
للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

76

اریة لبعض المهارات األساسیة لالعبي كرة القدم الناشئین تحدید مستویات معی

القسم الوطني األول) سنة14-16(

بن قوة علي: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

اال، بل نتیجةارتجلم یكنإن التقدم الحاصل بمختلف األلعاب الریاضیة وفي معظم دول العالم
استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال التخطیط والتدریب الریاضي الحدیث، وكان للتطور والتقدم 

فكرة القدم من األلعاب األكثر شعبیة في العالم وقد تطورت تطورا كبیرا . العلمي أثرهما الفاعل لذلك
بطوالت الدولیة والدورات األولمبیة، وٕان وأخذت تبدل جهودا كبیرة في الحصول على مراكز متقدمة في ال

ذلك لم یأتي بشكل تقلیدي بل استند على البحث العلمي والدراسة، والنقد، والتحلیل للوصول إلى حل 
وقد ساهمت بحوث عدیدة في مجال اللیاقة البدنیة في تطورها، . المشكالت التي تواجه تقدم هذه اللعبة

خططي لالعب بشكل خاص والفریق بشكل عام، ومازال مجال البحث ومدى تأثیرها على األداء الفني وال
.العلمي لم یتناول النواحي المهمة األخرى

تعتبر االختبارات البدنیة والمهاریة حالة تفسیریة ظاهریة في قدرة الریاضي في األداء المتمیز في 
یة الكفاءة الوظیفیة لمختلف إنجازه أثناء اللعب، وهي تمثل أیضا وضع ظاهریا قدرة الالعب من ناح

األجهزة الداخلیة لالعب، وعلیه فقد اعتمدت المدارس الریاضیة المختلفة في شتى بقاع األرض ومنها 
ومعاییر علمیة لمعرفة قدرة المدارس مدارس كرة القدم على هذه االختبارات البدنیة والمهاریة لوضع أسس 

هاج التدریبي یستند علیه المدربون القائمون علیها بتحدید العبي كرة القدم البدني والمهاري أثناء المن
مستوى الالعبین والتي على ضوئها یحدد نوعیة الخطط التي یستفیدون بإنجازها أمام خصومهم أثناء 
المنافسات وبذلك وصفت أسس بنسبة المستویات البدنیة والمهاریة لالعبین وعدم تذبذب هذه المستویات 

طویرها إلى أحسن وجعل الالعب یبذل إنجاز ومستوى أفضل وممیز وهذا هو هدف أثناء المنافسات بل ت
.التربیة البدنیة
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إال أن من المالحظ أن غالبیة مناهج التدریب المعتمدة والمطبقة من قبل المعنیین بشؤون كرة القدم 
نا تحددت المشكلة هذه وه. في الجزائر مازالوا یجهلون أهمیتها إن لم تكن مسطرة في مناهجهم التدریبي

في رؤیة موضوعیة وصادقة في وضع مستویات معیاریة للنواحي البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم لهذه 
:وسوف یتطرق بحثنا للتساؤالت التالیة. المرحلة من العمر

هل توجد مستویات معیاریة معتمدة في تقییم الحالة التدریبیة والفرق حالیا ؟) 1

ساحل، (وى األداء البدني والمهاري لهذه الفئة حسب كل منطقة من مناطق الوطن ما هو مست) 2
؟)هضاب، صحراء

هل أن مستوى األداء البدني والمهاري لهذه الفئة العمریة تتوافق مع المستویات المعیاریة المعمول بها ) 3
؟) فرنسا(عالمیا 

:ویهدف البحث غلى

.ة لهذه المرحلة العمریةدراسة وكشف الواقع العملیة التدریبی-1

كشف مستوى األداء البدني والمهاري من خالل االختبارات البدنیة والمهاریة لهذه المرحلة العمریة في -2
).ساحل، هضاب، صحراء(كل منطقة من مناطق الوطن 

.مقارنة المستویات المتحصل علیها بالمستویات العالمیة-3

.یة لألداء البدني والمهاري لهذه المرحلة العمریةوضع مقترح ألسس المستویات المعیار -4

:فروض البحث

إن مدربي كرة القدم لهذه المرحلة ال یعتمدون على اختبارات بدنیة ومهاریة مقننة لتقییم الحالة -1
.التدریبیة لالعبین

