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 هما تهذف هزلً ئلى،تهذف هاجه الىسكت ئلى البدث غً جأزحر الىشاب كلم الاهففاٌ غلى هخائج الخلمُزاث الشاظباث في ؼهادة البيالىسٍا
 هل ظبب سظىب الخلمُزاث في ؼهادة البيالىسٍا: خُث اهىللىا مً الدعاؤٌ الخاليtat ئبشاص أهم دالالث ومإؼشاث الىشاب كلم الاهففاٌ في اخخباس
؟ ولإلحابت غلى هاجه ألاظئلت افترلىا أن الخلمُزاثtat ساحؼ ئلى ئؼيالُت كلم الاهففاٌ؟ وهُف ًظهش رلً مً خالٌ ئهخاحهً ؤلاظلاوي في اخخباس
 وكذ، هزا ألاخحر الزي ًظهش غلى ؼيل هف فىشي مً خالٌ هخائجهً الذساظُت،ٌالالحي فؽلً في امخدان ؼهادة البيالىسٍا وان بعبب كلم الاهففا
) خاالث مً الخلمُزاث03(  أما باليعبت ملجمىغت البدث فلذ كذسث بـ،tat  أما أدواث البدث فلذ اظخخذمىا اخخباس،اغخمذها غلى اإلاىهج الػُادي
ً أن ئؼيالُت الاهففاٌ باسصة في ئهخاحه، وكذ جىـلذ هخائج البدث بػذ جدلُلىا إلاػىُاث الاخخباس ليل جلمُزة.الشاظباث في ؼهادة الباوالىسٍا
 لزلً هلىٌ بأن ظبب فؽل مجمىغت،ٌ فهً ًخفً بىشٍلت الؼػىسٍت هزا الاهخلا،ؤلاظلاوي ألنهً ٌػِؽً مشخلت اهخلالُت مً اإلاشاهلت ئلى الشؼذ
.بدثىا في امخدان ؼهادة البيالىسٍا وان هدُجت خىفهً مً الاهففاٌ وهزا ألاخحر ججلى لىا مً خالٌ ؤلاهخاج الاظلاوي لالخخباس اإلاعخػمل في الذساظت
. الخالمُز، اخخباس جفهم اإلاىلىع، الشظىب،ٌ كلم الاهففا:ملماث مفخاحيت
Abstract:
This paper aims to research the effect of separation anxiety disorder on the results of female
students who have failed in the baccalaureate degree. It also aims to highlight the most important
indications and the indicators of separation anxiety disorder in the TAT test. We have started from the
following question: Is the reason for students' failure in the baccalaureate degree due to the problem
of separation anxiety? And how is this shown through their projective production in the TAT test? To
answer these questions, we have assumed that the students who failed the baccalaureate exam was
due to separation anxiety, and this appears in the form of an intellectual stagnation through in
academic results, as we have relied on the clinical method. As for the research tools, we used the TAT
test. The research group was estimated by (03) cases of female students who failed in the
baccalaureate degree. The results of the research, after analyzing the test data for each student,
concluded that the problem of separation is prominent in their projective production because they are
experiencing a transitional phase from adolescence to adulthood, so they unconsciously fear this
transition, hence we say that the reason why our research group failed the baccalaureate exam was
due to their fear of separation, and the latter was demonstrated to us through the projective
production of the test used in the study.
Key words: separation anxiety, failure, Thematic Apperception test, pupils.
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قلق الاهفصاى ودالالجه في اخخبازجفهم املىطىع )( TATلدي الخالمير الساطبين في شهادة البهالىزيا
-دزاطت عيادًت بثاهىيت أوى هىفمبر 1954باألغ ــىاط-

 -1مقدمت:
للذ حاءث فىشة بدثىا مً خالٌ اهخماماجىا وجىحهاجىا الىظشٍت التي جىىلم مً أن ول فؽل في الحُاة هى هدُجت لفؽل
ظابم فالحُاة مؼ اإلاىالُؼ الىالذًت ألاولى ،واخترها الفؽل في ؼهادة البيالىسٍا ،هزا ألاخحر الزي ٌػخبر مدىت مً أهم املحىاث
التي ًمش بها الخلمُز اإلاخمذسط في ول مشاخل دساظخه ،فخبادس ئلى أرهاهىا غذة حعاؤالث غامت وغحر مدذدة مثال :إلاارا بػن الخالمُز
ًىجحىن في ؼهادة البيالىسٍا والبػن آلاخش ًفؽلىن؟ .وإلاارا بػن الخالمُز جيىن هخائجهم الذساظُت حُذة أزىاء اإلاىاظم وفي
امخدان البيالىسٍا ال ًخدفلىن غلى اإلاخىظي؟ .وبػذ الاوالع والبدث وحذها غذة أظباب الؼػىسٍت جدىم هزا الفؽل لزلً
اسجأًىا ئلى أن جلخفش دساظدىا غلى ظبب واخذ مً هزه ألاظباب أال وهى كلم الاهففاٌ مداولحن ئبشاص هُف ًإزش هزا ألاخحر غلى
الىخائج الذساظُت ،ورلً إلاا له مً أزش هبحر في الحُاة الىفعُت للخالمُز ،وهزا ما ظىداوٌ ئبشاصه ومػالجخه في ئؼيالُت بدثىا
إلاػشفت الػالكت بحن الفؽل في ؼهادة البيالىسٍا والخبراث الىفىلُت.
 -2عسض إلاشهاليت:
حػذ مشخلت اإلاشاهلت مً أهم اإلاشاخل التي ًمش بها ؤلاوعان لمً أوىاسه املخخلفت وهي جدعم بالخجذد اإلاعخمش  ،وجىمً
أهمُت هزه اإلاشخلت التي جيخلل باوعان مً الىفىلت ئلى الشؼذ ،فخبذأ الخغحراث في مظاهش الىمى املخخلفت :الجعمُت
والفِعُىلىحُت والػللُت والاحخماغُت ،وفيها ًخػشك ؤلاوعان ئلى مؽىالث مخػذدة داخلُت وخاسحُت ،ما ًشحؼ منها ئلى وبُػت
اإلاشخلت راتها ،وما اظخدذزخه في هفىط اإلاشاهلحن مً حغحراث ٌؽػشون بها ،وال ًجذون مىفزا إلؼباغها أو لخدلُلها ،أو ئلى ما
ًللىهه مً املجخمؼ الخاسجي مً غذم فهم وجلذًش و اخخالف في وحهاث الىظش .
رلً ما ًجػلها مً أهثر اإلاشاخل الحُاة جأصما ،والخػامل مػها أـػب وأؼم باليعبت ألولُاء ألامىس ،خفىـا وأن هثحر مً
اإلاؽاول التي ًخػشك لها اإلاشاهم حػىد في أظبابها ئلى غىامل داخلُت( .غلي مىس ى غلي دبابؾ ،2011 ،ؿ)2
ومً بحن هزه اإلاؽاول الفؽل ،فهزا ألاخحر ًمىىىا حػشٍفه بففت غامت غلى أهه هضٍمت جتربق باإلوعان في مُادًً الحُاة
وافت ،الػاوفُت و الاحخماغُت واإلاهىُت والفىشٍت وٍداوٌ هثحر مً الىاط فهم أو حػلُل فؽلهم ،فحردوهه ئلى غىامل خاسحُت،
والظشوف اإلاهىُت أو الاحخماغُت أو العُاظُت.
فمثال الفؽل الذساس ي في مشخلت اإلاشاهلت هى أهثر اإلاىاكف التي ًيىن فيها اإلاشاهم أهثر غشلت للفؽل ،ألن الخلمُز خالٌ
هزه اإلاشخلت مً الىمى ٌػِؾ خالت ـشاع وٍيىن ممىش الجخار كشاس غلى معخىي هفس ي غمُم ،ئما الاهخلاٌ مً مشخلت الىفىلت
أو باألخشي مً اإلاشاهلت ئلى الشؼذ ،أو البلاء في مشخلت أدوى حؽذه ئلى الاظدثماساث الىفعُت العابلت.
وٍجذ اإلاشاهم هفعه أمام ولػُت جفشك غلُه لشوسة ئسـان الفشاغاث الػالئلُت ختى ًخمىً مً الخىُف في مجاالث
مخخلفت واملجاٌ الذساس ي وٍيىن رلً وفلا لخفىـُاث حهاصه الىفس ي ،ئن هزا ألاخحر ًمش بمشاخل همى هامت فخبراث الىفىلت
أظاط مخحن في بىائه ،بدُث أن الخفاغالث ألاولُت جمهذ جىىٍش العُاكاث الذفاغُت التي ًجابه بها الفشد الللم والخىجش غلى
اإلاعخىي الذاخلي والخاسجي .الظُما في مشخلت اإلاشاهلت ،هزه اإلاشخلت التي ٌػاد فيها جيؽُي حل الاظدثماساث الىفعُت العابلت،
فُيىن الحىحن ئلى اإلااض ي خُث مىلىع الحب ألاولي( .هادًت ؼشادي ،2011 ،ؿ ) 351
وهزا ما ظيخىشق ئلُه مً خالٌ بدثىا باخخُاس جلمُزاث في مشخلت اهخلالُت مً غمش اإلاشاهلت وفي معخىي دساس ي خاظم
والعىت زالثت زاهىي ختى هبحن غالكت كلم الاهففاٌ بالىف في املجاٌ الذساس ي مً أحل الفؽل هما أؼشها بػذم جىُف هإالء
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الخالمُز مً خالٌ امخدان ؼهادة البيالىسٍا ،ومىه هىشح ؤلاؼيالُت الخالُت :هل طبب فشل الخالمير في شهادة البهالىزيا زاحع
إلى إشهاليت قلق إلاهفصاى؟ وليف ًظهسذلو مً خالى إهخاحهم إلاطقاطي في اخخبازجفهم املىطىع ()TAT؟
 -3فسطياث الدزاطت:
ولإلحابت غلى هزه الدعاؤالث افترلىا ؤلاحابت الخالُت:
 فؽل الخلمُزاث في امخدان ؼهادة البيالىسٍا ساحؼ ئلى كلم الاهففاٌ. ًظهش كلم الاهففاٌ لذي الخلمُزاث في اخخباس  Tatغلى ؼيل هف فىشي. - 4مفاهيم الدزاطت:
 -1-4حعسيف املساهقت:
ٌػشفها دمحم مفىفى صٍذان :اإلاشاهلت هي مشخلت الػمش التي جخىظي بحن الىفىلت واهخماٌ الشحىلت( .دمحم مفىفى صٍذان،
 ،1972ؿ )149
جبذأ اإلاشاهلت مً خىالي  13-12ظىت وجيخهي غىذ ظً  20-18ظىت هزه الخدذًذاث غحر دكُلت ألن ظهىس اإلاشاهلت ومذتها
ًخخلفان خعب الجيغ ،الظشوف الجغشافُت والػىامل الاكخفادًت والاحخماغُت ،ومثلما ًلىٌ سٍمىهذ – سٍفي مهما ًيىن العُاق
الاحخماعي الثلافي ،فاإلاشاهلت هي مشخلت أصمت وغذم جىاصن ( )...ولىً الفشق اليائً مً مشاهم ئلى آخش ومً زلافت ئلى أخشي هى في:
الحذة والؽذة ألاصمت وهزلً في ألاؼياٌ التي جخخزها والحلىٌ التي حػىى لها ،فاإلاشاهلت ئرن جأخز وابػا خاـا خعب البِئت
الىبُػُت والىظي الاحخماعي الزي ًدخمنها فهي حعخجُب لخفائق الجهاص الىفس ي ليل فشد( .هادًت ؼشادي ،2011 ،ؿ )235
 -2-4مفهىم النف:
ٌػشف ط .فشوٍذ الىف بأهه غباسة غً خذ مً وظُفت ألاها (فشوٍذ ،الىف والػشك والللم ،ب ث ،ؿ.)51
وباليعبت لفشوٍذ الىف ًدذر غلى معخىي ألاها فىظُفت ألاها هي التي جفاب بالىف ولِعذ بىِخه( .هفغ اإلاشحؼ العابم،
ؿ )47
هزلً الىف الفىشي ًمىً أن ًيىن غشلا هجذه غادة غىذ الىفل واإلاشاهلت ًمغ وؽاوهم ألاظاس ي الذساظت ،هما
ًمىً أن ًيىن الىف الفىشي مً هىع مشض ي كذ ًيىن مشجبي بخلل غمىي أو بالىشاب وظُفي للجهاص الػللي ،غىذئز وعمي
الىف الفىشي رلً الىف اإلاشض ي للػملُاث الفىشٍت(DANON-BOILEAU (H) et LAB (p), 1962, p63) .
 -3-4مفهىم القلق:
غىذما ًيخاب الللم الشخق ،فان هزا ألاخحر ًفبذ مخىجش ألاغفاب ،ممىشباً ،فلذ اللذسة غلى الترهحز  ،فُفػب غلُه
فهم الػالم الخاسجي فهما واضحاٌ ،ؽػش بمُم و ألم وبخىف غامن ئصاء ول ما ًذوس خىله الظُما اججاه اإلاعخلبل وكذ جفاخب
خاالث الللم أغشاك حعمُت ،والىشاب الخىفغ و الهمم صٍادة خفلان الللب ،الذوسان ،الؽػىس بالخػب ،كلت الىىم( .هادًت
ؼشادي ،مشحؼ ظبم رهشه ،ؿ )262
والللم هى ش يء وؽػش به وئها وعمُه خالت وحذاهُت ( )...مثل الخىجش وألالم والحضن( .فشوٍذ ،مشحؼ ظبم رهشه ،ؿ)106
 -4-4قلق الاهفصاى:
فاهففاٌ الىفل غً ألام هما ًلىٌ فشوٍذ :أن خالت الللم ألاولى ،كذ ظهشث بمىاظبت الاهففاٌ غً ألام( .فشوٍذ ،مشحؼ
ظبم رهشه ،ؿ )32
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قلق الاهفصاى ودالالجه في اخخبازجفهم املىطىع )( TATلدي الخالمير الساطبين في شهادة البهالىزيا
-دزاطت عيادًت بثاهىيت أوى هىفمبر 1954باألغ ــىاط-

