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 املهارات الهجومية:

تش متل عىل ادلفاع يعد املارات الهجومية واحدة من جانيب الأعداد املهاري يف لعبة كرة اليد اليت  

ن الهدف من الهجوم هو التصويب عىل املرىم وابلتايل تسجيل هددف  والهجوم. وكام هو معروف ا 

ضد الفريق املنافس, ويبدأأ جهوم الفريق حلظة انهتاء جهوم الفريق املنافس وفقداهنم الكدرة, ففدالهجوم 

لأهدداف يف مدرىم الفريدق هو الوس يةل اليت يس تطيع الفريق عن طريقها من تسجيل اكرب عدد من ا

 املنافس(.

ويمت ذكل عن طريق فتح ثغرات أأو خلخةل دفاع الفريق اخلصم.وينهتي  الهجوم حلظة فقددان الكدرة  

ددرا  هددف أأو دصدو   الفدة  من الفريق ويكون ذكل أأمدا عدن طريدق التصدويب عدىل املدرىم و ا 

 قانونية أأو قطع الكرة من قبل الفريق املنافس.

 

 مراحل الهجوم:

ذ يدخل الهجوم بأأربعة مراحل يه:  يدخل الهجوم بعدة مراحل أأثناء حدوثه, ا 

 مرحةل الهجوم الرسيع الفردي فالهجوم اخلاطف(. .1

 مرحةل الهجوم الرسيع امجلاع  فالهجوم اخلاطف املوسع(. .2
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 مرحةل بناء الهجوم فجهوم املراكز(. .3

هناء الهجوم فالاخرتاق(. .4  مرحةل ا 

 هنا ئه مبدرحةل واحددة فقدب وبن،داق, وقدد  نهتدي  املراحدل الأربدع دون ومن املمكن بدء الهجوم وا 

 جناق الهجوم.

ن يس تخدم مرحةل معينة أأو مرحلتني من مراحل الهجدوم دون الأردرايت وذكل   وميكن للفريق ا 

دسب نوع التدريب اذلي  درب عليه أأو دسب تكتيك الفريق املنافس أأثناء املباراة الن التكتيدك 

ذ اذلي خيص الفريق الو  احد خيتلف من فريق ا ىل أ رر فليس هناك مرحةل أأفضدل بصدورة مطلقدة, ا 

ن ما هو جيد ومناسب ملوقف قد يكون غري مناسب ل رر وما يناسب فريق قد ال يناسب فريدق  ا 

جادة وا  قان الالعبني للقواعد الأساسد ية واملهدارات الفرديدة  أ رر ولن،اق أأية مرحةل جهومية البد من ا 

ذ ا ن لك الواجب  وفرها يف ال  هجوم الس امي عند  طبيق اخلطة الهجومية املوضوعة من قبل املدرب, ا 

مرحةل جيب أأن  بىن عىل أأسس ومبادئ حصيحة ومعلية  دريبية طويةل منظمة, وقدد  تغدري املراحدل 

الهجوميددة املعطدداة مددن قبددل املدددرب دسددب  ددروف املبدداراة واملواقددف الدديت  ددد  أ نيددا ذلا فعددىل 

اقدف والتفدف بصدورة سدلوة ملوملدة املوقدف ادلفداع  اذلي قدد ينشد  بصدورة الالعبني اختاذ املو 

 مفاجئة أأثناء سري املباراة.

ومن املعروف أأن أأكرث مراحل الهجوم  عمتد عىل مجموعه من الالعبني قد يكدون اثندني أأو ثالثدة  

ن بقيدة الالعبدني يولدون الهجدوم مدع فدريقهم أأثنداء ال  ال ا  هجمدة ودد  يف الوصو  ا ىل مرىم اخلصم ا 

انهتاهئا ذلكل فأأن  عاون أأفراد الفريق يف الوصو  ا ىل هدف الفريدق املندافس وتسدجيل هددف مبد  

عىل أأساس اللعب الفردي واملهارات اخلاصة للك العب ومدى ا  قاهنا من قبل لك العدب يف فريدق 

 كرة اليد.

 :املرحةل الأوىل 

 الهجوم الرسيع الفردي :  .1

الرسيع حلظة قطع ودصو  الفريق عىل الكرة من الفريق املنافس عن  بدأأ مرحةل الهجوم الفردي  

 طريق:

a)  دصو  مدافع عىل الكرة أأثناء قيام الفريق املهامج ابلمترير أأو عن طريق ار داد الكرة مدن حدارس

 املرىم أأو هيلك املرىم.

b) حدو  أأرطاء جهومية من الفريق املنافس, مثل أأرطاء ادلردو  عدىل املندافس أأو امل د أأكدرث 

 من ثال  رطوات أأو فادلبل دربل( وما ا ىل ذكل من أأرطاء قانونية.

c) .رامدها  دصو  حارس املرىم عىل الكرة بعد صدها وا 
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 :أأمهية الهجوم الرسيع الفردي 

 .يعد الهجوم اخلاطف أأفضل وأأرسع أأسلوب جهويم للوصو  ا ىل املرىم 

  اثنية.6-3املركز وقد يبلغفيس تغرق الهجوم اخلاطف وقتا قليال جدا نس بة ا ىل الهجوم من ) 

   ا  قان أأي فريق لهذا النوع من الهجوم يع   سن لنتي،ة الفريق فالعالقة طردية 

  ن أأداء هددذا النددوع مددن الهجددوم ت مددردودات نفسدد ية قمددة عددىل الفريددق اذلي يقددوم بدده وذكل ا 

عطائه حافز اكرب ويعمل عىل هبوط معنوايت الفريق اخلصم.  اب 

 ن اس تخدام هذا الن وع من الهجوم يتطلدب اسد تخدام مسداحه امللعدب ابلمممدل لدا يقلدل مدن ا 

فرص جناق الفريق املدافع يف سد الطريق أأمام الفريق املهدامج ويزيدد مدن صدعوبة معليدة ادلفداع عدن 

 املرىم.

 :أأداء الهجوم الرسيع الفردي 

 متر معلية الهجوم الرسيع الفردي بثال  مراحل ويه:

 مرحةل البدء. .1

 مرحةل التقدم ابلكرة.  .2

 مرحةل التصويب فاال هناء(. .3

ذ ما قام حارس املرىم بصد الكدرة   ميكن أأن يؤدي الالعب هذه املراحل الثال  مبفرده, وذكل ا 

لنتقل الفريق من حاةل الهجوم ا ىل ادلفداع, ومدن مت متريدر الكدرة للزميدل املتقددم عداه ملعدب الفريدق 

ة مرمامه فيقوم هو ال رر بدوره اسد تالم الكدرة والتقددم, ليدمتم املنافس, قبل وصو  املدافعني ملنطق

الهجمة الرسيعة ابلتصويب عىل مرىم الفريق اخلصم وغالبا ما يشرتك معه بعض أأو بقية أأفراد الفريق 

هناء هذه الهجمة الرسيعة.  من  مالئه يف ا 

 

 أأوال: مرحةل البدء:

عدىل الكدرة والانتقدا  مدن حداةل ادلفداع ا ىل يه املرحةل اليت  بدأأ من حلظة اس تحواذ املددافعني  

حاةل الهجوم عن طريدق العدب واحدد والانتقدا  ا ىل سداحة الفريدق اخلصدم لرسدعة عاليدة مت،داو ا  

املدافعني والتوجه صوب منطقدة مدرىم الفريدق املندافس ليقدوم ابلتصدويب عدىل املدرىم, أأو الدر ض 

ىل أأن يصدل ا ىل وسدب امللعدب فريفدع نظدره الرسيع حنو ساحة الفريق اخلصم جبانب اخلب اجلانيب, ا  

ابعاه  ميهل اذلي ميرر ت الكرة, وخال  هذه املرحةل يبدأأ الالعب بتغري اعاهه منحرفا حنو منتصف 

ملعب الفريق اخلصم ابعاه منطقة املرىم, هنا يمت اس تالم الكرة القادمة من حدارس املدرىم أأو احدد 

ة أأمتار مرعيا عدم ختفيض رسعته ليلتق  ابلكدرة الديت يه العيب فريقه قرب رب الرمية احلرة التسع
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بدورها لررة مدن الزميدل فحدارس املدرىم( مبسدار وبتوقيد  يسدمح لالعدب اباللتقداء  دا يف هدذه 

املنطقة من ملعب اخلصم, عندها يقوم هو بدوره بأأخذ اخلطوات التقربية والهنوض والتصويب, كدام 

رس املرىم ا ىل الالعدب املتقددم لرسدعة عاليدة ابعداه ملعدب جيب أأن  قطع الكرة املسافة من يد حا

 اخلصم مسار أأفقيا, لتصهل قبل أأن يصل املدافعني ت.

 اثنيًا: مرحةل التقدم ابلكرة:

و مت عندما يتقدم الالعب ابلكرة بعد أأن يقطعها من الفريق املندافس ا ىل سداحة الفريدق اخلصدم  

 ابلطبطبة.

 

  :مرحةل التصويب 

املرحةل وعندما يكون الالعب أأمام املدرىم ومنفدرد ردارس املدرىم يقدوم هدذا الالعدب يف هذه  

بأأخذ اخلطوات التقريبية مت القفز أأمام أأعىل حنو املرىم ليقوم ابلتصويب عدىل املدرىم بصدورة مبدا ة 

مممنية لعب الكرة عىل شلك قوس  بعد أأن حيدد  اوية يف املرىم خالية من  غطية حارس املرىم أأو ا 

 اللوب(, عندما يكون حارس املرىم متقدم ا ىل الأمام بعيد عن املرىم. ف

 

 :أأسس جناق الهجوم الرسيع الفردي 

ن أأمه أأسس جناق الهجوم الرسيع الفردي بكرة اليد  تلخص اباليت:   ا 

أأن يكون العبو الفريق يمتتعون بلياقة بدنية عالية ورسعة يف الانتقا  من حاةل ادلفاع ا ىل حاةل   -1

 الهجوم ورسعة الانتقا  ا ىل  ملعب الفريق اخلصم.

دقة املناوالت الطويةل مع مراعاة رسعة هذه املناوالت وان ال يكون مسار الكرة أأثنداء مناولهتدا   -2

ط  وصو  الكرة لالعب املنطلق حنو هدف الفريق املنافس يف للزميل عىل شلك قوس الن ذكل يب

ليه قبل وصو  الكرة ت.  الهجوم الرسيع الفردي, لا يؤدي ا ىل وصو  املدافعني ا 

رضورة وجدود العبدني رسيعدني ابلأجنحدة لالنطدالق ابلهجدوم الرسديع وبصدورة خاصدة العدب   -3

 اجلناق اذلي ال  وجد رطورة عىل املرىم من ملته.

ذا اكن  املسافة بدني الالعدب واملدرىم كبدرية الن الطبطبدة  دؤرر عدم ا  -4 ال ا  س تخدام الطبطبة ا 

 الالعب وادامت  رروج الكرة عن س يطر ه وابلتايل   نهتي  الهجمة دون جدوى.

رضورة أأن يكون دلى العب كدرة اليدد املقددرة عدىل الدرااي اجلانبيدة أأثنداء الدر ض والتقددم ا ىل   -5

 ملعب اخلصم.

اس تخدام املناوةل املر دة أأثناء التقدم ابلكرة وذكل لصدعوبة اسد تالقا أأثنداء الدر ض مراعاة عدم   -6

 الرسيع.
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 : املرحةل الثانية 

 .  مرحةل الهجوم الرسيع امجلاع :2

يه حموةل اثنية رسيعة للهجوم الرسديع وذكل باايدد عددد الالعبدني املهدا ني حندو مدرىم اخلصدم  

 فاع غري منظم ومتمممل.وابشرتاك مجموعة من املها ني ضد د

وتون أأمهية هذا الهجوم يف دصو  الفريق املهامج عىل فرصة لن،اق الهجوم الرسيع مدن ااداوةل  

 الأوىل, طريق  ايدة عدد املها ني العددية ابلهجوم الرسيع عاه مرىم الفريق اخلصم.

فداع فدأأن الفريدق املهدامج يف وحماوةل اثنية للزايدة العددية يف حاةل تساوي أأو  ايدة عدد أأفراد ادل 

هذه احلاةل يعمل عىل التوصل ا ىل تزايد عددي أأكدرث ومسداوي لعددد الفريدق املددافع وبدذكل تكدون 

نقاذ الكرة من الضياع.  هذه املرحةل مبثابة فرصة أأررى ال جناق الهجوم مبكرا أأو ا 

ن  عد مبثابة حماوةل اثني  ة للهجدوم الرسديع الغدرض وعليه فأأن مرحةل الهجوم الرسيع امجلاع  ميكن ا 

 مهنا حماوةل مواصةل الهجوم باايد العدد ابشرتاك مجموعة أأررى من املها ني ضد دفاع غري منتظم.

فف  بداية الهجوم الرسيع امجلاع  يرتك العبو الزاوية مممهنام يف ادلفاع عندما أأو مبجرد دصدو    

حدد أأعضداء الفريدق املهدامج رركدة دقيقيدة  ميل هلدم يف الفريدق عدىل الكدرة أأو مبجدرد التأأكدد بقيدام ا

ذا ما ار ددت الكدرة مدن  للتصويب عىل املرىم,وعليه أأن يتأأكدان من أأن مركزهيام يف ادلفاع مؤمنان ا 

قبل حارس املرىم أأو هيلك املرىم وجيب أأن تكون هناك  غطية مدن  مالهئدم عدىل الأقدل أأو عددم 

ددرا  وجود رطورة دقيقية من قبل العب منافس الن غري ذكل  يع  فرصدة للفريدق املندافس يف ا 

هدف وهذا يع  ا خال  يف نتي،ة املباراة وبصورة سلبية وعليه فأأن الهجوم الرسيع امجلاع  يمت بأأكرث 

من العب ومن هنا جاءت تسميته ابلهجوم الرسيع امجلاع  ولكام اكن  هناك  ايدة عددية للمها ني 

يع أأكيدة وعىل هذه  وجد حاالت ثالثة للنس بة بدني عددد عىل املدافعني فأأن فرصة جناق الهجوم الرس 

 املها ني واملدافعني ومهنا :

a) .ايدة عدد املها ني عىل املدافعني  

b) .تساوي عدد املها ني واملدافعني 

c) .نقص عدد املها ني عن املدافعني 

a) :ايدة عدد املها ني عىل املدافعني  

الفريدق اخلصدم مدع وجدود التفدوق العدددي أأي أأن أأثناء الهجوم الرسيع امجلداع  عدىل مدرىم    

يكون عددد الالعبدني املهدا ني اذليدن يقومدون ابلهجدوم الرسديع أأكدرث مدن عددد الالعبدني املهدا ني 

ذا مدا ددو وا 3 : 2صفر( أأو ف :2( أأو ف1:2ف ( كام يس تطيع الالعبون اذليدن يتقددمون ابلكدرة ا 

ضغب املدافعني أأو التصويب عىل املرىم أأو عن  من املدافعني, مثل لعب الكرة للزميل للتخلص من

طريق اس تخدام المتريرات هات وخذ مع الزميدل ليتسد ىن هلدم الوصدو  ا ىل هددف الفريدق املندافس 

 بن،اق وبدون  غري املراكز أأثناء الهجوم.
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b) : تساوي عدد املها ني مع املدافعني 

ن عدد املهدا ني وعددد املددافعني أأي أأن عدد املها ني يكون بقدر عدد املدافعني مثلام يكو   

( ويمت يف هذه احلاالت الهجوم عن طريق  غيري مراكزمه ابلتغلب عىل املدافعني أأو 3:3( أأو ف2:2ف

 لعب الكرة فهات وخذ( للوصو  ا ىل هدف الفريق املنافس.

c) : نقص املها ني عن املدافعني 

ذ يتوقدف نشداط يف هذه املرحةل يمت الانتقا  ا ىل املرحةل الثانية الديت     لهيدا مدن مراحدل الهجدوم, ا 

رجاع الكرة ا ىل اخللف أأو القيام بعمليدة الطبطبدة ويف حداالت خاصدة يقدوم الالعدب  الالعبني ويمت ا 

ذا ما اكن هناك  ميل ت غري مراقب بدني  اذلي يس تحوذ عىل الكرة مبراقبة ساحة الفريق املدافع فامي ا 

ريره رسيعدة وطدويةل ليتسد ىن ت بعدد ذكل أأن يصدوب حندو الالعبني املدافعني ميكن أأن يس تمل منه مت

املرىم ولكدن هدذه العمليدة أأو الطريقدة الهجوميدة  نطدوي عدىل  داطر مهندا قطدع الكدرة املتجهدة ا ىل 

