
 

 

 

 

 

 

ممّيزات ودالالت واستحقاقات العالقة الزوجّية من وجهة نظر أفراد ذوي إعاقة عقلّية 
 يعيشون ضمن عالقة زوجّية
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 (68)الرقم يف الكاتالوج: 
 

إعاقة عقليية. يشديد  ذوي حلاجة ميدانيية ملناقشة ودراسة موضوع العالقة الزوجيية لدى أفراد   استجابة   انطلق البحث احلالي 
م  البحث على قراءة هذه املسألة من خالل وجهة نظر األفراد ذوي اإلعاقة، ومراجعة مسألة وجود فجوات بني رغباِته

م يف مسألة العالقة الزوجيية، من جهة، وعاَل ه املعرفة وتنويع خياراِتم للتعليم، وخوض جتربة احلياة الزوجيية بروح  واحتياجاِته
يع والسعي لتحقيق حياة ذات جودة عالية، من جهة أخرى. الفرضية األساسيية اليت ينطلق منها البحث احلالي مبدأ التطب

هي أني تشخيص فجوات كهذه حيمل يف طيياته أمهييية تتعليق برسم اخلطوات الضروريية إلتاحة جمال العالقة الزوجيية لألفراد 
 الذين يعانون من إعاقة عقليية. 

ة موضوع العالقة الزوجيية يف حياة البالغني العادييني، يربز شحي األحباث اليت تناولت موضوع العالقة الزوجيية يف نظر ا ألمهييي 
صفوف من األفراد ذوي إعاقة عقليية. ويف احلاالت القليلة اليت ذُكر فيها املوضوع، ال تربز نزعة التمحور إالي يف البعد 

تفتقر األدبييات البحثيية والنظريية إىل تناول توصيفات األفراد ذوي اإلعاقة العقليية  اجلنسيي ويف املخاوف اليت يستثريها.
ملدلوالت وحتويالت العالقة الزوجيية بالنسبة هلم، وتفتقر إىل التعامل مع عالقاِتم الزوجيية )على غرار كيفيية النظر إىل هذا 

 د األبعاد، ذاك الذي حيمل يف طيياته مدلوالت  ومعاين  متنويعة. املوضوع يف صفوف الفئة السكيانيية العامية( كمفهوم متعدي 
 



 

 

 
األحباث يف هذا اجملال، تشري بعض النتائج السابقة رامزة  إىل احتمال أني العالقة الزوجيية حتظى مبكانة  على الرغم من شحي 

ة  كبرية يف تطوير جودة حياة  خاصية واستثنائيية من وجهة نظر ذوي اإلعاقة العقليية، وكذلك إىل احتمال مسامهتها مسامه 
 وإحساسهم بالقدرة )اإلحساب بالتماسك(. وحبسب بعض التعريفات هؤالء، ومسامهتها كذلك يف تعزيز تصويرهم الذاتي 

مكوِّن ا أساسيًّا يف مفهوم  -مبا يف ذلك الزوجيية منها-واملوديالت املتعار ف عليها اليوم، تشكيل العالقات بني األفراد بعامية 
ن السعي الدؤوب لتحقيق حياة . من هنا، وانطالق ا م(Brown 1993, 1997, 1999 ; Schalock, 1996)جودة احلياة 

نوعيية، يُفرتض يف العالقات الزوجيية أن تشكيل خيار ا مشروع ا بالنسبة لألفراد الذين يعانون من إعاقة عقليية، ممين يرغبون 
يف ذلك بطبيعة احلال. وعلى املنوال نفسه، تشري نتائج عدد من األحباث السابقة إىل االسقاطات اإلجيابيية للعالقات 

 Tarrant, Mackenzie & Hewitt, 2006 ); خصيية على التصوير الذاتي الش
Burgen & Bigby, 2007.) هبذه النتائج أن تشجيع البحث يف كيفيية تأثري العالقة )الزوجيية وغريها( مع  يُفرتض

اآلخرين على حياة األفراد الذين يعانون من إعاقة عقليية. املعلومات الشحيحة يف هذا املضمار، واالنشغال القليل يف 
اجلهود الكبرية اليت تُبذل يف سبيل حتسني  عالقات هذه الشرحية الزوجيية، ال يتماشيان مع هذه املعطيات، وال يتالءمان مع

 جودة حياِتم وحتسني تصوُّرهم الذاتي.
 

