
 الوالدية وما بينهما, الكورونا

 لونا سيباني ابو غنيمة

معالجة اسرية مؤهلة -عاملة اجتماعية   

 مديرة مركز عيلم لعالج االساءات الجنسية لدى القاصرين

 



 

 تدعونا الحياة إلى العديد من التغييرات

هنالك تغييرات تشكل جزًءا ال يتجزأ من الحياة وهناك  

 تغييرات غير متوقعة

  

 



 

 واقع غير مألوف  

 ضعف وعجز –عدم يقين 

 



 

 واقع غير مألوف  

 فرصة للتعرف على نقاط القوة والمرونة في التكيف –عدم يقين 

 



 حصانة العائلة

 Froma Walschحصانة العائلة وفقًا لنموذج •

 مؤسسة , هي دكتورة في علم النفس االكلينيكي •

 .ومديرة لمركز لصحة األسرة في شيكاغو

 تعتبر من رواد العالج األسري عالميا وطورت •

 .  لتطوير حصانة العائلة في ظل االزماتنهجاً او نموذجاً 

 



 الحصانة العائلية 

 : هي مزيج من السمات والمميزات التي تساعد العائلة على

 تحمل االضطرابات 

 القدرة على التعافي بعد األزمات

 التكيف مع الواقع المتغير



مركبات تطوير 
 الحصانة

 معتقدات

 التواصل التنظيم





 المعتقدات

 ايجاد معنى

 زرع األمل

 رؤية ايجابية



 التنظيم

 المبنى العائلي

 الدعم المتبادل

 الترابط



 التواصل

متسامحة , صريحة, قنوات تواصل مفتوحة
 ومشجعة

 حرية التعبير عن المشاعر

 حرية التعبير عن اآلراء

 تبني سلوك ايجابي ومتعاون لحل المشاكل

 التعاطف



 .المكونات الثالثة لحصانة العائلة هي ليست ثابتة

الذي نواجهه ، تنشأ تحديات " الحدث المتداول"في كل خطوة مع 

جديدة ومعها فرص جديدة لتطوير وتوسيع مهارات التأقلم والتكيف 

 .الشخصية والعائلية



 النهج العالجي السردي

 تم تطوير النهج السردي في أستراليا ونيوزيلندا في سنوات •

 .على يد مايكل وايت وديفيد إبستون 70 -ال  

الذي يرى أنه  Post modernينتمي إلى تيار ما بعد الحديث •

 . ال يوجد واقع واحد بل تعددية الحقائق

 



 النهج العالجي السردي

 معنى نعطي .حياتنا خالل من معنا ونحملها أنفسنا داخل نطورها قصص على يركز•

 ، اآلخرون علينا وضعها التي أو ، إليها توصلنا التي المعاني وهذه الشخصية لتجاربنا

 قراراتنا ,مشاعرنا ، أفكارنا على تؤثر قصصنا .وعالمنا أنفسنا رؤيتنا كيفية على تؤثر

 .وسلوكياتنا

 في تركز التي (السلبي السرد) السلبية القصص مع التواصل إلى الشخص يميل عام بشكل•

 مشاكل وحتى سلبية مشاعر وتخلق الذات صورة تضعف وقد  مشاكله على األول المقام

  .مرضية

 بإعادة الشدائد على التغلب على الشخص مساعدة إلى يسعى السردي العالجي النهج•

 ,تفكيره طريقة تغيير للشخص يمكن .قصته بها يروي التي الطريقة وتنظيم روايته تصميم

 قصة من أجزاء عدة بها يروي التي الطريقة بناء إعادة خالل من ، وسلوكياته شعوره

    .به مسلم كأمر أخذها على اعتاد والتي ، حياته

 ,القيم من مجموعة لديه شخص كل أن افتراض على السردي العالجي النهج يعتمد•

 من أجزاء وتصميم تنظيم إلعادة تسخيرها يمكن التي والقدرات المهارات ,المعتقدات

 .“ بديلة قصة ” بناء يتمكن وبذلك .قصته
 




