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املهارات الهجومية:
يعد املارات الهجومية واحدة من جانيب ا ألعداد املهاري يف لعبة كرة اليد اليت تش متل عىل ادلفاع
والهجوم .وكام هو معروف ان الهدف من الهجوم هو التصويب عىل املرىم وابلتايل تسجيل هددف
ضد الفريق املنافس ,ويبد أأ جهوم الفريق حلظة انهتاء جهوم الفريق املنافس وفقداهنم الكدرة ,ففدالهجوم
هو الوس يةل اليت يس تطيع الفريق عن طريقها من تسجيل اكرب عدد من ا ألهدداف يف مدرىم الفريدق
املنافس).
ويمت ذكل عن طريق فتح ثغرات أأو خلخةل دفاع الفريق اخلصم.وينهتي الهجوم حلظة فقددان الكدرة
من الفريق ويكون ذكل أأمدا عدن طريدق التصدويب عدىل املدرىم و اددرا هددف أأو دصدو الفدة
قانونية أأو قطع الكرة من قبل الفريق املنافس.
مراحل الهجوم:
يدخل الهجوم بعدة مراحل أأثناء حدوثه ,اذ يدخل الهجوم بأأربعة مراحل يه:
 .1مرحةل الهجوم الرسيع الفردي فالهجوم اخلاطف).
 .2مرحةل الهجوم الرسيع امجلاع فالهجوم اخلاطف املوسع).
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 .3مرحةل بناء الهجوم فجهوم املراكز).
 .4مرحةل اهناء الهجوم فالاخرتاق).
 ومن املمكن بدء الهجوم واهنائه مبدرحةل واحددة فقدب وبن،داق ,وقدد نهتدي املراحدل ا ألربدع دون
جناق الهجوم.
وميكن للفريق ان يس تخدم مرحةل معينة أأو مرحلتني من مراحل الهجدوم دون ا ألردرايت وذكل
دسب نوع التدريب اذلي درب عليه أأو دسب تكتيك الفريق املنافس أأثناء املباراة الن التكتيدك
اذلي خيص الفريق الواحد خيتلف من فريق اىل أرر فليس هناك مرحةل أأفضدل بصدورة مطلقدة ,اذ
ان ما هو جيد ومناسب ملوقف قد يكون غري مناسب لرر وما يناسب فريق قد ال يناسب فريدق
أرر ولن،اق أأية مرحةل جهومية البد من اجادة وا قان الالعبني للقواعد ا ألساسد ية واملهدارات الفرديدة
الواجب وفرها يف الهجوم الس امي عند طبيق اخلطة الهجومية املوضوعة من قبل املدرب ,اذ ان لك
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 أنيددا ذلا فعددىل
الالعبني اختاذ املواقدف والتفدف بصدورة سدلوة ملوملدة املوقدف ادلفداع اذلي قدد ينشد بصدورة
مفاجئة أأثناء سري املباراة.
ومن املعروف أأن أأكرث مراحل الهجوم عمتد عىل مجموعه من الالعبني قد يكدون اثندني أأو ثالثدة
يف الوصو اىل مرىم اخلصم اال ان بقيدة الالعبدني يولدون الهجدوم مدع فدريقهم أأثنداء الهجمدة ودد
انهتاهئا ذلكل فأأن عاون أأفراد الفريق يف الوصو اىل 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 ا ألوىل:
 .1الهجوم الرسيع الفردي :
بد أأ مرحةل الهجوم الفردي الرسيع حلظة قطع ودصو الفريق عىل الكرة من الفريق املنافس عن
طريق:
 )aدصو مدافع عىل الكرة أأثناء قيام الفريق املهامج ابلمترير أأو عن طريق ار داد الكرة مدن حدارس
املرىم أأو هيلك املرىم.
 )bحدو أأرطاء جهومية من الفريق املنافس ,مثل أأرطاء ادلردو عدىل املندافس أأو امل د أأكدرث
من ثال رطوات أأو فادلبل دربل) وما اىل ذكل من أأرطاء قانونية.
 )cدصو حارس املرىم عىل الكرة بعد صدها وارامدها.
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 أأمهية الهجوم الرسيع الفردي:
 يعد الهجوم اخلاطف أأفضل و أأرسع أأسلوب جهويم للوصو اىل املرىم.
 يس تغرق الهجوم اخلاطف وقتا قليال جدا نس بة اىل الهجوم من املركز وقد يبلغف )6-3اثنية.
 ا قان أأي فريق لهذا النوع من الهجوم يع سن لنتي،ة الفريق فالعالقة طردية
 ان أأداء هددذا النددوع مددن الهجددوم ت مددردودات نفسد ية قمددة عددىل الفريددق اذلي يقددوم بدده وذكل
ابعطائه حافز اكرب ويعمل عىل هبوط معنوايت الفريق اخلصم.
 ان اس تخدام هذا النوع من الهجوم يتطلدب اسد تخدام مسداحه امللعدب ابلمممدل لدا يقلدل مدن
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:
 .1مرحةل البدء.
 .2مرحةل التقدم ابلكرة.
 .3مرحةل التصويب فاالهناء).
ميكن أأن يؤدي الالعب هذه املراحل الثال مبفرده ,وذكل اذ ما قام حارس املرىم بصد الكدرة
لنتقل الفريق من حاةل الهجوم اىل ادلفداع ,ومدن مت متريدر الكدرة للزميدل املتقددم عداه ملعدب الفريدق
املنافس ,قبل وصو املدافعني ملنطقة مرمامه فيقوم هو الرر بدوره اسد تالم الكدرة والتقددم ,ليدمتم
الهجمة الرسيعة ابلتصويب عىل مرىم الفريق اخلصم وغالبا ما يشرتك معه بعض أأو بقية أأفراد الفريق
من مالئه يف اهناء هذه الهجمة الرسيعة.
أأوال :مرحةل البدء:
يه املرحةل اليت بد أأ من حلظة اس تحواذ املددافعني عدىل الكدرة والانتقدا مدن حداةل ادلفداع اىل
حاةل الهجوم عن طريدق العدب واحدد والانتقدا اىل سداحة الفريدق اخلصدم لرسدعة عاليدة مت،داو ا
املدافعني والتوجه صوب منطقدة مدرىم الفريدق املندافس ليقدوم ابلتصدويب عدىل املدرىم ,أأو الدر ض
الرسيع حنو ساحة الفريق اخلصم جبانب اخلب اجلانيب ,اىل أأن يصدل اىل وسدب امللعدب فريفدع نظدره
ابعاه ميهل اذلي ميرر ت الكرة ,وخال هذه املرحةل يبد أأ الالعب بتغري اعاهه منحرفا حنو منتصف
ملعب الفريق اخلصم ابعاه منطقة املرىم ,هنا يمت اس تالم الكرة القادمة من حدارس املدرىم أأو احدد
العيب فريقه قرب رب الرمية احلرة التسعة أأمتار مرعيا عدم ختفيض رسعته ليلتق ابلكدرة الديت يه
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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
جيب أأن قطع الكرة املسافة من يد حارس املرىم اىل الالعدب املتقددم لرسدعة عاليدة ابعداه ملعدب
اخلصم مسار أأفقيا ,لتصهل قبل أأن يصل املدافعني ت.
اثني ًا :مرحةل التقدم ابلكرة:
و مت عندما يتقدم الالعب ابلكرة بعد أأن يقطعها من الفريق املندافس اىل سداحة الفريدق اخلصدم
ابلطبطبة.
 مرحةل التصويب:
يف هذه املرحةل وعندما يكون الالعب أأمام املدرىم ومنفدرد ردارس املدرىم يقدوم هدذا الالعدب
بأأخذ اخلطوات التقريبية مت القفز أأمام أأعىل حنو املرىم ليقوم ابلتصويب عدىل املدرىم بصدورة مبدا ة
بعد أأن حيدد اوية يف املرىم خالية من غطية حارس املرىم أأو امممنية لعب الكرة عىل شلك قوس
ف اللوب) ,عندما يكون حارس املرىم متقدم اىل ا ألمام بعيد عن املرىم.
 أأسس جناق الهجوم الرسيع الفردي:
ان أأمه أأسس جناق الهجوم الرسيع الفردي بكرة اليد تلخص اباليت:
 -1أأن يكون العبو الفريق يمتتعون بلياقة بدنية عالية ورسعة يف الانتقا من حاةل ادلفاع اىل حاةل
الهجوم ورسعة الانتقا اىل ملعب الفريق اخلصم.
 -2دقة املناوالت الطويةل مع مراعاة رسعة هذه املناوالت وان ال يكون مسار الكرة أأثنداء مناولهتدا
للزميل عىل شلك قوس الن ذكل يبط وصو الكرة لالعب املنطلق حنو هدف الفريق املنافس يف
الهجوم الرسيع الفردي ,لا يؤدي اىل وصو املدافعني اليه قبل وصو الكرة ت.
 -3رضورة وجدود العبدني رسيعدني اب ألجنحدة لالنطدالق ابلهجدوم الرسديع وبصدورة خاصدة العدب
اجلناق اذلي ال وجد رطورة عىل املرىم من ملته.
 -4عدم اس تخدام الطبطبة اال اذا اكن املسافة بدني الالعدب واملدرىم كبدرية الن الطبطبدة دؤرر
الالعب وادامت رروج الكرة عن س يطره وابلتايل نهتي الهجمة دون جدوى.
 -5رضورة أأن يكون دلى العب كدرة اليدد املقددرة عدىل الدرااي اجلانبيدة أأثنداء الدر ض والتقددم اىل
ملعب اخلصم.
 -6مراعاة عدم اس تخدام املناوةل املر دة أأثناء التقدم ابلكرة وذكل لصدعوبة اسد تالقا أأثنداء الدر ض
الرسيع.
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 املرحةل الثانية :
 .2مرحةل الهجوم الرسيع امجلاع :
يه حموةل اثنية رسيعة للهجوم الرسديع وذكل باايدد عددد الالعبدني املهدا ني حندو مدرىم اخلصدم
وابشرتاك مجموعة من املها ني ضد دفاع غري منظم ومتمممل.
وتون أأمهية هذا الهجوم يف دصو الفريق املهامج عىل فرصة لن،اق الهجوم الرسيع مدن ااداوةل
ا ألوىل ,طريق ايدة عدد املها ني العددية ابلهجوم الرسيع عاه مرىم الفريق اخلصم.
وحماوةل اثنية للزايدة العددية يف حاةل تساوي أأو ايدة عدد أأفراد ادلفداع فدأأن الفريدق املهدامج يف
هذه احلاةل يعمل عىل التوصل اىل تزايد عددي أأكدرث ومسداوي لعددد الفريدق املددافع وبدذكل تكدون
هذه املرحةل مبثابة فرصة أأررى الجناق الهجوم مبكرا أأو انقاذ الكرة من الضياع.
وعليه فأأن مرحةل الهجوم الرسيع امجلاع ميكن ان عد مبثابة حماوةل اثنية للهجدوم الرسديع الغدرض
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
ميل هلدم يف الفريدق عدىل الكدرة أأو مبجدرد التأأكدد بقيدام احدد أأعضداء الفريدق املهدامج رركدة دقيقيدة
للتصويب عىل املرىم,وعليه أأن يتأأكدان من أأن مركزهيام يف ادلفاع مؤمنان اذا ما ارددت الكدرة مدن
قبل حارس املرىم أأو هيلك املرىم وجيب أأن تكون هناك غطية مدن مالهئدم عدىل ا ألقدل أأو عددم
وجود رطورة دقيقية من قبل العب منافس الن غري ذكل يع فرصدة للفريدق املندافس يف اددرا
هدف وهذا يع اخال 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
عىل املدافعني فأأن فرصة جناق الهجوم الرسيع أأكيدة وعىل هذه وجد حاالت ثالثة للنس بة بدني عددد
املها ني واملدافعني ومهنا :
 )aايدة عدد املها ني عىل املدافعني.
 )bتساوي عدد املها ني واملدافعني.
 )cنقص عدد املها ني عن املدافعني.
 )aايدة عدد املها ني عىل املدافعني:
أأثناء الهجوم الرسيع امجلداع عدىل مدرىم الفريدق اخلصدم مدع وجدود التفدوق العدددي أأي أأن
يكون عددد الالعبدني املهدا ني اذليدن يقومدون ابلهجدوم الرسديع أأكدرث مدن عددد الالعبدني املهدا ني
ف )1:2أأو ف :2صفر) أأو ف )3 : 2كام يس تطيع الالعبون اذليدن يتقددمون ابلكدرة اذا مدا ددو وا
من املدافعني ,مثل لعب الكرة للزميل للتخلص من ضغب املدافعني أأو التصويب عىل املرىم أأو عن
طريق اس تخدام المتريرات هات وخذ مع الزميدل ليتسد ىن هلدم الوصدو اىل هددف الفريدق املندافس
بن،اق وبدون غري املراكز أأثناء الهجوم.
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 )bتساوي عدد املها ني مع املدافعني :
أأي أأن عدد املها ني يكون بقدر عدد املدافعني مثلام يكون عدد املهدا ني وعددد املددافعني
ف )2:2أأو ف )3:3ويمت يف هذه احلاالت الهجوم عن طريق غيري مراكزمه ابلتغلب عىل املدافعني أأو
لعب الكرة فهات وخذ) للوصو اىل هدف الفريق املنافس.
 )cنقص املها ني عن املدافعني :
يف هذه املرحةل يمت الانتقا اىل املرحةل الثانية الديت لهيدا مدن مراحدل الهجدوم ,اذ يتوقدف نشداط
الالعبني ويمت ارجاع الكرة اىل اخللف أأو القيام بعمليدة الطبطبدة ويف حداالت خاصدة يقدوم الالعدب
اذلي يس تحوذ عىل الكرة مبراقبة ساحة الفريق املدافع فامي اذا ما اكن هناك ميل ت غري مراقب بدني
الالعبني املدافعني ميكن أأن يس تمل منه متريره رسيعدة وطدويةل ليتسد ىن ت بعدد ذكل أأن يصدوب حندو
املرىم ولكدن هدذه العمليدة أأو الطريقدة الهجوميدة نطدوي عدىل داطر مهندا قطدع الكدرة املتجهدة اىل
الالعب الغري مراقب هذا فتنعكس احلاةل من حاةل جهوم لكن أأن تكون انحجدة عدىل الفريدق اخلصدم
اىل معلية جهوم انحجة عىل فريقهم وابلتايل تسجيل هدف ضد فريقهم.
 أأسس جناق الهجوم الرسيع امجلاع :
هناك أأسس مساعدة لن،اق الهجوم الرسيع امجلاع مهنا:
 )aجيب أأن تكون املناوالت قصرية ورسيعة بغية ااافظة عىل الكرة وعدم قطعها مدن الفريدق املندافس
ليعاود الفريق اخلصم بعمل جهوم عكيس.
 )bرضورة أأن توفر دلى الالعبني رسعة احلركة والتفكري والتفف الصحيح والقددرة العاليدة عدىل أأداء
املهارات الهجومية مع مراعاة عدم الترسع أأثناء الهجوم.