 
جرت صياغة أسئلة وفرضييات البحث مبا يتالءم مع الفجوات بني املنشود واملوجود، ومبراعاة حقيقة أني العالقة الزوجيية 

ومن خالل التفكري يف احتمال حتسني العالقة الزوجيية  بالنسبة لألفراد الذين مع إعاقة عقليية، زة حتي ُتشكيل عالقة متميي 
جلودة حياِتم، والتأثري على النحو الذي يتعاملون فيه مع أنفسهم ومع حياِتم. بغية احلصول على وصف واسع وثريي قدر 

ل عالقة زوجيية، اعتمد املستطاع للواقع الذاتي واملتعديد األبعاد الذي ميييز األفراد ذوي اإلعاقة العقليية الذين يعيشون داخ
. متحور البحث يف وصف جتربة ("Constructivist paradigm")البحث احلالي أويال  وقبل كلي شيء على الربادامي  البنائويي 

العالقة الزوجيية ومدلوالِتا كما يراها ويعايشها األفراد الذين مع إعاقة عقليية، وذلك من خالل اعتماد منهجيية البحث 
( وابتغاء تناول موضوع َل حي ْظ  حت اآلن بالتناول الكايف. يف املقابل، وبغية توسيع رقعة  Qualitative researchالنوعيي )

عت "(Positivist paradigm)"النقاش وصوال  إىل إمكانيية التعميم، جرى كذلك استخدام براديام املنهج الوضعيي  ، وُوضه
الكمييية. ارتكز البحث احلالي، إذ ا، على تقييم متعديد األبعاد، ويشمل حتليال   فرضييات ميكن فحصها بواسطة املتودولوجيية

نوعيًّا يتمحور يف النحو الذي عايش فيه ذوو اإلعاقة العقليية العالقة  الزوجيية، وحتليال  كمييًّا يتمحور يف املقارنة بني أشخاص  
م ال  ذين ميارسون حياة زوجيية. ذوي إعاقة عقليية ال ميارسون حياة زوجيية، وأتراهبه

 
، قمنا مبراجعة األسئلة التالية: ما هي العالقة الزوجيية من وجهة نظر ذوي اإلعاقة العقليية؟  بواسطة التحليل النوعيي

وهل مثية مغزى للعالقة الزوجيية كعالقة خاصية من وجهة نظرهم، وهل هذه العالقة مشاهبة للعالقة الزوجيية كما جيري 
بل اجلمهور العامي؟ إىل ذلك، فحصنا الطريقة  اليت تتأسيس فيها العالقة الزوجيية، والشروط  الضروريية لتكوُّهنا. يف وصفها من ق

النهاية، طرحنا على عيينة البحث سؤاال  عن كيفيية تأثري العالقة الزوجيية على حياِتم، وعن املكاسب والصعوبات وكيفيية 



 

 

اسطة التحليل الكمييي بفحص الفروق اليت بني أفراد ذوي إعاقة عقليية يعيشون حياة تعاملهم مع هذه الصعوبات. قمنا بو 
زوجيية، من جهة، وم ن ميلكون عالقة صداقة يف صفوف هذه الفئة، من جهة أخرى. أجريت املقارنة يف البعدين التاليني: 

 جودة احلياة، والتصوير الذاتي. 
الرجال ونصفهم اآلخر من النساء، ومجيعهم يندرجون حتت تعريف اإلعاقة  ا، نصفهم منمشلت عيينة البحث أربعني شخص  

نة يعيشون يف عالقة زوجيية منذ مدية تتجاوز العام الواحد، وقاموا باملشاركة  املتوسيطة. نصف أفراد العيي العقليية اخلفيفة حتي 
اقة، وَل يشاركوا إالي يف البحث الكمييي.  يف البحث النوعيي والكمييي على حدي سواء. والنصف اآلخر ميارسون عالقة صد

يعيش مجيع أفراد العيينة يف أُطُر سكنيية حمميية، ويتحديثون العربيية، وميلكون من قدرات التعبري والفهم ما ميكينهم من اإلجابة 
 عميا تطلبه االستبيانات. 

لة شبه مبنيية. ويف سبيل بناء خمطَّط املقابلة، كني األربعني مقابواحد من املشاره  الذي شارك فيه كلي  مشل البحث النوعيي 
اسُتخدهمت مصطلحات نظريية قائمة حول ممييزات العالقة الزوجيية يف صفوف اجلمهور العامي حبسب نظريية التعليق 

(Attachment theoryوبعض أبعاد املفاهيم التالية: جودة احلياة، والتصوير الذاتي، واإلحساب بالتماسك. كذلك ) 
استخدمنا نتائج سابقة حول املعاين اليت ُيضفيها ذوو اإلعاقة العقليية على عالقاِتم احلياتيية القريبة. باإلضافة إىل ذلك، نُ فيذ 

حبث متهيديي جلسي النبض اعتمد على مشاه دات ومقاب الت أويليية، وذلك ابتغاء  مالء مة خمطَّط املقابلة لالحتياجات الين 
 ايني.يفرضها العمل امليد

 
على التالية: استبيان تفاصيل شخصيية، واستبيان  يي واحد من املشاركني الثمانني يف البحث الكمي  يف املقابل، حصل كلي 

 -، واستبيان لفحص التصوير الذاتي Quality of Life Questionnaire ((Schalock & Keith, 1993 -جودة احلياة
Tennessee Self Concept Scale Second Edition  Fitts & Warren, 1996).) 

