
 نماذج التعامل مع االعاقة

نماذج للتعامل مع االعاقة، لكن تم البدء  3هناك طرق مختلفة للتعامل مع االعاقة. في الماضي، كان هنالك 

الرابع ب" النموذج االجتماعي  يسمى هذا النموذجأنفسهم.  ابع من قبل ذوي اإلعاقةبتطوير نموذج ر

حتواء الجميع في المجتمع؛ أي للجميع الحق تحمل المسؤولية إالجميع في عاقة". في هذا النموذج يشارك لإل

 في العيش بحياة كريمة؛ األفراد المختلفون يتم رؤيتهم كغنى للمجتمع وليس كعائق.

عاقة والتي تم تطوريها من قبل ذوي االعاقة.لنص سيتم عرض النماذج األربعة لإلفي هذا ا  

 في هذا النص: 

فراد الذين لديهم ضعف أو اعتالل جسمي )ذوي حاالت طبية خاصة(، األفراد عاقة، األاإل = األفراد ذوونحن

الذين يحاولون العيش مع هذه االختالفات. نحن معاقون من البنايات غير المؤهلة لنا، من األنظمة التي ال يتاح 

حين ال يتم مراعاة احتياجاتنا. لنا استخدامها، ومن طريقة تنظيم المجتمع   

عاقة. المجتمع الذين ال يعلمون باحتياجات ذوي اإل عاقة، معظم الناس فيذين ال يعانون من اإلاألفراد ال ُهم=  

كتبنا هذا النص بهذه الطريقة ألننا نريد الناس بأن يسألوا أنفسهم ويشككوا بافتراضاتهم )األفكار التي يعتقدون 

بأنها صحيحة، لكن يجب أن يفحصوا ان كان اآلخرون يوافقونهم الرأي(، لطفا أرسلوا لنا بأفكاركم وآرائكم 

 لمساعدتنا لنعمل على هذا النص بشكل أفضل. 

يرون مشاكل، هم ال يرون هم عاقتنا" هم ال يروننا مكافئين لهم، : "هم يرون إيالنموذج الفرد -1

يجب أن ناساً "طبيعيين" مثلهم. ة"، يجب علينا أن نحاول أن نصبح أعاقتنا هي "مشكلالحلول. إ

هم يظنون أننا من غير أي ع "طبيعي"، وإن حاولنا ذلك سيتم إقصاؤنا ألننحاول التعايش في مجتم

ال نُهم أحد، ال يتم أخذنا بعين االعتبار، ال يتم احتسابنا كفاعلين. هم يتصرفون بسلبية جدوى. نحن 

اتجاهنا. ال يتحدثون معنا. ال يعرفون احتياجاتنا )ال يريدون معرفتها(. معظم الوقت هم يتوقعون 

م أو فشلنا، وعندما ال نفشل يتفاجؤون. هم ال يرون التشابهات، فقط يرون الفروقات التي تحزنه

تخيفهم، وفي بعض األحيان يتصرفون بعدوانية اتجاهنا. ال يريدوننا بمجتمعهم. نحن خارج 

  حساباتهم، ويقومون بتهميشنا. 

: "نحن لسنا مساوون لهم: يروننا كأناس غير فاعلين، ضعيفين، حزناء، مأساويالنموذج ال -2

تنا ونحن نقوم باالعتماد عليهم ايهم أقوياء يقومون بحمن، وغير قادرين على التصرف. ولكن  غاضبي



هم ال يعتقدون أننا نستطيع أن نتعلم أو فعل األشياء وحدنا أو أن نكون ألننا ال نستطيع فعل أي شيء. 

مستقلين، لذلك ال يدعوننا ننتعلم. يعلموننا أن نكون غير فاعلين: بعضنا ال يستطيع أخذ قرارات وفي 

 في بعض األحيان يظنون ا "يعانون من مأساة شخصية".حاجة دائمة لمساعدتهم. يظنون بأننا ضحاي

بأننا "شجعان"، ولكن نادرا ما يسألونا كيف حقاً نشعر. يشعرون بالشفقة واألسى اتجاهنا، يظنون أن 

الشفقة "دليال على الحب"، ولكن هم ال يحترموننا. هذا ليس بحب، هذا هو مجموعتهم الخاصة من 

عاقة. يتصرفون بطريقة انفعالية وهو سلوك ليس يهم خوف اتجاه اإلاتجاهنا ألن لد المشاعر المعقدة

بطبيعي. في بعض األحيان يبالغون في الحزن ونحن نحمي أنفسنا بخلق مسافة بيننا وبينهم. يظن 

