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 یجهانـ نامـة مانیاصــول پ ــجیو ترو ــغیتبل ــم،یاز حقــوق کــودکان بــا هــدف تفه ــتیانجمــن حما  

 .شــده اســت سیتأســ ــرانیاز وزارت کشـور در ا 11338بـا مجـوز  1373کـودک در سـال  حقـوق

 از حقوق کــودکان اســت تیانجمـن حما یعنـیآن  دآورنـدةیترجمـه متعلـق بـه پد ـنیا یحقـوق معنـو ـةیکل. 

 نداشـته باشـد، بـا ذکـر نـام انجمـن یجنبـة انتفاعـ نکـهیترجمـه مشـروط بـر ا ـنیهرگونـه اسـتفاده از ا 

 .مانـع اسـتالب راسـتارانیاز حقـوق کـودکان و نـام مترجمـان و و ـتیحما

 از ـتیهمــراه نشــان و نــام انجمــن حما ترجمــه و نشــر آن به ــنیدر ا ــفیتحر ــای ــرییهرگونــه تغ  

 .از حقـوق کـودکان ممنـوع اسـت ـتیکـودکان، بـدون اجـازة انجمـن حما حقـوق

 بـدون اجـازة انجمـن ،ـقیبـه هـر طر یمـاد یبـردار بهره ـایقصـد فـروش  ترجمـه به ـنیو چـاپ ا ـریتکث 

 .از حقـوق کـودکان ممنـوع اسـت ـتیحما

 از حقوق کودکان تیآن الزاماً نظرات انجمن حما یترجمه شده است و محتوا یاهداف پژوهش یمتن صرفاً برا نیا 

 .کند یمنعکس نم را

 وجه پیشنهاداتی برای کاربردهای بالینی مستقیم نیستند، بلکه ماهیتاً  هیچ این متن بهشده در  موضوعات مطرح

 اند. مطرح شدهو ضرورت بازاندیشی و برای طرح بحث هستند پژوهشی 



 مقدمه

گروه تنوع  ةبیانی ةعنوان ضمیم گر اوتیستیک، به ، پژوهش1متن پیش رو توسط دمیان میلتون

عصبی در انگلستان نگاشته شده است و مروری فشرده اما نسبتاً جامع بر انتقادات مربوط به روش 

های رایج در اقدامات موسوم  رفتار است. روش تحلیل کاربردی رفتار یکی از روش تحلیل کاربردیِ

اخیر بسیاری از های  حال در سال این بخشی کودکان اوتیستیک در سرتاسر جهان است. با به توان

افراد معلول و اوتیستیک در  فعاالن حقوق کودکان، فعاالن حقوق معلوالن و اجتماعات آکادمیکِ

اند، زیرا آن را آزارگرانه،  شناسی به انتقاد از آن پرداخته شناسی و جامعه هایی مانند روان رشته

دانند.  های اساسی می استیها و ک هراس، تواناساالر و از لحاظ نظری و عملی دارای خأل معلولیت

که در امور و مسائل معلوالن با باور به ضرورت این وق کودکانپژوهش انجمن حمایت از حق ةکمیت

وتیستیک در اولویت قرار جمله افراد اافراد دارای معلولیت از های خودِ باید صدا، نظرات و دیدگاه

روز شدن دانش در این حوزه،  ضرورت به، و با توجه به 2اوتیسم پذیرشمناسبت روز جهانی  گیرد، به

کوتاه اما  ةعلمی و دانشگاهی، اقدام به ترجمه و انتشار این مقال ةباالخص برای کنشگران و جامع

  ةکید است هدف از ترجمه و انتشار این مقاله توصیه به تغییر رویأالزم به ت کلیدی کرده است.

بلکه هدف طرح ضرورت بحث برای  ،الینی نیستهای ب توصیه ةناگهانی در مداخالت بالینی و ارائ

کودکان و بزرگساالن  ةای که در آن به تجارب زیست گونه بازاندیشی دقیق و علمی است، به

 تر شود. جدی یمعلولیت توجه های مطالعات انتقادیِ ها و دستاورد اوتیستیک و نظرات آن
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 حقوق کودکانانجمن حمایت از  ،پژوهش ةکمیت ةگروه ترجم

                                                 
1. Damian Milton 

شناسـند و هـدف اقـدامات ترویجـی      مینام روز و ماه پذیرش اوتیسم باز فعاالن اوتیستیک روز دوم آوریل و ماه آوریل را با. 2

