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دوماهنامه تخصصی

حمایت و مداخله رفتاری مثبت برای دانشآموزان با مشکالت رفتاری -هیجانی
قربان همتی علمدارلو*/دانشیار بخش کودکان استثنایی /دانشگاه شیراز

اقدس رنگانی /کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه شیراز

خ باالیی از معضالت اجتماعی همراه اســت و برای معلمان ،خانواده و خود
زمینه و هدف :مشــکالت رفتاری-هیجانی دانشآموزان با نر 

کودکان مشکالت بسیاری را ایجاد میکند ،بنابراین مستلزم توجه ویژه مسئوالن و دستاندکاران تعلیم و تربیت است .در این راستا ،حمایت
و مداخله رفتاری مثبت ،نوعی رویکرد آموزشی است که میتواند برای کاهش و حذف مشکالت رفتاری-هیجانی دانشآموزان راهگشا باشد.
حمایت و مداخله رفتاری مثبت ،رویکردی است برای افزایش رفتار اجتماعی ،بهبود پیامدهای بلندمدت زندگی در آینده و کاهش رفتارهای

چالشبرانگیز که میتواند جایگزینی مناسب برای رویکردهای تنبیهی سنتی باشد.

نتیجهگیری:بهطورکلــی میتوان گفت رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت میتواند حس انگیزش را در دانشآموزان با مشــکالت

رفتاری-هیجانی افزایش داده و تاثیر مثبتی در کاهش رفتارهای مشــکلآفرین ،تنظیم هیجانی و پیشرفت تحصیلی این دانشآموزان داشته
باشــد .درواقع رویکرد حمایت و مداخلــه رفتاری مثبت میتواند راهکارهای غیرکارآمد در مــدارس را تغییر دهد و محیطی مثبت و قابل

پیشبینی برای دانشآموزان با مشــکالت رفتاری-هیجانی فراهم کند .در این مقاله پس از بیان مقدمهای کوتاه ،تعریف رویکرد حمایت و
مداخله رفتاری مثبت ارایه شــده ،ســپس تاریخچه رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت آورده شده است .در ادامه ضرورت و اهمیت

رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت ،ســطوح حمایت و مداخله رفتاری مثبت و کاربــرد رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت برای

دانشآموزان با مشکالت رفتاری-هیجانی در ایران ارایهشده و در پایان نتیجهگیری صورت گرفتهاست.
واژههای كلیدی:حمایت و مداخله رفتاری مثبت ،مشکالت رفتاری -هیجانی ،دانشآموزان

مقدمـه

میکند( 6 ،5و .)7

امروزه با گسترش رفتارهای پرخاشــگرانه در مدارس ،نیاز به

افزایش آمادگی معلم برای اداره و مدیریت موثر رفتار دانشآموزان

در کالس درس از اولویتهــای اصلــی و مهم آموزشوپرورش به

شــمار میرود( 1و  .)2مدیریت موثــر کالس درس و نظم در آن
برای آموزش و یادگیری ضروری هســتند و باعث افزایش ســطح

یادگیری دانشآموزان میشود(.)3

یکی از رویکردهای جدید برای کاهش مشکالت رفتاری -هیجانی

دانشآموزان در مدارس ،رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت

1

روش پژوهــش حاضر توصیفــی و از نوع مروری بــود .بر این

اســاس با بررســی پیشــینه نظری و پژوهشــی در مورد رویکرد
حمایــت و مداخله رفتاری مثبــت ،تعریــف ،تاریخچه ،اهمیت
و ضرورت ،ســطوح حمایــت و مداخله رفتاری مثبــت و کاربرد
رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت ارایه شــد .به این منظور

پایگاههای علمی الزویـــر ،2ابسـکو ،3اشـــپرینگر ،4پروکواسـت،5

اریـــک 6و گـوگل اســـکالر 7و با کلیدواژه رویکرد حمایت و مداخله

رفتــاری مثبت بین ســالهای  1970تا  2016مورد جســتوجو
قرار گرفــت و اطالعــات الزم در مورد مبانی نظری و پژوهشــی

است( .)4رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت تاکیدش بر کابرد

رویکــرد حمایــت و مداخلــه رفتــاری مثبــت گردآوری شــد.

