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 شناس مدرسه با رویکرد حل مسئلهروان
 در قرن بیست و یکم 

 منطق و تعریف نقش

 ، روث اروین
 گرچن گیملپ پیکا.
 کنث دبلیو. مرل

ید تغییر کرد، برای تغییر کردن باید بالغ شد، برای برای وجود داشتن با
 وقفه خود را خلق کرد.بالغ شدن باید بی

 هنری برگسون 

سنازیم،  آینده جایی نیست که قنرار اسنت بنرویم، بلکنه آیننده را منی      
 شوند.   شوند بلکه ساخته میمسیرها پیدا نمی

 جان اسکار

هنای امنروز منا    ی باال، آینده از فعالیتها قول نقپاگر طبق 
شنناس  بنه عننوان روان   اکننون شود، پنس آنچنه   ایجاد می

منا را   هنای آیننده  نقن  دهنیم،  مدرسه هستیم و انجام می
هایی که در حنال  کند. به عبارت دیگر، فعالیتمشخص می

ای کنه تفنمیمات منا را    دهنیم و اندیشنه  حا ر انجام منی 
ن کند، جایگاه ما را به عنوان یك متخفص تعییهدایت می

: 21شناسنی مدرسنه بنرای قنرن     نرواکند. در مقدمنه،  می
(، بیننان 2006)مننرل، ارویننن و گیملننپ، هننا  اسنناس و روش
شناسی مدرسه باید شنیوه حنپ مسنئله بنه     کردیم که روان

بنرای   شنده   گرفتنه کمك داده را مطابق با نقن  در نظنر   
شناسان مدرسه در چهپ سال پی  دنبال کند )گنری،   روان
بهترین »پیشگام این زمینه  ن توسط محققان(، و اکنو1963
(. در 2008؛ رشنلی،  2008معرفی شده است )تیلی، « روش

تواند به عنوان یك منتن   این راهنمای ویرای  شده، که می
 21شناسی مدرسه برای قرن روانمستقپ یا کتاب همراه با 

شناسی مدرسه و آموزش استفاده شود، کار متخففان روان
که به صنورت عملنی نشنان دهنیم      میا وردهآویژه را با هم 

هنای  الگوی حپ مسنئله در سنطوف فنردی کنود.، گنروه     
)کپ مدرسه( چگوننه اسنت. اینن ففنپ      تر بزرگکوچك و 

شناسی مدرسه را در الگوی حپ مسئله تنظیم مقدماتی، روان
شنناس  ی نسبت به نق  روانا گستردهانداز و چشم کند یم

ی بعندی  ها ففپکند. ه میمدرسه با رویکرد حپ مسئله ارائ
. کننند  یمن ی خاص کاربرد این الگو در عمپ را ارائه ها جنبه

ی هنننا روش 21شناسنننی مدرسنننه در قنننرن روانگرچنننه 
، اینن جلند   کنند  یمکلی ارائه  طور بهشناسی مدرسه را  روان
به صورت عملی  ففپ گسترده و خاص، 34ای  شده با ویر

 1 ففپ



      شناسی مدرسه راهنمای علمی روان   10

 

ه چیسنت و  الگوی حنپ مسنئل   دهد یمبه خوانندگان نشان 
شناسان مدرسه و روان شود یمچگونه این الگو در عمپ اجرا 

ممکن است با چه مسائلی مواجه شوند. هدف ما این اسنت  
شناسی مدرسه ممکن است را ارائه کنیم که آنچه برای روان

 و از خوانندگان بخواهیم این نق  را در روش خود پیاده کنند.  
سئله، سؤاالت زیر اندازی از نق  حپ مبرای ارائه چشم

 را مطرف کردیم:

 شناس مدرسه بنا رویکنرد   یك روز در زندگی روان
 حپ مسئله چگونه است؟

  شناس مدرسه کدام است؟ی این روانا حرفهوظایف 
 ؟کند یمشناس مدرسه کدام مو ع نظری را انتخاب روان 
 شناس مدرسه چنه ابنزاری را بنرای اهنداف     روان

 ؟دهد یمسنج  مورد استفاده قرار 
 شناس مدرسه چگونه بنا دیگنران در ارتبناط    روان

است و در محیط کاری خود چگونه توسط دیگران 
 ؟شود یمدر. 

 یی مواجه است؟ها چال شناس مدرسه با چه روان 

اننداز  برای پاسخ به اینن سنؤاالت، اینن ففنپ بنا ارائنه چشنم       
شناس مدرسه با رویکنرد حنپ مسنئله آ ناز     ی از روانا گسترده

 جملنه  منن ، در مورد تکامپ الگوی حنپ مسنئله   . سلسشود یم
زیربنننای ایننن روش بننا تأکینند بننر اینکننه چگونننه ایننن روش  

و همچننین، چگوننه    دهند  یمشناس را شکپ های روان فعالیت
( بنرای ارائنه   RTIاین مدل متناسب با روش پاسخ به مداخلنه ) 

 طنور  بنه شنود. بعند از اینن،    است، بحث منی  هیچندالسرویس 
و در مننورد  میکننن یمننمسننئله را مننرور  مختفننر مراحننپ حننپ

. برای نشنان دادن  میکن یمی باقیمانده این کتاب بحث ها ففپ
ی هننا تیننفعالاننندازهایی از کنناربرد الگننوی حننپ مسننئله چشننم

. اینن ففنپ چنارچوبی را    میکنن  یمشناسان مدرسه را ارائه  روان
 کنند، کنه زمیننه   های باقیمانده این جلند ارائنه منی   برای ففپ
شناسی مدرسه را های مهم روش حپ مسئله در روانشایستگی
 دهد.توسعه می