ًخطح لىا أن أـل ول كلم ًىمً في الخجاسب العابلت ،فارا وان الللم غباسة غً جىشاس لالهفػاالث ظابلت مش بها الفشد في
مىاكف الخىش العابلت ،فان فشوٍذ ًلىٌ "هدً مُالىن ئلى افتراك وحىد غامل جاسٍخي ًجمؼ بحن ئخعاظاث الللم والخيبيهاث
الػفبُت بذكت ( )...واإلاُالد باليعبت لإلوعان خبرة همىرحُت ( )...ولزلً فاهىا همُل ئلى اغخباس خاالث الللم وأنها هاؼئت غً ـذمت
اإلاُالد"( .هفغ اإلاشحؼ العابم ،ؿ )31
 -5مىهج البحث:
مً خالٌ بدثىا هزا لجأها ئلى املىهج العيادي الغخباسه الىشٍلت اإلاخبػت في الذساظت اإلاىىلت واإلاػملت للحاالث الفشدًت وهى
ًدىاوٌ دساظت الفشد بىـفه وخذة ؼاملت ال جلبل الخجضئت ،وٍلىم بؽيل مػمم غلي مالخظت ألافشاد (اإلاشض ي) وهم ٌػاهىن
مؽاولهم وهزلً مػشفت ظشوف خُاتهم ولها مػشفت جامت بدُث ًخِعش جأوٍل ول خادر في لىء حمُؼ الىكائؼ آلاخشًٍ هظشا أالنها
حمُػا حؽيل هال دًىامُا( .فُفل غباط ،1996 ،ؿ )9
 -6مجمىعت البحث:
ليي ًيخمي الفشد ئلى مجمىغت بدثىا ًجب أن جخىفش فُه الؽشوه الخالُت:
 أن ًيىن أغاد امخدان ؼهادة البيالىسٍا. أن ًيىن مخمذسظا. وصف مجمىعت البحث:
جخيىن مجمىغت بدثىا مً  3أفشاد ٌعىىىن بمذًىت ألاغىاه جتراوح أغماسهم بحن ( 18و  )20ظىت وولهم أغادوا امخدان
ؼهادة البيالىسٍا ،وهزا حذوٌ ًىضح أهثر خفائق مجمىغت البدث مً خُث العً والؽػبت.
الجدوى (ً :)1ىضح طً مجىعت البحث وشعب دزاطتهم
الحاالث
ألاولى
الثاهُت
الثالثت

الظً
 19ظىت
 20ظىت
 18ظىت

الشعبت
آداب و فلعفت
سٍالُاث
جلجي سٍاض ي

املصدز :مً إعداد الباحثين
 -7أداة البحث:
جم الاغخماد في هزا البدث غلى اخخباس جفهم اإلاىلىع.
 -1-7إخخباز  TATوطسيقت جطبيقهً :خيىن الاخخباس مً  31ـىسة (بىاكت) جلذم للشخق الىاخذة بػذ ألاخشي وٍىلب مىه أن
ًيىن خياًت غً ول ـىسة منها.
وٍدخىي هزا الاخخباس غلى ـىس خاـت بالشحاٌ ،واليعاء ،والفبُان ،والبىاث ،وحػي الفىسة وفم جشجِب مدذد حؽحر
ئلُه ألاسكام اإلاىحىدة غلى ظهش البىاكت هما حؽحر الحشوف ألابجذًت اإلاىخىبت ئلى حاهب الشكم ئلى هىع الشخق اإلافدىؿ الزي
جلذم ئلُه البىاكت (رهش أو أهثى).
وهي ممحزة هما ًلي( :فُفل غباط ،1990 ،ؿ )124 -123
 : Bجلذم لألوفاٌ الزوىس ألاكل مً  14ظىت.
 : Gجلذم للبىاث ألاكل مً  14ظىت.
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 :Mجلذم للزوىس فىق ظً .14
 :Fجلذم لإلهار فىق ظً .14
وجمثل مجمىع اللىخاث اإلالذمت للمفدىؿ ولػُاث جشحؼ ئلى ـشاغاث غاإلاُت وحؽمل ول لىخت غلى مدخىي ظاهشي في
ول ما هى مفىس في أحضاء اللىخت وغلى مدخىي وامً الزي ًيؽي ظهىس الزهشٍاث والهىاماث غً وشٍم مبذأ اللزة غلى خالف
املحخىي الظاهشي الزي ًخمؼ إلابذأ الىاكؼ) D.Anzieux, C.Chabert , 1987, p13) .
ومً خالٌ بدثىا هزا كمىا بخمشٍش اللىخاث الخاـت ئهار وهي مىضحت في الجذوٌ الخالي:
الجدوى (ً :)02ىضح لىحاث الاخخباز
الفىف