الالعب الغري مراقب هذا فتنعكس احلاةل من حاةل جهوم لكن أأن تكون انحجدة عدىل الفريدق اخلصدم 

 لتايل تسجيل هدف ضد فريقهم.ا ىل معلية جهوم انحجة عىل فريقهم واب

 

 : أأسس جناق الهجوم الرسيع امجلاع 

 هناك أأسس مساعدة لن،اق الهجوم الرسيع امجلاع  مهنا:

a)  جيب أأن تكون املناوالت قصرية ورسيعة بغية ااافظة عىل الكرة وعدم قطعها مدن الفريدق املندافس

 ليعاود الفريق اخلصم بعمل جهوم عكيس.

b)  الالعبني رسعة احلركة والتفكري والتفف الصحيح والقددرة العاليدة عدىل أأداء رضورة أأن  توفر دلى

 املهارات الهجومية مع مراعاة عدم الترسع أأثناء الهجوم.

c)  رضورة أأن يمتتع العبو الفريق لرسعة التفف يف املواقف اليت قد يضعهم فهيا العبدو الفريدق املددافع

 يف املنطقة القريبة من املرىم.

d)  الالعبني املشرتكني ابلهجوم فلكدام اكن عدددمه كبدريا ا دادت فدرص جنداق الهجدوم نتي،دة مراعاة عدد

 التفوق العددي لالعبني املها ني ورضورة ادتال  أأالماكن الصحيحة أأثناء الهجوم.

e)  جيب أأن يمتتع أأعضاء الفريق لرسعة رد فعل عالية يف الانتقا  من حاةل ادلفاع ا ىل حاةل الهجوم عندد

 من اخلصم.قطع الكرة 

f) .جيب أأن حيافظ الالعبون عىل  وا هنم ادلفاع  أأثناء التقدم حنو مرىم الفريق املنافس 

 

 اثلثًا: املرحةل الثالثة:

 :مرحةل بناء الهجوم فجهوم املراكز(



 7 

أأن املرحةل الثالثة واليت  أأيت بعد مرحةل الهجوم الرسيع امجلداع  يه مدرحةل بنداء الهجدوم وتكدون  

مرتابطتني ا ىل حد كبري, فأأثنداء مدرحةل الهجدوم الرسديع امجلداع , يددرك الالعبدون أأن هذه املرحلتني 

هندداك  ايدة عدديددة مددن الالعبددني املدددافعني ففدد  هددذه احلدداةل يبدددأأ املهددا ون بهتدئددة اللعددب قدددر 

رجاع الكرة ا ىل اخللف للزميل املتأأرر بغية البدا من جديد بعملية الهجوم املنظم.  املس تطاع وا 

أأن يتخذ الالعبون مواقع معينة ديث أأن هددف املدرحةل الرتكدىل عدىل  دأأمني الكدرة ا ىل فيجب  

 أأقىص قدر لكن رمغ ادتياج هذه املرحةل لكرث من الرتيث.

ومن املعروف أأن الهدف الأسايس من هذه املرحةل هو الرتكىل عىل اتمني الكرة ا ىل أأقىص قددر  

وم الرسيع امجلداع  ا ىل هدذه املدرحةل بصدورة انسد يابية لكن كام جيب أأن يمت الانتقا  من مرحةل الهج

دون  قطع ابلسكينة أأو ما يش به الراحة بدني املدرحلتني وعنددما يتشدلك دفداع الفريدق املندافس مدن 

وقفة الاس تعداد خال  هذه املرحةل أأي مرحةل بنداء الهجدوم جيدب عدىل الالعبدني اددتال  مراكدزمه 

 معليدة الهجدوم و وجهيهدا وحمداوةل اللعدب الهجدويم خللدق دسب اخلطة الهجومية املتفق عليه و نظمي

فرصة التصويب اجليد عىل مرىم اخلصم ومن املعروف أأن معلية الهجوم  بدأأ عن طريق  قدم ثالثدة 

العبني قا ني فاخلب الأمايم( عاه مرىم الفريق اخلصم لرسعة عالية بغية عدم تدرك فرصدة لالعديب 

كزمه ادلفاعية والتفف ررية عاليدة, مت يتدبعهم العبدو اخلدب اخللفد  الفريق املنافس للرجوع ا ىل مرا

الثالثة الباقني مبا ة, اذ يتقدمون ابلكرة عاه ملعب الفريق املنافس, عن طريق المتريرات فامي بيهنم 

ا ىل أأن يصلوا ا ىل مراكزمه ليؤدي لك العب واجبا ه بغرض خلق الفرصدة املناسد بة للتصدويب عدىل 

 املنافس.مرىم الفريق 

 وتس تخدم مرحةل بناء الهجوم يف احلاالت ال  ية:

 اس تعدادا لبدء رطة معينة للهجوم أأو لتغري اخلطة. .1

 لهتدئة اللعب وعدم جماراة اخلصم يف رسعته ال دباط رططه الهجومية. .2

 يمت اس تخداقا يف حاةل أأبطاء اللعب لنقص عدد الالعبني أأو الكتساب الوق . .3

 ةل ادخار قوى الالعبني.لراحة الالعبني أأو ااو .4

 يمت اس تخداقا ضد دفاع غري منظم. .5

 الرغبة يف ااافظة عىل فارق الأهداف وخاصة قبل انهتاء املباراة بفرتة وجىلة. .6

 وميكن  قس مي الفريق املهامج يف هذه املرحةل ا ىل مجموعتني من الالعبني وهام:

a.  البعيد( أأو فالساعدان والعب الوسب(.مجموعة الالعبني املها ني اخللفينيفمنطقة التصويب 

b. .) مجموعة الالعبني املها ني الأماميني فمنطقة التصويب القريب( أأو فالزاويتان والعب الارتمم 

 أأما فامي خيص واجبات قا   اخلب اخللف  فهي  اكل يت:

  ض مدن ذكل  دوير الكرة عىل اعايه امللعب عن طريق المترير الرسيع بني أأفراد اخلب اخللف  والغدر

 خلخةل دفاع اخلصم وفتح الثغرات لزمالهئم أأو لغرض التصويب عىل مرىم الفريق اخلصم.
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  المترير لالعيب الزاوية بعد أأن يمت  فدريغهم مدن قبدل الالعبدني السدواعد أأو تسدقيب الكدرات لالعديب

 ادلائرة فالارتمم ( بعد  فريغه هو أأيضا من قبل الالعبني السواعد.

 املضاد عند حدوثه وذكل لكون هدؤالء الالعبدني يف مدواقعهم املتدأأررة تسداعدمه  منع وعرقةل الهجوم

 عىل ذكل.

  اال كثار من حماوالت التصويب أأو هتديد املرىم من خارج منطقة الرمية احلرة وذكل جلذب الالعبني

 املدافعني ا ىل خارج مناطقهم ادلفاعية لا يسهل مترير الكرة ا ىل العيب ادلائرة.

ص املها ون الأماميون فيحتلون مراكز معينة يف منطقده دفداع الفريدق املندافس عندد أأما فامي خي 

منطقة املرىم, ذلكل يطلق علهيم العديب ادلائدرة أأو العديب الارتدمم  ويقدف يف املنطقدة الأماميدة أأي 

 العيب ويطلق علهيم املراكز ال  ية: 4-3عىل ادلائرة بني رب منطقة املرىم ورب الرمية احلرة من 

  اوية,  جناق أأيرس.  -1

 العب دائرة, ارتمم . -2

  اوية, جناق أأمين. -3

 :ويرتكز واجب املها ني اال مامني ابل يت 

ضافة ا ىل المترير ا ىل الزميدل عدىل ادلائدرة أأو أأي -1 التصويب عىل املرىم أأو التحرك من مممن خا  ا 

الأمايم ابلتصويب من  العب خلف  الزاوية املقابل يف حاةل احلرج وعليه فيجب أأن يمتتع العب اخلب

 القفز الأمام الأعىل ودراكت السقوط واخلداعية وغريها.

يقوم الالعب اجلناق لسحب املدافع ا ىل جانب امللعب وذكل ابلتوغل يف معدق الزاويدة ابلكدرة أأو -2

بدددون كددرة لددا يسدداعد ذكل يف فددتح الثغددرات وسددب امللعددب ددد  يددمتكن قددامج أ رددر مددن القطددع 

 والتصويب.

اك يف اكفدة الأحددا  اللعدب معمتددين يف ذكل عدىل مدا دلهيدم مدن رسعدة دركدة و صدممي الاشرت -3

 وعزمية يف اس تخالص الكرة.

متدا متتدد لتشدمل -4 امتداد جما  دركته, فال  قتف عىل املسافة القريبة من ردب منطقدة املدرىم, وا 

 املنطقة ااصورة بني رب املرىم ورب الرمية احلرة.

 

 ابعة:رابعًا: املرحةل الر 

هناء الهجومفالاخرتاق(: 4  د مرحةل ا 

يه أ رر مرحةل يف الهجوم و مت عىل اثر تمممل الفريق املدافع فاخذ وضع الاس تعداد يف ادلفاع(  

 والغرض مهنا تسجيل هدف عن طريق اللعب املتفق عليه مس بقا.
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وعليه جيب عىل لك العب أأن يكون قادرا عدىل ا  قدان املهدارات الهجوميدة ومتتدا  هدذه املدرحةل  

بزايدة رسعة اللعب, وشدة احلركدة مدع حمداوةل لفدتح ثغدرات يف ادلفداع املامتسدك عدن طريدق  نفيدذ 

واحدددة أأو أأكددرث مددن التشددكيالت الأساسدد ية الهجوميددة بغيددة للتصددويب عددىل املددرىم وان  نفيددذ 

ليده نتي،دة  التشكيالت الأساس ية الهجومية الغرض مهنا احلفاظ للحظات قصرية عىل ما مت التوصل ا 

للتحرك الهجويم ال يتس ىن للمها ني التصويب عىل املرىم دون ا  عاج مدن قبدل املددافع وذكل عدن 

طريق احلفاظ للحظات قصرية عىل ثغرة بينية د  يتس ىن للزميل اس تغاللها ابالخرتاق أأو التصويب 

حلصو  عىل رمية جدزاء أأو احلفداظ للحظدات قصدرية عدىل ثغدرة مدن فدوق املددافعني ا ىل أأن يدمت أأو ا

التصويب وهذا يع  أأن مرحةل اال هناء الناحجة ال  عمتد عىل التشكيالت الأساس ية يف فدتح الثغدرات 

متا جيب أأن يكون هناك ملد مبذو  قبل ذكل من خال  التحرك الهجويم أأثناء مدرحةل بنداء  فقب وا 

لهجوم لتثبي  املدافعني ولك ما أأ قن الفريق عدد كبري من العمليات الهجوميدة واسد تخداقا بصدورة ا

 متنوعة ومفاجئة اكن  فرصة الن،اق اكرب.

 

 وتشمل التشكيالت الأساس ية الهجومية:

  غيري املراكز  

 احلجز 

 حدا  التفوق العددي  ا 

 .التحراكت اخملطب لها مس بقا 

 

  غري املراكز: -1

ن معلية    باد  أأو  غيري املراكز بني العبني اثنني أأو أأكرث  مت بتقاطع سري اخلطوط الديت يدر ض ا 

 ا لك واحد مع ال رر وذكل أأمام الالعبني املدافعني أأو من خالهلدم يف حمداوةل السد تغال  الثغدرات 

ذا اكن  اليت  د  بغية التصويب عىل مرمامه أأو مناوةل الكدرة للزميدل أأو العدب الارتمم فادلائدرة( ا 

خددا  مددن الرقابددة للتصددويب أأو اسدد تغال  معليددة احلجددز الدديت يؤدهيددا العددب الارتددمم  وادلرددو  أأو 

الاخرتاق وميكن أأن يمت لك ذكل التباد  يف املراكز ابلكدرة أأو بددون كدرة كدام حيدد  عنددما يتبدادال 

 العيب الزوااي مراكزهام.

ن الهدف الرئييس من معلية  باد  املراكز هدو خلخدةل ادل ذ ا  رغدام املددافعني عدىل ا  فداع عدن طريدق ا 

القيام رراكت ابعاهات خاطئة نتي،ة الضغب عىل املدافعني من جراء القيام بتغيري املراكز لا يدؤدي 

ددرا  الهددف مدن جدراء التصدويب أأو الاخدرتاق أأو جعدل اذلراع  ا ىل  يسري قمة الفريق الهامج يف ا 

 الالعب يف التصويب عىل املرىم. اليت  مل الكرة غري مراقبة لا يسهل من قمة
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رابك املدافعني وتكديسهم يف منطقة معينة من سداحة اللعدب أأو ادلفداع يف وسدب املنطقدة   أأو ا 

ااصورة بني رط  الرمية احلرة ومنطقة املرىم ومن مت اس تغال  الدزوااي الغدري مراقبدة يف التصدويب 

 عىل املرىم.

 

 

 احلجددددددز: -2

د أأفراد الفريق ليساعد  مالئه عىل الوصو  ا ىل مرىم الفريدق اخلصدم دون هو معلية يقوم  ا اح 

 أأي عرقةل من الالعبني املدافعني وذكل بتحديد دركهتم من قبل هذا الالعب.

أأو هو حماوةل  عاون بني العبني أأو أأكرث, اذلين حياولون  قليدل دركدة املددافعني و ديددها وان  

 .ميكن احد الزمالء من الالعبني من..

 

ذا مت  قبل الأوان فدأأن   ن معلية احلجز  مت بواسطة جذع الالعب احلاجز , أأن دركة احلجز ا  ا 

هذا الالعب سدوف يضدطر ا ىل اسد تعام  يديده أأو سداقيه أأو احلدوض وذكل كدام هدو معدروف غدري 

حصيح من النادية القانونية وان ذكل حيد  لأنه الالعب ااجو  سوف يشعر بعملية احلجز املنفذة 

لا جيعهل يقوم بعملية التخلص من احلجز ضد هدذا الالعدب أأن دركدة احلجدز املفاجئدة تكدون  ضده

ذا بددأأ املهدامج اذلي يدروم الاخدرتاق ردراكت رسيعدة وغدري اثبتدة  فعاةل وذات  أأثري وبصورة خاصدة ا 

ل أأداء وذكل رركة خداع ا ىل اجلهة املعاكسة كام أأن الالعب املهامج اذلي يقوم بعملية احلجز يقوم قب

معلية احلجز ابلوقوف قدرب العدب مددافع مدن الفريدق وحدني يبددأأ معدل احلجدز ينتقدل لرسدعة ا ىل 

الالعب املع  ابحلجز ويقوم رجزه أأما مبا يسمى ابحلجز الأمايم أأو احلجز اجلانيب أأو احلجز ابلظهدر 

متام معلية احلجز ابلظهور وجيدب عدىل الالعدب احلداج متدام وجيب عىل الالعب احلاجز بعد ا  ز بعدد ا 

ن يكون هناك  وافق  معلية احلجز بصورة جيدة الانتقا  ا ىل وضع أأو مممن خايل من الرقابة وجيب ا 

بني الالعب اذلي يقوم بعملية احلجز ابيق العيب الفريق كام جيب أأن يكون احلجز لربهة لأنده معليدة 

ال  بعدد فدوات الأوان وان احلجز الرسيعة تربك الالعب املدافع وجيب أأن ال يشدعر اخلصدم ابحلجدز ا 

 يكون احلجز بصورة قانونية أأي جيب أأن يس تخدم الالعب احلاجز اجلسم ابحلجز ابلصورة القانونية.

 

حدا  التفوق العددي:-3  ا 

أأن التفوق العددي هو  ايدة عدد الالعبني املها ني بنسد بة ا ىل الالعبدني املددافعني يف منطقدة  

 6دافعني أأي ابكدامت  عددد الالعبدني املددافعني يف امللعدب فادلفاع دون نقص يف عددد الالعبدني املد

 قا ني(. 5مدافعني ضد  5قا ني( أأوف 6مدافعني ضد 
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ويرى ضياء اخلياط وعبد الكرمي قامس غزا : "انه عندما يتفوق فريدق عددداًي عدىل فريدق أ ردر فدأأن 

 سلبية".الالعبني املها ني الس تة ميتلكون فائدة نسبية لا  خيلق حاةل نفس ية 

و مت معلية التفوق عند قيام العب الزاوية عىل سبيل املثا  ابدلردو  بدني العبدني مددافعني      

ويقوم بهتدد املرىم رركة خداع, فدان هدذان  الالعبدان سيسد تجيبان ا ىل هدذه  2ومدافع  1مدافع 

عدب لعمدل املها دة احلركة يف حماوةل أأن يغلقا الثغرة الواسعة بيهنام عدن طريدق التقددم حندو هدذا الال

 ادلفاعية و ذا يكون قد جذب العب ا ضايف حنوه. 

