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امللخص
سنحاول من خالل ىذه الدراسة  ،حتليل و تفسَت ما يطلق تسميتو يف علم النفس ابدلرونة االسرية،
كاسًتاجتية انجحة حلماية األفراد من فقدان التوازن النفسي و االجتماعي جراء التغَتات االجتماعية ،و
مساعدهتم على مواجهة الصدمات و تقبل تلك التغَتات االجتماعية مهما كانت طبيعتها و حدهتا.
فادلرنة النفسية ىي الطريق او ادلسار الذي تتبناه االسرة حينما تتكيف و تتطور يف احلاضر و عرب الزمن.
فاالسر ادلرنة تتفاعل بطريقة اغلابية اجتاه ادلواقف و بطريقة موحدة حسب االطر ،مستوى التطور و طريقة
التفاعل بُت عوامل احلماية و اخلطورة ووجهة النظر ادلشًتكة بُت أعضاء األسرة .
الكلمات املفتاحية  :ادلرونة االسرية ،االسرة اجلزائرية،التغَتات االجتماعية.
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Abstract
Through this study, we will try to analyze family resilience, as a successful strategy to
protect individuals from the loss of psychological and social balance as a result of these
changes, and help them cope with trauma and accept those social changes of any nature
and severity.
So the psychological resilience is the path that a family adopts when it adapts and
develops in the present and through time. Flexible families react positively to attitudes and
in a uniform manner depending on the frameworks, level of development and method of
interaction between protection and risk factors and the common view among family
members.
Keywords: family resilience, Algerian family, social changes.

املدخل:
يبدو واضحا من نظرة سريعة عرب التاريخ،أن األسرة مجاعة اجتماعية أساسية ودائمة،ونظام اجتماعي
رئيسي،وليست األسرة أساس وجود اجملتمع فحسب بل ىي مصدر األخالق والدعامة األوىل لضبط
السلوك،واإلطار الذي يتلقى فيو أول دروس احلياة االجتماعية ضلو التنميط االجتماعي واستدخال القيم
وادلعايَت والقواعد االجتماعية،وتعبًت أىم الدعائم والركائز للنمو النفسي للفرد واشباع حاجاتو النفسية.
و يف طل التغَتات االجتماعية اليت طرأت على اجملتع واليت انعكست على توازن واستقرار االسرة اصبح من
الضرورة البحث عن الية واستَتاتيجية تعمل على التكيف مع انعكاسات التغَتات على قيم وىوية الفرد
وكذا توازنو النفسي.لذا هتدف الدراسة احلالية البحث عن ادلرونة النفسية االسرية كاستَتاتيجية تكيفية.
وحىت نستطيع فهم ادلرونة االسرية البد أن نتعرف أوال عن مفهوم ادلرونة النفسية ومششراهتا  م مفهوم
االسرة والتطور التارؼلي لالسرة اجلزائرية ومن  م التطرق اىل ادلرونة االسرية أبعادىا وكذا ظلاذجها.

 .1املرونة االنفسية

Psychological Resilience

يتعرض الفرد بصفة دائمة و مستمرة لضغوطات و اكراىات سلتلفة ،قد تشثر على صحتو النفسية و
على تكيفو مع البيئة اليت يعيش فيها (األسرة ،مكان العمل.) .......فقد صلد أفرادا فقدوا توازهنم النفسي
و االجتماعي نتيجة لوقوع تلك الظروف القاسية ،كما أن ىنالك أفرادا آخرين واجهوا تلك ادلواقف
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الضاغطة ،و يتحملون الصدمة الناجتة عنها مهما كانت حدهتا ،بل و يستمدون منها قوهتم،ألهنم
يستثمرون يف طبيعة و عوامل التهديد وػلولوهنا إىل مصادر قوة ،ورمبا يواصلون مسارىم احليايت بقوة و
حتدي أكثر.
ان ما غلعل بعض األفراد ينهارون أمام الصدمات ادلختلفة مهما كانت حدهتا ،و البعض اآلخر ػلوذلا
إىل مواقف قوة و يتحداىا ،ىو ما استقطب الكثَت من الباحثُت و ادلختصُت يف فهم و تفسَت ىذه القوة
اليت تعترب مسة من مسات الشخصية ،و الذي احتل مساحة كبَتة يف رلال علم النفس و ابلتحديد علم
النفس الصحة.و ىو ما يسمى ابدلرونة النفسية اليت اقًتن هبا تسميات سلتلفة و متعددة حىت و ان كانت
حتمل يف طياهتا نفس الداللة و منها :ادلناعة النفسية،اجللد النفسي.......اخل.
فمصطلح ادلرونة النفسية يشَت اىل الصَتورة البيولوجية و النفسوعاطفية و السوسيوثقاقية اليت تسمح
بتطور وظلو الفرد

