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درإسة عيادية مبدينة  :  سهام إلعلج إلأرسي إلبنايئ يف إلتكفل ابملدمن عل إخملدرإت إ  

 . وهرإن 

 8كبدإن خدجية  

 ملخص 

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

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

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.

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

 . S.Minuchin نيمينوش  وابلتحديد تقنية ،إلعلج إلأرسي إلبنايئ

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

Contribution of structural family therapy to taking care of drug addicts: 

Clinical study in Oran 

Khadija Kebdani 
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. 

Keywords: Family; Toxicomania; Structural family therapy. 
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 مقدمة 

يعترب إلعلج إلأرسي من إلعلجات إملهمة يف إملامرسة إمليدإنية للأخصائيني إلنفسانيني، كون هذإ إلنوع إلعليج ال 

فهو هيمت  لعامل إخلاريج.اب يؤثر ويتأأثرهيمت ابلفرد إذلي يقدم أأعرإضا مرضية حفسب لكنه هيمت بلك إلأرسة كنسق يف 

اب، فالعمل إلعليج يركز عل لك إجملموعة إلأرسية إليت تعان من خلل مبجموع إلأرسة أأين يعترب إلفرد مضطر

 هذإ إلأخري يف محل أأحد أأفرإدها لأعرإضه.  ، ويمتظهروظيفي

 La folie à)ثنني" ال  "جنون إ يف درإسة (Jacques Postel,1998, p472)ورد يف  J.P.Falret قدم فارلت 

deux)  وبعد ذكل إعترب ليدزتنظمي الاضطرإابت إلعقلية،  لكنييك ركز فيه عل إلتفاعل يفإ  أأول معل R.Lidz 

من   ينبعإلرصإع إدلإخيل إذلي يعيشه إلفرد أأن  ) (Jacques Postel, 1998, p472(، ورد يف 1942)

 إلأرسة.  دإخلحساسات إملتناقضة إال  

وشدد   صاب،( عل إلتارخي إلأرسي للع(Jacques Postel,1998, p473، ورد يف  Leboviciوأأكد ليبوفييش

 أأنه  ويه، رضورة الاهامتم ابلعلج إلنسقي، حيث إنطلق من مسلمة هممة ( عل1956) G.Batesonابتسون 

ليس إلفرد هو إملضطرب لكن إلنظام إذلي ينمتي إليه هو إملضطرب، كام أأاثر مفهوما أأساس يا وهو إلرإبطة 

  لفقدإن إلفرد ملعان إالتصال. أأسايس عامل إعتربها يت إل  Double bind أأو  Double lienإملزدوجة

أأن يأأخذ مسارإ علميا وموضوعيا وأأصبح يتبىن عدة إسرتإتيجيات  إ ىل لك هذه إملرجعيات، أأدت ابلعلج إلأرسيو 

 وتقنيات وهذإ وفقا للتصنيفات إلتالية: 

  ن عبري عإلعلج إلأرسي إلتحلييل إذلي إعترب أأن إلفرد ما هو إ ال حامل لعرض أأو مجموعة من إلأعرإض للت  -

 إلرصإعات إلأرسية. 

 يتكون من مجموعة من إلعنارص إملتفاعةل فامي بيهنا. اإلعلج إلأرسي إلنسقي إذلي إعترب إلأرسة نسق -

إلأرسة كرمح Minuchin (1974 )مينوشان إلعلج إلأرسي إلبنايئ وهو موضوع درإس يت، حيث يعترب صاحبه -

يق فردإنيته مع إحلفاظ عل إلشعور ابالنامتء للمجموعة، فالأرسة عل لهوية إليت تسمح للك فرد من أأفرإدها من حتقل

ولك هذه إلأنساق تؤثر يف بعضها إلبعض لتكون إلبنية  ،مجموعة إلأنساق إلفرعية يتضمنحسب تعبريه يه نسق 

قصد تعديل   عادة بناء إلنسق لتغيري إلعلقات إملتوترةإ  وابلتايل يصبح هدف إملعاجل إلأرسي إلبنايئ هو . إلأرسية

 سلواكت إلأفرإد. 