شناسانمدرسهباا:رواناندازچشم
21رویکردحلمسئلهدرقرن

و  كین سنپ د شناسنی مدرسنه )  الگنوی روان  3طبق طرف 

در اسننتفاده از »شناسننان مدرسننه (، روان2006همکنناران، 
شناسی علمی و حپ مسئله برای خلق کردن، سنج  روش
به کار بستن مداخالت معتبر تجربنی در سنط  فنردی و    و 

بایند   ها آن»(. همچنین، 14)ص « توانمند هستند  سیستمی
ی خوب مسئله باشند که اطالعات مناسنب بنرای    کننده حپ

در. مسئله را گردآوری کنند، در مورد منداخالت مناسنب   
ی ینادگیری را بسننجند و بنه    هنا  بنازده ی کنند، ریگ میتفم

« کنند مسئول تفمیمات اتخاذ شنده باشنند  دیگران کمك 
(. گرچنه صنحبت   17-18، ص 2006)سلدیك و همکاران، 
مکان تاریخی بنه الگنوی حنپ     -و -تغییر از الگوی آزمون

مسئله و برخاسته از داده چندین سال در نوسان بوده اسنت،  
شناسننان مدرسننه از همننان عملکردهننای  بسننیاری از روان
واریم با کسب تجربنه و قنرار   . امیدکنند یمتاریخی استفاده 

شناسنان مدرسنه   گرفتن در معرض الگنوی حنپ مسنئله، روان   
 «.حرف بزنند»نه اینکه فقط « قدمی بردارند»بتوانند در این راه 

در ایننن بخنن ، در مننورد آنچننه بنناور داریننم بننرای   
. بخفنوص،  میکن یمشناسی مدرسه ممکن است بحث  روان
کنرد حنپ مسنئله    شناس مدرسه با رویروان میده یمنشان 

و  هننا ارزش، باورهننا و کننار نین اچگوننه باینند باشنند. بننرای  
شناس مدرسه بنه  ی نزدیك شدن روانها روشو  ها شهیاند

 اننداز  چشنم . امیندواریم اینن   میکنن  یمن مسائپ را توصنیف  
پ مسئله را برای ارائنه چنارچوب کلنی    حی اصلی ها یژگیو

 هد.شناسان مدرسه نشان دی حپ مسئله به روانها تیفعال
 کنننده  حنپ شناسان مدرسه که ی اصلی روانها یژگیو

 از: عبارت استموفق مسائپ هستند 

  ،ی و پاسخگویی بنه  ریپذ انعطافباز بودن به تجربه
بنرای حنپ منؤثر    اطالعات جدید یا شنرایط در حنال تغیینر.    

مسائپ انسانی )یعنی در. یك موقعیت و عمپ کردن بنرای  
مسنئله نسنبت بنه    موفنق   کننندگان  حنپ بهتر شندن امنور(،   

اطالعات جدید و شرایط در حنال تغیینر مراقنب و پاسنخگو     
و  رنند یگ یمدر نظر  همتا یبهر موقعیت مسئله را  آنهاهستند. 
اینکنه  . »داننند  یمحپ مسئله را  که از قبپ راه کنند ینمفرض 

و بنر اسناس آن    دین دان ینمن  که یدرحال، دیدان یمفرض کنید 
. اینکنه فنرض کنیند    دین ا فتنه رفرض عمپ کنید راه را اشتباه 

شاید بدانیند، و بنر اسناس آن فنرض      که یدرصورت دیدان ینم
عمپ کنید، احتماالً موجب مجموعه اقدامات ارزینابی شنده و   

در بلندمدت درست خواهند   آنهاکه یکی از  شود یمآزمایشی 
 (.2008)جوسف لوسیشین، ارتباطات فردی، « بود
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  ن را آ خنورد  یمن بنه شکسنت    آنها حپ راهوقتی
شناسان مدرسه بنا رویکنرد حنپ مسنئله     روان. رندیپذ یم

ی را توسننعه ا مداخلننهپننذیرای بننازخورد هسننتند و وقتننی 
« ؟دهند  یمآیا جواب » پرسند یم، همیشه از خود دهند یم

این واقعیت  شناس مدرسه بود، روان« خیر»اگر پاسخ آن 
پننس،  دازد.پننر یمننحننپ دیگننری  و بننه راه ردیپننذ یمننرا 

مسئله در جسنتجوی    ن مدرسه با رویکرد حپشناسا روان
هستند )تأیید « درست بودن»ی خود کمتر درگیر ها پاسخ

حنپ کناربردی    فر یه قبلی( و بیشتر درگیر پیدا کردن راه
هستند. عدم پیشرفت یا فر یه تأیید نشده نشانه شکست 
نیست بلکه به عنوان اطالعات مهم یا جدیند از موقعینت   

شنناس مدرسنه بنا    . روانشنود  یمن مسئله در نظر گرفتنه  
آن  دهند  ینمرویکرد حپ مسئله وقتی یك مداخله جواب 

حنپ   تنا راه  شود یمو درگیر فرایند حپ مسئله  ردیپذ یمرا 
 کاربردی را پیدا کند.

 ی موفنق مسنئله   ها کننده حپ هستند. نیب خوش
انتظار دارند که مسائپ حپ شنوند، و معتقدنند کنه همنه     

خورداری از حمایت مناسنب رفتنار   با بر توانند یمکودکان 
ی خنود بنرای بهبنود    ها تالشدر  هاآندرست را بیاموزند. 

