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 למוגבלות החברתי והמודל שייקספיר טום

 

על והמחקר האקדמי ממובילי השיח ו הינו אחד מחלוצי תחום לימודי המוגבלות בבריטניה שייקספיר טום' פרופ

שהחלה לפעול בארה"ב ואנגליה בשנות  ,צמח ופעל בתנועת אנשים עם מוגבלותהוא המודל החברתי למוגבלות. 

עבד בארגון הבריאות העולמי, פרסם שייקספיר  .שנה 30-והיה אקטיביסט מוביל בה במשך למעלה מ ,70-וה 60-ה

מרצה וחוקר באקדמיה. באתר שלו ניתן למצוא גם  וכיוםאתיקה ומוגבלות -ספרים בתחום הפוליטיקה, ביו

 במגוון נושאים כמו עצמאות, ידע מניסיון וזכויות של אנשים עם מוגבלות. BBC-הקלטות מתכניתו ברדיו ה

ס "מודלים חברתיים למוגבלות, אנשי מקצוע ומה שבינהם" במסגרת לפני כשנה וחצי התארח שייקספיר בכנ

 (15:09מדקה  )החל: המרכז לחקר מוגבלות באוניברסיטה העברית. ניתן לצפות בהרצאתו ביוטיוב

https://youtu.be/XaO2I5jYNm4  בהרצאתו הסביר שייקספיר כי התנועה לזכויות אנשים עם מוגבלויות נתנה .

הפילוסוף איאן האקינג בחיבורו  הביא מהגותו שללנו את האפשרות לחשוב על מוגבלות בצורות שונות. הוא 

"Making up people  "וביחסים שלהם  בדעתם, בגופם שונים להיות לבחור יכולים מוגבלות עם אנשים  שאמר כי

היא גם המחאה של תנועת האנשים עם מוגבלות  .עצמם מוגבלות עם מהאנשיםהודות לאותן תובנות המגיעות 

יראו אותנו כאנשים, אנחנו כאן, אנו אזרחים ויש לנו כח, גם אם "רורה שבהאמירה ה וגם בעצםבמחאה הפעילה 

נאבקים לזכויות שהיא  אנשים עם מוגבלות אשרה של תנועת החשיבות. "הגוף שלנו עשוי להיראות חלש או שונה

 חברה על מוגבלות.השל  החשיבה  שינוי מאפשרת את

  ?למוגבלות החברתי המודל את להבין לנו חשוב מדוע

באים לטפל/להדריך/לחנך/לשקם אדם עם מוגבלות, אנו מנסים לאתר איזשהו פגם או לקות אשר הכאנשי מקצוע 

פתולוגיה כלשהי  לזהות היכולת בהעדר עלינו "לתקנו" על מנת להתאים את האדם עד כמה שניתן לנורמה.

בפועל אין אנו מבינים  .בלגיטימציה לעצם ההתערבות בעיצוב ושינוי של אדם אחר מתערער הביטחון ולצמצמה

כי אנו שקועים עד צוואר בתפיסה רפואית המגדירה נורמה וטווח סטייה ממנה שמעבר אליו יוגדר ה"מצב" 

 כפתולוגי, כזה הדורש התערבות.

ההבנה את המודל החברתי מאפשרת  לשים סימני שאלה על הדיכוטומיה שבין נורמלי לפתולוגי ולהעביר את 

צרכיו ורצונותיו. נוסף לכך, האדם באופן זה הופך  –מוקד ההתערבות מהפגם או הלקות, אל האדם עצמו 

ניתן להפרידו משאלות של  זהו תהליך שלא –הן בחייו והן בחברה  –מאובייקט לסובייקט אקטיבי וסוכן שינוי 

זהות והגדרה עצמית. אנו עשויים לשאול את עצמנו, לדוגמא, האם התנהגויות הנחשבות כפסולות אך אינן פוגעות 

בסביבה ואינן יוצרות מצוקה אצל האדם הן אכן התנהגויות שעלינו לבצע התערבות ו"להכחידן"? אחת הדוגמאות 

חישחוש, אשר מהוות התנהגויות חזרתיות שבעבר ניסו להפחיתן אך  –ג הנפוצות לכך הינן התנהגויות של סטימינ

 היום מכירים בחשיבותן הרבה לצורך ויסות חושי. 