 )cرضورة أأن يمتتع العبو الفريق لرسعة التفف يف املواقف اليت قد يضعهم فهيا العبدو الفريدق املددافع
يف املنطقة القريبة من املرىم.
 )dمراعاة عدد الالعبني املشرتكني ابلهجوم فلكدام اكن عدددمه كبدريا ا دادت فدرص جنداق الهجدوم نتي،دة
التفوق العددي لالعبني املها ني ورضورة ادتال أأالماكن الصحيحة أأثناء الهجوم.
 )eجيب أأن يمتتع أأعضاء الفريق لرسعة رد فعل عالية يف الانتقا من حاةل ادلفاع اىل حاةل الهجوم عندد
قطع الكرة من اخلصم.
 )fجيب أأن حيافظ الالعبون عىل وا هنم ادلفاع أأثناء التقدم حنو مرىم الفريق املنافس.
اثلث ًا :املرحةل الثالثة:
مرحةل بناء الهجوم فجهوم املراكز):
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أأن املرحةل الثالثة واليت أأيت بعد مرحةل الهجوم الرسيع امجلداع يه مدرحةل بنداء الهجدوم وتكدون
هذه املرحلتني مرتابطتني اىل حد كبري ,فأأثنداء مدرحةل الهجدوم الرسديع امجلداع  ,يددرك الالعبدون أأن
هندداك ايدة عدديددة مددن الالعبددني املدددافعني ففد هددذه احلدداةل يبددد أأ املهددا ون بهتدئددة اللعددب قدددر
املس تطاع وارجاع الكرة اىل اخللف للزميل املتأأرر بغية البدا من جديد بعملية الهجوم املنظم.
فيجب أأن يتخذ الالعبون مواقع معينة ديث أأن هددف املدرحةل الرتكدىل عدىل دأأمني الكدرة اىل
أأقىص قدر لكن رمغ ادتياج هذه املرحةل لكرث من الرتيث.
ومن املعروف أأن الهدف ا ألسايس من هذه املرحةل هو الرتكىل عىل اتمني الكرة اىل أأقىص قددر
لكن كام جيب أأن يمت الانتقا من مرحةل الهجوم الرسيع امجلداع اىل هدذه املدرحةل بصدورة انسد يابية
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
دسب اخلطة الهجومية املتفق عليه و نظمي معليدة الهجدوم و وجهيهدا وحمداوةل اللعدب الهجدويم خللدق
فرصة التصويب اجليد عىل مرىم اخلصم ومن املعروف أأن معلية الهجوم بد أأ عن طريق قدم ثالثدة
العبني قا ني فاخلب ا ألمايم) عاه مرىم الفريق اخلصم لرسعة عالية بغية عدم تدرك فرصدة لالعديب
الفريق املنافس للرجوع اىل مراكزمه ادلفاعية والتفف ررية عاليدة ,مت يتدبعهم العبدو اخلدب اخللفد
الثالثة الباقني مبا ة ,اذ يتقدمون ابلكرة عاه ملعب الفريق املنافس ,عن طريق المتريرات فامي بيهنم
اىل أأن يصلوا اىل مراكزمه ليؤدي لك العب واجبا ه بغرض خلق الفرصدة املناسد بة للتصدويب عدىل
مرىم الفريق املنافس.
وتس تخدم مرحةل بناء الهجوم يف احلاالت ال ية:
 .1اس تعدادا لبدء رطة معينة للهجوم أأو لتغري اخلطة.
 .2لهتدئة اللعب وعدم جماراة اخلصم يف رسعته الدباط رططه الهجومية.
 .3يمت اس تخداقا يف حاةل أأبطاء اللعب لنقص عدد الالعبني أأو الكتساب الوق .
 .4لراحة الالعبني أأو ااوةل ادخار قوى الالعبني.
 .5يمت اس تخداقا ضد دفاع غري منظم.
 .6الرغبة يف ااافظة عىل فارق ا ألهداف وخاصة قبل انهتاء املباراة بفرتة وجىلة.
وميكن قس مي الفريق املهامج يف هذه املرحةل اىل مجموعتني من الالعبني وهام:
 .aمجموعة الالعبني املها ني اخللفينيفمنطقة التصويب البعيد) أأو فالساعدان والعب الوسب).
 .bمجموعة الالعبني املها ني ا ألماميني فمنطقة التصويب القريب) أأو فالزاويتان والعب الارتمم ).
أأما فامي خيص واجبات قا اخلب اخللف فهي اكليت:
 دوير الكرة عىل اعايه امللعب عن طريق المترير الرسيع بني أأفراد اخلب اخللف والغدرض مدن ذكل
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.
 منع وعرقةل الهجوم املضاد عند حدوثه وذكل لكون هدؤالء الالعبدني يف مدواقعهم املتدأأررة تسداعدمه
عىل ذكل.
 االكثار من حماوالت التصويب أأو هتديد املرىم من خارج منطقة الرمية احلرة وذكل جلذب الالعبني
املدافعني اىل خارج مناطقهم ادلفاعية لا يسهل مترير الكرة اىل العيب ادلائرة.
أأما فامي خيص املها ون ا ألماميون فيحتلون مراكز معينة يف منطقده دفداع الفريدق املندافس عندد
منطقة املرىم ,ذلكل يطلق علهيم العديب ادلائدرة أأو العديب الارتدمم ويقدف يف املنطقدة ا ألماميدة أأي
عىل ادلائرة بني رب منطقة املرىم ورب الرمية احلرة من  4-3العيب ويطلق علهيم املراكز ال ية:
 -1اوية ,جناق أأيرس.
 -2العب دائرة ,ارتمم .
 -3اوية ,جناق أأمين.
 ويرتكز واجب املها ني االمامني ابليت:
-1التصويب عىل املرىم أأو التحرك من مممن خا اضافة اىل المترير اىل الزميدل عدىل ادلائدرة أأو أأي
العب خلف الزاوية املقابل يف حاةل احلرج وعليه فيجب أأن يمتتع العب اخلب ا ألمايم ابلتصويب من
القفز ا ألمام ا ألعىل ودراكت السقوط واخلداعية وغريها.
-2يقوم الالعب اجلناق لسحب املدافع اىل جانب امللعب وذكل ابلتوغل يف معدق الزاويدة ابلكدرة أأو
بدددون كددرة لددا يسدداعد ذكل يف فددتح الثغ درات وسددب امللعددب د د ي دمتكن قددامج أرددر مددن القطددع
والتصويب.
-3الاشرتاك يف اكفدة ا ألحددا اللعدب معمتددين يف ذكل عدىل مدا دلهيدم مدن رسعدة دركدة و صدممي
وعزمية يف اس تخالص الكرة.
-4امتداد جما دركته ,فال قتف عىل املسافة القريبة من ردب منطقدة املدرىم ,وامتدا متتدد لتشدمل
املنطقة ااصورة بني رب املرىم ورب الرمية احلرة.
رابع ًا :املرحةل الرابعة:
 4د مرحةل اهناء الهجومفالاخرتاق):
يه أرر 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 ا ألساس د ية الهجوميددة بغيددة للتص دويب عددىل املددرىم وان نفيددذ
التشكيالت ا ألساس ية الهجومية الغرض مهنا احلفاظ للحظات قصرية عىل ما مت التوصل اليده نتي،دة
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
أأو احلصو عىل رمية جدزاء أأو احلفداظ للحظدات قصدرية عدىل ثغدرة مدن فدوق املددافعني اىل أأن يدمت
التصويب وهذا يع أأن مرحةل االهناء الناحجة ال عمتد عىل التشكيالت ا ألساس ية يف فدتح الثغدرات
فقب وامتا جيب أأن يكون هناك ملد مبذو قبل ذكل من خال التحرك الهجويم أأثناء مدرحةل بنداء
الهجوم لتثبي املدافعني ولك ما أأ قن الفريق عدد كبري من العمليات الهجوميدة واسد تخداقا بصدورة
متنوعة ومفاجئة اكن فرصة الن،اق اكرب.
وتشمل التشكيالت ا ألساس ية الهجومية:
 غيري املراكز
 احلجز
 احدا التفوق العددي
 التحراكت اخملطب لها مس بقا.
 -1غري املراكز:
ان معلية باد أأو غيري املراكز بني العبني اثنني أأو أأكرث مت بتقاطع سري اخلطوط الديت يدر ض
ا لك واحد مع الرر وذكل أأمام الالعبني املدافعني أأو من خالهلدم يف حمداوةل السد تغال الثغدرات
اليت د بغية التصويب عىل مرمامه أأو مناوةل الكدرة للزميدل أأو العدب الارتمم فادلائدرة) اذا اكن
خددا مددن الرقابددة للتصدويب أأو اسد 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.
اذ ان الهدف الرئييس من معلية باد املراكز هدو خلخدةل ادلفداع عدن طريدق ارغدام املددافعني عدىل
القيام رراكت ابعاهات خاطئة نتي،ة الضغب عىل املدافعني من جراء القيام بتغيري املراكز لا يدؤدي
اىل يسري قمة الفريق الهامج يف اددرا الهددف مدن جدراء التصدويب أأو الاخدرتاق أأو جعدل اذلراع
اليت مل الكرة غري مراقبة لا يسهل من قمة الالعب يف التصويب عىل املرىم.
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أأو ارابك املدافعني وتكديسهم يف منطقة معينة من سداحة اللعدب أأو ادلفداع يف وسدب املنطقدة
ااصورة بني رط الرمية احلرة ومنطقة املرىم ومن مت اس تغال الدزوااي الغدري مراقبدة يف التصدويب
عىل املرىم.
 -2احلجددددددز:
هو معلية يقوم ا احد أأفراد الفريق ليساعد مالئه عىل الوصو اىل مرىم الفريدق اخلصدم دون
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...
ان معلية احلجز مت بواسطة جذع الالعب احلاجز  ,أأن دركة احلجز اذا مت قبل ا ألوان فدأأن
هذا الالعب سدوف يضدطر اىل اسد تعام يديده أأو سداقيه أأو احلدوض وذكل كدام هدو معدروف غدري
حصيح من النادية القانونية وان ذكل حيد ألنه الالعب ااجو سوف يشعر بعملية احلجز املنفذة
ضده لا جيعهل يقوم بعملية التخلص من احلجز ضد هدذا الالعدب أأن دركدة احلجدز املفاجئدة تكدون
فعاةل وذات أأثري وبصورة خاصدة اذا بدد أأ املهدامج اذلي يدروم الاخدرتاق ردراكت رسيعدة وغدري اثبتدة
وذكل رركة خداع اىل اجلهة املعاكسة كام أأن الالعب املهامج اذلي يقوم بعملية احلجز يقوم قبل أأداء
معلية احلجز ابلوقوف قدرب العدب مددافع مدن الفريدق وحدني يبدد أأ معدل احلجدز ينتقدل لرسدعة اىل
الالعب املع ابحلجز ويقوم رجزه أأما مبا يسمى ابحلجز ا ألمايم أأو احلجز اجلانيب أأو احلجز ابلظهدر
وجيب عىل الالعب احلاجز بعد امتام معلية احلجز ابلظهور وجيدب عدىل الالعدب احلداجز بعدد امتدام
معلية احلجز بصورة جيدة الانتقا اىل وضع أأو مممن خايل من الرقابة وجيب ان يكون هناك وافق
بني الالعب اذلي يقوم بعملية احلجز ابيق العيب الفريق كام جيب أأن يكون احلجز لربهة ألنده معليدة
احلجز الرسيعة تربك الالعب املدافع وجيب أأن ال يشدعر اخلصدم ابحلجدز اال بعدد فدوات ا ألوان وان
يكون احلجز بصورة قانونية أأي جيب أأن يس تخدم الالعب احلاجز اجلسم ابحلجز ابلصورة القانونية.
-3احدا التفوق العددي:
أأن التفوق العددي هو ايدة عدد الالعبني املها ني بنسد بة اىل الالعبدني املددافعني يف منطقدة
ادلفاع دون نقص يف عددد الالعبدني املددافعني أأي ابكدامت عددد الالعبدني املددافعني يف امللعدب ف6
مدافعني ضد  6قا ني) أأوف 5مدافعني ضد  5قا ني).
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ويرى ضياء اخلياط وعبد الكرمي قامس غزا " :انه عندما يتفوق فريدق عددد ًاي عدىل فريدق أردر فدأأن
الالعبني املها ني الس تة ميتلكون فائدة نسبية لا خيلق حاةل نفس ية سلبية".
و مت معلية التفوق عند قيام العب الزاوية عىل سبيل املثا ابدلردو بدني العبدني مددافعني
مدافع  1ومدافع  2ويقوم بهتدد املرىم رركة خداع ,فدان هدذان الالعبدان سيسد تجيبان اىل هدذه
احلركة يف حماوةل أأن يغلقا الثغرة الواسعة بيهنام عدن طريدق التقددم حندو هدذا الالعدب لعمدل املها دة
ادلفاعية و ذا يكون قد جذب العب اضايف حنوه.
فالالعبني املدافعني يساعد احدمه الرر اذلي جبانبه يف حاةل وجود هتديدد عدىل املدرىم ,فيقدوم
الالعب رمق ف )2ابالنسدحاب اىل جاندب الالعدب رمق ف )1ليسداعده يف ادلفداع ويرفدع عنده العدبء
الكبري ,ليقوم العب الزاوية بعد حسب املدافع رمق  2عاهه بمترير الكرة اىل ميهل الساعد وهو بدوره
يدخل بني املدافع ف )2و ف )3وميرر اىل ميهل الوسدب أأو صدانع ا أللعداب ويقدوم هدو بدنفس العمليدة
بدوره اىل أأن صل الكدرة عندد العدب الزاويدة ا ألخدري واذلي يكدون نتي،دة هدذه العمليدة ف التفدوق
العددي ) غري مراقب اضافة اىل وجود مساحة كبرية غري مشغوةل يف الزاوية مدن قبدل املددافعني لدا
يساعد كثريا يف الوصو اىل الهدف بلك يرس وسهوةل
مت هذه العملية بوجود هتديد عىل املرىم من قبل الالعبني الهجوم ابالضافة اىل رسعة يف معلية
المترير ونقل الكرة بني أأعضاء الفريق ومن املعدروف انده يف بعدض ا ألديدان يدمت قطدع هدذا النقدل يف
الكرة بني أأعضاء الفريق لتصل الكرة اىل الزاوية ا ألررى الن الهدف يف هذه العملية قدق مدن اث
أأو اثلث متريره فنالدظ أأن احد الالعبني يقوم بعملية الاخرتاق وتسجيل هدف.
ويمت يف بعض ا ألديان ا اك العب الارتمم ذه العملية وذكل ابحلجدز أأو اخلدروج اىل ردب
الرمية احلرة واس تالم متريره من ميل ت ليقوم هو بدوره ابلتصويب أأو بهتديد املدرىم أأو متريدر الكدرة
اىل ميل أأرر.
