتماعی
ممکن است به شکلگیری روابط جدید و ویژهای
شبیه روابط دلبستگی با افراد دیگر از قبیل خواهرها و
برادرها ،دیگر افراد نزدیک به کودک ،همساالن و نیز
افراد غیرفامیل کودک مانند معلم منجر شود .این افراد
میتوانند برای کودک حکم موضوع دلبستگی را داشته
باشند که در مواقع نیاز بهعنوان یکپایگاه امن برای
اکتشاف و یادگیری مهارتها در اختیار او باشند(25
و  .)23بنابراین ،همسو با نظریه بالبی ،الگوی کاری
دلبستگی در اصل بر پایه روابط اولیه با مراقبان اصلی
رشد میکند و بهتدریج بهسوی ایجاد روابط دلبستگی
ویژه و جدید با دیگران گسترش مییابد(.)23
روابطی که کودک با معلم در مدرسه برقرار میکند
ممکن است حس ایمنی مهمی را در موقعیت ویژه مدرسه
برای او ایجاد کند .نتایج پژوهشها نشان دادهاند که
کیفیت رابطه معلم-دانشآموز بر سازگاری و عملکرد
هیجانی-اجتماعی در حال رشد او تاثیر میگذارد( 28و
 .)25الیاگون و میکولینسر چگونگی ارزیابی کودکان از
معلمشان بهعنوان یکپایگاه امن را بررسی کردند .نتایج
نشان داد که این ارزیابی 2جنبه دارد به این صورت که
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توجه به نقش ویژه و قابلتوجه الگوهای دلبستگی در
بروز ناسازگاری هیجانی-اجتماعی دانشآموزان با
مشکالت یادگیری میتوان گفت که تحول دلبستگی
ایمن در این گروه میتواند بهعنوان یکعامل حفاظتی
دربرابر بروز مشکالت هیجانی-اجتماعی عمل کند.

مادران کودکان با مشکالت یادگیری و مادران کودکان
عادی تفاوت وجود دارد و این تفاوت بهگونهای است که
سبکهای ناایمن در مادران کودکان با مشکالت یادگیری
در مقایسه با مادران کودکان عادی ،شایعتر است (22 ،6
و  .)21این نتایج ضدونقیض انجام پژوهشهای بیشتری
را در این حوزه میطلبد و برخی پرسشهای مهم را در
زمینه تاثیر احتمالی بعضی متغیرهای واسطهای ،از قبیل
میزان حمایت اجتماعی که این مادران دریافت میکنند
و میزان دسترسی آنها به آموزش و خدمات مشاورهای
را برمیانگیزد.
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الزامهای کاربردی نظریه دلبستگی در فعالیتهای
بالینی

کودکانی که مشکالت دلبستگی دارند ممکن است
این نشانهها را نشان دهند :عالقه پایین به اکتشاف در
محیط ،بدون مالحظه و بیاعتنا خود را درگیر خطر
کردن ،گوش به زنگی بیشازحد که منجربه دمدمی
مزاج بودن میشود ،روابط دوستانه نامتمایز (با همه
افراد به یکاندازه و در یکسطح رابطه دوستی برقرار
میکنند) ،خودداری از برقراری ارتباط چشمی،
احساس استقالل و آزادی بیشازحد ،خودویرانگری و
تخریب دیگران و اموال ،مشکل در کمک گرفتن از
دیگران برای کسب آرامش عاطفی و روانی ،تاخیر در
یادگیری بیشتر از حدی که از تواناییهای هوشی فرد
انتظار میرود ،حساسیت بیشازحد به تغییر ،الگوهای
تعذیهای ناهنجار ،ارتباط ضعیف با همساالن ،خیلی

