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 دراسة تحليلية لألهداف التي سجلت خالل بطولة كاس العالم لكرة القدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  -:مقدمة البحث

تحتل كرة القدم مكانًا بارزُا بين األنشطة الرياضية المختلفة، ويحرص الجميع على  
ثارة نظرًا لما تتميز به من تنافس  مشاهدة مبارياتها لما تضيفه تلك الرياضية من بهجة وا 

يشترك فيه فريقان يتبادالن من خالله مواقف لعب متغيرة سوا كانت دفاعية أو هجومية، وما 
مكانيات من الالعبين لمواجهة أحداث ومتغيرات المباراة ذات المواقف  تتطلبه من قدرات وا 

وز كذلك المجهود الذي يبذله الالعبين داخل الملعب المتغيرة والسريعة من أجل تحقيق الف
 (17:5)                                      لكبر مساحة الملعب وطول زمن المباراة.

ويالحظ بعد نهاية كل بطولة يتركز الحديث في كل مكان عن األهداف التي سجلت في 
لإلداري  –للمدرب  -لالعب –للناقد  –البطولة ويظهر الخالف بين مختلف اآلراء ) المتفرج 

 .هداف وطرق إحرازها، وكذلك من حيث جملها حسب وجهات النظر المختلفة( عن األ

م( أن القدرة على التصرف الخططي السليم 1996ويذكر إبراهيم شعالن وعمرو أبو المجد )
بشقية الهجومي والدفاعي هو العامل الحاسم في الفوز بالمباراة، فقد تكتمل عناصر اللياقة 

ي لمهارات اللعبة والصفات اإلرادية والنفسية للفريقين، إال أنه البدنية العالية والمستوى الفن
سوف يبقى دائمًا من الصعب تحقيق التطابق فيما بين الفريقين من حيث الفكر والتحركات، 

 )305:1)            لذا فالتركيز عليها يعد من العوامل الجوهرية لحسم نتيجة أي مباراة.

أمريكا الشمالية وفى أفريقيا وفى آسيا وأخيرًا في ُأقيمت في أوربا، وفى أمريكا الجنوبية، وفى 
( دولة إلى التصفيات النهائية، والتي ُأقيمت في 32استراليا هذا كله من أجل وصول عدد )

م في جنوب أفريقيا بعد صراع بينها وبين دولة المغرب ومصر على 2010شهر يونيه عام 
 .قارة أفريقياالحصول على لقب البلد المستضيف للمونديال األول في 
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 :مشكلة البحث
قسم المناهج وطرق  –جامعة الكويت  –ومن خالل خبرة الباحث كأستاذ مساعد  بكلية التربية 

ومقرر لشعبة التربية البدنية والرياضية ) مادة كرة القدم ( وكالعب سابق مارس  –التدريس 
الكويت ) النادي العربي( لعبة كرة القدم فترة تجاوزت عشرة سنوات وعضو مؤسس ألحد أندية 

ونائب لرئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم لعدة دورات، باإلضافة إلى حضور الباحث لعدة 
دورات محلية ودولية في كرة القدم، فقد الحظ الباحث أن معظم فرق كرة القدم على كافة 

الفرص  المستويات تعانى من مشكلة قلة إحراز األهداف في مبارياتها وضياع العديد من
التهديفية، وقد يرجع السبب في ذلك هو ندرة الالعبين الهدافين والموهوبين ، األمر الذي 
انعكس أثره على أداء المنتخب الوطني بدولة الكويت حيث أصبح المنتخب يعانى من نفس 

 .المشكلة

أن  وبهذا فقد ظهرت الحاجة الشديدة لدراسة هذه الظاهرة بأسلوب علمي، ومن ثم رأى الباحث
يقوم بدراسة تحليلية لألهداف التي أحرزت في بطولة كاس العالم التي ُأقيمت في جنوب 

م، والتي تلقى الضوء على بعض الجوانب التي يمكن االستفادة منها من 2010أفريقيا عام 
جانب المسئولين وخاصة المدريين وكذلك لتطوير خطط التدريب من الجانب الهجومي 

ء وضع البرامج التدريبية، مما قد يساعد ويؤدى في النهاية إلى تحسين والخاص بالتهديف أثنا
قدرات الالعبين على التهديف وزيادة فاعلية استغالل فرص إحراز األهداف باعتبار أن بطولة 

