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تقويم واقع إصابة المرمى في بطولة كاس الخليج بكرة القدم على وفق       

 طريق التصويب وزمن تسجيل اإلصابة  

 لبطولة كاس الخليج الثامنة عشر والتاسعة عشر

 قائد عبد هللا مدرب العابإياد عبد رحمن الشمري      د. أ.م.                 

 جامعة المثنى/ كلية التربية الرياضية                             

                                 

                                                          

 :       مقدمة البحث واهميته  1-1

ات يعد أسلوب تحليل واقع  اتتدعديب رةعال ات عد  لعو ات وامعب اتلدلعل  ثعا اترحعأل اتعللعا ومع  لعو اودو
اتلدلل ثا اتتعاب رطاي ل لوضوعيل على حاتل ةل ثاد ثا ثاي   سواء ثا اتتدايب أو اتلراايات. ةلا 
او اتتحليل لو اوسلحل اتلدلل اتتا يلةو اسعتتعلاتدا ثعا اتلراايعات لعو ا عل تح يعز اتوعوس ثدعو أسعلوب 

 ل اتةريال اتتا تحصل عليدا اتواق أخا تلت وي  اتعللا اتسلي  وتسداد أهليل اتتحليل تلواق  اتتدديوا راتوائد

او أه  لا يليس هذه اتدااسل هو دااسل ل اامعل تلواقع  اتتدعديوا ترطوتعل ةعخل اتخلعيا  اتعالمعل ع عا  .1
واتتاسعل ع ا لو حيأل اتطاي ل اتتا س لت ردا اوهداب وأسلمتدا وتعما دااسل اوداء اتلدااي لتلعل 

تدا اتتعاب على استعلاا حيعاسل اتةعال ثعا ت سعيد اوداء راتطاي ل اتتا س لت ردا اوهداب اتتا لو خال
ولععو همععا تت لععى أهليععل اترحععأل ثععا اتة ععب عععو اتواقعع  اتتدععديوا تلوععاق  اتوعععال لععو ا ععل تح يععز اتوععوس.

اتل ااةل ثا رطوتل ةخل اتخليا اتعالمل ع ا واتتاسعل ع ا اتتا أقيلت ثا دوتل اإللااات  ثا ةعاموو 
( يسععاعد ثععا اتتعععاب علععى م ععاط ات ععول واتضعععب ثععا 2009اتعععاما  (وعلععاو ةععاموو 2007اتعععاما  

لستويات اوداء اتلدعااي و اتخططعا وتعسيعس ات وامعب ابي اريعل اتتعا لعو  عخمدا تعسيعس لسعيال اوداء 
ات يد .تذا ااتعخ  اتراحععاو اتخعوي ثعا هعذا اتل عال لعو خعالل اسعتعلال أسعلوب تحليعل اتواقع  اتتدعديوا 

 خليا اتعالمل ع ا واتتاسعل ع ا . تلراايات رطوتل ةخل ات
 
 
 

 ــــــــــــــــــ       

  231,ص1991.اتلوصل ,لطرعل  العل اتلوصل , ابختراا واتتحليل رةال ات د .  عالا لحسو :1
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 :مشكلة البحث  1-2

وااء ةل ام عاس همعاا اتعديعد لعو اتعوالعل اتتعا تسعاه  ر عةل لرا عا ثعا علليعل تح ي ع  وأو علليعل      
تة ب عو اتعوالل اتتا تؤعا سلرا وإي ارا تستو ب اتعتلعو تتخ عيا م عاط ات عول واتضععب تدعذا ابم عاس ا

واتة عب ععو أسعراب اإلخوععاق رجيعل ت عاوسه وإادععاا  وامعب ات عول واتضعععب وتعدعيلدا      وللعا ت ععد  
ا إضواء عمصا ووهليل لداال اتتصويب  راعترااها لو أه  اتلدااات  اتتا تعطا تةال ات د  وتساه  ث

اتت ويز وراتتاتا تح يز اتووس ثا رطوتل تعد لو أه  اترطوبت اإلقليليل  ثا لمط ل اتخلعيا اتعارعا  تعذا 
ااتخ  اتراحعاو اتعى دااسعل اتواقع  اتتصعويب لعو اتماحيعل اتلداايعل واتخططيعل تللسعاهلل ثعا تحديعد أهع  

رل واتحلععول تتح يععز اتتوععوق واتم ععا  اتم ععاط اتتععا تسععاه  ثععا اتحصععول علععى متععائا اتتوععوق وإي ععاد اتسعع
 وابستوادل ثا ت وي  اتواق  اتتدديوا ثا هذه اترطوتل .    

 :أهداف البحث   1-3
 يددب اترحأل اتى :     
 اتتعاب على اتواق  اتتدديوا ترطوتتا اتخليا اتعالمل ع ا واتتاسعل ع ا رةال ات د    .1
 اتلرااال تةال اترطوتتيو.ل اامل عدد اوهداب ومسرتدا اتلئويل ترعا تسلو  .2
اتتعععاب علععى أسلمععل تسعع يل اوهععداب اتتععا سععاهلت ر ععةل ةريععا ثععا تح يععز اتتوععوق لععو ا ععل  .3

تعسيسها واستعلااها ول اامتدا ثا ةلتا اترطوتتيو ول اامل طاي ل تس يل اوهداب خالل اتلرااال 
 تةال اترطوتتيو  .

 :مجاالت البحث   1-4

 
 .2009و 2007اتلمتخرات اتوطميل اتخليا اتل ااةيو ثا اترطوتل  بعروالمجال البشري :  1-4-1 

 (. 2009(   و2007اتوتال اتواقعل لو ةاموو اتعاما   المجال الزماني: 4-2- 1
 : لالعب دوتل اإللااات اتعاريل اتلتحدل وسلطمل علاو . المجال المكاني 1-4-3 
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 :الباب الثاني

 ابهة الدراسات النظرية والمش -2
 نبذة تاريخية عن بطولة كأس الخليج 2-1

وةامت عدد اتواق اتل ااةل أار  ثاق وت ا  ةل عاليو  1970ردأت رطوتل ةخل اتخليا ثا عا          
وتعترا لو أه  اترطوبت اإلقليليل  ثا لمط ل اتخليا ع  ردأت اتواق اتل ااةل  راتسيادل تتصل إتى علاو 

اتعارا تةال ات د  على إقالل هعذه اترطوتعل تخلعز او  اتتمعاثل رعيو بعرعا لمتخرات .ت د حاص ابتحاد 
اتواق اتل ااةل وم  عالل قعوي لعو عوالعل اترحعأل علعى اتعلعل واتتطعوا واتت عد  وابات عاء راتلسعتو  
واتتعاب على لستويات اتلداال اتةاويل على اختالب أمواعدا ولستوياتدا.او  لاتيل اتلراايات سعواء 