ئهار

اللىخاث

1

2

3
BM

4

5

6
GF

7
GF

9
GF

مج

10

11

13
MF

19

16

13

اظخػملىا حػلُمت فيهاشيخىب والتي جلذم واآلحي:
جخيل قصت اهطالقا مً مل لىحت ولخفادي ظىء فهم الخػلُمت باللغت الػشبُت الففخى كمىا بخلذًمها باللغت الػامُت وهزا
جماؼُا مؼ اللغت اإلاخذاولت غىذ أفشاد الػُىت .ـُاغت الخػلُمت بالغت الػامُت واآلحي:
جخيل واحهي لي حهاًت على مل جصىيسة مً هاذو جصاويس.
وجخق هزه الخػلُمت ول اللىخاث ،ماغذا اللىخت  16أًً جخغحر وجفبذ واآلحي:
 جخيل و احهي لي حهاًت مً عىدك. جشي الباخثت شاهخىب أن اخخباس ً TATمىً ئحشاؤه في أي ولػُت حعخلضم فدفا هفعُا. -8دزاطت الحاالث:
 -1-8الح ـ ــالــت ألاولى:
اللىحت :1
" 5شخق ً /CP3لشا ًدفظ وباًً غلى ؼيل  /E1-CN4خاًف  /CN1وال واسه وال مللم .17"A2.6 – A2.8
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلابدىزت كفتها بػذم الخػشٍف باألشخاؿ  CP3مؼ رهش هُأة دالت غلى الػىاوف  CN4مؼ غذم
ئدساهها ملحخىي ظاهشي  E1واحتراس هالمي حػلها جخزبزب بحن جفعحراث مخخلفت.
إلاشهاليت :لم جذسن اإلافدىـت ئؼيالُت اللىخت التي جمثل وفل في خالت غذم الىطج الىظُفي في مىاحهت مؼ مىلىع ساؼذ،
وبالخالي لم حػالج ؤلاؼيالُت وهزا لػذم جىلُذ الفشاع وأظبابه وظُىشة ظُاكاث الىف  Cغلى اللفت.
اللىحت : 2
" 4ساًدت جلشا هارًا/CP3ومخلُا وساها داًمً حؽىف وًٍ ساها لخاوش مخلُا ماليها وخابت جلشا.16" /CN1
الظياقاث الدفاعيت :ابخذأث اإلافدىـت كفتها بػذم الخػشٍف باألشخاؿ  CP3مؼ حؽذيها غلى الاهىباع الزاحي  CN1الزي
اخخخمذ به كفتها.
إلاشهاليت :لم جخىشق اإلابدىزت ئلى الػالكت الثالزُت اإلاػشولت في وبالخالي فاإلؼيالُت ألاودًبُت لم جذسن ولم حػالج و هزا بعبب
بشوص ظُاكاث الىف.
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-دزاطت عيادًت بثاهىيت أوى هىفمبر 1954باألغ ــىاط-

اللىحت : 3BM
" 6شخقً /CP3بيي . 10" /B2.4
الظياقاث الدفاعيت :هما غىدجىا اإلابدىزت في بذاًت ول كفت ًيىن غذ الخػشٍف باألشخاؿ  CP3وبػذ رلً غبرث غً غاوفت
كىٍت وهي البياء في كىلها (ًبيي).
إلاشهاليت :في اللىخت لم جذسن اإلافدىـت أي ولػُت اهخئابُه مخػللت بفلذان اإلاىلىع وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج بعبب غذم
جدذًذ وجىلُذ أظباب الفشاغاث.
اللىحت : 4
" 4واًً مشا وساحلٌ /A2.15- CF1ػجي أهى الشاحل هاسب مً هار إلاشا /B2.12وهُا /CP3جلحم فُه مؾ خابت حعمذ
فُه ،/CM1- B2.3غاويها بظهشوا . 17"/CF1
الظياقاث الدفاعيت :اظتهلذ اإلابدىزت كفتها بخمعً باملحخىي الظاهشي للىخت  CF1وبػذ رلً كامذ بػضٌ ألاشخاؿ غً
بػمهم  A2.15وهزا ألاخحر حػلها جلذم أشخاؿ غحر مػشوفحن  CP3زم غادث لخأهذ غلى الػالكت بحن شخفحن هىدُجت الظدثماس
لىظُفت الاظدىاد غلى اإلاىلىع  CM1-B2.3هزا الاظدىاد حػلها حػىد للخمعً باملحخىي الظاهشي للىخت أي الاظدىاد غلى اللىخت.
إلاشهاليت :ئن ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت في الػالكت اللُبذًت بحن الضوححن لم جذسن مً وشف اإلافدىـت ججلذ في بشوص ظُاكاث
الشكابت التي حػلتها حػضٌ ألافشاد غً بػمهم هزا ألاخحر مىػها مً ئظهاسها ألي مُىالث هضوٍت غذواهُت أو لُبُذًت وهزا بعبب
ظُىشة ظُاكاث الىف.
اللىحت : 5
" 5وؽىف غحر مشا/CP3مياًً والى ،/B2.8بالن ساهي ،/CP1..... /A2.3واًً هخب ووابلت وساها ول غلى بنها ًلشا /CF1-
. 20".B1.2
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلابدىزت اللفت بػذم الخػشف باألشخاؿ  CP3مؼ جدفظاث هالمُت جمثلذ في كىلها (بالن) زم
جبػتها بخىكف داخل اللفت وبػذ رلً أدسحذ أشخاؿ غحر مؽيلحن فالفىسة مؼ وـف وجمعً باملحخىي الظاهشي للىخت .
إلاشهاليت :لم جذسن اإلافدىـت ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت بالعلىت ألامىمُت أمام وظُفت حيعُت ممىىغت ،واكخفشث اللفت غلى
وـف ظاهشي فلي ولم جزهش أي ـشاع مدذد وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت :6GF
" 4واًً مشا وساحلٌ /CP3-A2.15ػجي الشاحل باًىت غلى وحهىا ؼشٍش /E14ألهىا إلاشا خائفت مىى . 17" B2.4
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلافدىـت كفتها بػضٌ ألاشخاؿ غً بػمهم وغذم الخػشٍف بهم ،ألن اللىخت اظخدمشث لذيها
العُاكاث ألاولُت جمثلذ في ئدساهها إلاىلىع ؼشٍش  E14هزا ألاخحر حػلها حػبر غً غاوفت كىٍت جمثلذ فالخىف  B2.4إلاشهاليت:
لم جذسن أدسن اإلافدىـت الػالكت بحن الشخفحن اإلامثلحن في الفىسة ولم جمػهما في ئواس غالكت ،ولم جخىشق ئلى ئؼيالُت اللىخت
اإلاخػللت بالهىام في ئواس غالكت الشغبت ،وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت : 7GF
+
" 3هاري مشا /CP3جىصح  /CM1في بىتها /B2.3بصح بىتها مؾ داًشة غلى هذستها /A2.17مُبعا ساظها15" A2.8
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الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلابدىزت اللفت بػذم الخػشٍف باألشخاؿ  CP3بػذ رلً لجأث ئلى الاظدىاد غلى اإلاىلىع خُث
هزا ألاخحر وان ئًجابي  CM1+زم ولػذ ألاشخاؿ اإلامثلحن فالفىسة في ئواس غالكت أم وابىتها  B2.3هاجه الػالكت ظببذ لها
ـشاع هفس ي ظهش في بشوص ظُاكاث الشكابت  A2.17مما حػلها ججتر وحػُذ الىالم . A2.8
إلاشهاليت :ئن ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت في الػالكت أم بيذ وهما في ولػُت جلمق ومىافعت والػالكت اإلابىشة أم وفل أدسهتها
اإلابدىزت لىنها حاءث غلى ؼيل ـشاع واخخفاس ؼذًذ وغذم جدذًذ دوافؼ الفشاع بعبب بشوص ظُاكاث الىف.
اللىحت :9GF
" 2هاري وفلت  /CP3ساهي هاسبت ججشي  /B2.13وهاري مشا مً وساء الشجشة وسافذة خاحت في أًذها  /CF1بالن/A2.6
مػىال جشميها غلى هزًً الىفلت 21". /E9
الظياقاث الدفاعيت :هما غىدجىا اإلافدىـت بجمُؼ كففها خُث لم حػشف باألشخاؿ في لبذاًت  CP3وبػذ رلً أدسهذ
مىلىع مً هىع هشوب هار ألاخحر حػلها جشحؼ لخخمعً باملحخىي الظاهشي للىخت  ،CF1زم بػذ رلً بشصث العُاكاث ألاولُت
هخػبحر غلى ئدسان مىلىع جذمحري جمثل في .E9
إلاشهاليت :اكخفشث كفت اإلافدىـت غلى الخمعً الظاهشي باللىخت وبالخالي لم جذسن ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت في الهىٍت التي
جترحم جزبزب فالخفعحراث مؼ احتراس هالمي بعبب لجىئها ئلى العُاكاث ألاولُت.
اللىحت :10
"3هاري أم جبىط في سأط بىتها /B2.3لخاوش ساهي جبيي ٌ /B2.4ػجي ساها جفبر فيها. 14" CM1
الظياقاث الدفاعيت :ؼذدث اإلابدىزت غلى الػالكت بحن ألاشخاؿ في بذاًت اللفت هزه الػالكت جمحزث بػاوفت كىٍت B2.4
جمثلذ في كىلها (ساها جبيي) هزه الػاوفت حػلتها جلىم بػملُت اظدثماس فائلت لىظُفت الاظدىاد غلى اإلاىلىع.
إلاشهاليت :بػذ هجاح اإلابدىزت في ئدسان ألاشخاؿ في اللىخت ،وولػتهم في غالكت ،لىً كفتها حاءث بؽيل اخخفاس مؼ غذم
جىلُذ لذوافؼ الفشاغاث فزلً دلُل غلى أنها لم جذسن ئؼيالُت اللىخت.
اللىحت :11
" 8غحر خاحت ظىداء بشنٌ ،/CC3ػجي ظالم /CF1هلي حبل وواًذ مىى لحجش22". E6
الظياقاث الدفاعيت :بػذ اهخلاد اإلابدىزت لألداة  CC3وهزا بعبب غمىلها رلً أًما حػلها جخمعً بمدخىاها الظاهشي CF1
وبالشغم مً جمعىها باملحخىي الظاهشي ئال أنها أغىُذ جفعحراث خاسحت غً الفىسة . E6
إلاشهاليت :ظبب الللم الزي خشلخه اللىخت في مُل اإلابدىزت ئلى اهخلاد لألداة ،هزا ما أدي بها ئلى ججىب ؤلاؼيالُت وغذم ئسـان
الللم ما كبل جىاظلي وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت :13MF
هاري مشاٌ /CP3ػجي أنها مشٍمت /E6وال /A2.6جىفاث /E9لخاوش هزان الشاحل ساه ًبيي غىذهاB2.4
الظياقاث الدفاعيت :جبذأ اإلافدىـت بػذم الخػشٍف باألشخاؿ  CP3زم بشوص العُاكاث ألاولُت  E6حػلتها جذسن مىلىع منهاس
جمثل في اإلاشك جشدد بػذ رلً في جفعحره  A2.6زم حػىد لي جذسن مىلىع مً العُاكاث ألاولُت جمثل في اإلاىث  E9غبرث غنها بػذ
رلً بػاوفت في كىلها (ًبيي).
إلاشهاليت :لم حػبر اإلابدىزت غً الجيعُت والػذواهُت في هزه اللىخت بعبب جشددها و بشوص العُاكاث ألاولُت.
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اللىحت :19
" 6واًً داس وفىكها زلج و اللُل و الظلمت14". CF1
الظياقاث الدفاعيت :اهخفذ اإلابدىزت ب وـف املحخىي الظاهشي للىخت فلي حاء أًما غلى ؼيل اخخفاس ؼذًذ فاللفت.
إلاشهاليت :لم جخىـل اإلابدىزت ئلى الىيىؿ ئلى اإلاشخلت ما كبل جىاظلُت الزي ًبػث ئلُه املحخىي اليامً للىخت ورلً بعبب
ظُىشة ظُاكاث الىف.
اللىحت :16
" 10خاًفت مً البان وأوي ما هشبدىػ وهخاف هخعش الىاط ئلي ًدبىوي ،/E9وأـػب خاحت غذي في هار الذهُا أوي هفاسق
أخبابي/CP1.....CM1/خالؿ . 35" .CP2
الظياقاث الدفاعيت :حاءث كفت اإلابدىزت غلى ؼيل ئدسان خىف و عجض جمثل في  E9هزا العجض والخىف حػلها حعدىذ غلى
اظدثماس للمىلىع CM1.
إلاشهاليت :لم حعخىؼ اإلابدىزت جىظُم مىالُػها اإلافملت خُث حاءث غلى ؼيل خىف وعجض ورلً بعبب ظُىشة العُاكاث
ألاولُت فاللفت مؼ بشوص ظُاكاث الىف هزلً.
الجدوى ( :)3عسض الظياقاث الدفاعيت للمبحىثت
طياقاث السقابت A
A2.3 = 2
A2.6 = 3
A2.8 = 2
A2.15= 2
A2.17 = 1