تند و ناروان صحبتکردن ،خیلی مصرانه سوالکردن
واختاللهای خواب بهویژه قادر نیستند بهتنهایی
بخوابند .مداخلههای بالینی مبتنیبر دلبستگی بر بهبود
این نشانهها مبتنی است.
نتایج پژوهشهای حوزه دلبستگی در گروه کودکان
با مشکالت یادگیری و والدین آنها ،الزامهایی را در
کار بالینی با این کودکان پیشنهاد دادهاند (11و.)12
بهویژه هنگامی که این نتایج با انجام پژوهشهای بیشتری
حمایت شوند ،امکان استخراج الزامهای کاربردی و
مفیدی در این زمینه وجود خواهد داشت .یکی از این
الزامهای کاربردی این است که بهمنظور کاهش مشکالت
هیجانی-اجتماعی کودکان با مشکالت یادگیری الزم
است کیفیت دلبستگی مادر و کودک بهبود یابد .برای
این منظور مداخلههای بالینی باید بر راهبردهایی براي
توانمندسازی مادران کودکان با مشکالت یادگیری
متمرکز باشند تا از این طریق مادران بتوانند بهعنوان
یکپایگاه امن برای کودک با مشکالت یادگیری خود
عمل کنند( .)29افزونبراین ،یکی دیگر از اهداف چنین
مداخلههایی بهبود منابع مقابلهای 1خود کودکان ،بهویژه
منابع مرتبط با احساس انسجام است( ،)30زیرا از این
طریق کودکان خواهند توانست جهان را بهعنوان مکانی
بامعنا ،قابلدرک و کنترل درک کنند.
نتایجی که درمورد ویژگیهای هیجانی-عاطفی
مادران بهدستآمده است بر این نکته تاکید دارند که
مداخلههایی که روی کودکان با مشکالت یادگیری و
خانوادههای آنها انجام میشود باید بر بهبود سالمت
هیجانی-عاطفی ،کاهش عواطف و احساسات منفی و
کاهش میزان افسردگی آنها متمرکز باشد .همچنین با
توجه به نقش مهم دلبستگی مادر در سازگاری هیجانی-
اجتماعی کودک و نیز رابطه بین دلبستگی و نظام ارايه
مراقبت( )31میتوان گفت که نیاز به مداخلههایی
بهمنظور بهبود رفتارهای ویژه مراقبتی مادر مانند
فراهمکردن حمایت در شرایط پرتنش و ایجاد یکپایگاه
امن برای اکتشاف ،یادگیری ،استقالل و رشد ،آشکار
میشود .چنین مداخلههایی ممکن است از نظریههای
1. Coping resources
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تعدادی از آنها معلمشان را بهعنوان یکپایگاه امن،
پذیرنده و در دسترس و تعدادی از آنها نیز معلمشان را
بهعنوان فردی طرد کننده و ناپذیرا ارزیابی کرد ه بودند.
هریک از این جنبهها نیز با وضعیت هیجانی-اجتماعی
کودکان بهگونه متفاوتی رابطه داشت( .)27در زمینه
رابطه معلم  -دانش آموز در کودکان با مشکالت یادگیری
پژوهشهای اندکی انجام شده است ( 12و  .)15الیاگون
و میکولینسر دریافتند که کودکان با مشکالت یادگیری
سنین مدرسه نسبتبه همتایان عادی خود معلمانشان را
بیشتر طردکننده و ناپذیرا و کمتر پذیرا و در دسترس
ارزیابی کرده بودند .ارزیابی از معلمان نشان داد که
آنها نیز نزدیکی هیجانی-عاطفی کمتری به کودکان با
مشکالت یادگیری در مقایسه با کودکان دیگر دارند(.)12
بنابراین ،میتوان گفت که روابط معلم-دانشآموز
بهعنوان یکی از عوامل مرتبط با دلبستگی در سازگاری
هیجانی-اجتماعی کودکان با مشکالت یادگیری نقش
ویژهای دارد .معلمان ازطریق ایجاد یکرابطه امن و پذیرا
با دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری میتوانند زمینه
سازگاری مناسب هیجانی -عاطفی این کودکان را فراهم
کنند.
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1. Family systems theories