بعد تعرضو اىل صدمات نفسية معينة .أول ما ظهر ادلصطلح مع أعمال

’ ’Sigumeund Freudليصف صمود الفرد حيال صدمة نفسية (أين يتحكم يف أاثر احلدث
الصدمي و يواصل حياتو) .و حسب’ ‘ Banduraفان الكفاءة الذاتية " ادلدركة تتمثل يف رلموع
معتقدات الفرد ضلو قدراتو يف تنظيم و تنفيذ ادلسار الضروري ضلو حتقيق النتائج ادلرجوة.

 )1.1مفهوم املرونة النفسية و إضاءة اترخيية للمفهوم:
يكشف الًتاث النظري و يشكد بعض الباحثُت و ادلهتمُت أن موضوع ادلرونة النفسية حديث النشأة يف
مجيع العلوم و ادليادين اليت حضنت ىدا ادلفهوم ،اذ يعود دلك إىل بداية السبعينات،و لعل أن البلدان
االصللوساكسونية ىي السباقة إىل البحث يف ىدا اجملال .و يرى

( Stephan Vanistendeal

 )4991أن

مفهوم ادلرونة النفسية ليس حديثا و إظلا قدمي قدم اإلنسانية ،ويشاطره نفس الفكرة ادلختص يف اتريخ
الطفولة ،)4999 ( Angelo Gianfrancesco ،الذي يعترب انو حىت وان كان مفهوم ادلرونة حديثا ،فان
حقيقتها و جوىرىا قدؽلا جدا ،و يضيف ان نصوص األساطَت و أعظم قصص األدب العادلي تشَت اىل
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الطفل الصلب ،الذي واجو أقصى أزمات و صدمات احلياة ،و لعل قصة ،
 ، Anne Feank، familleما ىي إال أمثلة حية عن ذلك(.

Hercule

Rémi sans

)) Maria Anaut et al 2002-2005

يعود اصل مفهوم ادلرونة حسب قاموس  le grand robertاىل علم الفيزايء ،و الذي يشَت اىل قدرة مادة
معينة على امتصاص

الصدمة( Le Grand Robert de la langue française 1985)،

اما حسب قاموس ) le Trésor (1990فادلرونة قوة عقلية ،ؽلتاز هبا الفرد الذي يتحدى
الصعاب ،و ىو ادلعٌت الذي يشَت اليو ادلفهوم ابللغة االصلليزية  ،اظافة اىل القوة اجلسمية و كذا قوة الطبع.
وقد استعَت مفهوم ادلرونة حسب كتاب )Paul Claude(1933لوصف مزاج االمريكيُت اللذين ؽلتازون
ابدلرونة ،كاألفكار ادلرنة ،و ادلزاج اجليد.
كما ان زلاولة ضبط ادلفهوم يستدعي ابلضرورة الوقوف على كل التفسَتات النظرية ادلوجودة شلا يفسر
تعدد و اختالف األطر النظرية ادلفسرة

للمرونة)Jacques LECOMTE (2004

وظهرت أعليتو يف علم النفس مع أعمال  ،)4999(Emmy Wernerوكذلك بفضل الدراسات ادلهتمة
ابدلسار النمائي الطبيعي لألطفال اللذين عاشوا حتت ظروف قاىرة و عوامل قاسية أثناء فًتة طفولتهم(.
)2006،Amandine Theis

بينما يف القرن  ،12فقد بدأت احملاوالت و الدراسات بربط ىذا ادلفهوم ابسًتاتيجيات التكيف ومن رواد
ىذا التناول

Neil

بينما Brian Walker

التغَتات ادلفاجئة و

Adger

اللذي يعرف ادلرونة النفسية أبهنا القدرة على االستمرار والتكيف.

