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المستخلص
ان محاولة استتماار البئةة التليئائة الت تورهاا الليئة ببه مصتتت ا التليئائة االللتهوةئة Google
 )classroomا محتاولتة دتالل ليهال الحقئق ائي ائةتال تليئائتة متصوبتة ،تتضتتتتاي التليئل االللتهوة
الاتزامي وغئه الاتزامي ،وايجال صئغة ملئصة لهاط ا مع البئةة الحضورية والواقلئة
اتف البحتا الا ابتفال مص ع تليئا مدتتتتتصتف بيا ائةتال تليئائتة متصوبتة ر تليل االلاا ال ص ل لتالئتة
الوثبتة المالثئتة ليطال  ،وكتللتا التله بيا تترثئه الاص ع الادتتتتتصتف بيا ائةتال تليئائتة متصوبتة ر تليل
االلاا ال ص ل لالئة الوثبة المالثئة ليطال  ،وكللا التله بيا ارضتتتيئة ال هوي ائي الاجاوبتئي ر تليل
االلاا ال ص ل لالئة الوثبة المالثئة.
اما ادهااال البحا رقف تل ابفال مص ع تليئا يدتتغ الجزا الهيئدت مي الوةفل الهيئدتئة وقف تصاول
البا المالا بهض وتحيئ ائاةال البحا واستتدفام الوستاي االةتتايئة الاصاستبة ديجال الصتايع والوصتول
الا تحقئق رهضتئال البحا.اما البا الهااع رقف كان مدتتتا ااالستتصتادال والتوصتئال الت كاةت تطور
الاجاوبتئي الضتتتتتااطتة والتجهيبئتة ر االتبتار االلاا ال ص ل لتالئتة الوثبتة المالثئتة ،واظ هل الاجاوبتة
التجهيبئة اوستتاح ةدتتاائة اكبه مي الاجاوبة الضتتااطة ر االتبار الوثبة المالثئة ر االالتبار البلف  .اما
التوصتتتتئتال رلتاةتت املتاةئتة تطبئق الاص ع الاتبع مي قبت البتاةتا ر تليل رلتالئتة الوثبتة المالثئتة،املتاةئتة
استدفام الا الاص ع الف تلفييه بيا اللا االهى لتليل الا ارال االساسئة رئ ا.
كلمات مفتاحية :البئةال التليئائة.
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Abstract
Utilizing the college's online educational platform (Google Classroom) to
restore an educational environment. The objective is to find a formula that can
link diverse educational environments, including synchronous and asynchronous
e-learning, to the present and realistic environment. A research study aims to
answer that question. The effect of a curriculum based on a variety of educational
data, as well as identifying preferences between the two groups regarding
technical performance and the effectiveness of the triple jump. For the research
procedures, an educational curriculum has been prepared that exploits the most
important part of the main unit, and the third chapter focused on the presentation
and analysis of research data and the use of appropriate statistical methods to
reach conclusions and achieve research hypotheses.
In the fourth chapter, the results and recommendations for developing the
control mental groups for the triple jump were presented. Following the triple
jump test, experimental participants had higher arithmetic means than control
participants. As for the recommendations, it was the possibility of applying the
approach used by the researcher in learning the effectiveness of the triple jump.
The possibility of using this approach after it was modified on other games to
learn the basic skills in them.
The recommendations are about the possibility of applying the approach
used by the researcher in learning the effectiveness of the triple jump. The
possibility of applying this approach, after modifying it, to other games to learn
the basic skills in them.
Keywords: Educational environments.