که با آموزشهای موثر تحصیلی همراه شده و به ایجاد محیطی سالم

نشــریات ،اســناد و مدارک ،ســایتهای معتبر و نظریهها ،مورد

رویکــرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت ایجــاد فضای مثبت در

مروری در ادامه قابل مشاهده است.

ترکیبی مدیریت کالسی و راهکارهای نظم در سطح مدارس است

و ایمن برای همه دانشآموزان کمک میکند .به سخن دیگر ،هدف
مدرسه است و برای این منظور طیفی از حمایتهای رفتاری را که

میتوان آن را در سطح مدرسه اجرا کرد ،برای دانشآموزان فراهم
*Email: ghemati@shirazu.ac.ir
)1.Positive behavioral intervention and support(PBS

منابع گوناگون گردآوریشــده ،مانند مقالههای پژوهشــی ،کتب،
مقایسه ،تحلیل ،تفسیر و استنتاج قرار گرفت که نتایج آن به صورت

3. Elsevier
4. EBSCO
5. Springer
6. ProQuest
7. ERIC
8. Google Scholar
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چكـیده

تعلیم و تربیت استثنایی

تعریف حمایت و مداخله رفتاری مثبت
حمایت و مداخله رفتاری مثبت عبارت است از کاربرد رویکرد

مبتنیبــر رفتارگرایی بــرای بهبود ظرفیت مــدارس ،خانوادهها و

منفی است و کمتر برای یادگیری تالش میکند( .)15افزونبراین،

مشــکالت جدی رفتــاری در ســنین کودکی ،یکــی از قویترین
پیشبینیکنندههای کارکردهای مرضی در بزرگسالی است(.)16

همانطور که مالحظه میشود مشکالت رفتاری -هیجانی تاثیر

بهبود بخشــد .به ســخن دیگر ،حمایت و مداخله رفتاری مثبت،

زیــادی بر زندگی افراد دارد که از جمله میتوان به ناتوانی در ایجاد

رفتاری-هیجانــی دانشآمــوزان مورد اســتفاده قــرار میگیرد.

پایین ،مشکالت سازشــی و اجتماعی ،عدمدرک درست از محیط

نوعی سیستم مدیریت رفتار است که برای شناخت و حل مشکالت
درواقع رویکردی اســت برای شــناخت اینکه چرا کودک مشکل

رفتاری را بروز میدهد ،ســپس راهبردهایی را برای پیشــگیری
از رخداد مشــکل رفتاری کودک تدوین و اجــرا میکند و همزمان
با کاربرد راهبردهایی برای پیشــگیری از رخداد مشــکل رفتاری،

مهارتهــای جدید مطلوبی را به کــودک آموزش میدهد .تمرکز
حمایــت و مداخلــه رفتاری مثبت بــر ایجاد و حفــظ حمایت در

3ســطح (سطح 1حمایت از همه دانشآموزان ،سطح 2حمایت به
صورت گروهی از برخی از دانشآموزانی که در مخاطره مشکالت
رفتاری -هیجانی قرار دارند و ســطح 3حمایت انفرادی و فشرده از

دانشآموزان دارای مشکالت رفتاری-هیجانی شدید) است که از

طریق کاهش کارآمدی رفتارهای مشکلآفرین و افزایش کارآمدی

رفتارهــای مطلوب در دســتیابی بــه اهداف ،پیامدهــای فردی،
خانوادگی ،اجتماعی و حرفهای را برای دانشآموزان با مشــکالت

رفتاری-هیجانی بهبود میبخشد( 10 ،9 ،8و .)11

تاریخچه رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت
رویکــرد حمایت و مداخلــه رفتاری مثبــت در دهه 1980در

پی اعتراض سیاســتگذاران به مداخلههای تنبیهی برای کنترل یا

سرکوب دانشآموزان دارای مشکالت رفتاری-هیجانی پدید آمد.

