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)سنة9-6(اقتراح أساسیات برنامج التربیة البدنیة والریاضیة لتالمیذ الطور األول من التعلم االبتدائي 
.بحث تجریبي أجري على بعض مدارس والیة مستغانم-

قوراري بن علي: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم –معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

:المقدمة
التربویة، الجدیدة وبنظمه وقواعده السلیمة وبألوانه المتعددة میدانا أصبح النشاط البدني في صورته 

من میادین التربیة، وعنصرا قویا في إعداد المواطن الصالح یزوده بخبرات ومهارات واسعة، تمكنه من أن 
.العصریتكیف مع مجتمعه وتجعله قادرا على أن یشكل حیاته، وتساعده على مسایرة

إال أنه مازال هناك فهما خاطئا للتربیة البدنیة 2004فعلى الرغم من أننا على أبواب آفاق سنة 
وأهدافها، لدرجة أنه یمكن القول أنها نوع من األمیة الثقافیة، فالبعض ینظر إلى التربیة البدنیة والریاضیة 

راحة ال بأس بها بین الدروس الیومیة وكثیر من نوع من الحشو في الجدول المدرسي أو أنها فترةإلى أنها 
.الناس ال یعرف ما هي العالقة بین كلمة التربیة كمفهوم واأللعاب التي یمارسها األطفال والشباب

عملیة توجیه للنمو البدني والقوام لإلنسان باستخدام التمرینات "وٕاذا كانت التربیة البدنیة عرفت بأنها 
الصحیة وبعض أسالیب األخرى التي تشترك مع الوسائط التربویة بتنمیة النواحي النفسیة، البدنیة والتدابیر

االجتماعیة والخلقیة، فإن ذلك یعني أن درس التربیة البدنیة الریاضیة كأحد أوجه الممارسات بها یتحقق 
ویحقق أیضا هذه األهداف ولكن على مستوى المدرسة فهو یضمن النمو الشامل والمتزن للتالمیذ

احتیاجاتهم البدنیة طبقا لمراحلهم العمریة وتدرج قدراتهم الحركیة، ویعطي الفرصة للتابعین منهم لالشتراك 
النشاط التنافسي داخل وخارج المدرسة، بهذا الشكل فإن درس التربیة البدنیة ال یعطي مساحة في أوجه 

ة التعلیمیة في مجال النمو البدني والصحي زمنیة فقط ولكنه یحقق األغراض التربویة التي رسمتها السیاس
.للتالمیذ على كل المستویات

ولن تعم فائدة هذه النتائج إال إذا كانت تسیر حسب برنامج وخطوات شاملة األطوار ومدروسة 
الجوانب مع العلم أن هذه البرامج والمناهج لن تبقى ثابتة بل هي قابلة للمراجعة، بحیث تتماشى والتطور 

.كنولوجي والبیئي وتتناسب مع الحدث الجدید للعام الحاليالت
فعلى هذا األساس عملنا على إعادة النظر ومراجعة بعض محتویات البرنامج المقرر الخاص 

سنوات محاولین ) 9-7الفئة العمریة (بالتربیة البدنیة والریاضیة لتالمیذ الطور األول من التعلیم االبتدائي 
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صبغة جدیدة لطرق التعامل مع التالمیذ مج مزود بدلیل لتسهیل التدریس، وٕاعطاء وضع مقترح لبرنا
.بتنظیم جمیع مراحل الدرس

فرؤیتنا ونحن كعاملین في هذا المیدان وجب علینا وعلى كل إنسان له عالقة بهذا الوسط أن یمد ید 
الرئیسي لتحقیق مستویات عالیة هو المساعدة للقیام بالریاضة عامة والریاضة المدرسیة خاصة ألن المنبع

.االهتمام بالفئات الصغرى في حضن المدارس
:مشكلة البحث

إن العالم الیوم في صراع مع الزمن من أجل تحقیق أفضل التطورات في مختلف المیادین وفي 
راسات أقصر مدة ممكنة من الزمن، فلتحقیق هذه النتائج اعتمدت الدول على البحث العلمي بفضل الد

المقننة والتجارب المخبریة من الطرق العلمیة، فرصدت لها المبالغ الضخمة وهیأت لها المستلزمات 
الضروریة تحت المتابعة الجدیدة واإلشراف المستمر باستعمال المناهج والخطوط المناسبة لسالمة كل 