  .كأس العالم تحتوى في متطلبتها على أحدث خطط وطرق وأساليب التدريب تقدمًا وتنفيذاً 

 :أهداف البحث

ى أجراء دراسة تحليلية لجميع األهداف التي سجلت خالل بطولة كأس العالم يهدف البحث إل
م، والتعرف من خاللها 2010لكرة القدم التاسعة عشر، والتي ُأقيمت في جنوب أفريقيا عام 

  :على

 .عدد األهداف المسجلة خالل البطولة .1

  .أكثر األماكن والمناطق من الملعب التي تم منها إحراز األهداف  .2
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نسبة عدد األهداف التي سجلت عن طريق كل من الخطط الجماعية والخطط   .3
 .الفردية

  .(بالرأس -القدم اليسرى -نسبة األهداف التي سجلت ) بالقدم اليمنى  .4

 .نسبة عدد األهداف التي سجلت خالل أشواط المباريات ونوعية الخطط  .5

  .ختلفة من الملعب ونوعية الخطةنسبة عدد األهداف التي سجلت من األماكن الم .6

  .نسبة عدد األهداف المسجلة من أماكن ثابتة .7

 :تساؤالت البحث

 ؟2010ما هي عدد األهداف المسجلة خالل بطولة كاس العالم جنوب أفريقيا  .1

 ما هي أكثر األماكن والمناطق إحرازًا لألهداف ؟  .2

 طة جماعية أو خطة فردية؟ما هي نسبة عدد األهداف التي سجلت عن طريق خ .3

 بالرأس(؟ -بالقدم اليسرى -ما هي نسبة عدد األهداف التي سجلت ) بالقدم اليمنى .4

 ما هي نسبة عدد األهداف التي سجلت من األماكن المختلفة من الملعب؟ .5

 ما هي نسبة عدد األهداف التي سجلت من األماكن المختلفة من الملعب؟ .6

 األهداف المسجلة من أماكن ثابتة ؟ما هي نسبة عدد  .7

 :مصطلحات البحث

                           Collective offensive plan :الخطة الهجومية الجماعية

هي استخدام مجموعة من الالعبين متعاونين للمهارات األساسية في تحركات  
 (103:21ومناورات بغرض تسجيل هدف أو أهداف في مرمى الفريق المنافس.)

                     Plan individual offensive :الخطة الهجومية الفردية

هي استخدام الالعب لمهاراته األساسية واستعداداته في إطار تحركات ومناورات فردية بغرض 
 (15:22إحراز األهداف في مرمى الفريق المنافس.)
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                                             Goal area :منطقة المرمى

تبدأ عند كل من نهايتي الملعب برسم خطان عموديان بزاويا قائمة على خط المرمى  
ياردات  6ياردات من كل قائم، ويمتد هذان الخطان داخل الملعب على مسافة  6على مسافة 

  .ثم يوصالن موازى لخط المرمى

 

           The front part of the area                   :منطقة الجزاءالجزء األمامي ل

هي جزء من منطقة الجزاء في الملعب محصورة بين الخط الوهمي المار بمنطقة  
  .ياردات 6الجزاء والموازى لخط المرمى وبين امتداد خط الـ 

             The back of the penalty area الجزء الخلفي لمنطقة الجزاء

هي جزء من منطقة الجزاء في الملعب محصورة بين الخط الوهمي المار بمنطقة  
 .الجزاء والموازى لخط المرمى وبين الخط األمامي لمنطقة الجزاء

                            Outside the penalty area منقطة خارج الجزاء

منتصف الملعب وحتى الحدود هي المنطقة الواقعة داخل الملعب والمحصورة من  
 .الخارجية لمنطقة الجزاء

                                     Fixed positions المواقف الثابتة

هي ضربات الجزاء أو الضربات الحرة المباشرة وغير المباشرة أو الضربات الركنية )  
  )18:24()111:23ضربات المرمى(.) -ضربة البداية –رميات التماس 

  :جراءات البحثإ
  :منهج البحث

استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي عن طريق المالحظة والتحليل  
 .لجميع األهداف حيث يعتبر انسب الطرق التي يمكن أن تستخدم في هذه الدراسة
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  :عينة البحث

