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  الدفاع في كرة اليد
يجب ان يكون تعلم الدفاع منذ البداية  فةت تعلةم لعبة  كةيد اليةدن اذ ان تعةدد انةواع الةدفاع فةت 
اآلون  االخييد اضاف مسؤولي  اضافي  لالعبين ويعد مجال تعلةم الةدفاع كبيةياد جةداد ومتسةعاد 

   -ويمكن ايجازه فت ثالث اتجاهات مختلف  هت:
 الدفاع الفيدين -1
 الدفاع فت مجموعاتن -2
 دفاع الفييقن  -3
 

ويوضح المخطةط التةالت االسةاليب الثالثة  فةت الةدفاع والتفيعةات النابعة  من ةا والتةت ت ةكل 
 -مجموع  التفيعات فت كل اسلوب احد العناصي ال ام  فت الدفاع:

 
 الدفاع

 
 
 

  
 الفردي الدفاع     المجموعات                                            دفاع     

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                                                                                                                                      الفريق دفاع                                            
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 ويشمل -الدفاع الفردي:
 -االوضاع االساسية والجانب الفني )التكتيك(: -أ

االساسي  تلك التت يكون في ا وزن الجسةم فةوق  ويقصد باالوضاع -االوضاع االساسية: -1
سةنتمتياد تقييبةادم مةي ميةل الجةذع للةيالد الة   33القدمين واليجلين مثنيتةين للةيالد مبمقةداي 

 االمام والذياعان فت ايتفاع الكتفين والساعدان متج ان ال  اعل ن
ه المةدافعون فةت ي مل االساس الفنت للدفاع العمل الذي يعمد الية -االساس الفني للدفاع: -2

التحةةيك اذ تتطلةةب عمليةةات الةةدفاع التحةةيك الةة  الجانةةب والةة  االمةةام وت ييةةي اوضةةاع 
 الذياعين كذلك الولوفن

تتكةون عمليةات الت طية  مةن ثةالث  -العمليات الدفاعية الجانبية )اخذ  خوذوات جانبيذة(: -3
ازاد خةط المبادلة م لةذا يكةون مةن الةالزم التحةيك بمةو -الحياسة  -عمليات هةت مالميالبة 

منطق  الميم  وتسم  هذه الحيك  بة)مالخطود الجانبية م والطييقة  المثلة  اآلمنة  للةدفاع 
الةةيجلين اثنةةات التحةةيك  الالعةةب المنةةافس مةةن نجةةيه ويجةةب ان التتقةةاطي دهةةت ان ال يبعةة

ولكةةن يجةةب ان تنقةةل القةةدمين بالتتةةالت فةةت اتجةةاه الحيكةة  الواحةةدد بعةةد االخةةي  وتةةؤد  
الحيك  بةدون لفةز حتة  يمكةن متابعة  حيكة  الم ةاجم فةت اتةزان مةي بقةات الةذياعين فةت 

 مستو  حزام الكتفينن
يةةيد مةةي تةةوفي حيكةة  الةةذياعان بالنسةةب  لعمليةةات الةةدفاع ل ةةا اهميةة  كب -حركذذة الذذ راعا : -4

السيع  والدل  فت تحييك ما ال  اعل  وال  اسفل معاد او بالتبادل مي مالحج  ان تكةون 
 ياح  اليد متج   لالمامن

يتطلب وضي الدفاع فت جميي اساليبه ال  عملي  التولف وذلةك الجةيات عملية   -التوقف: -5
يتطلةب السةيع   االعال  والت طي  كما ويستخدم التولف ايضاد فةت عمليةات ال جةوم وهةذا

فت ت ييي االتجاه وهنا يوجد احتماالن، االول فت حال  الوثةب الة  االمةام ويجةب النةزول 
علة  القةدمين معةاد فةت ولةةت واحةد او الواحةدد بعةد االخةةي ، وعنةد وصةول القةدمين الةة  

  االيض تثن  اليكبتين ال  االسفل اذ يمكن ت ييي االتجاهن
   -صد الرمي: -ب

من الم ام االساسي  الفني  لعمليات الةدفاع اليقةاف كةل مةن الالعةب المضةاد صد اليمت يعد      
 -والكيد ويجب عل  المدافي ان يياعت التالت:

 يجب عل  المدافي ان يتقابل مي منافسهن -
 يجب ان يكون المدافي بين الم اجم والميم ن -
 يجب ميالب  الم اجم جيداد اثنات حيكتهن -
 عند الحاج ن يجب مساعدد الزميل الزميل -
 ادايد الجسم ال  ج   الذياع اليامي  عند الدفاعن -
 استخدام كلتا اليدين فت الدفاعن -
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 يجب الت طي  مبا يد بعد عملي  الدفاعن -
 
 
 -اصوياد الكرة: -ج

يعمةد العةب الةدفاع بقعالة  العةب ال جةةوم الةذي يةيوم عملية  الت ةديف ويتطلةب منةةه ان          
يعمد بذلك لبل ان يبدا العب ال جوم بعملي  اليمت او الت ديف، وتتم عن طييةق اصةطياد الكةيد 

 -ومن خالل الحاالت التالي :
 اصطياد الكيد اثنات تنطيط ان -1
 يك  اليمتناصطياد الكيد اثنات ليام الالعب بح -2
 اصطياد الكيد اثنات التبادل بالمناوالتن  -3
 

 -دفاع المجموعات:
وهو امتداد للدفاع الفيدي من جانب الطييق  وليس هناك اختالف إال من العناصي االساسي      

 التت يبن  علي ا تكوين المجموع ن
 -االوضاع االساسية واالسس الفنية: - أ
واضةةح  ولكةةن يمكةةن ان تنحصةةي حيكةة  يد الفعةةل ان الحيكةة  المكوكيةة  للمةةدافي اصةةبحت    

للمدافي فت ايبةي اتجاهةات منحةو اليمةين، نحةو اليسةاي، الة  االمةام، الة  الخلةفم وان تنةوع 
الحيك  يحدث نتيج  ان المدافي اليجوز له التق قةي الة  الخلةف عموديةاد نحةو دالةيد الميمة  

 الميمة ، والالعةب الم ةاجمماذ اليجيز القانون دخول اي العب منطق  الميم  عدا حايس 
السةةالط  نتيجةة  الت ةةديف ب ةةيط ان يكةةون لةةد ن ةةض مةةن خةةايو خةةط السةةت  امتةةايم ولكةةن 

 بمساعدد الالعب الزميل المجاوي،
و يتجةةه بميةةل الةة  اتجةةاه الكةةيد وبةةذلك تضةةيف منطقةة  اليمةةت الةة  اصةة ي مةةايتمكن بالنسةةب   

 لالعب ال اجمن 
ويةةؤد  ذلةةك مةةي المجموعةة ، وتعةةد هةةذه الطييقةة  بةةين الةةدفاع  -صذذد الكذذرة عنذذد الرمذذي:  - ب

 الفيدي ودفاع الفييقن 
   -اختواف الكرة:  - ت

 اختطاف الكيد اثنات تنطيط ان -1
 اختطاف الكيد فت الحيك  التم يدي ن -2
 اختطاف الكيد اثنات التمييين -3

 
 -ق وانواع التغوية:ائور

 -هناك ثالث  انواع من الت طي  هت:
 ت طي  الفيدن -1
 المنطق نت طي   -2
 الت طي  الميكب ن -3
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ان الطييقةة  الناجحةة  للت طيةة  الفيديةة  تلةةزم المةةدافي بضةةيويد متابعةة   -الت طيةة  الفيديةة : -1

االعب المضاد اينما كانن ولذلك تتطلب ليال  بدني  عالية  فضةال عةن الميونة  والسةيع  
  والمطاولةة  وبجانةةب ذلةةك فان ةةا تتطلةةب ايضةةاد خبةةيد جيةةدد حتةة  يمكةةن تمييةةز او معيفةة

تصيف الالعب المضاد فت الحيك  ووج ته، وبقدي االمكان يجب عدم المبال   فت تلةك 
 االعال  حت  يمكن تأمين او تاكيد المتابع  المستميد مالقتالي م بين الفيد واآلخين

ت طية  المنطقة  هةت الطييقة  االكثةي اسةتخداماد فةت الةدفاع وتبنة  علة   -ت طي  المنطقة : -2
س الفنية  فةت حيكة  المةدافي وان الخلةط الةذي يمكةن ان يحةدث نجيي  التصادي  فت االس

فت كل المت ييات، تكون حجي الزاوية  فةت الةدفاع واهةم العناصةي االساسةي  ويلةزم اوالد 
 االلمام بطييق  الت طي  الفيدي ن