مجهر معظم الباحثین ألنها ه العالم بحیث أصبحت تحتانتباعمل جدید، فالتربیة البدنیة والریاضیة شدت 
.تساهم في تقدم هذه المجتمعات

ذهبنا إلى ذكر أن الوقایة خیر من العالج صحیح ذلك، ولكن مهما كانت حدة الوقایة فالعالج وٕاذا
البد منه، فأصبحت التربیة البدنیة والریاضیة في بالدنا وظیفة تؤدى بشكل عفوي خاصة في المراحل 

الریاضي على الرغم من أن المدرس یعرف أوجه النشاط الحركي الذي یمكن أن االبتدائیة للنشاط
یستخدمه كوسیلة لتربیة اجتماعیة بدنیة، فبالرغم من ذلك ال یمكن أن تعم فائدتها إال إذا كانت تسیر 
حسب خطة شاملة ومدروسة یسیر العمل على نهجها حتى یكتسب الموضوع االستمراریة مع دراسة 

لموجودة والتي یمكن استعمالها لتحقیق الغرض من المنهاج، فالتأثیرات السلبیة لعد إتباع اإلمكانیة ا
البرنامج العلمي والخطوط العریضة والمناسبة لتحقیق الغرض، انعكس على مستوى التالمیذ وعلى 

ب من صحتهم فبمرور الوقت، أصبح التلمیذ یعاني من التعب المبكر ویحس بالملل مما أدى به إلى الهرو 
فأصبح المستوى الریاضي . حصص التربیة البدنیة نتیجة للعمل الروتیني المتداول على طول السنة

للتالمیذ ال یشجع على االستمراریة بهذه الطریقة وال على هذا المستوى هذا ما دفع الباحث إلى طرح 
:التساؤالت التالیة

.عمریةهل أن البرنامج الوزاري ال یفي بمتطلبات هذه الفئة ال- 
.هل أن نقص اإلطارات المختصة أدى إلى ضعف المستوى البدني والریاضي للتالمیذ- 
.أم أن سبب هذا الضعف هو سوء تنظیم الجهد البدني المقدم وعدم تناسبه مع قدرات وقابلیات التالمیذ- 

:أهداف البحث
).األولالطور (تقویم محتویات البرنامج المتعامل به في المدارس االبتدائیة - 
.اقتراح برنامج لتدریس التربیة البدنیة والریاضیة لهذه الفئة- 
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.وضع دلیل علمي یستند علیه المدرس لتحقیق برنامجه- 

:فرضیات البحث
.البرنامج الوزاري الخاص بالتربیة البدنیة والریاضیة ال یفي بمتطلبات هذه المرحلة- 
.بدنیة للتالمیذمحتویات البرنامج المقرر تفوق القدرات ال- 
.البرنامج المقترح یؤدي إلى تطور مستوى الریاضي للتالمیذ ویتوافق مع قدرات الریاضي لهذه الفئة- 

المشكلة التي نتطرق إلى دراستها تعود إلى الواقع الیومي المعاش بقطاع التربیة البدنیة والریاضیة، 
البتدائیة، والشك أن العمل المنظم والمنهجي یترأس كل والمشاكل التي تعاني منها هذه المادة في المرحلة ا

بدایة مشروع عمل وبدون شك أن الحصول على نتائج متوقعة هي نتیجة العمل المتواصل من قبل 
.المختصین في هذا المیدان

والمالحظ الیوم أن التربیة الریاضیة في المدرسة االبتدائیة أصبحت ضحیة العمل الالعقالني 
ش المستمر وعدم إعطاء العمل النظري والتطبیقي لهذه المادة بعدها الحقیقي، ولم یأتي العمل الذي والتهمی

نباشر في البحث ولید الصدفة أو مستوحى من عمل ارتجالي فردي محض وٕانما مستمد من أفكار 
أولي مع وانطباعات العاملین في حقل التربیة الریاضیة بالجهاز التربوي، حیث سبق وأن قمنا بتحقیق

نخبة من المعلمین بالمدارس االبتدائیة والمتوسطة، كما اعتمدنا على دراسة قمنا بها حول أساسیات منهاج 
لتدریس التربیة البدنیة والریاضیة لتالمیذ الطور الثاني، دخلت في إطار تحضیر رسالة الماجستیر سنة 