 .دانند اوتیستیک میخود را ایجاد پذیرش در جامعه برای افراد 



 نویسندهة دربار

شناسی، فلسفه و آموزش تحصیل کرده و  شناسی، روان های جامعه دکتر میلتون در رشته

آموزش افراد اوتیستیک از دانشگاه بیرمنگام اخذ کرده است و از سال  ةدکترای خود را در رشت

وزشی گر به فعالیت علمی و آم دانشگاه و پژوهش عنوان معلم و سپس استاد تا کنون به 2000

های  هر دو اوتیستیک هستند و همین موضوع یکی از انگیزه پردازد. هم او و هم پسرش، می

و ساوث وست  )کانتربری( های کِنت در دانشگاه میلتوناساسی او برای کار در این زمینه است. 

کند و  شناسی سالمت تدریس می و جامعه ،های شناختی و رشدی معلولیت ةبنک در زمین

برعهده دارد. عالوه بر عضویت  نیز ( راPARCهای مشارکتی اوتیسم ) ریاست جمعیت پژوهش

افراد  ةعضو کارگروه ویژ میلتونشناسی بریتانیا،  شناسی بریتانیا و انجمن جامعه در انجمن روان

همچنین عضو شورای و  اوتیستیک و رئیس بخش دانش و تخصص انجمن اوتیسم بریتانیا

ترین  (، از مهمDisability and Societyپژوهشی معلولیت و جامعه ) ـ علمی ةنام سردبیری فصل

های ناهمگون:  دندانهجمله کتاب چند کتاب ازوی است.  ،مطالعات معلولیت ةمجالت حوز
مچنین هنوشته و اوتیسم  ةپژوهشی دربار ةها مقال و ده هایی در اوتیسم، نظریه و عمل کاوش

های  اوتیسم و معلولیتجلدی مانند کتاب مرجع دوآثار مهمی علمی  نظارت و ویراستاریِ
 . برعهده داشته استرا  ساالنشناختی در بزرگ

 



 (ABAروش تحلیل کاربردی رفتار ) کاربستنقدی بر 

اوتیسم پیدا شد،  ةکلم اش با وکلههمان ابتدا، از زمانی که شخصی سر از درست... »

اوتیسم از بیرون ]افراد اوتیستیک[ و از روی ظاهر مورد قضاوت قرار گرفت، نه از درون و 

 (Williams, 1996:14« )شود. گونه تجربه میکه چبر اساس این

، 2(PBSو تقویت رفتار مثبت ) 1(ABA) این گزارش به کاربرد رایج دو روش تحلیل رفتار کاربردی

شناختی از  افراد دارای تنوع عصب ةکه به این دو روش شده است و چرایی اینکه جامعانتقاداتی 

 شود. بندی می نهایت با پیشنهاداتی برای اقدامات آتی جمعپردازد و در می ،کنند ها حمایت نمی آن

 3رفتارگرایی رادیکال ةهای برآمده از فلسف توان کاربست تکنیک تحلیل کاربردی رفتار را می

 کهرفتار در پی آن است  و دیگران پیشگام آن بودند(. تحلیل کاربردیِ 4دانست )که اسکینر

کار گیرد.  یادگیری را در راستای جایگزینی رفتارِ ]مطلوب با نامطلوب[ به ةرفتارگرایان ةنظری

 7، رفتارها6پیشآیندها« ارزیابی کارکردی»تعدیل رفتار را نسبت به  5«شناختی رفتارگرایی روش»

که نظریه و این داند. با ( در اولویت میABCدر یک موقعیت )یا همان روش  8و پیامدهای رفتارها

شناختی عبور کرده است، همچنان کانون  از رفتارگرایی روش در دوران معاصر عمل رفتارگرایی

شوند و تقویت  تلقی می« نامناسب»یا « روی کج»ش بر کاهش رفتارهایی که ا توجه اصلی

                                                 
1. Applied Behaviour Analys 
2. Positive Behavioural Support 
3. philosophy of radical behaviourism 
4. Skinner 
5. methodological behaviourism 
6. antecedents 
7. behaviour 
8. consequences of behaviour 
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شوند. بر اساس اصول  قلمداد می« قابل قبول»و « درست»رفتارهایی است که از نظر اجتماعی 