و به تالش خود ادامنه   کنند یمزندگی کودکان پافشاری 
 حپ برسند. تا به راه دهند یم

 .شناسان مدرسه با روان متمرکز بر پیامد هستند
رویکرد حنپ مسنئله بنرای هندایت کنار خنود اهنداف و        

آشننایی   انند  مواجهی که ا مسئلهند، یعنی با پیامدهایی دار
حپ مطلوب برسند. پس، وقتی که مسئله را  دارند تا به راه
 . فهمند یمحپ کردند، 

 خنود پرسشنگر و متکنی بنه داده هسنتند.      هاآن 
شناسان مدرسه با رویکرد حپ مسئله بنرای ارزینابی   روان

ی تجربنی  هنا  دادهی اجرایی از ها حپ مسائپ و توسعه راه
در فرایند حپ مسئله برای تعریف و  هاآن. کنند یمفاده است

تحلیپ مسئله و زمینه مسئله، بنرای توسنعه منداخالت و    
 .پرسند یم سؤالارزیابی اثربخشی مداخالت از خود 

 .بنننه روش شنننواهد محنننور متعهننند هسنننتند 
شناسان مدرسه با رویکرد حنپ مسنئله از چگنونگی     روان

تارها آگاه هستند. روی دادن یادگیری و توسعه و حفظ رف
 ی شنواهد محنور بنرای بهبنود    ها روشاز  هاآنهمچنین، 

 

ی، آور جمننعیننادگیری و مسننائپ رفتنناری و چگننونگی 
ی آگناهی  رین گ میتفنم برای  ها دادهتفسیر و استفاده از 

 دارند.

 کنه ینادگیری و رفتنار در خنالً روی      داننند  یم
شناسان مدرسنه بنا رویکنرد حنپ مسنئله      روان .دهد ینم
که یادگیری و رفتار در یك زمینه یا بافنت روی   ددانن یم
ی در مورد مسئله و همچنین، زمیننه آن  ها دادهو  دهد یم

 برای حپ مؤثر مسئله مهم هستند.
   بر ارزیابی و تحلیپ متغیرهای جایگزین )آنچنه
 .کننند  یمتوانیم تغییر دهیم( برای بهبود مسئله تمرکز  می
له بنر توصنیف   شناسان مدرسه با رویکرد حنپ مسنئ  روان

متغیرهایی که ممکن است با مسئله همبسنته باشند امنا    
)مثالً سابقه خنانوادگی   شوند ینمنتواند تغییر کند متمرکز 

کود.(. در عوض، بر مشنخص کنردن متغیرهنایی کنه     
بتوانند برای بهبود موقعینت مسنئله تغیینر کننند تمرکنز      

 (.کند یم)مثپ آموزشی که کود. دریافت  کنند یم
 کننردن بننا دیگننران سننخت تننالش  بننرای کننار
شناسنان مدرسنه بنا رویکنرد حنپ مسنئله       روان .کنند یم

کنه ینك    داننند  یمن بخفوص افرادی که موفق هستند، 
اهمیت  هاآن. شود یممسئله به سختی توسط یك فرد حپ 
کننند  دانند و در. میکار تیمی را به روش مشارکتی می
 ارد.پذیری نیاز دکه کار کردن با دیگران به انعطاف

 شناسان مدرسه با رویکرد حپ مسئله اینن  روان
ی مختلف را برای برآوردن منورد  ها مهارتخفوصیات و 
 کنند:زیر ترکیب می

  را در ینك   هنا آنکنه   کننند  یمبه مسائلی توجه
 کنند یمی خود استفاده ها مهارتاز  آنها پیوستار قرار دهد.

ند حپ کن دهند یمتا مسائلی را که روی  کنند یمو تالش 
و همچنین، خطر را کناه  داده و از روی دادن مسنائپ   

 پیشگیری کنند.
  ی هنا  گنروه ی بنزرگ،  هنا  گنروه مسائپ را برای

 هنا آن کوچك و یا به صورت فردی مورد توجه قرار دهند.
که شیوه حپ مسنئله فقنط بنرای منوارد فنردی       دانند یم

کنه   داننند  یمن  هاآنمتمرکز بر کود. قابپ کاربرد نیست. 
به  ها تیفعالمحور باید برای همه انواع  -دادهحپ مسئله 

کار برده شود )الگوهای چندالیه و حتی مدرسه به عنوان 
 واحد تحلیپ(.
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تکامااالای ااامسحااالمسااائلهدر
شناسیمدرسهروان

ی گذشته در مورد شیوه ها دههباید ذکر کرد که هر چند در 
حپ مسئله در آموزش مطالب زیادی نوشته ینا گفتنه شنده    

شناسی مدرسه یك اندیشه  لط ین روش انجام رواناست، ا
نیست. بلکه، تجلی عقایند، نظنرات و الگوهنای     اعتبار یبو 

ی هنا  جنبنه پیشین است. این بخ  به طور مختفر بعضی 
: چگوننه  کنند  یمن الگوی حپ مسئله را ارائه « اکنون و بعد»

شناسنان  این شیوه تکامپ یافته و چگونه بر کار روزانه روان
 .شود یمأثیر گذاشته و چه کسی توسط آن هدایت مدرسه ت

همانطور کنه قنباًل ذکنر شند، سنوزان گنری، محقنق        
شناسنان  شناسی مدرسه ، بیان کنرد کنه روان  نبرجسته روا

 کننده مسنائپ داده  حپ»مدرسه باید در اقدامات روزانه خود 
(. با توجه به اینکه گری این 1963باشند )گری، « 1محور  -

سال پنی  مطنرف کنرد، دیندگاه وی از      40ز ایده را بی  ا
شناسی مدرسه با رویکنرد حنپ مسنئله در مقایسنه بنا      روان

ی نیب  یپقابپ  ها تفاوتیی دارد. این ها تفاوتمفاهیم فعلی 
 توانسنتند  یمپیشگوهای آن زمان  نیتر قیدقهستند. چگونه 

ی کننند؟ بنا   نن یب  یپن ی آتنی در اینن زمیننه را    ها شرفتیپ
، توسعه 1975در سال  2زش افراد با ناتوانیتفویب ماده آمو

شناسی مدرسه، افزای  فشار بر ای شدن زمینه روانو حرفه
عمنپ کننند، افنزای     « متفدی»متخففان که در نق  