فالالعبني املدافعني يساعد احدمه ال رر اذلي جبانبه يف حاةل وجود هتديدد عدىل املدرىم, فيقدوم  

( ليسداعده يف ادلفداع ويرفدع عنده العدبء 1( ابالنسدحاب ا ىل جاندب الالعدب رمق ف2الالعب رمق ف

عاهه بمترير الكرة ا ىل  ميهل الساعد وهو بدوره  2وية بعد حسب املدافع رمق الكبري, ليقوم العب الزا

( وميرر ا ىل  ميهل الوسدب أأو صدانع الألعداب ويقدوم هدو بدنفس العمليدة 3( و ف2يدخل بني املدافع ف

بدوره ا ىل أأن  صل الكدرة عندد العدب الزاويدة الأخدري واذلي يكدون نتي،دة هدذه العمليدة ف التفدوق 

ضافة ا ىل وجود مساحة كبرية غري مشغوةل يف الزاوية مدن قبدل املددافعني لدا  العددي ( غري مراقب ا 

 يساعد كثريا يف الوصو  ا ىل الهدف بلك يرس وسهوةل 

 مت هذه العملية بوجود هتديد عىل املرىم من قبل الالعبني الهجوم ابال ضافة ا ىل رسعة يف معلية  

املعدروف انده يف بعدض الأديدان يدمت قطدع هدذا النقدل يف المترير ونقل الكرة بني أأعضاء الفريق ومن 

الكرة بني أأعضاء الفريق لتصل الكرة ا ىل الزاوية الأررى الن الهدف يف هذه العملية  قدق مدن اث  

 أأو اثلث متريره فنالدظ أأن احد الالعبني يقوم بعملية الاخرتاق وتسجيل هدف.

العملية وذكل ابحلجدز أأو اخلدروج ا ىل ردب ويمت يف بعض الأديان ا  اك العب الارتمم   ذه  

الرمية احلرة واس تالم متريره من  ميل ت ليقوم هو بدوره ابلتصويب أأو بهتديد املدرىم أأو متريدر الكدرة 

 ا ىل  ميل أأرر.

 

 التحراكت اخملططة لها مس بقا فرطب اللعب(:-4

ىل لفريدق املندافس, يه  راكت يقوم  ا لك أأو جزء من أأعضاء الفريق أأثنداء الهجدوم املدنظم عد 

ويه دراكت معروفة ومدروسة لشلك جيد من الناديتني النظرية والعملية, من املدربني والالعبني 

ددرا  هددف ضدد الفريدق  ومت مس بقا التدريب علهيا, أأعضاء الفريق والهدف مهنا خلق فرصة بغيدة ا 

ذ أأن مسددارات الالعبددني ابلكددرة وبدددوهنا لأداء الواجبددات الهجوميدد ة متفددق علهيددا مسدد بقا املنددافس ا 

ومدروسة لشلك جيد فضال عن دقة  وقي  دركة لك العب بغية اخذ املوقدع والتوقيد  الصدحيح 

أأو اخذ الوضع اجليد واملناسب للتصويب فوكن أأن حيدد مسار الكدرة والالعدب مدن بدايدة الهجمدة 

 د  هنايهتا.
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ت فائددة رططيدة, فعدىل كام جيب عىل الفرق أأن  تقن عدة  راكت  طب لها مسد بقا ويه ذا 

 الفرق مراعاة عدة قواعد أأثناء املباراة يف  نفيذ مثل هذه الواجبات ويه: 

متددا يسدد تخدقا الفريددق يف وقدد    - لدديس ابلرددورة  طبيددق اخلددب الهجوميددة يف لك جهمددة منظمددة وا 

ذ أأن بعض الفرق ال  ل،أأ ا ىل مثل هذه التحراكت أأثنداء املبداراة الواحددة, أأكد رث مدن الرورة فقب, ا 

 بضع مرات وقد ال تس تخدم, وذكل دسب طابع املباراة.

شارة معينة متفق علهيا  يع أأعضاء الفريق ويس تعملها احد الالعبدني عدىل   - جيب أأن يكون هناك ا 

الأقل ليبدأأ الفريق عندها الانتقا  من اللعب الر يب ا ىل  طبيق رطة معينة وبصدورة أأنسدابية دون 

ن يشعر الفريق املنافس.  ا 

ذا اكند   ددور بدني  - أأن  أأثري مثل هكذا  راكت عىل الفريق املنافس يبدو اكدربا وبصدورة خاصدة ا 

 العبني(. 4او 2عدد قليل من العبني الفريقفمجموعات(, ف

جيب أأن يكون هناك  وافق بني التوقي  ادلقيق اجليد للبدا خبطة اللعب واختداذ الالعبدني مراكدز  -

 اللعب.

ت ويعمتد عىل درجة ا  قان الالعبني للمهارات الأساسد ية وقدارات اللعبدة يتطلب جناق هذه احلراك -

 الأررى.

ذا حد  أأي طدارئ أأثنداء التنفيدذ وذكل  - يقاف هذه التحراكت ا  جيب أأن يكون الفريق قادرا عىل ا 

 دون أأن يفقد الكرة.
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 ادلفاع بكرة اليد

 

 

  :الأعداد اخلطط  ادلفاع 

  .ادلفاعمراحل  -

  .رطب اللعب ادلفاع  -

  .طرائق ادلفاع وكيفية ارتيارها -

  ة.طريقة ادلفاع عن املنطق -

  .طرقة ادلفاع رجل لرجل -

  .طريقة ادلفاع املركب ف اخملتلب ( -

  ة.ادلفاع يف حاالت خاص -

  .رطب اللعب ادلفاع  ا  قان -
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 :مراحل ادلفاع

 

ن عدىل  ةالديت يفقدد فهيدا السد يطر  اللحظدة, يه يصبح فهيا الفريق يف حاةل دفاع اليت الفرتة ا 

 .أأمتارمنطقة الس تة  أأمام ادلفاعية أأماكهنم ا ىلعبني حلني وصو  الال ةالكر 

 :ثال  مراحل يه ا ىلميكن  قس وه  -

 :اخللف ا ىل الانسحاب أأوالتقهقر  - أأوال

 والانسدحابويصدبح يف حداةل دفداع, الرتاجدع  ةالفريدق اذلي يفقدد الكدر  أأعضداءعىل  يدع 

 :الرتاجع بطريقتني أأداءامللعب اخلاص به, وميكن  ا ىلمن ساحة اخلصم  ةبأأقىص رسع

مام و للخلف -أأ   . الفريق املنافس, عندما يكون املدافع يف ملعب بر ض رسيع للأ

عدىل  أأيضدا, عنددا يكدون يف منتصدف امللعدب اخلداص بده ويتوقدف ذكل رسيع للخلفبر ض  -ب 

 .ةرسعة ونوع الهجوم اذلي يقوم به الفريق اذلي اس تحوذ عىل الكر 

ذا  مراقبدة و دأأخري املهدامج  ةمسدؤولي( فأأن ع ف اخلاطفالهجوم الرسي ابس تعام بدأأ اخلصم  فا 

 .عب املهامجالعىل الكره  قع عىل اقرب العب مدافع ذلكل ال احلامل للكرة

ن  عاقةمعلية  ا   مالئده  لبقيدة ةن املدافع القريب  عط  الفرصدو أأخري هذا الالعب املهامج م ا 

 . مرمامهاخلب ادلفاع  القريب من  ا ىل ابلعودة

 :تر يب املدافعني يف نظام دفاع  -اثنيا 

, فدأأن اغلدب الالعبدني الأوىل الدوهةلمدنظم للمددافعني يف نتي،ة لالنسدحاب الرسديع الغدري 

حيداو   عزيدز  أأن عدىل لك العدب ن الواجدب, ذلا فد الصدحيحة ادلفاعية مبراكزمهسوف ال يكونوا  

حلددني هدددوء دركددة املهددا ني   مالئددهابلتعدداون مددع  ةالقريبدد ادلفاعيددة ة غطيددة الثغددر موقفدده ادلفدداع  و 

 مسد بقا املتفدق علهيدا ادلفاعيدةة املممن ادلفاع  الصحيح مضن اخلط ا ىل للعودة الفرتة كل  واس تغال 

 .املدرب مع

 :النظام ادلفاع  أأو ةاخلط -اثلثا 

ن ناخذ املممن ادلفاع  املرسوم للك العب مضن رطة ادلفداع يعد   ا  املددافع قدد الفريدق  ا 
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ن أأيضدا, كام يعد  من  طبيق الهجوم اخلاطف املنافس, وذكل مبنع الفريق  غلب عىل اخلطر الأو   ا 

هندا, وابلتايل  ناسقا أأكرثللك العب سوف تكون  ادلفاعية احلركة يف متاسدمم  رثأأكدسدوف تكدون  فا 

فشا  جهامت الفريق املنافس  .ا 

 

 

 

  :رطب اللعب ادلفاع 

 :ا ىلفاع  ميكن  قسم رطب اللعب ادل

 . الفردية ادلفاعيةاخلطب . 1

 .امجلاعية ادلفاعيةاخلطب . 2

 .قرطب دفاع الفري. 3

 :الفردية ادلفاعيةاخلطب  - أأوال

 يقدوم  دا الالعدب املددافع ال عاقدة الالعدب املهدامج واحلدد مدنتشمل  يدع احلدراكت الديت 

حيسن اس تخدام التخطديب اجليدد  أأنوعىل الالعب املدافع  ,من تسجيل الأهدافه رطور ه ومنع

 :دوان يكون يف الوضع اذلي يسمح ت ب ادلفاعيةواملناسب حلاةل اللعب ولقابليته 

 أأثنداء الاعاهداتمع  غيدري  ابالنطالقات الرسعةمن خال   سني  لرسعة ادلفاعيةاختاذ املراكز  - 1

شار عند صدور  ادلفاعية, و سني قدرة رد الفعل املراكز التحرك  .مرئية ةا 

 ةبدأأن يسد تمل الالعدب املندافس بطريقد ادلفاعيدةالتحرك لشلك سلمي داخدل مركدز مدن املراكدز  - 2

 أأمدانت الالعدب املندافس وادتفا ده مبسدافة لتحراك ة تناسب مع املوقف وان تكون  راك ه مساير 

والتحرك اخللف   قصريةخبطوات  الأمايملنفسه فضال عن التحرك  احلركةبينه وبني املنافس مع درية 

 .يب واملائلنواجلا

رراج ةمقاومة الالعب اذلي معه الكر  - 3 التصويب  أأدائهوعند  الطبطبة أأثناءمن س يطر ه  ةالكر  اب 

 .بطريقة رجل لرجل املفتوحة ادلفاعية ةالتغطي أأثناءوقطع المتريرات ومقاومته 

 

 أأمه أأسس ادلفاع الفردي: 

 .الأساس يةوقفة الاس تعداد ادلفاعية  .1

 التحرك لل،انب. .2

 مقابةل املهامج اذلي هيدد املرىم. .3

 صد التصويب ابليدين, ويمت بطريقتني: بدمن قفز, وابلقفز. .4

 بيد واحدة.صد التصويب  .5
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 ,ف قا ة رب سري الكرة (, وهنا التوقع قم.تش تي  الكرة أأوقطع  .6

 قطع أأو رسقة الكرة أأثناء قيام الالعب مبناوةل الكرة أأو التصويب. .7

 قا ة الالعب واخذ الكرة منه أأثناء الطبطبة. .8

 ادلفاع ضد املهامج الارتمم  فالعب ادلائرة(. .9

 وري جدا  احلفاظ عىل املسافات ادلفاعية أأمر رض  .10

 

  راكت الالعب املدافع : -أأوال

 يف حاةل الهجوم الرسيع الفردي وامجلاع . ابجلري جانباة املال م -

 لالعب املدافع يه: أأررىوهناك  راكت 

مالتحرك  -   .ل،انبولمبيل, والرجوع خللف وا امللأ

طار, واىل اخلف الأمام مبيل ا ىلالتحرك  -  .ةدفاعي ةمجموع اب 

طار, واىل اجلانب الأمام, واىل اخللف مبيل ا ىلالتحرك  -  .ةدفاعي ةمجموع اب 

 . دريب مس متر ( , جانبا ف, جانبا, خلفاأأماماالتحرك جانبا,  -

 ., واىل اخللف مبيلالأمام ا ىلالتحرك  -

 

 :مالدظات قمة دو  ادلفاع الفردي 

 .ما ميكن و بأأقف طريق ا ىل منطقة املرىم بعد فقدان الكرة بأأرسعرضورة العودة  .1

 ذكل.رضورة المتركز يف املممن الصحيح بني املهامج واملرىم, والتحرك وفق  .2

 ادلفاع ضد اذلراع الرامية لالعب. .3

ذا اكن متأأكدا من جناق  .4 ال ا  عىل الالعب املدافع عدم ترك مممنه بغية قطع أأو تش تي  الكرة ا 

 دركته.

ذا اكن متأأكددا مدن دصدو  فريقده عدىل عىل  .5 ال ا  املدافع أأن ال يقوم ابلهجدوم املضداد الرسديع ا 

 الكرة.

بعاد الالعب املهامج لل،انب أأو  يده أأثناء الهجوم الرسيع, للحدد مدن رطور ده يف منطقدة  .6 ا 

 وسب ساحة لعب فريقنا.

يقافه, عدىل  .7 املددافع أأن يرتاجدع مبيدل عداه بعد  قدم املدافع ملقابةل املهامج اذلي هيدد املرىم وا 

لهيا.  اجلهة اليت  رك  الكرة ا 

 :ابجلسم الاشرتاك - اثنيا  

بصدورة ابجلسم بطريقه  تفدق مدع قواعدد اللعدب جدزءا مدن العمدل ادلفداع  و  الاشرتاكيعد 

غالقخاصة فامي يتعلق   .املرىم عاهالتقدم الرسيع مسارات  اب 
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ن  عدىل  أأومبيدل  لدر ضوا اخلارجيدةالاشرتاك ابجلسم يمت ملندع حددو  املدرور مدن املراكدز ا 

للتغلددب عددىل قيددام املنددافس ابلهجددوم  أأو, عمليددة احلجددزللقيددام ب  مؤقتددة لفددرتة ر ضالأقددل ملنددع الدد

اليت عىل ت ف دافع ابلتفف مبا يتفق وقواعد اللعب , ويف هذه احلاالت يقوم الالعب املالارتياري

ذاعرتاض املنافس د  خدام اجلذع الاس ت  .(ة يكن املنافس مس تحوذا عىل الكر مل  ا 

 مسارات اجلري : ا غالق 

 :(1فمترين  

مدن ملدة واحددا بعدد الأردر عندد حددود منطقدة املدرىم ابلدر ض يقوم الالعبون املها ون 

الواقفدون عندد ردب منطقدة املدرىم  , ويقدوم الالعبدون املددافعوناجلناق الوني ابعاه اجلناق اليسدار

, وذكل عدن طريدق ف الوقدوف الاعدرتاب ( بطريقده ععدل ة املها ون اذلين يقومون ابجلدريمبقاوم

 . فقداهنم عنف الزمن ا ىلابلتايل  القيام رراكت للتخلص  ؤدي ا ىلالء الالعبني يضطرون ؤه

ع حيتدل هدذا ععدل املدداف ةبطريقد الزمنيدة الناديدةمن  الاعرتابيكون الوقوف  أأنوجيب 

 املممنيدة الناديدةيدمت ذكل مدن  أأناجيابيه وينبغ   ةمر يؤدي دركه  , ريث الاملوقف يف حلظة املنع

مدن خلفده عندد حددود  تحركلشلك يقف فيه الالعب بقدر املس تطاع بطريقه ال متكن املهامج من ال 

 .منطقة املرىم

 :وميكن  طوير العمل ب

  .اعاه جري عكيس -

  .اعاهات جري ابلتباد  -

 :املنافس الالعب عن س يطرة ةالكر  ا رراج - اثلثا  

رراجتسمح قواعد اللعب فامي يتعلق   :نافس مبا يأأيتابللعب من يد امل  ةالكر  اب 

 .س تحواذ علهيا (الا أأو ةف اس تخدام الكتفني واذلراعني لصد الكر  -

بعاد املفتوحةف اس تخدام الكف  -  .املنافس من لك اعاه (الالعب عن  ةالكر  ال 

 :هذه القواعد مبا يأأيت ولأتسمح

 .الرب علهيا ( أأواملنافس  الالعب من يد رةف حسب الك -

 :من خال يه حماوةل ذكل  ةعىل الكر  س يطرةال  ا ىلللوصو  ة الوديد ةاال مممنيتكون  ةو ذه الطريق