مشاهده  شود که با اعمال قابل طوری برخورد می رفتارگرایی رادیکال، با افکار و احساسات همان

(Research Autism, 2018این مکتب مورد انتقاد سایر مکاتب روان .) ذهن  ةشناسی و فلسف

(. هواداران روش تحلیل کاربردی Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018ت )بوده اس

که مبتنی بر « علمی اجتماعی»رفتار است، نه « علم طبیعی»کنند که این روش  رفتار اشاره می

 هایی فرضی باشد. برساخت

گران رفتار را جلب  علت اوتیسم چندان توجه تحلیل ةهای مختلف دربار نظریه»

 (childrenautism, 2018« ).ندک نمی

روش تحلیل کاربردی رفتار معتقدند این روش بیش از آنکه علمی طبیعی و  منتقدانِ

ها و رویکردها  طرف باشد، به قیمت نادیده گرفتن و حذف مفاهیمی که از سایر علوم و رشته بی

هم ه و کاربستی عمومی نظری اینکه این روشْ کند. با اند، از مفاهیمی نابسنده استفاده می برآمده

کنند که تحلیل  دارد، هم برخی از منتقدان و هم برخی از هواداران آن به اشتباه فکر می

 تیستیک است. البته تاریخ روش تحلیل کاربردی رفتارْوای مختص افراد ا مداخله کاربردی رفتارْ

اوتیسم نیز چندان بدون مناقشه نبوده است. یکی از پیشگامان استفاده از روش  ةبیرون از حوز

از  شخیصافرادی غیرقابل ت»برای بدل کردن افراد اوتیستیک به  رفتار تحلیل کاربردی

برای کودکان « درمان تغییر جنسیت»عنوان  است که از این روش به 1ایوار لُواس« سایرین

 کرد: ترنس استفاده می

های والدین و نه  اقدامی در جهت رفع نگرانی عنوان بهاین روش را  2ز و لواسرِکِر»

که رکرز و را چهار توجیهی  ةبستند. عالوه بر این، منتقدان هم یکار م مسائل کودکان به

اند. این چهار توجیه شامل این  به چالش کشیدهداشتند این روش  ةلواس برای ادام

بزرگسالی هم ادامه  ممکن است در "مشکل"نکه این : کاهش آالم پسران؛ ایاستموارد 

والدین دچار "بخش باشد و اینکه  نتیجه ةزودهنگام شاید تنها مداخل ةیابد؛ اینکه مداخل

 (Wilhite, 2015« )"اضطراب شده بودند.

                                                 
1. Ivar Lovaas 
2. Rekers and Lovass 
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اینکه چرا روش تحلیل  ةمشابه توجیهاتی هستند که دربار ،آور شکلی رعب به ،این مالحظات

د. شو شود، ارائه می شناختی اجرا می کاربردی رفتار در بیشتر اوقات روی افراد دارای تنوع عصب

در بریتانیا شکلی کمتر افراطی از روش تحلیل کاربردی رفتار با عنوان تقویت رفتاریِ مثبت 

 شود: استفاده می

چیزی باید به کودک دارای اوتیسم  اینکه چه ةگیری دربار های تصمیم هیکی دیگر از را»

های  رشد کودک است. ما باید بپرسیم مهارت 1آموزش داده شود، درک روند عادی

های رشدی کلیدی  ها دست یافته و آن مهارت رشدی کلیدی که کودک از قبل به آن

درسی رسمی سایر کشورهای  مةبعد یاد بگیرد چه هستند. برنا ةکه باید در مرحل

 ،دهد که کودکان باید چه چیزهایی را بیاموزند. بعد از این نیز به ما نشان می 2بریتانیا

کنند: آموزش ارتباط،  نوبت رفتارهای محوری است که به تداوم رشد کمک می

استقالل های درسی که در بلندمدت  های روزمره یا مهارت های اجتماعی، فعالیت مهارت

 (Hastings, 2013)« کنند. یانتخاب فرد را تقویت م ةو دامن

(، که هوادار 2013پردازان رفتارگرا در دوران معاصر، مانند هستینگ ) که نظریهبا وجود این

کنند از رهیافتی مبتنی بر مدلی اجتماعی و  ادعا می ،روش تقویت رفتاری مثبت هستند

نجاری قول باال روشن است که رهیافتی ه برند، با توجه به جمالت نقل بهره می 3غیرهنجارساز