النهائية لبطولة اشتملت عينة البحث على مباريات األدوار التمهيدية ومباريات األدوار  
( فريقًا 32والتي اشترك فيها ) 2018كأس العالم لكرة القدم والتي ُأقيمت في روسيا عام 

 :( فرق، كما هو مبين بالجدول التالي4( مجموعات كل مجموعة تمثل )8وطنيًا قسمت إلى )

 (1جدول)

 يبن عدد الفرق المشتركة وتوزيع مجموعتها

 المجموعة األولى

 فرنسا –جنوب أفريقا  –مكسيك ال –االوروغواى 
 المجموعة الثانية

 نيجريا -اليونان –كوريا الجنوبية  –األجنتين 
 المجموعة الثالثة

 الجزائر –سلوفينيا  –انجلترا  –الواليات المتحدة 

 المجموعة الرابعة

 صربيا -استراليا –غانا  –ألمانيا 
 المجموعة الخامسة

 الكاميرون –الدنمارك  -اليابان -هولندا
 المجموعة السادسة

 إيطاليا –نيوزيلندا  -سلوفاكيا -باراغوى

 المجموعة السابعة

 كوريا الشمالية -ساحل العاج –البرتغال  –البرازيل 
 المجموعة الثامنة
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 هندوراس -سويسرا –تشيلي  -أسبانيا

 أجهزة وأدوات ووسائل القياس

 .P5جهاز كمبيوتر -1

  .TV. Tuner كارت -2

 .نات مدمجة تم نسخ المباريات عينة البحث عليهااسطوا -3

 .استمارة تسجيل البيانات  -4

 أدوات جمع البيانات

قام الباحث بالمالحظة العلمية الموضوعية وذلك عن طريق تحليل جميع أهداف  
مباريات البطولة من خالل مشاهدة شرائط الفيديو والتي تم تسجيلها لجميع مباريات البطولة 

 .( مباراة56لمختلفة )بأدوارها ا

 

كما تم تصميم استمارة خاصة للمالحظة بعد الرجوع إلى المراجع العلمية المتخصصة  
التي استخدمت فيها استمارة المالحظة العلمية باإلضافة إلى خبرة الباحث الشخصية ثم 
عرض الباحث االستمارة على عدد من األساتذة المتخصصين في لعبة كرة القدم في كل من 

 .%100الكويت وجمهورية مصر العربية وقد جاء إقرارهم لالستمارة بنسبة 

 : صدق وثبات االستمارة
  :أوال: الصدق

استخدم الباحث صدق المحكمين من خالل عرض االستمارة التحليلية على خمسة  
   -:محكمين ولحساب صدق المحكمين لالستمارة كما في الجدول التالي
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 5ء في استمارة تسجيل األهداف في كرة القدم ن= ( آراء الخبرا2جدول )
غير  موافق الهدف  المحاور

 موافق
موافق إلى 
 حد ما

 النسبة

 

 األشواط 

%100 - - 5 األول   

%100 - - 5 الثاني   

%100 - - 5 اإلضافي   

 نوعية الخطة 

 التهديفية 

%100 - - 5 فردية   

%100 - - 5 جماعية   

 

آماكن ومناطق 
 التسجيل 

%100 - - 5 داخل منطقة المرمى  

%100 - - 5 خارج منطقة المرمى   

%100 - - 5 الجز األمامي من منطقة الجزاء   

%100 - - 5 الجز الخلفي من منطقة الجزاء   

%100 - - 5 ضربة حرة   

%100 - - 5 ضربة جزاء   

أجزاء الجسم 
المستخدمة في 
 التسجيل 

%100 - - 5 القدم اليمنى   

%100 - - 5 القدم اليسرى   

%100 - - 5 بالرأس   

 

( إجماع الخبراء على استمارة المالحظة في تسجيل األهداف قيد 2يتضح من جدول رقم )
  .% مما يشير إلى صدق المحكمين لالستمارة100الدراسة بنسبة 

 :ثانيا:الثبات

عادة التطبيق لحساب ثبات االستمارة وطريقة   استخدم الباحث طريق التطبيق وا 
التحليل من خالل تحليل ثالث مباريات في الدور األول ثم أعادة تحليل نفس المباريات بعد 
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أسبوعين بنفس الطريق السابقة وفى نفس توقيت التحليل وتم التحليل كل األهداف المباريات 
  .باط بين التطبيق األول والثانيثم أيجاد معامل االرت

