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 چکیده

کنند، در می ی روانشناسی رفتاری مطالعهروانشناسی رفتاری بررسی ارتباط میان ذهن و رفتار ما است. پژوهشگران و دانشمندانی که در زمینه

های ما به تالشند تا درک کنند دلیل رفتارهای ما چیست و الگوهای رفتارها و اقدامات ما را بشناسند. رفتارگراها معتقدند که واکنش

فتاری و دهند. پژوهشگران این حوزه امیدوارند بتوانند با استفاده از رفتارگرایی به شناخت الگوهای رهای محیطی، اعمال ما را شکل میمحرک

توانند رفتارها و عادات فردی بهتری در خود ها میبینی رفتار انسان و همچنین حیوانات دست پیدا کنند. در این صورت انساندر نتیجه پیش

های بهتری برای زندگی شوندایجاد کنند و از این طریق جوامع انسانی نیز تبدیل به مکان . 

ی رفتارها از طریق شرطی ی این ایده است که همهی آموزشی بر پایهشود، یک نظریهنیز شناخته میرفتارگرایی که با نام روانشناسی رفتاری 

دهدشوند. شرطی شدن از طریق تعامل با محیط رخ میشدن حاصل می . 

شودهای روانی درونی بررسی تواند به روشی منظم و قابل مشاهده و بدون توجه به حالتبر اساس این سبک فکری، رفتار می . 

های ها، احساسات و حالتدر سبک فکری رفتارگرایی، اساسا تنها رفتارهای قابل مشاهده و ملموس باید در نظر گرفته شوند، زیرا شناخت

 .روانی بسیار ذهنی هستند

اش صیتی و افکار درونیهای شخی ژنتیکی، ویژگیزمینهگیر بر این باورند که هر فرد به طور بالقوه و بدون توجه به پیشرفتارگراهای سخت

 .اش انجام دهد و این مسئله تنها به شرطی شدن صحیح نیاز داردهای فیزیکیی تواناییتواند آموزش ببیند که هر کاری را در محدودهمی

 

 

 تعامل با محیط، شرطی شدن، رفتارگرا ، روانشناسی  رفتاری : کلمات کلیدی

 

 مقدمه 
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ایم تا آنچه که ، نظاره گر کارهای دیگران بوده؛ کوشیدهزندگی  هایهستیم. همواره، از نخستین سالهریک از ما، دانشجوی علوم رفتاری 

دهد تا بتواند، آنچه کنیم را تفسیر نماییم. در سراسر زندگی؛ فرد، مشغول مطالعه دیگران است. انسان، شیوه رفتار دیگران را تعمیم میمشاهده می

کند که فرد )بر اساس منافعش(، نی و توجیه کند. رفتار، امری تصادفی نیست؛ بلکه معلول است و در جهتی میل میکه انجام خواهند داد را پیش بی

ت آن را باور دارد. بدیهی ست که افراد، با هم متفاوت اند. افرادی که در وضعیت یکسان، قرار گیرند؛ کار مشابهی، نخواهند کرد؛ ولی، ثبا

 است.رویه، منشأ رفتار همه افراد 

بوده و سازمان یافته نظم   کرد. در بیشتر موارد که تابع نوعیتوان پیش بینی دارد. زیرا، بر اساس آن، میثبات رویه در رفتار، اهمیت بسیار زیادی 

وان پیش بینی کرد و تها، صد در صد درست نخواهند بود(. عموماً، رفتارها را میهستند، رفتار دیگران، قابل پیش بینی ست )البته، این پیش بینی

رفتار انسانی، ٔ  های دقیق و معقول است. دیدگاه به اصطالح، عقل سلیم، دربارهرفتار، وسیله یا روشی، برای پیش بینیٔ  تحقیق سیستماتیک درباره

  شود.، محسوب نمی«عقل سلیم»است؛ از دیدگاه دیگری، عقل سلیم  چندان درست نیست. آنچه از نظر یک نفر،

 

 ییرفتارگرا

بود. همزمان با این مکتب در علم آنروز روانشناسی دنیا مکاتب  رفتارگرایی  نجام شد نامشایاالت متحده  ا در ۲۰مکتبی که در اوائل قرن 

بودند. رفتارگرایی در میان روانکاوی   وگشتالت  و روانشناسی رفتارگرایی مکتب بزرگ و همه گیر آن دوران ۳دیگری بنیانگذاری شده بودند. 