https://farmerofthoughts.co.uk/biography/
https://youtu.be/XaO2I5jYNm4
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 " / טום שייקספירהמוגבלות של החברתי המודלתקציר תרגום המאמר "

והוצאת הקיבוץ הוצאת מכון ון ליר  . עורכות: נטע זיו, שגית מור ואדוה איכנגרין.לימודי מוגבלות: מקראהמתוך: 

 102-91.1. עמ' 2016, המאוחד

 הקדמה:

 דיכוי והדרהלגישות של  להתנגד התארגנויות של נכים ועמיתיהםהחלו של המאה העשרים  במחצית השנייה

בעבר יוחסו מצוקותיהם של אנשים עם מוגבלויות לענישה אלוהית, קארמה, . הקיימות משחר ההיסטוריה

תנועת הנכים ביקשה לאתגר את התפיסות הללו והציעה להתמקד בדיכוי החברתי, וכו'.  התנהגות בלתי מוסרית

דל החברתי צמח מתוך טיעוניו של והמ בשיח התרבותי ובמכשולים שהסביבה מציבה לאנשים עם מוגבלויות.

 קבוצה קטנה ונחושה של אנשים – UPIAS (Union of the Physically Impaired Against Segregation) ארגון 

 )מפרידים (סגרגטיבייםעם מוגבלויות פיזיות ששאבו השראה מהמרקסיזם. מטרתם היתה להמיר מוסדות 

 בפעילות לעסוק, עצמאיים חיים לחיות ,בחברה באופן מלא להשתתף מוגבלות עם לאנשים שיאפשרו בהזדמנויות

 נוספות ותקבוצות אקטיביסטיברחבי העולם קבוצה זו פעלו לצד  מלאה על חייהם. שליטההיות בעלי ול יצרנית

 עם תפיסות ואסטרטגיות שונות, אך גם הן שמו דגש על חשיבות המעורבות של אנשים עם מוגבלות.

עולם עמלו ויחד עם ארגוני נכים מכל ה – UPIASאימצה את הגישה של  בבריטניה הנכים ארגוני מועצת -1981 ב

בקונגרס הבינלאומי הראשון של אנשים עם מוגבלות על הגדרת מוגבלות באופן אשר ניתן יהיה לקדמו ולהביא 

ת" נבחר המוגבלו של החברתי המודל"  - המונח שטבע מייק אוליברגם בזירה הבינלאומית.  זו הגדרהץ לאימו

 גישה החדשה.הלייצג את 

  ?המוגבלות של החברתי המודל מהו

לות היא דבר מה הנכפה על הלקויות שלנו ב"לדעתנו החברה היא שמגבילה אנשים עם לקויות פיזיות. מוג

ות מלאה בחברה, אנשים עם מוגבלויות הם אפוא קבוצה ידודנו והדרתנו שלא לצורך מהשתתפבאמצעות ב

 (. UPIAS,1975מדוכאת בחברה" )

שאנשים עם  המרכזית היא תובין מוגבלות )הדרה חברתית( לבין לקות )מגבלה פיזית( וטענהמודל החברתי מבחין 

 ,נגרמת על ידי המבנה החברתי העכשווישל קבוצה זו הנחיתות או הגבלת הפעילות  .מוגבלויות הם קבוצה מדוכאת

יאות היומיומית של נבנה על ידי אנשים שאינם עם מוגבלות ולכן אינו מקדם את הצרכים, הרעיונות והמצ אשר

בחברה, ומדכא  משמעותית מדיר אנשים עם מוגבלויות מהשתתפותהמבנה החברתי  ,בכך .אנשים עם מוגבלות

( והשפעה על המבנה החברתי הכולל בתוכו נורמות, agencyעוד יותר את יכולתם של אנשים אלו לסוכנות )

  . ועוד חברתיים מוסדות רעיונות,

 עומדות מספר הבחנות מבדילות:בבסיס המודל החברתי 

 מבנית היא המוגבלות ולעומתה, היא אינדיבידואלית ופרטית הלקות  -מהמוגבלות מובדלת הלקות .1

 לפעול לאיון המוגבלות. ו לקותה קיום את לקבל יש לטענתם. וציבורית

                                                           
 למאמר המקור בשפה האנגלית: 1

Tom Shakespeare, “The Social Model of Disability,” in Lennard Davis (ed.), Disability Studies Reader, (3rd 

ed.), New York: Routledge, 2010, pp. 266-273. 
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 ",אינדיבידואלי פגם"כ מוגבלות מגדירבעוד המודל הרפואי  - הרפואי המודלהמודל החברתי נבדל מ .2

כתוצר חברתי של מערכת יחסים בין אנשים עם לקויות לבין החברה  מוגבלות מגדיר החברתי המודל

 שמגבילה אותם.