 ن إلعلج إلأرسي إلبنايئ يأأخذ بعني الاعتبار إلنقاط إلتالية: إ  

 الاهامتم بتفاعلت إلأفرإد دإخل إلنسق إلأرسي. -

 الاهامتم بدورة حياة إلأرسة ومرإحل منوها.  -

 درإك إلأعرإض مكظاهر حتافظ علهيا إلأرسة وتثبهتا.الاهامتم اب   -

هذه إدلرإسة يمتثل أأساسا يف إلتعرف عل مدى جتاوب إلأرسة إجلزإئرية مع هذإ إلنوع إلعليج، ن إلهدف إلرئييس لإ  

 شاكلية إلتالية: ومن مث إنطلقت من إال  

هل يسامه إلعلج إلأرسي إلبنايئ يف جتاوز إلضغوطات وإلتوترإت إليت يعيشها إملدمن عل إخملدرإت دإخل إلنسق 

 عادة تعيني حدودها؟ إ   من خللء إخلريطة إلأرسية عادة بناإ  إلعائيل؟ وهل يساعد يف 

 إملفاهمي إلأساس ية للعلج إلأرسي إلبنايئ: 

تعترب إلبنية إلتنظمي إلقاعدي للأرسة وتتكون من عدة عنارص أأساس ية، إلقوإعد، إلأنساق إلفرعية و إلبنية:  -1

 ,Money Elkaim)بني أأفرإد إلأرسة إحلدود، فالبنية يه مبثابة إلش بكة إليت تتضمن لك إلعلقات و إلتبادالت

2003, p.222)  ن إلأرسة كبنية تتضمن إلأدوإر، وحتدد هذه إلأدوإر حسب طبيعة إالتصال. أأ 
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هذه إلامنذج  و  ،Patterns transactionnelsإلتعاملية  مناطإملتكررة تشلك ما نسميه إلأ  إليومية ن إلتفاعلتإ  

 من شأأهنا توضيح إلعلقة يف إلبنية إلأرسية. 

 ن إلامنذج إلتعاملية تتضمن نوعني من إلقوإعد: إ  

 إلقوإعد إلعاملية أأو إلعامة إليت تسري إلتنظمي إلأرسي. -

 إلقوإعد إلنوعية وإليت تتضمن الانتظارإت إملتبادةل بني أأفرإد إلأرسة. -

 من شأأهنا أأي من إلأنساق إلفرعية وإليت  ،وظيفة إحلدود يه حامية إلنسق من إلتدخلت إخلارجيةإحلدود:  -2

خلق خلل يف توظيف إلبنية، ومن أأجل إلتوظيف إلأمثل للأرسة، جيب أأن تكون إحلدود وإحضة و حمددة، إلأمر 

 علام أأنه توجد ثلث أأنوإع من إحلدود: تطوير كفاءإهتا الاجامتعية. ب إذلي يسمح للك أأفرإد إلأرسة 

يف هذإ إلنوع من إلأرس جند ، وعل إلعامل إخلاريجو ، إحلدود إلوإحضة و تعرب عل مس توى تفتح إلأرسة عل ذإهتا -

 أأفرإدها يمتزيون ابالنبساط وتقامس إلوظائف. 

 إحلدود إلغري وإحضة أأو إملشوهة، أأفرإد هذإ إلنوع من إلأرس يمتزيون ابالنغلق.  -

نوإعها تعترب خمطط تنظمي إلأرسة يف وضعية معينة، كام توحض هذه إخلريطة إحلدود بأأ إخلريطة إلأرسية:  -3

 ىل خمتلف إلأنساق.إ  والانتساب 

 ن إخلريطة إلأرسية يه إليت حتدد طبيعة إلعلقات وإلرصإعات بني أأفرإد إلأرسة.إ  نوع إلعلقات:      -

إملعاجل يركز يف تدخهل عل إلوضعية إلأرسية إحلالية و ليس عل اترخي إلبنية، حيث هيمت مبختلف إلضغط:  -4

 ىل مثل هذه إلضغوطات. إ  حياهتا إليومية دون إلرتكزي عل إلعوإمل إليت أأدت إلضغوط إليت تصادف إلأرسة يف 

 إدلرإسة إمليدإنية: 

 جممتع إدلرإسة : 

تتكون هذه إلأرسة من إلأم، إجلد، إجلدة وإخلال علام . و تضمنت إدلرإسة أأرسة، أأحد أأفرإدها مدمن عل إخملدرإت

هيا مطلقني و هو يعيش مع إجلد وإجلدة بيامن إلأم مزتوجة أأبو  س نة، 23و هو شاب يبلغ من إلعمر أأن حاةل إدلرإسة

 ولها طفلني مع إلزوج إلثان. 