طياقاث املسوهت B
B1.2 = 1
B 2.3 = 2
B2.4 = 4
B2.12 = 2
B2 = 8

A = 10

B=9

طياقاث الخجىب C
CP1= 1
CP2 = 11
CP3 = 9
CP4 = 10
CP = 31
CN1 = 2
CN4 = 1
CN = 3
CM1 = 4
CC3 = 1
CF1 = 7
C = 46

الظياقاث ألاوليت E
E1 = 1
E6 = 2
E9 = 4
E14 = 1

E=7

جحليل هخائج اخخباز جفهم املىطىع :مً خالٌ جدلُل بشوجىوىٌ اإلابدىزت جىـلىا لىخائج الخالُت:
هُمىت ظُاكاث الىف  Cبيعبت  64.78 %و خاـت الىف الفىبي  CPمثل غذم الخػشٍف باألشخاؿ  CP3في مجمل
اللىخاث ( )13MF ،9GF ،7GF ،6GF ،5 ، 3BM،2 ،1هما الخظىا بشوص الىف الفػلي  CFوهزا في ئواس الخمعً باملحخىي
الظاهشي  CF1في اللىخاث ( ،)19 ،11 ،9GF ،5 ،4هزلً وحذها في بشوجىوىٌ اإلابدىزت ظُاق ئفشاه الاظدثماس في وظُفت ئظىاد
اإلاىلىع  CM1في اللىخاث ( )16 ،10 ،7GF ،4أما فُما ًخق ظُاكاث الىف الجرحس ي  CNجمثلذ العُاكاث الذفاغُت
اإلاعخػملت غلى وـف ما هى مؽػىس به راجُا  CN1في اللىخخحن ( )2 ،1وههُأة دالت غلى الػىاوف  CN4في اللىخت .1
وباليعبت للحشواث العلىهُت الباسصة مً خالٌ الخػبحراث الجعمُت  CCفخمثلذ في الاهخلاداث اإلاىحهت لألداة في اللىخت
.11
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في اإلالابل وحذها أن وعبت ظُاكاث الشكابت  Aبلغذ  %14.08وجمثلذ في ظُاكاث الشكابت الفلبت  A2مثل الخزبزب بحن
الخفعحراث  A2.6في اللىخاث ( )13MF ،9GF ،1واحتراس هالمي  A2.8في اللىخخحن ( ،)7GF ،1هما اظخػملذ ظُاق غضٌ
ألاشخاؿ  A2.15في اللىخخحن ( )6GF ،4وجدفظاث هالمُت  A2.3في اللىخت  ،5لخػبر بػذ رلً غً ـشاغاتها الشخفُت الذاخلُت
 A2.17في اللىخت (  ،)7GFأما ظُاكاث الشكابت اإلاشهت  A1فياهذ غائبت فالبروجىوىٌ.
أما ظُاكاث اإلاشوهت  Bفظهشث في اإلاشجبت الثالثت بيعبت  %12.67خُث حاءث مػظمها هخػبحراث دالت غلى الػىاوف B2.4
وججلى رلً في اللىخاث ( )13M ،10 ،6GF ،3BMهزلً ظُاق  B2.3هدؽذًذ غلى الػالكاث بحن ألاشخاؿ في اللىخاث (،4
 )10 ،7GFهما الخظىا فالبرجىوىٌ ئدخالها ألشخاؿ غحر مؽيلحن فالفىسة وابخػادها غً اإلاىلىع  B1.2و  B2.8في اللىخت ،5
هما أدسهذ اإلابدىزت مىالُؼ الهشوب في اللىخت  4ومىالُؼ الخىف  B2.11في اللىخت .9GF
وفي ألاخحر وبيعبت  % 9.85بشصث العُاكاث ألاولُت  Eخُث ظهشث غلى ؼيل جفىساث كىٍت مشجبىت بالعجض واإلاىث
والخىف  E9ورلً في اللىخاث ( .)13MF 16 ،9GF
هزلً بشص ظُاق  E6غبر ؼيل أشخاؿ مشض ى هما في اللىخخحن ( )13MF ،11هما عجضث اإلابدىزت غً ئدسان مدخىٍاث
ظاهشة  E1هما في اللىخت  ،1وفي ألاخحر ئدسان مىالُؼ الىهاد  E14في اللىخت ( .)6GF
إلاشهاليت العامت :ئن أهم العُاكاث التي اجففذ بها البروجىوىٌ هي اإلاُل الػام لالخخفاس  CP2وغذم ولىح أظباب الفشاع
 CP4وهزا ما ًىضح وحىد هف فىشي لذيها ،وهزا ما أهذجه ظُاكاث الهشاء التي حاءث في اإلاشجبت الثاهُت وهي جىضح وجبرص الفشاع
الىفس ي الػالئلي للمبدىزت ،هزا ما ًذٌ غً عجض اإلابدىزت غلى ئسـانها لفشاغاتها الػالئلُت.
الاطخيخاج :وعخيخج مً خالٌ اخخباس جفهم اإلاىلىع أن ظُىشة ظُاكاث الىف  Cمىػذ اإلابدىزت مً ئغىاء أي ـشاع وجدذًذ
دوافػه وغذم ولؼ ألاشخاؿ في ئواس غالكت هزا ألاخحر الزي ًذغى للللم وبالخالي ًدذ مً وظُفت الفىش وٍلذم مىخىج ئظلاوي
لئُل.
 -2-8الحــالــت الثاهيت:
اللىحت :1
" 5هزي كُخاسة ،/E4وفل /CP3ؼلل خاًش ؼلل حػبان16" A2.17
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلابدىزت كفتها بمذسواث خاوئت  ،E4هزا ما حػلها جلذم شخق مً غحر ما حػشف به  ،CP3لدؽذد
بػذ رلً غلى ـشاغها الىفس ي الذاخلي . A2.17
إلاشهاليت :لم جذسن اإلافدىـت ئؼيالُت اللىخت التي جمثل وفل في خالت غذم الىطج الىظُفي في مىاحهت مؼ مىلىع ساؼذ،
وبالخالي لم حػالج ؤلاؼيالُت وهزا لػذم جىلُذ الفشاع وأظبابه وظُىشة ظُاكاث الىف  Cغلى اللفت.
اللىحت :2
" 7هزون وعاء ساهم في اإلاضسغت /CF1-A2.15هزا خفان ؼلل ًخذم20. " E1
الظياقاث الدفاعيت :ئن مممىن اللفت الزي حاءث به إلابدىزت وان بالذسحت ألاولى جمعً باملحخىي الظاهشي للىخت فلي
 ،CF1وبػذ رلً غضلذ ألاشخاؿ ولم جمػهم في ئواس غالئلي  A2.15هزا ألاخحر حػلها ال جذسن مدخىي ظاهشي في اللىخت .E1
إلاشهاليت :لم جخىشق اإلابدىزت ئلى الػالكت الثالزُت اإلاػشولت في وبالخالي فاإلؼيالُت ألاودًبُت لم جذسن ولم حػالج وهزا بعبب بشوص
ظُاكاث الىف.
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اللىحت :3BM
" 7هزي وفلت /CP3جبيي /B2.4وال /A2.6مؾ باًىت.12" CC3
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلافدىـت كفتها بػذم الخػشٍف باألشخاؿ  ،CP3زم بػذ رلً حػبر غً غاوفت جمثلذ فالبياء
 B2.4هزه الػاوفت حػلتها جخزبزب بحن الخفعحراث  A2.6وبػذ رلً لم حعخىؼ اسـان جلً الػاوفت التي خشلتها اللىخت مما
حػلها جىحه هلذا لألداة .CC3
إلاشهاليت :في اللىخت لم جذسن اإلافدىـت أي ولػُت اهخئابُت مخػللت بفلذان اإلاىلىع وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج بعبب غذم
جدذًذ وجىلُذ أظباب الفشاغاث.
اللىحت : 4
" 6مجشد بىص  ،جفىٍشة11" CN8
الظياقاث الدفاعيت :لم حػىي اإلافدىـت أًت كفت واهخفذ بشؤٍت ألاداة ولىخت فىُت .CN8