.وجود اختالفات بین العبي المناطق المختلفة من الناحیة البدنیة والمهاریة-2

).فرنسا(األجنبي احیة البدنیة والمهاریة عند الالعبین الجزائریین مقارنة بالالعب ضعف الن-3
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تستند أغراض بحثنا على تطویر العملیة التدریبیة المستندة على أسس صحیحة للوصول إلى أهدافها 
یحة المسطرة لها ضمن مناهج علمیة یستند علیها من قبل القائمین في التدریب لتحدید مستویات صح

:لالعبین في كرة القدم وعلیه تستند أغراض بحثنا على

الغرض العلمي غایته رفد میدان التربیة البدنیة والریاضیة لكرة القدم بمصدر علمي جدید وحدیث -)أ
.لتحدید مستویات مناسبة لالعبین كرة القدم

على شؤون لعبة كرة القدم الغرض العلمي التطبیقي ویتجلى ذلك من خالل تزوید المدربین والقائمین-)ب
في الجزائر من خالل نتائج هذه االختبارات على تطویر األداء المهاري والبدني لدى العبي كرة القدم 

.والتي على ضوئها تحدد حالة الفریق قبل إجراء المنافسة

:الدراسة األساسیة

حي هو أكثر مالءمة لحل من خالل المشكلة التي یطرحها الباحث فإن المنهج المس:المنهج المستخدم
فالمنهج المسحي یعتبر طریقة لوصف الظاهرة "هذا المشكل الذي نعبر عنه في قول عمار بوحوش 

المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع المعلومات المقننة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها 
".للدراسة الدقیقة

شوائیة، من مجموع المناطق المكونة لجغرافیة الجزائر وقد تم اختیار عینة البحث بطریقة ع:عینة البحث
:العبا من مختلف المناطق على النحو التالي162بلغت العینة الكلیة 

.العبا18العب موزعین على ثالثة أندیة من الساحل في كل نادي 54: المناطق الساحلیة- 

18أندیة من الداخلیة في كل نادي العب موزعین على ثالثة54): المناطق الداخلیة(المرتفعات - 
.العبا

18العب موزعین على ثالثة أندیة من الجنوب في كل نادي 54): الصحراویة(المناطق الجنوبیة - 
.العبا
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:مجاالت البحث

، وكانت حسب 2002مارس 21إلى غایة 2002مارس 10تم إجراء التجربة في الفترة الزمنیة من 
:المناطق كما یلي

/ 21- 20تلمسان . 2002/ مارس/ 15- 14وهران . 2002/ مارس/ 11- 10مستغانم : لیةالساح
.2002/ مارس

/ 21-20سعیدة . 2002/ مارس/ 15- 14تیارت . 2002/ مارس/ 11-10معسكر : الهضاب العلیا
.2002/ مارس

- 20بسكرة . 2002/مارس/15-14الوادي . 2002/مارس/11- 10بشار : الصحراویة
.2002/مارس/21

. العبا162التجربة في مالعب الوالیات المذكورة، كما تمت التجربة على الالعبین بمجموع تمت
:موزعین كما یلي

.العبا18العب موزعین على ثالثة أندیة من الساحل في كل نادي 54: المناطق الساحلیة- 

18في كل نادي العب موزعین على ثالثة أندیة من الداخلیة54): المناطق الداخلیة(المرتفعات - 
.العبا

18العب موزعین على ثالثة أندیة من الجنوب في كل نادي 54): الصحراویة(المناطق الجنوبیة - 
.العبا

:أدوات البحث

المصادر العربیة واألجنبیة العلمیة، االختبارات المهاریة، االستمارة االستبیانیة، الوسائل اإلحصائیة، 
.األدوات البیداغوجیة

:سة استطالعیةدرا

:وشملت كل من المناطق التالیة:الدراسة المسحیة* 
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.تلمسان- مستغانم-وهران: الساحلیة

.سعیدة-تیارت- معسكر: الهضاب العلیا

.بسكرة-الوادي-بشار: الصحراویة

:وشملت كل من المناطق التالیة:الدراسة المیدانیة* 

.تلمسان- مستغانم-وهران: الساحلیة

.سعیدة-تیارت- معسكر: العلیاالهضاب 

.بسكرة-الوادي-بشار: الصحراویة

وشملت النسبة المئویة، المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، التباین، معامل : الوسائل اإلحصائیة
.االرتباط البسیط