ل أو دوتيل تختا لعو خعالل علليعل تسع يل اوهعداب وتةعوو رععدل طعاق وحسعب موعيعل اوداء ةامت لحلي
اتلدااي تالعريو ثتس يل اوهداب لو  لي  خطوط اتلعب لو حااسل اتلالعى اتعى اتلدعا ليو وتسع ل 
رطاق لختلول حيأل يحتسب اتددب "عمدلا ت تاس اتةال رةالعل لحيطدعا ثعوق خعط اتلالعى رعيو ات عائليو 

تعااضععل ر ععاط او ب يةععوو اتوايععز اتععذي سعع ل اتدععدب قععد ااتةععب لخاتوععل تلععواد ات ععاموو قرععل وتحععت ا
"واتوايز اتوائس اتذي يس ل عد   اةرا لو اوهداب أعماء اتلرااال وإذا ت  يس ل ايل هدب تةوو  (1)ذاتا

ةعخل اتخلعيا  اتمتي ل اتتعادل .ثوا هذه اترطوتل رإلةاو اتوايز اتذي يووس رخار  لراايعات اتحصعول علعى
اتحاتيل رعد أو قسلت اتواق إتى  ل لوعتيو تةل ل لوعل يصعد لمدا ثاي عاو إتعى اتمصعب اتمدعائا  عع  

 (لرااال ثا ةل لو اإللااات وعلاو .15إتى اتلرااال اتمدائيل حيأل يرلغ عدد اتلراايات تدذه اترطوتل  
 

 

  :اهمية  التحليل بكرة القدم2-2

يلل اتلمط يل اتتا ي عاي رل تضعاها تمعاول اتاعاهال لوضع  اتدااسعل ةلعا تعو يعاب اتتحليل رخم  اتوس    
ةامت ل سلل اتى او ساء أو اتعماصا اوساسيل اتلؤتول تدعا  .رحيعأل تتح عز هعذه او عساء ةعل علعى حعده 

 ( .2تح ي ا تود  اةرا تلااهال ةةل 
لليععا خععالل اتلرععااال او ويععا  عععالا لحسععو و"خععاوو " او لعاثععل لععا ي ععو  رعع  اتالعععب  واتوايععز ع    

اتتدايب اتتا تمرئ عو اتوا رات اتلعطال تالعريو تتمويذها ضلو اإلسعتااتي يل اتخاصعل رعاتوايز واتعمدا 
 اتذي تسعى  لي  اتواق اتلعميل اتى تح ي    .

ثعلليل اتتحليل لو  اتوسائل اتلدلل  واوساسيل اتتا تستعللدا اتواق ضد خصولدا تتح يز اتوعوس ةلعا    
اتلادودات ابي اريل تلتحليالت اتدقي ل تلواق اتلتراايل أخعذت اسعتخدا  اتوسعائل واتطعاق اتعلليعل ثعا  أو

تحليل تعب اتوايز اتلماثل وابطالع علعى ح ي عل لسعتواه تةاثعل عماصعا اتلعرعل ةلعا او ة عب اتعماصعا 
لحلل لو اتخاوج رمتائا اتردميل واتلداايل اترسيطل تحتاج اتى دااسات وتحليالت دقي ل تلةو اتلداب وات

وح ائز تعطي  اوسل اتصحيحل ثا تطويا, اوداء وابم اس   ويدعدب اتتحليعل اتعى ة عب اتح عائز لعو 
خالل اواقا  اتتا يخاج ردا اتلحلل رح ائز تميا ت  طاي   وةذاتا لعاثعل أسعلوب أداء اتوايعز ولااةعس 

ال وة ب ات داات وات ارليات اتح ي يل تلوايز ات يادل ثي  ولةالو ات ول و اتضعب و أسراب اتووس واتخسا
وتعترععا اتلالحاععل اتذاتيععل اتتععا اسععتخدلدا اتراحععأل هععا لحععوا عللعع  عععو طايععز تحليععل اوثععال  و لعع  

 اتلعلولات وابطالع على اتلصادا واتدااسات  .
 ـــــــــــــــ

 23ص 2006مطبعة القلعة ، بغداد  بغداد ، ، مواد وأسئلة قانون كرة القدماالتحاد العراقي المركزي لكرة القدم :  (1)
 15, ص 1980(  لال لحلد عالء اتديو :دااسات لعلليل ثا ريوليةاميةيل اتحاةات اواضيل ,اإلسةمدايل ,لطار   ايدل اتسويا  2 
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 التهديف )التصويب(: 2-3

تطلرعع  لععو تحديععد ثععا اتتدععديب هععو اتمتي ععل اتمدائيععل تلعلليععل اتد وليععل وهععو تععيل راتعلليععل اتسععدلل تلععا ت
خصوصيل اتلداال تدذا ي تضا لو اتالعب اتعذي ي عو  ردعذه اتعلليعل او يتصعب رمعواحا ردميعل ولداايعل 
وخططيل وموسيل  يدل . تعذا يععاب اتتدعديب رخمع  " اتلحاوتعل ات عادل تالععب اتلدعا   إلدخعال اتةعال اتعى 

 ضلو أطاا ات امووهدب اتخص  لستجال ثا ذاتا قارليت  اتردميل واتذهميل واتوميل 
اتددب اتمدائا ثا تعرل ةال ات د  هو إدخال اتةال ثا لالى اتوايز اتلماثل ,واو اتدوتا تةال ات د . إو 

 ةل اتوعاتيات اتتا ي و  ردا اتوايز لو دقل إصارل اتددب تاث  لو لستو  طلوح  وتحسيو  اوداء  .             
ول واتساعل ةلا او علليل اتتدديب تموذ لو حابت تعب عديدل ولو لتطلرات اتتدديب ها اتدقل وات      

واتالعععب اتلععتلةو ثععا اتتدععديب تحسععب تعع  اتوععاق اتلماثسععل حسععارات عععدل تلحععد لععو خطواتعع  وتسعع يل 
اوهداب يعما اتووس وردوو تس يل اوهداب تصرح اتلرااال غيعا لعيعال او اهتعساس  عراا اتلالعى تعيعا 