و زمالءه فقد قارنوا صَتورة ادلرونة النفسية مع نظم معقدة يف تكيف مستمر مع

ادلستمرة3) ،pp2، 2013، Mariee Marin، (Robert-Paul Juster

ان ادلهتم بتحديد مفهوم ادلرونة ،يدرك أن أغلبها ذات طابع وصفي أكثر شلا ىو مفاىيمي ،اذ
يرى  ")4001 ( Jacques Lecomteانو ال وجود لنظرية ادلرونة النفسية ،بل و من أجل توضيح ىذا ادلفهوم
يتطلب وضعو أمام اخللفيات النظرية ادلتعددة. )p350، 2004،Jacques Lecomte( .مبعٌت أننا حُت نطلع
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على اإلطار النظري ادلختلف و الثري الذي حلل و وقف على مجيع العوامل اليت ذلا عالقة سواء بطريقة
مباشرة أو غَت مباشرة ابدلفهوم،لدى سلتلف الفئات العمرية(أطفال ،مراىقُت ،كبار السن) و لدى كال
اجلنسُت ،حينها سوف نتمكن من حتديد ىذا ادلفهوم ادلتسم ابلتفاؤل يف علم النفس.
حسب:Boris CYRULNIK 1999

ادلرونة ىي القدرة على النجاح و التطور االغلايب بطريقة مقبولة اجتماعيا ،رغم ادلواقف الضاغطة و
الوضعيات الصعبة اليت من ادلفروض ان تنتج عنها أاثرا سلبية و خطَتة.
حسب

M. MANCIAUX

و اخرون1002

:

ىي قدرة الفرد او اجلماعات على النمو و التطور اجليد و ادلواصلة يف التخطيط للمستقبل ،رغم االحداث
غَت ادلستقرة ،ظروف احلياة الصعبة و الصدمات القوية.
حسب2003

:Marie Anaut

ىي القدرة على اخلروج بنجاح وقوة متجددة ،من حدث صادم ،حيث تشَت اىل التكيف مع اخلطر ،و
النمو او التطور الطبيعي و اعادة بناء الذات رغم الصدمات.
وتتفق ىذه ادلفاىيم على اجلانب الديناميكي للمرونة ،و مدى تعرض الفرد لالحداث السلبية،
والوضعيات اخلطَتة و الصدمات  ،و قد تكون كل ىذه احلاالت الثالثة بدرجات متفاوتة.

 )2.1مؤشرات املرونة النفسية:
ؽلكن حتديد رلموع ىذه ادلششرات من انحتُت ،فالناحية األوىل تتعلق بشخصية الفرد ادلتمتع ابدلرونة
النفسية ،بينما الناحية الثانية فتتعلق ابحمليط اخلارجي.
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فادلششرات الفردية ؽلكن تلخيصها حسب كل من

1993) ;(Masten et ،(Luthar

 2004 )،2003) ;(Lecomte،2000) (;Cyrulnik،1998) ;(Forten et Bigras،Coastwortheفيما
يلي :
 مستوى القدرات العقلية متوسط. القدرة على حل ادلشكالت. القدرة على التخطيط الناجح لألمور و ادلشاريع. توظيف اسًتاتيجيات تكيفيو. فاعلية الذات اليت تشَت إىل إؽلان الفرد بقدرتو على اصلاز مهمة معينة أو عدة مهام. مركز حتكم داخلي.إعطاء معٌت للحياة (درجة اإلؽلان  ،فلسفة حياة واضحة).......... تفهم الذات قادر على حتقيق االستقاللية و الفعالية يف عالقاتو مع احمليط. تقدير ذات مرتفع. مزاج مستقر. مهارات عالئقية (التقمص العاطفي القدرة على البحث و طلب ادلساعدة’ ومهارة االتصال.) p04)، 2005،Maria Anaut

بينما ادلششرات ادلتعلقة ابحمليط فتتعلق بكل من األسرة و اجملتمع.
فعلى مستوى االسرة ؽلكن تلخيصها فيما يلي:
 عالقات عاطفية مستقرة مع احد الوالدين أو مع احد األقارب.414
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 أولياء ذووا كفاءة’ قادرين على توفَت جو تربوي اغلايب يتميز مبجموعة من ادلعايَت الًتبوية الثابتة. وجود متاسك بُت أفراد االسرة.بينما على مستوى اجملتمع فيمكن تلخيص مجلة من ادلششرات تتمثل فيما يلي:
 وجود شبكة ادلساندة و الدعم غَت رمسية ،تتمثل يف شلة االصدقاء ،اجلَتان......اخل. توفر مساحات للقاءات للممارسة االنشطة ادلختلفة ذات طابع ثقايف ،ديٍت ،مجعوي ،انساين.).(Amandine Theis.2006