 أأدإة إدلرإسة: 

  سلفادور مينوشان مت تطبيق لك من إمللحظة، إملقابةل و إلتقنية إلعلجية إخلاصة ابلعلج إلأرسي إلبنايئ ل 

Salvador Minuchin . 

 مرإحل تطبيق إلربانمج إلعليج: 

 وىل: إملرحةل إلأ 

 هتدف هذه إملرحةل إىل وضع خمطط إلربانمج إلعليج و إملتضمن لتحديد أأهدإفه و حصصه. 

 إملرحةل إلثانية: 

 .S. Minuchinمينوشان  تطبيق إحلصص إلعلجية وفقا خلطوإت مدروسة أأي طبقا لتقنيات طريقة 

 إملرحةل إلثالثة: 

 إليه إلعلج و أأمه إلنتاجئ إليت أأسفر عهنا. تعترب هذه إملرحةل تقيميية، حبيث يمت فهيا تقيمي ما توصل 

 لأمه إخلطوإت إليت متزي إلعلج إلأرسي إلبنايئ وإملمتثةل فامي ييل:خلصة هذه إملرإحل  تعتربملحظة: 

همام يف  إوإملقصود به إنتساب إملعاجل مع إلأرسة إملعاجلة، حيث يعترب إملعاجل جزء: Affiliationالانتساب  -1  

بدت رغبهتا يف أأ حساسا قواي من طرف إملعاجل ومن طرف إلأرسة إليت إ  جية، فاالنتساب البد أأن يتخذ إلعملية إلعل

 وذكل من شأأنه تقليص إملسافة بني لك إلأطرإف إملسامهة يف إلسريورة إلعلجية.  .إلعلج

 تقيمي إلبنية إلأرسية:   -2
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قوم فهيا إملعاجل بتحديد إلهيلك إلعام للأرسة تعد هذه إخلطوة إدلعامة إلأساس ية لهذإ إلربانمج إلعليج، حيث ي

 برمس إخلريطة إلأرسية، أأي وضع لك إلأنساق إلفرعية للأرسة. S.Minuchinإملدروسة أأو كام يسميه 

 La restructurationعادة إلبناء: إ   -1

ذه إخلطوة من إلتحديد عادة إلبناء يف إلربانمج إلعليج مكحصةل للخطوتني إلسابقتني، حبيث يقوم إملعاجل يف هإ  عترب ي 

إلهنايئ للأرسة إملدروسة، ومن هنا تكون بدإية معهل إلعليج إلفعيل، إلأمر إذلي يسمح هل بوضع مجموعة من  

إلفرضيات إنطلقا من خمتلف الاهامتمات والانشغاالت إليت حتصل علهيا من طرف لك أأفرإد إلأرسة ومن خلل 

، S.Minuchinمينوشان فاملعاجل حسب . فرإد إملشاركني يف إلعلجهذه إلفرضيات يقوم بتحديد إملسافة بني إلأ 

 يكون مبثابة إملرمم للحدود إلأرسية. 

 عادة إلبناء عل أأساس إلتقنيات إلتالية: إ  تمت معلية 

عطاء لك إدلمع إملعنوي للأرسة :إلعمل عل إلتكوينات إلتعاملية إملعتادة  - وهذه إخلطوة من إلعلج   ،يقوم إملعاجل اب 

 درإك إملوضوعي للك إلرصإعات إليت تعان مهنا إلأرسة كبنية. شأأهنا مساعدة أأفرإد إلأرسة عل إال   من

وذكل  ،عادة تنظمي إلتعاملت إلأرسية من خلل إلتنظمي إملاكنإ  إلهدف من هذه إخلطوة هو  إللعب عل إملسافة: -

ر إملعاجل هنا هو تقريب هذه إملسافات قدر  خر ودو من خلل حتديد إملسافة إليت تفصل لك فرد من إلأرسة عن إلآ 