 التعريف بالبحث-1
: مقدمة البحث وأهميته1-1
اودبت بيئصا حبئلة الا اللته مطيبتتا ح ةئويا ح رتت بايئة التليتتئل والتتتتليل ال واتت تصوب البئةال الت
مي الاالي مل تا ان تتل اللايئتة التليئائتة ا تتتتلت اوستتتتع واكبه الةتواا ك مي الاتفرم والطتال والاتالل
 واصتا كتان لزامتا بيا اللتاميئي اتاللايئتة التليئائتة استتتتتغالل اتلت البئةتال التليئائتة اكبه واوستتتتع،التليئائتة
استتتتدفام ليحتتتتول بيا اللفيف مي االستتتتجااال االيجاائة مي الطال ر دائع مجاالل الالهرة وال ل
) ان االالتالرال396ص،2022 ةئا اشتارل مم صتااه بي،وااللراك الاتاحور ةول الاالل التليئائة
اللبئهل ر ال لالئال الحهكئة ر باوم األللا الهياضتتتئة الاصت تتتهل اودفل حهايق واستتتالئ متصوبة
.لتليئل ال لالئال
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واصا تلاي ااائة البحا كوةه محاولة دالل مي قب الباةا ر ابفال مص ع يتضتاي الرا مجاوبة مي
التاهيصتال الدتاصتتتتة االاهاة ال صئتة ليوثبتة المالثئتة مدتتتتتصتفا ح بيا ائةتال تليئائتة متصوبة وتاثئهاا ق تليل
االلاا ال ص ليوثبة المالثئة اادضتتارة الا املاةئة م تتاافل التااريي ا لا الطهيقة ضتتاي الصالدة التتتورية
وال ئتفيويتة لزيتالل قتفرل الاتليل بيا ال ل وااللراك لاهاةت الوثبتة المالثئتة ومزاولتة التاهيصتال واصئتا لتلون
ةالة ممالئة للايئة التليل الداصتتتتة اتيا ال لالئة ليوصتتتتول الا مهةية تمبئت االلاا ال ص ليا ارل واالتال
الحتول بيا ارض الصتايع االتليل لأللاا ال ص ليوثبة المالثئة ليطال ر الت الاهةية.
 2-1مشكلة البحث:
ر ظ التطور التلصولود والتقفم الحضتتار رهض بيئصا استتتدفام حهي ومستتالئ ةفيمة ر
كارة الاجاآلل ومص ا الاجال الهياض ت ر وقتصا الحاضتته ،للا كان آلاف مي التوص ت الا حهي ومستتالئ
ووستاي تلصولودئة ةفيمة ا ستتدفام ائةال تليئائة متصوبة لاا يطهف رئ ا مي مليومال يالي ادستت الل
مص ا ر بايئة التليل ا تتل مرضتت  ،ومي الالل متاالة الباةا ليلايئة التليئائة ر رلالئة الوثبة المالثئة،
الةظ البتاةتا اصتالتا اط ر تليل األلاا ال ص ل لتالئتة الوثبتة المالثئتة لتفى حال الاهةيتة المتاةئتة وولتا
لتتتتتلواة مهاةي ا وقية بفل الوةفال التليئائة ،للا رترى الباةا استتتتتدفام مص ع مدتتتتتصف بيا ائةال
تليئائتة متصوبتة ليا تارل الابحوثتة ،لاتا لته مي تترثئه ر تليل ور ل والراك مهاةي تا مي الالل تقتفيل
الاليومال اطهي متصوبة رئفيوال ،صتتتور) تلا بيا دل ةتبات الطال  ،للا مرال الباةا تطبئق الا
الاص ع ر رلالئة الوثبة المالثئة وملهرة مفى ترثئهت بيا تليل مهاةي ا.

 3-1مافا

البحا:

 -1بفال مص ع مدتصف بيا ائةال تليئائة متصوبة ر التحتئ الالهر وتليل األلاا ال ص ل لالئة الوثبة
المالثئة لطال الاهةية الماةئة.
 -2التله بيا ترثئه الاص ع الادتصف بيا ائةال تليئائة متصوبة ر تليل االلاا ال ص ليوثبة المالثئة
لطال الاهةية الماةئة.
 -3التله بيا ارضيئة ال هوي ائي الاجاوبتئي ر تليل االلاا ال ص ل لالئة الوثبة المالثئة لطال
الاهةية الماةئة.
 1-2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية.
 1-1-2منهجية البحث:
استدفم الباةا الاص ع التجهيب اتتائل )الاجاوبتئي الاتلارةتئي( لاالياته حبئلة الفراسة.
 2-1-2مجتمع البحث وعينته:
قف ةفل الباةا مجتاع احمه حال الاهةية الماةئة ر كيئة التهائة الهياضئة داملة القاسل الدضهاا
والبالغ بفلال  )65حالبا ح يتوزبون بيا شلبتئي  ) ,وولا لتطبئق تجهاة البحا الهيئدئة.
ما بئصة البحا رقف قام الباةا اتقدئل مجتاع البحا الا مجاوبتئي الضااطة والتجهيبئة اواسطة
استدفام القهبة الل وايئة البدئطة واواقع  )25حال لل مجاوبة وقف قام الباةا ااستبلال الطال
الهاسبئي ر الاهةية االولا ااالل الداةة والائفان وكللا البب االةفية والالببئي الاتاائي والاتغئبئي
واالاقاا بيا  )10حال الدهاا التجهاة االستطالبئة.
 2-2تكافؤ عينة البحث:
قام الباةا اإيجال التلارؤ للئصة البحا مي الالل تحيئ الصتايع االالتبارال القبيئة لياجاوبت البحا
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ااستدفام االتبار  ) tليلئصال الادتقية ر الاتغئه التااع ر البحا واو األلاا ال ص ل لالئة الوثبة المالثئة
وكللا وكاا مبئي ر الجفول  )1يبئي ولا:

دفول )1
يبئي تلارؤ بئصة البحا
االختبارات

قيمة ) (tالمحسوبة

درجة الحرية

مستوى الداللة

األداء الفني

0.343

48

0.737

بصف مدتوى لالله >  )0.05ولردة ةهية )48
 3-2الوسائل واألجهزة واألدوات المستعملة.
 -1وساي داع الاليومال( :الاتالر اللهائة واألدصبئة .االالتبارال .الاالةظة .شبلة الاليومال
االةتهةت)).
-2األد زل واأللوال الادتلاية :د از ةاسو الاتو ةوب ,DELLكامئها ةوب ،SONYمئفان الوثبة
المالثئة.شهيل قئام.سابة يقا اللتهوةئة)
 4 -2اختبار تقويم األداء الفني لفعالية الوثبة الثالثية:
االدهااال :يقف الطال بيا مجال االقتها ر الادارة الت ي ضي ا وبصف ادشارل يؤل الطال محاولة
الوثبة المالثئة واثصاا الاا الاحاولة يقوم الباةا اتتويه االلاا ال ص لمالث محاوالل لل حال  .التدجئ :
الف االةت اا مي االالتبارال والتتويه يقوم الباةا الهض محاوالل الاا الطيبة بيا الدبهاا وتقئئل
الاحاولة األرض لل حال وابتاال ةتايع تقئئل الدبهاا.
 5-2التجربة االستطالعية:
قام الباةا اإدهاا تجهاة استطالبئة ليوثبة المالثئة ةئا تل بطاا بئصة التجهاة االستطالبئة وةفل
تلهي ئة قب تص ئل ادالتبار وولا لغهض توضئح االالتبار وبهضه ل ل وتل تص ئل التجهاة االستطالبئة ل ل
االالتبار وولا ر تاام الدابة التاسلة مي صباف يوم االةف الاتال  2021\11\7بيا بئصة مي حال
الاهةية الماةئة لليئة التهائة البفةئة وبيوم الهياضة/داملة القاسل الدضهاا والبالغ بفلال  )10حال ،او
مده األالتبار ال ص ر ميل الداةة والائفان لليئة التهائة البفةئة وبيوم الهياضة-داملة القاسل
الدضهاا ،وكان الغهض مص ا كاا اشارل الئه س ا ااهاائل ةافان،2020،ص )117او مي مد التوص
لا :ملهرة مفى مالامة االالتبار لادتوى مرهال اللئصة ،ومفى مالياة الالان لتص ئل االالتبار رئه,ملهرة
كئ ئة توضئح االالتبار وبهضه,ملهرة التلواال والا اك الت قف تواده الباةا بصف تص ئل التجهاة
الهيئدة ،وولا ليلا بيا تجاوزاا,التركف مي صالةئة األلوال الادتدفمة ر االالتبار ,كئ ئة اةدئاائة
اللا  ،وتصظئل الطال ر الايل ،و تتويه االلاا ال ص ,التركف مي ةجل وك اال مرهال رهيق اللا
الادابف,ملهرة الوقت الادتغهي الل يحتا الئه تص ئل االالتبار).
 6-2االسس العلمية لالختبار:
• صفي االالتبار :استدفم الباةا صفي الاحتوى الاضاون) بي حهيق بهض االالتبارال
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الاقتهةة ر البحا بيا مجاوبة مي الدبهاا ر مجال االالتبارال والقئام والداةة والائفان
ةئا اكفوا بيا ان االالتبار االةد لي ةة اللاهية وكللا لاللاا ال ص او بي حهيق ادهاا االلاا
ا ل كام ومي ثل تقئئاة واللا تحقق صفي االالتبارال ،ويلص صفي االالتبار) ان تلون م اة
االالتبار والقئام والتقويل الت ة الت وضع مي ادي ا االالتبار رلالح.
• ثبال االالتبار :يلف المبال مي الا اائل الا اة الت يتطي ا مقئام التاتع ا ا لل يلون صالحاﹰ
لالستدفام .ر و "الفقة واالتداي ر القئام كاا يلص ان يلط االالتبار ة س الصتايع تقهيباﹰ اوا ابئف
تطبئقة بيا ة س الاجاوبة مي االرهال ،او يلط ة س الصتايع بيا االتبار االهوقف استدفم الباةا-:
 حهيقة االالتبار وابالل االالتبار :وا مي اادل واس الطهي الادتدفمة لتحقئق ملام المبال ،التتقوم بيا اسام " تطبئق ة س االالتبار بيا مجاوبة واةفل مي االرهال مهتئي متتالئتئي ر يومئي
مدتي ئي "وبيئه قام الباةا اابالل تطبئق االالتبارال الا ارية بيا اللئصة وات ا الت ادهل بيئ ا
التجهاة االستطالبئة ر يوم االةف الاتال  2021/11/14ا الف مهور  )7ايام مي تطبئق االالتبار
االول ثل قام الباةا اايجال اللالقة ائي ةتايع التطبئقئي االول والماة ااستدفام ملام االرتباح البدئل
ائهسون  ،) Personوقف اظ هل الصتايع ارن االالتبارال الا ارية تاتاز افردة بالئة مي المبال.
والجفول  )2يبئي ولا.
• موضوبئة االالتبار :مي مد التركف مي بفم ترثه الصتايع االلوام اللاتئة لياحلائي ،لجر الباةا
أليجال ملام الاوضوبئة وولا مي الالل قية مو بفم ودول االتال ر حهيقة تقويل االالتبار
ليا حوصئي م اا مالتيف الاحلاون" ،وكياا ق التبايي ائي الاحلائي لل ولا بيا من القئاسال
موضوبئه االصا من األالتبار مو القئام يلون موضوبئا ح اوا مبطا الصتايع ة د ا م اا مالتيف
الاحلاون ولغهض التله بيا موضوبئة االالتبار الاهشح است ال الباةا مي لردال محلائي
لصتايع االالتبارال ر مثصاا مبالل القئام ,مو تل ةدا ملام االرتباح ائهسون ائي ةتايع الاحلائي،
والجفول  )2يبئي ثبال وموضوبئه االالتبارال.

الجفول )2
يبئي ملام المبال وملام الاوضوبئة لألالتبار ال ص ليوثبة المالثئة
األالتبار
االلاا ال ص ليوثبة المالثئة