 (3جدول)

  معامالت االرتباط بين التطبيق األول والثاني

 الستمارة تحليل األداء الخططي الهجومي في كرة القدم عينة البحث
 معامل االرتباط الهدف المحاور

 

 األشواط

 0.945 األول

 0.963 الثاني

 0.985 اإلضافي

 نوعية الخطة

 التهديفية

 0.955 فردية

 0.973 جماعية

 

 آماكن ومناطق التسجيل

 0.987 داخل منطقة المرمى

 0.952 خارج منطقة المرمى

 0.963 الجز األمامي من منطقة الجزاء

 0.964 الجز الخلفي من منطقة الجزاء

 0.965 ضربة حرة

 0.942 ضربة جزاء

أجزاء الجسم المستخدمة في 
 التسجيل

 0.961 القدم اليمنى

 0.964 القدم اليسرى

 0.967 بالرأس

 

بين التطبيق األول  0.05( وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى 3يتضح من جدول )
 0.942الى 0.985والثاني يتراوح بين 
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 : عرض ومناقشة النتائج

 (4جدول )

 البطولةاألهداف المسجلة والنسبة المئوية لألهداف وعدد المباريات خالل مراحل مباريات 
عدد  األهداف المسجلة  ادوار البطولة 

 النسبة المئوية  عدد األهداف المباريات

%63.97 103 الدور األول التمهيدي   48 

( 16الدور الثاني )دور ال  30 18.63%  8 

( 8الدور الثالث )دور ال  16 9.93%  4 

%3.72 6 الدور قبل النهائي   2 

%3.13 5 دور تحديد المركز الثالث والرابع   1 

%0.62 1 المباراة النهائية   1 

% 100 161 المجموع   64 

 

( مباراة بواقع 64( في )161( أن عدد األهداف المسجلة في البطولة )4يتضح من جدول )
( مباراة بواقع 48( هدف في )103( هدف عن كل مباراة سجل في الدور التمهيدي )2.5)
( مباريات بواقع       ) 8( هدف في )30( سجل )16( عن كل مباراة وفى الدور )2.1)

3.75)  
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  )5جدول)

 عدد األهداف المسجلة من األماكن المختلفة من الملعب والنسب المئوية لألهداف

 (خالل مباريات األدوار المختلفة للبطولة) عينة البحث 
 جميع المباريات  مباريات األدوار النهائية  مباريات األدوار التمهيدية  مراكز تسجيل األهداف

األهدا
 ف

 النسبة  األهداف النسبة  األهداف النسبة 

%54.36 56 داخل منطقة المرمى  31 53.445%  87 54.03%  

الجز األمامي من منطقة 
 الجزاء

8 7.77%  - - 8 4.96%  

الجز الخلفي من منطقة 
 الجزاء

- - - - - - 

%22.33 23 خارج منطقة الجزاء   10 17.24%  33 20.49%  

%7.77 8 ضربة حرة   1 1.74%  9 5.59%  

%7.77 8 ضربة جزاء   16 27.58%  24 14.93%  

% 100 103 المجموع   58 100%  161 100%  

( هدف بنسبة 143( أن عدد األهداف التي سجلت داخل منطقة المرمى )5يتضح من جدول)
تعتبر أعلى نسبة تهديف مقارنة بباقي مناطق التسجيل األخرى داخل  %( وبذلك88.81)

 .الملعب
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 (6جدول)

 عدد األهداف المسجلة لكل من الخطط الجماعية والفردية

 (خالل مباريات األدوار المختلفة للبطولة )عينة البحث 
 

 نوع الخطة

  

 جميع المباريات  مباريات األدوار النهائية  مباريات األدوار التمهيدية

 النسبة  األهداف  النسبة  األهداف  النسبة  األهداف 

%58.25 60 خطة جماعية   28 48.27%  88 54.65%  

%41.75 43 خطة فردية  30 51.73%  73 45.35%  

%100 103 المجموع   58 100%  161 100%  

 

هدف بنسبة ( 88( أن عدد األهداف المسجلة من خطط جماعية بلغت )6يتضح من جدول )
%( وهذه نسبة مرتفعة، 45.35( هدف في الخطط الفردية بنسبة )73%( مقارنة )54.65)

مما يدل على ارتفاع مستوى األداء المهارى والخططي لدى الالعبين عما سبق في البطوالت 
 .السابقة