وهت الطييق  التت ي لب استخدام ا فت كيد اليد الحديث  نجةياد لزيةادد  -الت طي  الميكب : -3
عبةةين ومةةن االهميةة  باالمكةةان ان يكةةون التفةةاهم جيةةداد بةةين الالعبةةين حتةة  ال فاعليةة  الال

يحةةدث تعةةايض او تضةةايب فةةت حيكةةات م والبةةد ان تتةةوفي الليالةة  البدنيةة  العاليةة  بةةين 
 الالعبين ليتمكنوا من ادات دويهم الدفاعت فت الت طي  الميكب ن 

  
  -اشكال الدفاع:

ويقصد به توزيي الالعبين المةدافعين حةول منطقة  الميمة  وتكةون فعالية  الفةيد فةت حيكة       
داليي  لمتابعة  حيكة  المنةافس ومحاولة  تضةيق النطةاق عليةه وهنةاك ايبةي ا ةكال مةن الت طية  

 ن  1:2:3م وهناك ت كيل خاص هو  3:3 – 2:4 – 1:5 –:صفي 6م  -هت:
 :صفر6التشكيل  -

ويعةد هةةذا الت ةكيل هةةو الت ةةكيل االسةاس للةةدفاع الكامةل، ويمكةةن سةةحب خةط الةةدفاع الةة  
االمام او ال  الخلف او الجانب فت محاول  للت لب علة  خطةويد التعةيض للت ةديف مةن 
الم ةةاجمينن ويمكةةن ان يكةةون هةةذا الت ةةكيل ناجحةةاد عنةةدما يةةتقن المةةدافعون الناحيةة  الفنيةة  

 االساسي  للحيك  والت طي ن 
 :صفر6مميزات وريقة 

 يندي وجود ث يد نتيج  غلق الدفاع وت طيته للداليد ت طي  كامل ن -1
 يمكن متابع  تحيكات الم اجمين بس ول ن -2
 اليوجد تعايض وتالحم او احتكاك مي المنافسن -3
 يمكن تحويل الكيد ال  الجانب بدون صعوب ن -4
 يمكن ايقاف اي العب يحاول اإللتحامن -5
 ل ال  اي ت كيل آخين يمكن هذا الت كيل التحو -6

 :صفر6سلبيات وريقة 
 يعد المجال امام الم اجمين مفتوحاد للت ديفن -1
 اليمكن ضبط خطود االنحياف لمني تسجيل اصاب  من اي وضين -2
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   1:5التشكيل  -
وهذا الت كيل له اسلوبان، همةا الت طية  ال جومية  والت طية  الدفاعية  ففةت حالة  الت طية  

العال  اليمي  من الخط الثانت والعكس من ذلك فت حالة   4،2ال جومي  يبادي الالعبون 
  الدفاع اذ يلزم اليجوع ال  الخلف

   1:5مميزات وريقة 
 مؤمناد وم لقاد امام ال جومنباليغم من نقص عدد الالعبين يبق  الدفاع  -1
 عند تقدمه ال  االمام اعال  تقدم ال جومن 6يمكن لالعب  -2
 من الحيك  فت مجال واسين 6تساعد الالعب  -3
 :صفين6يمكن بس ول  العودد ال  الت كيل  -4

 1:5سلبيات الوريقة 
 يمكن ان يتحول الفييق الم اجم ال  الجانب عند تقدم الالعب الوسطن -1
 ال  ضعف دفاع الخط الثانت عل  داليد الميم ن يؤدي هذا الت كيل -2
او بةين الالعةب  3،2فت حال  الت كيل ال جومت يمكةن ان تحةدث ث ةيد بةين الالعةب  -3

 ن 4،3
 2:4التشكيل    

وهذا المجال يضيف الحيك  فت الخط الثانت نتيج  لتواجةد العبةان متقةدمان امةام، ولكةن 
 ةةديف وعةةاددد توضةةي واجبةةات تواجةةه صةةاني االلعةةاب بعةةض الصةةعوبات فةةت فةةيص الت

 حيث يتحمالن عبلاد كبييادن 6والالعب  5ومسؤوليات خاص  عل  الالعب 
  2:4مميزات الوريقة 

 تتاح الفيص  لصاني االلعاب للعمل فت مد  حيكت ص يين -1
 وبذلك يس ل اعال  حيك  الم اجمينن 6،5يمكن تمييز الالعبين المتقدمين  -2
 بدون صعوب ن 1:5او  3:3تعد ميحل  انتقالي  فت ت كيل  -3