:النتائج

درجات معیاریة اختبار الجري المتعرج
16.915111.96
27.015212.06
37.115312.16
47.215412.26
57.325512.37
67.425612.47
77.525712.57
87.625812.67
97.725912.77
107.826012.87
117.926112.97
128.026213.07
138.126313.17
148.226413.27
158.336513.38
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168.436613.48
178.536713.58
188.636813.68
198.736913.78
208.837013.88
218.937113.98
229.037214.08
239.137314.18
249.237414.28
259.347514.39
269.447614.49
279.547714.59
289.647814.69
299.747914.79
309.848014.89
319.948114.99
3210.048215.09
3310.148315.19
3410.248415.29
3510.358515.40
3610.458615.50
3710.558715.60
3810.658815.70
3910.758915.80
4010.859015.90
4110.959116.00
4211.059216.10
4311.159316.20
4411.259416.30
4511.369516.41
4611.469616.51
4711.569716.61
4811.669816.71
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4911.769916.81
5011.8610016.91

سیطرة على الكرةدرجات معیاریة اختبار ال
11.36 -5112.94
21.08 -5213.22
30.79 -5313.51
40.51 -5413.79
50.22 -5514.08
60.075614.37
70.355714.65
80.645814.94
90.925915.22
101.216015.51
111.506115.80
121.786216.08
132.076316.37
142.356416.65
152.646516.94
162.936617.23
173.216717.51
183.506817.80
193.786918.08
204.077018.37
214.367118.66
224.647218.94
234.937319.23
245.217419.51
255.507519.80
265.797620.09
276.077720.37
286.367820.66
296.647920.94
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306.938021.23
317.228121.52
327.508221.80
337.798322.09
348.078422.37
358.368522.66
368.658622.95
378.938723.23
389.228823.52
399.508923.80
409.799024.09
4110.089124.38
4210.369224.66
4310.659324.95
4410.939425.23
4511.229525.52
4611.519625.81
4711.799726.09
4812.089826.38
4912.369926.66
5012.6510026.95

رمي الكرةدرجات معیاریة اختبار الجري 
16.935114.68
27.085214.83
37.245314.99
47.395415.14
57.555515.30
67.705615.45
77.865715.61
88.015815.76
98.175915.92
108.326016.07
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118.486116.23
128.636216.38
138.796316.54
148.946416.69
159.106516.85
169.256617.00
179.416717.16
189.566817.31
199.726917.47
209.877017.62
2110.037117.78
2210.187217.93
2310.347318.09
2410.497418.24
2510.657518.40
2610.807618.55
2710.967718.71
2811.117818.86
2911.277919.02
3011.428019.17
3111.588119.33
3211.738219.48
3311.898319.64
3412.048419.79
3512.208519.95
3612.358620.10
3712.518720.26
3812.668820.41
3912.828920.57
4012.979020.72
4113.139120.88
4213.289221.03
4313.449321.19
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4413.599421.34
4513.759521.50
4613.909621.65
4714.069721.81
4814.219821.96
4914.379922.12
5014.5210022.27

ضرب الكرةدرجات معیاریة اختبار 
118.855130.95
219.095231.19
319.345331.44
419.585431.68
519.825531.92
620.065632.16
720.305732.40
820.555832.65
920.795932.89
1021.036033.13
1121.276133.37
1221.516233.61
1321.766333.86
1422.006434.10
1522.246534.34
1622.486634.58
1722.726734.82
1822.976835.07
1923.216935.31
2023.457035.55
2123.697135.79
2223.937236.03
2324.187336.28
2424.427436.52
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2524.667536.76
2624.907637.00
2725.147737.24
2825.397837.49
2925.637937.73
3025.878037.79
3126.118138.21
3226.358238.45
3326.608338.70
3426.848438.94
3527.088539.18
3627.328639.42
3727.568739.66
3827.818839.91
3928.058940.15
4028.299040.39
4128.539140.63
4228.779240.87
4329.029341.12
4429.269441.36
4529.509541.60
4629.749641.84
4729.989742.08
4830.239842.33
4930.479942.57
5030.7110042.81