 (7جدول)

  )بالرأس –القدم اليسرى  -عدد األهداف المسجل بكل من ) القدم اليمنى 
 ) والنسبة المئوية لألهداف خالل مباريات األدوار المختلفة للبطولة ) عينة البحث

 
 نوع الخطة
  

 جميع المباريات  مباريات األدوار النهائية  مباريات األدوار التمهيدية

 النسبة  األهداف  النسبة  األهداف  النسبة  األهداف 

%76.69 79 بالقدم اليمنى   40 68.96%  119 73.91%  

%5.82 6 بالقدم اليسرى   9 15.52%  15 9.32%  

%17.49 18 بالرأس  9 15.525 27 16.77%  

%100  103 المجموع   58 10%  161 100%  



 

 Page 126 
 

 مجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضية المتخصصة

الثامنالعدد التاسع _ البحث   

( هدف بنسبة 119( أن عدد األهداف التي سجلت بالقدم اليمنى )7يتضح من جدول)
 .%( وهذه أعلى نسبة عن التهديف بالقدم اليمنى والرأس73.91)

( عدد األهداف المسجلة والنسبة المئوية لتسجل أشواط مباريات البطولة ) عينة 8جدول)
 (البحث

 

 نوع الخطة

  

 جميع المباريات  مباريات األدوار النهائية  مباريات األدوار التمهيدية

 النسبة  األهداف  النسبة  األهداف  النسبة  األهداف 

%41.70 43 الشوط األول   16 27.58%  59 36.66%  

%58.30 60 الشوط الثاني   25 43.10%  85 52.79%  

الشوط 
 اإلضافي

- - 17 29.32%  17 10.55%  

% 100 103 المجموع   58 100%  161 100%  

( أن أجمالي األهداف التي جلت خالل الشوط الثاني من المباراة تمثلت 8يتضح من جدول )
( هدف سجلت في األشواط 17عدد )( باإلضافة إلى 58.30( هدف بنسبة مئوية)60في )

%( مما يدل على ارتفاع التهديف في الجزء األخير من المباريات 10.55اإلضافية بنسبة )
 .نتيجة تمكن المدربين والالعبين من فهم وتحليل الفريق المناسب

  ( عدد األهداف والنسب المئوية لألهداف المسجلة من األماكن المختلفة من الملعب9جدول)

 )ونوعية الهجمة خالل مباريات األدوار المختلفة للبطولة ) عينة البحث
أماكن تسجيل 
 األهداف

 جميع المباريات  مباريات األدوار النهائية مباريات األدوار التمهيدية نوع الخطة 

 النسبة  األهداف النسبة  األهداف النسبة  األهداف

داخل منطقة 
 المرمى

%42.71 44 جماعية   25 43.10%  69 42.85%  

%11.65 12 فردية   6 10.43%  18 11.18%  

الجزء األمامي 
من منطقة 
 الجزاء 

%1.94 2 جماعية   - - 2 1.24%  

%5.84 6 فردية   - - 6 3.72%  
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الجزء الخلفي 
من منطقة 
 الجزاء

 - - - - - - جماعية 

 - - - - - - فردية 

خارج منطقة 
 الجزاء

%5.85 5 جماعية   2 3.44%  7 4.34%  

%17.47 18 فردية   8 13.79%  26 16.14%  

 - - - - - - جماعية  ضربة حرة 

%7.79 8 فردية   1 1.79%  9 5.59%  

 - - - - - - جماعية  ضربة جزاء 

%7.79 8 فردية   16 27.98%  24 14.94%  

%100 103  المجموع   58 100%  161 100%  

 

( 44التي سجلت بخطط جماعية داخل منطقة المرمى )( عدد األهداف 9يتضح من جدول )
( بطريقة فردية مما يدل على حسن األداء الخططي داخل منطقة المرمى 12هدف مقابل )

على خالف األهداف التي سجلت من خارج منطقة المرمى أن األداء الفردي ارتفع عن األداء 
  .المرمىالجماعي مما يدل على إتقان مهارة التصويب من خارج منطقة 

  (10جدول)

عدد األهداف المسجلة والنسبة المئوية بأجزاء الجسم المختلفة ونوعية الخطة خالل مباريات 
  )األدوار المختلفة للبطولة ) عينة البحث