تأثیر عظیمی بر روانشناسی بر جای گذارد. « اعالمیه رفتارگرا»بود که با انتشار  واتسون  مکتب شهرت بیشتری یافته بود. بنیانگذار این مکتب ۳این 

نیز  پاسخ -روانشناسی محرک گیرد و بهمین دلیل بهپایان میپاسخ  شود وبا یکآغاز می محرک ای با یکاین مکتب عقیده داشت که هر پدیده

 مشهور شده بود.

 

  شناسیرفتار 

ده به مجموعه واکنش ها و کنش های پدیده ها، رفتار گفته می شود. شناخت و شناسایی این رفتارها امکان پیش بینی، کنترل و تغییر رفتار پدی

فتار رقبا و سایر اجزاء از اهمیت بسزایی ها را میسر می سازد. در مقوله تجارت و بازار، مطالعه رفتار مشتری، رفتار کارکنان، رفتار سازمان، ر

ییر برخوردار است که باید با روشهای علمی و تحقیقاتی به آن پرداخته شود. مثالً بررسی و شناخت رفتار مشتری با محصول، ما را در زمینه تغ

یا گروهی آنان می تواند تحلیل های روشهای فروش، تولید، توزیع و قیمت راهنمایی می کند. مطالعه رفتار کارکنان و واکنش های فردی 

بسیار مفیدی را برای پیش بینی، کنترل و تغییر هنجارهای رسمی و غیر رسمی درباره شخصیت، ادراک، نگرش، انگیزش، یادگیری و آموزش 

ان فراهم آید. سازمانها نیز افراد در اختیار مدیران قرار دهد تا امکان دستیابی به راهکارهای تقویت هنجارها و یا حذف ناهنجارها برای ایش



کنش هایی هستند که رفتار سازمانی نام دارند. مواردی چون فرهنگ سازی، جایگاه سازمانی و... از تحت تاثیر نیروهای محیطی ، دارای وا

ندجمله رفتارهای سازمانی هستند که همواره در تحلیل های کالن از یک موسسه و بنگاه اقتصادی، مورد توجه قرار می گیر . 

  

 مطالعات رفتارشناسی

 

برای بررسی و شناخت رفتارها، مطالعات و روشهای فراوانی وجود دارد که در چارچوب روشهای علمی و تخصصی انجام می شود. مثالً 

و روشهای  درباره رفتارشناسی نیروی انسانی، کارشناسان علوم مدیریت، روان شناسی و جامعه شناسی مطالعات بسیار عمیقی انجام داده اند

تقویت  مناسبی را ابداع کرده اند تا بتوانند وضعیت و علل رفتارهای نیروی انسانی را شناسایی و ارزیابی کنند و راه کارهای مناسب آن را برای

با مشاوره هنجارها و رفع ناهنجاری ها عرضه نمایند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، توصیه می شود، موسسات و بنگاه های اقتصادی 

کارشناسان به بررسی رفتارهای فردی، گروهی، و یا سازمانی خود اقدام کنند. در این بخش، برخی از نتایج کلی مطالعات رفتارشناسی را 

 .درباره ویژگی های افراد منفعل، متعادل و تعارض آفرین به طور خالصه مطرح می کنیم

  

منفغل :ویژگی های فرد   

های زیر برخوردارندافراد منفعل از ویژگی  : 

 .زود تحت تاثیر قرار می گیریند-

 .نمی توانند دیگران را تحت تاثیر قرار دهند-

 .در مقابل کار شکنی دیگران عکس العمل نشان نمی دهند-

 .دوست دارند به دیگران وابسته باشند-

 .وابستگی خود را به دیگران ناخوشایند می دانند-

- نمی شونداز پایمال شدن حق خود ناراحت  . 