2. collaborative

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 1:38 +0430 on Monday April 22nd 2019

نظامهای خانواده 1و چارچوبهای کاربردی دیگری
استفاده کنند( )11و بر این فرض متکی هستند که مشکل
ایجادشده برای یکی از اعضای خانواده که بهطور عمده
کودک است ،با همه نظام خانواده ارتباط پیدا میکند.
مداخلههایی که از این چارچوبهای کاربردی استفاده
میکنند بر جنبههای مختلف خانواده مانند ماهیت روابط
بین اعضای خانواده تاکید میکنند و سعی در بهبود سطح
کمی و کیفی این روابط دارند(.)11
در نوجوانان با مشکالت یادگیری روابط کلی و
ویژه دلبستگی میتواند بهعنوان یکعامل خطر یا عامل
حفاظتی در برابر بروز مشکالت هیجانی-اجتماعی عمل
کند .نتایج پژوهش الیاگون نشان داد که دلبستگی ناایمن
و ناسازگاری در افراد با مشکالت یادگیری تا دوره
نوجوانی نیز گسترش مییابد .همانطور که پیش از این
نیز گفته شد ،عملکرد عصبشناختی در نوجوانان با
مشکالت یادگیری که با نقایص تحصیلی آنها (از قبیل
نقص در پردازش اطالعات یا تکانشگری) رابطه دارد،
ممکن است بهگونه مشابهی تفسیرها و ادراکهای
هیجانی-اجتماعی آنها را تحتتاثیر قرار میدهد(.)16
نقایص موجود در پردازش هیجانی-اجتماعی افراد با
مشکالت یادگیری ممکن است به مهارتهای رفتاری،
هیجانی-اجتماعی آنها آسیب وارد کند و این امر
بهنوبه خود بر چگونگی رشد و تحول روابط با نزدیکان
در دوره نوجوانی تاثیر میگذارد .افزونبراین ،همسو
با تاکید نظریه دلبستگی بر کیفیت مراقبت بهعنوان
عامل تاثیرگذار بر تبیین تفاوت های فردی در روابط
دلبستگی ،نقایص موجود در ادراک ،توجه و زبان
ممکن است بر کیفیت مراقبت ارایهشده از سوی والدین
تاثیر گذارد و توانایی آنها را در تفسیر دقیق نیازهای
اکتشاف و آرامش فرد تحتتاثیر قرار دهد( 11و .)15
الیاگون بیان میکند که چگونگی روابط نوجوانان
با افراد نزدیکشان مانند پدر ،مادر و معلمان یک عامل
حفاظتی در برابر بروز مشکالت سازگاری در آنهاست
و میتوان از آنها برای طراحی مداخله های موثر برای
نوجوانان با مشکالت یادگیری در موقعیتهای خانه و