گران  به رشد و آموزش کودک اتخاذ شده است. چنین دیدگاهی در تعارض با نظرات کنش

اخیر از  رفتاری است. پژوهشمداخالت  ةشناختی دربار اوتیستیک و دارای تنوع عصبو معلول 

گیری  شده با نمونه که با روش کارآزمایی بالینی کنترل ،(2018و همکارانش ) 4هسیوتیس

از  ای«اثر درمانی»هیچ  بر خالف ادعاها که دهد نشان می ،چندین مرکز انجام شدهای در  خوشه

میان افراد اوتیستیکی که در مراکزی با کادر « برانگیز رفتارهای چالش»حیث کاهش 

یکی که اوتیستاند و افراد  دیده برای اجرای روش تقویت رفتاری مثبت تحت مراقبت بوده آموزش

                                                 
1. typical 

 .منظور کشورهای انگلند، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است. 2
3. non-normalising 

4 .Angela Hassiotis: دانشگاه پزشکی روان های ذهنی و مدرس و پژوهشگر در دپارتمان معلولیت ةاستاد تمام در رشت UCL 

هـای ذهنـی و ویراسـتار ژورنـال      روان معلولیـت )لندن( و عضو شورای سردبیران ژورنـال دسـتاوردهای پـژوهش در سـالمت     
 رشدی ـ های شناختی معلولیت ةها و اقدامات در حوز سیاستگذاری
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های بعدی  اند، مشاهده نشده است و پژوهش ندیده تحت مراقبت بوده شدر مراکزی با کادر آموز

 را برانگیز چالش رفتارهای بتواند تا باشند دیگری مداخالت یافتن دنبال به کنند سعی ...»باید: 

 (Hassiotis et al.,2018:1) «.دهد کاهش

رفتار باید کاربردی ده از روش تحلیل امعتقد است که استف 1گران رفتار بریتانیا انجمن تحلیل

«. کسب مهارت»و « فرد»جمله تمرکز بر ها باشد، از اصول و ارزش زای ا مبتنی بر مجموعه

ای برای کسی که قرار  ها و نتایج هر مداخله گران رفتار باید مطمئن شوند که اهداف، روش تحلیل»

ارد )مانند والدین، است رفتارش تغییر کند و همچنین برای سایر افرادی که وی برایشان اهمیت د

 (UK-SBA, 2018« )پذیرش باشد. فهم و قابل مراقبان و معلمان( نیز مهم است و باید قابل

حرف  سن و غیرکالمی یا کم دانیم که روش تحلیل کاربردی رفتار روی کودکان کم می

ه هنگام کافی در افراد غیراوتیستیک ب ارتباطی، با نبود فهمِ شود، این موضوعِ اوتیستیک اجرا می

 ,Milton, 2012, Chownشود ) های افراد اوتیستیک، بدل به مشکلی مضاعف می تفسیر کنش

2014, Heasman and Gillespie, 2017, Sasson and Morrison, 2017توان از  رو، نمی (. ازاین

اینکه باید  ةها و اصولی که گفته شد اطمینان حاصل کرد. تصمیمات اخالقی دربار تحقق ارزش

مراقبان و مشاوران سپرده شده است. همچنین  همچنان به خودِ ،به کدام رفتارها پرداخت و چرا

« اعتبار اجتماعی»توجه است که آن رفتارهایی که متخصصان با استدالل  این موضوع نیز قابل

فتار را انجام رود آن ر ها انتظار می دانند، از سوی افراد اوتیستیک )که از آن مستلزم تغییر می

 پذیرش نیست. فهم و قابل قابل و دهند و خود را انطباق دهند(، واجد اهمیت

 تواند صادق باشد. شناختی نیز می های تنوع عصب سایر هویت ةمسائلی مشابه آنچه گفتیم دربار

یا تغییر داده  قرار گیرد ارزیابیمورد اینکه چگونه باید رفتاری  ةهر تصمیمی دربار»

« واجد حساسیت است و هدفش بهبود کیفیت زندگی است. هم شرایط فرد برای ،شود

(UK-SBA, 2018) 

ارچوبی هنجاری و بدون در نظر هحال، این موضوع در شرایطی که کیفیت زندگی در چ این با

عامدانه انتقادات را شود و یا حتی  شناختی تعریف می گرفتن نظرات افراد دارای تنوع عصب