المجتمع بأن هم عظيمون ألنهم يساعدونا: حتى أن هم يتلقون الجوائز ويظهرون على شاشات التلفاز، 

 نا ما فعال نحتاج؟ هل يسألونا ماذا نريد؟لكن هل يقومون باعطاء

" آخرون" مختلفون عنا ألنهم درسوا عن االعاقة، يعرفون 1"األطباء و"خبراءالنموذج االحترافي:  -3

وياء ألن لديهم الحلول. يقولون ان بإمكانهم "عالجنا" المعلومات التقنية، هم أناس أقكل النظريات و

ال يأخذون بعين االعتبار مشاعرنا وأفكارنا واختياراتنا فهي غير حلولهم منطقية وتقنية؛ من اعاقتنا. 

وكلمات معقدة ال نفهمها. يقومون بالتركيز على  مصطلحاتيقومون بالقاء االلقاب علينا مثل  مهمة،

مناطق ضعفنا، ينظرون فقط إلى جزء صغير من ا )الجسدي أو العقلي(: نحن عبارة عن حالة طبية أو 

عالجنا لخلق انسان "كامل"، لجعلنا "طبيعيين". يظنون أن كل من يعاني من  )خلل( آخر. يريدون

ا. ال يوفرون لنا المعلومات الكافية لنستطيع أخذ قراراتنا د أن يصبح طبيعي، هم يقررون عن  اعاقة يري

 نحن مجرد أشياء ال يحق لها االختيار، في بعض األحيان، نحن حاالت مثيرة. بأنفسنا. 

"نستطيع أن نفعل الكثير: نتعلم ما نهتم به؛ اختالفنا الطبي يعني أنه من الممكن  ماعي:النموذج االجت -4

أن نقوم باألشياء بطريقة مختلفة. نستطيع الوصول إلى الفرص والخدمات واألماكن لنصل إلى هدفنا. 

ً  ثلهمنستطيع أن نصنع قرارات تخص حياتنا م نطلب . نحن نفهم كيف يعمل النظام، نعرف كيف تماما

ما نحتاج؛ لذلك نسأل عن الفرص المتاحة، نحن واقعيون. الجميع يفكر كيف يمكن أن نكون مدمجين 

في احتياجاتنا،  في المجتمع. يجب على األفراد الذين في مواقع القوة وصناعة القرار ان يفكروا

ح نحن جزء من . نستطيع أن نكون فع الين ونشارك بقوة. على ذلك هذا وهم ُمدربونب القانون يصر 

ن كان النظام يعمل. عندما يعيشون ويعملون النقاشات والقرارات، إلى تقييم إعمليات المجتمع، من 

                                                           
األفراد الذين يدرسون النظريات واألبحاث ويكتبون عن جانب صغير من حياتنا: الطبي، التعليمي، النفسي، الرياضي، في  خبراء هنا نعني بها 1

ندرك هل يفهمون معنى العيش مع إعاقة؟ في الحقيقة، نحن أفضل الخبراء في وضعنا وظروفنا، أحيانا، نحن فقط ال العمارة، علم االجتماع،... ولكن 
 كم نستطيع أن نفعل.



معنا، يستطيعون فهم احتياجاتنا ويكونوا حساسين اتجاه اختالفاتنا. يفهمون أن سلوكياتهم بإمكانها 

 "نحن وُهم". ح، جميعنا بشر؛ لسنا التأثير على اآلخرين. الجميع يتواصل بشكل واض

 للنماذج األربعة تلخيص

 والمشاعر االتجاهات -، نماذج التعامل مع االعاقة1جدول 

 

 

 

 

 

 السلوكيات واألفعال -، نماذج التعامل مع االعاقة2جدول 

 األفراد الذين ليس لديهم إعاقة -ُهم عاقةاألفراد ذوو اإل -نحن النموذج

ليس لنا صلة، القليل من العمل على  الفردي

 مشاكلنا

 ال يفعلون شيء

 تقديم المساعدة والعون نتلقى المساعدة التراجيدي

 الخبراء يفعلون كل شيء نحن أشياء ال نفعل شيئا االحترافي

 مشاركة مساوية مشاركون في القرارات والمهام االجتماعي

 

 األفراد الذين ليس لديهم إعاقة -ُهم عاقةذوو اإلاألفراد  -نحن النموذج

 االعاقة ليس لها أي صلة أو عالقة   نحن وحيدون الفردي

 ون بالشفقة يشعر نحن يتم الشفقة علينا التراجيدي

 الخبراء يعرفون كل شيء نحن ال نعرف شيئا االحترافي

 الجميع ُمدمج نحن مسؤولون االجتماعي