آمنوزان دارای نناتوانی ینادگیری،     در تعنداد دانن    سابقه یب
ی مداخلننه هننا روشاصننالف الگوهننای مشنناوره، توسننعه  

ی ارزشنیابی عملکنرد محنور، و    اهن  وهیشبهبودیافته، توسعه 
یی از هنا  مثنال ی پاسنخ بنه مداخلنه    هنا  روششامپ کردن 

این زمینه هستند. اما حتی با توجنه   نشده ینیب  یپتغییرات 
به گذشت زمنان و تغیینرات قابنپ توجنه در زمیننه تحنت       

هنای منؤثری کنه اینن روش بایند توسنط       بررسی، دیندگاه 
ود، بنا آنچنه   ی حاصپ هدایت شن ها دادهو  دار یمعنسنج  

 سازگار است. میشناس یماکنون به عنوان بهترین روش 
، «بهتننرین روش»( در ایننن ففننپ در مننورد 2002دنننو )

ی پارادایم حپ مسئله کنونی در این زمیننه را در اواینپ   ها شهیر
شناسان آن عفنر تحنت   که روان کند یم، و بیان داند یم 1950

 
1. Data- oriented problem solvers 
2. Individuals with disabilities education 

که مردم چگوننه  بودند « 3کاه  ناهماهنگی»ی ها هینظرتأثیر 
، آورنند  یمو آنچه به دست  خواهند یمبا چال  تفاوت بین آنچه 

. این ایده با مفهوم کنونی حپ مسئله که کاه  شوند یممواجه 
« افتند  یمن آنچه اتفنا   »و « شود یمآنچه خواسته »فاصله بین 

(. همچننین، دننو ذکنر    2008، 2002است، سازگار است )تیلی، 
، رئنیس انجمنن روانشناسنی    1960که در اواخنر دهنه    کند یم

شناسان توصیه کرد که برای تغییر آمریکا، دونالد کملپ، به روان
ی قابپ آزمای  بیندیشند، چنرا  ها هیفر ی خود باید به ها روش

ی اسنت.  نن یب  یپن که پیامدهای پارادایم و مداخالت  یر قابنپ  
هنای کننونی   دوباره، ارتباط روشنی بین بهترین روش و تنالش 

. شنود  یممشاهده  دهد یمه مدرن حپ مسئله را تشکیپ که شیو
شناسنی مدرسنه   از دیدگاه نظنری، شنیوه حنپ مسنئله در روان    

گراینی کناربردی اسنت. اینن     متناسب با فر یات فلسفی زمینه
ی بلکنه  نن یب  یپن شیوه استفاده از روش علمی را نه تنها بنرای  

برای تأثیرگذاری بر رفتنار جهنت رسنیدن بنه هندف ارزشنمند       
 (.  2004)بیگالن،  داند یم

پیشگام تاریخی بنه مفهنوم مندرن     نیتركینزدشاید  
 -های اساسنی رویکنرد داده  حپ مسئله، فرموالسیون مؤلفه

محور ارائه شده توسط برنسفورد و اسنتین   -محور و فر یه
نامیننده  IDEAL( اسننت کننه الگننوی حننپ مسننئله 1984)
ه اساسنی  ی پنج مرحلن ها سرواژه. عنوان این الگو از شود یم

، تشنکیپ شنده اسنت:    انند  کردهکه برنسفورد و استین بیان 
ی هنا  حنپ  مشخص کردن مسئله، تعریف مسئله، کشنف راه 

حنپ و بررسنی تنأثیر ینا پیامند       مختلف، بنه کنار بنردن راه   
کاربردی که انتخاب شده است. تفور ما این است که همه 

شناسنی مدرسنه   ی مؤثر برای حنپ مسنئله در روان  ها وهیش
هنای  صالف این الگوی اولیه هستند، کنه از مؤلفنه  همگی ا

 اند. اساسی آن مشتق شده
پیشننرفت اخیننر در تکامننپ الگننوی حننپ مسننئله در    

شناسی مدرسه شامپ همراه شدن الگوهای سنه الینه    روان
ی پاسخ به سنج  مداخله و حمایت ها روشارائه خدمت و 

ی است که مشکالت یادگیری دارند )شنین و  آموزان دان از 
( RTI) 4(. پاسخ به مداخله2008اکر، در دست چاپ؛ تیلی، و

آموزان به یك روش ارائه خدمت است که پاسخگویی دان 
 دهنند  یمن برنامه درسی و مداخله شدت خدماتی را که ارائه 

ترین مفهوم  مهم»(، 2007. طبق نظر گرشام )دهد یمنشان 
 

3. Dissonance reduction 
4. Response to intervention 



 13      شناس مدرسه با رویکرد حپ مسئله در قرن بیست و یکمروان :1فصل 

 

( جور کردن شدت مداخلنه  RTIدر الگوی پاسخ به مداخله )
(. 17)ص « شدت مسئله و مقاومت به تغییر مسئله اسنت  با

مدل سه الیه ارائه خدمت، که توسط هاوکینز و همکناران،  
این کتاب بحث شده است، متناسب با این شیوه  2در ففپ 

، اولنین الینه   شنود  یمبحث  2است. همانطور که در ففپ 
الگوی سه الیه شامپ سنج  و مداخله است که در سنط   

آمنوزان چنند بنار در سنال     . همه دان دهد یمجهانی روی 
و راهبردهای مداخله پیشگیرانه )بهبنود   شوند یم ربالگری 

ی انضباطی مدرسه، تغییر در برنامه درسی ریا نی(  ها روش
 رود یمن . انتظنار  شنود  یمن آمنوزان اجنرا   برای همنه دانن   

 80-90ی مداخله در اینن سنط  نیازهنای تقریبناً     ها تالش
این الگو،   ا برآورده کند. در دومین الیهآموزان ردرصد دان 

