الوصم االجتماعً لذوي اإلعاقة
فً تونس
إعداد :رانٌة الغوٌّل
أستاذة وباحثة فً
علم االجتماع

مق ّدمة:
نفسيتو وعمى
سمبية عن ذوي اإلعاقة ،أثّرت عمى ّ
• يحمل المجتمع صورة ّ
درجة إدماجو في المجتمع.
• فعمى ضوء بعض المشاىد التي استقيناىا من المعيش اليومي لممجتمع
وتمثّالت أفراد المجتمع لإلعاقة يجدر بنا مالحظة الواقع المتمثّل في
إقصاء لمفرد ذوي اإلعاقة.

اإلشكالية:
الوصم االجتماعً وأسبابه

الوصم االجتماعً وتأثٌره على بناء
صورة المعوق

األنا اإلٌجابً واألنا السلبً

ولكن من ال ّذي م ّكن من
الوصم
ىذا
ترسيخ
االجتماعي؟ وما مدي
تأثيره عمى الشخص ذوي
اإلعاقة؟

المقاربة االجتماعية :براد يقم البحث

Erving
Goffman
رواد
من
ّ
التفاعمية
الرمزية

الرمزية:
التفاعمية
ّ

اىتم قوفمان في إطار براد يقم التفاعل الرمزي بالفاعل االجتماعي في
صالتو بالمحيط االجتماعي وىي القائمة عمى التفاعالت واالتجاىات
الرغبات وك ّل سمات التّجاوب والتفاعالت التي تعتبر مصادر لتطوير
وّ
تجارب الفرد وتنمية خبراتو فتساىم بذلك في توسيع شبكة التفاعالت
االجتماعية.
السموك الذي ينتج عن تفاعل
• ومن خالل
ّ
التفاعمية الرمزّية يمكن فيم ّ
السموك التي
معوق مع معوق آخر أو مع شخص آخر ،وتحديد أنماط ّ
تدعم فييا ىذه العالقات وفيم الرموز الناتجة عن األسرة أو في مستوى
ّ
العالقات المرتبطة بذوي اإلعاقة والتي تساعدنا لمتعمق والبحث في
المعيش اليومي.

منهج البحث :المنهج الكيفي


نظ ار لطبيعة الدراسة المطروحة فإننا نعتمد منيجا يستند لممنيج الكيفي ،ولكون ىذه الدراسة
تستيدف كشف واقع الحياة اليومية لذوي اإلعاقة وتبعا لممقاربة النظرية لمبحث التفاعمية الرمزية فإن
عممية تتماشى مع متطمبات توجينا البحثي.
اختيارنا لممنيج الكيفي ّ
يعد من قبل إنتاج معرفة ّ

تفحص المشكمة البحثية (الوصم االجتماعي)
اعتمدنا المنيج الكيفي كمسمك بحثي يساعدنا عمي ّ
وأىدافيا المتعمقة بالكشف عن المعيش اليومي لذوي اإلعاقة في إطار تفاعمو مع األفراد ودراسة
سموكو.

العمل الميداني:

تونس الكبرى كفضاء جغرافي والمقابمة والمالحظة كأدوات

لمبحث .
حسية ،ذىنية
 عينة البحث تتمثّل في عشرة أفراد حاممين إلعاقة (عضوية ّ ،
خفيفة) .

 عشرة أفراد من المجتمع.
 مع اعتماد مجموعة من المتغيرات االجتماعية مثل :الجنس ،درجة اإلعاقة،
السن ،الوضعية االجتماعية واالقتصادية)
المينة ،زمن اإلعاقة ّ ،

المعوق من خالل المخيال االجتماعي

التصورات التي يبنييا الفاعمين
• المخيال االجتماعي ىو مجموعة
ّ
االجتماعيين في إطار مجتمع معين لو ثقافتو ومن خالل ذلك يستعيد
األفراد ذواتيم التاريخية قصد إنتاجيا واعادة بنائيا في صورة
ومن هنا ينحصر المخيال االجتماعي في مستويين:
التقميدية
(
ة
ر
المأثو
ة
الثقافي
ات
ر
الشعبيكةّل أو
المأثو:رات
أخري".تتش ّكل
المخيالية التي
التمثالت و
التصور
مستوي
ّ
التعبيالبديهيات ّ
الذي يشمل ّ
ّ
اثle dire
االجتماعي"
الجانبعبر
الجماعية فتتجمي
اسعفي الذاكرة
ترسبت
الثقافي لمجماعة
المنطوقمن التر
لممصطمح،
و
الحي
بالمعني ال ّ
 "socialسواء كان شع ار شعبيا ،حكاياتّ ،
إشاعات...
الفني
األساس
أو المجتمع ،وىي تمثل ذاكرة الشعوب ،التي تعد
لمتصور
الجماعيلإلبداع ّ
مستوي الممارسةّ االجتماعية :وهي بمثابة امتداد ّ ّ
المتعمّق بواقعه.
ترسخ المعارف والخبرات في
التي
و
ويميمو،
الحاضر،
الذي يثري
ّ
يطمئن إلي ماضيو ،فيعمل واثقا من
ثم
ّ
التاريخ الثقافي لممجتمع ومن ّ
أجل مستقبمو".