را  تذا أصعرح اتتعدايب علعى لدعاال اتتدعديب لعو أهع  أهعداب اتتعدايب ثا ات لدوا واتالعريو ثاحل ة
اتيولا تالعريو   وللا ب  ا ثي  او اتتدايب علعى اتتصعويب  أصعرح  يخخعذ حاتيعا لةعاو اتصعداال ثعا 
اتتدايب ويتخعا اتتدديب اتتصويب(  راتلداال اتوميل  تالعب وقداتع  علعى اتتصعويب لعو ألعاةو لختلوعل 

تا خطط اتلعب اتواديل وات لاعيل ولو اتعوالل اتتا تعتلد عليدا دقل اتتدديب ها رطاي ل صحيحل وةذ
اتعالل اتموسا واتعسيلل واإلاادل وقول اتتصلي  واتتاةيس وهدوء اوعصاب واتع ل رعاتمول ولعد  اؤيعل 
ت  اتالعب تلللعب وخاصل اتلالى ولا حوت  إضاثل اتى اتعالل اتردما لمدا قول اتالعب وا اقت  ولاوم

اتتا ت عل  يخخذ وضع  اتصحيح عمد اتتدديب أو اتارط ريو اتخداع و اتتدديب إضاثل اتى اتعالعل اتومعا 
لتلعال ثا إ ادل اتالعب لداال اتتدديب رخي  سء لو أ ساء ات د  أو اتاأل عدا اتيديو لو أي لةاو ثا 

 (   . 2س  اتللعب سواء لو اتحاةل أو لو اتعرات أو اتوعب أو لو أي وض  يتخذه ات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ــــــــــــــــــ

(لعتس يومل ذموو : تحليل اتلعب اتد ولا تواق أمديل اتدا ل اووتى رةال ات د  , اساتل لا ستيا ,  العل اترصال ةليل اتتاريل 1  
 . 24ص 1989اتاياضيل 

 . 17ص 1996, داا اتوةا اتعارا  , (حموا لحلود لختاا : اوسل اتعلليل ثا تدايب ةال ات د  , ات اهال2  
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            : الدراسات المشابهة 2-4

( اتدااسل هدثت اتى لعاثل اتواق  اتتدديوا تألمديل اتل ااةل ثعا دواي 1983دااسل عالا لحسو       
( ولعععدل اوهععداب اتتععا سعع لت تةععل ثايععز ثععا اتلرععااال اتواحععدل وثععا 1982-1981اتعععااق تللوسعع   
مععل لععد  اتت ععد  واتتععخخا ثععا لسععتو  اتتدععديب واتطععاق اتتععا سعع لت ردععا اوهععداب وعععدد اتععدواي ول اا

اتلحععاوبت اتتدديويععل عمععد تسعع يل اوهععداب وةععذتا ة ععب ات ععداات اتواديععل واتواقيععل تلختلععب اتحععابت 
اق واسعلوب اتتدديويل وعدد لحاوبت اتتدديب اتصحيح وإضعاعل اتوعاص واتطاي عل اتتعا تلععب ردعا اتوع

وتوصل اتراحأل اتى ة ب اوسراب اتتا تدخل وت عل اوحةا  غيا لماسرل ودقي ل ثعا  هداب تس يل او
لعاثل اتواق  اتتدديوا وعلى اتلداب لعاثل ح ي ل تلا اتعوالل واوسراب ةلا أةد على أهليل سيادل عدد 

اترعاط لعمعوي اتلحاوبت اتتدديويل ومدا تعطا ثاص أةعا تلتدديب وتح يز اتووس وأيضا إي عاد عالقعل ا
     (1ريو عدد لحاوبت اتتدديب ومتي ل اتلراايات  . 

 :(1999دراسة صباح محمد مصطفى ) 2-4-2
أ ا  صرا  لحلد دااسل رعمواو "تحليل اتلستو  اتوما تلواق اتل عااةل ثعا تصعويات  عراب أسعيا     

تميرعال ,تاةلسعتاو ( أ ايعت ا‘رةال ات د  "  تلل لوعل اووتعى   اتععااق , ةوايعا ات علاتيل ,أوسرةسعتاو 
وهدثت اتدااسل اتى تحليل اتلستو  اتوما تلواق اتل ااةل تدواي تلاحلل واحدل  .  اتلراايات رخسلوب ا

ثا اترطوتل ثضال عو لعاثل اتلستو  اتوما تللمتخب اتعااقعا تل عراب قياسعا اتعى ثعاق  اتل لوععل لعو 
لعلععل   راتلمععاوبت ,اتحععابت اتعارتععل ,اتتدععديب خععالل تحليععل تععرعي اتمععواحا اتلداايععل واتخططيععل  واتلت

راتاأل, رات د  , خااج لمط ل ات ساء ,داخل لمط ل ات عساء (  وابختعااق رخمواعع  لعو اتيلعيو واتوسعط 
وةامت عيمل اترحأل لو بعرا اتلمتخرات يو واتتسلل وإا اع اتةاه تلخلب  واتيساا . وثتح اتلعب تل امر
يات اذ تع  لااقرعل أارع  لراايعات تةعل ثايعز وأسعوات اتدااسعل ععو تح يعز ات راريل اتل ااةل ثعا اتتصعو

ثاوي اتراحأل لو خالل حصول اتوايز اتعااقا لو م اط ات ول تلحصول علعى اتلاةعس اوول ثعا تسع  
لتجياات و اء ثايز ةوايا ات لاتيل راتلاةس اتعاما تحصوت  على اتلاةس اوول ثا سر  لتجياات ثيلعا 

رةععا رععاتلاةس اتعاتععأل اذ حصععل علععى اتلاةععس اوول ثععا أارعع  لتجيععاات ةامععت قيععد  ععاء اتوايععز ابوس
 (  .2اتدااسل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليل اتتاريل اتاياضعيل ( عالا لحسو إسلاعيل : واق  اتتدديب عمد بعرا اتدا ل اووتى رةال ات د  ثا اتعااق ,اساتل لا ستيا ,ة1 
                                                                                                           1983,  العل رجداد ,

ريعل ,ل لعل اتتا 1998تحليل اتلستو  اتوما تلواق اتل ااةل  ثا تصويات  راب أسيا رةال ات د   (دااسل صرا  لحلد لصطوى  2 
      . 2000‘اتاياضيل , العل رجداد , اتل لد اتتاس  , اتعدد اتعاتأل 
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 :الباب الثالث 
 :منهج البحث  3-1
او طريعل اتل ةلل تواي على اتراحأل اختياا اتلمدا اتذي يترع  لو ا ل اتوصول اتى حلدعا , وتدعذا    

ي عو  اتلعمدا اتوصعوا  "روصعب  استخد  اتراحأل اتلمدا اتوصوا تلالءلت  ثا تح يز أهعداب اترحعأل اذ
لاهو ةائو عو طايز  ل  اتريامات واتلعلولات حول اتااهال اتلااد دااسعتدا وترويردعا عع  توسعيا تلعا 

 .                      (1اتريامات واستخالص اتتعليلات وابستمتا ات 

 :عينة البحث 3-2

د طريعل اتعيمل اتتعا تةعوو لحعوا اتعلليعل او إ ااءات اترحأل تحددها أهداب اترحأل وها راتتاتا تحد    
تذتا ةامت اتعيمعل هعا بعرعا  اتوعاق اتل عااةل ثعا رطوتعل ةعخل اتخلعيا ثعا اإللعااات وعلعاو  . إذ تع  
ل اهدل  لي  اتلراايات ألا رصوال لرا ال او تس يلدا ولو ع  ل اهدتدا ثا اتيو  اتتاتا تتس يل رعي 

 اتلتجياات قيد اتدااسل .