ملام المبال

ملام الاوضوبئة

0.899

0.917

ايغت القئاة الجفولئة  )0,878تحت مدتوى لاللة  )0,05ولردة ةهية )8
 7-2االالتبارال القبيئة :قب ال هوب ابفا التجهاة الائفاةئة واالدتوص االالتبار القبي الاف مي تلويي
صورت واضحة بي ما مطيو مي الطال القئام اه وتوةئف تيا التورل لفي ل ،وولا الكتدا التجهاة
الاوضوبئة الالزمة دقامة االالتبار ومي الا الاصطيق قام الباةا اإبطاا وةفل تلهي ئة لاجاوبت البحا
ةئا ر يوم  2021 /11/16والت تدص تليل رلالئة الوثبة المالثئة لغهض ت ئةة بئصة البحا لالالتبار
القبي والفاا تل دهاا االالتبار القبي لياجاوبتئي الضااطة والتجهيبئة.
الفاا قام الباةا اتاريخ  2021/11/17اإدهاا االالتبارال القبيئة لاجاوبت البحا التجهيبئة
والضااطة والاتامية ارلاا ثالث محاوالل ل لالئة الوثبة المالثئة لاجاوبت البحا وتتويهاا ااستلاال
اللامئها ال ئفيوية ,كاا وتل تمبئت الظتهو الداصة ااالالتبارال مي ةئا الالان والزمان وحبئلة االالتبار
مي اد تحقئق الظهو ة د ا مو ما ي اا ا بصف دهاا االالتبار البلف ليحتول بيا ةتايع لقئقة.
مالحظة :تل ابتاال مرض محاولة الالل بهض ا بيا الدبهاا ،ةئا حبع الا التتويه بيا قهص
) (DVDوتوزيله بيا الدبهاا لتقئئل األلاا ال ص ل لالئة الوثبة المالثئة و يهرق ك قهص )(DVD
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استاارل تقويل األلاا ,ومبطا الباةا  ) 10لردة لي لالئة ا ل كام ولضاان الفقة قام الباةا اتقدئل
لردة التقئئل لا الادة مقدام بيا بفل مهاة ال لالئة ةئا مبطا لل مهةيه  )2لردة ثل تجاع الفردال
الدادة لت ل لردة الطال .
 8-2المنهج التعليمي:
التف االةت تاا مي الوةتفل التلهي ئتة واالالتبتار القبي قتام البتاةتا اتطبئق الاص ع التليئا اص س بتفل وةتفال
الاص ع التليئا الادتتتتص ر الليئة والداصتتتة اتليل رلالئة الوثبة المالثئة والبالغة ثالث مستتتاائع ولل
مسبوب محاضهتئي م اواقع ست محاضهال لياص ع التليئا
ةئا قام الباةا ارستتتتغالل الجزا الهيئدتت مي الوةفل التليئائة واواقع  )60لقئقة ليوةفل الواةفل ةئا
قام الباةا اتطبئق مص جه التليئا وكاالت :
تقدتئل الوةفال الا ثالثة مجامئع ك مجاوبة ببارل بي وةفتان تل استتدفام ائةال تليئائة متصوبة تليئل
اللتهوة غئه متزامي مع الحضتتتتور  ،تليل اللتهوة متزامي مع الحضتتتتور  ،تليئل متفمع ) ةئتا تل
ابطتتاا التليئل االللتهوة الغئه الاتزامي ر الاجاوبتتة التليئائتتة االولا قب ت يوم مي الاحتتاضتتتتهل
الحضورية الواقلئة وا ببارل بي رئفيو مصوب اللاا تاهيصال االلاا ال ص ليوثبة المالثئة وصور لاهاة
الاا ال لتالئتة ور الئوم المتاة قتام متفرم الاتالل مي استتتتتغالل الجزا الهيئدتتتت لتطبئق متا تل ابطتاات ر
التليئل الغئه متزامي واتلا يطبق بيا الوةتفتئي االولا والمتاةئتة ،امتا ر الوةتفتئي المتالمتة والهاالتة رقتف تل