، اننند ننندادهپاسننخ  1ی کننه بننه مداخلننه الیننه آمننوزان داننن 
شده و مداخالت گروه کوچك که بخ  خاصی از  مشخص

ارائنه   هاآن، برای دهد یمآموزان را هدف قرار نیازهای دان 
درصد(  1-5ی )آموزان دان . برای نسبت کوچکی از شود یم

، منداخالت الینه   اند ندادهپاسخ  2و  1یه که به مداخالت ال
بنرای   کند یم، که حمایت شدیدتر و فردی شده را فراهم 3

 .شود یمآموزان ارائه دان 
شناسان بایند در فراینند حنپ مسنئله     در هر الیه، روان

 ی مشخصدرست  بهدرگیر شوند تا اطمینان یابند که مسائپ 
آمنوزان  انن  بنرای اکثرینت د   شده اجراو مداخالت  اند شده 

مؤثر بوده است. گر چه فرایند حپ مسئله و پاسخ به مداخله 
مترادف نیستند، فرایند حپ مسئله بخشنی از الگنوی منؤثر    

ی این کتاب اسنتفاده از  ها ففپچندالیه ارائه خدمت است. 
الگوی حپ مسئله را در الگوی ارائه خدمت چندالینه منورد   

ن مشاهده خواهند . همانطور که خوانندگادهند یمتوجه قرار 
)سننج ( اینن چنارچوب جدیندتر      ها نهیزمکرد، در بعضی 

 دراسننت و تحقیقننات کمتننری در مننورد آن وجننود دارد.    
ی دیگر )ارزیابی تحفیلی و مداخله( ادبیات بیشتری ها نهیزم

کلی، امیندواریم کنه خواننندگان بنا اینن       طور بهوجود دارد. 
تاً ساده است دیدگاه موافق باشند که الگوی حپ مسئله نسب

و همچنین سیال و سازگار است. این حقیقت که شیوه حنپ  
ی آموزشی ها روشبا  تواند یممسئله در حال تکامپ است و 

 در حال توسعه ترکیب شود بسیار مفید است.

مراحلفرایندحلمسئلهبهعنامان
چارچمباینجلد

همانطور که قبالً ذکر شد، ما معتقدیم الگنوی حنپ مسنئله    
شناسنی مدرسنه   ب عالی را برای ارائه خندمات روان چارچو
چنارچوب   دهی سازمان. پس از این الگو برای کند یمفراهم 

هایی که مطابق با الگنوی حنپ مسنئله    این کتاب، با ففپ
، ها ففپکنیم. برای فراهم کردن زمینه هستند، استفاده می

. میکنن  یممراحپ حپ مسئله را به صورت مختفر مشخص 
ی رین گ میتفم(، در روش حپ مسئله، 2008ی )طبق نظر تیل

 :شود یمزیر هدایت  سؤاالتبا پاسخ دادن به 

 مسئله چیست؟ 
  ؟دهد یمچرا روی 
  انجام داد؟ توان یم چه آندر مورد 
  ؟دهد یمآیا جواب 

شناس مدرسه با رویکرد حپ مسئله قادر به انجنام  یك روان
 شناس مدرسه بنا رویکنرد  همه این مراحپ است. پس روان
که قابلینت تغیینر را    کند یمحپ مسئله بر رفتارهایی تمرکز 

 شنود  یم، مطمئن کند یمرا به سادگی مشخص  هاآندارند و 
ی در جنای خنود هسنتند و از    رین گ اندازهکه پیامدهای قابپ 

 . کند یمبرای هدایت فرایند استفاده  ها داده

مسئلهچیست؟

ید اختالف اول در فرایند حپ مسئله، با سؤالبرای پاسخ به 
بین عملکرد واقعی، فعلی و پیامد مطلوب را مشخص کنیم. 

باید به طریقی توجیه شوند که در تعینین شندت    ها اختالف
مشکپ و تنظیم هدف مفید واقع شوند. توصنیفات عیننی و   
روشن برای اطمینان از اینکه همه در این فراینند در منورد   

مهنم  و یك هدف دارند  کنند یمرفتارهای یکسان صحبت 
ی ا ننه یزم، عوامنپ  دهد یماست. چون مسئله در زمینه روی 

پیرامون مشنکپ هنم بایند ارزینابی و توصنیف شنود؛ اینن        
اطالعات منجر به دومین مرحله، یعنی این مرحله کنه چنرا   

 .شود یم، دهد یممشکپ روی 
سنج  و تحلیپ: »در این کتاب، ش  ففپ در بخ  

هنار ففنپ در   و همچنین، چ« تمرکز بر پیامدهای تحفیلی
سنج  و تحلینپ: تمرکنز بنر مسنائپ هیجنانی و      »بخ  
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اولین مرحله در فرایند حپ مسئله را مد نظنر قنرار   « رفتاری
اطالعاتی در مورد سنج  در سنط    ها ففپ. این دهند یم

ی خناص در  هنا  مهنارت گستره مدرسه و همچنین سنج  
 .کنند یمهمه سطوف فرایند پیشگیری و مداخله را فراهم 

؟دهدیمشکلروسچرام

 ازشناسنان مدرسنه بایند    وقتی مشکپ مشخص شند، روان 
. دهند  یمکاربردی مشخص کنند چرا مشکپ روی  نظر نقطه
در این مرحله شامپ متغیرهای  یر قابپ تغییر نیست « چرا»

ی شنناختی نمنره پنایین    هنا  ییتوانا)مثالً کود. در آزمون 
یطنی  ی و محا ننه یزمکسب کرده است(، بلکنه بنر شنرایط    

تغییر کنند. بنرای مثنال، ممکنن      تواند یممتمرکز است که 
ی شنناختی نمنره پنایینی    ها ییتوانااست کودکی در آزمون 

گرفته باشد، اما خواندن را نیاموخته باشد چون زمنان کنافی   
برای خواندن در مدرسه و خانه بنه او داده نشنده اسنت. ینا     

یزان یك نوجوان با سابقه خانوادگی افسردگی ممکن است م
قابپ توجهی افسنردگی را تجربنه کنند چنون بنه خنودش       

بخشنی  اسنت و در هنیف فعالینت لنذت      ارزش یبن  دیگو یم
تغیینر کننند    تواننند  یم. همه این متغیرها کند ینممشارکت 

یناد بگیرنند و احسناس     تواننند  یمن آموزان طوری که دان 
سننج  و  »ی دو بخن   هنا  ففنپ بهتری داشنته باشنند.   