.دید المشكلة بصفة دقیقة، فكانت هذه المعطیات بمثابة النقاط الرئیسیة لتح1993-1996
في مجال البحث العلمي یعتمد اختبار المنهج المناسب لحل مشكلة البحث باألساس على طبیعة 
المشكلة نفسها، وتختلف المناهج المتبعة قیما الختالف الهدف الذي یود الباحث التوصل إلیه، وفي بحثنا 

.هذا اهتمت مشكلة البحث إتباع المنهج الوصفي المسحي
العینة هي النموذج الذي یجري الباحث مجمل عمله وبحثه علیها وحتى یتم المشروع في تنفیذ العمل 

للقیام بدور المجرب ) السنة األولى، الثانیة، الثالثة(تم اختبار تالمیذ الطور األول من التعلیم االبتدائي 
:والثانیة ضابطة كما هو مبین في الجدولعلیه وتنقسم العینة إلى مجموعتین، المجموعة األولى اختباریة 

التالمیذ المسجلین في مدارس 
2003-2004

النسبة المئویةالعینة المختارة

4103180السنة األولى 
3810205السنة الثانیة 
3432197السنة الثالثة 

مستغانم مدرسة ابتدائیة على مستوى مدینة17مجتمع األصل للعینة من مجموع : 01جدول رقم
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تلمیذا بنسبة، تستغرق هذا العمل مدة 582هذا هو العدد اإلجمالي للعینة التي سنباشر بها العمل 
، أجریت التجارب المیدانیة على تالمیذ بعض المدارس 2003سنتین دراسیتین بدایة من شهر جانفي سنة 

:ارس كما هي مبینة على النحو التالياالبتدائیة الموجودة بمدینة مستغانم حیث كان االختبار ألربع مد

مدرسة العوادیةج

مسكن160مدرسة بطوطة                                 مدرسة غ                   شرق

مدرسة بن ذهیبة ش
.الموقع الجغرافي للمدارس االبتدائیة التي تم فیها تطبیق التجربة بالنسبة لوسط المدینة

لتحقیق األهداف المسطرة والوصول إلى نتائج معینة، اعتمد الباحث عدة طرق علمیة مستعملة في مجال 
:البحث العلمي

، هي عملیة سرد المعطیات والمعارف النظریة )ع المادة الخبریةجم(: طریقة تحلیل المعطیات النظریة-
.التي لها عالقة بالموضوع والتي تتماشى مع أهداف البحث واستنباط النقاط الغامضة وتوضیحها

، من األهم استخداما في مجال التربیة البدنیة والریاضیة، وقد اعتمد طریقة تحلیل االختبارات البدنیة-
الطریقة تبعا لما یتطلبه البحث وخاصة البحث التجریبي، الوصول إلى نتائج دقیقة الباحث على هذه 

.بصورة علمیة صحیحة
، هي عملیة تعوض طریقة االستبیان إال أنها أكثر دقة بفضل المتابعة المیدانیة طریقة مسح التقاریر-

تقاریر الحصص التطبیقیة وتتم هذه العملیة عن طریق تحلیل . للتجربة المطبقة على طول مدة التجربة
التي تقدم أسبوعیا من طرف أعضاء الفریق المشرف على تطبیق العمل، ومن خالل هذه التقاریر یمكن 
للباحث الخروج باستنتاجات تجعله یغیر بعض وحدات المنهاج المقترح التي قد ال تتناسب مع متطلبات 

ة بحیث یتقدم بتوصیات ألعضاء الفریق للعمل التالمیذ كما یتمكن من خاللها متابعة العمل بطریقة محكم
.بها مستقبال

دار البلدیة

وسط المدینة
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أسلوب إجراء التجربة): 1(شكل رقم 

الحصة 2-1

حصة اإلطالع على 
مستوى التالمیذ

اختبار-

مقابلة ریاضیة-

الحصة 3...