مرونةدرجات معیاریة اختبار 
16.05 -513.25
25.87 -523.43
35.68 -533.62
45.50 -543.80
55.31 -553.99
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65.12 -564.18
74.94 -574.36
84.75 -584.55
94.57 -594.73
104.38 -604.92
114.19 -615.11
124.01 -625.29
133.82 -635.48
143.64 -645.66
153.45 -655.85
163.26 -666.04
173.08 -676.22
182.89 -686.41
192.71 -696.59
202.52 -706.78
212.33 -716.97
222.15 -727.15
231.96 -737.34
241.78 -747.52
251.59 -757.71
261.40 -767.90
271.22 -778.08
281.03 -788.27
290.85 -798.45
300.66 -808.64
310.47 -818.83
320.29 -829.01
330.10 -839.20
340.08849.38
350.27859.57
360.46869.76
370.64879.94
380.838810.13
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391.018910.31
401.209010.50
411.399110.69
421.579210.87
431.769311.06
441.949411.24
452.139511.43
462.329611.62
472.509711.80
482.699811.99
492.879912.17
503.0610012.36

رشاقةدرجات معیاریة اختبار ال
16.025110.17
26.115210.26
36.195310.34
46.275410.42
56.365510.51
66.445610.59
76.525710.67
86.605810.75
96.695910.84
106.776010.92
116.856111.00
126.946211.09
137.026311.17
147.106411.25
157.196511.34
167.276611.42
177.356711.50
187.436811.58
197.526911.67
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207.607011.75
217.687111.83
227.777211.92
237.857312.00
247.937412.08
258.027512.17
268.107612.25
278.187712.33
288.267812.41
298.357912.50
308.438012.58
318.518112.66
328.608212.75
338.688312.83
348.768412.91
358.858513.00
368.938613.08
379.018713.16
389.098813.24
399.188913.33
409.269013.41
419.349113.49
429.439213.58
439.519313.66
449.599413.74
459.689513.83
469.769613.91
479.849713.99
489.929814.07
4910.019914.16
5010.0910014.24
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دقائق5درجات معیاریة اختبار 
1581.67511000.17
2590.04521008.54
3598.41531016.91
4606.78541025.28
5615.15551033.65
6623.52561042.02
7631.89571050.39
8640.26581058.76
9648.63591067.13
10657.00601075.50
11665.37611083.87
12673.74621092.24
13682.11631100.61
14690.48641108.98
15698.85651117.35
16707.22661125.72
17715.59671134.09
18723.96681142.46
19732.33691150.83
20740.70701159.20
21749.07711167.57
22757.44721175.94
23765.81731184.31
24774.18741192.68
25782.55751201.05
26790.92761209.42
27799.29771217.79
28807.66781226.16
29816.03791234.53
30824.40801242.90
31832.77811251.27
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32841.14821259.64
33849.51831268.01
34857.88841276.38
35866.25851284.75
36874.62861293.12
37882.99871301.49
38891.36881309.86
39899.73891318.23
40908.10901326.60
41916.47911334.97
42924.84921343.34
43933.21931351.71
44941.58941360.08
45949.95951368.45
46958.32961376.82
47966.69971385.19
48975.06981393.56
49983.43991401.93
50991.801001410.30

الوثبدرجات معیاریة اختبار 
17.165113.91
27.295214.04
37.435314.18
47.565414.31
57.705514.45
67.835614.58
77.975714.72
88.105814.85
98.245914.99
108.376015.12
118.516115.26
128.646215.39
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138.786315.53
148.916415.66
159.056515.80
169.186615.93
179.326716.07
189.456816.20
199.596916.34
209.727016.47
219.867116.61
229.997216.74
2310.137316.88
2410.267417.01
2510.407517.15
2610.537617.28
2710.677717.42
2810.807817.55
2910.947917.69
3011.078017.82
3111.218117.96
3211.348218.09
3311.488318.23
3411.618418.36
3511.758518.50
3611.888618.63
3712.028718.77
3812.158818.90
3912.298919.04
4012.429019.17
4112.569119.31
4212.699219.44
4312.839319.58
4412.969419.71
4513.109519.85
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4613.239619.98
4713.379720.12
4813.509820.25
4913.649920.39
5013.7710020.52