رحلنه حنپ مشنکپ را هندف قنرار      هنم دومنین م  « تحلیپ
ی هنا  دادهفراینند اسنتفاده از    8. بخفنوص ففنپ   دهند یم

سنج  را برای مشخص کردن عملکرد مسئله مورد توجنه  
شنناس مدرسنه بنا    روان شنود  یمن ، که باعنث  دهد یمقرار 

رویکرد حپ مسئله مداخالتی را ارائه کنند کنه مربنوط بنه     
 رفتاری است که باید تغییر داده شود.

درممردآنانجامداد؟تمانیمچه

هنگام انتخاب یك راهبنرد مداخلنه بنرای توجنه بنه ینك       
مشکپ خاص، مداخله باید احتماالً مسنئله را بهبنود بخشند    
)یعنی اختالف بنین عملکنرد واقعنی و مطلنوب را کناه       
دهنند(. پننس، مننداخالت باینند بننه خنناطر مناسننب بننودن   

وی داده بنا دالیلنی کنه مشنکپ ر     هاآنعملکردشان )ارتباط 
)اینکنه بنر اسناس شنواهد در      هنا آناست(، احتمال موفقیت 

)متناسنب   هنا آنی ا ننه یزمادبیات تحقیق هستند(، و تناسنب  

بودن با موقعیت و زمینه( انتخاب شوند. بگذارید فرض کنیم 
ی شده در مورد مسئله و دلیپ روی دادن آور جمعاطالعات 

حتماالً به که راهبرد خاصی ا کند یمی را مطرف ا هیفر آن 
. در اینجا، باید به دقنت  کند یمبهبود موقعیت مسئله کمك 

 راهبرد را طراحی کنیم.
ی مختلنف مداخلنه را   هنا  جنبنه یك طرف مداخله باید 

لحاظ کند. برای مثال، یك طرف مداخله دقیق ممکن است 
( منابع و 2ی مداخله را توصیف کند، )ها روش( مراحپ و 1)

( 3را توصنیف کنند؛ )   هنا آنودن مواد مورد نیناز و موجنود بن   
ی افنراد شنامپ در ارائنه مداخلنه را     هنا  تیمسئولو  ها نق 

( برنامه مداخله و موقعینت آن را مشنخص   4توصیف کند؛ )
( مشخص کند چگونه مداخله و پیامدهای آن کنترل 5کند؛ )

( زمان اجنرا و رسنیدن بنه اهنداف مطلنوب را      6؛ )شوند یم
گونه اطالعات تحلیپ و چ کند ( مشخص 7؛ و )کند توصیف 
 .شوند یماصالف 

اجنرای راهبردهنای   »مرحله در بخن    16هر یك از 
سومین مرحله فراینند حنپ مسنئله را    « پیشگیری و مداخله

کنه   شنود  یمن . این بخ  با ففلی آ از دهند یمهدف قرار 
ی شواهد محور و راهبردهای پیشگیری و مداخله را ها روش
ی هنا  روشر اسنتفاده از  ی بعدی بن ها ففپ، و کند یممرور 

بنرای   هنا  دادهی مسنتمر  آور جمنع شواهد محور و همچنین 
تعیین اینکه آیا راهبنرد پیشنگیری و مداخلنه بنرای هندف      

 .کند یمخاص مؤثر است یا خیر، تأکید 

؟دهدیمآیامداخلهجماب

بفهمیم آیا یك مداخله برای یك موقعینت   میتوان یمما 
تعینین پاسنخ    خاص مشکپ مؤثر اسنت ینا خینر. بنرای    

آموزان به راهبرد مداخله، باید اطالعاتی را در مورد دان 
آمنوزان  میزان اجرای مداخله و اینکه پیامندهای دانن   

ی کننیم. کنتنرل و سننج     آور جمعیا خیر،  افتهیبهبود
ی اساسی فرایند حنپ مسنئله هسنتند.    ها جنبهمستمر از 

آموزان، ( پیامدهای مورد نظر دان 1ها باید در مورد داده
( اعتبار اجتمناعی مداخلنه و   3( اجرای درست مداخله، 2

ی گنردد. دو ففنپ در   آور جمنع آموزان پیامدهای دان 
به آخرین مرحله فرایند حنپ  « ارزیابی مداخالت»بخ  
 .پردازند یممسئله 
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هاستمیساجراسحلمسئلهدرسطح

شناسان مدرسه باید در مورد مراحپ فرایند حپ ننه تنها روا
ی مدرسه که استفاده ها روشسئله آگاه باشند، بلکه باید از م

نینز آگناهی    کنند  یمن مستمر الگوی حپ مسئله را حماینت  
بنرای حماینت از    هنا  ستمیسایجاد »داشته باشند. در بخ  

را  هنا  سنتم یسچهار ففپ مباحث سط  « الگوی حپ مسئله
برای اطمینان از اجرای مناسب الگوی حپ مسنئله پوشن    