 .2املرونة االسرية

Family resilience

فعلى الرغم من ان ادلرونة النفسية ىي خاصية تتعلق ابلفرد اال انو اتفق جل ادلختصُت على اهنا نتاج
تفاعل بُت الفرد و احمليط (

، (Rutter

 ،1998شلا دفع فيما بعد جبل الدراسات اىل االىتمام و الًتكيز

على العملية التفاعلية ،و ان ادلرونة تنطوي على عوامل احلماية الداخلية و اخلارجية:
حيث يقول كل من

: J. LECOMTE،S. VANISTENDAEL 4000

ان ادلرونة النفسية ليست خاصية فردية ابمت معٌت الكلمة ،و اظلا ىي تفاعل بينو و بُت احمليطُت بو،حيث تبدا من الفرد لتشمل كل ما يشكل اجملتمع.
و عليو فادلرونة ىي سَتورة مركبة  ،نتيجة ،نتاج تفاعل بُت الفرد و زليطو ،ىي الكلمة ادلفتاحيةلتلك العالقة ،ابلتايل تعكس قدرة الفرد على نسج وبناء تلك العالقة.
فادلرونة يف كل األحوال و الظروف ،ىي نتاج ادلعاش الشخصي للفرد و تفاعلو مع السياقات
السياسية االقتصادية ،االجتماعية و اإلنسانية.
إن التناول ادلعاصر دلوضوع ادلرونة ،يركز على العالقة التفاعلية بُت خصائص الفرد ادلختلفة و زليطو
االجتماعي ،فظهرت تناولت حديثة يف ىذا االجتاه و انبثق ما يسمى ابدلرونة األسرية .
ومن بُت الدراسات صلد دراسة) Genest (2012الذي اىتم بدراسة ادلرونة النفسية بناءا على اهنا
415
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مركبة و متعددة األبعاد ،من اجل بناء ظلوذج نظري للمرونة االسرية تعيش حالة حداد نتيجة فقداهنا دلراىق
عن طريق االنتحار ،حيث خلص إىل أن ادلرونة األسرية ىي سَتورة مستمرة السرة تعيش موقف مدرك
على انو صادم ،ىذه السَتورة تضمن استمرارية األسرة رغم ادلعاانة النفسية و الفيزيقية ادلصاحبة لفقدان
احد افرادىا انتحارا.
ان الدراسات النفسية و االجتماعية ،تشكد على اعلية االسرة و طبيعة العالقات بُت افرادىا يف تربية االبناء
السيما يف فًتة الطفولة و ادلراىقة اليت تعترب مرحلة تكوين الشخصية القاعدية لألفراد حسب جل نظرايت
علم النفس النمو.
ورغم ان الدراسات ادلهتمة ابدلرونة االسرية ىي حديثة جدا فقد حاولت حصر بعض اخلصائص االساسية
اليت تعمل على ساعلت يف تطوير ادلرونة صلد ادلعتقدات الثقافية و الروحية و اإلطار االجتماعي و
االقتصادي ،اظافة اىل االفكار و االسًتاجتيات االغلابية ،اظافة اىل توفر الدعم االجتماعي من طرف
االصدقاء و احمليطُت ،اىل جانب ضرورة شلارسة انشطة رايضية و ىواايت سلتلفة.
ان الدراسات األوىل حول ادلرونة ،انصبت يف البداية على البعد الفردي  ،م اجتهت فيما بعد لدراسة ادلرونة
األسرية ،اذ يرى البعض أهنا تكمن يف قدرة األسرة على التكيف مع األحداث الضاغطة ،ويعتربىا البعض
األخر قدرة األسرة يف االستجابة بطريقة اغلابية ألزمة معينة ،او تلك القوة اليت متكن االسرة من تغيَت
ديناميكياهتا ذلدف حل مشاكلها ادلختلفة((Jerome Gauvin Lepage et al ،2016،p198
ؽلكن اعتبار األسرة(كنظام) أبهنا مرنة ،يف حالة ما إذا أدت وظائفها على أكمل وجو ،رغم الظروف
الصعبة اليت تواجهها ،أي تلك األسرة اليت تقاوم االنشقاقات اليت تفرزىا التغَتات ادلختلفة و حتافظ على
استمرارىا و االرتقاء رغم حدة األزمات اليت تواجهها.

