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هذه األطروحة النهائية للقب ثاني بمساعدة منحة دراسية من مؤسسة كيرين شاليم
ملخص البحث:
على الرغم من تغير الخطاب االجتماعي فيما يتعلق باالعتراف بحق األشخاص ذوي المحدوديات بشكل عام ،من بينهم أشخاص ذوو
محدودية ذهنية ،تكوين أسرة ويصبحوا والدين .هناك فجوة بين الحق في األبوة وممارسته الفعلية.بالواقع ،غالبًا ما يتم اتخاذ سياسات
سلبية تجاه حق اآلباء ذوي المحدودية الذهنية في أن يصبحوا آباء والخطاب السائد في المجتمع تجاه األبوة واألمومة هو خطاب يتضمن
مواقف سلبية .ركزت معظم الدراسات التي أجريت حول موضوع األبوة واألمومة واألمهات ذوات المحدودية الذهنية على الصعوبات
ً
مجاال للتجربة الذاتية لألمهات أنفسهن .هدفت الدراسة الحالية إلى التعبير عن تجارب األمهات ذوات المحدودية
والمشاكل ولم تترك
الذهنية مع التركيز على الجوانب اإليجابية.
لغرض إجراء البحث تم اختيار األسلوب النوعي وتم مقابلة  11امرأة مع محدودية ذهنية تطورية أو ضعف ذهني ،الذين يعيشون في
المجتمع ويربون أطفالهم بأنفسهم ،كشف تحليل نصوص المقابالت عن ثالثة محاور رئيسية.
تناول الموضوع األول تصور المحدودية على أنها صعوبة ولكن ليس كعائق أمام أن تصبح أماً .وأظهرت النتائج أن المشاركات ينظرون
إلى األمومة على أنها حاجة طبيعية كانت موجودة منذ سن مبكرة ،على الرغم من التصورات االجتماعية الموصومة حول حقهن في أن
يصبحن أمهات .كما تبين أن معظم النساء يجدن صعوبة في شرح محدوديتهن ،هذا على الرغم من مواجهة الصعوبات الناجمة عنها.
المحور الثاني تناول تجربة تقاطع هويتين رئيسيتين في حياة األمهات:
هوية ذو المحدودية وهويتهم كأمهات .في حين اعتبروا هوية المحدود سلبية كان يُنظر إلى هوية األم على أنها إيجابية وقوية .عندما
تقاطع الهويات مع بعضها البعض ،تم إنشاء تجربة فريدة تسببت في ضائقة عاطفية.

المحور الثالث تناول مكان األسرة الموسعة في تجربة األمومة .وجد أنه في بعض األحيان كانت مشاركة األسرة بمثابة استباقية وفي
بعض األحيان أصبحت مفرطة في المشاركة مما أثر على تجربتهم .تؤكد نتائج البحث على تفرد تجربة األمهات ذوات المحدودية الذهنية
في مواجهة تقاطع الهويات .باإلضافة إلى ذلك ،تؤكد نتائج الدراسة على ضرورة تدخل مقدمي الخدمات بروح نهج التمكين التي تتناول
أيضًا الجوانب اإليجابية
•
•
•

للبحث الكامل في موقع كيرن شاليم
مخازن بحوث كيرن شاليم
مخازن أدوات البحث في كيرن شاليم في اللغة العربية