 :المستخدمة في التجربة الميدانيةاألدوات  3-3

 . اتلصادا اتعاريل واو مريل ات اائد واتل الت 

  .)ات موات اتعاريل واو مريل اتتا ساهلت رم ل اتلراايات   ات سيال اتاياضيل 

  . ابمتاميت واتلواق  اتخاصل رةخسا اتخليا 

   داس تلوسيوو SANYO  ل   داس اتتحة  عو رعد 2008( طااس.    

  اتحاسوب اآلتا موع   داسLAPTOP. ) 

  استلاال توايغ اتلعلولات 

  استلااات لالحال 
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 :خطوات تنفيذ البحث 3-4

 استمارة التحليل 3-4-1

ت  أعداد استلاال تحليل تحتوي على عدل لحاوا لمدا عدد اوهداب اتلس لل ثا ةل لرعااال واتطاي عل    
ذي يلعب ر  اتالعريو اتذيو س لوا اوهداب حيأل ت  إعداد اسعتلاال اتتا س لت لمدا اوهداب واتلاةس ات

 وت  عاضدا على عدد لو اتخرااء واتراحعيو *.

   طريقة التحليل 3-4-2

اعتلد اتراحأل على أسلوب اتتحليل اتوصوا اتل تعا  لعو تعدو اتخرعااء واتلختصعيو ورععد ابطعالع علعى 
 ل اتلماسرل حدد راتصيجل اتتاتيل  .اتلصادا واخذ "ااء اتخرااء اتخاصل رطاق اتتحلي

اتتصويب  راتاأل أو ات د  لو داخل أو خااج لمط ل ات ساء أو ابموااد رعاتلالى أو ضعارل  عساء  .1
 أو ضارل حال لرا ال أو خطخ ثا لالاه .

 وقت  تس يل اتددب على لد  ات وطيو أو اتوقت اإلضاثا. .2

 ااال .مسرل حياسل اتةال تةل لرااال وعالقت  رمتي ل اتلر .3

ت خيص او اتو اات اتتا تضلمتدا ابستلاال غطت لعا  حابت اتتدديب اتتا حدعت ثا رطوتل ةخل  -
ثا اإللااات اتعاريل اتلتحدل  ع  عاضت ابستلاال على اتخرعااء لعو ذوي ابختصعاص  2007اتخليا 

 يل لعا مايعد او م عيل وتلتخةد لو صدق ابستلاال إذ او اتصدق هو"ت ديا تلعاثل لا إذا ةاو ابختراا ي
 ( .1ر  , وةل لا مايد او م يل ر  , وب اء غيا لا مايد قياس "  

وت  ابتواق علعى اتصعيجل اتمدائيعل تالسعتلاال ورعذتا تع  تحصعيل صعدق اتلحتعو  ثاتصعدق ردعذا اتلودعو  
تلعععيال يتمعاول دااسعل لوعادات ابخترعاا ولحتوياتع  وابخترعاا اتصععادق لمط يعا هعو ابخترعاا اتعذي يلععل 

صادقا اتليعاديو اتلعااد دااسعتدا وتلتخةعد لعو ح ي عل اتصعدق اتعذاتا اتعذي ي عال رحسعاب ات عذا أتتاريععا 
 (  .0,95تلعالل عرات ابستلاال وةامت اتدا ل  

  المعوقات الالتي تصادف الباحث عند أجراء البحث تجربة االستطالعية 

ل صجيال قرل قيال  رخ ااء رحع  تجاي لعاثل ها عراال عو دااسل ت ايريل ي و  ردا اتراحأل على عيم
 اودوات اتلماسرل تلرحأل وو ل اتحصول على اتلعلولات اتتا تويد ثا تح يز أهداب اترحأل  وتجاي 

اتسياق اتعللا اتسلي  ثا إ ااءات اترحأل حيأل قا  اتراحأل رتحليل ات امب اتتدعديوا تلرعااال أسعراميا  إتراع
 اتخليا اتعالو ع ا وةامت تددب اتى لا يلا : . ولصا اتتا  ات ثرل لسار ل ةال

 اتتخةد لو ابستعلال اتصحيح تالستلاال ثا توايغ وإضاثل اتريامات .  -1
 اتتخةد لو لالئلل ابستلاال تطريعل اتدااسل . -2
 
 
 

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 85,ص 1999(لحلد حسو عالوي ,أسالل ةالل ااتب :اترحأل اتعللا ثا اتتاريل اتاياضيل ات اهال, داا اتوةااتعارا ,1 
 

 *.ا. .د سال   راا صاحب .ا. .د ثاات  راا سعد هللا ..
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 حصائيةالوسائل اإل-3-5
ا توصعل اتراحعأل وها أدوات تلت وي  اتلوضوعا تلاواها اتلختلول تستعلل ثيدا ات واميو اتاياضيل  اتتع         

اتمتائا اتلوضوعيل وترعده عو اتذاتيل ثا اتحة  على اولوا  وتجاي اتوصول اتى اتمتائا اتمدائيعل اتى 
 استعلل اتراحأل :               

 ا=  ل ل/واتوسط اتحسار         
 10اتمسرل اتلئويل=ات سء/اتةل*         
 

   :الباب الرابع          

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

 عرض وتحليل ومناقشة أزمنة التهديف . 4-1

( أسلمل تس يل اوهداب وعددها ومسرتدا اتلئويل  .حيأل رلغ ل لوع اوهداب اتتا 1يريو ات دول        
 (هدثا31(  هدثا .وثا لس ط   32رطوتل   س لت ثا هذه ات

                                          ( 1جدول )                                                         