)(McCubbin et McCubbin،1988

وتعرف االسرة على أهنا اخللية األوىل يف اجملتمع وىي الوسط الطبيعي االجتماعي الذي يًتعرع فيو الفرد.
(سناء خويل ،2891 ،ص.)00
بل ىي مصدر األخالق والدعامة األوىل لضبط السلوك واإلطار األول الذي يتلقى فيو اإلنسان أول
دروس احلياة االجتماعية( .فادية عمر اجلوالين  ،2881 ،ص ص  10إىل .)10
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ويعرف (بوجاردوس) األسرة أبهنا" :مجاعة اجتماعية صغَتة تتكون عادة من األب واألم وواحد أو أكثر من
األطفال ،يتبادلون احلب ويتقامسون ادلسشولية وتقوم بًتبية األطفال ،حىت متكنهم من القيام بتوجيههم
وضبطهم ،ليصبحوا أشخاصاً يتصرفون بطريقة اجتماعية".
ويكن دورىا يف تربية األطفال حسب القيم االجتماعية ادلتعارف عليها من أجل حتقيق االندماج يف النسق
االجتماعي.
و مرت االسرة اجلزائرية عرب مراحل،أعلها:
أوالا  :األسرة اجلزائرية يف عهد االستعمار الفرنسي1962- 1830
عانت األسرة اجلزائرية كما ذكر(مصطفى عشوي )1001،من الصعوابت والتهميش ،والبطالة
واطلفاض مستوى ادلعيشة ،شلا أدى هبا إىل رفض االندماج يف ادلشروع اجلديد الوافد  ،يف الوقت الذي ظن
فيو االستعمار أن مشروع تفكيك األسرة اجلزائرية يسهل تنفيذه ،ولكنو أخطأ الظن ،إذ أن عمليات اإلابدة
والقهر والتسلط عليها دعت أفرادىا إىل االلتفات حول بعض والوقوف ضد ادلستعمر الغاشم ،فبدل أن
تتفكك األسرة ويتجو بعض أفرادىا إىل القبول ابدلستعمر والًتحيب بو ،تكاثف جهود األفراد إىل الرد
القاسي وادلتمثل يف" تنامي قيم التعاطف والتضامن بُت األسر ،والتمسك ابللغة العربية ،والقيم الثقافية
الوطنية ،وتعليم األطفال اللغة العربية والقرآن يف الزوااي واجلوامع" عوامل وادلتغَتات اليت أثرت يف األسرة
اجلزائرية وعالقتها بسياسات ادلستعمر اإلابدية عجلت يف قيام ثورة التحرير "وتكون األسرة اجلزائرية قد
أمدهتا بعوامل التحرير ،ػلدوىا أمل االنبعاث مرة أخرى" ؛ إذ عمدت األسر اجلزائر إىل شحذ علم أطفاذلا
أمال يف حتقيق استقالل البالد ،فعبأهتم ضد ادلستعمر ،ودفعت هبم للشوارع متظاىرين ،وإىل ال ُكتاب
وادلساجد حافظُت لكتاب هلل ،متمسكُت بثوابت ىويتهم العربية واإلسالمية ،رافضُت ألساليب التنصَت
والعيش ابطمئنان يف كنف مستعمر غاشم ،فكان لألم اجلزائرية ما أرادت يف شعلة الثورة اجلزائرية  1من
نوفمرب 1954م ،وجاء االستقالل ،ابلًتبية اإلغلابية لألم اجلزائرية.
اثني ا :األسرة اجلزائرية مرحلة االستقالل1962 - 1988
جاء ادلنعطف التارؼلي سنة  1962يف مطمر( ، )1000الذي طادلا انتظرتو األسرة اجلزائرية بشوق لتتحرر
من أدران ادلستعمر وسياساتو العنصرية وتعيش يف كنف قيمها وثوابتها العربية اإلسالمية ،ومل ؼلب جيل
الثورة أملها يف اسًتجاعو ألرضو.
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يف ظل استقالل البالد ،وكان ذلذه التعبئة أثرىا العميق يف نفوس األبناء الذين قدروا تضحيات أابئهم
وأجدادىم ...ولكن بسبب عدم وجود مشروع اجتماعي واضح ،واالضطراب الذي شهدتو البالد بسبب
إقرار قانون األسرة عام 1984م ،كما كان للغزو الثقايف الغريب أثر كبَت على بناء ووظيفة األسرة.
لكن تغَت الوضع بعد االستقالل ،فالدولة أصبحت تفرض على األسرة تنظيمات وقواعد ضابطة غلب
إتباعها وإال تعرض ادلخالفون ذلا إىل عقوابت ػلددىا القانون  ،وانبثق من خالل ىذا تغَتا يف عملية