  ة.الكر  طبطبة -

 ة.الكر  أأو مناوةل مترير -

  .التصويب عىل املرىم -

 :الصد عند التصويب - رابعا  

ردراكت اخلدداع  من اجدل قيدام الالعدب املددافع رسدم موقفده اعداه قيدام الالعدب املهدامج

يك يتغلدب عدىل عنفد اخلدوف  واال  ار ةالتصويب عىل املرىم  وفر عاميل الشد،اع أأوابلتصويب 
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 .عىل التصور ورسعة رد فعل عاليه القدرةمن التصويب الشديد لا يتطلب 

بأأدائدده العمددل قبددل الوقدد   ويتطلددب مددن الالعددب املدددافع يف هددذه احلدداالت عدددم القيددام

متا, املناسب  .التصويب يف الوق  املناسب متاما يكون صد وا 

 :ةالتنافس عىل الكر  - خامسا  

ذا: الأوىل احلاةل عددم اسد تحواذ العدب معدني عدىل اكن الفريق املنافس مس تحوذا عىل الكره مبعىن  ا 

 .ةالكر 

 والاسد تحواذالتقداط الكدره  احلداةلالمتريدر فانده مدن املمكدن يف هدذه  أأثناءعىل سبيل املثا  

 .علهيا

ذا: الثانية احلاةل  .من الفريقني املتباريني ا ي    س يطرة ةمل تكن الكر  ا 

كدرة ار ددت  أأولها مدن اليدد  ةاملس متر  الطبطبة أأثناء اخلارجيةعىل سبيل املثا   كل الكرات 

 اذو الاسد تحو  ةفأأن عىل الالعبني  يعا حمداوةل التندافس عدىل الكدر  من املرىم ابعاه ساحة اللعب,

 .علهيا

 :(2فمترين  ,اللعب عىل مرىم واحد -

 الكدرة عداه  بددرجة د  أأو ةغري مبا   أأو ةمبا   ةبطريق ةيقوم حارس املرىم بمترير الكر 

احدد  ويف حداةل فقددان ةالكدر  مدن اجدل احلصدو  عدىلحياو  الفريقان الفاع عندها , ساحة اللعب

 .ابلهجوم ررالأ يقوم الفريق يصبح هذا الفريق مدافعا  و  ةلكر ا الفريقني

 

 :امجلاعية ةدلفاعيااخلطب  -اثنيا 

ابن الكثدري  ايددركو  أأنعلدهيم  الفردية ادلفاعيةللخطب  الأساس يةالالعبني القواعد  ا  قانبعد 

ذلا فدان  ,عدب لدي يكدون العمدل ادلفداع  انحجدامدن ال أأكدرثيتعاون  أأنمن حاالت اللعب  تطلب 

 .امجلاعية ادلفاعيةيعرف ابخلطب  أأنميكن  ادلفاعيةمن العب يف  نفيذ الواجبات  أأكرث عاون 

 .وضوحا أأكرث امجلاعية ادلفاعيةعرض لعدد من احلاالت اليت يكون فهيا اخلطب  يأأيتوفامي 

 :الانتظام -التأأمني  - املها ة -أأ 

ابدلرو  عليده ملنعده مدن التصدويب  ةاجيابي ةبطريقة يمت قا ة الالعب املس تحوذ عىل الكر 

مممنياتلتحديد  أأوالناحج عىل املرىم   : دب احلركة, و مت هذه قلالأ  صويبه عىل  ا 

  والتصويب. املرىمهتديد رسيعة عاه الالعب اذلي يروم  رطوات قصرية بأأخذ -

 . خداعية, وما قد يأأيت به املهامج من دراكت جانب ذراع التصويب مالدظة -

ب وترك اجلزء الأردر التصوي  اويةالتعاون التام مع حارس املرىم واذلي ينتج عنه  غطية جزء من  -

عىل احدد  لتقدمعب املدافع ابيف ادلفاع ف لسبب قيام الال الناعةويمت  أأمني الثغرات , حلارس املرىم

ة لتأأمني هذه الثغر  فالتغطية(, بعضهم أأوالالعبني املها ني عن طريق رجوع احد الالعبني اجملاورين 
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 (.حلني رجوع هذا الالعب ملوقعه ادلفاع  الصحيح  يف جدار ادلفاع

 :اس تالم املنافس من الزميل -تسلمي املنافس للزميل أأو مال مته  -اس تالم املنافس  -ب 

ذلتحدرك يف  عداون اتم واكمدلابقيام الالعبني املهدا ني  أأثناء ادلفاعية ةاجملموع عمل  مت يد , ا 

 واجدده يف  مدع مال متده طدوا  الراميةراع اذل, عىل مالدظة جانب اس تالم الالعب القامئ ابلتحرك

 .اجملاورة للمنطقة, ومقاومته مع تسلوه للزميل اجملاور عند دروت اجملا  ادلفاع  لالعب

 :صد التصويب عىل املرىم -ج 

طدارفعالية ادلفاع ضد التصويب عدىل املدرىم ابلصدد يف   عد أأندواع الطدرق ادلفاعيدة  يه  ا 

 واحضة.بدرجه  اعيل

التعدرف عددىل نيدة الالعددب  أأوال عليدده جيدبحفدني يكدون الالعددب يف مثدل هكددذا مواقدف 

الالعدب املهدامج  قيام أأثناءذراعه لقطع مسار التصويب  من وضع املناس بة اللحظةمتكن يف ي , ل املهامج

 (. لها , وليس يف مرحةل الأعدادالتصويب نفسهاحلركة  أأداءف يف مرحةل 

 احلجز:  أأثناءالتفف  -د 

يكون مس تعدا ملواملة حماوالت احلجز الديت  واجده  أأنينبغ  عىل الالعب املدافع ابس مترار 

 .فاعليه( اخلططيةوسائل الهجوم  أأكرثاحلجز ف يعد واحدا من  ا نابعتبار 

 : الأيتالنحو يتلخص رد ادلفاع عىل و 

  عن طريقيتفادى الالعب ااجو  احلجز وذكل: 

وحياو  التخلص منه ابملواملة مع قيامه يف الوق  نفسه ة بأأن هيامج الالعب املس تحوذ عىل الكر  - 1

 مج وقدر ه عىل التفف.ابتقييد درية دركة الالعب امله

 .اجلانبمبحاولته التخلص من  - 2

 ر دضل مسدار يدو , و طأأردرى ةمدر  احلركدةمبحاولته التخلص من اخللف الس تعادة دريته عىل  - 3

 . اذلي حياو  املدافع التخلص منهالالعب املهامج

غدالقيدمت  أأوداخدل مدممن احلجدز  ا ىل مت مزامحة الالعب املهامج املتواجدد يف حداةل  درك   ا 

ويمت اس تالم الالعب املهامج اذلي مت التخلص مدن , الأقلمسار  ركه وذكل ملنع معلية احلجز عىل 

, بيد  يتدوىل الالعدب املددافع ااجدو  نافس لهذا الالعب القامئ ابحلجدزجحزه عن طريق الالعب امل 

 معلية مراقبه لالعب املهامج القامئ ابحلجز .

  ابلتفف ادلفاع  امجلاع  : اخلاصةمجموعه من الطرائق 

 .مدافعان ضد قا ني -

 .مدافع واحد ضد قا ني -

 .ثالثة مدافعني ضد ثالثة قا ني -
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 .مدافعان ضد ثالثة قا ني -

 .قا ني أأربعةمدافعني ضد  أأربعة -

 .قا ني أأربعةثالثة مدافعني ضد  -

 :مدافعان ضد قا ني -

يف اعاه  أأررى, والتقهقر مرة س تحوذ عىل الكرهالالعب امل  اخلروج ملها ة ا ىليمت التدريب 

ابلتعاون بطريقه يمت فهيا  أأمني منطقدة اخدرتاق  ةموع,  عمل اجمل املتبادةل املساعدةمسار الكره بغرض 

 .عىل الكره لشلك مزدوج ذاملس تحو الالعب 

 :مدافع واحد ضد قا ني -

 العبني قا ني .يقوم الالعب املدافع بتأأمني منطقه دفاعيه ضد 

 :ثالثة مدافعني ضد ثالثة قا ني -

و دأأمني حوذ عىل الكره تابلتعاون لشلك يمت فيه قا ة الالعب املس   ةادلفاعية  عمل اجملموع

 .منطقة اخرتاقه لشلك مزدوج

 :مدافعان ضد ثالثة قا ني -

 .ضد ثالثة قا ني ةيقوم العبان مدافعان بتامني منطقة ادلفاع املتوسط

 :قا ني أأربعةمدافعني ضد  أأربعة -

 ا ىل, ومنع المترير س تحوذ عىل الكرهبطريقه يمت فهيا قا ة امل  ةمتعاون ةادلفاعي ة عمل اجملموع

 . مزدوجةبطريقه  الاخرتاق, و أأمني منطقة ادلائرةالعب 

 :قا ني أأربعةثالثة مدافعني ضد  -

 ضد ثالثة قا ني.ة من الالعبني املدافعني بتامني منطقة ادلفاع املتوسط ثالثةيقوم 

 رطب دفاع الفريق: 

ن , يدق املندافس هدو رطدب اللعدب ادلفداع مدع الفر  ةدراكت الفريدق عنددما تكدون الكدر  ا 

يعلام جيدا رطب الفريق يف ادلفاع قام اكن مركدز  أأنواللعب احلديث يتطلب من الالعب والفريق 

 . يع الالعبني أأذهانيف  ةو واحض ةريث يعمتد عىل فكره مشرتك ةالالعب مضن اخلط

 :ديكون العيب الفريق يف الوضع اذلي يسمح ب أأنوينبغ  

 .ةل،انب اذلي  تواجد فيه الكر لنقل ثقل ادلفاع  -

جدادة أأردرى ا ىلمدن طريقده الرسديع  والانتقدا  ةاس تخدام ادلفاع عن املنطقد -  بدديل التشدكيل  وا 

 .املنطقةادلفاع عن تشكيل  ا ىلمن ادلفاع رجل لرجل  ادلفاع 

 .ة جناحهمومقاو  الارتيارياللعب  أأسلوبالتعرف عىل  -

هناءمنع الفريق املهامج من  -  بن،اق. احلرة الرمية ا 

 .فاعيةوحماوةل سد الثغرات ادل معاجلة النقص العددي -
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 .ة مهنمالكر  انااع عىل الفريق املهامج وحماوةلاستامثر التفوق العددي  -

 .التعاون مع حارس املرىم -

 

 طرائق ادلفاع وكيفية ارتيارها 

الفريدق  أأعضداءللفريدق املهدامج يتطلدب مدن  واملنظمدة املتقندةالهجدوم  أأسداليبللتغلب عىل 

العمدل  ا ىلدفاع اجملموعدات  أأومن ادلفاع الفردي  الانتقا و  ادلفاعيةاملدافع التعاون و وديد اجلهود 

خال  ثدال  طدرق واذلي ميكن  نفيذه من  يقالفريسمى ابدلفاع  وهذا ما, يف ادلفاع ةواحد كوحدة

 رئيس يه يه :

 ةطريقة ادلفاع عن املنطق  zone defense. 

  طريقة ادلفاع رجل لرجلman to man defense . 

 املركب(  طريقة ادلفاع اخملتلب فmixed defense . 

ن  كل يكون بتوجيه من املدرب, وهذا التوجيه  أأو ةاس تعام  هذه الطريق ا ىلجلوء الفريق  ا 

ومدن هدذه . النتدا  للفريدق املددافع فضدلأأ علميده ومعليده مبدا يدؤمن  أأسسيكون مبنيا عىل  أأنجيب 

 الأسس:

 .املنافسللفريق  ةالهجومي ةمع اخلط يتالءممبا  ادلفاعية للطريقةيكون ارتيار املدرب  نأأ  - أأوال

ن -اثنيا   .ةوالبدني ةمع خربة الالعبني املدافعني وقدرهتم املهاري  تالءم أأنجيب  ةاخملتار  ةالطريق ا 

اليت  الأهداف, وعدد ل  عىل الفريقعدد الأهداف اليت جس الاعتباراملدرب بنظر  يأأخذ أأن -اثلثا 

 أأثنداء أأردرى ا ىلمن طريقده دفاعيده  جسلها الفريق والزمن املتبق  من املباراة , عندما يرغب ابلتغيري

 .املباراة

  املنطقةطريقة ادلفاع عن: 

 ادلفاعيةالعمل اللحظ  داخل التشكيالت  أأساليب  

الطدرق اسد تخداما يف لعبدة كدرة ليدد, و دتلخص هدذه  وأأكدرث أأفضدلمدن  الطريقدة عد هذه 

خلب السد تة  القريبة املنطقةواحده لدلفاع مضن  كوحدةالطريق املدافع  أأفراد, بأأن يعمل  يع الطريقة

طدار, من خال   راكت وواجبات دفاعيه حلظيه يقوم  ا املددافع داخدل أأمتار  للتشدكيل ةاجملموعد ا 

ذ, ادلفاع  ن ا  يف  الفرديدة اللحظيدة تواملسدؤوليا دمت هدذه التحدراكت والواجبدات  أأن الأمهيدةمدن  ا 

 عىل للمحافظةيق اذلي يتخذه الفريق للتشكيل ادلفاع  الفر امجلاعية وقيهتا املاامن داخل التحراكت 

 . اليت  مت ةيمتاسكه ضد  يع العمليات الهجوم 

 :يأأيت ما ا  باعولضامن جناق الفريق املدافع يف قمة ادلفاع البد هلم من  
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 ادلفاع  اللحظ  من داخل التشكيل العمل. 

 أأمني حاةل التساوي العددي . 

  املها ني لتأأمني املوقف ادلفاع حماوةل  قيق التفوق العددي عىل. 

 التحرك الرسيع اعاه وجود الكره. 

  فق اجليد يف التسلمي والتسمل.االتو 

 

 :ادلفاع  اللحظ  من داخل التشكيل العمل - 1

, عىل مضن حدود منطقته داخل التشكيل ةيؤدي واجبا ه ادلفاعي أأنعىل لك العب مدافع 

متفدق عليده مسد بقا يف التددريب  الواجبات بتفف ميدا  رسيدع وذيك ودسدب مدا أأداءيكون  أأن

حدى  :ةال  يالطرق  واب 

 .عن مراقبته يف مركزه ادلفاع  املس ئو وفهيا ينتظر املدافع قا ه : بطريقه سلبيه

 .ةبعد اس تالمه الكر  ال رابكها ه ق وفهيا يتقدم املدافع ملالقاة: بطريقه جهوميه

 .ةوفهيا ينقض املدافع عىل قا ه حلظة اس تقبات الكر  :حادةبطريقه 

 

 :  أأمني حاةل التساوي العددي - 2

, ابسد مترار, ريدث يقومدون املددافعون ابلعدد املنطقدةمسدؤوليات دفداع  أأصدعبمدن  دو ع

, فع العدب قدامج يراقبده يف لك حلظدهبناء عىل هذا وريث يكون للك مدا ادلفاعيةو نظمي مواقفهم 

ذ , عدن قا ده لرسدعةوحياو  املدافع اخلايل من قامج ابلبحث  مدن العمدل الرقداؤ يؤكدد  هو خلد أأنا 

ذ, (0-6فطريقة العدد يف التشدكيل , ودسم مثل عىل دفاع عدديه يف مركز   ايدةوجود  يكدون  ا 

عن مراقبه املهامج مس ئوال  , ويكون ن رب ادلفاع هو املدافع رمق واحدم ةملالالعب الأو  من لك 

 الوسب . ا ىلف اجلناق ( وهكذا فأأن الالعب الثا  يتوىل مسؤولية املهامج الأقرب 

 حماوةل  قيق التفوق العددي عىل املها ني لتأأمني املوقف ادلفاعية : - 3

عندما يتقدم احد املدافعني ملواملة العب املس تحوذ عىل الكره , فدأأن مسدؤولية الالعبدني 

ضدد املهدامج  ادلفاعيدة ممسدؤوليهت فضدال  عدن,  ةمن الرقاب اخلالية املنطقةاجملاورين يه القيام بتأأمني 

ذا ,القريب مضن منطقهتم فانده  اعيدةادلف الثغدرةس تحوذ عىل الكدره اسد تغال  هدذه حاو  املهامج امل  فا 

 .حيد من دركته, و ذا يتحقق التفوق العدديمن العب مدافع  أأكرث س يواجه

 

 :ةالتحرك الرسيع اعاه وجود الكر  - 4

 املنطقدةلتحقيق  مخ دفاع  يف  دكل  ةاعاه  واجد الكر  ةواحد كوحدةيتحرك  يع املدافعني 
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, وحيدو  دون لا حيد من دركة الفريق املهامج ,ةجبانب  واجد مممن الكر  ادلفاعيةولتضييق الثغرات 