 في االمارات ونسبها المئوية 2007يمثل أزمنة تسجيل األهداف في بطولة كأس الخليج               

سلو 
تس يل 
 اوهداب

1- 15 

 دقي ل
 اتلالحاات +76-90 61-75 46-60 31-45 16-30

عدد 
 اوهداب

6 5 7 2 4 8  

اتمسرل 
 اتلئويل

18,7% 15,6% 21.8% 6,2% 12,5 % 25%  

 هدفا32* مجموع األهداف                                 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 29ص 1989 1ل ابم لو اتلصايل , ط( صووت ثاج : ات يال اتموسا , ات اهال لةتر1   
 16ص 2006( لحلد أتمعيلا ,حسيو لاداو : اإلحصاء اتلت د  ثا اتعلو  اتاياضيل واتتاريل اترد ميل ,علاو ,اتوااق تلطراعل 2 
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 (2جدول )                                                         

 مسقط  ونسبها المئوية                                          2009ف في بطولة كأس الخليج يمثل أزمنة تسجيل األهدا                   

سلو 
تس يل 
 اوهداب

1- 15 

 دقي ل
 اتلالحاات +76-90 61-75 46-60 31-45 16-30

عدد 
 اوهداب

6 6 3 2 8 6   

اتمسرل 
 اتلئويل

19,3% 19,3% 9,6% 6,4% 25,8 % 19,3%    

                           هدفا عدا الركالت الترجيحية            31وع األهداف * مجم            

(لرااال لمدا علاو 11(لرااال وعدد اتلراايات اتل طورل   299ةاو عدد لراايات دواات اتخليا هو   
 (ثوس 223( لمدا  228( وعدد لراايات اتووس  730تلعااق وعالأل تلرحايو وعدد اوهداب اتلس لل  

( ثا ةل لرااال وةامت 2,1طريعا  وستل لمدا راتاةالت اتتا يحيل .حيأل ةاو لعدل تس يل اوهداب  
% 17,7دل  ( رلع6( ثا اتار  اووتى لو اتلراايات  18مسرل عدد اوهداب اتلس لل تدوال خلي ا  
%(وهذه اتمسرل تعترا لدلل تلا تدا لو 19,3( ثةامت  19(لو مسرل اوهداب اتةليل ألا ثا خلي ا  

تخعيا لعموي تلواق اتلتراايل حيأل او تس يل اوهداب ثا هذه اتوتال  سءا لدلا لو ات وامب اتخططيل 
حيأل   ةلت  مسب  اتووس تلواق  تللداريو ثا أعداده  اتخططا  تلا ت  دوا ثا اتووس رمتي ل اتلرااال .

 اتتا  س لت   أوب وها لت اارل ثا اترطوتتيو .       

(دقي ل لو ات وط ابول  تدوال خلي ا  30اتى  16ثيلا ةامت مسرل تس يل اوهداب ثا اتوتال لو     
ثةامت  ( 19%( لو مسرل اوهداب اتةليل الا ثا خلي ا  15,6( ثا اتار  اتعاما  لو اتلراايات  18 

( لو حيأل اتمسرل اتلئويل اتلس لل. ثيلا ةامت مسرل تس يل 19%(. وهذه مسرل تصاتح خلي ا  19,3
( ثا اتار  اتعاتأل لو 18(دقي ل لو ات وط ابول  تدوال خلي ا  45 - 31اوهداب ثا اتوتال لو  

هذه مسرل %(. و9,6( ثةامت  19%( لو مسرل اوهداب اتةليل ألا ثا خلي ا  21,8اتلراايات  
لو حيأل عدد اوهداب  وت ةل هذه اتمسرل اعا لدلا وةرياا تلدارا اتواق اتلتراايل  18تصاتح خلي ا

تلا ي ةل  لو اعا واضح عمد تاتيب اووااق تللداريو حيأل يسلى ات وط اتعاما ر وط اتلداريو ثلوايز 
رل تس يل اوهداب ثا اتوتال لو ثيلا ةامت مس .  بااتذي يخا ثائسا غيا اتوايز اتلتخخا رعدد لو اوهد

%( لو 6,2( ثا اتار  اتاار   لو اتلراايات  18(دقي ل لو ات وط اتعاما   تدوال خلي ا  60 - 46 
%.( وها لت اارل موعا لا ثا ةال اترطوتتيو 6,4(ثةامت   19مسرل اوهداب اتةليل ألا ثا خلي ا  

(دقي ل لو ات وط اتعاما    75 - 61اتوتال لو  رواق  هدثيو  . ثيلا ةامت مسرل تس يل اوهداب ثا 
% (لو مسرل اوهداب اتةليل ألا ثا خلي ا 12,5( ثا اتار  اتاار   لو اتلراايات  18تدوال خلي ا  

(حيأل  ةلت هذه اتوتال عدد اوهداب 19%(. وها مسرل لتواوتل تصاتح خلي ا  25,8( ثةامت  19 
+ 90 – 76ةامت مسرل تس يل اوهداب ثا اتوتال لو   ( .ثيلا 18لضاعوا علا علي  ثا خلي ا  

% (لو مسرل 25( ثا اتار  اتاار   لو اتلراايات  18(دقي ل لو ات وط اتعاما   تدوال خلي ا 
(حيأل 18%(. وها مسرل لتواوتل تصاتح خلي ا  19,3ثةامت   19اوهداب اتةليل ألا ثا خلي ا 
(ةلا او اوهداب اتلدلل اتتا تس ل ثا اتار  اوخيا لو  6(ل ارل  8 ةلت هذه اتوتال عدد اوهداب  

    ت ةل اوعا اتلد  واتواضح ثا حس  متائا اتلراايات وةذتا ابستعداد اتردما تلواق اتلتراايلاتلراايات 
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مسرا عاتيل تلا ت ةل  لو اعا واضح ثا اث  اتاو  اتلعمويل تالعريو وأدائد  اتلدااي ثيلا ةامت مسرل  
( هدثا وةامت اتمسرل 5اتلس لل ثا "خا ار  ساعل لو أسلمل اتلراايات  اوارعل ع ا هو  اوهداب 

% وهذا يدل على التالا اتواق اتل ااةل لو قارليات ردميل ولداايل عاتيل  .وةامت 15اتلئويل أةعا لو 
ا اتوما هذه اتمسرل اتلدلل لو اوهداب ثا اتدقائز اوخيال دبتل على او اتواق تستلا ثا عطائد