کنند که  گران رفتار پیشنهاد می شود. تحلیل تواناساالرانه میسرکوبی گیرد، بدل به  نادیده می
                                                 

1. UK Society of behaviour Analysts 
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افراد دارای تنوع  باید اولویت اول مداخله در نظر گرفته شود. این رویکردْ« کسب مهارت»

که در مقابل هیچ  کند. درحالی خود با جامعه می رنگ کردن همشناختی را متحمل فشار  عصب

 موانع توانند می که هایی مهارت بهبود با تا ...» (Milton, 2014; 2017کند ) تالش مشابهی نمی

 در] و بپردازد، زندگی کیفیت موضوع به باشند فرد استقالل ةکنند تسهیل و کنند حذف را یادگیری

 رفتار کاربردی تحلیل روش بر مبتنی فرایندهای و ها دستورالعمل در بهترین حالت، ،[عوض

 (Keenan et al. 2014:167) «...هستند

دهند اوتیسم و  هایی که برخی از هواداران مهم روش تحلیل کاربردی رفتار ارائه می روایت

و روش تحلیل کاربردی  ،در راه یادگیری« موانعی»شناختی را  عصب ـ رشدی« شرایط»سایر 

بهبود کیفیت ها )که قرار است به  رفتار را راهی برای تسهیل استقالل فردی و بهبود مهارت

شدت هنجاری و با مدل اجتماعی  کنند. اما چنین مدعایی به زندگی کمک کند( تلقی می

معلولیت ناهمدل است. هواداران روش تحلیل کاربردی رفتار انتقادات به این روش را بد و 

که  د. درحالینشوندرگیر  چندان کنند با این انتقادات دهند و سعی می ی جلوه میرکاریکاتو

که شود  اجرا میروشی هستند که روی افرادی  متوجهبه این انتقادات ضرورت دارد، چون  توجه

 .پذیر هستند صورت بالقوه آسیب به

های  انتظار داشته باشیم که دیدگاهاست گری  البی شانهایی که کار شاید از گروه»

 رود می انتظار رود. بیشتری میاحساسی یا لجوجانه داشته باشند، اما از دانشمندان انتظار 

تجربی و تفسیر نتایج  روشِ در و باشند داشته را نقد پذیرشِ و کندوکاو و بررسی تحمل

جایگاه  ةبارکند، در کار خود ادعاهای متحورانه می روشِ ةای که دربار طرف باشند. رشته بی

روست، در  کند و در توافق روی اصطالحات خودش با دشواری روبه علمی خود اغراق می

 (Hughes, 2008.« )بوددچار دردسر خواهد هم اعتبار علمی کسب 

که در  ،سازی هنجاری شناختی، دستور کارِ گران دارای تنوع عصب نظر بسیاری از کنش به

ای است از  هایی ]مانند تحلیل کاربردی رفتار[ است، نه کاریکاتور، بلکه تجربه ذات رویکرد

است. اینکه چه کسی اجازه دارد مفاهیمی مانند ای که ماهیتاً تواناساالر  زندگی در جامعه

را تعریف کند همواره « از نظر اجتماعی مهم»و « دچار اختالل»، «برانگیز چالش»، «مناسب»

 ةواسط افراد مستقیماً به هک(. انکار آزارهایی Mason, 2005آمیخته با روابط نابرابر قدرت است )
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اند، معموالً میان  رویشان اجرا شده احساس کردههایی مانند تحلیل کاربردی رفتار  اینکه روش

موجد خشمی فزاینده و یا ناامیدی  ،شناختی و گاهی برخی از والدین افراد دارای تنوع عصب

 ,realsocialskills, 2018, Omum2, 2018, Dalmayneمثال نگاه کنید به:  عنوان بهاست )

کنند دلیل  میدی[ همچنان سعی میاگران ]در کنار این خشم و نا حال، کنش این (. با2018

های متفاوت از روش تحلیل  خود را با جزئیات توضیح دهند و حتی میان تجربه تمخالف

بغرنجی  ة(. مناقشUnstrangemind, 2018) [تعمیم ندهند ]و کاربردی رفتار تفاوت قائل شوند

که میان رویکرد روش تحلیل کاربردی رفتار و منتقدان آن وجود دارد صرفاً بر سر اهداف 

ایدئولوژیکی که روش تحلیل کاربردی رفتار دارد نیست، بلکه به فرایندهای اقداماتی که بر این 

 شود. روش مبتنی هستند نیز مربوط می

مشابه با تقویت رفتاری مثبت  اخالتِاینکه مد ( در پژوهش خود متوجه شد با2016میلتون )

چنین مداخالتی دیدگاهی متضاد با والدین  ةافراد اوتیستیک دربار ،مورد استقبال والدین است

نفعان  ها همچنان ادامه دارد، اما فهم بهتر دالیل اینکه چرا ذی میان این دیدگاه ةمناقشدارند. 