االةتقتال مي التليئل الغئه متزامي الا التليل الاتزامي رقتف تل ابطتاا رئتفيو تليئا لتاهيصتال رلتالئتة الوثبتة
المالثئة وصتتور متصوب لاللاا ال ص لياهاة الدادتتة لي لالئة والا قب يوم مي الاحاضتتهل الاقهل اجفول
التفروم االستتتتبوب ةئتا قتام الطال اتطبئق متا تلياوت ر التليل االللتهوة الاتزامي الالل الجزا
التطبئق ليوةفل الهيئدئة ليفرم ،اما ر الوةفتئي الدامدة والدالسة قام الباةا افمع البئةتئي التليئائتئي
الغئه متزامصه والاتزامصه قب يوم مي الاحاضتتتتهل الحضتتتتورية الواقلئة ليطال وتل رئ ا بهض ال لالئة
وةااو رئفيوية ل ا وصتور توضتئحئة ملززت اال تهف الوار لياهاة الداس لي لالئة وتل ر الئوم الماة
تطبئق ما تل تلياه وشتتتهةه ر التليئل االللتهوة والالل الجزا التطبئق مي وةفل الفرم الحضتتتور
اقئالل مفرم الاالل وكاا يرت :
 -1افا الباةا الاص ع التليئا ر يوم .2021/11/21
 -2مفل الاص ع التليئا ايغ  )6وةفال لل مسبوب وةفتئي.
 -3زمي الوةفل التليئائة ايغ  )90لقئقة.
 -4استلا الباةا الطة تفريدئة ااا تتالام مع ةوب اللئصة وادملاةئال الاتاةة ومع ةوب التجهاة
وكاا يرت :
م -القدل ادبفال ومفته  20لقئقة وقدل كاال مت :
  5لقايق الالل ةضور الطال  5لقايق اةااا بام  10لقايق اةااا الاص القدل الهيئد ومفته  )60لقئقة وتضاي:  )15لقئقة الجزا التليئا .  )45لقئقة الجزا التطبئق .– القدل الدتام ومفته  10لقئقة.
 9-2االختبارات البعدية:
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قتام البتاةتا اتإدهاا االالتبتارال البلتفيتة لاجاوبت البحتا التجهيبئتة والضتتتتتااطتة ر 2021 /12 /8
والاتامية ارلاا ثالث محاوالل ل لالئة الوثبة المالثئة وتتتتتويهاا ااستتتتلاال كامئها رئفيوية و اادتتتابفل
رهيق اللا الادتتتابف و تحت ة س ظهو االالتبارال القبيئة الت ثبتت ستتتااقا ح ،كاا وتل تمبئت الظهو
الدتاصتتتتة اتاالالتبتار مي ةئتا الالتان والزمتان وحبئلتة االالتبتار مي ادت تحقئق الظهو ة دتتتت تا مو متا
ي اا ا ليحتول بيا ةتايع لقئقة.
 8-2الوستتتاي ادةتتتتايئة :قام الباةا ااستتتتلاال الحقئبة ادةتتتتايئة ليليوم االدتاابئة ) (spss 20ر
ملالجة ائاةال البحا وااستتلاال الوستاي ادةتتايئة اآلتئة الوستل الحدتاا  ,االةحها الالئار  ,ملام
ارتباح ائهسون ,مهاع كر  ,االتبار  )tليلئصال الاهتبطة ,االتبار  )tليلئصال الادتقية).
 -3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1-3بهض ةتايع االالتبار القبي والبلف لاجاوبت البحا وتحيئي ا:
الف الحتول بيا ةتايع البحا الت تتليق اادتوى تقئئل األلاا ال ص ل لالئة الوثبة المالثئة الاتحقق مي
رهال بئصة البحا ولل مي االالتبارال القبيئة والبلفية تل ملالجة البئاةال ةتايئا ح ،ريغهض ملهرة ملصوية
ال هوي القبيئة والبلفية تل استلاال االتبار  )tليلئصال الاهتبطة ،والجفول  )3يبئي ولا.
دفول )3
يبئي الوسل الحداا واالةحها