التنشئة االجتماعية خاصة األساليب اليت كانت منتهجة سابقا ومل يعد لألسرة ذلك الدور الكبَت يف عملية
التنشئة االجتماعية ،فقد قل دورىا بظهور مشسسات أخرى كدور احلضانة وخاصة وسائل اإلعالم
واالتصال اليت أصبحت ذلا قوة تشثر هبا على شخصية الطفل.
اثلثا :األسرة اجلزائرية يف مرحلة التغيري  5أكتوبر.1991-1988
أتثرت األسرة اجلزائرية أبحداث اخلامس من أكتوبر  1988م ،وما تال ىذا التاريخ من أحداث وتداعيات
على كافة مناشط احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فكان ذلذا أتثَت أعمق على مستوى األسرة
اجلزائرية  ،فبعد أن عاش اجلزائري ىانئا مطمئنا بعد خروج ادلستعمر ،فان غالبية الشعب اجلزائري وجد
نفسو يف الفقر ،ومل يصلهم من مكاسب الثورة التحريرية .األمر الذي دفع ابدلواطن أن يعيش انقما حاقدا
على الذين يعتلون الكراسي ويزدادون غٌت ،وىو يف مكانو يزداد فقرا مع انعدام الدعم ألساسيات السلع
االستهالكية ( .فريدة صادق زوزو )2006 ،
رابعا :األسرة اجلزائرية يف سنوات املأساة الوطنية 2000 - 1991
عاشت اجلزائر سنُت اجلمر  ،القتل والتشريد والتهجَت من القرى ،وعدم األمن خالل السفر ،يضاف إىل
ذلك عدم اإلحساس ابألمان يف البيوت نفسها ،شلا شكل حالة من القلق و الرىبة يف نفوس ادلواطنُت،
الذين انطووا على أنفسهم ،وتكدر صفو حياهتم اليومية اليت أصبحت خليطا بُت ىاجس اخلوف اليومي
واخلوف من الغد .ولنا أن نتصور حال األسر اجلزائرية ومعاانهتا اليومية يف البحث عن األمن واألمان
ألبنائها ،انىيك عن البحث عن لقمة العيش اليت يشارك فيها األطفال أنفسهم يف ظل تدىور احلياة
االقتصادية للبالد ،فقد أثرت ىذه التغَتات
وغَتىا وشكلت ضغوطا على األسرة ،فمست بناءىا ووظيفتها ،وضعفت معها الكثَت من وظائف
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األسرة ادلطلوبة مثل الًتبية اجلسمية والنفسية والعقلية ،والًتبية اخللقية والدينية ،انىيك عن التنشئة
االجتماعية اليت توجو سلوك الطفل ضلو اكتساب العالقات االجتماعية مع اآلخرين؛ إذ تقوضت كل
أسرة على نفسها ،وضيقت من حدود ورلاالت التعامل حىت بُت اجلَتان أنفسهم.
وبفعل الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية ادلًتدية ،جعل اآلابء أكثر عرضة للقلق والتوتر
ومشاعر اإلحباط ،وىذا ما ينعكس سلبا على أساليبهم الًتبوية داخل األسرة وعالقاهتم أببنائهم وىنا
البد من اإلشارة إىل أنو يف ىذه ادلرحلة ظهرت أسر جيل اجلامعات أي األسر ادلثقفة اليت يعد أحد
الوالدين فيها على األقل خرغلا جامعي.
خامس ا :األسرة اجلزائرية مع بوادر انفراج األزمة اجلزائرية  22 – 2000فرباير 2019
ابنفراج األزمة اليت عاشتها اجلزائر أكثر من  10سنوات ،شهدت احلياة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ازدىارا كبَتا ،كان لو األثر العميق على احلياة اليومية للمواطن اجلزائري عموما وعلى
األسرة اجلزائرية خصوصا ،فكل تغيَت إغلايب أو سليب يف احلياة العامة للبالد يكون لو أتثَته
اإلغلايب والسليب كذلك على يوميات األسرة اجلزائري( .فريدة صادق زوزو)1000،
سادسا :األسرة اجلزائرية بعد حراك  22فرباير 2019
شهدت األسرة اجلزائرية و الزالت تشهد أحدااث سياسية،اجتماعية حادة منها ما يسمي ابحلراك
الشعيب،الذي يعود اىل  11فيفري  ،1028الذي أصبح حديث العام و اخلاص،و يرى ادلختصون يف مجيع
اجملاالت انو سيحدث تغَتات اجتماعية ،ثقافية ،سياسية،اقتصادية عميقة على االسرة اجلزائرية.