مدرسه بهره گرفت .هرچند که اینگونه مداخلهها برای
هر 2گروه نوجوانان با مشکالت یادگیری و عادی مفید
و موثر است اما با توجه به اینکه نوجوانان با مشکالت
یادگیری نسبتبه روابط دلبستگی ناایمن آسیبپذیری
بیشتری دارند ،تاثیر این مداخلهها برای آنها اثربخشتر
خواهد بود( .)16مداخلههای مبتنیبر خانواده برای
نوجوانان با مشکالت یادگیری بر بهبود کیفیت روابط
دلبستگی نوجوان-والدین تمرکز دارد .بهمنظور
توانمندسازی والدین برای اینکه بتوانند بهعنوان
یکپایگاه امن برای فرزندانشان در دوره نوجوانی
2
باشند باید آنها را با روشهای فرزندپروری مشارکتی
به جای روشهای اجباری ،آشنا کرد و به آنها کمک
کرد تا به نقش تعارض در دوره نوجوانی پی ببرند
و یادآوری کرد که چالش با نوجوانان نشاندهنده
نیاز آنان به استقالل است( .)32چنین مداخلههایی
بهویژه برای پدران اهمیت دارد تا سطح مشارکت ،در
دسترسپذیری و حمایت از نوجوانان را افزایش دهند
و مراقبت مطلوبتری داشته باشند و بهعنوان یکپایگاه
امن برای نوجوانان عمل کنند(.)33
درمانهای اصالح رفتار مبتنیبر دلبستگی برای
کودکانی که به مداخلههای رفتاری صرف پاسخ
نمیدهند ،طراحی شده است .در این روش ،مداخلههای
مبتنیبر دلبستگی (شامل تعامالت پاسخگویانه ،مراقبت،
همدلی ،حمایتگری و پیشبینیپذیربودن) با مداخلههای
رفتاری ترکیب میشوند .نتایج پژوهشها نشان دادهاند
که درمانهای اصالح رفتار مبتنیبر دلبستگی در مقایسه
با روشهای رفتاری صرف ،اثربخشی بیشتری دارد(.)34
جانسون و همکاران با مرور پژوهشهای حوزه استرس
و روشهای مقابله در افراد با مشکالت یادگیری
نتیجهگیری میکنند که کاربرد الگوی استرس-
دلبستگی درمورد شکلگیری رفتارهای ناسازگارانه
برای پیشگیری از مشکالت رفتاری و بهبود فعالیت
بالینی در افراد با مشکالت یادگیری بسیار کمککننده
خواهد بود(.)35
مداخلههای مبتنی بر مدرسه نیز برای افراد با مشکالت
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الزامهای نظریه دلبستگی در تدریس و یادگیری

نظریه دلبستگی در تدریس و یادگیری برخی
الزامهای کاربردی مهم را پیشنهاد میدهد .در این زمینه
مهمترین الزام کاربردی توجه به سبکهای دلبستگی
یادگیرندگان و ایجاد محیطی امن در کالس درس
برای بهبود فعالیتهای تدریس و یادگیری است.
یادگیرندگانی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند ،نیاز
به کمک و حمایت را انکار و از نزدیکشدن به معلم
خودداری میکنند ،نیاز شدید به مستقلشدن از معلم
خود دارند و ممکن است هنگامی که معلم توجه آنها
را به تکالیف فرامی خواند نسبتبه او احساس خصومت
داشته باشند ،از خالقیت خود بهندرت استفاده میکنند،
احتمال زیادی وجود دارد که سطح پیشرفت تحصیلی
ضعیف داشته باشند و از زبان نیز استفاده محدودی
میکنند .یادگیرندگانی که سبک دلبستگی 2سوگرا
دارند میزان باالی اضطراب و اطمیناننداشتن به خود
را تجربه میکنند ،نیاز زیادی به توجه معلم دارند
و برای اینکه به تکلیف توجه کنند به معلم خود
وابستگی افراطی پیدا میکنند و در صورتی که از آنها
حمایت نشود در انجام تکالیف مشکل پیدا میکنند.
یادگیرندگانی که سبک دلبستگی آشفته دارند ،هنگامی
که مضطرب هستند ،بیشتر کنترلکننده میشوند ،حاضر
به پذیرش منابع قدرت در مدرسه نیستند ،در پذیرش
اینکه «این موضوع را نمیدانستم» مشکل دارند و این
1. Authoritative teaching style

امر منجربه ایجاد احساس ترس و حقارت در آنها
میشود ،احتمال زیادی وجود دارد که در سطوح
اولیه یادگیری باقی بمانند و سطح پیشرفت پایینی
داشته باشند ،در خالقیت و یادگیری مباحث مفهومی
مشکل داشته ،به یکبرنامه باثبات و قابل پیشبینی نیاز
دارند ،این افراد از معلمانی که حمایت عاطفی سطح
باال و تقویت مثبت به کار میگیرند ،بیشترین استفاده
را میبرند .برایناساس ،در دانشآموزانی که مشکالت
دلبستگی دارند ،ایجاد محیطی گرم ،عاطفی و ایمن
که در آن احساس ایمنی کنند ،میتواند در کاهش
اضطراب و ناسازگاریهای رفتاری آنها مفید باشد.
برای این کار می توان از روشهای زیر استفاده کرد:
روابط :یادگیرنده باید در محیط یادگیری احساس امنیت
کند .محیط آموزشی و یادگیری باید باثبات و قابل پیشبینی
باشد .محیط باثبات و قابل پیشبینی را میتوان با استفاده از
روشهای زیر ایجاد کرد:

• تهیه برنامه ای دقیق و مشخص از چیزی که از
یادگیرنده انتظار میرود (برای مثال ،اینکه دانشآموز امروز
چه تکلیفی را انجام دهد ،موضوع تکالیف فردا چیست؟)
• اطمینان دادن به یادگیرندگان که هر کدام فضای
شخصی خود را در کالس دارند.
• محدودکردن درخواستها از یادگیرنده هنگامی
که او مضطرب است و تهیه یکبرنامه قابلاجرا برای
کاهش سطح استرس.
روابط :در کار با یادگیرندگانی که مشکالت
دلبستگی دارند ،حفظ چارچوبها و انتظارات اهمیت
اساسی دارد .با این حال ،هنگامی که یادگیرندگان منظم
و باانضباط هستند ،احتمال دارد احساس شرم و خجالت
کنند که این عواطف منفی ممکن است با مشکالت
دلبستگی تقویت شده باشد .بنابراین آگاهی از این
مسئله اهمیت اساسی دارد و باید یادگیرنده را متوجه این
موضوع (اینکه چه احساسی دارد) کرد .تعامل مثبت
با یادگیرنده در هر فرصتی که امکان آن وجود داشته
باشد ،الزم است فراهم شود تا از این مسیر یادگیرندگان
بتوانند احساس عزتنفس و خودارزشمندی را در خود
پرورش دهند.
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یادگیری بر بهبود کیفیت رابطه با معلمان تاکید دارد.
معلمان میتوانند با استفاده از روش تدریس مقتدرانه 1که
در عین گرم و پذیرابودن اقتدار خود را حفظ میکنند و
به فرد بازخورد مثبت میدهند و او را تحسین میکنند،
کیفیت رابطه خود با این گروه از دانشآموزان را بهبود
بخشند( .)26در سالهای اخیر برخی متخصصان به طراحی
چنین مداخلههایی که مبتنیبر خانواده و مدرسه هستند،
اقدام کردهاند اما اثربخشی این مداخلهها در کاهش
مشکالت رفتاری و هیجانی-اجتماعی دانشآموزان با
مشکالت یادگیری باید با انجام پژوهشهای آزمایشی
بررسی شود.
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1. Positive self-talk
2. intergenerational attachment styles
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یافتههای پژوهشی بیانگر این است که دانشآموزان
با مشکالت یادگیری افزون بر نارساییهای پیشرفت
تحصیلی در زمینههای هیجانی-اجتماعی نیز برخی
نارساییها دارند که بهنوبه خود اثرات منفی زیادی بر
پیشرفت تحصیلی و رشد هیجانی-اجتماعی آنها برجای
خواهد گذاشت .برایناساس ،لزوم توجه به مشکالت
هیجانی-اجتماعی در این گروه از دانشآموزان بیش از
پیش آشکار میشود .در این زمینه ،نظریه دلبستگی افزون
بر فراهمکردن تبیینهای نظری مستدل برای نارسایی های
هیجانی-اجتماعی در کودکان با مشکالت یادگیری،
الزامهای کاربردی و عملی مفیدی را نیز پیشنهاد میدهد.
در بستر نظریه دلبستگی ،خانوادهها و معلمان کودکان
با مشکالت یادگیری الزم است با ایجاد محیطی ایمن،
عاطفی ،گرم و پذیرنده از این کودکان حمایت کنند.
با فراهمکردن چنین شرایطی در محیط خانه و مدرسه
برای این کودکان ،جبران مشکالت یادگیری در شرایط
مناسبتری برایشان امکانپذیر خواهد بود .در این
صورت است که والدین ،معلمان و دیگر افرادی که