واتخططا  ثا ةل أوقات اتلرااال  تحت ااوب لختلول ل  ات دال على اتتس يل ثا وقت وحسب 
اتى اتار  اوخيا لو وقت اتلرااال    16ااوب اتلراايات ثيلا رلجت عدد اوهداب اتلس لل لو اتدقي ل 

ا ات وط اوول % لو مسرل اوهداب اتلس لل  .عدد اوهداب اتلس لل ث52هدثا ومسرل أةعا لو  16
هدثا  14% ألا عدد اوهداب اتلس لل ثا ات وط اتعاما ثةامت 56( ورمسرل 18ها    18تخلي ا 
  3( ورمسرل15ات وط اوول ها   في  .عدد اوهداب اتلس لل 19%  ألا ثا خلي ا 43ورمسرل 

لت اإللااات %( وس 51ورمسرل   16% (ألا عدد اوهداب اتلس لل ثا ات وط اتعاما ثةامت هدثا 48,
( على 1-2اتعاريل اتلتحدل  علاميل أهداب ودخل لالاها خلسل أهداب  . حيأل ثاست على اتيلو رمتي ل  

-1(ع  امت لت إتى اتدوا  ر  اتمدائا تتووس على اتسعوديل  1-2(   ,ع  خسات ل  علاو  2-3اتةويت  
( ثاست 0-0تعادتت علاو ل  اتةويت   ا(.  ثيل0-1( ع  امت لت اتى اتلرااال اتمدائيل تتووس على علاو  0

-1( ع  امت لت إتى اتدوا  ر  اتمدائا تتووس على قطا  0-2(وعلى اترحايو  0-4علاو على اتعااق  
( راةالت اتتا يح رعد او امتدت راتتعادل 5-6(. ع  امت لت اتى اتلرااال اتمدائيل تتووس على اتسعوديل  0

س ل إسلاعيل لطا خلسل أهداب لو اصل علاميل س لدا  إلضاثا .اتسلرا ثا وقتدا اوصلا وا
%( لو ل لوع اوهداب 16% لو أهداب اتلمتخب اإللاااتا ورواق   63اتلمتخب اإللاااتا أي رمسرل 

اتلس لل ثا اترطوتل. ثا حيو وصلت علاو إتى مدائا اترطوتل  رعد أو ثاست على اتةويت واتيلو 
ت ر  اتمدائا ع  تعرت اتلرااال اتمدائيل ل  اإللااات تتخسا واإللااات  ع  ثاست على اترحايو ثا ا

( س لت علاو أهداب وس ل عليدا عالعل  .ثيلا س ل حسو اري  لدا   علاو أارعل 0-1اتلرااال  
%( لو أهداب 12,9%(لو أهداب اتلمتخب اتعلاما . .ورواق     57أهداب لو أصل سرعل ورمسرل  

اتلختلول تألهداب اتلس لل يعود تألساتيب اتلداايل واتطاق اتد وليل اترطوتل  ولو خالل دااسل اتمسب 
وثاعليتدا واتلياقل  اترد ميل اتعاتيل وقااءل اتلرااال رصوال صحيحل لو قرل اتلداب واتالعب اترديل ثا 
علليل تس يل اوهداب . تتةوو اتلال ابوتى اتتا تووس ردا رةخل اتخليا رعد امتااا طال سرعل ع ا 

ل .  خالل اإلطالع على اترطوبت اتسار ل تةخل اتخليا  م د إو اتةويت واتعااق وقطا اتسعوديل رطوت
 (  .3قد ثاست ثا اترطوبت  اتتا أقيلت ثا رلدامدا  اماا اتى ات دول 

ثا دوتل قطا حيأل ةاو ععدد 1974(  ثا عا   (84ورلغ أعلى عدد تتس يل اوهداب  تدذه اترطوبت   
( رسععرب قلععل عععدد 1970لرععااال  ثيلععا رلععغ اقععل عععدد لععو اوهععداب سعع لت ثععا رطوتععل  (22اتلراايععات  

اتلراايات  بو عدد اتواق اتل ااةل ةعاو أارععل ومدعا أقيلعت وول لعال  . وةامعت ععدد اتلراايعات سعتل 
لراايات . ةلا او علليل اتتدديب تدل على ات عول واتدقعل واتسعاعل واتلدعاال اتوميعل تالععب وقداتع  علعى 

 تتدديب لو ألاةو لختلول وتتخعا ةذتا راتعالل اتموسا واتردما  .ا
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 (يمثل تواريخ بطوالت كأس الخليج وهدافوها والدول الفائزة3جدول )                     

اتلةاو اتذي 
 أقيلت ثي  اترطوتل

 اوهداب اتدداثوو اتسمل
عدد أهداب  

 اترطوتل
 اتدوتل اتوائسل

 1970 اترحايو 
خلب ولحلد  واد 

 اتلسعود /اتةويت
أهداب  3

 تةل لمدلا
19 

 اتةويت 

 5 سعيد غااب /اتسعوديل  1972 اتسعوديل 
 

25 

اتةويت روااق 
اوهداب عو 
 اتسعوديل 

 6  اس  يع وب /اتةويت  1974 اتةويت
تةويت /ت   46

يدخل #لالاها 
 أي هدب 

 اتةويت 84 9  اس  يع وب /اتةويت 1976 قطا

 اتعااق# 70 10 حسيو سعيد 1979 اتعااق 

 1982 اإللااات
يوسب سويد ولا د عرد 
هللا سات  خليول وإرااهي  

 سيد 

أهداب  3
 تةل لمدلا

40 
 اتةويت *

 اتعااق  39 7  –حسيو سعيد 1984 علاو 

 اتةويت  53 6 ثدد خليل  1986 اترحايو

 1988 اتسعوديل 
احلد ااضا وسهيا 

 رخيت 
 تةل لمدلا  4

34 
 اتعااق 

 اتةويت **# 21 5 لحلد إرااهي   1990 اتةويت 

 قطا      # 30 3 لرااا لصطوى  1992 قطا

 1994 اإللااات 
ثؤاد أموا  ولحلد 

 اتصوثا 
أهداب  4

 تةل لمدلا 
34 

 اتسعوديل 

 اتةويت  35 4 لحلد سات  / قطا  1996 علاو 

 اتةويت  40 9  اس  اتدويدي / اتةويت  1998 اترحايو 

 5 هاما اتضارط 2002 ل اتسعودي
اتسعوديل       33

# 

 اتسعوديل  46 5 طالل يوسب 2003 اتةويت 

 قطا         # 45 4 علاد اتحوسما  2004 قطا 

 اإللااات     # 32 5 إسلاعيل لطا 2007 اإللااات

   علاو             31 4 حسو اري  2009 علاو
 # 

 ل *امسحب اتعااق لو اترطوتل بسراب سياسي

 **امسحاب اتسعوديل قرل امطالق اترطوتل رسرب تعويذل اترطوتل ثيلا امسب اتعااق رسرب اتتحةي   

 # تلعل اتواق اتتا ثاست راتدوال ثا رلدامدا اتلمالل 
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 :عرض وتحليل ومناقشة طرق تسجيل األهداف  4-2