إلاشهاليت :ئن ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت في الػالكت اللُبذًت بحن الضوححن لم جذسن مً وشف اإلافدىـت ولم جظهش أًت مُىالث
هضوٍت غذواهُت أو لُبُذًت وهزا بعبب ظُىشة ظُاكاث الىف.
اللىحت : 5
" 4هزي لىخت فىُت . 9"CN8
الظياقاث الدفاعيت :لم حػىي اإلافدىـت أًت كفت واهخفذ بشؤٍت ألاداة ولىخت فىُت .CN8
إلاشهاليت :لم جذسن اإلافدىـت ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت بالعلىت ألامىمُت أمام وظُفت حيعُت ممىىغت ،واكخفشث اللفت غلى
ولمت لىخت فىُت ولم جزهش أي ـشاع مدذد وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت :6GF
" 12هزي مشا جخضس في ساحل بدحرة واظخغشاب. 12" CF1
الظياقاث الدفاعيت :حاءث كفت اإلابدىزت جمعً باملحخىي الظاهشي فلي .CF1
إلاشهاليت :لم جذسن أدسن اإلافدىـت الػالكت بحن الشخفحن اإلامثلحن في الفىسة ولم جمػهما في ئواس غالكت ،ولم جخىشق ئلى
ئؼيالُت اللىخت اإلاخػللت بالهىام في ئواس غالكت الشغبت ،وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت :7GF
" 2ألام جدذر في بىتها  /B2.3جدذر فيها ؼلل مخىىٍا  ،/CN3والى ظدىا جلشالها في هخاب ؼلل غاٌعت الىفلت .15" A2.6
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلابدىزت كفتها في حؽذًذ الػالكت بحن ألاشخاؿ  ،B2.3هزه الػالكت حػلتها حػبر غً غاوفت CN3
هزه ألاخحرة التي خشلذ لذيها كلم داخلي حػلها جتردد في جفعحر لخػىي بػذ رلً جفعحر آخش ًبرس وبُػت الللم الزي خشلخه
اللىخت .A2.6
إلاشهاليت :ئن ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت في الػالكت أم بيذ وهما في ولػُت جلمق ومىافعت والػالكت اإلابىشة أم وفل أدسهتها
اإلابدىزت لىنها حاءث غلى ؼيل غاوفت مػىىهت واخخفاس ؼذًذ وغذم جدذًذ دوافؼ الفشاع بعبب بشوص ظُاكاث الىف.
اللىحت :9GF
" 11ؼلل هذي ول غليها ووفلت هاسبا جخضس فيها مً بػُذ.20" CF1

87

دمحم شيً العابدًً شيخىوي ،هىز الدًً بً دومت

الظياقاث الدفاعيت :حاءث كفت اإلابدىزت غلى ؼيل اخخفاس ؼذًذ وجمعً باملحخىي الظاهشي للىخت فلي .CF1
إلاشهاليت :اكخفشث كفت اإلافدىـت غلى الخمعً الظاهشي باللىخت وبالخالي لم جذسن ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت في الهىٍت.
اللىحت :10
" 17جفىٍشة جذٌ غلى الحضن  /CP1........... /CN1خالؿ .8" CP2
الظياقاث الدفاعيت :ؼذدث اإلابدىزت في مىلؼ كفتها غلى اهىباغها الزاحي  ،CN1لخدبػه بػذ رلً بخىكف مفاجئ داخل اللفت
 CP1هزا ألاخحر ًمىً جفعحره غلى أهه غذم كذستها غلى اسـان جلً الػاوفت لزلً لجأث بػذ رلً ئلى الاخخفاس  CP2في كىلها
>>خالؿ<<.
إلاشهاليت :لم جىجح اإلابدىزت في ئدسان ألاشخاؿ في اللىخت ،ولم جمػهم في غالكت ،و كفتها حاءث بؽيل اخخفاس مؼ غذم
جىلُذ لذوافؼ الفشاغاث فزلً دلُل غلى أنها لم جذسن ئؼيالُت اللىخت.
اللىحت :11
" 8أزاس جاع بىشي ؼلل حبل  ،/CF1مؾ واضحا صًٍ  /CC3وخىاًج واضححن ؼلل أزاس جاع بىشي .19" A2.8
الظياقاث الدفاعيت :ئن الغمىك الزي في مممىن اللىخت حػل اإلابدىزت جخمعً بمدخىاها الظاهشي  ،CF1لخلجأ بػذ رلً
بخىحُه هلذ لألداة  CC3وسغم رلً لم جذسن مممىن اللىخت لخبرس غضها باحتراس هالمي .A2.8
إلاشهاليت :ظبب الللم الزي خشلخه اللىخت في مُل اإلابدىزت ئلى اهخلاد لألداة ،هزا ما أدي بها ئلى ججىب ؤلاؼيالُت وغذم ئسـان
الللم ما كبل جىاظلي وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت :13MF
" 7وفلً /CP3بيي /CN3وهزي اإلاشأة مُخت  /E9وال مشٍمت  ،/E6بياء الىفل غلى اإلاشأة 15" A2.8
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلابدىزت كفتها بػذم الخػشف باألشخاؿ  ،CP3لخػبر بػذ رلً غً غاوفتها في كىلها ًبيي CN3
هزه الػاوفت حػلتها حعخدمش العُاكاث ألاولُت لخذسن بها مىلىع اإلاىث  ،E9ومىلىع اإلاشك  ،E6هزه اإلاىالُؼ اإلاذسهت حػلتها
جلىم باحتراس هالمي . A2.8
إلاشهاليت :لم حػبر اإلابدىزت غً الجيعُت والػذواهُت في هزه اللىخت بعبب جشددها و بشوص العُاكاث ألاولُت.
اللىحت :19
" 15لىخت فىُت .18" CN8
الظياقاث الدفاعيت :لم حػىي اإلابدىزت أي كفت باللىخت واهخفذ بىـفها لىخت فىُت .CN8
إلاشهاليت :لم جخىـل اإلابدىزت ئلى الىيىؿ ئلى اإلاشخلت ما كبل جىاظلُت الزي ًبػث ئلُه املحخىي اليامً للىخت ورلً بعبب
ظُىشة ظُاكاث الىف.
اللىحت :16
" 13ؼاجحن هشبذ الباسن ئن ؼاء هللا وجدلم أمىُتي وهفشح والذًا  /CN1خالؿ وال هضٍذ ؟ /CP5وهشوح لهذف بػُذ وهدلم
مىامؼ هخاوعي وهىجح في الحُاة .40" CN1
الظياقاث الدفاعيت :حاءث كفت اإلابدىزت في اللىخت  16غلى ؼيل حؽذًذ غلى اهىباغها الزاحي  CN1ولم حعخىؼ مىاـلت غلى
رلً مما حػلها جخىحه بىشح ظإاٌ للباخث في كىلها >>خالؿ وال هضٍذ ؟ ،<<CP5لخىاـل بػذ رلً في هفغ العُاق .CN1
إلاشهاليت :اظخىاغذ اإلابدىزت جىظُم مىالُػها اإلافملت ولىنها لم حعخىؼ ولػها في ئواس غالكت.
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الجدوى ( :)04عسض الظياقاث الدفاعيت للمبحىثت الثاهيت
طياقاث السقابت A
A2.6 = 1
A2.8 = 2
A2.15 = 1
A2.17 = 1