أجزاء 
 الجسم 

مباريات األدوار النهائية   مباريات األدوار التمهيدية نوع الخطة   جميع المباريات  

 النسبة  األهداف  النسبة  األهداف  النسبة  األهداف 

بالقدم 
 اليمنى 

%53.39 55 جماعية   25 43.10%  80 49.68%  

%23.30 24 فردية   15 25.83%  39 24.22%  

بالقدم 
 اليسرى 

%2.92 3 جماعية   3 5.17%  6 3.72%  

%2.92 3 فردية   6 10.40%  9 5.59%  

%1.94 2 جماعية  بالرأس   - - 2 1.24%  
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%15.53 16 فردية   9 15.50%  25 15.55%  

%100 103  المجموع   58 100%  161 100%  

( ارتفاع نسبة التهديف الجماعي بالقدم اليمنى بنسبة عالية عن 10يتضح من جدول )
( هدف متابعة بالرأس مما يدل على حسن المتابعة من 25التهديف الفردي مع وجود )

  .الالعبين حتى نهاية الخطة الهجومية

 (11جدول)

عدد األهداف المسجلة والنسبة المئوية لألهداف خالل مباريات األدوار المختلفة للبطولة ) 
 (عينة البحث
أجزاء 
 الجسم 

نوع 
 الخطة 

مباريات األدوار 
 التمهيدية

مباريات األدوار النهائية    جميع المباريات  

 النسبة  األهداف  النسبة  األهداف  النسبة  األهداف 

الشوط 
 األول 

%33.98 35 جماعية   12 20.68%  47 29.19%  

%7.77 8 فردية   4 6.75%  12 7.45%  

الشوط 
 الثاني 

%24.27 25 جماعية   16 27.58%  41 25.47%  

%33.98 35 فردية   9 15.51%  44 27.34%  

األشواط 
 اإلضافية

 - - - - - - جماعية 

%29.48 17 - - فردية   17 10.55%  

%100 103  المجموع   58 100%  161 100%  

( أن هناك ارتفاع في تسجيل األهداف في الخطط الجماعية في الشوط 11يتضح من جدول )
الثاني واإلضافي مما يدل على وجود ترابط في األداء حتى نهاية المباراة مع وجود تهديف 

الفردية في حسم فردى في تلك المدة من األشواط لتفوق النواحي المهارية وتدخل الحلول 
 .المباريات
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 :االستنتاجات

( هدف 3.7ارتفاع نسبة التهديف عن كل مباراة حيث وصلت نسبة التهديف إلى ) -1
 .عن كل مباراة

ارتفاع نسبة التهديف الجماعي داخل المرمى مما يدل على حسن األداء الجماعي  -2
 .واالنضباط االنفعالي داخل منطقة المرمى

%( مما يدل على ارتفاع المهارة الفردية في 20طقة المرمى بنسبة )التهديف خارج من -3
  التصويب

نسبة كبيرة من األهداف سجلت في الدقائق األخيرة من المباراة مما يدل على ارتفاع  -4
   .مستوى الياقة البدنية لدى الالعبين حتى نهاية المباراة

لى حن متابعة التسجيل حتى وجود نسبة تهديف متوسطة للتسجيل بالرأس مما يدل ع -5
 .نهاية الهجمة

 التوصيات

   :في ضوء ما أسفرت عنة نتائج البحث يوصى الباحث بما يلي  

االهتمام باألعداد البدني والنفسي إلى جانب األعداد الخططي والمهارى لما لهما من  -1
 .اةدقيقة األخيرة من المبار  20أهمية كبيرة في حسم نتائج المباريات وخاصة في 

 .االهتمام بالناحية الهجومية بجميع أشكالها من منطقة الجزاء والمنطقة المواجهة لها -2

  .االهتمام بالتدريب على إنهاء الهجوم من المواقف الثابتة بأساليب حديثة ومبتكرة -3

اهتمام المدريين الفنيين بتدريبات الكرة ) مواقف المباريات( بعد أداء تدريبات بدنية  -4
  .ة الشدة والحملعالي

  .تدريب الالعبين على التصويب من داخل منطقة الجزاء -5

اهتمام المسئولين الكويتيين بضرورة احتكاك المنتخب الوطني الكويتي بفرق أخرى   -6
 تام لكسب الخبرة في أداء المبارياعلى الدو 
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