-4التحراكت اخملططة لها مس بقا فرطب اللعب):
يه راكت يقوم ا لك أأو جزء من أأعضاء الفريق أأثنداء الهجدوم املدنظم عدىل لفريدق املندافس,
ويه دراكت معروفة ومدروسة لشلك جيد من الناديتني النظرية والعملية ,من املدربني والالعبني
ومت مس بقا التدريب علهيا ,أأعضاء الفريق والهدف مهنا خلق فرصة بغيدة اددرا هددف ضدد الفريدق
املنددافس اذ أأن مسددارات الالعبددني ابلكددرة وبدددوهنا ألداء الواجبددات الهجومي دة متفددق علهيددا مس د بقا
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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كام جيب عىل الفرق أأن تقن عدة راكت طب لها مسد بقا ويه ذات فائددة رططيدة ,فعدىل
الفرق مراعاة عدة قواعد أأثناء املباراة يف نفيذ مثل هذه الواجبات ويه:
 لدديس ابلرددورة طبيددق اخلددب الهجوميددة يف لك جهمددة منظمددة وامتددا يسد تخدقا الفريددق يف وقدالرورة فقب ,اذ أأن بعض الفرق ال ل،أأ اىل مثل هذه التحراكت أأثنداء املبداراة الواحددة ,أأكدرث مدن
بضع مرات وقد ال تس تخدم ,وذكل دسب طابع املباراة.
 جيب أأن يكون هناك اشارة معينة متفق علهيا يع أأعضاء الفريق ويس تعملها احد الالعبدني عدىلا ألقل ليبد أأ الفريق عندها الانتقا من اللعب الر يب اىل طبيق رطة معينة وبصدورة أأنسدابية دون
ان يشعر الفريق املنافس.
 أأن أأثري مثل هكذا راكت عىل الفريق املنافس يبدو اكدربا وبصدورة خاصدة اذا اكند ددور بدنيعدد قليل من العبني الفريقفمجموعات) ,ف 2او 4العبني).
 جيب أأن يكون هناك وافق بني التوقي ادلقيق اجليد للبدا خبطة اللعب واختداذ الالعبدني مراكدزاللعب.
 يتطلب جناق هذه احلراكت ويعمتد عىل درجة ا قان الالعبني للمهارات ا ألساسد ية وقدارات اللعبدةا ألررى.
 جيب أأن يكون الفريق قادرا عىل ايقاف هذه التحراكت اذا حد أأي طدارئ أأثنداء التنفيدذ وذكلدون أأن يفقد الكرة.
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ادلفاع بكرة اليد
ا ألعداد اخلطط ادلفاع :
 مراحل ادلفاع. رطب اللعب ادلفاع . طرائق ادلفاع وكيفية ارتيارها. طريقة ادلفاع عن املنطقة. طرقة ادلفاع رجل لرجل. طريقة ادلفاع املركب ف اخملتلب ). ادلفاع يف حاالت خاصة. -ا قان رطب اللعب ادلفاع .
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مراحل ادلفاع:
ان الفرتة اليت يصبح فهيا الفريق يف حاةل دفاع ,يه اللحظدة الديت يفقدد فهيدا السد يطرة عدىل
الكرة حلني وصو الالعبني اىل أأماكهنم ادلفاعية أأمام منطقة الس تة أأمتار.
 ميكن قس وه اىل ثال مراحل يه:أأوال  -التقهقر أأو الانسحاب اىل اخللف:
عىل يدع أأعضداء الفريدق اذلي يفقدد الكدرة ويصدبح يف حداةل دفداع ,الرتاجدع والانسدحاب
بأأقىص رسعة من ساحة اخلصم اىل امللعب اخلاص به ,وميكن أأداء الرتاجع بطريقتني:
أأ  -بر ض رسيع ل ألمام و للخلف ,عندما يكون املدافع يف ملعب الفريق املنافس.
ب  -بر ض رسيع للخلف ,عنددا يكدون يف منتصدف امللعدب اخلداص بده ويتوقدف ذكل أأيضدا عدىل
رسعة ونوع الهجوم اذلي يقوم به الفريق اذلي اس تحوذ عىل الكرة.
فاذا بد أأ اخلصم ابس تعام الهجوم الرسيع ف اخلاطف) فأأن مسدؤولية مراقبدة و دأأخري املهدامج
احلامل للكرة عىل الكره قع عىل اقرب العب مدافع ذلكل الالعب املهامج.
ان معلية اعاقة و أأخري هذا الالعب املهامج من املدافع القريب عط الفرصدة لبقيدة مالئده
ابلعودة اىل اخلب ادلفاع القريب من مرمامه .
اثنيا  -تر يب املدافعني يف نظام دفاع :
نتي،ة لالنسدحاب الرسديع الغدري مدنظم للمددافعني يف الدوهةل ا ألوىل ,فدأأن اغلدب الالعبدني
سوف ال يكونوا مبراكزمه ادلفاعية الصدحيحة  ,ذلا فدن الواجدب عدىل لك العدب أأن حيداو عزيدز
موقفدده ادلفدداع و غطيددة الثغددرة ادلفاعيددة القريبدة ابلتعدداون مددع مالئدده حلددني هدددوء دركددة املهددا ني
واس تغال كل الفرتة للعودة اىل املممن ادلفاع الصحيح مضن اخلطة ادلفاعيدة املتفدق علهيدا مسد بقا
مع املدرب.
اثلثا  -اخلطة أأو النظام ادلفاع :
ان اخذ املممن ادلفاع املرسوم للك العب مضن رطة ادلفداع يعد ان الفريدق املددافع قدد
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غلب عىل اخلطر ا ألو  ,وذكل مبنع الفريق املنافس من طبيق الهجوم اخلاطف ,كام يعد أأيضدا ان
احلركة ادلفاعية للك العب سوف تكون أأكرث ناسقا ,وابلتايل فاهندا سدوف تكدون أأكدرث متاسدمم يف
افشا جهامت الفريق املنافس.

رطب اللعب ادلفاع :
ميكن قسم رطب اللعب ادلفاع اىل:
 .1اخلطب ادلفاعية الفردية.
 .2اخلطب ادلفاعية امجلاعية.
 .3رطب دفاع الفريق.
أأوال  -اخلطب ادلفاعية الفردية:
تشمل يدع احلدراكت الديت يقدوم دا الالعدب املددافع ال عاقدة الالعدب املهدامج واحلدد مدن
رطور ه ومنعه من تسجيل ا ألهداف ,وعىل الالعب املدافع أأن حيسن اس تخدام التخطديب اجليدد
واملناسب حلاةل اللعب ولقابليته ادلفاعية وان يكون يف الوضع اذلي يسمح ت بد:
 - 1اختاذ املراكز ادلفاعية لرسعة من خال سني الرسعة ابالنطالقات مع غيدري الاعاهدات أأثنداء
التحرك ,و سني قدرة رد الفعل املراكز ادلفاعية عند صدور اشارة مرئية.
 - 2التحرك لشلك سلمي داخدل مركدز مدن املراكدز ادلفاعيدة بدأأن يسد تمل الالعدب املندافس بطريقدة
تناسب مع املوقف وان تكون راك ه مسايرة لتحراكت الالعدب املندافس وادتفا ده مبسدافة أأمدان
بينه وبني املنافس مع درية احلركة لنفسه فضال عن التحرك ا ألمايم خبطوات قصرية والتحرك اخللف
واجلانيب واملائل.
 - 3مقاومة الالعب اذلي معه الكرة ابرراج الكرة من س يطره أأثناء الطبطبة وعند أأدائه التصويب
وقطع المتريرات ومقاومته أأثناء التغطية ادلفاعية املفتوحة بطريقة رجل لرجل.
أأمه أأسس ادلفاع الفردي:
 .1وقفة الاس تعداد ادلفاعية ا ألساس ية.
 .2التحرك لل،انب.
 .3مقابةل املهامج اذلي هيدد املرىم.
 .4صد التصويب ابليدين ,ويمت بطريقتني :بدمن قفز ,وابلقفز.
 .5صد التصويب بيد واحدة.
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 .6قطع أأو تش تي الكرة,ف قا ة رب سري الكرة ) ,وهنا التوقع قم.
 .7قطع أأو رسقة الكرة أأثناء قيام الالعب مبناوةل الكرة أأو التصويب.
 .8قا ة الالعب واخذ الكرة منه أأثناء الطبطبة.
 .9ادلفاع ضد املهامج الارتمم فالعب ادلائرة).
 .10احلفاظ عىل املسافات ادلفاعية أأمر رضوري جدا
أأوال -راكت الالعب املدافع :
 املال مة ابجلري جانبا يف حاةل الهجوم الرسيع الفردي وامجلاع .وهناك راكت أأررى لالعب املدافع يه:
 التحرك ل ألمام واخللف والرجوع مبيل ,ولل،انب. التحرك اىل ا ألمام مبيل ,واىل اخلف ابطار مجموعة دفاعية. التحرك اىل ا ألمام ,واىل اخللف مبيل ,واىل اجلانب ابطار مجموعة دفاعية. التحرك جانبا ,أأماما ,جانبا ,خلفا ,جانبا ف دريب مس متر ). التحرك اىل ا ألمام ,واىل اخللف مبيل. مالدظات قمة دو ادلفاع الفردي:
 .1رضورة العودة بأأرسع ما ميكن و بأأقف طريق اىل منطقة املرىم بعد فقدان الكرة.
 .2رضورة المتركز يف املممن الصحيح بني املهامج واملرىم ,والتحرك وفق ذكل.
 .3ادلفاع ضد اذلراع الرامية لالعب.
 .4عىل الالعب املدافع عدم ترك مممنه بغية قطع أأو تش تي الكرة اال اذا اكن متأأكدا من جناق
دركته.
 .5عىل املدافع أأن ال يقوم ابلهجدوم املضداد الرسديع اال اذا اكن متأأكددا مدن دصدو فريقده عدىل
الكرة.
 .6ابعاد الالعب املهامج لل،انب أأو يده أأثناء الهجوم الرسيع ,للحدد مدن رطور ده يف منطقدة
وسب ساحة لعب فريقنا.
 .7بعد قدم املدافع ملقابةل املهامج اذلي هيدد املرىم وايقافه ,عدىل املددافع أأن يرتاجدع مبيدل عداه
اجلهة اليت رك الكرة الهيا.
اثنيا  -الاشرتاك ابجلسم:
يعد الاشرتاك ابجلسم بطريقه تفدق مدع قواعدد اللعدب جدزءا مدن العمدل ادلفداع وبصدورة
خاصة فامي يتعلق ابغالق مسارات التقدم الرسيع عاه املرىم.
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ان الاشرتاك ابجلسم يمت ملندع حددو املدرور مدن املراكدز اخلارجيدة والدر ض مبيدل أأو عدىل
ا ألقددل ملنددع ال در ض لفددرتة مؤقتددة للقيددام بعمليددة احلجددز ,أأو للتغلددب عددىل قيددام املنددافس ابلهجددوم
الارتياري ,ويف هذه احلاالت يقوم الالعب املدافع ابلتفف مبا يتفق وقواعد اللعب اليت عىل ت ف
اس تخدام اجلذع العرتاض املنافس د اذا مل يكن املنافس مس تحوذا عىل الكرة ).
 اغالق مسارات اجلري :
مترينف:)1
يقوم الالعبون املها ون ابلدر ض واحددا بعدد ا ألردر عندد حددود منطقدة املدرىم مدن ملدة
اجلناق الوني ابعاه اجلناق اليسدار ,ويقدوم الالعبدون املددافعون الواقفدون عندد ردب منطقدة املدرىم
مبقاومة املها ون اذلين يقومون ابجلدري ,وذكل عدن طريدق ف الوقدوف الاعدرتاب ) بطريقده ععدل
هؤالء الالعبني يضطرون اىل القيام رراكت للتخلص ؤدي ابلتايل اىل فقداهنم عنف الزمن.
وجيب أأن يكون الوقوف الاعرتاب من الناديدة الزمنيدة بطريقدة ععدل املددافع حيتدل هدذا
املوقف يف حلظة املنع ,ريث ال يؤدي دركه مرة اجيابيه وينبغ أأن يدمت ذكل مدن الناديدة املممنيدة
لشلك يقف فيه الالعب بقدر املس تطاع بطريقه ال متكن املهامج من التحرك مدن خلفده عندد حددود
منطقة املرىم.
وميكن طوير العمل ب:
 اعاه جري عكيس. اعاهات جري ابلتباد .اثلثا  -ارراج الكرة عن س يطرة الالعب املنافس:
تسمح قواعد اللعب فامي يتعلق ابرراج الكرة ابللعب من يد املنافس مبا يأأيت:
 ف اس تخدام الكتفني واذلراعني لصد الكرة أأو الاس تحواذ علهيا ). ف اس تخدام الكف املفتوحة البعاد الكرة عن الالعب املنافس من لك اعاه ).و ألتسمح هذه القواعد مبا يأأيت:
 ف حسب الكرة من يد الالعب املنافس أأو الرب علهيا ).و ذه الطريقة تكون االمممنية الوديدة للوصو اىل الس يطرة عىل الكرة يه حماوةل ذكل من خال :
 طبطبة الكرة. مترير أأو مناوةل الكرة. التصويب عىل املرىم.رابعا  -الصد عند التصويب:
من اجدل قيدام الالعدب املددافع رسدم موقفده اعداه قيدام الالعدب املهدامج ردراكت اخلدداع
ابلتصويب أأو التصويب عىل املرىم وفر عاميل الشد،اعة واال ار يك يتغلدب عدىل عنفد اخلدوف
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من التصويب الشديد لا يتطلب القدرة عىل التصور ورسعة رد فعل عاليه.
ويتطلددب مددن الالعددب املدددافع يف هددذه احلدداالت عدددم القيددام بأأدائدده العمددل قبددل الوق د
املناسب ,وامتا يكون صد التصويب يف الوق املناسب متاما.
خامسا  -التنافس عىل الكرة:
احلاةل ا ألوىل :اذا اكن الفريق املنافس مس تحوذا عىل الكره مبعىن عددم اسد تحواذ العدب معدني عدىل
الكرة.
عىل سبيل املثا أأثناء المتريدر فانده مدن املمكدن يف هدذه احلداةل التقداط الكدره والاسد تحواذ
علهيا.
احلاةل الثانية :اذا مل تكن الكرة س يطرة اي من الفريقني املتباريني.
عىل سبيل املثا كل الكرات اخلارجية أأثناء الطبطبة املس مترة لها مدن اليدد أأو كدرة ارددت
من املرىم ابعاه ساحة اللعب ,فأأن عىل الالعبني يعا حمداوةل التندافس عدىل الكدرة و الاسد تحواذ
علهيا.
 اللعب عىل مرىم واحد ,فمترين :)2يقوم حارس املرىم بمترير الكرة بطريقة مبا ة أأو غري مبا ة أأو د بددرجة الكدرة عداه
ساحة اللعب ,عندها حياو الفريقان الفاع مدن اجدل احلصدو عدىل الكدرة ويف حداةل فقددان احدد
الفريقني الكرة يصبح هذا الفريق مدافعا ويقوم الفريق ا ألرر ابلهجوم.