 2:4سلبيات الوريقة 
 يتطلب االمي ال  اللجوت ال  دفاع الفيد، النه لد توجد ث يات كثييد فت الت طي ن -1
 يمكن اعال  كال الالعبين المتقدمين بس ول ن -2
 االوضاع الخايجي  تكون غالباد خالي ن   -3

   3:3التشكيل  -
ويتطلب هذا الت كيل لديد دفاعي  فالق ، وعند ضبط خطت الةدفاع معةاد يمكةن ان يتحةيك 
الالعب المختيق فاتح الث يد فت خةط البنةات الخةاص بةال جوم اذ يحةاول اعالتةهن وتوجةد 
فةةيص االختةةياق مةةن االوضةةاع الخايجيةة  علةة  الةةداليد، وتتطلةةب اجةةادد تامةة  للت طيةة  

ت ييةةي اللعةةب المضةةاد لحجةة  ال جةةوم يمكةةن التحةةول الفيديةة  وم ةةايد فةةت الحيكةة  وعنةةد 
 ن    1:5او  2:4بسيع  ال  ت كيل 
  3:3مميزات الوريقة 

 تدييب الت طي  الفيدي  بالنسب  لخط الداليدن -1
 يصعب الت ديف من الخط الثانت ويكون ناديادن -2
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 تصعب الحيك  عل  الداليد من لبل الم اجمين من الخط الثانتن -3
 

 
   3:3سلبيات الوريقة 

 تج ي الث يات فت االوضاع الخايجي ن -1
 تكون الت طي  فيدي  عل  الداليد ويحتمل ولوع خطأ فت صدهان -2
 يصعب اليبط بين خطوط الدفاعن -3
 -االنسحاب خلفاً: - ث

ان كثيي من االهداف يمكن تسجيل ا من يمي  مضادد ويجب عل  الفييق ان يأخذ الحذي 
الة  الخلةف فعنةد فقةد الكةيد يبةدا المنةافس ل ذه االهداف الناتجة  بسةبب اعالة  االنسةحاب 

مبا يد ال  محاول  استخدام اليمية  الميتةدد المضةادد ويجةب فةت نفةس اللحجة  ان يعمةد 
الفييق الذي فقد الكيد باالنسحاب بسيع  ال  الخلف حت  يمكنه ايقاف ال جوم المضةادن 

ية  الحةيد حتة  ومي زيادد اتساع اليمي  المضادد يجب ان ييجي الالعبون ال  خةط اليم
 يمكن اعال  اكبي عدد ممكن من المنافسينن

 -الدفاع مع العدد الزائد او العدد الناقص للفريق: - ج
عند طيد او ايقاف احد او استبعاد احد الالعبين مةن احةد الفةييقين تن ةأ م ةكل  خططية  

 -ويمكن ان نميزها هنا فت حالتين هما:
كةان الالعةب المطةيود مةن الفييةق  الدفاع فت حالة  العةدد الزالةد مةن الفييةق، اذا -1

 الم اجمن
الدفاع فت حال  العدد النالص من الفييق، اذا كةان الالعةب المطةيود مةن الفييةق  -2

 المدافين 
 -الدفاع في حالة الرمية الحرة: - ح

يمكن للكثيي مةن الفةيق المديبة  جيةداد وضةي طيالةق متنوعة  كثيةيد ل ةذا المولةف ولكةن 
 -لي :يجب ان تخضي ال  بعض االسس التا

 الت طي  السييع ن -1
 امتاي عل  االللن 3الوجود عل  بعد  -2
 يقف حايس الميم  فت احد الزوايا ويعمد ال  بت طي  الزاوي  االخي ن -3
 عدم تزاحم الدفاع فت مسافات ضيق ن -4
 وجود الالعب االكبي حجماد فت خايو المنطق ن -5
فةةت االحتةةياس مةةن الالعةةب الخلفةةت وخاصةة  مةةن جانةةب ذياع اليمةةت المسةةتخدم  -6

 ال جومن
يتجةةه الةةدفاع بحيكةة  لويةة  الةة  االمةةام مةةي مالحجةة  اسةةتخدام كةةال الةةذياعين فةةت  -7

 الحصول عل  الكيدن
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 -امتار: 7الدفاع في حالة رمية الجزاء  - خ
امتةاي يجةب ان يقةف جميةي المةدافعين علة  اهبة  االسةتعداد  7لجةزات الة)فت حالة  يمية  ا

  للدخول فت اللعب مبا يددن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