السرعةاریة اختبار درجات معی
14.03518.08
24.11528.16
34.19538.24
44.27548.32
54.36558.41
64.44568.49
74.52578.57
84.60588.65
94.68598.73
104.76608.81
114.84618.89
124.92628.97
135.00639.05
145.08649.13
155.17659.22
165.25669.30
175.33679.38
185.41689.46
195.49699.54
205.57709.62
215.65719.70
225.73729.78
235.81739.86
245.89749.94
255.987510.03
266.067610.11
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276.147710.19
286.227810.27
296.307910.35
306.388010.43
316.468110.51
326.548210.59
336.628310.67
346.708410.75
356.798510.84
366.878610.92
376.958711.00
387.038811.08
397.118911.16
407.199011.24
417.279111.32
427.359211.40
437.439311.48
447.519411.56
457.609511.65
467.689611.73
477.769711.81
487.849811.89
497.929911.97
508.0010012.05

:االستنتاجات

مهارة الجري بالكرة استنتجنا أن تفوق الالعب في المناطق الشمالیة على حساب المنطقة الوسط، * 
.والجنوب حسب النتائج

.الجنوب والوسط في مهارة السیطرة على الكرة مقارنة بالعبي الشمالتفوق العبي * 

مع وجود تفوق بین مختلف المناطق ) رمي التماس(استنتجنا تقارب في مستوى المهارة في رمي الكرة * 
.طفیف للمناطق الجنوبیة والوسطى على حساب المناطق الشمالیة
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الیة في مهارة ضرب الكرة على حساب المناطق استنتجنا وجود فروق لصالح العبي المناطق الشم* 
.األخرى ومعظم العینة تقع في المستوى المتوسط

في اختبار المرونة سجلنا تفوق العبي منطقة الشمال على حساب منطقة الجنوب والوسط، كما الحظنا * 
.ضعف في المناطق الوسطى، ومعظم العینة تقع في المتوسط

لى حساب العبي الشمال مما یدل على وجود تفوق لالعبین الداخلیین، تفوق العبي الوسط والجنوب ع* 
.على حساب العبي الشمال، في اختبار الرشاقة

.دقائق5تفوق العبي الجنوب على العبي الوسط والشمال في اختبار الجري لمدة * 

.متر60عة تفوق العبي المناطق الشمالیة على حساب المناطق الجنوبیة والوسطى في اختبار السر * 

.ضعف مستوى الالعبین الجزائریین بالمقارنة مع مستوى التوزیع الطبیعي في مهارة السیطرة على الكرة* 

المستوى الجید لالعب الجزائري في مهارة رمي الكرة الطبیة ألبعد مسافة ممكنة، حیث أن معظم العینة * 
.تنحصر في المستوى الجید جدا والجید

.عب الجزائري في الوثب من الحركةالمستوى الضعیف لال* 

استنتجنا تأرجح العینة ما بین المستوى المتوسط والضعیف في اختبار السرعة بالمقارنة مع التوزیع * 
.الطبیعي

استنتجنا تدبدب لمستوى الالعب الجزائري ووجود فروق كبیرة في المستوى سواء من الناحیة المهاریة أو * 
.ى التوزیع الطبیعيالبدنیة، إذ ما توزعت بمستو 

الحظنا أنه كلما اتجهنا إلى الساحل كلما تحكم الالعب أكثر في الجانب المهاري بالكرة وكلما اتجهنا * 
.ناحیة الجنوب تحكم الالعب في الصفات البدنیة

.ضعف الالعب الجزائري مقارنة بالالعب الجنبي في مهارة السیطرة على الكرة* 

ط لالعب الجزائري مقارنة بالالعب في مهارة رمي الكرة، والوثب من الحركة، استنتجنا المستوى المتوس* 
.م والمتوسط في السرعة44وتأرجح النتیجة بین المتوسط والضعیف جدا في الرشاقة 
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تأرجح مستوى الالعب الجزائري مقارنة بالالعب األجنبي بین المتوسط والضعیف في استنتجنا * 
.المهارات والصفات البدنیة

:لتوصیاتا

نوصي بضرورة استخدام مستویات معیاریة التي توصلنا من خالل الدراسة حتى تكون مرجع للعمل -1
.المیداني

نوصي بضرورة اعتماد على اختبارات للجانب المهاري والبدني لالعبي كرة القدم لهذه المرحلة ألنهم -2
.یعتبرون خزان للفرق الكبرى

ذوي الشهادات الجامعیة لالستفادة من خبراتهم العلمیة في میدان نوصي باالستفادة بمختصین من-3
.البحث العلمي

االستناد على مقیاس الموضوعیة من أجل تقییم الحالة البدنیة والمهاریة لالعبین وكذلك تقییم برامج -4
.التدریب الموضوعي من قبل المدربین