آخرین ففپ در این بخ  الگوی حنپ مسنئله را   . دهند یم
 کند. در عمپ مرور می

حماشی:خطمشیحلمسئله

شاید مؤثرترین روش برای فهمیدن دلیپ تأکید ما بنر حنپ   
مسئله در این جلد و اینکه چگونه این الگو بر ارائه خندمات  

، مشننخص کننردن گننذارد یمننشناسننی مدرسننه تننأثیر روان
بنه روش حنپ    هنا آنروزانه متخففان واقعی است که کار 

. این بخ  شامپ نیمرخ مختفنر ینا   شود یممسئله هدایت 
شناس مدرسه تنازه کنار اسنت    مربوط به سه روان 1حواشی
سنال تمنرین    5اند و کمتنر از  التحفیپ شدهها فارغ)همه آن
. جنیفر اند دهیدی حپ مسئله آموزش ها اند( که در روشکرده

ارس مسنتقپ کاتولینك   شناس مدرسه در مدگیسریتر، روان
شنناس مدرسنه در   ونکوور در کانادا اسنت. چنان پناتر روان   

آژان  آموزش ناحیه هرتلند در جانستون، آیوا اسنت. منویرا   
شناس مدرسه و متخفص پاسخ به مداخله در مك کنا روان

بخ  خدمات آموزشی جنول اورگون در مدفورد است. همه 
ا بنرای مفناحبه   شناسان با اشتیا  درخواست ما راین روان

برای ایجاد تفاوت  هاآنی ها تالشپذیرفتند و اجازه دادند از 
و آموزگارانی کنه از   شانیها خانوادهآموزان، در زندگی دان 

 ، بهره گیریم.کنند یمحمایت  ها آن
اکثریت کار من بر اساس الگنوی  »جنیفر ذکر کرد که 

 کننم  یمن گناهی تنالش   »، و ا افه کرد «حپ مسئله است
حپ کننم تنا صنرفاً در سنط       ها ستمیسرا در سط   مسائپ
به عنوان یك مثنال، او درگینر شندن خنود را در     «. مدرسه
های اخیر مدرسه برای اصالف طراحی آموزشی برای تالش
 کنردم  یمی که آنجا کار ا هیناح»آموزان توصیف کرد. دان 

 
1. vignettes 

آموزان را ی آموزش فردی برای دان ها طرففرایند نوشتن 
بود تا اسناد مؤثرتری ایجاد کنند. روشی که منن   تغییر داده

از راهبردهای حپ مسئله استفاده کردم با حضنور ینافتن در   
اهنداف   کردم یمآموزان بود ... و تالش  دان  IEPجلسات 

«. آمنوزان توسنعه دهنم   روشن و مناسبی برای اینن دانن   
جنیفر بر حسب مزایای روش حپ مسنئله، مداخلنه اولینه را    

 شنود  یمن درگیر شدن در مباحثی که مطنرف  » مؤثر دانست.
بسیار مناسب و مؤثر است، بخفوص برای مباحث تحفیلی 

مشکالت زودتنر منورد توجنه قنرار      شود یمخاص ... باعث 
گیرند، قبپ از اینکنه بنه حندی جندی شنوند کنه نیازمنند        

ی هنا  روشاو تأکیند کنرد کنه    «. ی شدیدتر باشندها تالش
در »دهد رصت را به او نمیاین ف شناسی مدرسه سنتی روان

قبپ با کودکنان   ها مدتاین روش نسبت به روش سنتی از 
 «.شوم یمدرگیر 

کار فعلی مویرا به عننوان متخفنص درگینر شندن در     
پاسخ به مداخله است، به این معنی که بیشتر درگیر مشاوره، 

شنناس  ی سط  سیستم اسنت، تنا روان  ها تالشآموزش و 
ی حپ مسنئله در کنار او   ریگ جهتمدرسه. یك جنبه جالب 

و قابنپ   ریپذ انعطافکه حپ مسئله یك شیوه  دهد یمنشان 
شند،   پیالتحف فارغتغییر است. مویرا که از دانشگاه اورگون 

، که بنه او کمنك کنرد    کرد یماز نزدیك با روالند گود کار 
؛ گنود، گروبنا و   ODMالگوی پیامد محور را توسنعه دهند )  

از شنیوه حنپ    افتنه ی وسنعه ت(، یك روش 2002کامینسکی، 
الگوی حپ مسئله و تکامپ الگنوی  »مسئله. مویرا ذکر کرد 

گسنترده   هنای  دسنتگاه پیامد محور برای توسنعه و اجنرای   
او در استفاده « مدرسه و مداخالت فردی اساسی بوده است.

از شیوه حپ مسنئله و الگنوی پیامند محنور مزاینایی مثنپ       
در مقایسننه بننا  آمننوزانتوانننایی ارزیننابی عملکننرد داننن »

ی همسنناالن و اسننتفاده از شننیوه پیشننگیرانه و  هننا گننروه
های اولیه سیستماتیك برای مداخله با فراهم کردن حمایت

را مشاهده کرده است و همچنین، « آموزان الزم برای دان 
یی هنا  یابین ارز»که این شیوه باعث اسنتفاده از   کند یمذکر 
ان، با استفاده از آموزشود که به تعیین رشد هفتگی دان می

گر چه منویرا  « گیری حساس است.های تفمیمدستورالعمپ
یی کنه  هنا  طیمحی خود برای کار در ا حرفهی ها انتخابدر 

 دهین د آمنوزش یی را که وی ها مهارتی استفاده از ها فرصت
، دقیق بوده است، اخیراً به مدت چند سال به کنند یمفراهم 

در معنرض الگوهنای    عنوان معلم آموزش ویژه کار کرده و
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شناسی مدرسه از جمله متفدی سنتین الگوی مختلف روان
کنه   کنند  یمن سنجی بوده است. او مزایایی را مشاهده روان