با کودکان دارای مشکالت یادگیری سروکار دارند،
افزونبر تامین مداخلههای متمرکز بر پیشرفت تحصیلی
با فراهمکردن حمایتهای هیجانی-عاطفی برای این
کودکان میتوانند زمینه رشد و پیشرفت همهجانبه آنها
را فراهم و به بهزیستی روانشناختی خانواده و جامعه
کمک کنند.
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مداخلههای درمانی :یادگیرندگانی که مشکالت
دلبستگی دارند میتوانند از طیف گستردهای از درمانها
مانند موسیقیدرمانی ،هنردرمانی و بازیدرمانی سود ببرند.
نظریه دلبستگی و پژوهش های تجربی مبتنیبر آن
هم از جنبه نظری و هم از جنبه کاربردی و بالینی در
حوزه مشکالت یادگیری دارای اهمیت است .اهمیت
نظری این نظریه این است که در تبیین ناسازگاریهای
هیجانی-اجتماعی کودکان با مشکالت یادگیری
چارچوب نظری مفید و موثری را فراهم میکند.
اهمیت بالینی و کاربردی آن نیز از این جنبه است که از
نظریه دلبستگی میتوان در طراحی مداخلههای درمانی
موثر برای کاهش ناسازگاری های هیجانی-اجتماعی
کودکان با مشکالت یادگیری سود برد .همچنین از
مداخلههای مبتنیبر دلبستگی که بر مداخله بهنگام
تاکید دارند ،می توان بهعنوان نوعی مداخله موثر برای
کودکانی که تاخیرهای رشدی دارند و در مخاطره
مشکالت یادگیری هستند ،استفاده کرد(.)12
یکی از مسئولیتهای مهم معلم تقویت احساس
خودارزشمندی همه دانشآموزان از طریق ارزش دادن
به مشارکت آنان ،ابراز عالقهمندی نسبتبه پیشرفت
و نیز استفاده از راهبردهایی که در باال برای تقویت
اعتمادبهنفس و خودکارآمدی ذکر شد ،است .همچنین
معلمان باید به جای اینکه بر نقایص دانشآموزان
تمرکز کنند ،تالشهای مثبت آنها را تحسین کرده و
این تالشها را مورد قدردانی قرار دهند .در کارکردن
با دانشآموزانی که مشکالت یادگیری دارند در مرحله
نخست مهم است که به آنها کمک کنیم تا احساسات،
باورها و نگرشهایشان نسبتبه مشکل را کشف کنند
و سپس به آنها آموزش دهیم که از خودگوییهای
مثبت 1استفاده کنند تا بر احساس بیمیلی و عدم احساس
خودکارآمدی ،غلبه کنند .در این زمینه مشاوره دادن
نیز یکی از مولفههای مهم حمایتی محسوب میشود.
براساس نظریه دلبستگی در کار بالینی با افراد داراي
مشکالت یادگیری توجه به موارد زیر اهمیت دارد:
توجه به سبکهای دلبستگی بین نسلی ،2جداییهای

اولیه نوزاد با مراقب ،واکنش های والدین به تشخیص
کودک و آسیبهایی که از این بابت ممکن است متحمل
شوند .توجه به این موضوع که مداخله های رفتاری
زمانی اثربخشتر هستند که همراه با مداخلههایی که
توجه ویژه به مسايل عاطفی و هیجانی افراد با مشکالت
یادگیری دارند ،اجرا شوند .در پایان نیز توجه به اینکه
والدین کودکان با مشکالت یادگیری نیز ممکن است
خودشان به خدمات ویژهای نیاز داشته باشند .این امر
بر کاهش ناسازگاریهای هیجانی و رفتاری کودکان،
تاثیر مثبت خواهد داشت.
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