
مشکالت رفتاری

دکتر محمد حسین نژاد
دکترای روان شناسی تربیتی و استادیار گروه علوم 
تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان تهران

رضا متقیانی
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

به عدد قفل ها، کلید الزم است
درآمدی بر طبقه بندی جدیدمشكالت رفتاری در مدرسه

مقدمـــه 
در قلمرو تخصصی مشــاوره در مدرســه، بیش از آنکه این یا آن 
روش حاکم باشد، مانند بیشتر خدمات مداخله ای، این یا آن مشاور 
حاکم اســت. به تعبیر دیگر، هرچه جعبه ابزار مهارت های مشــاور 
غنی تر باشــد، بهتر از عهدة وظایف خطیر خــود برمی آید. یکی از 
نیازهای اساسی مشاوران که در همة کارگاه ها فراوان مطرح می شود،  
ابزارهای مداخلة کاربردی است که فراتر از مباحث نظری، به کار هر 
روزة آن ها بیاید. در نوشتة حاضر در پی معرفی یکی از کاربردی ترین 
سامانه های برخورد با مشکالت رفتاری در مدرسه هستیم. این سامانه 
»طبقه بندی رفتاری مشکالت رفتاری در مدرسه«1 است. رویکردی 
که این طبقه بندی  براســاس آن شــکل گرفتــه، تحلیل کاربردی 
رفتار اســت که خوش بختانه کتاب هایی که به صورت اختصاصی به 
این موضــوع پرداخته انــد، در حال حاضر به 
زبان فارســی در دســترس هستند.2  

طبقــه بندی  ضـرورت 
رفتــاری مشــكالت 

رفتــاری
سودمندی اصلی هر نظام 
مسیری  ایجاد  طبقه بندی، 
مستقیم از طبقة تشخیصی 
بــه درمان های مؤثر 
است.  افتراقی 
برای مثال، 

مداخله ای برای حل مشکلی که در اثر تابع »گریز از موقعیت درسی 
به دلیل دشواری تکالیف« به وجود آمده است، به شکل چشمگیری 
با مداخله ای که از مشــکلی سرچشمه می گیرد که در اثر بی توجهی 
بزرگ ســاالن  ایجاد شده اســت، تفاوت دارد. بنابراین، برای این دو 
مشــکل از دو طرح مداخله ای مجزا و متمایز باید استفاده شود. اگر 
تابع رفتار مشکل ســاز مداخلة افتراقی را تعیین نکند، مداخله باید 
براساس ویژگی دیگری صورت پذیرد. برای مثال، مداخله های رفتاری 
برای کودکان مبتال به بیش فعالی توأم با نقص توجه مناسب است. اما 
متأسفانه در طبقه بندی رایج اختالالت روانی، توصیة اختصاصی برای 
استفاده از فنون مداخلة رفتاری در مورد این اختالل مطرح نیست. 
به عنوان نمونه، »فن کنار گذاشتن کودک از فعالیت های جاری« در 
مورد  چند اختالل روانی کودکان قابل کاربرد است و در مورد اختالل 

بیش فعالی کاربرد اختصاصی ندارد. 
پیامد دیگر به کارگیری طبقه بندی مبتنی بر توابع رفتار آن اســت 
که مشکالت شدید )خطرناک( رفتاری به نشانة یک اختالل نسبت 
داده نمی شــوند، بلکه در صورت بندی مبتنی بر توابع رفتار، به نقش 
شرایط یا بافتی که این رفتار در آن رخ می دهد، اهمیت داده می شود.

طبقه بندی مشكالت رفتاری
در ایــن طبقه بندی، با توجه به توابع رفتار مشکل ســاز برای خود 
فرد، انواع رفتارهای مشکل ســاز مشخص می شوند و مسیر مداخله 
در هریک از آن ها نیز از آن تابع رفتار مشکل ســاز می گذرد. اساس 
این طبقه بندی فرضیه ســازی در مورد کاربردهای رفتار مشکل ساز 
براساس اطالعات به دست آمده از دانش آموز است. توابع رفتاری برای 

فرد در چهار طبقه کلی جای می گیرند و شامل ۱۳ تابع می شوند:
1. طبقة توابع دسترسی مستقیم: شامل تابع های محرک های 

حسی فوری و تقویت کننده های محسوس؛ 

کلیدواژه ها: تحلیل کاربردی رفتار، مشکالت رفتاری، مداخلة 
افتراقی، بیش فعالی، محرک حس فوری، محرک فیزیکی آزاردهندة 