حصص التعلیم 
والتدریب

الحصة األخیرة

حصة التقییم

اختبار- 

مقابالت- 

األهداف والمحتویات

تحلیل االختبارات ومالحظة المقابالت 
:ي الجانبللتعرف على مستوى التالمیذ ف

التنظیمي-

الجسدي       تحدید نقاط الضعف-

الحركي-

االجتماعي-

األهداف والمحتویات

تطبیق المنهاج المقترح- 1

محو لنقاط الضعف لدى التالمیذ* 

تدعیم نقاط القوة وهذا بالتمارین مكیفة * 
الحظناه من نقص وضعف عند لما

التالمیذ بصفة عامة، تعلیم المهارات 
.األساسیة

األهداف والمحتویات

مالحظة التالمیذ من جدید وتقییم المستوى 
وهذا ) المستوى الثاني(لیه الذي وصل إ

بنفس االختبار الذي استعملناه في الحصة 
األولى وعن طریق المالحظات والمتابعة 
.المیدانیة خالل حصص التعلیم والتدریب
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:اإلجراءات العلمیة لالختبارات ومواصفاتها

ریبا إذا ما أعید االختبار على یقصد بثبات االختبار هو أن یعطي االختبار نفس النتائج تق:ثبات االختبار
نفس األفراد وفي نفس الظروف وبهذا الشأن قام الباحث بتطبیق االختبار األول على عینة مكونة من 

. تلمیذا من مجتمع البحث وبعد أسبوع وتحت نفس الظروف أعید االختبار على نفس العینة) 30(ثالثین 
وبعد الكشف في جدول دالالت معامل االرتباط ) سونبیر (ثم قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بسیط 

وجد القیمة المحسوبة لكل 0.05البسیط لمعرفة مدى ثبات االختبار عند درجة الحریة باحتمال خطأ 
اختبار هي أكبر من القیمة الجدولیة مما یؤكد لما االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالیة كما هو موضح في 

).3(الجدول رقم 

كد من صدق االختبار، استخدم الباحث معامل الصدق الذاتي باعتباره صدق الدرجات التجریبیة للتأ
بالنسبة للدرجات الحقیقیة التي خلصت من شوائبها أخطاء القیاس والذي یقاس بحساب الجداء التربیعي 

.لمعامل ثبات االختبار وقد تبین أن االختبارات تتمتع بدرجة صدق ذاتي عالیة

بطاریة االختبار التي اعتمد علیها الباحث إلجراء اختبارات بعض الصفات البدنیة معترف بها إن 
دولیا، سهلة، واضحة وبعیدة عن التأویل وعن التقویم الذاتي إذ أن االختبار الذي یتمیز بالموضوعیة 

لشيء اإلیجابي لهذه الجیدة هو االختبار الذي یبعد الشك وعدم الموافقة من قبل المختبرین عند تطبیقه وا
فمثال اختبار القوة یكون . االختبارات استعمالها ضمن الوحدة التدریبیة للمنهج المقترح من طرف الباحث

.ضمن أهداف الوحدة التدریبیة من المنهاج ولهذا نعتبر مفردات االختبارات موضوعیة جدا

تالمیذ المرحلة للعینة، وهذا من أجل معرفة لدىللقیام بالتجربة المیدانیة قمنا بقیاس الصفات البدنیة 
إلیزابیث جولفر "المستوى البدني، ولتحقیق ذلك اعتمدنا على مجموعة من االختبارات التي وضعتها 

Elizabeth Joliver " سنة في أمریكا، حیث 12- 8وهذه االختبارات أجرتها على أطفال تراوحت أعمارهم
لتقویم مكونات اللیاقة البدنیة والمتطلبة لهذه المرحلة وتعتبر هذه تكون هذه االختبارات بطاریة متكاملة

:البطاریة مقننة ومعترفة بها دولیا والتي تتكون من خمسة اختبارات

20، سباق عجل البحر مسافة )قدم40×10(قدم 400الوثب العریض من الثبات، العدو المكوكي - 
).تمرین بطن(من وضع االستلقاء ، جلوس)سرعة قصوى(متر 45قدم، اختبار سرعة 
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:كما تم استخدام الوسائل اإلحصائیة التالیة

، صدق االختبارات، النسبة )بیرسن(مقاییس النزعة المركزیة، مقاییس التشتت، معامل االرتباط البسیط - 
).F(، التباین %المئویة 

:االستنتاجات

تم الحصول علیها في االختبارات القبلیة على ضوء نتائج البحث والمعالجات اإلحصائیة التي 
والبعدیة للعینتین التجریبیة والضابطة لمراحل السنة األولى، الثانیة والثالثة من التعلیم االبتدائي توصل 