 ماكن. إال  

تعترب إحلدود إخلاصية إلأساس ية يف رمس إخلريطة إلأرسية وتمتثل وظيفهتا يف حامية إلنسق من  حتديد إحلدود:  -

، إلأمر إذلي يسمح حمددة بوضوحهامل وإللمباالة ومن أأجل إلتوظيف إلأمثل للأرسة ينبغي أأن تكون إحلدود إال  

 فرإد إلأرسة من تطوير كفاءإهتا الاجامتعية. للك أأ 

إلهدف من هذه إخلطوة هو تقييد إلتعاملت إملأألوفة بني أأفرإد إلأرسة وحماوةل إلتعرف  إلرفع من درجة إلضغوط: -

 ىل إخفاهئا. إ  عل إلرصإعات إحلقيقية إليت يلجأأ أأفرإد إلأرسة 

جل عل أأفرإد إلأرسة إملشاركة مجموعة من إلوإجبات إملزنلية  يف هذه إخلطوة، يقرتح إملعا تقدمي إلوظائف إلعلجية:  -

وإلهدف من هذإ هو إحلفاظ عل إس مترإرية إلعملية إلعلجية إليت بدأأهتا إلأرسة مع إملعاجل، كام أأن هذه إلعملية 

 تساعد عل خلق الانسجام وإلتفاعل بني لك أأفرإد إلأرسة.

إض إليت يقدهما أأحد أأفرإد إلأرسة تعترب إملؤرش إحلقيقي للرصإعات ن إلعرض أأو مجموعة إلأعر إ   توظيف إلأعرإض: -

 ىل إس تخدإم هذإ إلعرض إلظاهري للكشف عن إلرصإعات إخملفية. إ  إليت تعيشها إلأرسة كلك، فاملعاجل يعمد 

ذن ميثل متوضع إ  ، ميثل مؤرشإ لبنية تعان من خلل وظيفي، فالعرض S.Minuchin مينوشان ن إلعرض حسبإ  

 مقارنة مع حامل إلعرض.  إلأفرإد

ذكل من شأأنه ، و إلهدف منه إلتحمك يف إجلو إلعاطفي إلسائد بني أأفرإد إلأرسة إلتحمك يف إملبادالت إلعاطفية: -

 تسهيل إلتعاملت وإلتفاعلت بني لك إلأفرإد إملشاركني يف إلعملية إلعلجية. 

أأفرإد إلأرسة حىت يشعر لك وإحد مبسؤوليته إجتاه  س ناد أأدوإر للكإ  إلهدف من هذه إخلطوة هو  إدلمع و إلتوجيه: -

 خر. إلآ 

 سريورة إحلصص إلعلجية : 

 وفق إجللسات إلتالية:  S.Minuchin ينوشانلقد مقت بتطبيق تقنية إلعلج إلأرسي إلبنايئ مل 

 إجللسة إلأوىل: 

ا إللقاء وإلتعارف بني إملعاجل  تعترب إلأرضية إلقاعدية للحصص إلعلجية إملوإلية، فهيي مبثابة جلسة حتضريية يمت فهي

يف  ، ووإلأرسة بلك أأفرإدها إحلارضين، كام أأنه يف هذه إحلصة يمت وضع رزانمة للموإعيد وإلتحسيس برضورة إحرتإهما

 نفس إجللسة يقوم إملعاجل بتقدمي فكرة وإحضة عن إلعلج إذلي سوف يطبقه وكذإ إلأهدإف إليت يرغب يف حتقيقها. 
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 إجللسة إلثانية: 

ويف هذه إجللسة تربز بوضوح إلأعرإض إليت تقدهما   ،ىل طلب إملساعدةإ  فهيا حتديد إملشلك إذلي أأدى ابلأرسة  يمت

 إحلاةل وحماوةل توعية أأفرإد إلأرسة إلباقية ابملشلك إملطروح. 