ارزینابی بنه شنیوه سننتی     : »کنند  یمروش حپ مسئله ارائه 
 .«ردیگ ینمشناسی مدرسه مداخله را در نظر روان

 کار روزانه جان هم تحت تأثیر روش حپ مسئله است:
را  دهم یمی حپ مسئله هر کاری که من انجام ریگ جهت»

. از جمله همه تفمیمات آموزشی من توسط کند یمهدایت 
جنان مثنالی را ذکنر    .« شنود  یمن فرایند حپ مسئله هدایت 

که چگونه از روش حپ مسئله بنرای هندایت تفکنر     کند یم
آمنوزی بنا   هنگنام توجنه بنه دانن     : »کند یمخود استفاده 
دارم مشنخص  ی، اولین قندمی کنه بنر منی    مشکالت رفتار
از طرینق مفناحبه بنا معلمنان و      نیآفر مشکپکردن رفتار 

که  کنم یمآموز است. سلس تأیید کارکنان و مشاهده دان 
از طریق مقایسه با رفتار همسناالن و آنچنه از او    آموز دان 
سنلس  «. است ای مالحظه قابپدارای مشکپ  رود یمانتظار 

دهد، که  آفرین روی می ا رفتار مشکپکند چر او مشخص می
برای این کار باید مشخص کنیم چنه رویندادهایی رفتنار را    

کنننده   کنند و چه متغیرهایی در کالس تقویت بینی می پی 
کند بفهمیم  رفتار هستند. همه این اطالعات به ما کمك می

دهند، و اگنر بندانیم چنرا      آفنرین روی منی   چرا رفتار مشکپ
ای را توسنعه دهنیم    توانیم مداخله می دهد، مشکپ روی می

که در کاه  رفتار مؤثر است. وقتی مداخله توسنعه یافنت،   
کننیم و کنارایی آن را در طنول زمنان      مداخله را اجنرا منی  

کنیم. جان تفاوت زیادی بین کار همکاران خنود   ارزیابی می
به عقیده من »گیرد.  شناسی مدرسه سنتی در نظر میو روان

اسنت کنه در روش حنپ مسنئله همنه       تفاوت اصنلی اینن  
دهم بنه منظنور توسنعه مداخلنه      هایی که انجام می ارزیابی

آموزان برای است. گر چه بخشی از روش من ارزیابی دان 
ها در آموزش ویژه است، بیشتر تمرکنز  واجد شرایط بودن آن

آموز مفید بر تعیین راهبردهای آموزشی است که برای دان 
 «است؟

یرا و جان همگی موافق هسنتند  گر چه جنیفر، مو
گیری حپ مسئله وجود دارد،  که مزایای زیادی در جهت

شناس مدرسه بنرای هندایت روش   آنها به عنوان روان
پذیرنند   کنند، همچنین می خود با یکدیگر همکاری می

کند که  که این مسیر همیشه آسان نیست. جان ذکر می
هده اشتباهی که او در رابطه با روش حپ مسنئله مشنا  

این روش ارائنه حماینت ا نافی    »کرده این است که 

آموزانی که به آن نیاز دارنند را بنه تنأخیر     برای دان 
هنوز این اندیشه کلنی وجنود دارد کنه    »و « اندازد می

تننرین حمایننت بننرای همننه    آمننوزش ویننژه مناسننب 
همچننین  «. کننند آموزانی است کنه تنالش منی    دان 

زگارانی که با آنها کند که بسیاری از آمو جنیفر ذکر می
گیرند  کار کرده سنج  را به عنوان مداخله در نظر می

تا بخشی از فرایند تشخیص مسنئله. عنالوه بنر اینن،     
معلم نسنبت بنه    مقاومتکند که گاهی  مویرا بیان می

پذیرد که این کار مستلزم  تغییر را مشاهده کرده و می
ست پذیری بیشتر ا اندیشه بیشتر، کار بیشتر و مسئولیت

هنننای آموزگننناران در ینننادگیری  و بسنننیاری از روش
گیری کود. بستگی دارد تا حپ  آموزان بر جهت دان 

هنایی کنه در    مسئله. این سه متخفص علیر م چال 
انند کنه    کار خود با آن مواجنه هسنتند، متقاعند شنده    

ها و  آموزان، خانوادههای آنها برای حمایت دان تالش
مفیند   -مسئله اسنت که بر اساس شیوه حپ  -معلمان

کنند. و با توجه به  است و آنها تفاوت مثبتی ایجاد می
گیرند که بر اساس  اینکه آنها فرایندهایی را به کار می

داده است، وقتی نتایج مثبت را در. کنند، حتماً چیزی 
 بی  از یك احساس است. 

اندیشهنهایی

برای دست یافتن به چیزهای بزرگ اول باید خینال کننیم،   
د تفور کنیم و سنلس طراحنی کننیم .... بناور کننیم... و      بع

 عمپ کنیم!  
 آلفرد مونتاپرت -

اننداز  در این ففپ مقدماتی، هدف اولینه منا ارائنه چشنم    
شناس مدرسنه بنا رویکنرد حنپ     نای از نق  روا گسترده

های این جلد است که  مسئله و چارچوبی برای بقیه ففپ
ه در هننای مهننم شایسننتگی روش حننپ مسننئل     زمینننه
دهد. هندف منا ارائنه     شناسی مدرسه را گسترش می روان

دیدگاه و توصیف عملی دان  و ابزارهای الزم برای انجام 
شناس مدرسه با رویکرد حپ مسئله است. ما به نق  روان

تواننند بننرای  طننور جنندی بننرای آنچننه ایننن رویکننرد مننی
شناسی مدرسه ارائه دهد و نشان دادن تفاوت واقعنی   روان

ء پیامدهای بهتر آموزشنی و سنالمت روان بنرای    در ارتقا
ایم. امیدواریم کنه خواننندگان    آموزان هماهنگ شدهدان 