 .در مقابل کسانی که به قیمت عدم موفقیت آنان پیروز می شوند، عکس العمل نشان نمی دهند-

 .مصالحه را به مجادله و مشاجره ترجیح می دهند-

 .از کارهای پرجنب و جوش دوری می کنند-

 .با استدالل طرف مقابل زود قانع می شوند-



 .از تغییر وضعیت خود احساس نگرانی می کنند-

 .در صورت تعارض با دیگران، نیازهای طرف مقابل را بر نیازهای خود ترجیح می دهند-

 .در صورت تعارض با دیگران، اختیار حل مسئله را به طرف مقابل می دهند-

 .از تعارض و اختالف با دیگران دوری و وحشت دارند-

 .عالیق خود را رک و روراست بیان نمی کنند-

  

:ویژگیهای فرد متعادل  

 :فرد متعادل از ویژگی های زیر برخوردار است

 .با همکاران خود تفاهم دارد-

 .از روی عمد برای دیگران ایجاد مشکل می کند-

 .نسبت به دیگران پرخاشگری نمی کند-

 .درصدد انتقام جویی از دیگران برنمی آید-

 .واقع گرا است-

 .اشتباهات خود را می پذیرد و درصدد اصالح آن برمی آید-

 .به دیگران فرصت موفقیت می دهد-

 .وابستگی دوطرفه با دیگران را دوست دارد-

 .پیروزی را تنها برای خود نمی خواهد و از موفقیت دیگران هم لذت می برد-

 .عمدتاً مصالحه را بر مشاجره ترجیح می دهد-

 .منطق طرف مقابل را می پذیرد-

- ار می بندددر برخورد با مسائل، راه حل های مختلف را به ک . 

 .خواسته های طرف مقابل را همانند خواسته های خود می داند-

 .خود را به جای طرف مقابل قرار می دهد و به مواضع او احترام می گذارد-

 .راه حل های میانه را کارساز می داند-

 .به طور کلی فردی است متعادل، میانه رو،مصلحت گرا،اهل همکاری و بحث منطقی-

  



:فرد تعارض آفرین ویژگی های  

 :فرد متعارض از ویژگی های زیر برخوردار است

 .با همکاران ودربعضی مواقع با همسر خود تفاهم ندارند-

 .از ناکامی دیگران احساس رضایت می کند-

 .خودخواه است-

 .برسرمسائل جزئی خشمگین می شود-

 .کینه توز و انتقام جو است-

 .پرخاشگری را دوست دارد-

- خود را نمی پذیرداشتباهات  . 

 .از مخالفت کردن در جمع لذت می برد-

 .از رک گویی و بدون پرده حرف زدن ابایی ندارد-

 .مشارکت با دیگران را دوست ندارد-

 .همواره سعی دارد خواسته های خود را به دیگران تحمیل کند-

 .وابستگی دیگران را به خود دوست دارد-

- کنددر برابر نظرهای جمع مقاومت می  . 

 .به دیگران اعتماد ندارد-

 .دائماً احساس شکست می کند-

 .رقابت ناسالم را دوست دارد-

 .در به کرسی نشاندن خواسته های خود اصرار می ورزد-

 .پیروزی خود به قیمت شکست دیگران را دوست دارد-

 .از جریحه دار کردن احساسات دیگران لذت می برد-

 اندی رفتاری تأثیر گذاشتهاندیشمندان متعددی روی روانشناس

پرداز و روانشناس مهم نیز بودند که تأثیرات ماندگاری روی روانشناسی رفتاری عالوه بر آنهایی که تا اینجا نام برده شد، تعدادی نظریه

 جان بی. واتسن، «کالرک هال» روانشناس پیشروی آمریکایی، »قانون اثر« را توصیف کرد و «ادوارد ثورندایک»گذاشتهاند. در این میان، 

.را ارائه داد« ی یادگیرینظریه»، روانشناس آمریکایی، روانشناس آمریکایی  . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84._%D9%87%D8%A7%D9%84


 های درمانی وجود دارند که ریشه در روانشناسی رفتاری دارندتعداد زیادی روش

چنان مهم ی آن همشود، اما اصول اولیهگرفته میای در نظر زمینه، روانشناسی رفتاری بیشتر به عنوان یک علم پس۱۹۵۰ی گرچه پس از دهه

های تازه مانده برای کسب مهارتاغلب به عنوان یک روش درمانی برای کمک به کودکان اُتیسمی و عقب« تحلیل رفتار»هستند. حتی امروزه 

شوند( و زنجیر کردن ار مطلوب تشویق میهای نزدیک به رفتدهی )که در آن تقریبرود. این کار اغلب شامل روندهایی مانند شکلبه کار می

های رفتاردرمانی شود. سایر روشهای متوالی به هم( میتر و سپس آموزش و زنجیر کردن گامهای کوچک)تقسیم کردن یک کار به بخش

شودسازی و مدیریت احتمال می، اقتصاد رمزی، مدلزدایی منظمحساسیت شامل درمان ناسازگاری، . 