اثنيا  -اخلطب ادلفاعية امجلاعية:
بعد ا قان الالعبني القواعد ا ألساس ية للخطب ادلفاعية الفردية علدهيم أأن يددركوا ابن الكثدري
من حاالت اللعب تطلب أأن يتعاون أأكدرث مدن العدب لدي يكدون العمدل ادلفداع انحجدا ,ذلا فدان
عاون أأكرث من العب يف نفيذ الواجبات ادلفاعية ميكن أأن يعرف ابخلطب ادلفاعية امجلاعية.
وفامي يأأيت عرض لعدد من احلاالت اليت يكون فهيا اخلطب ادلفاعية امجلاعية أأكرث وضوحا.
أأ  -املها ة  -التأأمني  -الانتظام:
يمت قا ة الالعب املس تحوذ عىل الكرة بطريقة اجيابية ابدلرو عليده ملنعده مدن التصدويب
الناحج عىل املرىم أأو لتحديد امممنيات صويبه عىل ا ألقل ,و مت هذه احلركة بد :
 بأأخذ رطوات قصرية رسيعة عاه الالعب اذلي يروم هتديد املرىم والتصويب. مالدظة جانب ذراع التصويب ,وما قد يأأيت به املهامج من دراكت خداعية . التعاون التام مع حارس املرىم واذلي ينتج عنه غطية جزء من اوية التصويب وترك اجلزء ا ألردرحلارس املرىم ,ويمت أأمني الثغرات الناعة يف ادلفاع ف لسبب قيام الالعب املدافع ابلتقدم عىل احدد
الالعبني املها ني عن طريق رجوع احد الالعبني اجملاورين أأو بعضهم فالتغطية) ,لتأأمني هذه الثغرة
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يف جدار ادلفاع حلني رجوع هذا الالعب ملوقعه ادلفاع الصحيح).
ب  -اس تالم املنافس  -مال مته أأو تسلمي املنافس للزميل  -اس تالم املنافس من الزميل:
عمل اجملموعة ادلفاعية أأثناء قيام الالعبني املهدا ني ابلتحدرك يف عداون اتم واكمدل ,اذ يدمت
اس تالم الالعب القامئ ابلتحرك ,عىل مالدظة جانب اذلراع الرامية مدع مال متده طدوا واجدده يف
اجملا ادلفاع لالعب ,ومقاومته مع تسلوه للزميل اجملاور عند دروت للمنطقة اجملاورة.
ج  -صد التصويب عىل املرىم:
عد فعالية ادلفاع ضد التصويب عدىل املدرىم ابلصدد يف اطدار أأندواع الطدرق ادلفاعيدة يه
اعيل بدرجه واحضة.
حفدني يكدون الالعددب يف مثدل هكددذا مواقدف جيدب عليدده أأوال التعدرف عددىل نيدة الالعددب
املهامج ,ليمتكن يف اللحظة املناس بة من وضع ذراعه لقطع مسار التصويب أأثناء قيام الالعدب املهدامج
ف يف مرحةل أأداء حلركة التصويب نفسها ,وليس يف مرحةل ا ألعداد لها ).
د  -التفف أأثناء احلجز:
ينبغ عىل الالعب املدافع ابس مترار أأن يكون مس تعدا ملواملة حماوالت احلجز الديت واجده
ابعتبار ان احلجز ف يعد واحدا من أأكرث وسائل الهجوم اخلططية فاعليه).
ويتلخص رد ادلفاع عىل النحو ا أليت:
 يتفادى الالعب ااجو احلجز وذكل عن طريق:
 - 1بأأن هيامج الالعب املس تحوذ عىل الكرة وحياو التخلص منه ابملواملة مع قيامه يف الوق نفسه
بتقييد درية دركة الالعب املهامج وقدره عىل التفف.
 - 2مبحاولته التخلص من اجلانب.
 - 3مبحاولته التخلص من اخللف الس تعادة دريته عىل احلركدة مدرة أأردرى ,و طويدل مسدار ر دض
الالعب املهامج اذلي حياو املدافع التخلص منه.
مت مزامحة الالعب املهامج املتواجدد يف حداةل درك اىل داخدل مدممن احلجدز أأو يدمت اغدالق
مسار ركه وذكل ملنع معلية احلجز عىل ا ألقل ,ويمت اس تالم الالعب املهامج اذلي مت التخلص مدن
جحزه عن طريق الالعب املنافس لهذا الالعب القامئ ابحلجدز ,بيد يتدوىل الالعدب املددافع ااجدو
معلية مراقبه لالعب املهامج القامئ ابحلجز .
مجموعه من الطرائق اخلاصة ابلتفف ادلفاع امجلاع :
 مدافعان ضد قا ني. مدافع واحد ضد قا ني. -ثالثة مدافعني ضد ثالثة قا ني.
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 مدافعان ضد ثالثة قا ني. أأربعة مدافعني ضد أأربعة قا ني. ثالثة مدافعني ضد أأربعة قا ني. مدافعان ضد قا ني:يمت التدريب اىل اخلروج ملها ة الالعب املس تحوذ عىل الكره ,والتقهقر مرة أأررى يف اعاه
مسار الكره بغرض املساعدة املتبادةل  ,عمل اجملموعة ابلتعاون بطريقه يمت فهيا أأمني منطقدة اخدرتاق
الالعب املس تحوذ عىل الكره لشلك مزدوج.
 مدافع واحد ضد قا ني:يقوم الالعب املدافع بتأأمني منطقه دفاعيه ضد العبني قا ني .
 ثالثة مدافعني ضد ثالثة قا ني:عمل اجملموعة ادلفاعية ابلتعاون لشلك يمت فيه قا ة الالعب املس تحوذ عىل الكره و دأأمني
منطقة اخرتاقه لشلك مزدوج.
 مدافعان ضد ثالثة قا ني:يقوم العبان مدافعان بتامني منطقة ادلفاع املتوسطة ضد ثالثة قا ني.
 أأربعة مدافعني ضد أأربعة قا ني:عمل اجملموعة ادلفاعية متعاونة بطريقه يمت فهيا قا ة املس تحوذ عىل الكره ,ومنع المترير اىل
العب ادلائرة ,و أأمني منطقة الاخرتاق بطريقه مزدوجة .
 ثالثة مدافعني ضد أأربعة قا ني:يقوم ثالثة من الالعبني املدافعني بتامني منطقة ادلفاع املتوسطة ضد ثالثة قا ني.
رطب دفاع الفريق:
ان دراكت الفريدق عنددما تكدون الكدرة مدع الفريدق املندافس هدو رطدب اللعدب ادلفداع ,
واللعب احلديث يتطلب من الالعب والفريق أأن يعلام جيدا رطب الفريق يف ادلفاع قام اكن مركدز
الالعب مضن اخلطة ريث يعمتد عىل فكره مشرتكة و واحضة يف أأذهان يع الالعبني.
وينبغ أأن يكون العيب الفريق يف الوضع اذلي يسمح بد:
 نقل ثقل ادلفاع لل،انب اذلي تواجد فيه الكرة. اس تخدام ادلفاع عن املنطقدة والانتقدا الرسديع مدن طريقده اىل أأردرى واجدادة بدديل التشدكيلادلفاع من ادلفاع رجل لرجل اىل تشكيل ادلفاع عن املنطقة.
 التعرف عىل أأسلوب اللعب الارتياري ومقاومة جناحه. منع الفريق املهامج من اهناء الرمية احلرة بن،اق. -معاجلة النقص العددي وحماوةل سد الثغرات ادلفاعية.
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 استامثر التفوق العددي عىل الفريق املهامج وحماوةل انااع الكرة مهنم. التعاون مع حارس املرىم. طرائق ادلفاع وكيفية ارتيارها
للتغلب عىل أأسداليب الهجدوم املتقندة واملنظمدة للفريدق املهدامج يتطلدب مدن أأعضداء الفريدق
املدافع التعاون و وديد اجلهود ادلفاعية و الانتقا من ادلفاع الفردي أأو دفاع اجملموعدات اىل العمدل
كوحدة واحدة يف ادلفاع ,وهذا ما يسمى ابدلفاع الفريق واذلي ميكن نفيذه من خال ثدال طدرق
رئيس يه يه :
 طريقة ادلفاع عن املنطقة .zone defense
 طريقة ادلفاع رجل لرجل .man to man defense
 طريقة ادلفاع اخملتلب ف املركب) .mixed defense
ان جلوء الفريق اىل اس تعام هذه الطريقة أأو كل يكون بتوجيه من املدرب ,وهذا التوجيه
جيب أأن يكون مبنيا عىل أأسس علميده ومعليده مبدا يدؤمن أأفضدل النتدا للفريدق املددافع .ومدن هدذه
ا ألسس:
أأوال  -أأن يكون ارتيار املدرب للطريقة ادلفاعية مبا يتالءم مع اخلطة الهجومية للفريق املنافس.
اثنيا  -ان الطريقة اخملتارة جيب أأن تالءم مع خربة الالعبني املدافعني وقدرهتم املهارية والبدنية.
اثلثا  -أأن يأأخذ املدرب بنظر الاعتبار عدد ا ألهداف اليت جسل عىل الفريق ,وعدد ا ألهداف اليت
جسلها الفريق والزمن املتبق من املباراة  ,عندما يرغب ابلتغيري من طريقده دفاعيده اىل أأردرى أأثنداء
املباراة.
طريقة ادلفاع عن املنطقة:
أأساليب العمل اللحظ داخل التشكيالت ادلفاعية

عد هذه الطريقدة مدن أأفضدل و أأكدرث الطدرق اسد تخداما يف لعبدة كدرة ليدد ,و دتلخص هدذه
الطريقة ,بأأن يعمل يع أأفراد الطريق املدافع كوحدة واحده لدلفاع مضن املنطقة القريبة خلب السد تة
أأمتار ,من خال راكت وواجبات دفاعيه حلظيه يقوم ا املددافع داخدل اطدار اجملموعدة للتشدكيل
ادلفاع  ,اذ ان مدن ا ألمهيدة أأن دمت هدذه التحدراكت والواجبدات واملسدؤوليات اللحظيدة الفرديدة يف
وقيهتا املاامن داخل التحراكت امجلاعية للتشكيل ادلفاع الفريق اذلي يتخذه الفريق للمحافظة عىل
متاسكه ضد يع العمليات الهجومية اليت مت.
ولضامن جناق الفريق املدافع يف قمة ادلفاع البد هلم من ا باع ما يأأيت:
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العمل ادلفاع اللحظ من داخل التشكيل.
أأمني حاةل التساوي العددي.
حماوةل قيق التفوق العددي عىل املها ني لتأأمني املوقف ادلفاع .
التحرك الرسيع اعاه وجود الكره.
التوافق اجليد يف التسلمي والتسمل.

 - 1العمل ادلفاع اللحظ من داخل التشكيل:
عىل لك العب مدافع أأن يؤدي واجبا ه ادلفاعية مضن حدود منطقته داخل التشكيل ,عىل
أأن يكون أأداء الواجبات بتفف ميدا رسيدع وذيك ودسدب مدا متفدق عليده مسد بقا يف التددريب
وابحدى الطرق ال ية:
بطريقه سلبيه :وفهيا ينتظر املدافع قا ه املس ئو عن مراقبته يف مركزه ادلفاع .
بطريقه جهوميه :وفهيا يتقدم املدافع ملالقاة قا ه الرابكه بعد اس تالمه الكرة.
بطريقه حادة :وفهيا ينقض املدافع عىل قا ه حلظة اس تقبات الكرة.
 - 2أأمني حاةل التساوي العددي:
و عد مدن أأصدعب مسدؤوليات دفداع املنطقدة ,ريدث يقومدون املددافعون ابلعدد ابسد مترار,
و نظمي مواقفهم ادلفاعية بناء عىل هذا وريث يكون للك مدافع العدب قدامج يراقبده يف لك حلظده,
وحياو املدافع اخلايل من قامج ابلبحث لرسدعة عدن قا ده ,اذ أأن خلدوه مدن العمدل الرقداؤ يؤكدد
وجود ايدة عدديه يف مركز دفاع  ,ودسم مثل عىل طريقة العدد يف التشدكيل ف ,)0-6اذ يكدون
الالعب ا ألو من لك ملة من رب ادلفاع هو املدافع رمق واحد ,ويكون مس ئوال عن مراقبه املهامج
ف اجلناق ) وهكذا فأأن الالعب الثا يتوىل مسؤولية املهامج ا ألقرب اىل الوسب .
 - 3حماوةل قيق التفوق العددي عىل املها ني لتأأمني املوقف ادلفاعية :
عندما يتقدم احد املدافعني ملواملة العب املس تحوذ عىل الكره  ,فدأأن مسدؤولية الالعبدني
اجملاورين يه القيام بتأأمني املنطقة اخلالية من الرقابة  ,فضدال عدن مسدؤوليهتم ادلفاعيدة ضدد املهدامج
القريب مضن منطقهتم ,فاذا حاو املهامج املس تحوذ عىل الكدره اسد تغال هدذه الثغدرة ادلفاعيدة فانده
س يواجه أأكرث من العب مدافع حيد من دركته ,و ذا يتحقق التفوق العددي.
 - 4التحرك الرسيع اعاه وجود الكرة:
يتحرك يع املدافعني كوحدة واحدة اعاه واجد الكرة لتحقيق مخ دفاع يف دكل املنطقدة
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ولتضييق الثغرات ادلفاعية جبانب واجد مممن الكرة ,لا حيد من دركة الفريق املهامج ,وحيدو دون
مترير الكرة اىل العيب ادلائرة يف منطقة الهجوم ا ألمامية ,ولن،داق ذكل يتطلدب مدن الفريدق املددافع
دركة انس يابية ذا ية ل ألمام وللخلف ولل،انبني ومتناس بة مع رسعة دركة الكرة.
 - 5التوافق اجليد يف التسلمي والتسمل:
يتوقف جناق املبادئ السابقة عىل قدرة أأعضاء الفريق املددافع يف التوافدق يف معليدة لتسدلمي
وتسمل الالعبني املها ني يف حدود املنطقة ادلفاعيدة ,ريدث يقدوم لك العدب مددافع ومضدن حددود
منطقته مبال مة الالعب املهامج وعدم التخيل عنه اال بعد أأن يسلمه لالعدب املددافع اجملداور ,ولدي
مت هذه العملية بن،اق ,جيب أأن يكون هناك دريب مس بق علهيا.
علام ان معلية التسلمي والتسمل ميكن أأن مت ابشدارة لفظيدة أأو دركيدة مدع مراعداة ان التسدلمي
يكون أأوال ,مت يتبعه مبا ة التسمل للمهامج اجلديد.
مزااي طريقة ادلفاع عن املنطقة:
 - 1تساعد عىل و يف املهارات ادلفاعية الفردية مضن العمل ادلفاع الفريق لا يساعد عىل غطية
املدافع الضعيف.
 - 2تساعد الالعب املدافع يف بذ ملد دفاع اقل وذكل مدن خدال ار بداط معدل املددافع مبراقبدة
املهامج مضن منطقه حمددة.
 - 3تسمح ابس تئناف جهوم خاطف لسهوةل.