ولن،داق ذكل يتطلدب مدن الفريدق املددافع  , الأماميةيف منطقة الهجوم  ادلائرةالعيب  ا ىل رةمترير الك

مام ةذا ي انس يابية ةدرك  .ةمع رسعة دركة الكر  متناس بةو وللخلف ولل،انبني  للأ

 

 :فق اجليد يف التسلمي والتسملاالتو  - 5

الفريق املددافع يف التوافدق يف معليدة لتسدلمي  أأعضاءعىل قدرة  السابقة املبادئيتوقف جناق 

, ريدث يقدوم لك العدب مددافع ومضدن حددود ادلفاعيدة املنطقةوتسمل الالعبني املها ني يف حدود 

المنطقته مبال مة الالعب املهامج وعدم التخيل عنه  ولدي  , يسلمه لالعدب املددافع اجملداور أأنبعد  ا 

 .ريب مس بق علهيايكون هناك  د أأن, جيب بن،اق العملية مت هذه 

نعلام  نمدع مراعداة  ةدركيد أأو ةلفظيد ةشدار اب   مت  أأنمعلية التسلمي والتسمل ميكن  ا  التسدلمي  ا 

 .عه مبا ة التسمل للمهامج اجلديد, مت يتبأأواليكون 

 

 :املنطقةمزااي طريقة ادلفاع عن 

عىل  غطية مضن العمل ادلفاع  الفريق لا يساعد  ةالفردي ةاملهارات ادلفاعيتساعد عىل  و يف  - 1

 .املدافع الضعيف

مبراقبدة العب املدافع يف بذ  ملد دفاع  اقل وذكل مدن خدال  ار بداط معدل املددافع لتساعد ا - 2

 .ةاملهامج مضن منطقه حمدد

 .تسمح ابس تئناف جهوم خاطف لسهوةل - 3

ردب  وأأمداميف تشدكيل دفداع  مدرن ومتحدرك ددو   ابالنتظدامق املددافع الفريد أأعضاءتساعد   - 4

ذ, رىم مبدا ةامل قدرا ده        , يتناسدب مدع افع مدممان دفاعيدا يف هدذا التشدكيليتخدذ لك العدب مدد ا 

مممنيا ه مممنية, ويزيد من لك العب مدافع ةمسؤولي, لا يعز  ةادلفاعي وا   عاونه مع ال ردرين لسدد  ا 

 .والعمل عىل  قليلها ادلفاعيةالثغرات 

اللعدب والتصدويب مدن  أأعضااهللحد من رطورة الفريق املهامج اذلي جييد  ة عترب انسب طريق - 5

 .ةاملناطق القريب

 

 :ةعيوب طريقة ادلفاع عن املنطق

 .ةضد الفريق اذلي ميتكل قا ني جييدون اللعب والتصويب من املناطق البعيد غري فعاةل أأهنا - 1

, وعىل وجه اخلصدوص يف حداةل كدون الفريدق املددافع ةيف احلصو  عىل الكر  ابلسلبية تسم  أأهنا - 2

 .املباراةوق   من الأخريةمغلواب بفارق قليل من الأهداف ويف ادلقائق 
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 :ةتشكيالت ادلفاع عن املنطق

 أأن, البدد الفريدق املهدامج أأعضداءاعداه  ةفاعيدالفريدق املددافع واجبداهتم ادل أأعضاءلي يؤدي 

الفريق املدافع  نظمي وقفهتم والتعدرف عدىل  أأعضاء, يس تطيع من خاللها  ةأأساس ي ةتكون هناك قاعد

رابك أأو ,للحدد مدن رطدورة الفريدق املهدامج ادلفاعيدة, وابلتايل  وديدد ملدودمه ماهتيمسؤول حدود   ا 

 أأنالفريدق املددافع  لأعضداءراض اكن البدد غد, و قيقدا لهدذه الأ ةاحلصو  عدىل الكدر  أأو ةرطة جهومي

يقدف فهيدا  ,دد اخلطدوطعد ابردتالفعدن الأردرى  الواحددةختتلدف , يف تشكيالت معينه اينتظمو 

, وهناك عددة تشدكيالت لدلفداع املرىمقرب هذه اخلطوط عن منطقة  أأو, بعد الالعبون املدافعون

 :ميكن دفها مبا يأأيت املنطقةعن 

 ( 2 - 1 - 3ف , ( 1 - 2 - 3 ف,( 3 –  3ف, ( 2 - 4ف , (5 – 1ف, ( 1 - 5ف , ( 0 – 6ف 

ن  ددرك  لأشددمم مددن حلظددات املبدداراة طبقددا  ةللتغددري يف لك حلظدد , قددابةلة هددذه التشددكيالت مرندد ا 

 :يكون التشكيل ادلفاع  أأنذلكل ميكن  ,الالعبني املها ني

 . مفتوق -

 . مغلق -

  املفتوق  ادلفاعالتشكيل : 

يزيدد عددد الالعبدني يف  ا ذرطني  أأويتكون التشكيل ادلفاع  املفتوق من ثالثة رطوط , 

يكون التشكيل املفتوق يف حداةل تسداوي عددد الالعبدني  أأن, وميكن الأمايم عن اخلب اخللف اخلب 

ذ 3 - 3يف اخلطني  ذيتحدد هذا التشكيل  ا   ية.البين  ادلفاعيةمغلق عىل املسافات  أأواكن مفتوق  اا 

ذافدد  ذا أأمددااكن تكتددل الالعبددني عددىل رطددني يكددون التشددكيل مغلددق  ا   ادت واتسددع   ا 

 .مفتوقيف هذه احلاةل  عىل اخلطني يعد التشكيل  ةاملسافات ادلفاعي

 مهنا: مفتوحةوهناك عدة تشكيالت دفاعيه 

 ,( 5 - 1ف  والتشدددددكيل  ,( 2 - 1 - 3ف  والتشدددددكيل  (, 1 - 2 - 3ف  التشدددددكيل 

 (.  3 - 3ف  والتشكيل

لالعددب الن املسددافات  البدنيددة اللياقددةوادلفدداع املفتددوق يتطلددب مسدد توى عددا  جدددا مددن 

يف مدلء املسدافات والفراغدات  الكبدرية ةيدمه كبريه فأأصبح   دراكت الدرجلني لهدا الأ  البينية ادلفاعية

 .يةادلفاع 

 :ا ىلوهيدف التدريب عىل ادلفاع يف التشكيل ادلفاع  املفتوق 

 .رالمتري أأثناءخلب سري الكره  املقننة املها ة طوير  -

 .رةجلسم املهامج اذلي معه الك القوية املها ة طوير  -

يقاف عطيل   .اس مترارية الهجوم وا 

 .التحرك داخل التشكيل أ لية طوير  -
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 .( ملساعدة الزميل ةال نيف  اللحظية التغطيةعىل  رة طوير القد -

 .التسلمي والتسمل -

 .املدافع و حارس املرىمتعاون بني ال  -

بعاد -  .خارج منطقة وسب اللعب ا ىلاملها ني  ا 

 .ةالاامح مممن  واجد الكر -

 .يك اليدين عند الاامحمن خال   ر  ةملء املسافات ادلفاعي -

 

 ادلفاع املغلق :

 أأو(  0 - 6يتكون التشكيل ادلفداع  املغلدق مدن ردب واحدد مثدل التشدكيل ادلفداع  ف 

ذرطددني  , وكددذكل ( 1 - 5ل التشددكيل ف خلددب ادلفدداع  اخللفدد  عددىل اخلددب الأمددايم مثدديزيددد ا ا 

 .( 2 - 4ف التشكيل 

  طوير: ا ىلوهيدف التدريب عىل ادلفاع يف التشكيل ادلفاع  املغلق 

 .ةعىل املراقب ةالقدر  -

 .ةالقوي ةعىل املها  ةالقدر  -

 عىل رسعة التسلمي والتسمل .ة القدر  -

 عىل رسعة التعاون بني املدافع وحارس املرىم . ةالقدر  -

 .التحرك داخل التشكيل أ لية -

 .التحرك اللحظ  داخل التشكيل أ لية -

ن ة كدز عدىل وسد يلتني رططيدتاليت يتخذه ادلفاع ضد لعب املواقدع تر  الوقائيةجراءت الا ا 

 :هام

التصدويب مدن املنداطق الديت ميكدن مهندا  املنطقدةيف معق احلد من رطورة الالعبني السواعد  – 1

 .البعيدة

هدا ني احدد امل  ا ىل املقصدودةاملنداوالت قطدع  أأسدايسالسلوك التوقع  اذلي يسد هتدف لشدلك  - 2

 .الأمام ا ىلاملندفعني 

 (: 0 - 6التشكيل ادلفاع  ف 

ن . الأردرى ادلفاعيدةلممفة التشكيالت  الأسايسيعد التشكيل ادلفاع   0 - 6التشكيل  ا 

ردب السد تة  مأأمدا متسداوية, مو عني مبسدافات الالعبني املدافعني عىل رب واحد وفيه يقف  يع

. وفعاليدة هدذا التشدكيل ساحه عىل امتداد ردب منطقدة املدرىم, لا يساعد عىل  غطية اكرب م أأمتار

عاقة ظهر جليا من خال    أأمتداربدني ردب السد تة  ااصدورة املنطقدةو عطيدل دركدة املهدا ني يف  ا 

مدام احلركدة, وذكل من خدال  دريدة رأأمتاورب التسعة  ا هدذا واخللدف واجلاندب والديت يتيحهد  للأ
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 . التشكيل لالعبني املدافعني

ن دافعني جناق العمل ادلفاع  للفريق يف  ل هذا التشكيل يعمتد اعامتد كبري عىل قددرة املد ا 

 .يف التحرك الرسيع املنسق

 :الأجنحةواجبات املدافعني يف 

عاقة - 1  .  قدمه أأو مسار  , وذكل رجز طريقنطقة اجلناحني ومنع  ركه لدلاخلاملهامج يف م  ا 

 .ومنع التصويب مهنا ةاليت  نفذ من مراكز الأجنح يةادلفاع ضد التشكيالت الهجوم  - 2

 .املركز اجملاور ت ا ىلمساعدة الزميل اجملاور عند نقل الهجوم  - 3

 .اجلناق الأرر ا ىلعند انتقا  ثقل الهجوم التحرك اجلانيب الرسيع لدلاخل يف اعاه الوسب  - 4

 :واجبات املدافعني يف منطقة الوسب

العديب  أأوعن احد الالعبني املها ني سواء اخللفيني  ةيف لك حلظ مس ئو يكون لك مدافع  أأن - 1

 .و بعا ملواقف اللعب , ةادلائر 

اسد تعداد لالنقضداض , ويف نفدس الوقد  عدىل ردب منطقدة املدرىم أأمداميكون لك العب  أأن - 2

 .ةحلظة اس تحواذه عىل الكر  ةالرسيع وقا ة منافسه اندية اذلراع الرامي

راب, مج من التصويبامنع امله - 3  .عند متريرها ت رةحماوةل قطع الك أأوخال  المترير  كهوا 

ك مدع , مت التحدر ةيف التشدكيل بعدد متريدر قا ده للكدر  الأصيلاملوقع  ا ىلرجوع املدافع مبا ة   - 4

لياملدافعني حنو الاعاه اذلي  رك    .ادلفاعية الكثافةد  يزيد من  ةالكر  ها 

 ة.ملة املهامج املس تحوذ عىل الكر  اجملاور اذلي  رك ملوايهللزم  التغطيةحماوةل  - 5

 .يق يف معلية تسلمي وتسمل املهامجالتعاون مع املدافعني اجملاورين والتنس   - 6

 :( 0 - 6ف مزااي التشكيل 

 . اكمةل ة غطي ةدفاعيه نتي،ة لامتسك ادلفاع و غطيته لدلائر  ةيندر وجود ثغر  - 1

, و ديد مسؤولية لك العب مدافع ومعرفتده  رك الالعبني املدافعني أأماكنالوضوق الكبري يف  - 2

 . عنه املس ئو للمهامج 

 .ابعة  راكت املها ني بلك سهوةلميكن مت - 3

 .ل دركهتمي( و عط  ةالعيب ادلائر  ف الأمامينيحيد من رطورة املها ني  - 4

 :( 0 - 6 فعيوب التشكيل

املهدا ني اذليدن  أأمدام, ويعتدرب جمدا  التصدويب مفتوحدا من رطورة املهدا ني اخللفيدني حيد ال – 1

 .صويب البعيدجييدون الت

, وابلتدايل أأطدو  ةلفرت  ةابلكر  ابالدتفاظالفائز بقليل من الأهداف  نافس  فرصه للفريق امل طيع - 2

 .فاظ بفارق الأهداف والفو احل

 :( 0 - 6 فجما  اس تخدام التشكيل



 27 

ال, ه مدن عيدوبصدف بدعىل الرمغ لا يتصف به هذا التشكيل من مزااي ومدا يت انده يبقدى  ا 

 :ذلي يس تخدمالتشكيل الأسايس ا

التشدكيالت الأردرى يف دفداع  وا  قدانالأسداس لدتعمل  لأنده ا  قاندهم , وجيدب علدهياملبتدئنيمن  - 1

 . املنطقة

كهتم عدادة , اذلي تكدون ددر القامدةبضخامة اجلسم وطدو   أأعضائهمن الفريق اذلي يمتتع معظم  - 2

 .اقل رسعة من املها ني

 .س مرىم جيد يف صد التصويب البعيدمن الفريق املدافع اذلي ميتكل حار  - 3

ه قدا ني جييددون التصدويب ميدتكل بدني صدفوف ال قدامجفريدق  أأمامفريق مدافع يلعب  ا يمن  - 4

 .البعيد

 .ه من الأهداف عىل الفريق املهامجبأأس ب الفريق املدافع بفارق ال  قدم يف حاةل - 5

 

 :( 1 - 5التشكيل ادلفاع  ف 

يالدظ يف هدذا التشدكيل وقدوف الالعبدني املددافعني يف رطيدني دفداعيني , اذ يقدف يف 

فينظمون يف اخلب ادلفاع  اخللف  ويتو عدون  ةمخلسابقية الالعبني  أأما, اخلب الأمايم العب مدافع

  عىل رب منطقة املرىم.