 إجللسة إلثالثة: 

وإنعاكساهتا إلنفس ية  وكذإ فرتة إملرإهقة ،دمان عليهارضة حول إخملدرإت وإال  حم إملعاجل  قدميف هذه إجللسة، ي

ىل تبس يط إملعلومات إليت يقدهما حىت يمتكن إ  ليه، كام يعمد إ  والاجامتعية عل لك من إحلاةل وإلنسق إذلي ينمتي 

إللك من الاستيعاب و إلفهم، كام يسعى إىل إس تخدإم إلأعرإض إلأساس ية إليت تقدهما إحلاةل هبدف إلكشف عل 

عيشها لك أأرسة إحلاةل من خلل هذإ إملشلك، و يف أأخر إجللسة يقدم إملعاجل  خمتلف إلضغوطات و إلرصإعات إليت ت 

 بعض إلوإجبات إملزنلية هدفها إلتقريب أأكرث بني أأفرإد إلأرسة كلك .

 إجللسة إلرإبعة : 

 يف هذه إجللسة، يقوم إملعاجل ابلتطبيق إلفعيل للتقنية إلعلجية، حيث يقدم للأرسة إحلارضة خريطة عن بنيهتا تبني

وضعيهتا إحلالية و هذإ ابلأخذ بعني الاعتبار إجلانب إلعلئقي و إملمتثل يف إملسافة إليت تفصل بني أأفرإد إلأرسة ومن 

مث يمتكن من تشخيص إجلو إلعاطفي إلسائد بيهنم من خلل إملسافة أأو إلفضاء أأي يف هذه إجللسة يمتكن من حتديد  

 إلبنية إلأرسية. 

 إجللسة إخلامسة: 

لسة، يركز إملعاجل عل كشف إلرصإعات وحتديد إخللل إلوظيفي إذلي يكشف إلتعاملت وإلتفاعلت يف هذه إجل 

عادة تنظمي إملسافة  إلأرسية، مما يسمح للأرسة ابلتعبري عن ظروفها وتعاملهتا إملعتادة، هذه إخلطوة تسمح للمعاجل اب 

 و عاطفي محميي بني إللك.بني أأفرإد إلأرسة حماوال تقريهبا أأكرث ومن مث يمتكن من خلق ج

 إجللسة إلسادسة : 

يف هذه إحلصة، يقوم إملعاجل برفع درجة إلضغوط وإلتوترإت بني أأفرإد إلأرسة، و إلهدف من ذكل هو إلوقوف عل 

ىل إلتفاعل وإلتعاون  إ  خمتلف أأشاكل إملقاومة إليت يبدهيا لك فرد من إجملموعة وهذإ إلنوع من إملقاومة هدفه إلوصول 

 يل خلق بنية أأرسية تمتزي ابلتوإزن إدلإخيل وحبدود متفتحة و دلنة. وابلتا

 إجللسة إلسابعة: 

ىل خلقه و تبنيه من طرف لك إلبنية إلأرسية، حيث  إ  هذه إجللسة تعرف جبلسة إجلو إلعاطفي إذلي يسعى إملعاجل 

إلثقة يف نفسه وإلتقدير  إحلاةل مكدمن يشعر أأنه مرفوضا ومنبوذإ من طرف أأرسته، ومثل هذإ إجلو سوف يعيد هل 

إجليد ذلإته لأنه سوف يشعر من جديد أأنه ميكل ماكنة هممة دإخل أأرسته وال ميكن الاس تغناء عنه، مفثل هذه 

إملساندة تدخل لك أأفرإد إلأرسة يف علقات محميية ومشاركة وجدإنية مما يساعد عل جتاوز إلضغوطات و 

 إلرصإعات. 

 إجللسة إلثامنة : 

لهيا كام مينح و يه إجللسة إخل  تامية، حيث يقوم فهيا إملعاجل  بتقيمي لك إجللسات إلعلجية وتقدمي إلنتاجئ إليت توصل إ 

إلفرصة كذكل للك أأفرإد إلأرسة بتقيمي إلربانمج إلعليج إملطبق علهيم أأي هل هناك تغيري يف إلعلقات وإلتعاملت  

ق مهنا يف معهل وإلتأأكد من حتقيق إلهدف إلعليج من عدمه، مما ميكن إملعاجل من مرإقبة إلفرضية إلأولية إليت إنطل

فقط إليت تؤدي  ىل تغيري أأو تعديل عنارص إلبنية إلأرسية أأوتغيري بعض إلعنارصإ  كون هذإ إلنوع إلعليج هيدف 