بــه این ترتیب به جای مداخلههای تنبیهــی ،رویکرد جایگزینی با
عنوان رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت با هدف شناســایی
کارکرد رفتارهای ناسازگارانه و تدوین راهکارهایی مثبت و حمایتی

برای کاهش و حذف رفتارهای ناســازگارانه و آموزش مهارتهای

مطلوب جایگزین به وجود آمد( .)12در دهههای پس از آن ،توجه

م آموزشی
حمایت و مداخله رفتاری مثبت از فرد به سمت سیست 
مثل کل سیستم مدرســه و کالس درس و محیط تغییر کرد(.)13
اهمیت و ضرورت رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت

رضایتمندی در روابط بینفردی ،شکست تحصیلی ،اعتمادبهنفس
و موقعیتهــای آن و رفتارهای ضداجتماعی در مدرســه اشــاره
کرد(.)17

بدون حمایــت و مداخله رفتاری مثبــت ،دانشآموزان دارای

مشــکالت رفتاری-هیجانی از محیطهای آموزش عمومی حذف
خواهند شد و در مخاطره مشکالت جسمی و روانشناختی و کاهش

فرصتهای یادگیری قرار خواهند گرفت( .)18افزونبراین حمایت

و مداخله رفتاری مثبت به صورت نوعی مداخله بهنگام اســت که

با تشــخیص بهنگام مشــکالت رفتاری-هیجانــی دانشآموزان و
مداخله بهنگام برای کاهش و حذف مشــکالت رفتاری-هیجانی از

کارکردهای مرضی در بزرگسالی پیشگیری میکند(.)8
سطوح حمایت و مداخله رفتاری مثبت

حمایت و مداخله رفتاری مثبت در 3سطح ارایه میشود که در

ادامه هر سطح بهطور خالصه ارایه شده است.

سطح نخست :حمایت و مداخله رفتاری مثبت در سطح نخست

شــامل همه دانشآموزان یک مدرسه میشــود و بیشتر با عنوان

حمایت رفتاری در ســطح مدرسه شــناخته میشود .نخستین و
مهمترین گام در این سطح این است که مدرسه تیم راهبردی حمایت

و مداخله رفتاری مثبت را تشکیل میدهد و این تیم مسئول ایجاد،
تغییر و ارایه دســتورعملهای الزم به پرسنل مدرسه در رابطه با

حمایت و مداخله رفتاری مثبت است .این تیم که میتواند متشکل
از مدیران ،معلمان ،متخصصان و در برخی مواقع دانشآموزان و

والدینشان باشد ،موظف است مجموعه اصول و قوانین مدرسه و
انتظارات اجتماعی را که مدرســه از دانشآموزان دارد ،طراحی و

تدوین کند (مانند احترام ،مســئولیت ،امنیت و غیره) .این اصول

و قوانیــن و انتظارات اجتماعی مورد بحث قرار میگیرند و توســط
کارکنان مدرسه با همکاری والدین و دانشآموزان مرور و در سطح

مشــکالت رفتاری کودکان ،احتمال موفقیــت آتی این کودکان

مدرســه اجرا میشــود و کارکنان و دانشآموزان بایــد این اصول

مشــکالت رفتاری از قبیــل پرخاشــگری و رفتــار اخاللگرانه یا

درواقع پس از اجرای این سطح معلمان ،والدین و دانشآموزان به

همساالن دارد ،نسبت به نقش خود و توانمندیهایش دارای نگرش

از حمایت و مداخله رفتاری مثبت حدود 80درصد از دانشآموزان

در مدرســه را به خطر میانــدازد( .)14درواقــع کودکی که دارای

گوشهگیری و غمگینی است ،فرصتهای کمتری برای یادگیری از
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دوماهنامه تخصصی

تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی

این اصول و قوانین و انتظــارات اجتماعی را رعایت میکنند(.)19
رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت به کارکنان مدارس کمک

میکند تا زبان مشترک و رفتار هماهنگ و همسانی داشته و تقویت
مثبت و منفی را در سطح مدارس به صورت هماهنگ به کار ببرند.