 - 4تساعد أأعضاء الفريدق املددافع ابالنتظدام يف تشدكيل دفداع مدرن ومتحدرك ددو و أأمدام ردب
املرىم مبدا ة ,اذ يتخدذ لك العدب مددافع مدممان دفاعيدا يف هدذا التشدكيل ,يتناسدب مدع قدرا ده
وامممنيا ه ادلفاعية ,لا يعز مسؤولية لك العب مدافع ,ويزيد من امممنية عاونه مع الردرين لسدد
الثغرات ادلفاعية والعمل عىل قليلها.
 - 5عترب انسب طريقة للحد من رطورة الفريق املهامج اذلي جييد أأعضااه اللعدب والتصدويب مدن
املناطق القريبة.
عيوب طريقة ادلفاع عن املنطقة:
 - 1أأهنا غري فعاةل ضد الفريق اذلي ميتكل قا ني جييدون اللعب والتصويب من املناطق البعيدة.
 - 2أأهنا تسم ابلسلبية يف احلصو عىل الكرة ,وعىل وجه اخلصدوص يف حداةل كدون الفريدق املددافع
مغلواب بفارق قليل من ا ألهداف ويف ادلقائق ا ألخرية من وق املباراة.
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تشكيالت ادلفاع عن املنطقة:
لي يؤدي أأعضاء الفريدق املددافع واجبداهتم ادلفاعيدة اعداه أأعضداء الفريدق املهدامج ,البدد أأن
تكون هناك قاعدة أأساس ية  ,يس تطيع من خاللها أأعضاء الفريق املدافع نظمي وقفهتم والتعدرف عدىل
حدود مسؤولياهتم ,وابلتايل وديدد ملدودمه ادلفاعيدة للحدد مدن رطدورة الفريدق املهدامج ,أأو ارابك
رطة جهومية أأو احلصو عدىل الكدرة ,و قيقدا لهدذه ا ألغدراض اكن البدد ألعضداء الفريدق املددافع أأن
ينتظموا يف تشكيالت معينه ,ختتلدف الواحددة عدن ا ألردرى ابردتالف عددد اخلطدوط ,يقدف فهيدا
الالعبون املدافعون ,بعد أأو قرب هذه اخلطوط عن منطقة املرىم ,وهناك عددة تشدكيالت لدلفداع
عن املنطقة ميكن دفها مبا يأأيت:
ف  ,) 0 – 6ف  ,) 1 - 5ف ,)5 – 1ف  ,) 2 - 4ف,) 3 – 3ف  ,) 1 - 2 - 3ف ) 2 - 1 - 3
ان هددذه التشددكيالت م نردة  ,قددابةل للتغددري يف لك حلظدة مددن حلظددات املبدداراة طبقددا ألشددمم ددرك
الالعبني املها ني ,ذلكل ميكن أأن يكون التشكيل ادلفاع :
 مفتوق. مغلق. التشكيل ادلفاع املفتوق:
يتكون التشكيل ادلفاع املفتوق من ثالثة رطوط  ,أأو رطني اذ يزيدد عددد الالعبدني يف
اخلب ا ألمايم عن اخلب اخللف  ,وميكن أأن يكون التشكيل املفتوق يف حداةل تسداوي عددد الالعبدني
يف اخلطني  3 - 3اذ يتحدد هذا التشكيل اذا اكن مفتوق أأو مغلق عىل املسافات ادلفاعية البينية.
ف داذا اكن تكتددل الالعبددني عددىل رطددني يكددون التشددكيل مغلددق أأمددا اذا ادت واتسددع
املسافات ادلفاعية عىل اخلطني يعد التشكيل يف هذه احلاةل مفتوق.
وهناك عدة تشكيالت دفاعيه مفتوحة مهنا:
التشدددددكيل ف  ,) 1 - 2 - 3والتشدددددكيل ف  ,) 2 - 1 - 3والتشدددددكيل ف ,) 5 - 1
والتشكيل ف .) 3 - 3
وادلفدداع املفتددوق يتطلددب مسد توى عددا جدددا مددن اللياقددة البدنيددة لالعددب الن املسددافات
ادلفاعية البينية كبريه فأأصبح دراكت الدرجلني لهدا ا ألمهيدة الكبدرية يف مدلء املسدافات والفراغدات
ادلفاعية.
وهيدف التدريب عىل ادلفاع يف التشكيل ادلفاع املفتوق اىل:
 طوير املها ة املقننة خلب سري الكره أأثناء المترير. طوير املها ة القوية جلسم املهامج اذلي معه الكرة.عطيل وايقاف اس مترارية الهجوم.
 -طوير ألية التحرك داخل التشكيل.
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 طوير القدرة عىل التغطية اللحظية ف النية ) ملساعدة الزميل. التسلمي والتسمل. التعاون بني املدافع و حارس املرىم. ابعاد املها ني اىل خارج منطقة وسب اللعب.الاامح مممن واجد الكرة. ملء املسافات ادلفاعية من خال ريك اليدين عند الاامح.ادلفاع املغلق :
يتكون التشكيل ادلفداع املغلدق مدن ردب واحدد مثدل التشدكيل ادلفداع ف  ) 0 - 6أأو
رطددني اذ يزيددد اخلددب ادلفدداع اخللف د عددىل اخلددب ا ألمددايم مث دل التشددكيل ف  ,) 1 - 5وكددذكل
التشكيل ف .) 2 - 4
وهيدف التدريب عىل ادلفاع يف التشكيل ادلفاع املغلق اىل طوير:
 القدرة عىل املراقبة. القدرة عىل املها ة القوية. القدرة عىل رسعة التسلمي والتسمل . القدرة عىل رسعة التعاون بني املدافع وحارس املرىم . ألية التحرك داخل التشكيل. ألية التحرك اللحظ داخل التشكيل.ان الاجراءت الوقائية اليت يتخذه ادلفاع ضد لعب املواقدع ترتكدز عدىل وسد يلتني رططيدة
هام:
 – 1احلد من رطورة الالعبني السواعد يف معق املنطقدة الديت ميكدن مهندا التصدويب مدن املنداطق
البعيدة.
 - 2السلوك التوقع اذلي يسد هتدف لشدلك أأسدايس قطدع املنداوالت املقصدودة اىل احدد املهدا ني
املندفعني اىل ا ألمام.
التشكيل ادلفاع ف :) 0 - 6
ان التشكيل  0 - 6يعد التشكيل ادلفاع ا ألسايس لممفة التشكيالت ادلفاعيدة ا ألردرى.
وفيه يقف يع الالعبني املدافعني عىل رب واحد ,مو عني مبسدافات متسداوية أأمدام ردب السد تة
أأمتار ,لا يساعد عىل غطية اكرب مساحه عىل امتداد ردب منطقدة املدرىم .وفعاليدة هدذا التشدكيل
ظهر جليا من خال اعاقة و عطيدل دركدة املهدا ني يف املنطقدة ااصدورة بدني ردب السد تة أأمتدار
ورب التسعة أأمتار ,وذكل من خدال دريدة احلركدة ل ألمدام واخللدف واجلاندب والديت يتيحهدا هدذا
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التشكيل لالعبني املدافعني.
ان جناق العمل ادلفاع للفريق يف ل هذا التشكيل يعمتد اعامتد كبري عىل قددرة املددافعني
يف التحرك الرسيع املنسق.
واجبات املدافعني يف ا ألجنحة:
 - 1اعاقة املهامج يف منطقة اجلناحني ومنع ركه لدلاخل ,وذكل رجز طريق أأو مسار قدمه .
 - 2ادلفاع ضد التشكيالت الهجومية اليت نفذ من مراكز ا ألجنحة ومنع التصويب مهنا.
 - 3مساعدة الزميل اجملاور عند نقل الهجوم اىل املركز اجملاور ت.
 - 4التحرك اجلانيب الرسيع لدلاخل يف اعاه الوسب عند انتقا ثقل الهجوم اىل اجلناق ا ألرر.
واجبات املدافعني يف منطقة الوسب:
 - 1أأن يكون لك مدافع مس ئو يف لك حلظة عن احد الالعبني املها ني سواء اخللفيني أأو العديب
ادلائرة  ,و بعا ملواقف اللعب.
 - 2أأن يكون لك العب أأمدام ردب منطقدة املدرىم ,ويف نفدس الوقد عدىل اسد تعداد لالنقضداض
الرسيع وقا ة منافسه اندية اذلراع الرامية حلظة اس تحواذه عىل الكرة.
 - 3منع املهامج من التصويب ,وارابكه خال المترير أأو حماوةل قطع الكرة عند متريرها ت.
 - 4رجوع املدافع مبا ة اىل املوقع ا ألصيل يف التشدكيل بعدد متريدر قا ده للكدرة ,مت التحدرك مدع
املدافعني حنو الاعاه اذلي رك اليه الكرة د يزيد من الكثافة ادلفاعية.
 - 5حماوةل التغطية لزميهل اجملاور اذلي رك ملواملة املهامج املس تحوذ عىل الكرة.
 - 6التعاون مع املدافعني اجملاورين والتنس يق يف معلية تسلمي وتسمل املهامج.
مزااي التشكيل ف :) 0 - 6
 - 1يندر وجود ثغرة دفاعيه نتي،ة لامتسك ادلفاع و غطيته لدلائرة غطية اكمةل.
 - 2الوضوق الكبري يف أأماكن رك الالعبني املدافعني ,و ديد مسؤولية لك العب مدافع ومعرفتده
للمهامج املس ئو عنه.
 - 3ميكن متابعة راكت املها ني بلك سهوةل.
 - 4حيد من رطورة املها ني ا ألماميني ف العيب ادلائرة ) و عطيل دركهتم.
عيوب التشكيلف :) 0 - 6
 – 1ال حيد من رطورة املهدا ني اخللفيدني ,ويعتدرب جمدا التصدويب مفتوحدا أأمدام املهدا ني اذليدن
جييدون التصويب البعيد.
 - 2يعط فرصه للفريق املنافس الفائز بقليل من ا ألهداف ابالدتفاظ ابلكرة لفرتة أأطدو  ,وابلتدايل
احلفاظ بفارق ا ألهداف والفو .
جما اس تخدام التشكيلف :) 0 - 6
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عىل الرمغ لا يتصف به هذا التشكيل من مزااي ومدا يتصدف بده مدن عيدوب ,اال انده يبقدى
التشكيل ا ألسايس اذلي يس تخدم:
 - 1من املبتدئني ,وجيدب علدهيم ا قانده ألنده ا ألسداس لدتعمل وا قدان التشدكيالت ا ألردرى يف دفداع
املنطقة .
 - 2من الفريق اذلي يمتتع معظم أأعضائه بضخامة اجلسم وطدو القامدة ,اذلي تكدون ددركهتم عدادة
اقل رسعة من املها ني.
 - 3من الفريق املدافع اذلي ميتكل حارس مرىم جيد يف صد التصويب البعيد.
 - 4من اي فريق مدافع يلعب أأمام فريدق قدامج ال ميدتكل بدني صدفوفه قدا ني جييددون التصدويب
البعيد.
 - 5يف حاةل قدم الفريق املدافع بفارق ال بأأس به من ا ألهداف عىل الفريق املهامج.
التشكيل ادلفاع ف :) 1 - 5
يالدظ يف هدذا التشدكيل وقدوف الالعبدني املددافعني يف رطيدني دفداعيني  ,اذ يقدف يف
اخلب ا ألمايم العب مدافع ,أأما بقية الالعبني امخلسة فينظمون يف اخلب ادلفاع اخللف ويتو عدون
عىل رب منطقة املرىم.
وعىل الرمغ من ان وقوف الالعبني ذا الشلك يزيد من القوة ادلفاعيدة للفريدق يف املنطقدة
ا ألمامية ومنطقة الوسب ,اال أأن التغطية يف منطقدة اجلنداحني تكدون قلديهل وضدعيفة .ذلا فدان جنداق
الفريق يف ادلفاع عن املنطقة يف ل هذا التشدكيل يتوقدف اىل حدد كبدري عدىل التناسدق اجليدد يف
معل املدافع ا ألمايم ومعل املدافعني اخللفيني وعىل مدى عاوهنم يف عزيدز القدوة ادلفاعيدة يف منطقدة
اجلناحني.
وطبقا الماكن الالعبني يف هذا التشكيل ميكن ديد واجباهتم ادلفاعية عىل الشلك ا أليت:
أأ  -واجبات املدافع ا ألمايم.
ب  -واجبات املدافعني يف منطقة الوسب.
ج  -واجبات املدافعني يف ا ألجنحة.
أأ  -واجبات املدافع ا ألمايم:
 - 1دامية املنطقدة ادلفاعيدة ا ألماميدة ضدد أأي العدب قدامج يدأأيت السد تغال هدذه املنطقدة اخلطدرة
املواملة للهدف.
 - 2يتحرك ل ألمام ردود واحد اىل أأربعة أأمتار ملها ة الالعب املس تحوذ عىل الكرة وارابكه واحلدد
من دركته يف حدود هذه املنطقة ,مت يعود اىل مممنه أأمام رب الس بعة أأمتار حاال ,عند و الكره
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من منطقة الوسب اىل اجلانب ,أأو عندما يل،دأأ الفريدق املهدامج للتغدري مدن رطتدة الهجوميدة واللعدب
بالعيب ارتمم عىل ادلائرة .
 - 3العمل عىل اعاقة التصويب من منطقته ادلفاعية املتقدمة.
 - 4العمل عىل منع املها ني اخللفيني من الاخرتاق وقطع مناوالهتم لالعيب ادلائرة.
 - 5الاس تعداد التام للقيام ابلهجوم اخلاطف أأو مساعدة اجلناحني لتنظدمي الهجدوم اخلداطف املوسدع
مبا ة عند اس تعادة الس يطرة عىل الكرة من قبل فريقه املدافع.
ب  -واجبات املدافعني يف منطقة الوسب:
 - 1يقوم الالعب الوسب بتامني املنطقة ادلفاعية ضد العيب ادلائدرة والالعبدني اذليدن يتحركدون يف
هذه املنطقة ,مع قيامه بنفس الوق بصد واعاقة التصويب عىل املدرىم وذكل ابلتعداون مدع لك مدن
املدافع ا ألمايم رمق ف  ) 6واملدافع ا ألوسب ا أليرس واملدافع ا ألوسب ا ألمين.
 - 2أأما املدافعان ا ألوسب ا أليرس وا ألمين فال قتف واجبداهتم ادلفاعيدة عدىل التعداون مدع الالعدب
ا ألوسددب والالعددب ا ألمددايم لصددد التصدويب وقطددع الكدرات ,بددل تعدددى اىل العمددل والتعدداون مددع
الالعبني يف ا ألجنحة.
ج  -واجبات املدافعني يف ا ألجنحة:
حيدداو لك مددن اجلندداحني املدددافعني ا أليرس د وا ألميددن التواجددد يف حدددود منطقتدده ادلفاعيددة
والتنس يق مع املدافع القريب لتغطية و أأمني منطقهتم ادلفاعية الواسعة.
مزااي التشكيل ادلفاع ف :) 1 - 5
 - 1يسداعد مددن حددد رطددورة املهدا ني اخللفيددني اذليددن جييدددون التصدويب مددن املندداطق البعيدددة,
رصوصا من املنطقة املوملة للهدف.