 .3بعض النماذج النظرية املفسرة للمرونة االسرية:
 )1.3أساليب التدخل يف العالج االسري:
لقد الحظ ادلختص يف الطب العقلي  Michel Delageمن خالل اساليب التدخل يف العالج األسري،
ان ىنالك رلموعة من ادلميزات تتصف هبا االسرة ادلرنة ؽلكن تلخيصها فيما يلي:
التمسك ابألمل ادلشًتك و ادلتقاسم من طرف كل أعضاء األسرة.419
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القدرة على التحكم يف الوضعيات ادلختلفة اليت متر هبا االسرة. استمرار االسرة يف اداء وظائفها ادلختلفة.احملافظة على األمن العام ادلرتبط بنوعية و طبيعة عالقات التعلق مع االفراد االخرين( خارج االسرة) وكذا مع احمليط اخلارجي.
وجود أخالقيات (عالئقية) داخل االسرة.وجود و تطور البعد الروحي لدى أفراد األسرة.-قدرة افراد االسرة على العقلنة ،الذي يعترب زلور سَتورة

ادلرونة(2008،(Delage

 )2.3النماذج االجنلوساكسونية وفق علم النفس االجتماعي:
اىتم علم النفس االجتماعي بتطوير النماذج النظرية يف موضوع ادلرونة األسرية بداية من  ،2810اذ ركزت
على تفسَت ،حتليل و تقييم ادلرونة االسرية ،لغرض اقًتاح ظلاذج وقائية اجتماعية.
و ؽلكن ذكر اعلها:
 )3.3منوذج  ABCXهليل

(1949) Hill

وفق ىذا النموذج ،يعترب Hillان مجيع احداث احلياة الصعبة ،تعترب عوامل ضاغطة،
حيث يعترب» :« Aحدث احلياة
»  :« Bاملوارد الشخصية لالسرة
»  :« Cاملعىن الذي تضفيه االسرة على احلدث
» :« Xيشري اىل االزمة.
فالتفاعل بُتABCىو الذي يفسر حدوث

X

يرى Hillان العوامل اخلارجية تعمل على متاسك االسرة بينما العوامل الداخلية تعمل على
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احداث انشقاقات داخلها ،كما يركز أكثر يف ظلوذجو على مفهوم االزمة االسرية ،و يصفها ابالختالل
البنائي لللجماعة ،الذي يشكل خطرا على توازن االسرة ،لكنها مرحلة ظرفية و مشقتة ،الن االسرة تعيد
بناءىا و توازهنا من جديد بفضل ما يسمى ،الدعم االجتماعي ،الذي فقط عامل وقائي ،و اظلا كمنبئ و
ال يعتربه  Hillكاشف.
وجتدر االشارة ان ىذا النموذج طبق على عينة من االسر الفرنسية لوصف مرونتها اجتاه
2010).، 2009 ; Goussé،Lovato

 )4.3منوذج ازدواجية

(Goussé et

حدث ضاغط متمثل يف طفلها االصم.

McCubbin et Patterson (1982، 1983a، 1983 ABCX

ارتكز ىذا النموذج على اعمال الزاروس و فولكمان حول الضغط و

اسًتاتيجياتcoping

و كذلك تطوير النموذج السابق ،حيث يرىMcCubbin et Pattersonان ىنالك عوامل
اخرى تلعب دورا ىاما بعد ازمة االسرة ،و ابلتايل يعتربان من االوائل الذين حاولوا دراسة موضوع ادلرونة
على مستوى اجلماعة(االسرة) ،فحسب ىذا النموذج الذي يرتكز على التوجو النسقي ،فان مجيع افراد
االسرة يعتربون من بُت عوامل ادلرونة.
)aA، bB،

حيث ينشطر النموذج اىل مرحلتُت :االوىل تسبق االزمة  ،اين يرمز اليها ابلكتابة الرقيقة