ة ق يف املنطقدللفريد ةادلفاعيد ةوقوف الالعبني  ذا الشلك يزيد من القو  ا نوعىل الرمغ من 

ال, ومنطقة الوسب ةالأمامي جنداق  ن. ذلا فداةيف منطقدة اجلنداحني تكدون قلديهل وضدعيف ةالتغطي أأن ا 

حدد كبدري عدىل التناسدق اجليدد يف  ا ىليف  ل هذا التشدكيل يتوقدف ة الفريق يف ادلفاع عن املنطق

يف منطقدة  ةادلفاعيد ةالقدو اخللفيني وعىل مدى  عاوهنم يف  عزيدز  املدافعنيمعل املدافع الأمايم ومعل 

 .اجلناحني

 عىل الشلك الأيت: ةوطبقا الماكن الالعبني يف هذا التشكيل ميكن  ديد واجباهتم ادلفاعي

 .واجبات املدافع الأمايم -أأ 

 .واجبات املدافعني يف منطقة الوسب -ب 

 .ةجنحلأ اواجبات املدافعني يف  -ج 

 

 :واجبات املدافع الأمايم -أأ 

 ةاخلطدر  ةالعدب قدامج يدأأيت السد تغال  هدذه املنطقد أأيضدد  ةالأماميد ةادلفاعيدة املنطقددامية  - 1

 .للهدف ةاملوامل

ماميتحرك  - 2 رابكه ةملها ة الالعب املس تحوذ عىل الكر  أأمتار أأربعة ا ىلردود واحد  للأ واحلدد  وا 

, عند  و  الكره حاال أأمتاررب الس بعة  أأماممممنه  ا ىل, مت يعود ةيف حدود هذه املنطق همن دركت
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واللعدب  ةالهجوميدة عندما يل،دأأ الفريدق املهدامج للتغدري مدن رطتد أأو, اجلانب ا ىلمن منطقة الوسب 

 . ةارتمم  عىل ادلائر  يببالع

عاقةالعمل عىل  - 3  .ةاملتقدم ادلفاعيةالتصويب من منطقته  ا 

 ة.لالعيب ادلائر  ممناوالهتوقطع  الاخرتاقالعمل عىل منع املها ني اخللفيني من  - 4

مساعدة اجلناحني لتنظدمي الهجدوم اخلداطف املوسدع  أأوالتام للقيام ابلهجوم اخلاطف  الاس تعداد - 5

 .فريقه املدافع من قبل ةعىل الكر  ةمبا ة عند اس تعادة الس يطر 

 

 :واجبات املدافعني يف منطقة الوسب -ب 

اذليدن يتحركدون يف  والالعبدني ةضد العيب ادلائدر  ةادلفاعي ةيقوم الالعب الوسب بتامني املنطق - 1

عاقة, مع قيامه بنفس الوق  بصد ةهذه املنطق التصويب عىل املدرىم وذكل ابلتعداون مدع لك مدن  وا 

 .الأيرس واملدافع الأوسب الأمين الأوسب( واملدافع  6املدافع الأمايم رمق ف 

عدىل التعداون مدع الالعدب  ادلفاعيدةجبداهتم فال  قتف وا والأمين الأيرس الأوسباملدافعان  أأما - 2

العمددل والتعدداون مددع  ا ىل, بددل  تعدددى لصددد التصددويب وقطددع الكددرات مددايمالأ والالعددب  الأوسددب

 .الأجنحةالالعبني يف 

 :الأجنحةواجبات املدافعني يف  -ج 

 ادلفاعيددةالتواجددد يف حدددود منطقتدده  والأميددن الأيرسددحيدداو  لك مددن اجلندداحني املدددافعني 

 .الواسعة ادلفاعيةوالتنس يق مع املدافع القريب لتغطية و أأمني منطقهتم 

   1 - 5ف مزااي التشكيل ادلفاع ): 

, البعيدددةيسداعد مددن حددد رطددورة املهدا ني اخللفيددني اذليددن جييدددون التصدويب مددن املندداطق  - 1

 .للهدف املوملة املنطقةرصوصا من 

 .يف جما  واسع ادلفاعيةواجبا ه  وأأداءيساعد املدافع الأمايم من التحرك  - 2

 رة.يساعد يف رسعة بناء جهوم خاطف عىل الفريق عند قطع الك - 3

  1 – 5 فعيوب التشكيل ادلفاع): 

 .يف اجلناحني وضعيفةتكون قليهل  ادلفاعية التغطية - 1

 .ةيعد هذا التشكيل ضعيف وغري فعا  ضد الفريق اذلي جييد بعض العبيه اللعب عىل ادلائر  - 2

   1 - 5ف جما  اس تخدام التشكيل ادلفاع ): 

يس تخدم هذا التشكيل ضد الفريق املهامج اذلي جييد بعض العبيده مدن املهدا ني اخللفيدني 

 - 1ف  أأي ة( املقلوبد 1 - 5ف  ةادلفاعيدة وقد  طورت الطريق ة,الرسيع املناوالتالتصويب البعيد و 

 م. 9 دومخسة العبني متقدمني خارج رب ال م 9م وا   6 دالعب واحد بني رط  ال أأن أأي(  5
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 :( 2 - 4التشكيل ادلفاع  ف 

, مل يعدد اكفيدا القدو  املنطقةتشكيل من تشكيالت ادلفاع عن  ا يللحمك عىل فعالية و أأثري 

 أأال, مدن ذكل أأكدرث ا ىل, بل  عدى من حد رطورة الفريق املهامج ذاك يساعد أأوبأأن هذا التشكيل 

 ا ىلاعهد   ةاحلديثد ةفاعيد, معظم التشدكيالت ادلن, ذلا فأأ الهجوم املضادء د, وبوهو قطع الكرات

, دافعني يف اخلدب ادلفداع  الأمدايم, وعدىل دسداب اخلدب ادلفداع  اخللفد  ايدة عدد الالعبدني املد

سد توى املهداري وذكل ملواملة التطور احلاصل يف التكتيك الهجويم احلديث, ومتاشد يا مدع ار فداع امل 

 , ورصوصا قارة التصويب البعيد .لالعبني املها ني

ذ, نتظام املدافعني يف رطني دفاعينيا (2 – 4فويالدظ يف التشكيل ادلفاع   يقف يف  ا 

 ,أأمتدارالعبني مدافعني يتو عدون يف مراكدز أأساسد يه عندد ردب منطقدة السد تة  أأربعةاخلب اخللف  

, ويقدف اثندان مدن  ةالأساسد يمن هذه املراكز  ةويكوان عىل اس تعداد اكمل لتأأمني مناطقهم ادلفاعي

ضد املها ني اخللفيني  رةاخلط ةادلفاعي املنطقةني هذه ماملدافعني يف اخلب ادلفاع  الأمايم ليقوما بتأأ 

. 

 لأيت :اك ةوطبقا الماكن وقوف الالعبني يف هذا التشكيل ميكن  ديد واجباهتم ادلفاعي

 .الأماميني املدافعنيواجبات  -أأ 

 .املدافعني يف منطقة الوسبواجبات  -ب 

 .الأجنحةواجبات املدافعني يف  -ج 

 

 :الأماميني املدافعنيواجبات  -أأ 

ه مددن , ومينعاندد ةلك مددن املدددافعني الأمدداميني مبقاومددة الالعددب املسدد تحوذ عددىل الكددر  يقددوم

متريدرمه  أأثنداء لالعبني املهدا نيا ضايقةمبويقومان  ,الاخرتاق, كام حياوالن منع التصويب عىل املرىم

عاقدةمع القيام بقطدع مسدارات اجلدري  ةواس تالقم للكر  , ر الهجدوم اذلي يقدوم بده املهدا ون طدوي وا 

ماممن املدافعني ابلتقدم ة اخللفي املنطقةويكون علهيام الرتاجع للخلف يف حاةل قيام العبو   . للأ

 

 واجبات املدافعني يف منطقة الوسب : -ب 

لقطدع  الأمداميني, والتعداون مدع املددافعني مدن املهدا نية العيب ادلائدر يقوم لك مهنام بتغطية 

 ةلتغطية املنطق الأجنحة, وكذكل التعاون مع املدافعني يف ملرىما ا ىل املوملةالمتريرات وصد الكرات 

 .مهنم ةالقريب ةادلفاعي

 

 :الأجنحةواجبات املدافعني يف  -ج 
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, وذكل لقدةل يف منطقة اجلنداديني ةكبري  ةمساح  قع عىل الالعبني املدافعني مسؤولية  غطية

ذلا فدان  غطيدة هدذه  ,السدابقة, قياسا ابلتشدكيالت أأمتارعىل رب الس تة  املدافعنيعدد الالعبني 

 ,ادلفاعيدةومع تدرك منطقدهتم  أأمتدار تطلب مدهنم اللعدب القريدب مدن ردب السد تة  ةالكبري  ةاملساح

 .أأمتارعىل اجلانبني ومبوا اة رب الس تة  ةتكون دركهتم مقتف و 

 

 : (2 – 4فمزااي التشكيل ادلفاع  

 .للفريق املهامج الألعابصانع  أأماميساعد يف  ضييق اجملا   - 1

عاقةيف جما  واسع مبا يسهل علهيم  الأماميني املدافعنيساعد عىل  رك ي  - 2  .دركة املها ني ا 

ىلنتقددا  مدن هددذا التشدكيل ميكدن الا - 3 لسدهوت ملرونددة  ( 1 – 5فأأو  (3 – 3فالتشددكيالت  ا 

 .التشكيل

 .جهوم خاطف نافئ س ت ابيسمح  - 4

 

 :(2 – 4فعيوب التشكيل ادلفاع 

, وذكل الن الثغدرات نادلفاع الفردي يف كثري مدن الأديدا ا ىليضطر الالعبني املدافعني للجوء  - 1

 .ةو واسع ةبني الالعبني كثري  ةادلفاعي

عاقةميكن  - 2  .لسهوت من املها ني الأمامينيالالعبني املدافعني  ا 

 عدداهذكل التقدددم  ابسدد تغال لددا يسدداعد اخلصددم  ةتكددون ضددعيف ةيف الأجنحدد ةادلفاعيدد ةالتغطيدد - 3

 .الهدف

 

 (: 3 - 3التشكيل ادلفاع  ف 

, ويسد تعمل عدادة مدن قبدل الفدرق الديت متدتكل يف ادلفداع ةابالجيابيديتصف هذا التشدكيل 

اليت  ؤهلهم  ةامليداني ة, وميتلكون اخلرب ةوالرشاق ةابلرسع ويمتىلون,  ةعالي ةبدني ةيمتتعون بلياقالعبني 

ذ, يف  ل هدذا التشدكيل الصدعب ة نفيذ واجباهتم ادلفاعي للمهدا ني  ةفرديدة يتطلدب مدهنم  غطيد ا 

 بلك مهنم . ةاخلاص ة, فضال عن  غطية املنطقم يلعبون بطريقة ادلفاع رجل لرجلوكأهن

اس تخدام هذا التشكيل هو احلد من فاعليدة  ا ىلوالغرض الأسايس من جلوء الفريق املدافع 

 يف  دريب كرة اليد. ةوفائق ةعالي ةالعمل الهجويم اذلي اخذ مممن

ذ, مدن ردب دفداع  أأكدرثالديت  دؤدى عدىل  ةاملتقدمد ةوهو احد التشكيالت ادلفاعيد يقدف ثالثدة  ا 

يف اخلدب ادلفداع   ال ردرين ةم ويقدف الثالثد 9دارج ردب الدمدافعني يف اخلب ادلفداع  الأمدايم خد

 .م 6دمنطقة ال أأماماخللف  

عددىل ة يف هدذا التشدكيل ميكدن  ديدد واجبداهتم ادلفاعيد املددافعنيوطبقدا ملراكدز الالعبدني 
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 :الشلك الأيت

 .الأجنحةيف  الأمامينيواجبات املدافعني  -أأ 

 .ةت املدافعني اخللفيني يف الأجنحواجبا -ب 

 .دافعني يف الوسب الأمايم واخللف واجبات امل - ج

 

 :الأجنحةيف  الأمامينيواجبات املدافعني  -أأ 

الء الالعبني  غطية منطقة التصويب لبعيد وذكل مبقاومة املهدا ني اخللفيدني ؤيتوقف عىل ه

اخللف  ا ىلالرتاجع  أأو الانسحاب أأيضا. وعلهيم ةمبا   ةومنعهم من التصويب بصور ةيف هذه املنطق

 .اخللفيني املدافعنيعند دائرة املرىم ملساعدة 

 

 : ةواجبات املدافعني اخللفيني يف الأجنح -ب 

طقدة الالعدب عدىل ردب منطقدة املدرىم مدن اجلدانبني ودد  من ةاخللفيد ةيتوقف علهيام  غطية املنطق

 ة, وبصدوره موا يددركهتام اليت  قتف عىل اجلدانبنييكوان حذرين يف  أأن, عىل املدافع الوسب اخللف 

ذ, خلب منطقة املرىم مام ةدرك أأية أأن ا  تسد تغل مدن  أأنعدىل الفريدق املددافع ميكدن  ةتشلك ثغر  للأ

 .ة, وذكل التساع اجملا  املمم  اذلي يكون مضن مسؤوليهتم ادلفاعيالفريق املهامج أأعضاء

 

 : دافعني يف الوسب الأمايم واخللف واجبات امل -ج 

ويتعداون يف  ,خاصة من منطقة الوسببصورة يب البعيد و يقوم بتش تي  التصو املدافع الأمايم  - 1

 .الأجنحةيف  الأمامينيذكل مع الالعبني 

بتنظمي دفاع فريقه , ويقوم كرب جحم جسمهب ويمتىل غالبا   , املدافع اخللف  يقف عند منطقة املرىم - 2

يتعاون مع الالعب الأمايم لي تكون دركة الالعبني يف اخلب اخللف   أأن, كام جيب من هذا املركز

 .عبني املدافعني يف اخلب الأمايممع دركة الال ةمنسق

 

 :( 3 - 3 ف مزااي التشكيل ادلفاع 

 .ةحمددللك مدافع وقيامه بواجبات  املسؤولية ديد  - 1

 املهدا ني عداه التصدويب عدىلن صدعوبة وبؤرة اللعب لا يزيد م ةالعمل عىل الاامح اندية الكر  - 2

 .املرىم

 .ةلقطع رب سري الكر  املس تخدمةالطرائق  أأفضلمن  - 3

 .لشلك جيد متاحةفرصة البدء بعمليات الهجوم اخلاطف من هذا التشكيل ادلفاع   - 4
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 :( 3 - 3فعيوب التشكيل ادلفاع  

خدال   ةاليت متكن اخلب الهجدويم الأمدايم مدن القطدع والتحدرك رريد ةاتساع املسافات ادلفاعي - 1

 .هذه املسافات والفراغات

رطدا يكدون نتي،دة  ايدة عددد  ا يالن  مس مترةو  اكمةل ةيتطلب هذا التشكيل جحم انتباه ويقظ - 2

 .هدف تسجيلابملرىم و  الانفرادالهجوم متكن من 

 ةاال مممنيد ا توفر يف العيب الفريق د  ميتلكو  أأنينبغ   ةعالي يةبدن  ةيتطلب هذا التشكيل لياق - 3

 ابلتحرك الرسيع واملس متر. ةاملفتوح ةمليلء املسافات والفراغات ادلفاعي ةوالقدر 

 

  1 - 2 - 3التشكيل ادلفاع  ف ): 

ذ, فدردي مضدن التشدكيل ادلفداع  الفدريقيتطلب هذا التشكيل ار فاع مس توى ادلفاع ال  ا 

ذ, املهدامج املواجده ت يف مركدزه ن, وعدت ةاادد ةعن املنطق مس ئواليكون لك العب مدافع  يقدوم  ا 

ذاخاصدة بصدورة , و امق ت ابلتقدم حندو منطقدة املدرىم, واحلد من رطور ه, وعدم السمبراقبته اكن  ا 

منطقدة  مأأمداهدذا الغدرض وضدع املددافع الأمدايم يف اخلدب ادلفداع  الأو  ل , و ةمس تحوذا عدىل الكدر 

ذ, ة, وميتا  هذا الالعب عادة لرسعة احلركأأمتارالتسعة  صدانع  ا ىلة متكنده مدن قطدع الكدرات املمدر  ا 

 . كل الكرات يف شن جهوم مضاد خاطف, وابلتايل اس تغال  املهامج العاب الفريق

ويف اخلب ادلفداع  الثدا  يقدف العبدان مددافعان يفضدل ان يكدوان طدوا  القامده , لصدد  

لهيم ة, وذكل بقطع الكرات املررأأمتارعايل واحلد من قوة املها ني عىل رب التسعة التصويب ال  أأو ا 

 .أأمتارمنع  قدقم داخل منطقة التسعة 

عدن  غطيدة  مسد ئولنييف اخلب ادلفاع  الثالدث لهدذا التشدكيل فيقدف ثالثدة مددافعني  أأما

 .ةعىل ادلائر خلب منطقة املرىم وعن الالعب املهامج اذلي يلعب  ةالقريب ةاملنطق

 

 :(1 – 2 - 3فمزااي التشكيل ادلفاع 

 .ةقريب عىل ادلائر للمهامج ال ة, ومينع  وصيل الكر للفريق املهامج الألعابحيد من فعالية صانع  - 1

ركدة  قددقام ابعداه منطقدة و عطدل د أأمتدارحيد من دركة املها ني اخللفيني عىل رب التسدعة  - 2

 .الء املها نيؤرطورة التصويب له, وابلتايل حيد من املرىم

 .اخلصم يف حاةل احلصو  عىل الكره يساعد يف رسعة بناء جهوم خاطف عىل - 3

 

 :(1 – 2 - 3فعيوب التشكيل ادلفاع  

 .ةادلفاعي ةلالعبني املها ني يف اجلناق للتحرك يف جما  واسع وخايل من الرقاب ةيعط  الفرص - 1

ميكدن  وال ةالثالثد ة ناسق كبري يف معل املدافعني يف اخلطوط ادلفاعيد ا ىلحيتاج هذا التشكيل  - 2
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ال ا  قانه  .املتقدمةمن قبل الفرق  ا 

 

 : طريقة ادلفاع رجل لرجل 

عب معدني مدن أأعضداء يتعني عىل لك العب مدافع القيام مبراقبة ومتابعة ال ةيف هذه الطريق

 أأو الطبطبدة أأوالمتريدر  أأو, حماوال وضع ذكل الالعب يف وضع غري مناسب لالسد تالم الفريق املهامج

, يتعدني عدىل لرجدل ولتنفيذ ذكل بن،اق من خال  التطبيق العميل لطريقة ادلفداع رجدل ,التصويب

وذاكء ميددا  عدا  يسداعد لك مددافع مدن  ةوخدرب  ةعاليد ةبدني بلياقةيمتتعوا  أأنالفريق املدافع  أأعضاء

, وهدذا حيدمت عدىل الالعدب املددافع و غيري اعاها ه هدركتعنه و وقع  املس ئو ة الالعب املهامج متابع