 - 2يساعد املدافع ا ألمايم من التحرك و أأداء واجبا ه ادلفاعية يف جما واسع.
 - 3يساعد يف رسعة بناء جهوم خاطف عىل الفريق عند قطع الكرة.
 عيوب التشكيل ادلفاع ف :)1 – 5
 - 1التغطية ادلفاعية تكون قليهل وضعيفة يف اجلناحني.
 - 2يعد هذا التشكيل ضعيف وغري فعا ضد الفريق اذلي جييد بعض العبيه اللعب عىل ادلائرة.
 جما اس تخدام التشكيل ادلفاع ف :) 1 - 5
يس تخدم هذا التشكيل ضد الفريق املهامج اذلي جييد بعض العبيده مدن املهدا ني اخللفيدني
التصويب البعيد واملناوالت الرسيعة ,وقد طورت الطريقة ادلفاعيدة ف  ) 1 - 5املقلوبدة أأي ف - 1
 ) 5أأي أأن العب واحد بني رط الد  6م وا  9م ومخسة العبني متقدمني خارج رب الد  9م.
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التشكيل ادلفاع ف :) 2 - 4
للحمك عىل فعالية و أأثري اي تشكيل من تشكيالت ادلفاع عن املنطقة ,مل يعدد اكفيدا القدو
بأأن هذا التشكيل أأو ذاك يساعد من حد رطورة الفريق املهامج ,بل عدى اىل أأكدرث مدن ذكل ,أأال
وهو قطع الكرات ,وبدء الهجوم املضاد ,ذلا فأأن ,معظم التشدكيالت ادلفاعيدة احلديثدة اعهد اىل
ايدة عدد الالعبدني املددافعني يف اخلدب ادلفداع ا ألمدايم ,وعدىل دسداب اخلدب ادلفداع اخللفد ,
وذكل ملواملة التطور احلاصل يف التكتيك الهجويم احلديث ,ومتاشد يا مدع ارفداع املسد توى املهداري
لالعبني املها ني ,ورصوصا قارة التصويب البعيد .
ويالدظ يف التشكيل ادلفاع ف )2 – 4انتظام املدافعني يف رطني دفاعيني ,اذ يقف يف
اخلب اخللف أأربعة العبني مدافعني يتو عدون يف مراكدز أأساسد يه عندد ردب منطقدة السد تة أأمتدار,
ويكوان عىل اس تعداد اكمل لتأأمني مناطقهم ادلفاعية من هذه املراكز ا ألساسد ية  ,ويقدف اثندان مدن
املدافعني يف اخلب ادلفاع ا ألمايم ليقوما بتأأمني هذه املنطقة ادلفاعية اخلطرة ضد املها ني اخللفيني
.
وطبقا الماكن وقوف الالعبني يف هذا التشكيل ميكن ديد واجباهتم ادلفاعية اك أليت :
أأ  -واجبات املدافعني ا ألماميني.
ب  -واجبات املدافعني يف منطقة الوسب.
ج  -واجبات املدافعني يف ا ألجنحة.
أأ  -واجبات املدافعني ا ألماميني:
يقددوم لك مددن املدددافعني ا ألمدداميني مبقاومددة الالعددب املسد تحوذ عددىل الكددرة  ,ومينعانده مددن
التصويب عىل املرىم ,كام حياوالن منع الاخرتاق ,ويقومان مبضايقة الالعبني املهدا ني أأثنداء متريدرمه
واس تالقم للكرة مع القيام بقطدع مسدارات اجلدري واعاقدة طدوير الهجدوم اذلي يقدوم بده املهدا ون,
ويكون علهيام الرتاجع للخلف يف حاةل قيام العبو املنطقة اخللفية من املدافعني ابلتقدم ل ألمام .
ب  -واجبات املدافعني يف منطقة الوسب :
يقوم لك مهنام بتغطية العيب ادلائدرة مدن املهدا ني ,والتعداون مدع املددافعني ا ألمداميني لقطدع
المتريرات وصد الكرات املوملة اىل املرىم ,وكذكل التعاون مع املدافعني يف ا ألجنحة لتغطية املنطقة
ادلفاعية القريبة مهنم.
ج  -واجبات املدافعني يف ا ألجنحة:
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قع عىل الالعبني املدافعني مسؤولية غطية مساحة كبرية يف منطقة اجلنداديني ,وذكل لقدةل
عدد الالعبني املدافعني عىل رب الس تة أأمتار ,قياسا ابلتشدكيالت السدابقة ,ذلا فدان غطيدة هدذه
املساحة الكبرية تطلب مدهنم اللعدب القريدب مدن ردب السد تة أأمتدار ومع تدرك منطقدهتم ادلفاعيدة,
وتكون دركهتم مقتفة عىل اجلانبني ومبوا اة رب الس تة أأمتار.
مزااي التشكيل ادلفاع ف:)2 – 4
 - 1يساعد يف ضييق اجملا أأمام صانع ا أللعاب للفريق املهامج.
 - 2يساعد عىل رك املدافعني ا ألماميني يف جما واسع مبا يسهل علهيم اعاقة دركة املها ني.
 - 3ميكدن الانتقددا مدن هددذا التشدكيل اىل التشددكيالت ف )3 – 3أأو ف )1 – 5لسدهوت ملرونددة
التشكيل.
 - 4يسمح ابس تئناف جهوم خاطف.
عيوب التشكيل ادلفاع ف:)2 – 4
 - 1يضطر الالعبني املدافعني للجوء اىل ادلفاع الفردي يف كثري مدن ا ألديدان ,وذكل الن الثغدرات
ادلفاعية بني الالعبني كثرية و واسعة.
 - 2ميكن اعاقة الالعبني املدافعني ا ألماميني لسهوت من املها ني.
 - 3التغطيدة ادلفاعيدة يف ا ألجنحدة تكددون ضددعيفة لددا يسدداعد اخلصددم ابسد تغال ذكل التقدددم عدداه
الهدف.
التشكيل ادلفاع ف :) 3 - 3
يتصف هذا التشدكيل ابالجيابيدة يف ادلفداع ,ويسد تعمل عدادة مدن قبدل الفدرق الديت متدتكل
العبني يمتتعون بلياقة بدنية عالية  ,ويمتىلون ابلرسعة والرشاقة ,وميتلكون اخلربة امليدانية اليت ؤهلهم
نفيذ واجباهتم ادلفاعية يف ل هدذا التشدكيل الصدعب ,اذ يتطلدب مدهنم غطيدة فرديدة للمهدا ني
و أكهنم يلعبون بطريقة ادلفاع رجل لرجل ,فضال عن غطية املنطقة اخلاصة بلك مهنم .
والغرض ا ألسايس من جلوء الفريق املدافع اىل اس تخدام هذا التشكيل هو احلد من فاعليدة
العمل الهجويم اذلي اخذ مممنة عالية وفائقة يف دريب كرة اليد.
وهو احد التشكيالت ادلفاعيدة املتقدمدة الديت دؤدى عدىل أأكدرث مدن ردب دفداع  ,اذ يقدف ثالثدة
مدافعني يف اخلب ادلفداع ا ألمدايم خدارج ردب الدد 9م ويقدف الثالثدة الردرين يف اخلدب ادلفداع
اخللف أأمام منطقة الد 6م.
وطبقدا ملراكدز الالعبدني املددافعني يف هدذا التشدكيل ميكدن ديدد واجبداهتم ادلفاعيدة عددىل
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الشلك ا أليت:
أأ  -واجبات املدافعني ا ألماميني يف ا ألجنحة.
ب  -واجبات املدافعني اخللفيني يف ا ألجنحة.
ج  -واجبات املدافعني يف الوسب ا ألمايم واخللف .
أأ  -واجبات املدافعني ا ألماميني يف ا ألجنحة:
يتوقف عىل هؤالء الالعبني غطية منطقة التصويب لبعيد وذكل مبقاومة املهدا ني اخللفيدني
يف هذه املنطقة ومنعهم من التصويب بصورة مبا ة .وعلهيم أأيضا الانسحاب أأو الرتاجع اىل اخللف
عند دائرة املرىم ملساعدة املدافعني اخللفيني.
ب  -واجبات املدافعني اخللفيني يف ا ألجنحة :
يتوقف علهيام غطية املنطقة اخللفيدة عدىل ردب منطقدة املدرىم مدن اجلدانبني ودد منطقدة الالعدب
املدافع الوسب اخللف  ,عىل أأن يكوان حذرين يف دركهتام اليت قتف عىل اجلدانبني ,وبصدوره موا يدة
خلب منطقة املرىم ,اذ أأن أأية دركة ل ألمام تشلك ثغرة عدىل الفريدق املددافع ميكدن أأن تسد تغل مدن
أأعضاء الفريق املهامج ,وذكل التساع اجملا املمم اذلي يكون مضن مسؤوليهتم ادلفاعية.
ج  -واجبات املدافعني يف الوسب ا ألمايم واخللف :
 - 1املدافع ا ألمايم يقوم بتش تي التصويب البعيد وبصورة خاصة من منطقة الوسب ,ويتعداون يف
ذكل مع الالعبني ا ألماميني يف ا ألجنحة.
 - 2املدافع اخللف يقف عند منطقة املرىم ,ويمتىل غالبا بكرب جحم جسمه ,ويقوم بتنظمي دفاع فريقه
من هذا املركز ,كام جيب أأن يتعاون مع الالعب ا ألمايم لي تكون دركة الالعبني يف اخلب اخللف
منسقة مع دركة الالعبني املدافعني يف اخلب ا ألمايم.
مزااي التشكيل ادلفاع ف :) 3 - 3
 - 1ديد املسؤولية للك مدافع وقيامه بواجبات حمددة.
 - 2العمل عىل الاامح اندية الكرة وبؤرة اللعب لا يزيد من صدعوبة التصدويب عدىل املهدا ني عداه
املرىم.
 - 3من أأفضل الطرائق املس تخدمة لقطع رب سري الكرة.
 - 4فرصة البدء بعمليات الهجوم اخلاطف من هذا التشكيل ادلفاع متاحة لشلك جيد.
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عيوب التشكيل ادلفاع ف:) 3 - 3
 - 1اتساع املسافات ادلفاعية اليت متكن اخلب الهجدويم ا ألمدايم مدن القطدع والتحدرك رريدة خدال
هذه املسافات والفراغات.
 - 2يتطلب هذا التشكيل جحم انتباه ويقظة اكمةل ومس مترة الن اي رطدا يكدون نتي،دة ايدة عددد
الهجوم متكن من الانفراد ابملرىم وتسجيل هدف.
 - 3يتطلب هذا التشكيل لياقة بدنية عالية ينبغ أأن توفر يف العيب الفريق د ميتلكوا االمممنيدة
والقدرة مليلء املسافات والفراغات ادلفاعية املفتوحة ابلتحرك الرسيع واملس متر.
 التشكيل ادلفاع ف :) 1 - 2 - 3
يتطلب هذا التشكيل ارفاع مس توى ادلفاع الفدردي مضدن التشدكيل ادلفداع الفدريق ,اذ
يكون لك العب مدافع مس ئوال عن املنطقة ااددة ت ,وعدن املهدامج املواجده ت يف مركدزه ,اذ يقدوم
مبراقبته ,واحلد من رطور ه ,وعدم السامق ت ابلتقدم حندو منطقدة املدرىم ,وبصدورة خاصدة اذا اكن
مس تحوذا عدىل الكدرة ,و لهدذا الغدرض وضدع املددافع ا ألمدايم يف اخلدب ادلفداع ا ألو أأمدام منطقدة
التسعة أأمتار ,وميتا هذا الالعب عادة لرسعة احلركة ,اذ متكنده مدن قطدع الكدرات املمدرة اىل صدانع
العاب الفريق املهامج ,وابلتايل اس تغال كل الكرات يف شن جهوم مضاد خاطف.
ويف اخلب ادلفداع الثدا يقدف العبدان مددافعان يفضدل ان يكدوان طدوا القامده  ,لصدد
التصويب العايل واحلد من قوة املها ني عىل رب التسعة أأمتار ,وذكل بقطع الكرات املررة الهيم أأو
منع قدقم داخل منطقة التسعة أأمتار.
أأما يف اخلب ادلفاع الثالدث لهدذا التشدكيل فيقدف ثالثدة مددافعني مسد ئولني عدن غطيدة
املنطقة القريبة خلب منطقة املرىم وعن الالعب املهامج اذلي يلعب عىل ادلائرة.
مزااي التشكيل ادلفاع ف:)1 – 2 - 3
 - 1حيد من فعالية صانع ا أللعاب للفريق املهامج ,ومينع وصيل الكرة للمهامج القريب عىل ادلائرة.
 - 2حيد من دركة املها ني اخللفيني عىل رب التسدعة أأمتدار و عطدل دركدة قددقام ابعداه منطقدة
املرىم ,وابلتايل حيد من رطورة التصويب لهؤالء املها ني.
 - 3يساعد يف رسعة بناء جهوم خاطف عىل اخلصم يف حاةل احلصو عىل الكره.
عيوب التشكيل ادلفاع ف:)1 – 2 - 3
 - 1يعط الفرصة لالعبني املها ني يف اجلناق للتحرك يف جما واسع وخايل من الرقابة ادلفاعية.
 - 2حيتاج هذا التشكيل اىل ناسق كبري يف معل املدافعني يف اخلطوط ادلفاعيدة الثالثدة وال ميكدن
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ا قانه اال من قبل الفرق املتقدمة.
 طريقة ادلفاع رجل لرجل :
يف هذه الطريقة يتعني عىل لك العب مدافع القيام مبراقبة ومتابعة العب معدني مدن أأعضداء
الفريق املهامج ,حماوال وضع ذكل الالعب يف وضع غري مناسب لالسد تالم أأو المتريدر أأو الطبطبدة أأو
التصويب ,ولتنفيذ ذكل بن،اق من خال التطبيق العميل لطريقة ادلفداع رجدل لرجدل ,يتعدني عدىل
أأعضاء الفريق املدافع أأن يمتتعوا بلياقة بدنية عاليدة وخدربة وذاكء ميددا عدا يسداعد لك مددافع مدن
متابعة الالعب املهامج املس ئو عنه و وقع دركته و غيري اعاها ه ,وهدذا حيدمت عدىل الالعدب املددافع
أأن يبقى متحفزا ,ويتحرك خبطوات قصدرية ورسيعدة مدع مدد اذلراعدني جانبدا مدع مالدظدة رفعهدام أأو
رفضهام لعرقةل أأي حماوت أأو رطة قد يقوم ا الالعب املهامج ,كام ان عىل لك العدب مددافع تدركىل
نظره عىل الالعب املهامج أأو حياو أأن يو ع نظره بني املهامج والكره ,ويسد متر يف مدراقبهتام يف حدذر
وانتباه.
و أأخريا فان عىل لك العب مدافع أأن يكون دريصا عىل قليل املسافة ادلفاعيدة بينده وبدني
املهامج لكام اقرتب ا ألخري من الهدف ولكام حاو التصويب.
