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 8كبدإن خدجية  

 ملخص 

أأحد أأفرإدها   إليت يظهرهاوما إلأعرإض  ،ن إلتيارإت إلأولية للعلج إلأرسي أأثبتت أأن إلأرسة يه كيان قابل للتغريإ  

ال تعبريإ ع إلهوية إليت تسمح للك   جوهر ذن يه إ  فالأرسة  ميها إلنفيس والاجامتعي.ها وتنظ وإش تغالطريقة تفاعلها،  نإ 

وأأي   مصفوفة إلهوية،فالأرسة يه . وبذكل إحلفاظ طبعا عل إلشعور ابالنامتءمع ه تفردتحقيق متزيه و ب فرد من أأفرإدها 

حني تظهر  ها ا أأعرإضوغالبا ما حيمل أأحد أأفرإده ،خلل أأو أأي إضطرإب ميسها سينعكس بدون شك عل أأفرإدها

ال  ة.تكيفيسلواكت غري  دليه ذلإ ابت من  ،لهذإ إخللل إنعاكسوما إلآفات الاجامتعية إملنترشة حاليا يف جممتعنا إ 

أأمهية هذه إدلرإسة يف تسليط إلضوء عل ظاهرة  ومن مث تمتثل إلرضوري الاعتناء ابلأرسة كنظام اكمل ومتاكمل.

ىلذكل من خلل تطبيق تقنية علجية و ، هقنيدمان عل إخملدرإت دلى إملرإإال   ويه ، إلعلج إلأرسي تنمتي إ 

 . S.Minuchin نيمينوش  وابلتحديد تقنية ،إلعلج إلأرسي إلبنايئ

 .إلعلج إلأرسي إلبنايئ ؛دمان عل إخملدرإت إال   ؛: إلأرسةإللكامت إملفتاحية 
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Abstract 

The early streams of family therapy showed that family is an entity subject to 

changes, hence the manifested symptoms of one of its members is the expression of 

its interaction and functioning and its psychological and social organization. Thus, 

the family is the identity matrix that permits to its members achieving their 

individuality while conserving the feeling of belonging. In this sens, the family is 

considered as a system in which each alteration affecting it could have direct impact 

on its members. Generally the individual carry the symptoms of the family when he 

shows maladaptive behaviors. The social calamities spreaded in our society reflect 

these alterations, so it’s important to take care of the family as a whole structure. 

Therefore the importance of this study consists in sheding light on the phenomen of 

toxicomania in adolescent using structural family therapy (SFT) of Salvador 

Minuchin. 
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