 أأومدع مدد اذلراعدني جانبدا مدع مالدظدة رفعهدام  ةورسيعد ة, ويتحرك خبطوات قصدري يبقى متحفزا أأن

ن, كام قد يقوم  ا الالعب املهامج ةرط أأوحماوت  أأيرفضهام لعرقةل  عىل لك العدب مددافع تدركىل  ا 

متر يف مدراقبهتام يف حدذر , ويسد  يو ع نظره بني املهامج والكره أأنحياو   أأونظره عىل الالعب املهامج 

 .وانتباه

بينده وبدني  ادلفاعيدة املسافةيكون دريصا عىل  قليل  أأنفان عىل لك العب مدافع  وأأخريا 

 .تصويبخري من الهدف ولكام حاو  ال مج لكام اقرتب الأ اامله

عندد  يدةالفريق املدافع من خاللها  نفيذ واجباهتم ادلفاع  أأعضاءوهناك ثال  طرق رئيس يه يس تطيع 

 : طبيق طريقه ادلفاع رجل لرجل

 ادلفاع عن بعد . -أأ  

 ادلفاع عن قرب يف نصف امللعب اخلاص . -ب 

 ادلفاع الضاغب . -ج 

 

 :ادلفاع عن بعد -أأ 

 ,عداه الفريدق املهدامج ادلفاعيدةواجبداهتم  ذبتنفيديقوم الالعبون املددافعون  ةويف هذه الطريق

حدد كبدري طريقدة ادلفداع عدن  ا ىلمشا ه  ةوهذه الطريق, ة املرىمعندما يتقدم املها ون قرب منطق

ال, ةاملنطق , وذكل الن لك العب مددافع مركز معني أأو ةمعين ةيتقيدوا بوقف املدافعني سوف ال أأن ا 

ليهعنه يف ي مممن يتحرك  املس ئو سوف يتابع املهامج   من الهدف . ةالقريب املنطقةمضن  ا 

الفريدق املهدامج متفدوقني  أأعضداءعندما يكون  ةاس تعام  هذه الطريق ا ىلويل،أأ الفريق املدافع 

 واخلداع .ة راوغعىل امل ةعالي ةودلهيم قدر  ةورسعة مترير الكر  ةعلهيم يف رسعة احلرك

 

 :فاع عن قرب يف نصف امللعب اخلاصادل -ب 

عنده  املسد ئو عداه املهدامج  ةيقوم لك العب مدافع بتنفيذ واجبا ه ادلفاعي ةويف هذه الطريق
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ذ, منتصف امللعب اخلاص ابملددافع ا ىلمبا ة حا  درو  املهامج  العبدا مبال مدة  لك مددافع  يقدوم ا 

 . راك ه ام ويراقبه عن كثب ويعيققاج

مممفأأة  ةاملهاري و ةالبدني هقدرا عندما تكون  ةاس تخدام هذه الطريق ا ىلويل،أأ الفريق املدافع 

 .مع قدرات الفريق املهامج

 

 : الضاغبادلفاع  -ج 

عداه املهدامج مبدا ة حدا   ةيقوم لك العب مددافع بتنفيدذ واجبا ده ادلفاعيد ةيف هذه الطريق

ذ, ةعىل الكر  ةفقدان الس يطر  رجاءيلزم املدافع مبتابعة ومراقبة املهامج يف لك  ا   .امللعب ا 

 أأعضداءمتفدوقني عدىل  أأعضااهعندما يكون  ةاس تخدام هذه الطريق ا ىلويل،أأ الفريق املدافع 

 ةاللياقد  صدفاتمدا يتعلدق ب ةصداخبصدورة  , ووالبدنيدة املهاريدةالفريق املهدامج مدن انديدة القددرات 

 .ةالبدني

 : الأيتويعمتد جناق طرائق ادلفاع هذه عىل 

 التعاون امجلع  بني املدافعني . - 1

 يف ادلفاع . ةاملس متر  ةالتعود عىل احلرك - 2

 .للك موقف وحات والاجياؤاختاذ الوضع ادلفاع  اليقظ واملان واملناسب  - 3

 .تش تيهتا أأوااوةل قطعها  ةدسن  وقع رب سري الكر  - 4

 .عىل الكرهس يطر املهامج امل  بالالععىل  الانقضاض - 5

 .التعاون مع حارس املرىم - 6

يقاف عطيل  - 7  . نفيذ العمل اخلطط  الهجويم أأثناء وبصورة خاصة ةاملها ني بدون الكر  وا 

 .عىل املرىم والاجياؤ ةمع الالعب املهامج املس تحوذ عىل الكر  املقابةل - 8

 

  عند  نفيذ طريقه ادلفاع رجل لرجل ادلفاعية املسؤوليةأأساليب  ديد: 

لدلك  ةادلفاعيد ةياملسدؤول رئيس يه يس تطيع املدرب من خاللهدا  ديدد  أأساليبهناك ثالثة 

 :جل طبيق طريقة ادلفاع رجل لر  أأثناءالعب مدافع 

تحديدد العدب قدامج , املدرب يقوم مسد بقا ب نوطبقا لهذا الأسلوب فأأ : ادلفاع ابلتعيني أأسلوب - 1

ذ, مدافعللك العب  عنده واذلي حددد ت  املسد ئو يتوىل لك العب مدافع مراقبدة ومتابعدة املهدامج  ا 

, بغض النظر عن طريقدة التنفيدذ لطريقدة ادلفداع رجدل لرجدل وسدواء اكن ذكل بطريقدة من املدرب

 .ادلفاع الضاغب أأوقرب  أأوادلفاع عن بعد 

 ا يوطبقا لهذا الأسلوب يتعني عىل لك العب مدافع مراقبة ومتابعدة : ادلفاع اباللتقاط أأسلوب - 2

, ويبقى مع ذكل ةعىل الكر  رةيقه املدافع الس يطفر  أأعضاءالعب قامج قريب منه مبا ة عندما يفقد 
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 .قف لصاحل الفريق املدافعاملهامج د  ين،يل املو 

ذ ادلفاع ابلتغيري: أأسلوب - 3 , ابعة الالعب املهدامج اذلي يواملدهومتيتوىل الالعب املدافع مراقبة  ا 

 من التفامه بني املدافعني. ةعالي ةوهذا يتطلب درج

 

 مزااي طريقة ادلفاع رجل لرجل: 

ذالأررى,  ادلفاعيةالطرائق  وا  قانلتعمل  ة عترب رضوري - 1 الالعدب اذلي يدتقن ادلفداع  دذه  أأن ا 

 .لدلفاع لسهوت أأررى ةطريق أأييتعمل ويتقن  أأنميكن  ةالطريق

 ةاملددىل  ةل مقدداب ة دددد مسددؤولية لك العددب مدددافع لشددلك واس وميكددن بواسددطة هددذه الطريقدد - 2

 ةوهكذا ابلنسد ب رطورة الأكرث, ريث يعني العب مدافع جيد لالعب املهامج ةدفاعي ةمبىل  ةالهجومي

 .لبقية الالعبني

 .ةجهومي ةطريق أأيتس تخدم ضد  أأنميكن  - 3

 

 

 :ادلفاع رجل لرجلعيوب طريقة 

 كناأأمدالبدء  جوم خاطف نظرا لعددم وقدوف الالعبدني املددافعني يف  ةيصعب من هذه الطريق - 1

 .ةعىل الكر  ةعند اس تعادهتم الس يطر ة معين

 اال عدادالفريق املدافع يف مس توى  أأعضاءعىل  أأعضااهغري فعات ضد الفريق املهامج اذلي يتفوق  - 2

 .البد  واملهاري

 .طويةل لفرتةميكن اس تخداقا  , ذلا الجمهود كبري ا ىل تاج  - 3

 

 : جما  اس تخدام طريقة ادلفاع رجل لرجل 

يف حداةل  ة, وفهيدا ندوع مدن اجملا فددلفاع رجل لرجل يتطلب ملدا كبدرياطريقة ا ا  باعملا اكن 

فال ه أأوختلص احد املها ني  اسد تخدام هدذه  ا ىليل،دأأ  , فان الفريدق املددافع الةادلفاعي ةرقابمن ال ا 

ال ةالطريق  يسد تطيع الفريدق املددافع خاللهدا الاسد مترار يف ة, ولفرتات  منيه قصدري ةيف حاالت خاص ا 

 .مواصةل اجلهد البد  مبس توى عا 

 : االت الأ يهوتس تخدم طريقة ادلفاع رجل لرجل يف احل

اذلي  رة  عدىل الكدو , واحلصدمن املباراة, وذكل للضغب عىل الفريدق املهدامج ةخري الأ قائق يف ادل - 1

 .،ة التفوق بفارق قليل من الأهداف, نتيةلكن ةفرت  أأطو  ا  الادتفاظيرغب هو 

 .د التعاد  يكون املطلوب هو الفو عن - 2

 .ةالهجومي هرطت, ومنعه من  طبيق ملفاجأأة الفريق املهامج - 3
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 . بدنيا وقاراي  ىل الفريق املهامج عندما يكون الفريق املدافع متفوقا ع - 4

 .الفريق املهامج أأعضاءيف حاةل نقص  - 5

 

 :ريقة ادلفاع املركب فاخملتلب (ط

مدن رطده  أأكدرث ا ىلنظرا للتطور احلاصل يف العمل اخلطط  الهجويم وجلدوء معظدم الفدرق 

 .هدف الفريق املدافع ا ىلجهوميه للوصو  

للحدد مدن  ةدفاعيدة مدن رطد أأكدرثاسد تعام   ا ىليضطر  احلاةلهذه  ا  اءفأأن الفريق املدافع  

 ا ىليل،دا  أأردرى, واترة ةدفداع املنطقد ا ىليقوم الفريدق املددافع ابللجدوء  فتارة, الفريق املهامج رةرطو 

للحدد مدن رطدورة الفريدق املهدامج اذلي ميدتكل  الأوىلة م فعالية الطريقد, ونظرا لعدفاع رجل لرجل

ذكل ملدا , و ةالثانيد الطريقدة, ولصدعوبة بعيددةال من العب جييد التصويب من املناطق  أأكرث أأوالعب 

, طريقدة ادلفداع املركدب ا ىل, فان الفريق املددافع يف اغلدب الأديدان يل،دأأ  تاجه من ملد بد  كبري

العبدني  أأو, وفهيدا يدمت ارتيدار العدب فداع الرجدل لرجدلود املنطقةعن خليب من دفاع  عبارةويه 

طريقدة ادلفداع رجدل , مسد تخدمني يف ذكل  اخلطدرينالعبدني مدن املهدا ني أأوللقيام مبراقبة العدب 

 .لرجل

مدن خدال   طبيدق ادلفداع عدن  ادلفاعيدةواجبداهتم  بدأأداءبي  يقوم ابيق الالعبني ملددافعني  

ذ, املركبيطلق عليه ادلفاع  وهذا ما ةاملنطق واجبداهتم  بدأأداءالفريدق املددافع  أأعضداءيقوم قسم من  ا 

واجبداهتم  بدأأداء, بيد  يقدوم القسدم البدايق مدهنم ادلفاع رجل لرجلال   طبيق طريقة من خ ةادلفاعي

, عىل طريقة ادلفاع املركب أأمثةل, وهناك عدة ةمن خال   طبيقهم لطريقة ادلفاع عن املنطق ةادلفاعي

 .ةال  يومك مبني خال  التشكيالت 

 

 :تشكيالت طريقة ادلفاع املركب

 :دفاع رجل لرجل+ العب ة مخسة العيب دفاع عن املنطق - أأوال

ذ  ةعداه املهدا ني يف املنطقد ةواجبداهتم ادلفاعيد بأأداءيقوم مخسة العبني من الفريق املدافع  ا 

, بي  يقوم املدافع الأرر مبراقبة ومتابعة ارطر العيب الفريق املهامج واذلي يكدون دلائرة املرىم ةالقريب

 . جيه وقيادة الهجوم املنظم لفريقهعن  و  مس ئوالعادة 

ن  – 5ف بني هذا التشكيل لطريقة ادلفاع املركب وبني التشكيل ادلفاع  الارتالفوجه  ا 

ن, هدو املنطقةة ادلفاع عن قلطري (1 املددافع يف اخلدب الأمدايم لتشدكيل ادلفداع املركدب ال يتقيدد  ا 

متا, عنه املس ئو عاه املهامج  ةواجبا ه ادلفاعي لأداءمبركز معني  عة املهدامج يف متاب ةدري أأكرثيكون  وا 

ليهمممن يت،ه  ا ياخلطر ويف   .املهامج ا 

 :اع منطقه + العبان دفاع رجل لرجلالعيب دف أأربعة -اثنيا 
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عداه املهدا ني يف  ادلفاعيدةواجبداهتم  بدأأداءالعبدني مددافعني  أأربعدة, يقدوم من خال  هذه التشكيل

عداه  ةاملددافعني بدأأداء واجبداهتم ادلفاعيد, بي  يقوم اثنني مدن الالعبدني املرىم ملنطقة ةالقريب ةاملنطق

 .يق اخلصم بطريقة ادلفاع رجل لرجليف الفر  ةاملها ني الأكرث رطور

 أأربعدةالعبني دفاع منطقده +  أأو  العب واحد دفاع منطقه + مخسة العيب دفاع رجل لرجل -اثلثا 

 :العيب دفاع رجل لرجل

ن  املنطقدةهام عكدس تشدكييل ادلفداع عدن  (4+  2 فو (5+  1فتشكيل ادلفاع املركب  ا 

ذ, مددن انديددة املضددمون والشددلك (2 – 4فو  (1 – 5ف املدددافع السدد تعام  هددذين مييددل الفريددق  ا 

عدب والتصدويب مدن عدىل العبان يف الفريدق املهدامج جييددون الل أأو, عندما يكون العب التشكيلني

خلدف ردب التسدعة  ةاملنداطق البعيدد, وبقية الالعبني جييدون اللعدب والتصدويب مدن دائرة املرىم

الفريدق املددافع  أأعضداء أأغلبيدة, يتطلدب مدن ة. وللحد من رطورة هذا النوع من الفرق املها أأمتار

مامالتحرك  , بي  يبقى العب لفيني بطريقة ادلفاع الرجل لرجلللقيام مبراقبة ومال مة املها ني اخل  للأ

(  ادلائرةالعب الارتمم ف من دائرة املرىم ملراقبة ومتابعة  الفريق املدافع قريبني أأعضاءالعبان من  أأو

 للفريق املهامج .