وهناك ثال طرق رئيس يه يس تطيع أأعضاء الفريق املدافع من خاللها نفيذ واجباهتم ادلفاعيدة عندد
طبيق طريقه ادلفاع رجل لرجل:
أأ  -ادلفاع عن بعد .
ب  -ادلفاع عن قرب يف نصف امللعب اخلاص .
ج  -ادلفاع الضاغب .
أأ  -ادلفاع عن بعد:
ويف هذه الطريقة يقوم الالعبون املددافعون بتنفيدذ واجبداهتم ادلفاعيدة عداه الفريدق املهدامج,
عندما يتقدم املها ون قرب منطقة املرىم ,وهذه الطريقة مشا ه اىل حدد كبدري طريقدة ادلفداع عدن
املنطقة ,اال أأن املدافعني سوف ال يتقيدوا بوقفة معينة أأو مركز معني ,وذكل الن لك العب مددافع
سوف يتابع املهامج املس ئو عنه يف ي مممن يتحرك اليه مضن املنطقة القريبة من الهدف .
ويل،أأ الفريق املدافع اىل اس تعام هذه الطريقة عندما يكون أأعضداء الفريدق املهدامج متفدوقني
علهيم يف رسعة احلركة ورسعة مترير الكرة ودلهيم قدرة عالية عىل املراوغة واخلداع .
ب  -ادلفاع عن قرب يف نصف امللعب اخلاص:
ويف هذه الطريقة يقوم لك العب مدافع بتنفيذ واجبا ه ادلفاعية عداه املهدامج املسد ئو عنده
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مبا ة حا درو املهامج اىل منتصف امللعب اخلاص ابملددافع ,اذ يقدوم لك مددافع مبال مدة العبدا
قاجام ويراقبه عن كثب ويعيق راك ه.
ويل،أأ الفريق املدافع اىل اس تخدام هذه الطريقة عندما تكون قدرا ه البدنية و املهارية مممفأأة
مع قدرات الفريق املهامج.
ج  -ادلفاع الضاغب:
يف هذه الطريقة يقوم لك العب مددافع بتنفيدذ واجبا ده ادلفاعيدة عداه املهدامج مبدا ة حدا
فقدان الس يطرة عىل الكرة ,اذ يلزم املدافع مبتابعة ومراقبة املهامج يف لك ارجاء امللعب.
ويل،أأ الفريق املدافع اىل اس تخدام هذه الطريقة عندما يكون أأعضااه متفدوقني عدىل أأعضداء
الفريق املهدامج مدن انديدة القددرات املهاريدة والبدنيدة ,و بصدورة خاصدة مدا يتعلدق بصدفات اللياقدة
البدنية.
ويعمتد جناق طرائق ادلفاع هذه عىل ا أليت :
 - 1التعاون امجلع بني املدافعني .
 - 2التعود عىل احلركة املس مترة يف ادلفاع .
 - 3اختاذ الوضع ادلفاع اليقظ واملان واملناسب والاجياؤ للك موقف وحات.
 - 4دسن وقع رب سري الكرة ااوةل قطعها أأو تش تيهتا.
 - 5الانقضاض عىل الالعب املهامج املس يطر عىل الكره.
 - 6التعاون مع حارس املرىم.
 - 7عطيل وايقاف املها ني بدون الكرة وبصورة خاصة أأثناء نفيذ العمل اخلطط الهجويم.
 - 8املقابةل مع الالعب املهامج املس تحوذ عىل الكرة والاجياؤ عىل املرىم.
 أأساليب ديد املسؤولية ادلفاعية عند نفيذ طريقه ادلفاع رجل لرجل:
هناك ثالثة أأساليب رئيس يه يس تطيع املدرب من خاللهدا ديدد املسدؤولية ادلفاعيدة لدلك
العب مدافع أأثناء طبيق طريقة ادلفاع رجل لرجل:
 - 1أأسلوب ادلفاع ابلتعيني :وطبقا لهذا ا ألسلوب فأأن ,املدرب يقوم مسد بقا بتحديدد العدب قدامج
للك العب مدافع ,اذ يتوىل لك العب مدافع مراقبدة ومتابعدة املهدامج املسد ئو عنده واذلي حددد ت
من املدرب ,بغض النظر عن طريقدة التنفيدذ لطريقدة ادلفداع رجدل لرجدل وسدواء اكن ذكل بطريقدة
ادلفاع عن بعد أأو قرب أأو ادلفاع الضاغب.
 - 2أأسلوب ادلفاع اباللتقاط :وطبقا لهذا ا ألسلوب يتعني عىل لك العب مدافع مراقبة ومتابعدة اي
العب قامج قريب منه مبا ة عندما يفقد أأعضاء فريقه املدافع الس يطرة عىل الكرة ,ويبقى مع ذكل
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املهامج د ين،يل املوقف لصاحل الفريق املدافع.
 - 3أأسلوب ادلفاع ابلتغيري :اذ يتوىل الالعب املدافع مراقبة ومتابعة الالعب املهدامج اذلي يواملده,
وهذا يتطلب درجة عالية من التفامه بني املدافعني.
مزااي طريقة ادلفاع رجل لرجل:
 - 1عترب رضورية لتعمل وا قان الطرائق ادلفاعية ا ألررى ,اذ أأن الالعدب اذلي يدتقن ادلفداع دذه
الطريقة ميكن أأن يتعمل ويتقن أأي طريقة أأررى لدلفاع لسهوت.
 - 2دددد مسددؤولية لك العددب مدددافع لشددلك واس وميكددن بواسددطة هددذه الطريقدة مقددابةل املددىلة
الهجومية مبىلة دفاعية ,ريث يعني العب مدافع جيد لالعب املهامج الأكرث رطورة وهكذا ابلنسد بة
لبقية الالعبني.
 - 3ميكن أأن تس تخدم ضد أأي طريقة جهومية.
عيوب طريقة ادلفاع رجل لرجل:
 - 1يصعب من هذه الطريقة البدء جوم خاطف نظرا لعددم وقدوف الالعبدني املددافعني يف أأمداكن
معينة عند اس تعادهتم الس يطرة عىل الكرة.
 - 2غري فعات ضد الفريق املهامج اذلي يتفوق أأعضااه عىل أأعضاء الفريق املدافع يف مس توى االعداد
البد واملهاري.
 - 3تاج اىل جمهود كبري ,ذلا ال ميكن اس تخداقا لفرتة طويةل.
 جما اس تخدام طريقة ادلفاع رجل لرجل :
ملا اكن ا باع طريقة ادلفاع رجل لرجل يتطلب ملدا كبدريا ,وفهيدا ندوع مدن اجملا فدة يف حداةل
ختلص احد املها ني أأو افال ه من الرقابة ادلفاعية ,فان الفريدق املددافع ال يل،دأأ اىل اسد تخدام هدذه
الطريقة اال يف حاالت خاصة ,ولفرتات منيه قصدرية يسد تطيع الفريدق املددافع خاللهدا الاسد مترار يف
مواصةل اجلهد البد مبس توى عا .
وتس تخدم طريقة ادلفاع رجل لرجل يف احلاالت ا أل يه:
 - 1يف ادلقائق ا ألخرية من املباراة ,وذكل للضغب عىل الفريدق املهدامج ,واحلصدو عدىل الكدرة اذلي
يرغب هو الادتفاظ ا أأطو فرتة لكنة ,نتي،ة التفوق بفارق قليل من ا ألهداف.
 - 2عند التعاد يكون املطلوب هو الفو .
 - 3ملفاجأأة الفريق املهامج ,ومنعه من طبيق رطته الهجومية.
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 - 4عندما يكون الفريق املدافع متفوقا عىل الفريق املهامج بدنيا وقاراي.
 - 5يف حاةل نقص أأعضاء الفريق املهامج.
طريقة ادلفاع املركب فاخملتلب ):
نظرا للتطور احلاصل يف العمل اخلطط الهجويم وجلدوء معظدم الفدرق اىل أأكدرث مدن رطده
جهوميه للوصو اىل هدف الفريق املدافع.
فأأن الفريق املدافع ا اء هذه احلاةل يضطر اىل اسد تعام أأكدرث مدن رطدة دفاعيدة للحدد مدن
رطورة الفريق املهامج ,فتارة يقوم الفريدق املددافع ابللجدوء اىل دفداع املنطقدة ,واترة أأردرى يل،دا اىل
دفاع رجل لرجل ,ونظرا لعدم فعالية الطريقة ا ألوىل للحدد مدن رطدورة الفريدق املهدامج اذلي ميدتكل
العب أأو أأكرث من العب جييد التصويب من املناطق البعيددة ,ولصدعوبة الطريقدة الثانيدة ,وذكل ملدا
تاجه من ملد بد كبري ,فان الفريق املددافع يف اغلدب ا ألديدان يل،دأأ اىل طريقدة ادلفداع املركدب,
ويه عبارة عن خليب من دفاع املنطقة ودفداع الرجدل لرجدل ,وفهيدا يدمت ارتيدار العدب أأو العبدني
للقيام مبراقبة العدب أأو العبدني مدن املهدا ني اخلطدرين ,مسد تخدمني يف ذكل طريقدة ادلفداع رجدل
لرجل.
بي يقوم ابيق الالعبني ملددافعني بدأأداء واجبداهتم ادلفاعيدة مدن خدال طبيدق ادلفداع عدن
املنطقة وهذا ما يطلق عليه ادلفاع املركب ,اذ يقوم قسم من أأعضداء الفريدق املددافع بدأأداء واجبداهتم
ادلفاعية من خال طبيق طريقة ادلفاع رجل لرجل ,بيد يقدوم القسدم البدايق مدهنم بدأأداء واجبداهتم
ادلفاعية من خال طبيقهم لطريقة ادلفاع عن املنطقة ,وهناك عدة أأمثةل عىل طريقة ادلفاع املركب,
ومك مبني خال التشكيالت ال ية.
تشكيالت طريقة ادلفاع املركب:
أأوال  -مخسة العيب دفاع عن املنطقة  +العب دفاع رجل لرجل:
اذ يقوم مخسة العبني من الفريق املدافع بأأداء واجبداهتم ادلفاعيدة عداه املهدا ني يف املنطقدة
القريبة دلائرة املرىم ,بي يقوم املدافع ا ألرر مبراقبة ومتابعة ارطر العيب الفريق املهامج واذلي يكدون
عادة مس ئوال عن وجيه وقيادة الهجوم املنظم لفريقه.
ان وجه الارتالف بني هذا التشكيل لطريقة ادلفاع املركب وبني التشكيل ادلفاع ف– 5
 )1لطريقة ادلفاع عن املنطقة ,هدو ان املددافع يف اخلدب ا ألمدايم لتشدكيل ادلفداع املركدب ال يتقيدد
مبركز معني ألداء واجبا ه ادلفاعية عاه املهامج املس ئو عنه ,وامتا يكون أأكرث درية يف متابعة املهدامج
اخلطر ويف اي مممن يت،ه اليه املهامج.
اثنيا  -أأربعة العيب دفاع منطقه  +العبان دفاع رجل لرجل:
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من خال هذه التشكيل ,يقدوم أأربعدة العبدني مددافعني بدأأداء واجبداهتم ادلفاعيدة عداه املهدا ني يف
املنطقة القريبة ملنطقة املرىم ,بي يقوم اثنني مدن الالعبدني املددافعني بدأأداء واجبداهتم ادلفاعيدة عداه
املها ني الأكرث رطورة يف الفريق اخلصم بطريقة ادلفاع رجل لرجل.
اثلثا  -العب واحد دفاع منطقه  +مخسة العيب دفاع رجل لرجل أأو العبني دفاع منطقده  +أأربعدة
العيب دفاع رجل لرجل:
ان تشكيل ادلفاع املركب ف )5 + 1وف  )4 + 2هام عكدس تشدكييل ادلفداع عدن املنطقدة
ف )1 – 5و ف )2 – 4مددن انديددة املضددمون والشددلك ,اذ مييددل الفريددق املدددافع السد تعام هددذين
التشكيلني ,عندما يكون العب أأو العبان يف الفريدق املهدامج جييددون اللعدب والتصدويب مدن عدىل
دائرة املرىم ,وبقية الالعبني جييدون اللعدب والتصدويب مدن املنداطق البعيددة خلدف ردب التسدعة
أأمتار .وللحد من رطورة هذا النوع من الفرق املها ة ,يتطلدب مدن أأغلبيدة أأعضداء الفريدق املددافع
التحرك ل ألمام للقيام مبراقبة ومال مة املها ني اخللفيني بطريقة ادلفاع الرجل لرجل ,بي يبقى العب
أأو العبان من أأعضاء الفريق املدافع قريبني من دائرة املرىم ملراقبة ومتابعة العب الارتمم ف ادلائرة )
للفريق املهامج .
 مزااي وعيوب طريقة ادلفاع املركب:
عىل الرمغ من عدد وارتالف تشكيالت ادلفاع املركب ,اال أأهنا يعا تساعد يف احلد مدن
رطورة أأدسن الالعبني املها ني للفريق اخلصم  .كام ان قسام مدن هدذه التشدكيالت تسداعد عدىل
بناء الهجوم اخلاطف يف حاةل دصو الفريق املدافع عىل الكرة.
ورمغ هذه املزااي اليت قدم  ,فان هناك عيوب واحضة ؤخذ عدىل طريقدة ادلفداع املركدب
مهنا:
أأهنا تطلب درجة عالية من التوافق يف ا ألداء ادلفاع بني الالعبني اذلين يقومون ابدلفداع
بطريقه رجل لرجل وبني املدافعني اذلين يدافعون عن املنطقة ,اذ أأن عرض أأي العب مدافع أأمايم
لعمليات احلجز من الفريق املنافس يع الهجوم ابلتفوق العددي عىل املدافعني.
ادلفاع يف حاالت خاصة:
عىل الالعبني املدافعني ا ألخذ بنظر الاعتبدار بعدض احلداالت الديت دد خدال اللعدب,
واليت ال ميكن ألية مباراة للعبة كرة اليد أأن ختلو مهنا ,ذلا فاهنا تطلب اهامتمدا و ددريبا خاصدا ,وذكل
الن ادلفاع الصحيح ضد هذه احلاالت يع احلصو عىل الكرة ,وابلتايل بدء الهجوم املضاد.
ومن هذه احلاالت:
أأ  -الرمية احلرة.
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ب  -رمية الد  7أأمتار.
ج  -ايدة عدد املدافعني.
د  -نقص عدد املدافعني.
أأ  -ادلفاع يف حاةل الرمية احلرة:
عد الرمية احلرة عند منطقة التسعة أأمتار واحدة من احلاالت اخلطرة ,اليت ميكن أأن تسد تغل
من الفريق املهامج لتسجيل هدف عىل الفريق املدافع.
ولدلفاع الصحيح ضد هذه الرمية عىل الفريق املدافع تشكيل جدار أأمام منفذ الرمية احلرة.
ان عدددد الالعبددني املدددافعني اذليددن يشددلكون اجلدددار خيتلددف ابرددتالف مددممن الرميدة وعدددد
الالعبني املها ني اذلين يقفون جبوار منفدذ الرميدة احلدرة  .ففد الرميدات احلدرة املواملدة للهددف يف
الوسب ,يقف عادة ثال العبني مدافعني يف اجلدار ,بي يكدون اجلددار مؤلفدا مدن العبدني عنددما
تكون الرمية احلرة لل،انب ابعاه الزاوية.