 ىل إلأحسن.إ  ىل تعديل إلسلواكت وتغيري جمرى إلعلقات إ  بدورها 

 تقدمي إلأرسة إملدروسة: 

 ملحظات  إلوظيفة  إلسن  الامس 
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  متقاعد  75 إجلد

  متقاعدة  72 إجلدة

  موظف 45 إخلال

  طالب  23 إحلاةل

  موظفة  50 إلأم

إحلاةل تعيش مع إجلد و إجلدة للأم لأن إلوإدلين مطلقني حني اكن يبلغ معره س نتني، إلأم أأعادت إلزوإج  ملحظة: 

 و إجلدين هام إلذلين تكفل برعايهتا. 

 لسات إلعلجية: عرض ومناقشة نتاجئ إجل 

كام ورد سابقا يف تعريف هذه إلتقنية إلعلجية، أأول خطوة يقبل علهيا إملعاجل و يه الانتساب لهذه إلأرسة، حبيث 

يصبح جزءإ مهنا و تعترب هذه إخلطوة أأساس ية يف أأي نوع عليج لأن فهيا يكون إلتحالف بني لك أأعضاء إجملموعة 

 ة. مما يساعد عل إجناح إلعملية إلعلجي

يف هذه إجللسة، طرحت موضوعا عاما عل إلأرسة حىت ال تشعر بأأية مضايقة، واكن إملوضوع حول معامةل إلأولياء  

إعترب إمجليع ، و لأبناهئم يف فرتة إملرإهقة، تلقى إملوضوع جتاواب من طرف لك أأفرإد إلأرسة، حيث اكنت إملشاركة فعاةل

 ادي إلكثري من إملشالك. أأن طريقة إملعامةل يف هذه إلفرتة رضورية لتف

 إحلاةل س، مل يتدخل بل بقي صامتا. 

 : )قبل تدخل إملعاجل(   تقيمي إلبنية إلأرسية 

 

 

 

 

 

 

ال أأن هناك  يف هذه إجللسة، الحظت نوع إملعامةل مع إحلاةل س، ابلرمغ من أأن إلأرسة تظهر منسجمة هيلكيا إ 

ه يريد أأن يعطيه لك يشء حىت ال يشعر بغياب معطيات تظهر إلعكس، حيث جند إجلد جد مقرب من إحلاةل وكأن

 إلأب عنه. 

علقة إجلدة ابجلد مضطربة حيث أأهنام يعيشان منفصلني عن بعضهام إلبعض ابلرمغ من أأهنام يعيشان يف بيت وإحد،  

 فاالتصال بيهنام ال يتعدى أأن يكون إتصاال ماداي. 

غياب  رض خاصة لتلبية حاجياهتا إملادية، علقهتام تمتزي ب أأم إحلاةل تزورها دوراي لكن علقهتام تمتزي ابلسطحية فهيي حت

 وغالبا ما تنشب بيهنام جشارإت لأتفه إلأس باب. إلتفامه 

إجلدة ال تويل إهامتما كبريإ للحاةل و تعتربها صعبة إملزإج، فالوإحد ال يفهم إلآخر أأما ابلنس بة للخال معاملته سطحية 

 رة مشالك مع أأبيه أأي جد إحلاةل. اثإ  معها لأنه عل حسب قوهل ال يرغب يف 

 : وضعية جلوس إلأرسة قبل تدخل إملعاجل 

 

 

 

ة إجلد إجلد   

 إلأم
 إحلاةل 
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نلحظ من خلل هذإ إلشلك إملاكن إذلي أأخذه لك فرد يف إجللوس، إلأمر إذلي يوحض بعد إملسافات خاصة بني 

 إحلاةل س مع لك من إجلدة و إلأم.

 طي فكرة للمعاجل حول إملسافة إليت تبعد لك فرد عن إلأخر. يع  إن إختيار إملاكن يف هذه إلتقنية يعترب همام لأنه

إن للمعاجل دورإ فعاال يف تقريب إملسافات وهذإ من خلل إلعمل إذلي يقوم به من حصة إىل أأخرى، لأن قياس 

 إملسافة يرتمج إلتقارب و إلتوإصل بني أأفرإد إلأرسة، و إلشلك إملوحض أأعله يبني مجود و صلبة إلعلقات. 