نیاز به توجه معلم، محرومیت



2. طبقة توابع دسترسی با واسطة اجتماعی: شامل تابع های 
توجه بزرگ ساالن، توجه هم ساالن و تقویت کننده های محسوس؛

3. طبقة توابع گریز مستقیم: شامل تابع های موقعیت اجتماعی 
ناخوشــایند، تکلیف یا کار طوالنی، تکلیف یا کار دشوار و محرک یا 

رویداد فیزیکی آزاردهنده؛
4. طبقة توابع گریز با واســطة اجتماعی: شــامل تابع های 
موقعیت اجتماعی ناخوشــایند، تکلیف یا کار طوالنی، تکلیف یا کار 

دشوار و محرک یا رویداد فیزیکی آزاردهنده.

توابع دسترسی مستقیم
اولیــن طبقة توابع رفتــاری که در این ســامانه مطرح می کنیم، 
دسترسی مســتقیم است و منظور آن اســت که فرد با انجام رفتار 
مشکل ســاز، آنچه را که می خواهد کســب می کنــد. در این طبقه 
رفتارهای مشکل ســازی قرار می گیرند که فرد را به گونه ای مؤثر و 
کارا به آنچه مطلوب می داند، خواه یک شیء باشد یا یک رویداد )یا 
تحریک یکی از حواس پنج گانه( می رســاند. در جدول 1 نمونه هایی 
از توابع این طبقه توابع آورده شده اند که در آن ها موقعیت انگیزشی، 

رفتار و تابع آن مطرح شده است.

 در تابع تحریک حســی فوری، رفتار مشکل ســاز هدف به شکل 
مستقیم تحریک حســی مطلوب را ایجاد می کند. این توابع به طور 
مستقیم از رفتارهایی سرچشــمه می گیرند که محرک های  حسی 
ایجاد می کنند.  فقدان حس مطلوب  در زمانی خاص، شــرط کافی 

برای محرومیت است. در این موقعیت آنچه که فرد می خواهد:
الف. برایش  ارزش زیادی دارد؛

ب. به محض رسیدن به آن، فوراً حس مطلوبی در او ایجاد می کند 
و تا زمانی که رفتار تداوم دارد، این حس نیز ادامه می یابد. 

مالک های تشخیصی
1. حضور موقعیت انگیزشی؛

2. شــکلی از رفتار کلیشه ای که مؤثرتر و کاراتر از رفتارهای دیگر 
برای ایجاد رویداد حسی مطلوب در موقعیت انگیزشی است.

تابع تقویت کنندة محسوس
در موقعیت انگیزشی رفتار)های( مشکل ساز، هدف به شکلی مؤثر 
فرد را مستقیم به شی ء، فعالیت یا رویداد مطلوب )یعنی تقویت کنندة 
محسوس( می رســاند. تقویت کننده های مزبور مواردی نظیر غذا یا 
نوشــیدنی به طور کلی، یا غذا یا نوشــیدنی خاصی، یا فعالیت های 
گروهی، مانند بازی یا ورزشی خاص، یا گفت وگو و تعامالت، استفاده 
از تلفــن یا رایانه، وقت گذرانی با دوســتان، و مــوارد دیگری از این 
دســت را در برمی گیرند. باید توجه داشت که این تقویت کننده های 
محســوس )یعنی چیزها یا رویدادهایی که برای فرد مطلوب است( 
جنبة کاماًل شخصی دارند و تعمیم پذیر نیستند. به عنوان نمونه، برای 
برخی خواندن یک کتاب غیرداســتانی در زمانی معین ممکن است 
فعالیتی بســیار مطلوب تلقی  شود، در حالی که شاید این کار برای 

دیگران فعالیتی نامطلوب باشد.

موقعیت انگیزشــی بــرای تابــع تقویت کننده های 
محســوس

فقدان شیء، فعالیت یا رویدادی مطلوب برای فرد در زمان معین، 
شرط کافی محرومیت از آن شیء، فعالیت یا رویداد است که: 

الف. برای فرد در )مقایسه با رویدادهای دیگر( ارزشمندتر است؛ 
ب. در آن زمــان معیــن، رفتارهایی که چنین توابعــی را ایجاد 

می کنند، به احتمال بیشتری رخ می دهند.