تواند به برساختن زبانی مشترک  میشوند  ها و اقدامات مختلف می مختلف جذب ایدئولوژی

: مواجه استپیشرو با مانعی  این قدمِاما مسائل بحث کرد.  ةشود با آن درباربکمک کند که 

ها بر کاهش  بعدی آن گم و متعصب روش تحلیل کاربردی رفتار و تمرکز تکهواداران دُ

 «.برانگیز چالش»رفتارهای موسوم به 

روز بیشتر  روزبهبیش از آنکه شبیه علم باشد، رفتار تمامیت جنبش تحلیل کاربردی »... 

روشدن با انتقادات،  شود: رهبر کاریزماتیک، دکترین، درماندگی از روبه شبیه یک فرقه می

 ةتهدید علیه هرکسی که )هرچند با مالیمت( انتقاد کند، بدگویی دربار تفتیش عقاید و

Jordan, 2001« )منتقدان، اقدامات نمایشی و تبلیغی برای دعوت عام و جذب همکیش.
1 

Fitzpatrick, 2009: 141نقل از  به
2) 

                                                 
 دانشگاه بیرمنگام ةتمام بازنشستیک و استاداوتیستشناس، معلم کودکان  . ریتا جردن روان1
های مدعی درمان اوتیسم و باورهای غیرعلمـی ماننـد وجـود     علم . مایکل فیتزپاتریک، پزشک بریتانیایی که از منتقدان شبه2

 اسـتبداد نظـام سـالمت   و  تـوهم مخـرب: شکسـت اوتیسـم    هایی مانند  ارتباط میان واکسیناسیون و اوتیسم است. از او کتاب
 توسظ انتشارات راتلج منتشر شده است.
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که  را افرادی ،پژوهشیک در  (Fitzpatrick, 2009نقل از  به 2007)رمینگتون و همکاران 

دریافت  که این مداخله راند با افرادی ا دریافت کردهدر خانه را تحلیل کاربردی رفتار  ةمداخل

و با بررسی  اند زمانی دوساله مورد مطالعه و مقایسه قرار داده اند در طول یک بازة نکرده

های مربوط به زندگی روزمره و معیار آماری مربوط  معیارهایی مانند هوش، کاربرد زبان، مهارت

 اند. نداشتهای  مالحظه معلوم شد که اکثریت پیشرفت قابل« بهترین نتایج»به 

  توجهی در مجموعه ( نیز در پژوهش خود هیچ تفاوت قابل2007) 3و هالین 2، چارمن1مگیاتی

گیر اثرات در داخل  های چشم اند، بلکه متوجه تفاوت ها و اثرات نیافته های ارزیابی پیامد شاخص

( نیز در پژوهش Milton, 2016نقل از  به 2011) 4هریک از دو گروه کنترل و آزمایش شدند. هاگزبرو

های  شاخص برثیری منفی أطور متوسط، انجام تحلیل کاربردی رفتار ت خود متوجه شد که، به

کردند انتظارات  هایی مشارکت می حال والدین کودکانی که در چنین برنامه این شده دارد. با استاندارد

این روش استفاده  و متخصصان و والدینی که از شتندباالیی از پیشرفت آموزشی کودکانشان دا

ها  کردند جانبدارانه مدعی باالترین سطح پیشرفت کودکان گروه خود در مقایسه با سایر گروه می

 ای مشابه حاصل شده است. ( نیز نتیجه2018) 5اند. در پژوهش کوپفرستاین بوده

ای بیرون از این تظاهر  من عمالً هیچ شخصیت مشترک اجتماعی، آگاهانه و خودخواسته»

کنم، نه به آن تعلقی دارم و نه هویتی  که نه آن را درک می ـتیستیک وبهنجاربودگی غیرابه 

ندارم. جهان بیرون از من این تظاهر بدون تعلق و ساختگی را به رسمیت  ـ گیرم از آن می