طياقاث املسوهت B
B 2.3 = 1
B2.4 = 1

B=2
A=5

طياقاث الخجىب C
CP1= 1
CP2 = 1
CP3 = 3
CP5 = 1
CP = 6
CN1 = 3
CN3 = 2
CN8 = 3
CN = 8
CC3 = 2
CF1 = 4
C = 20

الظياقاث ألاوليت E
E1 = 1
E4 = 1
E6 = 1
E9 = 1

E=4

عسض هخائج اخخبازجفهم املىطىع:
مً خالٌ جدلُلىا لبروجىوىٌ اإلابدىزت وعشًٍ جىـلىا ئلى الىخائج الخالُت :هُمىت ظُاكاث الىف  Cغلى البروجىوىٌ بيعبت
 %64.51وخاـت الىف الجرحس ي  CNخُث أهذث اإلابدىزت غلى ما هى مؽػىس به راجُا  CN1في اللىخخحن ( )11/ 10هزلً ئبشاص
غاوفت  CN3في اللىخخحن (  )13MF/7GFوئغىاء لىخت فىُت  CN8في اللىخاث (.)19 / 5 / 4
هما الخظىا بشوص الىف الفىبي  CPخاـت غذم الخػشف باألشخاؿ  CP3في اللىخاث ( )3BM /13MF / 1باإللافت ئلى
الفمذ  CP1ومُل الػام لالخخفاس ووشح ألاظئلت في اللىخخحن ( .)16 / 10وباليعبت للىف الفػلي  CFوهزا في ئواس الخمعً
باإلاممىن الظاهشي  CF1في اللىخاث (.)11 ،9GF ،6GF ،2
أما فُما ًخق الحشواث العلىهُت الباسصة مً خالٌ الخػبحراث الجعمُت  CCفخمثلذ في خشواث سئعها في اللىخخحن
(.)11 ،3BM
أما باليعبت لعُاكاث الشكابت  Aحاءث في اإلاشجبت الثاهُت بيعبت  %16.12وخاـت الشكابت الفلبت  A2خُث جىىغذ في
الخزبزب بحن الخفعحراث  A2.6في اللىخخحن ( )7GF ،3BMواحتراس هالمي  A2.8في اللىخخحن ( )13MF ،11هزلً غضٌ ألاشخاؿ
 A2.15في اللىخت ( )2لخىحي لىا بػذ رلً غلى ـشاغاتها الىفعُت الذاخلُت  A2.17في اللىخت .1
زم بشصث العُاكاث ألاولُت  Eفي اإلاشجبت الثاهُت بيعبت  %12.90جىىغذ بحن غذم ئدسان مدخىٍاث ظاهشة  E1هما في اللىخت
 2ومذسواث خاوئت  E4في اللىخت  ،1هما أدسهذ اإلابدىزت أشخاؿ مشض ى  E6وأمىاث  E9في اللىخت .13MF
أما فُما ًخق ظُاكاث اإلاشوهت  Bفالخظىا كلتها خُث واهذ وعبتها  %6.45في مجمل البروجىوىٌ خُث ؼذدث غلى
الػالكاث بحن ألاشخاؿ  B2.3في اللىخت  ،7GFوحػبحراث غً غىاوف  B2.4في اللىخت .3BM
إلاشهاليت العامت :ئن أهم العُاكاث التي اجفف بها البروجىوىٌ هي ظُاكاث الىف  Cوخاـت اإلاُل الػام لالخخفاس  CP2وغذم
ئغىاء وجىلُذ دوافؼ الفشاع  CP4وهزا بعبب ظُاكاث الشكابت  Aالتي خالذ دون رلً ،خاـت الشكابت الفلبت  ،A2مما ًىحي
لىا بفشاغاث هفعُت داخلُت للمبدىزت.
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الاطخيخاج :وعخيخج مً خالٌ هزا الخدلُل الخخباس جفهم اإلاىلىع أهه ًىحذ فلش في ؤلاهخاج ؤلاظلاوي للمبدىزت هدُجت للللم الزي
أزاسجه مادة الاخخباس لزلً بشصث ظُاكاث الشكابت  Aالتي جمىؼ دون ئظهاس الفشاع الىفس ي الذاخلي.
 -3-8الحــالـت الثالثت:
اللىحت :1
" 2ابخذائي /CP1........ /A2.13خىا في غائلخىا مػىذهاػ اللي حعمؼ اإلاىظُلى ً /CN2ا A2.6/كشاًا ً /CM2ا/A2.6
 /CP1.....أها هىذ وؽتي اإلاىظُلى  /CN1بصح هللا غالب  /E9واهذ أمىُتي /CM2مىظُلى حُخاس فُىلىن هزا A2.8/ميا30" CP2
.
الظياقاث الدفاعيت :أغىذ اإلابدىزت غىىان لللفت في بذاًتها  ،A2.13لخفمذ بػذ رلً  CP1لخلجأ بػذ رلً ئلى مفادسها
الشخفُت لخىملذ واللفت وحغىُت رلً الفمذ  CN2زم بػذ رلً جزبزبذ في الخفعحر  ،A2.6جلذم لىا مىلىع اًجابي جمثل في
 CM2لخػىد بػذ رلً لخزبزب فالخفعحر  ،A2.6جدبػه بفمذ فاللفت  ،CP1لدؽذد بػذ رلً غلى اهىباغها الزاحي  ،CN1هزا
ألاخحر حػلها حعخدمش غىاـش ملللت مثل العجض  ،E9لخػىد لخػىي لىا ـىس ة اًجابُت غنها  CM2لخغىي رلً الللم لخىهي بػذ
رلً كفتها غلى ؼيل احتراس هالمي  A2.8حاء في ؼيل اخخفاس .CP2
إلاشهاليت :لم جذسن اإلافدىـت ئؼيالُت اللىخت التي جمثل وفل في خالت غذم الىطج الىظُفي في مىاحهت مؼ مىلىع ساؼذ،
وبالخالي لم حػالج ؤلاؼيالُت وهزا لػذم جىلُذ الفشاع وأظبابه وظُىشة ظُاكاث الىف  Cغلى اللفت.
اللىحت :2
" 10داس حذي وان غىذهم غىد  /CP1......./ CN2وخالؿ. 16" CP2
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلابدىزت كفتها باغخمادها غلى مفادسها الشخفُت  ،CN2لخدبػه بػذ رلً بفمذ  ،CP1لخىهي
اللفت باخخفاس ؼذًذ .CP2
إلاشهاليت :لم جخىشق اإلابدىزت ئلى الػالكت الثالزُت اإلاػشولت في وبالخالي فاإلؼيالُت ألاودًبُت لم جذسن ولم حػالج وهزا بعبب بشوص
ظُاكاث الىف.
اللىحت :3BM
"( 12جنهذ) وي واخذ /CP3غضٍض غلًُ و جدىُلى ولؾ  /B2.3خاـت الػباد اللي واهى ًذًشوها فًُ نهاس مً النهاساث داس كا
وخذو وخذو . 50" E14-E20
الظياقاث الدفاعيت :باؼشث اإلابدىزت كفتها بػذم الخػشٍف باألشخاؿ  ،CP3لدؽحر بػذ رلً ئلى هىع مً الػالكت  B2.3في
كىلها عصيصعليو هخه الػالكت حػلتها جذسن مىلىع الىهاد  ،E14لىنها لم جبحن رلً وحاء مبهم وغحر مدذد E20
إلاشهاليت :في اللىخت لم جذسن اإلافدىـت أي ولػُت اهخئابُت مخػللت بفلذان اإلاىلىع وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج بعبب غذم
جدذًذ وجىلُذ أظباب الفشاغاث.
اللىحت : 4
" 7والى. 9"/CP5
الظياقاث الدفاعيت :لم حػىي اإلابدىزت أي كفت واهخفذ بشفن اللىخت .CP5
إلاشهاليت :ئن ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت في الػالكت اللُبذًت بحن الضوححن لم جذسن مً وشف اإلافدىـت ولم جظهش أًت مُىالث
هضوٍت غذواهُت أو لُبُذًت وهزا بعبب ظُىشة ظُاكاث الىف.
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اللىحت :5
" 5ماما ( /B2.3ضحً)  /CP1......./CC4هزا مىت.12" CP2
