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 النسبة المئوية العدد مجموعات البحث نةالعي

 

 األساسية
 02 المجموعة التجريبية

66.66٪ 
 02 المجموعة الضابطة

 ٪33.33 02 المجموعة األستطالعية

 ٪022 62 اإلجمالـى

 06= ن 

 06= ن 
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 المتغيرات
وحدة 

 القياس

متوسط  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الفروق

قيمة 

 ع س ع س "ت"

 2.16 2.21 2.30 03.32 2.00 03.31 السنة السن

 4..2 0.02 4.41 010.11 1.01 013.61 السنتمتر الطول

 2.204 2.21 1.34 32..4 6.63 31..4 كجم الوزن

 2.63 0.41 6.36 01... .1.6 2..6. الدرجة الذكاء

 2.00 2.62 06.33 33.02 03.62 30.12 سم الوثب العريض

 2.66 00.32 0.26 03.61 0..2 6..03 الثانية لمكوكيالجري ا

 0.23 .12.0 2.02 0.43 2.41 0.33 الثانية التوازن الثابت

 2.44 3.02 1..0 62.02 0.36 66.22 سم التوازن المتحرك

 06= ن 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 م2029 يناير  (9)الجزء  19العدد            المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة

 

50 

 2.32 3.32 4.04 01.62 0.30 00.42 عدد تحمل عضالت البطن

 2.33 2.01 0.62 6.42 0.43 6.61 عدد تحمل عضالت الذراعين

 2.44 2.32 3.06 1..1 4..0 1.11 سم ثني الجذع لالمام

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

متوسط  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الفروق

قيمة 

 ع س ع س "ت"

 0.10 0.11 0..0 00.42 3.01 03.31 درجة معرفي

 6..2 2.01 3..2 0.12 2.60 0.61 درجة الدحرجة االمامية

 .2.6 2.01 2.60 0.02 2.66 0.21 درجة الدحرجة الخلفية

 3..2 2.01 3..2 0.11 6..2 0.32 درجة الشقلبة الجانبية فتحا  

 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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 االختبارات
وحدة 

 القياس

متوسط  الربيع االدني الربيع االعلي

 الفروق

 (م ف ) 

" ت"قيمة 

حسوبةالم  ع س ع س 

 00.22 42.. 2.41 2..03 0.202 02..0 درجة معرفي

 0..00 33.42 0.02 2..3. 6.46 003.02 سم الوثب العريض

 00.13 0.60 2.42 01.03 2.13 00.40 الثانية الجري المكوكي

 6.60 0.26 2.31 0.30 2.10 3.36 الثانية التوازن الثابت

 06.00 12.62 1.06 13.42 4..02 024.22 درجة التوازن المتحرك

 1..02 2..6 0.10 3.62 0.10 06.42 عدد تحمل عضالت البطن

 30.23 6.62 0.04 3.62 0.02 00.02 عدد تحمل الذراعين

 06..0 2..6 0.04 4.42 0.02 00.02 سم ثني الجذع

 المتغيرات
متوسط  الربيعي األدني الربيعي األعلي

 الفروق

 قيمة

س "ت" 
 -

س ع± 
 -

 ع± 

 00.22 42.. 2.41 2..03 0.202 02..0 االختبار المعرفي

 3..6 0.22 2.41 2.02 2.41 0.02 الدحرجة االمامية

 6.13 0.02 2.41 2.62 2.41 2..0 الدحرجة الخلفية

 6.22 2.62 2.41 2.42 2.22 0.22 الشقلبة الجانبية فتحا  
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 االختبارات
وحدة 

 القياس

 متوسط الفروق إعادة التطبيق التطبيق االول

 (م ف ) 

" ر"قيمة 

 ع س ع س المحسوبة

 2.36 0.41 06.01 41..02 01.13 026.22  الوثب العريض

 2.36 .2.0 0.00 03.14 .0.2 0..03  الجري المكوكي

 .2.3 2.03 2..2 0.10 1..2 .0.0  التوازن الثابت

 .2.3 0.62 .03.6 31..6 03.63 66.61  التوازن المتحرك

 2.30 0.02 3.06 1..04 3.04 03.61  تحمل عضالت البطن

 2.30 2.32 0.30 6.32 3.23 6.22  عضالت الذراعينتحمل 

 2.36 0.22 0.13 31.. 0.63 6.31  ثني الجذع لالمام

 المتغيرات

متوسطططططططططط   إعادة التطبيق التطبيق األول

 الفروق

 (م ف ) 

" ر"قيمطططة 

س المحسوبة
 -

س ع± 
 -

 ع± 

 2.30 0.01 3.36 2..04 .3.4 03.61 االختبار المعرفي

 0..2 2.11 3..2 2..0 1..2 0.01 الدحرجة االمامية

 2.60 2.11 2.63 0.11 2.61 0.22 الدحرجة الخلفية

 2.11 2.31 2.64 0.61 2.62 0.42 الشقلبة الجانبية فتحا  
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- 

- 

- 

- 

 التوزيع الزمني المحتوى م

 . عدد األسابيع 0

 0 ألسبوععدد الوحدات التعليمية في ا 

 06 عدد الوحدات التعليمية ككل 3

4 
 زمن التطبيق في الوحدة الواحدة

 ق 02

 ق  تطبيق 02 ق شرح ونموذج 02

 ق الزمن الكلى للبرنامج 1
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 االختبارات م
وحدة 