عىل أأن تراعى النقاط ال ية عند تشكيل اجلدار:
 - 1أأن يتخددذ الالعبددون املدددافعون اذليددن يشددلكون اجلدددار الوقفدة الصددحيحة يف املددممن املناسددب
لرسعة ,وعىل بعد ثالثة أأمتار من منفذ الرمية احلرة ,مع رفع اذلراعني ل ألعىل.
 - 2الالعبون اذلين يشلكون اجلدار يفضل أأن يكونوا من الالعبني اذليدن يمتدىلون ابلبنداء اجلسدم
القوي ,وبطو القامة.
 - 3ان اجلدار املشلك مدن الالعبدني ,جيدب أأن يعمدل عدىل غطيدة اويدة معينده مدن الهددف ,لدا
يساعد حارس املرىم يف غطية الزاوية ا ألررى.
 - 4ان املهمدة الرئيسد ية لالعبددني املدددافعني اذليددن يشددلكون اجلدددار ,يه اعاقددة التصدويب املبددا
واجبار العب الرمية احلرة عىل مترير الكرة.
ويف نفس اللحظة الديت ميدرر فهيدا الكدرة يتعدني عدىل لك العدب يف اجلددار التحدرك ابعداه
املهددامج املسد ئو عددن مراقبتدده يف حدداةل اللعددب بطريقددة ادلفدداع رجددل لرجددل ,أأو التحددرك اىل املددممن
املناسب لتغطية املنطقة املس ئو عهنا يف حاةل اللعب ادلفاع عن املنطقة.
 - 5بقية الالعبني اذلين ال يشرتكون يف اجلدار ,جيب أأن يقفوا يف املممن املناسب واذلين يسداعدمه
يف أأداء الواجبات ادلفاعية امللكفني ا بصورة حصيحة.
ب  -ادلفاع يف حاةل رمية الد  7أأمتار:
يف رمية الد  7أأمتار غالبا ما ترد الكرة داخل الساحة بعد لعهبا ,ذلا فدان الالعبدني املددافعني
جيب أأن يقفوا خلف رب التسعة أأمتار وعىل اس تعداد اكمل للس يطرة عىل الكرة يف حاةل ارددادها
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أأو عىل ا ألقل غطية املهامج القريب.
ج  -ادلفاع يف حاةل ايدة عدد املدافعني:
يف هذه احلاةل جيب عىل الفريق املدافع أأن يأأخذ بنظر الاعتبار نتي،ة املباراة والوق املتبق
لها قبل أأن يل،أأ اىل اي رطه دفاعيه أأو تشكيل دفاع  ,و ألدراك ذكل نأأخذ ا ألمثةل ال ية:
 اذا اكن الفريق املدافع خارسا بفارق قليل من ا ألهداف ويف ادلقائق ا ألخرية من املباراة:فعليه أأن يل،ا اىل الطريقة ادلفاعية املالمئة الديت تسداعده يف الضدغب عدىل الفريدق املهدامج للحصدو
عىل الكره وبدء الهجوم املضاد اخلاطف ,و أأفضل الطرق ادلفاعية يف هذه احلاةل ,طريقة ادلفاع رجل
لرجل أأو طريقة ادلفاع املركب بتشكيل العب واحد دفاع منطقة  +مخسة دفاع رجل لرجل.
 اذا اكن الفريق املدافع فائزا بفارق قليل من ا ألهداف ويف ادلقدائق ا ألخدرية ,فعليده أأن يتبدىن احددالتشكيالت ادلفاع عن املنطقة  ,والديت تكدون أأكدرث فعاليدة يف احلدد مدن رطدورة الفريدق املندافس
وتساعد نوعا ما يف احلصو عىل الكره لبدء الهجوم املضاد و ايدة الفارق .ويعترب تشكيل ادلفاع عن
املنطقة ف )1 – 5أأفضل أأنواع التشكيالت لتحقيق هذا الغرض.
 اذا اكن نتي،ة الفريق املدافع التعاد  ,فف هذه احلداةل يل،دأأ الفريدق املددافع اىل الطريقدة ادلفاعيدةاليت تساعده يف ااافظة عىل النتي،ة ,وبنفس الوقد تكدون اجيابيده يف احلصدو عدىل الكدرة وبددء
الهجوم اخلاطف لتحقيق الفو  ,ويه طريقة ادلفاع املركب ف )1 + 5مخسة العيب دفداع منطقده +
العب دفاع رجل لرجل.
وهناك أأمثةل كثرية يس تطيع الفريق املدافع من خاللها قيق الفو عىل الفريق املهامج أأذا مدا
أأدسن ارتيدار الطريقدة ادلفاعيدة الصدحيحة ,وا ألخدذ بنظدر الاعتبدار مبدد أأ الوقد املتبقد ونتي،دة
املباراة.
د  -ادلفاع يف حاةل نقص عدد املدافعني:
هذه احلاةل عدد مدن أأددرج فدرتات اللعدب عدىل أأعضداء الفريدق املددافع ,وا اء ذكل ينصدح
الفريق املدافع بعدم اللجوء اىل طريقة ادلفاع رجل لرجل مطلقا ألهنا ذات مردود سدليب عدىل نتي،دة
املباراة ,وعليه ا باع طريقة ادلفاع عن املنطقة وابملواقف ا ألساس ية ال ية:
 ف )0 – 5أأو ف )1 – 4مع رضورة الاام لك العب مدافع ابدلفاع يف املنطقة اخلاصة به وعدمالتحددرك لالمددام ,ألن ذكل يعمددل عددىل ايدة الثغ درات ادلفاعي دة لددا يسدداعد الفريددق املهددامج عددىل
اس تغاللها.
 أأما أأذا اكن نقص الالعبني املدافعني لفرتة منية قصرية وذكل نتي،ة لعقوبة االيقاف لواحد أأو اثننيمن املدافعني ,فينصح الفريق املدافع ابللجوء اىل ارتدممب اخملالفدات البسد يطة ,والديت يكدون عقوبهتدا
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الرمية احلرة لا يساعد عىل اضاعة الوق حلني اكامت عدد املدافعني.
ا قان رطب اللعب ادلفاع :
ان عمل رطدب العدب ادلفاعيدة ال ميكدن أأن يدمت اال عدن طريدق التطبيدق العمديل واملامرسدة
امليدانية للامترين اخلاصة بذكل ,اذ يساعد التدريب املس متر والمترين املنظم عىل ا قان رطدب اللعدب
ادلفاع  ,ويفضل أأن يكون التدريب عىل رطب اللعب بنفس الوق اذلي يدمت فيده التددريب عدىل
املهارات ادلفاعية ,وذكل ألن الك مهنام مول ل ألرر وال ميكن فصلهام خال التددريب ,وعدىل الدرمغ
لا قدم فان التدريب عىل رطب اللعب ادلفاع جيب أأن يدمت لشدلك منطقد  ,ريدث يتددرج مدن
السهل اىل الصعب ,و وفقا ملا يس تطيع املتعمل أأن يتقبهل وعادة يبد أأ التدريب عىل املهدارات ورطدب
اللعب ادلفاعية الفردية مت التدرج ابلتدريب عىل رطب العب امجلاعية ,مت التقدم ابلتدريب لتطبيدق
رطب الفريق ادلفاعية ,ولضامن جناق املدرب يف ا قان الالعبني لهدذه اخلطدب البدد أأن يأأخدذ بنظدر
الاعتبار النقاط ا ألساس ية ال ية أأثناء العملية التدريبية:
 - 1جيب أأن تكون التدريبات من تشدكيهل مدن التحدراكت ادلفاعيدة ,تخللهدا مجموعده مدن املهدارات
لتغطية قامج غري مس تحوذ عىل الكرة ,هذا فضال عن قارات لتغطية قامج مس تحوذ عىل الكرة.
 - 2جيب أأن يمت التدريب عىل هذه املهارات يف مممن حدوهثا الفعديل ددو منطقدة املدرىم وبدنفس
املسافات اليت د خال املباراة.
 - 3جيددب أأن يتخصددص الالعبددون يف التدددريب عددىل املهددارات ورطددب اللعددب ادلفاعيدة املناسد بة
ملراكزمه أأثناء ادلفاع ,هذا فضال عن التدريبات العامة اليت يتدربون مدن خاللهدا عدىل أأداء املهدارات
فالتكتيممت ادلفاعية) يف املراكز ا ألررى.
 - 4جيب أأن تشمل الوحدة التدريبية عىل متارين للتددريب الفدردي ,وبدنفس الوقد تشدمل متدارين
تساعد عىل نس يق العمل الفردي مع العمل امجلاع .
 - 5جيب أأن تشمل الوحدة التدريبية عىل بعض الامترين اليت ضع الالعبني املدافعني يف حات خاصة
لدلفاع ضد املها ني ,و أأدسن مثدا عدىل ذكل ,الدامترين الديت يكدون فهيدا عددد املهدا ني أأكدرث مدن
املدافعني.
 - 6ان التدريب لتعمل وا قان رطب اللعب ادلفاعية يتطلب بذ ملد عايل من قبدل الالعبدني ,ذلا
عىل املدرب أأن ال ينىس اعطاء فرتات راحة اجيابية ,تساعد الالعبدني املددافعني معداودة أأداء اجلهدد
لشلك مس متر وجيد ,كام جيب مراعاة أأن ال تكون التدريبات اليت تس بق الوحدة التدريبية اخلاصدة
ابدلفاع أأو اليت لهيا ذات شدة محدل عاليدة ,دد ال يدؤدي التعدب الندان عدن هدذه الوحددات اىل
فقدان الالعبني املدافعني امحلاس أأثناء التدريبات ادلفاعية.
 - 7يفضل أأن يكون التدريب عىل ادلفاع يف بداية الوحدة التدريبية اليومية وبعدد االددامء مبدا ة,
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لا يسهل ويساعد الالعبني عىل العمل رامس وقدره اكرب لا لو اكن التددريب عدىل ادلفداع يف هنايدة
الوحدة التدريبية.
فامي يأأيت عرض لبعض التددريبات الديت تسداعد عدىل ا قدان رطدب اللعدب ادلفداع الفدردي
وامجلع وابلتايل تساعد عىل ا ألداء ادلفاع اجليد عند اللجوء اىل اس تعام رطب اللعب أألفريق:
 - 1مترين لتدريب الالعبني عىل التحراكت ادلفاعية لشلك حصيح ,مجموعة مدن املددافعني يقفدون يف
الزاوية الوىن قريبني من رب منطقة املرىم.
حياو الالعبون بعد اخذ الوقفة ادلفاعيدة الصدحيحة التحدرك الواحدد بعدد ا ألردر خبطدوات
جانبيه قصرية ورسيعة من الوني اىل اليسار و ابلعكس.
 - 2نفددس تشددكيةل المتدرين السددابق ,اال ان دركددة املدددافعني تكددون خبط دوات جانبيدده ,مت التبددديل
ابلتحدرك اىل ا ألمددام خبطدوات قصددرية ورسيعدة عنددد مواملددة الالعبدني املهددا ني الثالثدة أأمددام رددب
التسعة أأمتار ,مت التحرك للخلف مت اجلانب.
 ف مالدظه ) جيب عدىل لك العدب مددافع ااافظدة عدىل مواملدة اخلصدم أأثنداء دركتده ل ألمدام أواخللف أو اجلانب.
 - 3يقف الالعبون املدافعون الس تة أأمام رب املرىم ويقومون ابدلفداع الصدحيح ,ولك مدن مركدزه
ضد املهامج اذلي حياو املرور والطبطبة من أأماقم .عىل أأن ال يدتخىل الالعدب املددافع عدن املهدامج
اذلي مير من أأمامه حلني تسلوه اىل الزميل املدافع اجملاور وهكذا ابلنس بة لبقية الالعبني املها ني.
 - 4مترين لتدريب املدافعني عىل معلية ف التباد ) ديث يقف اثنان من املدافعني أأمام رب منطقة
املرىم لدلفاع ضد املها ني اذلين حياولون أأداء ف التقداطع ) أأمدام املددافعني ,يبدد أأ المتدرين ابلطبطبدة
والتقدم من قبل املهامج اذلي يقف يف الزاوية وبنفس الوق يتحرك املهامج ا ألرر مدن الزاويدة الودىن
لتنفيذ معلية التقاطع أأمام املدافعني يف املنطقة الوسطى املواملة للمدرىم ,ان واجدب املددافعني ا اء
هذه احلاةل هو ادلفاع ضد املهامج القريب  ,ومدن مت بداد املسدؤولية يف مراقبدة املهدامج ا ألردر بعدد
معلية التقاطع اليت يقوم ا املهاجامن مبا ة.
 - 5نفس تشكيةل المترين السابق ,لكن ابضافة العب مدافع يقف عىل رب منطقة املرىم ,والعب
قامج يقف أأمام رب التسعة امتا  ,يقدوم ابسد تالم ومتريدر الكدرة لالعدب املهدامج اذلي يتحدرك مدن
الزاوية ابعاه الوسب ,ان اضافة هذا الالعب يعط المترين واقعيه أأكرث وجيعهل مشابه حلداةل ودركدة
اللعب ,ديث يس تطيع هذا الالعب التصويب عىل املرىم يف حاةل عدم قيام املدافعني بتنفيذ معليدة
التباد بصوره حصيحة.
 - 6متدرين لتدددريب أأعضدداء الفريددق املدددافع عددىل سددد الثغدرات ادلفاعيدة ومنددع الالعددب املهددامج مددن
ا ألخرتق ,وذكل بتحرك املدافعني لدلاخل يف لك حماوت يقوم ا الالعب املهامج لالخرتاق.
 - 7نفس المترين السابق ,لكن ابضافة العب قامج رو ده كدرة يتحدرك مدن اجلاندب ا ألردر بدنفس
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الوق اذلي يتحرك فيه املهامج ا ألو حماوال ا ألخدرتق ,ان مسدؤولية املددافعني ا اء هدذه احلداةل هدو
سد الثغرة ادلفاعية أأمام املهامج القريب من ادلائرة وادلفاع الصحيح ضد املهامج املس تحوذ عىل الكرة
واذلي يقوم ابلطبطبة أأمام منطقة الس تة أأمتار.
 - 8مترين لتدريب أأعضاء الفريق املدافع عىل التحرك كوحدة واحدة اندية واجد أأو دركة الكرة.
 - 9مترين لتدريب املدافعني عىل التحرك الرسيع للعودة لدلفاع من املراكز يف حداةل انتقدا الكدره اىل
دو ة الفريق ا ألرر ,ديث يقف أأربعة مدافعني يف احد جانيب امللعدب وعندد ردب املنتصدف ,بيد
يقف أأربعة قا ني يف اجلانب ا ألرر ,يعد املددرب اشدارة البددء للمددافعني للتحدرك ألخدذ املواقدع
ادلفاعية ,وبنفس الوق ميرر الكره للمها ني لبدء معلية الهجوم.