من خاللها حالة ومستوى التطور الحاصل نوصي باالعتماد على المستویات األجنبیة حتى نستطیع-5
.في العملیة التدریبیة

نوصي بضرورة أن تعمل االتحادیة الجزائریة لكرة القدم على تعمیم هذه البطاریة االختبارات من على -6
.جمیع األندیة الوطنیة حتى تخرج بمستویات معیاریة موحدة لمرجع للفرق في العمل

ایة السنة نموذج تدریب خاص به یحمل االختبارات المعتمدة التقییم یجب أن یضع كل مدرب في بد-7
.وتكون مستنبطة االختبارات الدولیة

.نوصي بضرورة تعمیم هذه الدراسة على الفئات األخرى-8

.نوصي بضرورة إجراء دراسات أخرى وفي اختصاصات متعددة-9
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة

.1994تطلبات العب كرة القدم البدنیة والمهاریة، دار المعارف اإلسكندریة، سنة م: بطرس رزق اهللا-1

في التعلم، جامعة الجزائر معهد ) الفیدیو(تأثیر استخدام الوسائل السمعیة البصریة : بوداود عبد الیمن-2
.1996ر رسالة دكتوراه غیر منشورة، سنة .ب.ت

.1972، مطبعة جامعة بغداد سنة رها األساسیةكرة القدم وعناص: ، واتق ناجيتامر محسن-3

.1979األسس العلمیة في تدریب كرة القدم، دار الكتاب الحدیث، الكویت سنة : حنفي محمود مختار-4

االختبارات والقیاسات لالعبي كرة القدم، دار الفكر العربي، مدینة نصر سنة : حنفي محمود مختار-5
1993.

.القدم للناشئین، دار الفكر العربي، الكویت، بدون تاریخكرة : حنفي محمود مختار-6

.1988الناشئة وكرة القدم، المكتبة الوطنیة سنة : حنفي محمود مختار-7

الجزائر، . نظریات ووسائل في اإلحصاء واالقتصاد والقیاس، دیوان المطبوعات الجامعیة: خلیل جلیل-8
.1993سنة 2ط

، 2ط- 1كرة القدم كتاب منهجي لطالب كلیات التربیة الریاضیة، ج: سهیل إدریس، جبور عبد النور-9
.1987بغداد سنة 

، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة - اإلعداد البدني–كرة القدم بین النظریة والتطبیق : سعد جالل- 10
1989.

.1986مبادئ في اإلحصاء التطبیقي، الدار الجامعیة، سنة : عبد العزیز فهمي هیكل- 11

.1994مدخل في اإلحصاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر سنة : عبد القادر حلمي- 12

تحدید مستویات المعیاریة لبعض المهارات األساسیة لالعبي كرة القدم على : قحطان جلیل العزاوي- 13
.1991رسالة ماجستیر العراق سنة . سنة16- 15ناشئ بغداد لعمر 

، 4حصاء، جامعة بغداد، طالمبادئ األولیة في اإل: ، شامل كامل محمدقیسي ناجي عبد الجبار- 14
.1979سنة 
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القیاس في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضي، : محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین العالوي- 15
.1988، سنة 2دار الفكر العربي، القاهرة، ط

حصاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، مقدمة في اإل:محمد صبحي أبو صالح، عدنان محمد عوض- 16
.1989الجزائر سنة 

التقویم والقیاس في التربیة الریاضیة، دار الفكر العربي، جامعة حلوان، : محمد صبحي حسانین- 17
.1987سنة 1، ج2ط

أمزیان، الجزائر، بدون المعین في اإلحصاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، مطبعة : معین أمین السید- 18
.یختار 

اإلحصاء والقیاس النفسي والتربوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر سنة : مقدم عبد الحفیظ- 19
1993.

مستوى المقاییس المعیاریة لتقییم بعض صفات اللیاقة البدنیة والمهارات : ناصر عبد القادر- 20
أ .ع.جستیر غیر منشورة، محسب مراكزهم، رسالة ما) سنة18-16(األساسیة لالعبي كرة القدم ألعمار 

.1995ر سنة .ب.ت

المبادئ األولیة في اإلحصاء، نشر المعرفة والثقافة العلمیة، : ودیع نسیم أسعد، فاتن فهیم محمود- 21
.1979، سنة 4القاهرة، ط

ر وعلم النفس، دار الفكر .ب.القیاس في ت: محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان- 22
.1996العربي، القاهرة 

، 4القیاس في المجال الریاضي، دار الكتاب الحدیث، ط: أحمد محمد تامر، علي فهمي البیك- 23
1996.