پذیرد. هر تکه از این به رسمیت  شناسد اما خودِ واقعی و دارای حس تعلقم را نمی می

گور شده   به سنگی بر گور خودِ واقعی من است، خودی که زنده شناخته شدن این تظاهرْ

 (Williams, 1996:243) .«است

کند  یک[ فقید، اشاره میاوتیستساز  جمالت، دونا ویلیامز، ]نویسنده، معلم و مجسمهدر این 

یک رفتار کند، اثر اوتیستیاد بگیرد که چطور مانند فردی غیر کسی با تکرار کردن اینکه

                                                 
1. Magiatin 
2. Charman 
3. Howlin 
4. Hogsbro 
5. Kupferstein 
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( 1996را در پی دارد که بر سالمت روان و تندرستی اثراتی مخرب دارد. ویلیامز ) 1«زنی صورتک»

زیرا که  ،کند های رفتارشناختی مانند تحلیل کاربردی رفتار را نقد می فاده از تکنیکمستقیماً است

های  کند و فاقد هرگونه تناسب و توجه به نگرش ها کار می ها صرفاً روی ظواهر و کارکرد این روش

معنا و  بیمانند آیینی »ها را  یک[ این تکنیکاوتیستنظر ویلیامز، ]افراد  یک هستند. بهاوتیستافراد 

 (Williams, 1996:51) .«باشد "خیر"کنند، هرچند نیت پشت چنین کارهایی  آزارگرانه حس می

ارتباط بالقوه میان تحلیل کاربردی رفتار،  ة( دربار2018پژوهش اخیری که کوپفرستاین )

دهندگان  دهد پاسخ یک انجام داده است نشان میاوتیستاختالل اضطراب پس از سانحه و افراد 

درصد بیشتر  86اند،  تحلیل کاربردی رفتار قرار گرفته ةهای سنی، که تحت مداخل گروه ةر همد

اند واجد معیارهای تشخیصی اختالل  تحلیل کاربردی رفتار نبوده ةها که تحت مداخل از آن

 اند. اضطراب پس از سانحه بوده

 مسائل اساسی مربوط به نظریه و کاربرد تحلیل رفتار کاربردی:

کدام رفتارها تقویت شوند و کاربردی و واجد اهمیت اجتماعی قلمداد شوند توسط  کهاین -

 ؛شود ]و نه با توجه به خواست و نظرات خود افراد اوتیستیک[ فردی بیرونی تعیین می

درپی احساسات  شکلی نامناسب انجام شود )مثالً ابراز پی رفتاری ممکن است به  تقویت -

هایی  اند و تشویق صورت بالقوه درونی شده تنبیهاتی که به آمیز، در آغوش کشیدن، و تحسین

 ؛(2مانند زمان استراحت

                                                 
1 .Masking:  کنـد برخـی از    یک برای پیشگیری از قضـاوت دیگـران یـا مـورد تمسـخر قـرار گـرفتن تـالش مـی         اوتیستفرد

دادن   اننـد تکـان  دهـد )م  روانـی انجـام مـی    ة... یا رفتارهایی که بـرای تخلیـ  ها، لمس و حسی به نور، صدا، مزه های حساسیت
هـای روانـی    بپوشاند. این وضعیت هـم انباشـت حسـی بیشـتری بـرای وی در پـی دارد و هـم تـنش         را ...(ها، زمزمه و دست

 شـود متوجـه آزار   کند، زیرا باعـث مـی   ثر میأهای دیگران را مت دهد و هم انتظارات و نگرش شده به فرد را افزایش می تحمیل
باشت حسی و اضطراب در پـی دارد نشـوند و کمکـی بـه تعـدیل و تغییـر آن       یک از آن شرایط خاص که اناوتیستدیدن فرد 

 تر ن.ک به:  ا عادی بدانند. برای اطالعات بیشچیز ر شرایط نکنند و همه
Chapman, L. (2020). “Don't treat autistic people like they're a problem, because we're not!”: An exploration of 
what underpins the relationship between masking and mental health for autistic teenagers. Doctoral dissertation, 
UCL (University College London). 