(  4(  ولو ات دول اق   18لو خالل اتدااسل اتتحليليل تعلليل تس يل اوهداب ثا رطوتل خلي ا      
(  . و ةلت اتاةالت 1% (  18,7( هدثا ومسرل  6يتضح او عدد  اوهداب  اتلس لل راتاأل ةاو   

% (لو مسرل اوهداب اتلس لل ثيلا ت ةل مسرل اوهداب اتتا س لت لو 15اتحال اتلرا ال مسرل  
  ااء حابت عارتل لعل اليل  امريل أو اةلل ساويل .

 (4جدول )                                            

 طريقة تسجيل األهداف وعددها ونسبها المئوية يمثل                             

 اتلالحاات اتمسرل اتلئويل عدد اوهداب طاي ل تس يل اوهداب

  %18,7 6 ضارل اال

  %15,6 5 ضارل حاه لرا ال

  %46,8 15 اختااق اتلداثعيو

  %12,5 4 لمط ل ات ساء لو خااج

  %9,3  3 اةالت  ساء

  %0 0 خطا ثا لالاه

 ( 5جدول )                                                 

 يمثل طريقة تسجيل األهداف وعددها ونسبها المئوية                          

 اتلالحاات اتمسرل اتلئويل عدد اوهداب طاي ل تس يل اوهداب

  %16,1 5 ارل االض

  %9,6 3 ضارل حاه لرا ال

  %54,8 17 اختااق اتلداثعيو

  %4,6 2 لو خااج لمط ل ات ساء

  %12,9  4 اةالت  ساء

  %0 0 خطا ثا لالاه
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(هدثا وهذه مسرل  12%(لو مسرل اوهداب وةامت  35أو خطخ قايب على لمط ل ات ساء  ةلت مسرل  
دلل ل اامل راتطاق اوخا  اتتا س لت ردا اوهداب وابستوادل لو اتحابت اتعارتل و اتتدايب عليدا ل

واستجالتدا ثا حس  متائا اتلراايات. او هذا اتتموع ثا تس يل اوهداب يا   ر ةل لد  اتى اوداء 
واو تس يل هةذا موع لو اتلدااي واتوما اتعاتا تالعريو راعترااه  اتمخرل اتللتاسل لو بعرا اتعات  

اوهداب وتحت ضجط عاتا لو اتلداثعيو يعترا أعاا لدلا تلا ت دده ةال ات د  لو تطوا ةريا ثا ةل 
(  .ثيلا رلغ عدد 2اتمواحا اتلداايل تالعريو واوداء اتعاتا تحت ةاثل اتضجوط عليد  داخل اتللعب  

% (لو عدد اوهداب وهذه 12,5سرل  ( هدب س لت م4اوهداب اتلس لل لو خااج لمط ل ات ساء  
او ابستوادل لو  لى خطوط اتدثاع تلواق اتلماثسل مسرل  يدل ثا حد ذاتدا وها ومسرل لدلل تلتجلب ع

اتحابت اتعارتل واتتدايب عليدا واستجالتدا ثا حس  متائا اتلراايات حيأل او لمط ل او محل اتواقعل 
د و  ثا خلز اتوااغات  اتواسعل عمد او محل وقلل أسول خطوط اتتلال لو اتلماطز اتحيويل تل

 .(3) اتلداثعيو ثا تلا اتلماطز وةذتا صعورل ت دي  اتتجطيل ريو اتلداثعيو وسدوتل تمويذ ات لل اتخططيل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

,  1عععب اتحديعععل ثععا ةععال ات ععد   : ات ععاهال , لاةععس اتةتععاب تلم ععاط(*علععا أرععو اتل ععد  وإرععااهي   عععالو: اتتحليععل اتومععا تطععاق اتل1 
 .    208,ص 1997

, 1,1999( عععالا لحسععو ولوثععز اتلععوتى : اتتلععاايو اتتطويايععل رةععال ات ععد  , ابادو , داا اتوةععا تلطراعععل واتم ععا واتتوسيعع  ,ط2 
  197ص

 اا اتوةا اتعارا( ارااهي   عالو : اتت ميات اتحديعل رةال ات د  , ات اهاه , د2 
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 :االستنتاجات  5-1

( هدب ثا ةل لرااال وها مسرل لتوسطل لو اوهداب 2,2او لتوسط لعدل تس يل اوهداب هو   -
 اتلس لل  .

او ثاعليل خط اتوسط ةامت عاتيل قياسا اتى خطوط اتلعب اوخا  سواء ةامت لو ماحيل اتتدديب او  -
 تد ولا  .ارط خطوط اتلعب  او اتتواسو اتدثاعا وا

 % (لو اوهداب اتلس لل  . 18 ةلت مسرل اوهداب اتلس لل راتاأل مسرل   -

 % (لو مسرل اوهداب اتلس لل  .  15 ةلت اوهداب اتلس لل لو اتاةالت اتحال اتلرا ال مسرل   -

ايب  ةلت مسرل اوهداب اتلس لل لو  ااء اتحابت اتعارتل  اليل  امريل , اةلل ساويل , او خطخ ق -
%  (لو مسرل اوهداب حيأل س ل أةعا لو هدب وهذا يدل على تجلب  35لو لمط ل ات ساء  مسرل 

 ات وامب اتخططيل على اتلداايل  ثا تس يل اوهداب   . 

ليل اتواق اتى اتلعب ات لاعا واتةال ات اللل  وهذا يادا واضحا ثا او اوهداب س لت لو  لي   -
   واتوسط  .لااةس اتلعب ثا اتدثاع واتد و

% (لو مسرل 18 ةلت مسرل اوهداب اتلس لل ثا ردايل اتار  ساعل اووتى لو اتلراايات مسرل   -
 اوهداب اتلس لل وها مسرل تدا تخعيا لعموي لد  ثا حس  متائا اتلراايات.

 % (وهذا يدل15رلغ  مسرل اوهداب اتلس لل ثا اتار  ساعل اوخيا لو سلو اتلراايات  اةعا لو  -
على ات ارليات اتردميل  واتلداايل  تلواق اتل ااةل وابستلااا ثا ات دد اتردما  واتتاةيس ثا أي وقت 

 لو اتلراايات .