تقدم ،يمكن القول أن مؤسسة المجتمع تتراوح بين
• بناءا عمي ما ّ
الممارسة االجتماعية والمنطوق االجتماعي وكالىما يترجم الوجود
االجتماعي".التاريخ غير موجود وال معتبر إذا كان خارج مجال
ي حيث يتواصل الناس
المخيال الجماعي
ّ
الخالق أي المخيال الجذر ّ
وينسقون مع بعضيم في مجال رمزي.
ّ

ترسخت صــورة ذوي اإلعاقة في المخيــال االجتماعي التونسي وىو
•
ّ
مانالحظو من خالل الممفــوظ الشفـوي اليومي" :مهبول ،معاق ،ب ّكوش،
تعوض ىذه النعوت أسماء األشخاص
عايبّ ،
معوج ،أعور ،أعمش" وتكاد ّ
ىوية العائمة،
وتصبح بناءا رمزيا ليوية األفراد ويشمل في بعض األحيان ّ
ىذا الوصم اإلجتماعى يفقد ذوى اإلعاقة القدرة عمى الفعل واإلدماج ،ويفقده
أن ىذا المخيال اإلجتماعى يرتكز عمى العنف الرمزي
ّ
ىويتو وانتمائو ،ذلك ّ
المبني عمى ال ّشكل وأبعد ما يمثّل مضمون الفرد .
بأن المواقف والنعوت السمبية تعكس مخيال اجتماعي يحممو
• ىكذا نالحظّ ،
خاصة وأن البعض يشعرون باالشمئزاز واالحتقار"ال
الفرد عن ذوي اإلعاقة
ّ
أحبذ رأيتهم" والبعض اآلخر يشعر بالشفقة "مسكين" ،وفى كمتا الحالتين
يغيب قبول اإلعاقة ويبقى الوصم االجتماعي نتيجة ليذا المخيال االجتماعي
السمبي .

األمثال الشعبٌة

الذاكرة الجماعٌة
أعور
مهبول

معوج
ّ
الوصم االجتماعً

نص ٌ ّد
ّ
أطرش

المنطوق
االجتماعً

لشكون
تحرقص
يامرت لعمي؟

كيف األطرش
في الزفّة .
عوراء
وتغمز

صورة اإلعاقة

نموذجية في المجتمع بما أن
• ذوي اإلعاقة غير قادر عمي بناء صورة
ّ
الموجية لإلعاقة .وميما حاول
الصورة
ّ
المحيط لو دور كبير في بناء ّ
أن مكانتو
الصورة
ّ
السمبية والتخمّص منيا إال ّ
ذوي اإلعاقة إخفاء ىذه ّ
الصورة التي
االجتماعية في المجتمع والمحيط يييمنان عمي بناء ىذه ّ
السحباني في
تبدأ باإلقصاء لتصل
ّ
لميامشية ،وىذا ما ّبينو عبد الستّار ّ
أطروحتو بتحديد مجموعة من الصور المييمنة في المجتمع منيا صورة
المرجع وىي الصورة التي يرغب الفاعل االجتماعي أن ينظر إليو من
خالليا ،والصورة الوضع ىي صورة الواقع المعيش الّذي يبموره الفاعل
االجتماعي من خالل فعمو اليومي.

• ذوي اإلعاقة يعيش صراع بين صورة المرجع وصورة الوضع بين ما
يرغب أن ينظر إليـ ــو وبين ما ىو معيشي وفى ىذا اإلطار"تمتقي
بالنسبة إليو
المكانة االجتماعية مع العالقة بالمحيط بل ّإنيما يصبحان ّ
أن ىذه المكانة ليست من إنتاجو وىو غير قادر
مرادفان عمى اعتبار ّ
عمى تغييرىا فيي النتيجة المباشرة لفعل المحيط".
تمكنا من الحصول عمى  3صور اجتماعية
• من خالل العمل الميداني ّ
مرتبطة باإلعاقة وناتجة عن الوصم االجتماعي وتتمثّل في:

صورة
المستسلم
اإلستسالم للواقع

تب ّنً آلٌات للتغلّب
على التهمٌش مثل
الرٌاضً وذو
المناصب الج ٌّدة

صورة
المقاوم

إعادة إنتاج
الهامشٌة مثل
المتسول والمنحرف
ّ

صورة
المتمرد
ّ

صورة المستسمم
النمطية" لذوي
• صورة المستسلم :ىي صورة القبول أو "الصورة
ّ
وضعيتو التي
اإلعاقة ،وىي الصورة التي يحافظ من خالليا عمى
ّ
يعتبرىا األفضل دون التغيير نحو األفضل أو األسوء ،فيي صورة
التقميدية أو
"المحافظ الغير قادر عمى الخروج بالصورة من مداراتيا
ّ
المدارات التي تعكس نوعا من الترقيات االجتماعية ولذلك حافظ عمى
الصورة التي اعتبرىا األقرب".
يخيرون االستسالم
• ىذه الصورة ارتبطت بأغمب ذوي اإلعاقة إذ أغمبيم ّ
دون البحث عن التغيير اإليجابي من وضعيتيم معتبرين اإلعاقة"
امتحان من عند رّبي " "إعاقتي ابتالء من عند المّو" .ىناك بعد
العينة المستسممة لإلعاقة.
استسالمي في مستوي معيش ىذه ّ

صورة المقاوم
• صورة المقاوم :مرتبطة "بمعالم النجاح" وهً الصورة التً
ترتبط بمقاومة ذوي اإلعاقة للواقع االجتماعً وللجسد
المرٌض لتغٌٌر الوضعٌة نحو األفضل من خالل الرٌاضة،
الدراسة ،التشغٌل ،الفنّ  ...هً صورة مرتبطة بك ّل مقاومات
النجاح وتب ّنً آلٌات نجاح جدٌدة للفعل فً بٌئة ٌمكن أن تكون
مالئمة أو غٌر مالئمة ولكن الصورة تهدف للتغٌٌر اإلٌجابً.

المتمرد
ة
صور
ّ
المتمرد :مرتبطة "بمعالم الفشل" ذوي اإلعاقة من
• صورة
ّ
خالل هذه الصورة ٌعٌد إنتاج الهامشٌّة لٌكون شخص
متسوّ ل ،منحرف ...صورة المتمرّ د هً "نموذجا لسلوك ال
ٌتطابق بشكل على ما هو معمول به ّإال أ ّنه ٌتشبّث مع ذلك
فً النواحً الشكلٌّة وهو السبب الذي ٌبرز المغاالت أحٌانا
فً المساٌرة والسعً نحو التماهً مع المحافظ.

تمثالت المعوق لذاته:األنا اإليجابي

• من خالل الدراسة المٌدانٌة تمك ّنا من التعرّ ف على تمثالت ذوي
اإلعاقة لذاته من خالل العدٌد من الصفات والوضعٌات التً
جاءت فً المقابلة مثل :القوّ ة ،التح ّدي ،الحبّ " ،نحبّ نخدم"،
نحبّ نعرّ س" ،نتحدى اإلعاقة" .فاألنا اإلٌجابً مرتبطة بصورة
المقاوم لتغٌٌر وضعٌته نحو األفضل من خالل الرٌاضة،
الدراسة ،التشغٌل ،الفنّ  ...فاألنا اإلٌجابً هو األنا الذي ٌسعً
لتطوٌر واقعه وتفعٌل قدراته فً ك ّل ماهو إٌجابً لذاته ولمحٌطه.
إذ ٌحاول إعطاء صورة عن ذاته فً محاولة لتأكٌدها فً مواجهة
لآلخر والبحث عن رغبة لالعتراف به من قبل اآلخر.

• األنا السمبي:

• هناك حقل داللً ٌوحً لسلبٌّة معٌش ذوي اإلعاقة فقد جاء فً
بعض المقابالت "ف ّدٌت"" ،نحبّ نموت"" ،حٌاتً معندهاش قٌمة،
منجمّش نخدم ،منحبّش نقعد مع الناس...لتنتهً بكلمات بها ٌأسا
ّ
نسخف .هذا
وشفقة على وضعٌته لتصل لح ّد البكاء "أنا مسكٌن"،
الوضع السلبً هو نتٌجة لوضعٌة الحرمان التً ٌعٌشها المعوق
"عمري ما خرجت" "محرومة " "معندٌش فلوس" "معندٌش بش
ناكل كٌف الناس""نبات فً الشارع" ٌعبّر المعوق عن حرمانه
لحاجٌاته األساسٌة ما ٌجعله فً حالة ٌأس وأنّ الحٌاة والموت
مثل بعض.

• األنا المستسمم:

• األنا المستسلم ال ٌسعً لبناء هوٌة عن ذاته وإ ّنما المجتمع هو
الفاعل فً بناء صورة وذات المعوق وفى المقابل ٌكون
القبول من قبل األنا .فالعالقة مع اآلخر هً عالقة لٌست
عالقة صراع وال تكامل بل هً عالقة استسالم للواقع.

خاتمة:

• حاولنا من خالل هذا العمل تحلٌل أسباب الوصم االجتماعً
لذوي اإلعاقة المرتبطة بالمخٌال الجماعً ،األمثال الشعبٌّة
الموجّ هة لذوي اإلعاقة وٌختلف تفسٌرها لسبب أو آلخر.
ومن ناحٌة أخري تبٌّن لنا أنّ هذا الوصم ٌؤثر سلبا على
اندماج المعوق فً المجتمع.