:الباحث إلى االستنتاجات التالیة

لثة م حققت المجموعات االختباریة لمرحلتي الثانیة والثا10×13.33في اختبار الجري المكوكي - 
تطورا ملحوظا مقارنة مع المجموعات الضابطة، ویعود السبب إلى عدم تطور تالمیذ المرحلة األولى 

قدرة المجامیع العضلیة والعمل البسیط وجاءت هذه النتیجة مساندة إلى استنتاجات بدرجة كبیرة إلى عدم 
سعة الخطوات الغیر كورث مانیل كما یعود سبب هذا الضعف إلى عدم استكمال وضع الجذع والرأس و 

.الكافیة

أما في اختبار الوثب العریض من الثبات الذي یعطینا صورة عن القوة االنفجاریة لألطراف السفلیة - 
للجسم، حققت فیها المجموعة االختباریة تطورا، والتطور كان معنوي وكبیر ألقسام السنة الثانیة مقارنة مع 

من مجموع تالمیذ أقسام %45ختالفات في النتائج هو أن نسبة السنة الثالثة واألولى ومن أسباب هذه اال
السنة الثالثة هم بنات، وتأكیدا لما جاء به كورث مانیل على أن سن تالمیذ السنة الثالثة یتوافق مع مرحلة 

.النمو مما یسمح للعضلة أن تتطور بسرعة

كتفین من حیث القوة ومطاولة القوة، بالنسبة الختبار عجل البحر الذي یعمل على تحدید مستوى قدرة ال- 
فمن خالل هذا االختبار تمكن فیه تالمیذ المجموعة االختباریة من التطور على حساب المجموعة 

مع المالحظة أن التطور كان معنوي كبیر لقسمي الثانیة والثالثة على عكس السنة األولى . الضابطة
وأن ) سنوات6(ن لتالمیذ هذه المرحلة العمریة وسبب عدم تطور هؤالء یعود إلى صعوبة أداء التمری

.تطور القوة ال یكون مرضیا وبصورة خاصة قوة الجذع
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ظهر تطور كبیر عند أقسام المرحلة السنة الثانیة على حساب المرحلة الثالثة : في اختبار ثني الركبتین- 
قارنة مع تاء الجدولیة م) 6.64(واألولى من المجموعة االختباریة، حیث بلغت نسبة تاء المحسوبة 

وهذا االختالف ناتج عن وجود نسبة كبیرة من البنات في أقسام المرحلة الثالثة ومشكلة البنت ) 1.92(
بصفة عامة تكمن في أن عضالت البطن ضعیفة إذ أن هذا الجزء من الجسم ال یستطیع تحمل العمل 

یصعب علیها أداء التمرین لفترة زمنیة زیادة على أن الفتاة لها خاصة اللیونة بحیث) مطاولة القوة(
.طویلة

م سرعة الذي یعطینا صورة عن السرعة القصوى حققت فیه عینة المجموعة 45في اختبار جري - 
األمر الذي یوضح لنا أن . االختباریة مقارنة مع المجموعة الضابطة، حیث كان التطور تطورا ملحوظا

رحلة لتطویر صفة السرعة نظرا للقابلیة العالیة لجسم الطفل هي أنسب م) سنة9-6(هذه المرحلة العمریة 
في هذه الخاصیة، كما یرجع سبب هذا التطور إلى طبیعة المجتمع الجزائري، وهي ترك األطفال في 

.الشارع لفترات طویلة مما یسمح لهؤالء الجري واللعب فیكتسبون من خالل ذلك القدرة على الجري السریع

اإلحصائیة بطریقة التباین للمجموعات التجریبیة في االختبارات البعدیة لمعرفة مدى ومن خالل التحالیل 
داللة النتائج من خالل المنهاج المقترح تبین لنا أن محتویات المنهاج المقترحة المتضمنة للصفات البدنیة 

لك تطورا التي أجریت علیها االختبارات أثرت بصورة إیجابیة على مردود التالمیذ، حیث نتج عن ذ
ملحوظا لمعظم الصفات البدنیة عند غالبیة تالمیذ العینة المدروسة إال أن درجة التطور تتفاوت من 
مستوى آلخر نظرا لعامل السن وحجم التدریب وشدة الحمولة وبهذه النتائج یتأكد لنا أن المنهاج المقترح 