مالک های تشخیصی
1. حضــور موقعیت های انگیزشــی برای تابــع تقویت کننده های 

محسوس؛
2. در موقعیت های انگیزشــی، رفتار)های( مشکل ســاز هدف از 
رفتارهــای دیگر مؤثرتــر و کاراتر تقویت کننده های محســوس را 
ایجــاد می کنند. به عالوه، میــان )رفتار(های مشکل ســاز هدف و 
تقویت کننده های محســوس رابطة بســیار معتبرتری وجود دارد و 

جدول 1. نمونه های توابع دسترسی مستقیم

تابع رفتاررفتارموقعیت انگیزشی

تمایــل به خــوردن 
چیپس سیب زمینی

خوردن چیپسدزدیدن چیپس از مغازه

تمایــل بــه تحریک 
شنیداری در حمام

شــنیدن صدای خود در آواز خواندن در حمام
حمام )کــه در آن زمان 
نقش تقویت کننده دارد(

از کـــالس بــا ســرعت تمایل به تاب سواری
خارج شـدن و تاب سواری 

)کسی مانع او نمی شود(

بــه مــدت 15 دقیقــه 
تاب ســواری و پــس از 
سیرشدن از این فعالیت، 

بازگشت به کالس

جدول 2. نمونه هایی از تابع تحریک حسی فوری

موقعیت 
انگیزشی

احتمال رفتار پیامد مطلوبرفتار
آینده در موقعیت 

انگیزشی

ساعت 1:35 
ـ تمایل به 

رویداد حسی 
شنیداری

دستش را جلوی 
دهانش قرار می دهد 
و با دهان صدا تولید 

می کند

ایجاد تحریک 
شنیداری

شکلی از رفتار 
تحریک خود دقیق تر 

و کاراتر می شود

ساعت 12:05ـ  
تمایل به رویداد 
حسی جنبشی

با حرکت گهواره ای، 
بدن خود را به عقب و 

جلو حرکت می دهد

حرکت و 
تحریک 

جنبشی خاص

این شکل تحریک 
حسی به دلیل تحریک 

فوری رخ می دهد

ساعت 8:07 
ـ تمایل به 

رویداد دیداری 
حسی خاص

به سمت دیوار گل 
پرتاب می کند و 

پخش شدن آن را روی 
دیوار تماشا می کند

دست یافتن به 
نتیجة دیداری 
منحصربه فردی

هر وقت به گل 
دسترسی داشته باشد 
)به عنوان نمونه پس 
از باران( آن را پرتاب 

می کند
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توانایی آن ها برای دســتیابی به شــیء، رویداد و یا فعالیت روزمره  
نسبت به رفتارهای دیگر بیشتر است.

توابع دسترسی با واسطة اجتماعی
توصیف 

این توابع شــامل رفتاری می شــوند که به شــکلی مؤثر و کارا )با 
وا داشتن شخصی دیگر برای انجام آن رفتار( باعث دسترسی به شی ء 
یا رویداد مطلوب می شود. در زمانی معین، فقدان آن شی ء یا رویداد 
آن قدر محرومیت ایجاد می کند که نســبت به ســایر موقعیت های 
انگیزشــی، موقعیتی باارزش محسوب می شود. در مثال هایی که در 
جدول 4 آمده اند، گرچه شــکل ظاهری رفتارها در سه مثال با هم 

تفاوت دارند، اما تابع در هر سه مورد یکسان است.

تابع جلب توجه بزرگ ساالن
در موقعیت انگیزشــی رفتار)های( مشکل ســاز، هدف نسبت به 
رفتارهای دیگر به شکلی مؤثرتر توجه بزرگ ساالن را جلب می کند. 
توجه بزرگ ساالن ممکن است به شــکل اظهار نظر کالمی، تعامل 
و همچنین تماس چشــمی، اشــاره، تماس بدنی و یا کنار فرد قرار 

گرفتن باشد.

موقعیت انگیزشی برای تابع جلب توجه بزرگ ساالن
فقدان توجــه بزرگ ســاالن در زمانی معین، شــرط کافی برای 

محرومیت از توجه بزرگ ساالن است که:
الف( تابع جلب توجه بزرگ ســاالن از هر تابع دیگری ارزشمندتر 

می شــود؛
ب( رفتارهایــی که در آن زمان معین به ایــن توجه می انجامند،  

احتمال بیشتری برای پیش آمدن دارند.