 : ة إجللوس بعد تدخل إملعاجل عي ض و 

 

 

 

 

 

 

يوحض هذإ إلشلك تغيري وضعية جلوس أأفرإد إلأرسة حيث نلحظ أأن إلوضعية أأخذت إلشلك إدلإئري مع تقليص 

 إملسافة بيهنم.  

عادة بناء إخلريطة إ  ن تغيري إملاكن اكن هبدف معرفة هل أأفرإد إلأرسة سيتقربون من بعضهم إلبعض حىت أأمتكن من إ  

ما جسلته أأنه مبجرد تغيري إلأماكن، إنتاب إلكف أأفرإد إلأرسة حيث بدأأ إالتصال فامي بيهنم يقل، كام الحظت ة، إلأرسي

 أأن إحلاةل س ظهرت قلقة معربة عل ذكل مرة ابذلهول ومرة ابلضحك. 

 لكن، ما هو همم أأن إحلاةل يف هذه إلوضعية إجلديدة بدأأت تتلكم، فقالت:" أأان وسط جدي و جديت".

ىل ماكنه، ما إلمتس ته هو أأن تغيري إلوضعية مكن إحلاةل من إلتعبري وكأنه اكن يرغب يف إ  رك كرس يه مث يعود حي بدأأ 

ىل حامية و مساندة أأكرث، مفا هو مادي مل يعد هيمت به، مما جعهل مؤخرإ يسأأل  إ  هذه إلوضعية من قبل لأنه حباجة 

آ فة بيهنام ) إلأب يعيش يف بدل ساكثريإ عن وإدله، كام ذهب لزايرته عدة مرإت رمغ بعد إمل  لك مرة يقول يف خر(، وأ

 ليكام سوف أأبقى مع وإدلي. إ  جلده لن أأعود 

ظهار مجموعة من إلرصإعات، حيث عربت إجلدة أأهنا من إلوهةل إلأوىل  إ  ن تغيري إملاكن مكن إلأرسة من إالتصال و إ  

 عل بقاهئا معه مما زإد من  رصجلد هو إذلي أأ ا إاكنت تفضل أأن تبقى إحلاةل عند أأهما لتفادي مثل هذه إملشالك، أأم

بعد ذكل أأقرت إجلدة أأن رأأهيا تغري وأأصبحت تشعر بأأنه مثل أأبناهئا، لكن حسب   توتر إلعلقات بني أأفرإد إلأرسة.

 إجلد 

 إحلاةل 

ة إجلد  

 إلأم

 إجلد 

 إحلاةل 

 إجلدة 

 إلأم
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ن إحلاةل اكنت جد مدلةل من طرف إجلد واكن يفضلها عل ابيق  إ  قولها )هو إذلي أأرإد فرض أأمورإ كثرية علينا(، 

 أأحفاده. 

قناع أأفرإد إلأرسة يف الاحتفاظ هبذه إلوضعية، حيث أأبدى لك وإحد مهنم مقاومة ملعارضة إ  د وجدت صعوبة يف لق

 إلأخر. 

فامي خيص تعيني إحلدود، من خلل إمللحظات وإملقابلت إلأولية مع إحلاةل ولك إلأرسة، إتضح أأن هذه إلأرسة 

إملوإهجة و إلتغيري، فهيي أأرسة تعيش مبظهرها إخلاريج أأي لك  ليةتمتزي حبدود جامدة عل إلعموم مما يصعب علهيا قاب 

 من يعرفها يعتقد أأهنا أأرسة متوإزنة لكن دإخليا تعرف إلكثري من إلرصإعات وإلتوترإت. 

لهيا اكن مكوضة إ  لقد أأبدت إحلاةل رغبة كبرية يف إلتعبري عن مشالكها، حيث رصحت أأن عامل إخملدرإت ابلنس بة 

 مثل هذإ إلسن ويف  مثل إلظروف إملادية إمليسورة إليت تعيش فهيا )فهو ميكل س يارة، ب يفجديدة لفئة إلش با

لكن رسعان ما أأدخلته هذه إلتجربة يف دوإمة من إملشالك و إلرصإعات  مال كثري فأأرإد أأن جيرب هذإ إلعامل...(.