 القياس

 بعدى قبلي
 ف.م

" ت"

 المحسوبة

نسبة 

 ع ± س   ع ± س   التحسن

 %13.33 *4..6 2..2 2.63 0.32 3..2 0.12 درجة الدحرجة األمامية 0

 %06.06 *1.34 2.62 2.40 2..0 2.60 0.02 درجة الدحرجة الخلفية 0

 %64.10 *6.36 0.22 2.63 0.11 3..2 0.11 درجة الشقلبة الجانبية فتحا   3

 %00.64 *03.43 6..4 3.03 06.06 0..0 00.42 درجة المعرفي 4

 06= ن 
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 االختبارات م
وحدة 

 القياس

 بعدى قبلي
 ف.م

" ت"

 المحسوبة

نسبة 

 ع ± س   ع ± س   التحسن

 %6..020 02.43 2..0 2.66 3.11 2.60 0.61 ثانية الدحرجة أمامية 0

 %1.36. 62.. 0.61 2.66 2..3 2.66 0.21 درجة الدحرجة الخلفية 0

 %016.63 00.00 0.21 2.66 3.31 6..2 0.32 درجة الشقلبة الجانبية فتحا   3

 %31.40 1..00 .4.. .0.2 30.43 3.01 03.31 درجة معرفي 4

 06= ن 
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 م
 

 االختبارات

 

وحدة 

 القياس

 القياسات البعدية

 ف م
" ت"

 المحسوبة

نسبة 

 التحسن

المجموعة 

 التجريبية
 المجموعة الضابطة

 ع± س   ع± س  

 %14.31 1.03 0.01 2.63 0.32 2.66 3.11 درجة الدحرجة أمامية 0

 %31.60 6.06 0.22 2.40 2..0 2.66 2..3 درجة الدحرجة الخلفية 0

 %30.36 3.66 2..2 2.63 0.11 2.66 3.31 درجة الشقلبة الجانبية فتحا   3

 %30..0 46.. 1.06 3.03 06.06 .0.2 30.43 درجة معرفي 4

 06=  0ن=  1ن
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 م
المجموع 

 التقديري

الوزن 

 النسبي
 م

المجموع 

 التقديري

ن الوز

 النسبي

المجموع 

التقديري 

 الكلي

الوزن النسبي 

 الكلي

 ـــــ ـــــ 36.04٪ 34 00 022٪ 31 0

 ـــــ ـــــ 022٪ 31 00 30.4٪ 30 0

 ـــــ ـــــ 022٪ 31 03 34.0٪ 33 3

 ـــــ ـــــ 022٪ 31 04 34.0٪ 33 4

 ـــــ ـــــ 34.0٪ 33 01 30.4٪ 30 1

6 33 34.0٪   
 

 ـــــ ـــــ

6 01 60.43٪   
 

 ـــــ ـــــ

. 03 .0..1٪   
 

 ـــــ ـــــ

3 31 022٪   
 

 ـــــ ـــــ

02 34 36.04٪   
 

 ـــــ ـــــ

 300   060  433 33.30٪ 
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The effect of blended E- learning on mathematics 

and computer attitudes in pre-calculus algebe 

department of mathematical sciences,kining fahd 
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(2006): 
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The impact of skill training in traditional public 
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,A thesis for the degree master , California state 

University. 
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Research Summary 

The effect of blended learning on the performance level of some 

basic skills in gymnastics for female students of general education 

schools in Jazan city 

Dr. / Safa Ghazi Mohamed Dagha 

This research aims to design an educational program using blended 

cooperative learning at the level of performance of some basic skills in 

gymnastics for second intermediate students in general education schools 

in Jazan city by identifying the use of blended cooperative learning at the 

level of skill performance of skills (under research) for second 

intermediate students in public education schools In the city of Jazan, the 

use of cooperative blended learning at the level of cognitive acquisition of 

skills (under research) for second intermediate female students in public 

education schools in Jazan city. The percentages of change between the 

control and experimental groups in the level of both the skill performance 

level and the cognitive acquisition of skills (under research), the opinions 

and attitudes of the students of the experimental group towards the 

educational program using blended cooperative learning and its impact on 

the level of cognitive achievement and the level of performance of the 

skills under research. The researcher used the experimental method due to 

its suitability Because of the nature of this study, and one of the 

experimental designs of two groups, one experimental and the other a 

control one, using the tribal and remote measurements, the research 

community was chosen in a deliberate way from second average students 

(second preparatory grade) in public education schools in Jazan city - 

female section, whose number is (65) students in the educational 

administration Jazan city for the academic year 2018/2019 AD One of the 

most important results is the effect of the classroom method, which 

depends on the explanation and the performance of the practical model, a 

positive effect for the students of the control group on the level of 

cognitive achievement and the improvement of the skill level of the skills 

under research. In the level of cognitive achievement and an improvement 

in the skill level of the selected skills “under research”, and one of the 

most important recommendations is to spread the idea of using blended 

learning (e-learning - classroom education) and its practical application to 

all scientific disciplines among students, training them and encouraging 

them to use modern techniques in teaching gymnastics Conducting 

similar studies aimed at teaching various gymnastics skills for different 

age groups in general and physical education in particular, spreading the 

culture of e-learning among faculty members and introducing them to the 

importance of this type of learning method, which saves time and effort 

for the benefit of the educational process