شــامل قوانین ،برنامه روزانه و چیدمان محیطی اســت که توسط
تیم راهبردی حمایت و مداخله رفتاری مثبت برای پیشــگیری از
شــروع رخداد مشــکالت رفتاری-هیجانی تدوین و آموزش داده

میشود(.)20

ســطح دوم :حمایــت و مداخله رفتاری مثبت در ســطح دوم

بــرای دانشآموزانــی که نمیتوانند انتظارات ســطح نخســت را
برآورده کنند ،به کار برده میشــود .یک روش برای شناسایی این

دانشآموزان غربالگری آموزشی و رفتاری است .برای غربالگری

از نمرهدهــی معلــم ،ابزارهای هنجارشــده یا مــرور پروندههای

دانشآموز استفاده میشود( .)21مداخلههایی که در این سطح به
کار برده میشود ،حمایت بیشــتر را برای دانشآموزانی که غربال

شــدند ،فراهم میکند( .)22این حمایتها شامل نظارت بیشتر،

آموزش مهارتهای اجتماعی ،آموزش مهارتهای حل مسئله و

افزایش تقویت میشــود( .)23مانند سطح نخست ،در این سطح

نیز عملکــرد دانشآموز و دادههای مربــوط به آن تجزیهوتحلیل

میشــود .نیازهای حدود 15درصد از 20درصد دانشآموزانی که

به مداخله و حمایت ســطح نخست پاســخ نمیدهند ،با مداخله و
حمایت سطح دوم برآورده میشود(.)9

کاربرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت در آموزشوپرورش

ایران

ســازوکارهای موجود در نظام آموزشــی همواره درصدد تامین

شــرایط مادی و معنوی برای رشــد شــناختی ،جســمی و عاطفی
دانشآموزان اســت ،بنابراین دســتاندرکاران نظام آموزشــی و
نیز خانــواده دانشآموزان بهعنوان گروه ذینفــع ،از برونداد نظام

آموزشــی انتظار فارغالتحصیالنی شایســته ،منضبط ،ســازگار و
اخالقی را دارند و در نتیجه به هر میزان که در برآوردن این انتظار
نقصان وجود داشته باشد ،درصدد جبران آن برمیآیند( .)26در

کشورهای درحالتوســعه به دلیل مشکالت اقتصادی و تنشهای
اجتماعی و ســایر عوامل فشارزا ،شیوع مشکالت رفتاری-هیجانی

در دانشآمــوزان باالتر از 25درصد گزارش شــده اســت(.)27

بنابراین ،اقدامات عملی برای کاهش و حذف مشــکالت رفتاری-

هیجانی دانشآموزان از سوی نظام آموزشوپرورش این کشورها
که ایران نیز یکی از آنهاست ،ضروری است .یکی از این اقدامات

عملــی میتواند اجرای حمایت و مداخله رفتاری مثبت در ســطح
کشور باشــد .یکی از کاربردهای اجرای رویکرد حمایت و مداخله

رفتاری مثبت برای دانشآموزان با مشــکالت رفتاری-هیجانی،
کمک به پیشگیری از اختاللهای روانی آتی در آنهاست .درواقع

با توجه به اینکه مشکالت رفتاری-هیجانی در سنین کودکی ،یکی
از قویترین پیشبینیکنندههای کارکردهای مرضی در بزرگســالی
اســت ،بنابراین اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از زیانهای

سطح سوم :دانشآموزانی که در این سطح قرار میگیرند اغلب

مادی و معنوی و پیامدهای این مشکالت بسیار ضروری است .در

مثبت در سطح سوم شامل ارزیابی کارکرد رفتار و طراحی و تدوین

مشکالت رفتاری میتواند به عنوان اقدامات پیشگیرانه در 3سطح

مشکالت رفتاری-هیجانی شدید دارند .حمایت و مداخله رفتاری
حمایت انفرادی از دانشآموزان دارای مشکالت رفتاری-هیجانی

همین راستا ،حمایت و مداخله رفتاری مثبت برای دانشآموزان با
پیشگیری نخســت ،دوم و سوم مورد اســتفاده قرار گیرد( .)28از

اســت .به ســخن دیگر ،حمایت و مداخله رفتــاری مثبت در این

دیگر کاربردهای اجرای رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت این

آنها به جای مشــکالت رفتاری ،بازســازماندهی و اصالح محیط

بهبود میبخشــد و زمین ه عملی رشد و ارتقای مهارتهای ارتباطی

سطح شــامل آموزش مهارتهای جدید با هدف جایگزینکردن
فعلی و نظارت ،ارزیابی و بازبینی برنامهها و راهبردهای حمایتی و
مداخلهای است .برای اینکه حمایت و مداخله رفتاری مثبت سطح