 (abc)en minusculeو الثانية تلي األزمة و يرمز إليها ب

)cC

ان اصالة ىذا النموذج تكمن يف تركيزه على مفهوم التكيف ،الذي يشَت اىل االنتقال من االختالل اىل
اعادة البناء االغلايب لالسرة.
و بناءا على ما سبق فان تكيف االسرة مع احلدث الصادم ،مت اعتباره من قبل اغلبية الباحثُت كمرادف
للمرونة.
 )5.3منوذج االستجابة التوافقية و التكيفية لالسرة ):Patterson (1988
يطلق ايضا على ىذا النموذج ( (FAAR modelالذي طوره
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اىل حتقيق التوازن من خالل التوافق ادلستمر ،بُت متطلبات األزمة اليت متر هبا االسرة و قدراهتا.ففي اطار
االزمة او احلدث الصادم،فان التغَتات العميقة اليت تتعرض ذلا االسرة غلعلها متكيفة ام غَت متكيفة.
و قد يرتبط ذلك بكل من ادلعٌت الذي تضفيو االسرة ذلذه االزمة ،و ادراكها ذلويتها و كذا للعامل اخلارجي.
كما يشكد النموذج على ضرورة التمييز بُت التوافق و التكيف.
و قد اضاف صاحب النموذج فيما بعد عوامل احلماية و ادلتمثلة يف القدرة على خلق

،(Patterson

 2002).ادلعٌت ،التماسك و االتصال
و بناءا على حتليل وظيفة االسرة فقد متكن) ،Froma Walsh (2003من حتديد السَتورات
ادلفتاحية للمرونة االسرية تتمثل يف :معتقدات و قيم االسرة ،تنظيمها الداخلي ،و طرقها ادلختلفة يف حل
ادلشكالت و االتصال،وضع معٌت للصدمات واالزمات وىذا ادلعٌت يكون اغلابيا ،تسودىا تطلعات اغلابية
متمثلة يف( األمل  ،التفاؤل،ادلساندة) ،ادلعاملة الوالدية الًتبوية.
وىناك من أشار اىل ابعاد ادلعاملة الوالدية الًتبوية متمثلة يف :
جدول ((: )1عباس حممود عوض وآخرون ،1994 ،ص )73
أبعاد

الباحثون
سيموندز ( )1939،Simonds
بولدوين وكاذلورن وبرئيز

الدؽلقراطية ابلبيت.
تقبل-رفض

(1945،Breese،Kalhorm،(Boldwin

بولدوين وكاذلورن
(، (Boldwin. Kalhm4919
تواصل

تقبل الطفل.
اللُت .
سيطرة  -إخضاع.
االشتغال ابلطفل .
إرشاد دؽلقراطي.
توافق والدي.
فعالية األسرة.
انسجام (والدي -أبناء).
عدم استعداد لالػلاء.

لوروجنكنر
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((lorojenkinz ،4991

تشجيع االعتمادية.

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
تبعية
ملتون

()Melton ،4999

شيفر

() Sheiffer ،4999

ضبط

دؽلقراطية ترتيب الطفل.
تنظيم وفعالية الرقابة .
صرامة وضبط.
مسشولية توجيو الطفل.
اجتاه الوالدين ضلو العقوبة.
تفاعل وتوافق أسري عام .
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استقاللية

حكم ذايت -حتكم.
حب  -كراىية .
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خامتة
معظم الباحثون يف رلال ادلرونة النفسية  Psychological Resilenceأن لالسرة الدور الفعال يف مواجهة
الفرد دلختلف الصدمات واالحباطات اليت تواجهو .ولقد مرت االسرة اجلزائرية عرب العديد من ادلراحل اليت
جعلتها تتصدى لألزمات اليت انعكست على الفرد كاالحتالل الفرنسي واالزمة االقتصادية والتعرض اىل
االرىاب شلا جعهلها تصمد أمام أي تغَت أو أزمة الحقة .
فرغم انتشار االسر النووية فان خصائص االسرة ادلمتدة مازال منتشرا يف االسر النووية،واليت ساعلت يف
تطوير ادلرونة النفسية متمثلة يف ادلعتقدات الثقافية و الروحية واإلطار االجتماعي و االقتصادي ،اظافة اىل
االفكار و االسًتاجتيات االغلابية ،اظافة اىل توفر الدعم االسري.

املصادر واملراجع :
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