المتغيرات

المجموعة

األداء
الفني/درجة

الالئار وقئاة  )tالاحدواةالالتبارال القبيئة والبلفية لاجاوبت
البحا
االختبار
القبلي

االختبار
البعدي

ع

ع

س

س

)(t
المحسوبة

مستوى
الداللة

نوع
الداللة

التجريبية 7.9 2.11 3.5

3.08

11.32

0.00

ملصو

5.6 2.23 3.6

3.25

9.31

0.00

ملصو

الضابطة

قئل ) (tالاحدواة ملصوية بصف مدتوى  )0,05لردة ةهية = 24
مي الالل تحيئ دفول  )3تبئي ن دائع ال هوي ائي االالتبار القبي والبلف لصتايع األلاا ال ص ل لالئة
الوثبة المالثئة للال مجاوبت البحا التجهيبئة والضااطة ا رهوقا ح ملصوية الن مدتوى الفاللة اق مي
.)0.05
 2-3مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية:
مي الالل الصتايع الت توص لئ ا يهى الباةا تحدصا ح ملصويا ميحوظا ر مدتوى األلاا ال ص ل لالئة
الوثبة المالثئة لفى مجاوبت البحا والا يلص ان كال الاص جئي التليئائئي الادتدفمئي لتليل الوثبة المالثئة
او رلال وللي مي الالل مالةظة االوساح الحداائة القبيئة والبلفية للال الاجاوبتئي يالةظ ان الوسل
الحداا لياجاوبة التجهيبئة او ابيا قئاة مي الوسل الحداا لياجاوبة الضااطة والا يفل بيا ت وي
الت الاجاوبة بيا قهيصت ا وامبال دائع الظهو الداردئة والت مي الاالي ان تغئه ر مدار ةتايع
الاجاوبتئي ويلزو الباةا سب الا التحدي لا بوام بفل:
 ال هف الوار لافرم الت ال لالئة وبهض الصاوو ال ئفيو والتور التوضئحئة واستدفام البئةالالاتصوبة لياجاوبة التجهيبئة ماا ملى لا رسل صورل واصئة واضحة لفى الاتليل ل لت ال لالئة وملهرة
ما بيئه رليه مي تاهيصال والت ئؤ ل ا ر الئوم التال .
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ةئا مثبتت دائع الفراسال ن حهيقة بهض الصاوو ا مرض مي الاليومال الدالئة ر تحقئق
مدتوى دئف مي التليل ،كاا و ن الاليومال الدالئة الاهارقة لياليومال البتهية م ال هف مع بهض
الحهكة مي قب الصاوو تلف مي األمور الا اة دفا ح ر مهاة التليل األولا) والا ما اشار الئه.
 التغلية الهادلة الادتدفمة مي قب الافرم والت يالي من تد ل س اما كبئها ر زيالل رابيئة التليلواةفماده ر الاواقف والدبهال التليئاة وتؤل افوراا لا تتحئح األالطاا ورسل الادارال
التحئحة أللاا الطيبة وصوالح لا األلاا األرض  ،والا ما مشار لئة شات  )Schmidt 2000بيا
ن التلهار ر األلاا والتغلية الهادلة تزيف مي حاقة الاتليائي ولارلئت ل وتلزز األلاا التحئح وتقي
.
األلاا الداح
 اللفل اللي ليوةفال التليئائة الت  )6ألةفاث تغئه وتحدي ر مدتوى اللي او موةف للالالاجاوبتئي
 كاا ان استدفام ائةال تليئائة متصوبة زال مي رهص التليل ليطال ةئا تل مي الالل التصوب البئةليتليل مي ابتاال الطال اقفر كبئه بيا ة ده لديق ائةه تليئائة رلالة مي الالل ابالل ال ئفيوال والتور
لي لالئة الكمه مي مهل لغهض التليل.

 -4االستنتاجات والتوصيات.
 1-4االستنتاجات:
 -1تطور الاجاوبتئي الضااطة والتجهيبئة ر االتبار االلاا ال ص ل لالئة الوثبة المالثئة.
 -2الاجاوبة التجهيبئة اظ هل اوساح ةداائة اكبه مي الاجاوبة الضااطة ر االتبار الوثبة المالثئة ر
االالتبار البلف .
 -3الاص ع التليئا الادتصف بيا ائةال تليئائة متصوبة اظ هل رلالئة امام الاص ع الاتبع مي قب مفرم
الاالل.
 2-4التوصيات:
 -1املاةئة تطبئق الاص ع الاتبع مي قب الباةا ر تليل رلالئة الق ز الطوي .
 -2املاةئة استدفام الا الاص ع الف تلفيية بيا اللا االهى لتليل الا ارال االساسئة رئ ا.
 -3مي الاالي تلفي الاص ع مي ااةمئي االهيي وتطويهت االحف الل يقي مي مفل تليل ال لالئال
والا ارال.
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