الظياقاث الدفاعيت :رهبذ اإلابدىزت في بذاًت اللفت ئلى حؽذًذ الػالكت بحن ألاشخاؿ  B2.3في كىلها ماما هزه الىلػُت
الػالئلُت حػلتها جبذي هىع مً الاظدُاء هدىها لزلً حاء اظتهضاء بػذ رلً ً CC4دبػه ـمذ  ،CP1لخىهي كفتها باخخفاس ؼذًذ
.CP2
إلاشهاليت :لم جذسن اإلافدىـت ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت بالعلىت ألامىمُت أمام وظُفت حيعُت ممىىغت ،واكخفشث اللفت غلى
اظتهضاء وـمذ ولم جزهش أي ـشاع مدذد وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت :6GF
" 12والى .14" CP5
الظياقاث الدفاعيت :لم حعخىؼ اإلابدىزت ئغىاء أًت كفت بعبب ظُىشة ظُاكاث الىف خُث لجأث للخخلق مً اللىخت
وسفمها .CP5
إلاشهاليت :لم جخىشق اإلابدىزت ئلى ئؼيالُت اللىخت اإلاخػللت بالهىام في ئواس غالكت الشغبت ،وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت :7GF
" 8هزي وؼىهي؟ /CP5هزي ما باهخلي ال غبذ ال خُىان ( CP1-E7...... /E12-A2.6ضحً)  /CP1......./CC4داًما وي وػىد
ؼاجُا خُت واخذ مً الػاًلت ًذوس مخعجبىػ  /CN1هزا مىت .20" . /CP2
الظياقاث الدفاعيت :بذأث اإلافدىـت الىالم بخىحُه ظإاٌ للباخث  ،CP5هزا العإاٌ فعش جزبزبها في ئغىاء جفعحراث
مخخلفت  A2.6ألنها واحهذ ـػىبت في الاظخلشاس في اإلاىالُؼ  ،E12لخفمذ بػذ رلً  CP1ألنها لم حػىي جالؤم بحن اللفت واإلاىبه
 ،E7هزا ألاخحر جشحم ضحىها  CC4لخدبػه بفمذ  ،CP1هزا ألاخحر وان بمثابت فشـت لخػبر غً اهىباغها الزاحي  ،CN1لىنها
جنهُه باخخفاس .CP2
إلاشهاليت :ئن ئؼيالُت اللىخت اإلاخمثلت في الػالكت أم بيذ وهما في ولػُت جلمق ومىافعت والػالكت اإلابىشة أم وفل لم جذسهها
اإلابدىزت وحاءث اللفت غلى ؼيل اخخفاس ؼذًذ وغذم جدذًذ دوافؼ الفشاع بعبب بشوص ظُاكاث الىف.
اللىحت :9GF
" 10والى . 12" CP5
الظياقاث الدفاعيت :اهخفذ اإلابدىزت بشفن اللىخت ورلً عجضها غً الذخىٌ في الخػبحر .CP5
إلاشهاليت :لم جذسن اإلابدىزت ئؼيالُت الهىٍت بعبب الىف الؽذًذ.
اللىحت :10
" 6بابا هى الىخُذ اللي ًفهمجي  /CN1هزا مىت . 15" CP2
الظياقاث الدفاعيت :حاءث كفت اإلابدىزت هدؽذًذ غلى اهىباغها الزاحي  ،CN1لىىه لم ًذم وىٍال ولم حػبر غىه بؽيل وافي
وحاء في اخخفاس للىلها هرا منت .CP2
إلاشهاليت :بػذ هجاح اإلابدىزت في ئدسان ألاشخاؿ في اللىخت ،وولػتهم في غالكت ،لىً كفتها حاءث بؽيل اخخفاس مؼ غذم
جىلُذ لذوافؼ الفشاغاث فزلً دلُل غلى أنها لم جذسن ئؼيالُت اللىخت.
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اللىحت :11
(خشهذ ساظها مػىاها والى) .CC1
الظياقاث الدفاعيت :اهخفذ اإلابدىزت باًماءاث لخػبر بها غً سفمها للىخت .CC1
إلاشهاليت :ظبب الللم الزي خشلخه اللىخت في مُل اإلابدىزت ئلى اهخلاد لألداة ،هزا ما أدي بها ئلى ججىب ؤلاؼيالُت وغذم ئسـان
الللم ما كبل جىاظلي وبالخالي ؤلاؼيالُت لم حػالج.
اللىحت :13MF
" 9أـػب خاحت وي جىىي واخذ وٍمىث بال ما جشالُه.15" E9-E7
الظياقاث الدفاعيت :ئن هُمىت العُاكاث ألاولُت  Eفي اللفت حػل اإلابدىزت حػىي كفت بػُذة غً اإلاىبه  ،E7ورلً بعبب
ئدساهها إلاىلىع اإلاىث  E9الزي أزاس فيها كلم لخفمذ بػذ رلً وجىهي اللفت.
إلاشهاليت :لم حػبر اإلابدىزت غً الجيعُت والػذواهُت في هزه اللىخت بعبب جشددها و بشوص العُاكاث ألاولُت.
اللىحت :19
(خشهذ ساظها بمػجى ال) .CC1
الظياقاث الدفاعيت :مً حذًذ حػىد اإلابدىزت باًماءتها مػبرة غً سفن للىخت .CC1
إلاشهاليت :لم جخىـل اإلابدىزت ئلى الىيىؿ ئلى اإلاشخلت ما كبل جىاظلُت الزي ًبػث ئلُه املحخىي اليامً للىخت ورلً بعبب
ظُىشة ظُاكاث الىف.
اللىحت :16
" 9واخذ  /CP3وان ًلشا مػاًا /CP1 ......./أها مىىٍخىػ  /E8بمػجى اليلمت بصح فهم خاحت هاكفا مؼ هذسث الىاط
خياولىا  /A2.10كالىلى بلي ساه واًً خاحت بِىاجىم  /B2.3هى وان هُما خىٍا  /CM1وكالى بلي واًً خاحت بِىاجىا  A2.8هى
مؽخاػ اليؾ ماال بػذ وأها خاولذ هفهمىا بصح هى والى بصح أها ساوي غاسفا بلي ًجي النهاس اللي ًفهم وَػاود هُما وان وأهثر
 /CM2بصح هذان الىكذ أها والى  CN1هزا ميا .2' CP2
الظياقاث ألاوليت :بػذ الذخىٌ في اللفت بذون الخػشف باألشخاؿ  CP3وـمذ ًلُه بػذ رلً  CP1حػبر اإلابدىزت غً مىلىع
مشجبي بػذوان  E8لخظهش همي مً الخيىًٍ الػىس ي  A2.10لخػىد لخإهذ غلى غالكت بحن أشخاؿ  B2.3في كىلها >>واًً خاحت
بِىاجىم<< زم بػذ رلً حعدىذ غلُت  CM1في كىلها >>وان هُما خىٍا<< زم ججتر الىالم بػذ رلً  ،A2.8هزا ألاخحر حػلها حػىي
مثلىت اًجابُت للمىلىع  ،CM2زم غبر بػذ رلً غً اهىباغها الزاحي  CN1الزي خشك لذيها كلم مما حػلها جىهي اللفت في
اخخفاس .CP2
إلاشهاليت :لم حعخىؼ اإلابدىزت جىظُم مىالُػها اإلافملت خُث حاءث غلى ؼيل خىف وعجض ورلً بعبب ظُىشة العُاكاث
ألاولُت فاللفت مؼ بشوص ظُاكاث الىف هزلً.
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الجدوى ( :)05عسض الظياقاث الدفاعيت للمبحىثت الثالثت
طياقاث السقابت A
A2.6 = 3
A2.8 = 2
A2.10 = 1
A2.13 = 1

طياقاث املسوهت B
B 2.3 = 3

B=3
A=7

طياقاث الخجىب C
CP1= 7
CP2 = 6
CP3 = 2
CP5 = 4
CP = 19
--------------------------------------CN1 = 4
CN2 = 2
CN = 6
CM1 = 1
CM2 = 3
CM = 4
--------------------------------------CC1 = 2
CC4 = 2
CC = 4
C = 33