ر وعلم النفس، دار الفكر .ب.القیاس في ت: محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان- 24
.2000العربي 

القیاس والتقویم : زیدكمال الدین عبد الرحمن درویش، قدري سیدي موسى، عماد الدین عباس أبو- 25
.2002، 1تحلیل المباراة في كرة الید، مركز الكتاب للنشر، ط

.2003، مركز الكتاب للنشر ر.ب.القیاس واالختبارات في ت: لیلى السید فرحات- 26
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تحدید المستویات المعیاریة الختبار الموهوبین الناشئین لممارسة كرة القدم، رسالة : بن قوة علي- 27
.1997ماجستیر 

تحدید درجات معیاریة من خالل بطاریة اختبارات المقترحة لتقویم بعض المهارات : بن برنو عثمان- 28
.2000األساسیة في كرة الید وكرة الطائرة، رسالة الماجستیر 

تخطیط برنامج تربیة وتدریب البراعم والناشئین في كرة القدم، مركز الكتاب : عمر أبو المجد. د- 29
.1997ر للنشر، مص

، مركز الكتاب 2تمرینات اإلحصاء والمهارات في برامج تدریب كرة القدم،ج: مفتي إبراهیم حماد. د- 30
.1997للنشر، مصر 

كرة القدم للناشئین الحدیث في اإلعداد المهاري والفني : محمد عفیفي. إبراهیم شعالن، د. د- 31
.2000مصر تدریب عملي تطبیقي، مركز الكتاب للنشر،500والخططي 

االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة البدنیة، دار الفكر، مصر : مروان عبد المجید إبراهیم. د- 32
1999.

.طرق اإلحصاء في التربیة الریاضیة: رودي سنمار بترجمة. د- 33

، مصر خطط الكرات الثابتة في كرة القدم، مركز الكتاب للنشر: إبراهیم شعالن، عمر أبو المجد- 34
1997.

:المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة
35- AKRAMOV.R0A : sélection et préparation des jeunes footballeurs. (Traduit par A.R
TADJ) office des publications universitaires Alger. Année 1990.

36- DEKKAR N-EDDINE- A. Brikci R.HANAFI: Techniques d’évaluation physiologie des
athlètes. 1ère édition-comite olympique algérienne. 1990. P86.

37- MATEVEIV. L.P : les aspects fondamentaux de l’entraînement. Imprimé en France
édition Vigot 1983.

38- TAELMAN.R, SIMON.J : F.B préformation. Paris, Edition Amphora. S. a 1991.

39- JOEL CORBEAU : F.B « de l’école …aux Association » Edition revue EPS Paris 1988.

40- JEAN PIERRE BONNET : Vers une pédagogie de l’acte moteur. Paris.

41- A. BRIKCI : physiologie Appliquée aux activités sportives, 1ère Edition 1995. Edition
ABADA.



للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

100

42- BERNARD TURPIN : Football préformation et formation. Edition Amphora S.A Mai
1993.

43- PHILIPPE NEAUMET : Annales Corrigées du Brevet D’Etat d’Educateur. Sportif INSEP
1988.

44- BERTRAUD DURING : Mémento de l’éducateur sportif-Premier degré INSEP
publications 1991.

45- JEAN DUFOUR : Le football Editions BORNEMANN 1976 France.

46- JERRY WRZOS : Football la tactique de l’attaque, Editions BROADCOORENS
MICHEL 1984.

47- GEORJES LAMBERT : La musculation le guide du l’entraîneur, Edition VIGOT 1985
France.

48- JOSE HUBERT et les autres : Football et Motivation le Montale de l’équipe, Editions
CHIROW 1993 Belgique.

49- JOSEPH MERCIER : le football imprimerie EN-NAKHLA Algérie 1995.

50- KAMEL LEMOUNI : football, technique-jeu-entraînement, information entreprise
nationale du livre, Alger 1989.

51- R- TAELMAN : Football, performance. Amphora 1991, France-Paris.

52- MAURICE VRILLAC : Football la forme des champions. CHIRON 1997 France-Paris.

53- VICTOR GENSON : Football : apprendre le jeu. Chiron 1997. France-Paris.
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