 :التوصيات  5-2  

تطويا اتلياقل اتردميل اتعالل تتتالء  ل  أسلوب ةال ات د   ات اللل اتتا بت د ا رعلو رلااةعس اتلععب رعل  -
 ل اتلااةس واستجالل اتلوهوروو  لمد  ثا تح يز اتووس   . او ةل بعب يةوو لؤهال تةاث

اتتخةيد على استجالل اتحعابت اتعارتعل ثعا تسع يل اوهعداب تلعا ت عةل  لعو اععا واضعح ثعا حسع  متعائا  -
 اتلراايات. 

اتتخةيد على ةواءل خط اتوسعط  لع  اتتخةيعد علعى تلعاايو  دقعل اتتدعديب لعو خعااج لمط عل ات عساء تلعا   -
 أعا لد  ثا حس  متائا اتلراايات   .   ت ةل  لو

علل دواات تدايريل تتطويا اتحةعا  وابسعتعامل راتحةعا  ات عراب تلواةرعل حاةعل اتلععب اتتعا أصعرحت  -
 أةعا ساعل لو ذي قرل.

 اتتخةيد على تموي  اوساتيب اتخططيل تلواق اتل ااةل  ثا حاتتا اتووس واتخساال   .   -

ى ةوععاءل خععط اتوسععط لعع  اتتخةيععد علععى تلععاايو دقععل اتتدععديب اترعيععد اتتدععديب اتتخةيععد علععى اتلحاثاععل علعع-
 راتاأل واتةاات اتعارتل   . 

اسععتخدا  اوسععلوب اتععذي اترععع  اتراحعععاو ثععا تحليععل لراايععات اتععدواي اتللتععاس  وةععذتا لععدارا اومديععل   -
 اتعااقيل رةال ات د    .
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 التاسعة عشروخليج الثامنة عشر تحليل لبعض النواحي التهديفية في بطولة كأس ال

ه  وبعتراا اتح ي ا تلتعريا عو اتلستويات اتتدايريل اتعليا اوإو رطوتل ةال اتخليا ها اتلراايات       
داب ها لو اتلتطلرات  اتائيسعيل ثعا علليعل اوهاتتا وصلت إتيدا اتواق اتخلي يل  . واو علليل تس يل 

تعوالل اتائيسيل اتتا يعتلعد عليدعا ثعا ات وامعب اتلداايعل واتخططيعل اتووس تلواق اتلتراايل رل ها احد ا
واترد ميل ثا ةل اتلماثسات اتةاويل   . ويددب اترحأل  إتعى لعاثعل اتواقع  اتتدعديوا تللمتخرعات اتخلي يعل 

وأسلمل تس يل اوهداب واتطاق اتتعا سع لت ردعا  2007اتل ااةل ثا رطوتل ةخل اتخليا اتعالمل ع ا 
اميل  اتل ااةل ثا هذه اترطوتل ول لرااال    .  وقا  اتراحأل رل عاهدل  ليع  لراايعات اترطوتعل اتواق اتعل

وتس يلدا ع  تحليلدا رابعتلاد على  اتتحليل اتوما تللراايات  واستلااات اتتحليل ع  اسعتخالص اتريامعات 
هعداب  واتطاي عل اتتعا وتحليلدا   . وقد توصل اتراحعاو إتى ععدل اسعتمتا ات لمدعا ععدد ولععدل مسعرل او

س لت ردا وأسلمل اتتس يل  وطاق اتلعب ات لاعا واتليل اتى أسلوب اتةال ات اللل   . وةعذتا توصعل 
اتراحعععاو إتععى عععدد لععو اتتوصععيات لمدععا اسععتجالل اتحععابت اتعارتععل ثععا حسعع  متععائا اتلراايععات  واسععتخدا  

تخةيد على استخدا  طعاق تحليعل  ديعدل تتعتالء  اوساتيب اتحديعل تتطويا اتالعريو واتحةا  واتلداريو وات
                                  ل  اتت د  اتعللا  واتتةموتو ا اتحاصل ثا اتعات  .

 :المصــــادر
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 .    1999,ط,

عالا لحسو إسلاعيل: واق  اتتدديب عمعد بعرعا اتدا عل ابوتعى رةعال ات عد  ثعا اتععااق ,اسعاتل لا سعتيا ,ةليعل  -5
  .  1983اتتاريل اتاياضيل , العل رجداد ,

,اإلسةمدايل ,لطعار   ايعدل اتسعويا   دااسات لعلليل ثا ريوليةاميةيل اتحاةات اواضيل: لال لحلد عالء اتديو  -6

1980  

 .1996, داا اتوةا اتعارا  ,اوسل اتعلليل ثا تدايب ةال ات د  , أت اهاه لحلود لختاا : .حموا -7

( تحليل اتلستو  اتومعا تلوعاق اتل عا اةعل  ثعا تصعويات  عراب اسعيا رةعال ات عد   1999صرا  لحلد لصطوى     -8
 .      1998,ل لل اتتاريل اتاياضيل , العل رجداد ,اتل لد اتتاس  , اتعدد اتعاتأل  ,

 .   1989 1صووت ثاج : ات يال اتموسا , ات اهال لةترل ابم لو اتلصايل ,ط -9.
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Calendar and reality hit the net in the Gulf Cup football on the road 
according to the time of registration and correction of injury to the 
Gulf Cup eighteenth and nineteenth. 

 
ph.d Ayad abd Rahman Shamari     coach games qaaid Abdullah 

 
 

ABSTRACT: 

      The Gulf Cup is the most important matches and as a true 
expression of high levels of training they had reached the Gulf 
difference. And the process of scoring goals is one of the key 
requirements in the process of winning teams competing, but is one of 
the key factors upon which the skill and tactical aspects and intention in 
all competitions career. The research aims to know the reality of the tally 
teams participating in the Gulf Cup Gulf eighteen times and The 
nineteenth scoring goals and the ways in which registered the eight 
teams participating in this tournament match well. And the researcher to 
view all the matches and recorded and then analyzed based 
On technical analysis of games and forms of analysis and data 
extraction and analysis. Researchers have reached several conclusions, 
including the number and percentage rate of the objectives and the 
manner in which and times recorded by the recording and collective 
modes of play and the tendency to approach the ball overall. The 
researchers also found a number of recommendations including the use 
of cases in the resolution of fixed matches and the use of modern 
methods for the development of players, referees, coaches and the 
emphasis on the use of new methods for the analysis to fit with the 
scientific and technological progress made in the world. 

 

 

 

 

 