الظياقاث ألاوليت E
E7 = 2
E8 = 1
E9 = 2
E12 = 1
E14 = 1
E20 = 1

E=8

جحليل هخائج اخخباز جفهم املىطىع:
مً خالٌ جدلُلىا لبروجىوىٌ سؼُذة جىـلىا لىخائج الخالُت :ظهىس ظُاكاث الىف  Cبيعبت  %64.70وخاـت الىف الفىبي
 CPحاء غلى ؼيل جىكفاث داخل اللفت  CP1خُث ظهش رلً في اللىخاث ( )16 ،7GF ،5 ،2 ،1باإللافت ئلى اإلاُل الػام
لالخخفاس  CP2في اللىخاث ( )9GF ،7GF ،5 ،2 ،1هزلً مُلها الذائم لىشح ألاظئلت والشفن إلاادة الاخخباس في اللىخاث (،6GF ،4
 ،)9GF ،7GFوغم الخػشٍف باألشخاؿ  CP3في اللىخخحن ( .)16 ،3BM
أما فُما ًخق الىف الجرحس ي  CNحاء غلى جأهُذ ما هى مؽػىس به راجُا  CN1وٍخجلى رلً في اللىخاث)16 ،10 ،7GF ( :
بالافت غلى اغخمادها غلى مفادسها الشخفُت والزاجُت في اللىخخحن.)2 ،1( :
أما باليعبت للحشواث العلىهُت الباسصة مً خالٌ حػبحراث الجعم  CCحاءث غلى ؼيلحن حػبحراث خشهُت  CC1في اللىخخحن
( )19 ،11واظتهضاء باإلاادة  CC4في اللىخخحن (.)7GF ،5
مً حهت أخشي الخظىا بشوص العُاكاث ألاولُت  Eحاء في اإلاشجبت الثاهُت بيعبت  %15.68خُث حاءث غلى ؼيل ئغىاء
كفق غحر مالئمت مؼ اإلاىبه  E7في اللىخخحن )13MF ،7GF ( :وحػبحراث دالت غلى مىلىع غذواوي  E8في اللىخت ( ،)16هزلً E9
هخػبحر جفىساث مشجبىت باؼيالُت اإلاىث في اللىخخحن ( )13MF ،1وئدسان إلاىلىع الىهاد  E14في اللىخت ( )3BMمؼ غمىك
الخىاب  E20في اللىخت . 3BM
في اإلالابل وحذها أن وعبت ظُاكاث الشكابت  Aبلغذ  %13.72مثل الخزبزباث فالخفعحر  A2.6في اللىخخحن ()7GF ،1
واظخػمالها لإلحتراساث الىالمُت  A2.8في اللىخخحن ( )16 ،1والػللىت  A2.13في اللىخت .1
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إلاشهاليت العامت :ئن أهم العُاكاث التي اجفف بها البروجىوىٌ هي اإلاُل الػام لالخخفاس  CP2وغذم ولىح أظباب الفشاع CP4
باإللافت ئلى العُاكاث ألاولُت التي بشصث بىثرة منها غذم الخالؤم بحن مىلىع اللفت واإلاىبه  E7وئدسان مىالُؼ الخىف والعجض
 E9ومضاؼُؼ الاػ> هاد .E14
هزا ًذٌ غلى غذم كذسة اإلافدىـت غلى الخفىس بعبب الىف اإلاشجفؼ وبالشغم مً ئدساهها للمىالُؼ ئال أنها لم جخمىً مً
ـُاغتها هدُجت بشوص العُاكاث ألاولُت.
الاطخيخاج :وعخيخج مً خالٌ اخخباس جفهم اإلاىلىع أهه بالشغم مً وحىد العُاكاث ألاولُت ئال أنها لم جإزش غلى ظُاق الخفىحر
غىذ اإلابدىزت ،لزلً هلىٌ أن ؤلاهخاج ؤلاظلاوي لذيها ًخمحز بىف ؼذًذ ملاسهت مؼ الحاالث العابلت.
 -9مىاقشت الىخائج والفسطياث:
للذ جىاولىا في بدثىا ئؼيالُت كلم الاهففاٌ لذي الخالمُز الزًً أغادوا امخدان ؼهادة البيالىسٍا هزا ألاخحر الزي ًلابل
مشخلت مهمت في مشاخل خُاتهم أال وهي مشخلت اإلاشاهلت ،خُث ٌػاد فيها جيؽُي حل الاظدثماساث الىفعُت العابلت ،فُيىن
الحىحن ئلى اإلااض ي خُث مىلىع الحب ألاولي ،لزلً هلىٌ بأن ئؼيالُت الػالكاث مؼ املحاسم مؼ الىالذ مً الجيغ املخالف ،كذ
جظهش بففت مىثفت وكىٍت أزىاء اإلاشاهلت ،لزلً فان جىىٍش العُاكاث الذفاغُت أمش لشوسي للخفذي للفشاغاث الىفعُت
والللم ،الزي ًدعبب لذي هإالء ألافشاد بدُث ًخدخم غليهم اجخار كشاس غلى معخىي هفس ي غمُم ئما الاهخلاٌ مً مشخلت
الىفىلت أو باألخشي اإلاشاهلت ئلى مشخلت الشؼذ ،لزلً فان بلائه في جلً الىفىلُت حؽذه ئلى الاظدثماساث الىفعُت العابلت ،ألامش
الزي كذ ًدذ مً الاظدثماساث اإلاذسظُت وٍدىٌ دون هجاخه ،وهخدذًذ ألظباب الللم والفشاغاث الىفعُت اخترها كلم الاهففاٌ
باغخباسه ظبب مً ألاظباب الشئِعت التي جدذ مً الاظدثماساث الذساظُت وكذ خاولىا ئبشاص ممحزاجه مً خالٌ الاخخباس الاظلاوي
خُث اظخػملىا اخخباس ث فهم اإلاىلىع ألهه ومً خالٌ ؤلاهخاج الاظلاوي ًمىىىا الخػشف غلى الػالم الخاؿ بشخفُت الفشد
وهُفُت جىظُمه للخبراث اإلاىدعبت وهزلً هىغُت الػالكاث بحن الىاكؼ الذاخلي والىاكؼ الخاسجي ،ووؽحر ئلى أن اإلاادة التي هخدفل
غليها غً وشٍم ؤلاهخاج الاظلاوي جفىس أظشاس الىفغ ،لىً ال جخجلى غلى ظىذ الىعي هما واهذ وامىت ،بل جخػشك لخػذًالث
هدُجت لشكابت ألاها ،الزي ًجىذ أظالُبه الذفاغُت بؽيل ًخماش ى ومبذأ الىاكؼ.
ئن اإلاادة اإلالذمت لىا مً خالٌ الاخخباس حعاغذها غلى ولؼ حشخُق غلى أظاط غملُت ؤلاظلاه التي ًلىم بها اإلافدىؿ
فىخػشف غلى ئؼيالُاجه ومخخلف حىاهب شخفِخه.
وكذ أظفش هزا الخىبُم غلى الىخائج الخالُت:
اظخخلفىا أن ول جالمُز مجمىغت بدثىا ظهشث لذيهم ئؼيالُت الاهففاٌ هزا ألاخحر الزي ظهش غلى ؼيل وغُان الىف
فاإلهخاج الاظلاوي مً خالٌ هخائج جدلُل اخخباس جفهم اإلاىلىع ،بدُث جىـلىا مً خالله ئلى أن العُاكاث الذفاغُت التي غلبذ
غلى البروجىوىٌ غىذ ول جالمُز بدثىا واهذ مً ظُاق ججىب الفشاع  Cولم جىً مفبىغت بىحذاهاث راث ـذي هىامي ،هما لم
ًىً هىان جىىع في الخفىساث اإلاشجبىت بها ،مما أغىى ئهخاحا كففُا رو ملشوئُت ظلبُت حػىغ غذم بلىسة الفشاغاث الذاخلُت
لذي هإالء الخالمُز ،هزه الفشاغاث حاءث غلى ؼيل خىف مً الاهففاٌ غً اإلااض ي أي الىفىلت لُفبدىا ساؼذًً ،هزه
اإلاشخلت التي جلخض ي جدمل اإلاعإولُت بأبػادها املخخلفت ،فخىفهم مً فلذان اإلاشهض الىفىلي هى ما حػلهم ًخمعيىن بخلً
اإلاشخلت ولم ًشغبىا في الخشوج منها.
ئرن وواظخيخاج ليل ما ظبم هلىٌ أن مجمىغت بدثىا واهىا ٌػاهىن مً ئؼيالُت الاهففاٌ هدُجت ألنهم ٌػِؽىن مشخلت
اهخلالُت مً اإلاشهلت ئلى الشؼذ ،فهم ًخافىن بىشٍلت الؼػىسٍت هزا الاهخلاٌ أو الاهففاٌ ،لزلً هلىٌ بأن ظبب فؽل مجمىغت
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بدثىا في امخدان ؼهادة البيالىسٍا وان هدُجت أو خىفهم مً الاهففاٌ وهزا ألاخحر ججلى لىا مً خالٌ ؤلاهخاج الاظلاوي للشائض
اإلاعخػمل في البدث.
 -10الخاجمت:
وهخالـت لهزه الذساظت هلىٌ بأن الذغم الىفس ي اإلالذم للخلمُز مً وشف أظشجه وخاـت الىالذًً وفي مشخلت خاظمت
واإلاشاهلت هى أمش لشوسي وفػاٌ مً أحل الخخفُف مً المغىواث الىفعُت التي ٌػاوي منها الفشد ابخذاء مً جشظباث الىفىلت
دخىال في مشخلت اإلاشاهلت التي حػخبر جيؽُىا للػملُاث الىفعُت مً حذًذ وول فشد له ممحزاجه الخاـت في هُفُت الخػامل مػها و
مػالجتها وفلا لخفائق حهاصه الىفس ي.
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