 

 مزااي وعيوب طريقة ادلفاع املركب: 

ال, د وارتالف تشكيالت ادلفاع املركبعىل الرمغ من  عد  يعا تساعد يف احلد مدن  أأهنا ا 

الالعبني املها ني للفريق اخلصم . كام ان قسام مدن هدذه التشدكيالت تسداعد عدىل  أأدسنرطورة 

 . دصو  الفريق املدافع عىل الكرةبناء الهجوم اخلاطف يف حاةل

خذ عدىل طريقدة ادلفداع املركدب  ؤ واحضة   عيوب , فان هناكورمغ هذه املزااي اليت  قدم 

 :مهنا

من التوافق يف الأداء ادلفاع  بني الالعبني اذلين يقومون ابدلفداع  ةعالي ة تطلب درج أأهنا 

ذ, ةبطريقه رجل لرجل وبني املدافعني اذلين يدافعون عن املنطق  أأمايمالعب مدافع  أأي عرض  أأن ا 

 .وم ابلتفوق العددي عىل املدافعنييع  الهج نافسلعمليات احلجز من الفريق امل 

 

 :ة حاالت خاصادلفاع يف

, عدض احلداالت الديت  دد  خدال  اللعدبب الاعتبدارعبني املدافعني الأخذ بنظر عىل الال

هناف, ذلا ختلو مهنا أأنراة للعبة كرة اليد مبا لأيةميكن  واليت ال , وذكل  تطلب اهامتمدا و ددريبا خاصدا ا 

 . بدء الهجوم املضاد, وابلتايلةالن ادلفاع الصحيح ضد هذه احلاالت يع  احلصو  عىل الكر 

 :هذه احلاالتومن 

  ة.احلر  الرمية -أأ 
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 .أأمتار 7 درمية ال -ب 

 . ايدة عدد املدافعني -ج 

   .نقص عدد املدافعني -د 

 

 :ةاحلر  ةادلفاع يف حاةل الرمي -أأ 

تسد تغل  أأن, اليت ميكن ةمن احلاالت اخلطر  ةواحد أأمتارعند منطقة التسعة  ةاحلر  ةالرمي د ع

 .الفريق املدافع لتسجيل هدف عىل من الفريق املهامج

 .رةاحل ةمنفذ الرمي أأمام عىل الفريق املدافع تشكيل جدار ةولدلفاع الصحيح ضد هذه الرمي 

ن  وعدددد  ةعدددد الالعبددني املدددافعني اذليددن يشددلكون اجلدددار خيتلددف ابرددتالف مددممن الرميدد ا 

للهددف يف  ةواملدامل ة. ففد  الرميدات احلدر  ةاحلدر  ةالالعبني املها ني اذلين يقفون جبوار منفدذ الرميد

, بي  يكدون اجلددار مؤلفدا مدن العبدني عنددما ة ثال  العبني مدافعني يف اجلدار, يقف عادالوسب

 .ةلل،انب ابعاه الزاوي ةاحلر  ةتكون الرمي

 : تشكيل اجلدار عندة ال  يتراعى النقاط  أأنعىل 

يف املددممن املناسددب  ةالصددحيح ةيتخددذ الالعبددون املدددافعون اذليددن يشددلكون اجلدددار الوقفدد أأن - 1

 .للأعىل, مع رفع اذلراعني ةاحلر  ةمن منفذ الرمي أأمتار, وعىل بعد ثالثة ةلرسع

يكونوا من الالعبني اذليدن يمتدىلون ابلبنداء اجلسدم   أأنالالعبون اذلين يشلكون اجلدار يفضل  - 2

 .ة, وبطو  القامالقوي

ن - 3 , لدا معينده مدن الهددف ةيعمدل عدىل  غطيدة  اويد أأن, جيدب اجلدار املشلك مدن الالعبدني ا 

 .الأررى ةيساعد حارس املرىم يف  غطية الزاوي

ن - 4 عاقددةلالعبددني املدددافعني اذليددن يشددلكون اجلدددار, يه  ةالرئيسدد ي ةاملهمدد ا  التصددويب املبددا   ا 

جبار  .ةعىل مترير الكر  ةاحلر  ةالعب الرمي وا 

عدىل لك العدب يف اجلددار التحدرك ابعداه  يتعدني ةالديت ميدرر فهيدا الكدر  ةويف نفس اللحظ 

املددممن  ا ىلالتحددرك  أأو ,ةل اللعددب بطريقددة ادلفدداع رجددل لرجددلعددن مراقبتدده يف حددا املسدد ئو املهددامج 

 .ةعهنا يف حاةل اللعب ادلفاع عن املنطق املس ئو  ةاملناسب لتغطية املنطق

يقفوا يف املممن املناسب واذلين يسداعدمه  أأن, جيب يشرتكون يف اجلدار بقية الالعبني اذلين ال - 5

 .ةحصيح ةامللكفني  ا بصور ةالواجبات ادلفاعي أأداءيف 

 

 : أأمتار 7 دادلفاع يف حاةل رمية ال -ب 

, ذلا فدان الالعبدني املددافعني بعد لعهبا ةداخل الساح ةغالبا ما ترد الكر  أأمتار 7 ديف رمية ال

يف حاةل ار ددادها  ةعىل الكر  للس يطرةوعىل اس تعداد اكمل  أأمتارخلف رب التسعة  ايقفو  أأنجيب 
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 .عىل الأقل  غطية املهامج القريب أأو

 

 :فاع يف حاةل  ايدة عدد املدافعنيادل -ج 

نتي،ة املباراة والوق  املتبق   الاعتباريأأخذ بنظر  أأنجيب عىل الفريق املدافع  يف هذه احلاةل

 :ةال  ي الأمثةلذكل نأأخذ  لأدراك و ,تشكيل دفاع  أأورطه دفاعيه  ا ي ا ىليل،أأ  أأنلها قبل 

ذا -   :من املباراة ةاكن الفريق املدافع خارسا بفارق قليل من الأهداف ويف ادلقائق الأخري  ا 

الديت تسداعده يف الضدغب عدىل الفريدق املهدامج للحصدو   ةاملالمئ ةادلفاعية الطريق ا ىليل،ا  أأنفعليه  

, طريقة ادلفاع رجل يف هذه احلاةل ةالطرق ادلفاعي وأأفضل ,اخلاطفء الهجوم املضاد دعىل الكره وب

 .دفاع رجل لرجل ة+ مخس ةطريقة ادلفاع املركب بتشكيل العب واحد دفاع منطق أأولرجل 

ذا - احدد  يتبدىن أأنفعليده  ,الأخدريةويف ادلقدائق  الأهدافاكن الفريق املدافع فائزا بفارق قليل من  ا 

 الفريدق املندافسيف احلدد مدن رطدورة  ةفعاليد أأكدرث, والديت تكدون  املنطقةالتشكيالت ادلفاع عن 

. ويعترب تشكيل ادلفاع عن ء الهجوم املضاد و ايدة الفارقدوتساعد نوعا ما يف احلصو  عىل الكره لب

 .التشكيالت لتحقيق هذا الغرض أأنواع أأفضل (1 – 5ف ةاملنطق

ذا -  ةادلفاعيد ةالطريقد ا ىليل،دأأ الفريدق املددافع  احلداةلفف  هذه  ,ن  نتي،ة الفريق املدافع التعاد اك ا 

وبددء  ة, وبنفس الوقد  تكدون اجيابيده يف احلصدو  عدىل الكدر ةعىل النتي، ةعده يف ااافظااليت تس

دفداع منطقده + مخسة العيب  (1+  5فويه طريقة ادلفاع املركب   , الهجوم اخلاطف لتحقيق الفو 

 . العب دفاع رجل لرجل

مدا  أأذايس تطيع الفريق املدافع من خاللها  قيق الفو  عىل الفريق املهامج  ةكثري  أأمثةلوهناك 

أأ الوقد  املتبقد  ونتي،دة , والأخدذ بنظدر الاعتبدار مبددةالصدحيح ةادلفاعيد ةارتيدار الطريقد أأدسن

 .املباراة

 

 :دلفاع يف حاةل نقص عدد املدافعنيا -د 

ذكل ينصدح  وا  اء ,الفريدق املددافع أأعضداءفدرتات اللعدب عدىل  أأددرج عدد مدن  هذه احلاةل

ت مردود سدليب عدىل نتي،دة ذا لأهناادلفاع رجل لرجل مطلقا  ةطريق ا ىلالفريق املدافع بعدم اللجوء 

 :ةال  ي ةالأساس يوابملواقف  ةطريقة ادلفاع عن املنطق ا  باعوعليه , املباراة

به وعدم  ةاخلاص ةمع رضورة الاام لك العب مدافع ابدلفاع يف املنطق  (1 – 4ف  أأو  (0 – 5ف -

مددامالتحددرك  عد الفريددق املهددامج عددىل لددا يسددا ة, لأن ذكل يعمددل عددىل  ايدة الثغددرات ادلفاعيددلال 

 .اس تغاللها

يقافلعقوبة  ةوذكل نتي، ةقصري  ة مني لفرتةاكن نقص الالعبني املدافعني  أأذا أأما - اثنني  أأولواحد  اال 

, والديت يكدون عقوبهتدا ةارتدممب اخملالفدات البسد يط ا ىل, فينصح الفريق املدافع ابللجوء من املدافعني



 40 

ضاعةلا يساعد عىل  ةاحلر  ةالرمي  .الوق  حلني اكامت  عدد املدافعني ا 

 

 :رطب اللعب ادلفاع  ا  قان

ن اليدمت  أأنميكدن  ال ة عمل رطدب العدب ادلفاعيد ا   ةعدن طريدق التطبيدق العمديل واملامرسد ا 

ذ, بذكل ةللامترين اخلاص ةامليداني رطدب اللعدب  ا  قانيساعد التدريب املس متر والمترين املنظم عىل  ا 

يكون التدريب عىل رطب اللعب بنفس الوق  اذلي يدمت فيده التددريب عدىل  أأنادلفاع , ويفضل 

, وعدىل الدرمغ ميكن فصلهام خال  التددريب وال للأرر, وذكل لأن الك مهنام مول ةاملهارات ادلفاعي

, ريدث يتددرج مدن يدمت لشدلك منطقد  أأنلا  قدم فان التدريب عىل رطب اللعب ادلفاع  جيب 

رات ورطدب التدريب عىل املهدا يبدأأ يتقبهل وعادة  أأن, و وفقا ملا يس تطيع املتعمل الصعب ا ىلالسهل 

, مت التقدم ابلتدريب لتطبيدق ة رطب العب امجلاعيمت التدرج ابلتدريب عىلة الفردي ةاللعب ادلفاعي

يأأخدذ بنظدر  أأنالالعبني لهدذه اخلطدب البدد  ا  قانولضامن جناق املدرب يف ة, رطب الفريق ادلفاعي

 :ةالتدريبي ةالعملي أأثناء ةال  ي الأساس يةالنقاط  الاعتبار

مجموعده مدن املهدارات  ,  تخللهداةتكون التدريبات من تشدكيهل مدن التحدراكت ادلفاعيد أأنجيب  - 1

 . ةقامج مس تحوذ عىل الكر  ةقارات لتغطي فضال عن, هذا ةلتغطية قامج غري مس تحوذ عىل الكر 

يمت التدريب عىل هذه املهارات يف مممن حدوهثا الفعديل ددو  منطقدة املدرىم وبدنفس  أأنجيب  - 2

 .راةاملسافات اليت  د  خال  املبا

 ةاملناسدد ب ةتدددريب عددىل املهددارات ورطددب اللعددب ادلفاعيدديتخصددص الالعبددون يف ال  أأنجيددب  - 3

املهدارات  أأداءاليت يتدربون مدن خاللهدا عدىل ة التدريبات العام فضال عن, هذا ادلفاع أأثناءملراكزمه 

 .يف املراكز الأررى ة(ادلفاعي التكتيممتف

تشدمل متدارين , وبدنفس الوقد  عىل متارين للتددريب الفدردي ةالتدريبي ةتشمل الوحد أأنجيب  - 4

 .ق العمل الفردي مع العمل امجلاع تساعد عىل  نس ي

ة عىل بعض الامترين اليت  ضع الالعبني املدافعني يف حات خاص ةالتدريبي ةتشمل الوحد أأنجيب  - 5

مدن  أأكدرثن الديت يكدون فهيدا عددد املهدا ني ي, الدامتر مثدا  عدىل ذكل وأأدسن, لدلفاع ضد املها ني

 .املدافعني

ن - 6 , ذلا لب بذ  ملد عايل من قبدل الالعبدنييتط ةرطب اللعب ادلفاعي وا  قانلتدريب لتعمل ا ا 

عطاءينىس  ال أأنعىل املدرب  اجلهدد  أأداء, تساعد الالعبدني املددافعني معداودة ةاجيابي راحةفرتات  ا 

 ةاخلاصد ةالتدريبي ةتكون التدريبات اليت تس بق الوحد ال أأنكام جيب مراعاة  , لشلك مس متر وجيد

 ا ىليدؤدي التعدب الندان عدن هدذه الوحددات  , دد  الةاليت  لهيا ذات شدة محدل عاليد أأوابدلفاع 

 .ةالتدريبات ادلفاعي أأثناءاس امحل فقدان الالعبني املدافعني

, مبدا ة اال ددامءوبعدد  ةاليومي ةالتدريبي ةيكون التدريب عىل ادلفاع يف بداية الوحد أأنيفضل  - 7
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اكن التددريب عدىل ادلفداع يف هنايدة  عبني عىل العمل رامس وقدره اكرب لا لولا يسهل ويساعد الال

 .ةالتدريبي ةالوحد

رطدب اللعدب ادلفداع  الفدردي  ا  قدانعرض لبعض التددريبات الديت تسداعد عدىل  يأأيتفامي 

 :أألفريقاس تعام  رطب اللعب  ا ىلوامجلع  وابلتايل تساعد عىل الأداء ادلفاع  اجليد عند اللجوء 

مدن املددافعني يقفدون يف  ةمجموع, لشلك حصيح ةمترين لتدريب الالعبني عىل التحراكت ادلفاعي - 1

 . لوىن قريبني من رب منطقة املرىما ةالزاوي

التحدرك الواحدد بعدد الأردر خبطدوات  ةالصدحيح ةادلفاعيد ةحياو  الالعبون بعد اخذ الوقف

 .اليسار و ابلعكس ا ىلمن الوني  ةورسيع ةجانبيه قصري 

ال, نفددس تشددكيةل المتددرين السددابق - 2 ن ا  , مت التبددديل كددة املدددافعني تكددون خبطددوات جانبيددهدر  ا 

رددب  أأمددام ةعنددد مواملددة الالعبدني املهددا ني الثالثد ةورسيعدة الأمددام خبطدوات قصددري  ا ىلابلتحدرك 

 . اجلانب, مت التحرك للخلف متأأمتارالتسعة 

مدامدركتده  أأثنداءعدىل مواملدة اخلصدم  ةجيب عدىل لك العدب مددافع ااافظد( ف مالدظه  -  أ و للأ

 .اجلانب أ واخللف 

, ولك مدن مركدزه ب املرىم ويقومون ابدلفداع الصدحيحر أأمام ةيقف الالعبون املدافعون الس ت - 3

يدتخىل الالعدب املددافع عدن املهدامج  ال أأن. عىل أأماقممن  ةمج اذلي حياو  املرور والطبطباضد امله

 .قية الالعبني املها نيب ل  ةالزميل املدافع اجملاور وهكذا ابلنس ب ا ىلتسلوه حلني  أأمامهاذلي مير من 

رب منطقة  أأماممترين لتدريب املدافعني عىل معلية ف التباد  ( ديث يقف اثنان من املدافعني  - 4

 بدةط المتدرين ابلطب  يبددأأ  ,املددافعني أأمدامف التقداطع (  أأداءاملرىم لدلفاع ضد املها ني اذلين حياولون 

الودىن ة وبنفس الوق  يتحرك املهامج الأرر مدن الزاويد الزاويةوالتقدم من قبل املهامج اذلي يقف يف 

ن , للمدرىم ةالوسطى املواملة نطقاملدافعني يف امل  أأماملتنفيذ معلية التقاطع   ا  اءواجدب املددافعني  ا 

يف مراقبدة املهدامج الأردر بعدد  ةهو ادلفاع ضد املهامج القريب , ومدن مت  بداد  املسدؤولي هذه احلاةل

 .اليت يقوم  ا املهاجامن مبا ة معلية التقاطع

ضافة, لكن نفس تشكيةل المترين السابق - 5 , والعب ب مدافع يقف عىل رب منطقة املرىمالع اب 

لالعدب املهدامج اذلي يتحدرك مدن  ة, يقدوم ابسد تالم ومتريدر الكدر امتا رب التسعة  أأمامقامج يقف 

ن ,الوسب هاابع ةالزاوي ضافة ا  وجيعهل مشابه حلداةل ودركدة  أأكرثهذا الالعب يعط  المترين واقعيه  ا 

معليدة  ذبتنفي, ديث يس تطيع هذا الالعب التصويب عىل املرىم يف حاةل عدم قيام املدافعني اللعب

 .ةالتباد  بصوره حصيح

الالعددب املهددامج مددن  ومنددع ةالفريددق املدددافع عددىل سددد الثغددرات ادلفاعيدد أأعضدداءمتددرين لتدددريب  - 6

 .قوم  ا الالعب املهامج لالخرتاق, وذكل بتحرك املدافعني لدلاخل يف لك حماوت يالأخرتق

ضافة, لكن نفس المترين السابق - 7 بدنفس  الأردريتحدرك مدن اجلاندب  ةالعب قامج رو  ده كدر  اب 
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ن ,حماوال الأخدرتق الأو الوق  اذلي يتحرك فيه املهامج  هدو  هدذه احلداةل ا  اءمسدؤولية املددافعني  ا 

 رةوادلفاع الصحيح ضد املهامج املس تحوذ عىل الك ةاملهامج القريب من ادلائر  أأمام ةادلفاعي ةسد الثغر 

 .أأمتارمنطقة الس تة  أأمام ةواذلي يقوم ابلطبطب

 . رةة الكدرك أأواندية  واجد  دةواح ةالفريق املدافع عىل التحرك كوحد أأعضاءمترين لتدريب  - 8

 ا ىللدلفاع من املراكز يف حداةل انتقدا  الكدره  للعودةمترين لتدريب املدافعني عىل التحرك الرسيع  - 9

, بيد  حد جانيب امللعدب وعندد ردب املنتصدفمدافعني يف ا أأربعةديث يقف  ,دو ة الفريق الأرر

شدارةيعد  املددرب  , قا ني يف اجلانب الأرر أأربعةيقف   للتحدرك لأخدذ املواقدع البددء للمددافعني ا 

 .كره للمها ني لبدء معلية الهجوم, وبنفس الوق  ميرر الةادلفاعي

 

 