 بابـت کند، زمان توقف این مداخله  آنکه این مداخله انباشت حسی و فشار روانی زیادی به فرد اوتیستیک وارد می ةواسط . به2
زمـان اسـتراحت    ةگـر در ایـن روش از وعـد    شود مداخله و همین باعث می دارداستراحت برای فرد اوتیستیک اهمیت زیادی 

 برای مجبور کردن فرد اوتیستیک به انجام کاری که تعیین شده استفاده کند.
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گویی مشکالتشان وجود  افراد طوری رفتار کنند که باعث شودتواند  یادگیری با تکرار می -

 ؛های خودکار ]و از روی عادت[ شود د، یا منتهی به واکنشخارجی ندار

 ؛نادرست است کاربردی برای همه مناسب استفتار مسلماً این ادعا که روش تحلیل ر -

 ؛توجهی به ]تقویت[ فهم و شناخت آگاهانه ]در فرد[ قیمت بی تمرکز بر رفتار به -

 ؛های هنجاری بودن فرض تمرکز در اغلب اوقات بر اطاعت و انطباق و مبتنی بر پیش -

 ؛وجوگری طبیعی ]در فرد اوتیستیک[ کاهش امکان کنجکاوی و جست -

ها و  شان انگیزهأهای رفتاری که معموالً بیش از آنکه مبد ی از تقویتابزار ةاستفاد -

 ؛هایی درونی فرد باشد، ناشی از امور بیرونی است فعالیت

 ؛جدیدی که یادگرفته شده« های مهارت»فقدان ]ایجاد توانایی[ برای تعمیم  -

 ؛شود یید میأآخرین راه حل ]در این روش[ ت عنوان بهگاهی تنبیه  -

ساعت در هفته تحت تحلیل  40شود که فرد  دت برنامه )گاهی پیشنهاد میفشردگی و ش -

 رفتار کاربردی باشد(

 شود که مداخالت باید: در عوض، پیشنهاد می

شناختی،  های تنوع عصب که در آن به حساسیت کنندنگر با محوریت فرد اتخاذ  رهیافتی کل -

شناختی و مدل اجتماعی معلولیت  ةهای سوبژکتیو، نظری تفاوت در ادراکات حسی، نگرش

 ؛توجه شود

 هستند؛ ة کسانی که در موضوع دخیلایجاد مفاهمه و ارتباط میان هم -

 ؛پذیر ساختن بیش از پیش محیط دسترس -

 ؛مستقیم ةکاهش مواجهه و مقابل -

 ؛ای ادغام شوند های شغلی و حرفه کسب صالحیت مالحظات اخالقی باید در هر مرحله از فرایندِ -

داری یا انزوای اجباری باید تخلف انضباطی محسوب  های خطرناک خویشتن از روش استفاده -

 ؛شوند

ای  های شغلی و حرفه کسب صالحیت مراحلِ ی مبتنی بر تنوع عصبی باید در همةها نگرش -

 ادغام شوند.
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های  ایجاد اجتماعات محلی مبتنی برتخصص و تجربه، استفاده از تجارب و تحصص -

 مالحظات. ةشناختی دارند در مرکز هم قرار دادن افرادی که تنوع عصب ای و البته بینارشته

سایر مداخالت هنجاری در وضعیت افراد دارای  ةتوان انتقادات مشابهی را دربار اینکه می با

اند بسیار کمتر از روش  شناختی طرح کرد، افرادی که تحت این مداخالت بوده تنوع عصب

اقدامات فردی اینکه  بااست.  (PBSتقویت رفتاری مثبت )( یا ABA) تحلیل کاربردی رفتار

سازی روش تحلیل کاربردی رفتار نباشد،  دنبال عادی واقع متخصصان ممکن است بهوالدین و در

این  ةباید به فراتر از دامن به این معنی است کههای مربوط به جوانب نظری و عملی آن  کاستی

ویت رفتاری مثبت توسط کمیسیون کیفیت خدمات یید روش تقأروش توجه کنیم. بنابراین ت

گسترده از آن در خدمات سالمت روان نیازمند بازبینی فوری است.  ةمراقبتی، در کنار استفاد

دهد  هایی نویدبخش که فرد را در مرکز توجه قرار می شود رهیافت برای اقدام آتی، پیشنهاد می

و اِی.تی اوتیسم در  3ایی مانند استودیو ه و به ابعاد اجتماعی حساسیت دارند و توسط گروه

هایی که سطح کیفی باالیی دارند مورد بررسی قرار  حال توسعه هستند به میانجی پژوهش

 گیرند.
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