ى يبحث عن إحلل ال خرإجه أأحضويف هذه إلفرتة أأصبحت أأرسته خاصة أأمه ينتاهبا إلقلق وإللك  ،)أأمهل درإس ته(

 من هذإ إلعرإك. 

ما هو همم يف هذه إلتقنية، هو معل إملعاجل عل رفع مس توى إلضغوط و إلتوترإت بني أأفرإد إلأرسة، حيث الحظت 

لهيا أأحد، حفسب  إ  أأن إحلاةل متكن من موإهجة أأرسهتا وطرحت علهيم مجموعة من إملشالك إليت مرت هبا ومل يلتفت 

 خذ وس نعطيك أأكرث...(.؛ هيمت يب من انحية إملال  للكترصحياهتا: )إ

ىل عامل إخملدرإت، فالفرإغ  إ  ال أأحد اكن يقرتب منه أأو حىت حياول أأن يقربه منه، هذإ ما أأعطى تفسريإ وإحضا لولوجه 

ة ىل هذإ إلفعل، فاحلياة يه مشاركة وجدإنية وعلقة محمييإ  ىل إملرور إ  إلعلئقي إذلي اكن يغطي حياته أأدى به 

 ليست مادة فقط. و 

 وال تشعر ابحلرمان...(.  ،إجلد إهنار ابلباكء وقال: )لقد أأخطأأت معك، أأعطيتك إملال ظنا مين أأنين سأأجعكل سعيدإ

ذن هذه إملناظرة أأو إملوإهجة، كشفت رصإعات مل تتلكم عهنا إحلاةل سابقا، كام أأن مجمل إلأعرإض إليت اكنت تعان إ  

 رإض أأرسة اكنت تعرف جفاء ومجودإ يف تعاملهتا وهتمت كثريإ ابملظهر إخلاريج. لأعمهنا إحلاةل ما يه إ ال مؤرشإ 

ن تعاطي إحلاةل للمخدرإت هو إلعامل إذلي كشف إلرصإعات إلاكمنة، واكن هذإ إلفعل مبثابة إحملرك إذلي جعل إ  

لبنية إلأرسية جوإ محمييا  إن إللك أأصبح هيمت به مما خلق يفإلأرسة تعيد نظرها يف طريقة معامةل هذإ إملرإهق، فالآ 

 وعاطفيا مل تشهده إلأرسة من قبل.

وبعد ما صارح لك وإحد إلآخر متكن لك فرد من هذه إلأرسة من حتديد مسؤوليته  إلأخرية، يف إجللسات إلعلجية

 لهيا هذإ إلشاب. إ  ل أ  يف إلوضعية إليت 

 خلصة: 

جية تبقى نسبية، لأن إلأرسة ميكن أأن تطرأأ علهيا تغريإت  عللهيا من خلل تطبيق هذه إلتقنية إلإ  ن إلنتاجئ إملتوصل إ  

أأخرى من شأأهنا أأن تظهر توترإت أأخرى، لكن ابلرمغ من ذكل تبقى طريقة فعاةل يف متكني إلأفرإد من إلتوإصل فامي  

 يري حدإث تغيري أأو عل إلأقل تغ إ  إلهدف إلعليج إلأمسى للك طريقة علجية هو و  بيهنم بغض إلنظر عن إلنتاجئ.

درإك إلأفرإد للوضعيات إلصعبة إليت تصادفهم، إلأمر إذلي إلمتس ته بقوة يف هذه إلتجربة، حيث توصلت إحلاةل من  إ  

ىل عامل إخملدرإت إذلي يفرس مكياكنزيم إ  ىل تفسري سلواكهتا ومرورها إ  ليه ومضنيا توصلت إ  موإهجة إلنسق إذلي تنمتي 

 ادفهام يف حياهتا إليومية. يص حباط وإلرصإع إذلي اكنللهروب من موإهجة إال  

ن هذإ إلعلج همم لأنه يعاجل ابدلرجة إلأوىل إملشالك إلعلئقية ومشالك إالتصال بني أأفرإد إلأرسة، فلك وإحد إ  

هذه الاحتياجات إملعنوية إليت تتعدى لك ما هو مادي   نخر لكن يكفي أأن نعرف كيف نعرب عىل إلآ إ  حباجة 

وسطحي.
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