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ان بطولة كاس العالم هي المباريات األهم واالعتبار الحقيقي لمتعبير عن المستويات  

التدريبية العميا التي وصمت اليها الفرق العالمية . وان عممية تسجيل االهداف هي من 
بات الرئيسة في عممية الفوز لمفرق المتبارية بل هي أحد العوامل الرئيسة التي تعتمد المتطم

عميها في الجوانب المهارية والخططية والبدنية في كل المنافسات الكروية . ويهدف البحث الى 
 6000و  6002مقارنة الواقع التهديفي لممنتخبات العالمية المشاركة في بطولتي كاس العالم 

 26المشاركة في هذه البطولة ولـ  26تسجيل االهداف والطرق التي سجمت بها الفرق الـ  وازمنة
مباراة . وقام الباحثون بمشاهدة جميع مباريات البطولتين وتسجيمها ثم تحميمها باالعتماد عمى 
 استمارة التحميل الفني لممباريات ثم استخالص البيانات وتحميمها . وقد توصل الباحثين الى عدة

استنتاجات منها عدد ومعدل نسبة االهداف والطريقة التي سجمت بها وأزمنة التسجيل وطرق 
المعب الجماعي والميل الى اسموب الكرة الشاممة . وكذلك توصل الباحث الى عدد من 
التوصيات منها استغالل الحاالت الثابتة في حسم نتائج المباريات واستخدام االساليب الحديثة 

عبين والحكام والمدربين والتاكيد عمى استخدام طرق تحميل جديدة لتتالئم مع التقدم لتطوير الال
 العممي والتكنولوجي الحاصل في  العالم . 

  



A Comparative study of tactics plans  
of the world cup finals (2006 – 2010) 

 
World cup finals are the most important matches, they show the real 
level that the national teams have reached. Scoring is the biggest goal 
of the wining process, it is one of fundamental factor that require skills, 
tactics and physical ability in all football competitions. The study seeks 
to compare the scoring positions of the world cup finals (2006 – 2010) 
, the time the goals had been scored and finally the way the goal had 
been scored for all the 32 teams and for all the 64 matches. The 
researchers watched all the matches of the two tournaments and 
analyzed by the technician analyzed form of the matches, then 
concluded the results and analyzed them. The researchers have 
concluded the number and ratio of the scoring, how they have been 
scored, the scoring times and the teams tend to play comprehensive 
playing as well. In addition the researchers have concluded some 
recommendations for example free kicks have helped in wining, using 
the developed technical approaches for developing the players, 
referees and the coaches and finally the finding new analysis methods 
to meet with progress  of the science and technology in the world.  
 
 
 

 