 
الت النوعيية ُتشري اىل خصوصيية العالقة الزوجيية بالنسبة لذوي اإلعاقة العقليية، واىل تشابه نتائج حتليل مضامني املقاب  

على هذا،  منظومة التعابري اليت يستخدمها هؤالء )لتوصيف هذه العالقة( بتلك اليت يستخدمها اجلمهور العامي. عالوة
مبا ال يقلي -تبنيي أني اختيار الدخول إىل عالقة زوجيية يرتبط مبمييزات الزوج/ة الذي/ اليت وقع عليه/ا االختيار، وكذلك 

مبوقف ودعم البيئة احمليطة. تبنيي أيض ا أني مثة تأثري ا إجيابيًّا للعالقة الزوجيية على جودة احلياة وعلى  -أمهييية عميا سلف
لتماسك لدى ذوي اإلعاقة العقليية. البحث الكمييي أظهر نتائج مشاهبة تصديق جزئيًّا )من الناحية اإلحساب با

اإلحصائيية( على فرضييات البحث، حيث بيينت هذه النتائج أني جودة احلياة والتصوير الذاتي أعلى لدى املعويقني عقليًّا 
عالقات صداقة. فضال  عن هذا، ليس من النافل القول إني خمطَّط  الذين ميارسون عالقة زوجيية، من أتراهبم الذين ميارسون

املقاب لة تضمين أسئلة حول الصعوبات يف العالقة الزوجيية، إالي أني اإلفادات يف هذا السياق كانت قليلة جدًّا. أحد 
الُت من تدخُّل الطاقم يف العالقة، التفسريات احملتم لة هلذا األمر هو ختوُّف الكثري من األفراد الذين ُأجرهي ْت معهم املقاب

اذ قرار بفصلهم عن الشريك/ة.       ومن احتمال اختي
ا ملفهوم العالقة الزوجيية يف صفوف ذوي اإلعاقة العقليية،  باالستناد إىل هذه النتائج، يقرتح طاقم البحث توصيف ا جديد 

؛ اإلخالص؛ السعي إىل  12وذلك بواسطة  بناء مستقبل مشرتك؛ العمل املشرتك؛ التقاسم؛ بعد ا هي: التيالمس؛ احلبي



 

 

السعي إىل السكن مع ا؛ مصدر للتعزيي خالل مواجهة الصعوبات أو املعاناة من املرض؛ اإلدراك أنيك لست لوحدك؛ 
ام؛ احلاجة إىل التقرُّب اجلسديي من الشريك /الشريكة؛ التيوتر والضائقة عند االنفصال لفرتات طويلة وغري متوقيعة؛ االهتم
االعتياد. إىل ذلك، يقديم البحث مجلة  من التوصيات املتعليقة بالسبل الذي جيب على البيئة احمليطة )األهل، والطاقم 

 املعاجل، وواضعي السياسات( اتيباعها ملساعدة ذوي اإلعاقة العقليية املعنييني يف بناء عالقة زوجيية واحملاف ظة عليها. 
 بني التواصله  شيء، التمييز   وقبل كلي  ال  موضوع العالقة الزوجيية، أو   تشمل إتاحةُ تقضي توصيات البحث بضرورة أن 

، وبناءه برامج تدخُّل تتمحور يف ن من حتقيق التواصل اجلسديي كِّ ( وخلق الظروف اليت متُ sexualityواجلنسانيية ) اجلسديي 
األبعاد اإلجيابيية للتواصل واجلنسانيية. باإلضافة إىل ذلك، مثية توصية لتوسيع إمكانييات العيش املشرتك، وتوسيع اخليارات 

ْأس سة العالقة، وتوسيع إمكانييات ذوي اإلعاقة العقليية خلوض جتارب اللقاءات االجتماعيية ذات الصل
 
ة. من املتوافرة مل

خالل مرافقة وتدخيل البيئة احمليطة يف احلياة الزوجيية لذوي اإلعاقة العقليية، نوصي مبحاولة احملافظة على التوازن بني التعامل 
مع احلييز الشخصيي واحلفاظ عليه يف مقابل بناء وتعميق العالقة الزوجيية. على خلفيية صعوبات املستجو بني وختوُّفهم من 

عنهم يف موضوع العالقة الزوجيية، نوصي بالبحث عن ُسُبل للتخفيف من حدية هذا التخويف. نقرتح   تدخيل املسؤولني
كذلك حماولة  بناء برامج تدخُّل يف موضوع العالقة الزوجيية لصاحل مجهور اهلدف، من خالل التعامل مع األبعاد اليت قام 

ية، وباالرتكاز على نتائج البحث واستنتاجاته يف ما يتعليق بالعالقة عرْبها البحُث احلالي بتوصيف العالقة الزوجيية. يف النها
، والرتكيز من اآلن فصاعد ا على هل"الزوجيية ألفراد مع إعاقة عقليية، يوصي البحث فحص إمكانيية إمهال السؤال ب ه "

    كيف".السؤال ب ه "
 