سوم موفقیتآمیز باشد ،مداخلههای سطح  1و  2باید بهموقع مورد
استفاده قرار گیرد .حمایتها باید متناسب با نیازهای دانشآموزان

فراهم شــود .هدف از حمایــت و مداخله رفتــاری مثبت در این

سطح این است که رفتار مشــکلآفرین از بین برود و مهارتهای

مطلوب افزایش یابد .حمایت و مداخله رفتاری ســطح 3نیازهای
 1تا 5درصد از دانشآموزانی که مشکالت رفتاری-هیجانی شدید

دارند و به حمایتها و مداخلههای ســطح  1و  2پاسخ نمیدهند را

اســت که افزونبر بهبود رفتار کودک ،تعامل والدین-کودک را نیز
کاربردی و مشــارکت فعــال در محیط خانــواده و جامعه را فراهم

میکند( 28و .)29

از اینرو به نظر میرســد اســتفاده از رویکرد حمایت و مداخله

رفتاری مثبت بهعنوان راهبردی که براساس نقاط قوت و جنبههای

منحصربهفــرد محیط و ارزشهای افراد خانــواده و ارایهدهندگان

خدمات انتخاب شــده است( )30بتواند از یک سو منجر به کاهش

و حذف مشــکالت رفتاری-هیجانی و بهبــود رفتارهای اجتماعی
دانشآموزان شــود ،از اینرو بهزیســتی روانشــناختی کودکان با

مشــکالت رفتاری-هیجانی و خانوادههایشــان را افزایش داده و
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کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشد و از سوی دیگر با اجرای حمایت
و مداخله رفتاری مثبت در سطح مدارس کشور بهتدریج و درطی

زمان ،افزونبر بهبود جو کالس درس و مدرســه و بهبود عملکرد
تحصیلی دانشآموزان ،تعداد بیماریهای روانی ،دختران و پسران

قابل مالحظهای کاهش خواهد یافت و از این طریق ،هم ســامت

جامعــه افزایش مییابــد و هم در بســیاری از هزینههای کشــور
صرفهجویی خواهد شد.

بحث و نتیجه گیری

رویکــرد حمایت و مداخلــه رفتاری مثبــت ،رویکردی جامع

اســت که نیازهای انفرادی دانشآموزان را به دقت مورد مالحظه

قــرار میدهد .درواقع این رویکرد به کرامت دانشآموز در محیط

آموزشــی توجه میکند ،نیازها ،مهارتهــا و تواناییهای ویژه هر
دانشآمــوز را در نظر میگیــرد و راهکارهای موثر براســاس این

نیازها و مهارتها را تدوین میکند و ارایه میدهد .از سویی دیگر،

فراهمکردن حمایت جمعی در این رویکرد موجب میشــود افراد
مختلفی از جمله معلم ،دانشآموز ،پزشک و پرستار و والدین برای
اصالح مشکالت رفتاری-هیجانی با یکدیگر همکاری کنند.

ایجاد تغییرات مثبت از دیگر ویژگیهای قابل ذکر این رویکرد

اســت که از طریق تغییرات محیطی و تقویت رفتارهای سازگارانه،

تغییرات مثبتی ایجاد میکند که این خود منجر به تقویت و حمایت
رفتار مثبت در محیطهای مختلف میشود و از این طریق مشکالت

رفتاری-هیجانــی دانشآمــوزان کاهش مییابد و ایــن امر بهنوبه
خود نیاز به استفاده از روشهای تنبیهی را کاهش میدهد .بهطور

خالصه میتوان گفت رویکرد حمایت و مداخله رفتاری مثبت منجر
به کاهش و حذف مشــکالت رفتاری-هیجانــی و بهبود رفتارهای
اجتماعی دانشآموزان میشــود و در مجموع جامعه و مدرســه را

محیطی امنتر میکند( .)31با توجه به مطالب بیانشــده ،رویکرد
حمایت و مداخله رفتاری مثبت میتواند جایگزینی مناســب برای
رویکردهای تنبیهی سنتی باشد.
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