 מדוכאת קבוצה הםאנשים עם מוגבלויות  –יות מוגבלו ללא מאנשים נבדלים תיומוגבלו עם אנשים .3

זכויות  ים.יגורמים או תורמים לדיכו מוגבלות ללא וארגונים ואנשים צדקה ארגוניולעיתים קרובות 

כמו כן, ארגונים, שירותים ומחקרים . תרון בעיית המוגבלות, הן האמצעי לפאזרח, ולא צדקה או רחמים

 המנוהלים ומופעלים על ידי אנשים עם מוגבלויות מספקים את הפתרונות ההולמים ביותר.

לצד חשיבותו של המודל החברתי בקידומה של זהות חיובית של מוגבלות ובתביעה לחקיקת זכויות אזרח וסילוק 

 הסביבתיים לגורמים האינדיבידואליים הגורמים בין הסבוכיםן הגומלי יחסי להבנת מסייע אינוהוא ם, ילמכשו

הוא מוסיף וטוען כי המודל החברתי הוא מכשיר גס מכדי להסביר את ההדרה   .מוגבלויות עם אנשים של בחייהם

לדעתו  צורך ישהחברתית של אנשים עם מוגבלויות, להסביר את מורכבותם של הצרכים ולהיאבק בכל אלה.  לכן, 

 . החברתי המודל מגישת יותר ומורכבות יותר מתוחכמות בגישות

 המושפע קטן מיעוט של סוגיה אינה היא מוגבלות(, "Zola, 1989ה )זול ארווין של באמירה חותם הוא המאמר את

 ".אוניברסאלית אנושית חוויהה, מוגבלות היא ממנ

 

 

  ת לימודי המוגבלות.מקראהתגובה עליו בהמאמר ו ריאתאין בתקציר זה משום תחליף לק :הערה

 המלצת קריאה.זוהי 

 

 

 אורטל מאיר, רכזת מכינת אבני דרך. :וסיכמהכתבה 

 

 

 :עמותת אבני דרך מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום האוטיסטי

תוכניות פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליווי בצבא, מכינה לחיים עצמאיים, מכינה 

 .י וצבאי, קומונת אתגר, סל שירותים גמיש לחיים עצמאיים בקהילה ועודלמתנדבי שרות לאומ

 

https://www.avneiderech.org.il/ 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.avneiderech.org.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jpZx39BXT3cAjaMwH0w5DKhRJ1eei_B3l4BYwNhfLztX46aaJpGcKJL8&h=AT0RyEgBf1mAfHy6KMmXzyAX0U2t8kuX8Vmw8sFYeok8NUSPAbSXQ5NmeY6EiY3Z2ZT657ttucMD307DibgKSxJ3lHHPn1fKGGyi3x16H649BrJuMzyPCE13go8Zu-0a_3cQxIKWSWUjwwaoPt98NS-7Lc_VaoGVk7Jwx43sY-n3aK6GlJBI170cI2754iPyGQg0yf72hzWm3Q14TTF5Av1iuI7-lcVnJeHiOj9b5i-mYIcP6wS2tpU4ikl7wbJpPz7bGtctYRfEOm2v-s6oxTHZDUIk078STijpwB5cTMcoWZZIBKC_MOvDou0Lu8EBAIfGN_pSTsEYvkbpmRxKGrIx-nX1V3lCgeqg96vo0HSXviKC551vyv91kyQ1RybGyIy4hM2Oy_h1CE1aFIZ3J-TMM2OR6W1CFSMtFVuemDSV2_-czAqcJSyXd5ovmg6hvUPMxlPXt0nXNaCpRON-z6htrKFR8jl3Or7d2UIwABzYqILxDBAShkeNMa8sbvJdiRud6lQ9Ls2W6lC3njEUaSC1c7ijmNvMe28Q9-v-vdOEynAGf56koR2IS4VsHW_IEqe-OTJzEvPB2NmqSxkQEi8ckz_UBbfUfPBKA-tOtdNliUkMT-VrNzzInsIAqWOB_3mb