 روانشناسی رفتاری نقاط قوتی دارد

تر است. ر هنگام انجام پژوهش راحتها دآوری دادهسازی و جمعی رفتارهای قابل مشاهده است. بنابراین گاهی کمّیرفتارگرایی بر پایه

ی رفتاری شدید، تحلیل رفتاری، اقتصاد رمزی و آموزش تجربی مجزا همگی ریشه در رفتارگرایی دارند. های درمانی مؤثر مانند مداخلهروش

تندرسان، هم در کودکان و هم در بزرگساالن بسیار مفید هسها اغلب در تغییر رفتارهای ناهنجار و آسیباین روش . 

 روانشناسی رفتاری نقاط ضعفی هم دارد

های کنند که نظریهبعدی برای درک رفتار انسان است. آنها بیان میکنند که رفتارگرایی یک روش تکمنتقدین بسیاری در این باره بحث می

آورند. همچنین این سبک فکری سایر انواع نمیها و احساسات را به حساب ها، اندیشهی آزاد و تأثیرات درونی مانند حالترفتاری، اراده

توانند رفتار خود را در آورد. به عالوه، انسان و حیوانات میگیرند، به حساب نمییادگیری را که بدون استفاده از تشویق و تنبیه صورت می

ه باشدهنگام دریافت اطالعات جدید اصالح کنند، حتی اگر آن رفتار از طریق تشویق و تقویت تثبیت شد . 

 های دیگر متفاوت استروانشناسی رفتاری از دیدگاه

سی یکی از فواید اصلی رفتارگرایی این است که به پژوهشگران این امکان را داده است تا رفتارهای قابل مشاهده را به روشی علمی و منظم برر

اهمیت روی رفتار، کنند. هرچند بسیاری از اندیشمندان بر این باور بودند که این سبک فکری به دلیل نادیده گرفتن برخی از تأثیرات با

دهایی دارد. برای نمونه، کمبو های ذهنی ناخودآگاه، احساسات و معتقد بود که رفتارگرایی به دلیل به حساب نیاوردن اندیشه «فروید»

دهند، دچار شکست شده است. اندیشمندان دیگر مانندی که کارهای انسان را تحت تأثیر قرار میآرزوهای و دیگر  «کارل راجِرز» 

های شخصی شکست ه رفتارگرایی بسیار خشک و بسیار محدود است و در مد نظر قرار دادن وساطتگرا عقیده داشتند کروانشناسان انسان

 .خورده است

های ژنتیکی روی تعیین و تأثیرگذاری بر اعمال انسان تأکید کرده است. روش ادراکیِ شناسی بر قدرت مغز و بازیاخیرا روانشناسی زیست

مسئله تمرکز دارد. در هر دو مورد، رفتارگرایی این روندها و تأثیرات  گیری، زبان و حلِیدن، تصمیمروانشناسی روی روندهای روانی مانند اندیش

 گیردرا به نفع بررسی فقط و فقط رفتارهای قابل مشاهده نادیده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%B2


 نتیجه گیری

نقاط ضعف این روش شامل شکست در  گیری واضح رفتارها است.و اندازه ی روانشناسی رفتاری توانایی مشاهدهیکی از نقاط قوت برجسته

شود. در حالی که روش رفتاری ممکن است نیروی غالبی نباشد شناسی که روی اعمال انسان تأثیر دارند، میبررسی روندهای شناختی و زیست

یاری از انواع مختلف که زمانی بوده است، هنوز هم اثر بزرگی روی درک روانشناسی انسان دارد. روند شرطی شدن به تنهایی برای درک بس

های زبان، به کار گرفته شده استرفتارها، از چگونگی یادگیری انسان گرفته تا پیشرفت . 

ساز و تشویق تواند در اصالح رفتارهای مسئلههای آن میترین سهم روانشناسی رفتاری در کاربردهای عملی آن نهفته باشد. روشاما شاید بزرگ

صول تر نقش مهمی داشته باشد. بیرون از روانشناسی، والدین، معلمان و مربیان حیوانات و بسیاری افراد دیگر از اتر و سازندههای مثبتواکنش

 .کنندای رفتاری برای کمک به آموزش رفتارهای جدید و از بین بردن رفتارهای ناخواسته و نامطلوب استفاده میو پایه اولیه
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