.ركیةعمل على تلبیة معظم متطلبات التالمیذ حسب قدراتهم البدنیة والح

أما فیما یخص اإلمكانیات الحركیة والمهاریة وبطریقة المتابعة والمالحظة المیدانیة التي استخدمها 
الباحث لمراقبة مراحل تطور التالمیذ، مكنته من معرفة متطلبات ومیول أطفال هذه المرحلة، فاألخذ بعین 

أكثر مما جعل إمكانیاتهم الحركیة والمهاریة االعتبار هذه المتطلبات دفعت التالمیذ إلى الرغبة في العمل
تتحسن تدریجیا، وأصبح التوافق الحركي لدیهم أحسن نظرا للقابلیة العالیة للتعلم الناتجة من المرونة 

والمالحظ أن مستوى التطور الذي وصل إلیه أطفال هذه المرحلة جاء نتیجة المزاولة . والرشاقة الجیدة
لریاضیة بإتباع المنهجیة السلیمة التي تتماشى مع مواصفات وقابلیات هؤالء المتنوعة ألنواع األلعاب ا

.األطفال
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فكل هذه الجهود سمحت للتالمیذ من تحسین قابلیتهم المهاریة عن طریق تعلم المهارات الحركیة األساسیة 
).كالقوة والرشاقة، قوة السرعة والتوافق العضلي العصبي(

:المراجع باللغة العربیة

.1978الدار العربیة للطباعة بغداد " تدریب القوة"اسم حسن حسین ق-1

.1976المعهد التربوي الوطني الجزائري " أصول التربیة"عفیفي محمد -2

.دار الكتب جامعة القاهرة" طرق تدریس التربیة الریاضیة الحدیثة"عبد الفتاح لطفي -3

.1978بغداد العراق " المجال الریاضياالختبارات ومبادئ اإلحصاء في"قیس ناجي وآخرون -4

دار الكتب والنشر جامعة الموصل بغداد " التعلم الحركي"كورث مانیل ترجمة عبد علي نصیف -5
1978.

.1971مطبعة المیناء بغداد " الخطة الحدیثة في إخراج درس التربیة الریاضیة"عبد علي نصیف -6

كفایة تدریسیة في طرائق تدریس التربیة "لسامرائي عباس أحمد صالح السامرائي وعبد الكریم ا-7
.1991مطبعة دار الحكمة بغداد " الریاضیة

.1993جامعة الجزائر " مكانة التربیة الریاضیة في الجهاز التربوي الجزائري"لحمر عبد الحق -8

.1989دار القلم الكویت " علم النفس التعلیمي"محمد خلیفة بركات -9

المعهد التربوي " التربیة البدنیة والریاضیة كتاب السنة السادسة من التعلیم االبتدائي"وزارة التربیة- 10
.1986-1985الوطني الجزائري 

المعهد التربوي " التربیة البدنیة والریاضیة كتاب السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي"وزارة التربیة - 11
.1985الوطني الجزائري 

المعهد التربوي " ربیة البدنیة والریاضیة كتاب السنة الرابعة من التعلیم االبتدائيالت"وزارة التربیة - 12
.1984-1983الوطني الجزائري 
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الطبعة الخامسة دار العلم للمالیین بیروت " المبادئ األساسیة في كرة السلة"حسن عبد الجواد - 13
1982.

1990دار الكتب والوثائق بغداد " ات العالیةالكرة الطائرة للمستوی"ریسان خریبط مجید وآخرون . د- 14
.14- 13ص

الجزء الثاني " بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلیة التربیة في العراق"شامل كامل، علي حسن صالح - 15
.1988بغداد كلیة التربیة الریاضیة 

:المراجع باللغة األجنبیة

16- Bertier. C « l’Education » Revue 1985.

17- Dictionnaire Encyclopédie Française Tome 16 sous la direction de Célestin 1908.

18- Le hand ball des 9/12 ans Ministère de l’Education Nationale Ed Revue E.P.S Paris 1989.

19- Taelman R « Football techniques nouvelles d’entraînement 170exercices pratiques » Ed
Amphora Paris 1990.

20- Angela Medici « l’Education nouvelle » presse Universitaire France 1976.