مالک های تشخیصی
1. حضور موقعیت انگیزشی برای تابع جلب توجه بزرگ ساالن؛ 

2. در موقعیت انگیزشی، رفتار)های( مشکل ساز هدف از هر رفتار 
دیگری برای جلب توجه بزرگ ساالن مؤثرتر و کاراترند و نسبت به هر 
رفتار دیگری برای جلب توجه بزرگ ســاالن، رابطة رفتار مشکل ساز 

هدف با تابع جلب توجه بزرگ ساالن معتبرتر است.
3. حضور شــخص یا اشخاصی که ســابقة توجه کردن به فرد در 
موقعیت انگیزشــی برای رفتارهای مشکل ســاز هــدف دارند )این 

اشخاص به صورت متمایزی به چنین رفتارهایی توجه می کنند(.

توصیف
در موقعیت انگیزشی نیاز به توجه معلم، در ساعت 9:45، درخواست 
گستاخانة »کسی نیست به من کمک کنه؟!« رویداد مطلوب را ایجاد 
کرد. در صورتی که دســت بلندکردن و درخواســت مؤدبانه نیاز به 

توجه دانش آموز را برطرف نکرد و بی اثر بود.

پی نوشت ها
1. Behavioral Classification System for Problem Behaviors in 
Schools

2. کرنی، آلبرت جی )1394(. آشــنایی با تحلیل کاربردی رفتار. ترجمة حجت اله 
راغب. نشر بوی کاغذ. تهران.

جدول 4. نمونه های توابع دسترسی با واسطة اجتماعی

تابع رفتاررفتارموقعیت انگیزشی

تمایل به خوردن چیپس 
سیب زمینی

درخواست از فردی دیگر 
که به او چیپس بدهد

به دست آوردن 
چیپس

تمایل به خوردن چیپس 
سیب زمینی

دستور دادن گستاخانه:
آن چیپس لعنتی را بده 

به من! 

به دست آوردن 
چیپس

تمایل به خوردن چیپس 
سیب زمینی

به دست آوردن خود را زدن
چیپس

جدول 5. نمونه های تابع جلب توجه بزرگ ساالن

احتمال رفتار پیامد مطلوبرفتارموقعیت انگیزشی
آینده در موقعیت 

انگیزشی

ساعت 9:30 ـ تمایل 
به جلب توجه معلم 

دارد

دست خود را به مدت 
30 ثانیه بلند می کند 
تا توجه معلم را جلب 

کند

معلم به او 
می گوید صبر 

کند

احتمال کمتری دارد 
که رفتار پیش آید

می گوید خیلی کمک ساعت 9:40
می خواهم

معلم او را نادیده 
می گیرد

احتمال کمتری دارد 
که رفتار پیش آید

ساعت 9:45 ـ هنوز 
نیاز به توجه معلم دارد 
شاید این نیاز شدیدتر 

هم شده باشد

با لحن گستاخانه ای 
می گوید: »کسی اینجا 

نیست به داد من 
برسه؟!«

معلم کنار او می آید 
و به او می گوید: 
»مؤدبانه تر هم 

می توانی درخواست 
کنی.« خب حاال 
چه می خواهی؟

با گستاخی 
فریادزدن احتمااًل 
بیش از رفتارهای 
بی اثر رخ خواهد داد

جدول 3. نمونه های تابع تقویت کننده های محسوس

احتمال رفتار آینده در پیامد مطلوبرفتارموقعیت انگیزشی
موقعیت انگیزشی

ساعت 11:25 ـ به 
جای انجام تکلیف، 
تمایل به خط خطی 

کردن دارد

کاغذ سفیدی را زیر 
تکلیف ریاضی اش 

می گذارد و یواشکی 
نقاشی می کند

وقت انجام 
تکلیف ریاضی 
را، به خط خطی 
کردن و نقاشی 

می گذراند

در صورتی که معلم سرگرم 
کار دیگری باشد و نتواند رفتار 
غیردرسی دانش آموز را متوجه 
شود، احتمال رفتار خط خطی 

کردن یواشکی وجود دارد

ساعت 1:35 
ـ می خواهد با 

اسباب بازی هایی که 
در کوله پشتی دارد 

بازی کند

کوله پشتی را 
باز می کند و 
اسباب بازی را 
بیرون می آورد

با اسباب بازی ها 
بازی می کند

اگر معلم جلوی او را نگیرد این 
رفتار پیش می آید
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