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   الدفاع خططيا

إن التفاعل الديناميكي المستمر والدائم طوال شوطي المباراة يجعل من 
حديد أي الفريقين مهاجما وأيهما مدافعا ، إذ الصعب في بعض لحظات المباراة ت

أن الدفاع ال يرتبط بمكان التواجد في الملعب وإنما يرتبط بلحظة فقدان الكرة ، 
لالعبين من اوالدفاع عبارة عن محاولة لمنع الالعب أو الكرة أو مجموعة من 

مدافعا في اقتحام الثغرات الدفاعية بالطرق القانونية المسموح بها ويكون الفريق 
 المنافس ويتضمن الدفاع خططيا ثالثة أجزاء استحواذحالة ما تكون الكرة في 

إن حقيقة أن كل مدافع  هي مراحل الدفاع وطرق الدفاع وتشكيالت الدفاع 
متميز بالقوة والكفاءة في أداء مهامه ليس كافيا للدرجة التي تمكننا من الحكم 

واحد غير قادر على تأدية مهمته بكفاءة  لو أن هناك مدافع  ،على المدافعين
والمقصود هنا هو التمركز غير الجيد لالعب وليس ثروته المهارية والخططية 
بل يجب أن يقوم كل العب هنا باتخاذ مكانه الطبيعي في التشكيل الدفاعي ويبدأ 

  مرحلة جديدة من الدفاع الجماعي
 الهجومي يقابل التطور الدفاع فى كرة اليد لم يحظ لفترة من الزمن بتطورو

على حساب المهارات والخطط الهجومية ذ اهتم الجميع بالمهارات والخطط إ
 والذى الدفاعي اإلعداد فى القصورالدفاعية مما أدى لظهور الخشونة لتغطية 

 تخصيص زمن مناسب للتدريبات الدفاعية خالل وحدات التدريب قلةتأثر نتيجة 
ة أسباب منها صعوبة التعاون المستمر بين لالعب كرة اليد والتى ترجع لعد
والفرق المصرية بها فجوة واضحة بين األداء  الالعبين فى الدفاعات الجماعية

ه أثناء تنفيذ) دفاعى وهجومى(المهارى الفردي والعمل الخططي الجماعى 
واالرتقاء بمستوى األداء المهارى من بداية  والتدريب ويرجع ذلك إلى أن التعلم

 وهذا يؤثر لتدريب يتم بصورة منفصلة خارج طبيعة العمل الجماعيمراحل ا
 على فعالية وإنتاجية األداء المهاري سلبا على فاعليته وينعكس بطبيعة الحال 

الفردي داخل األداء الخططي الجماعي باإلضافة إلى ذلك بطئ تردد الحركات 
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اصة عند تنفيذ الدفاعية المفردة الذى يؤدى لبطئ اإليقاع الجماعي للفريق خ
تصور خططى مما يؤثر على العمل الخططي الجماعي المركب الذى يشترك 

 واالبتكار على زيادة فاعلية العمل الخططى اإلبداعفيه الفريق ككل ، ويعمل 
الجماعى باستحداث أداءات فردية متنوعة حيث تعتبر مرحلة اإلبداع مؤشر 

  عبينعاليا الرتفاع مستوى التفكير الخططى لدى الال
  

  : یقسم الدفاع فى كرة الید إلى
 وی  ؤدى كالھم  ا م  ن خ  الل ط  رق دف  اع معین  ة     ال  دفاع الجم  اعى و ال  دفاع الف  ردى 

الیق  اف التط  ور الھج  ومى المقاب  ل عل  ى ث  الث      وت  شكیالت دفاعی  ة مح  ددة ت  ستخدم    
، ال دفاع ض د   مراحل تسمى مراحل الدفاع وھى الدفاع ضد الھجوم الخاطف السریع  

  طف الموسع ، الدفاع ضد بناء وانھاء الھجمات الھجوم الخا
 الدفاع الفردى  - أ

 ھ  و ق  درة الف  رد وكفاءت  ھ ف  ى أداء الواجب  ات الدفاعی  ة للمنطق  ة الت  ى یق  وم     
بتغطیتھا مع اإللم ام بالمھ ارات الدفاعی ة عل ى أن یك ون أق رب لمرم اه دائم ا م ن                  

ذا ح اول الع دو   المھاجم مع االحتفاظ بالم سافة الت ى تمكن ھ م ن اللح اق بالمھ اجم إ              
 .تجاه المرمى 

  الدفاع الجماعى -  ب
 ألن ھ وھو محصلة الكفاءات الفردیة لالعب وھو الشكل النھائى لدفاع الفریق      

 عمل مجموعة من المھ اجمین عل ى ھیئ ة مواق ف مع دة م ن قب ل أو نابع ة          أسلوب
ی   تم تنفی   ذ ھ   ذه    ) م   ن الموق   ف الھج   ومى ویطل   ق علیھ   ا التكوین   ات الدفاعی   ة    

لدفاعیة سواء كانت فردیة أو جماعیة أ ضد بعض العوام ل م ن خ الل      الواجبات ا 
  طرق الدفاع 

  دفاع الفریق–ج 
ھ  و اش  تراك لجمی  ع الالعب  ین م  ن خ  الل طریق  ة لع  ب وت  شكیل مح  دد ف  ى االخ  الل        

  .بالتصور الھجومى للمنافسن وافسادء عملیة بناء وانھاء الھجوم 
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  أنواع الدفاع –أ 
  : أوال الدفاع الفردى خططیا  

خطط الدفاع الفردي هى طرق أداء المباريات الدفاعية التي تحقق الغرض 
الذي يتلخص في االستحواذ على الكرة إذا كان المنافس عند التصويب على 
المرمى ومن هذه الخطط طريقة تصرف الالعبين تجاه المنافس أثناء التنافس 

  .على الكرة
  :ويمكن تلخيص هذه الوسائل الدفاعية فيما يلي

إعطاء فرصة للمنافس للدخول لمكان يمكن فيه الدفاع بسهولة وإعاقة  -
 .الالعب المستحوذ على الكرة

 ).الدفاع ضد التنطيط(لعب الكرة من يد المنافس  -

 .إعاقة استقبال الكرة -

 .إعاقة التصويب على المرمى -

 .االستعداد للمنافس وتوقع تصرفاته -

يختص بخطط الدفاع الفردي وكلما تحققت وسائل الالعبين المدافعين فيما 
 .أمكن نجاح اللعب الدفاعي للفريق بالكامل

وهناك خمس مبادئ فى تدريب الدفاع يجب أخذها فى االعتبار وقد 
  :كما يلي) م١٩٩٤(أشار إليها فيرمان 

  . وجود المدافع على خط وهمي بين المرمى والمهاجم-أ
فة تتغير عندما يكون  ترك مسافة دائمة بين المدافع والمهاجم وهذه المسا-ب

العمل الدفاعي عند وسط الملعب تكون المسافة بعيدة وعندما يقرب المهاجم 
  .من المرمى تكون المسافة قريبة

  . يجب إجبار المهاجم على االتجاه لالطراف وليس إلى الوسط-جـ
في ) ذراع الالعب المهاجم(  يترتب على المدافع تغطية ذراع التصويب -د
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  .البعيدة الخطرةمنطقة التصويب 
 استخدام الرؤية المحيطية وال تقتصر الرؤية من المدافع -هـ

ولكن تكون للمراكز المحيطة به . إلى الالعب المهاجم بذاته
  كمدافع لمعاونة باقي المدافعين

  :التصرف الفني والخططي لالعب المدافع في إطار الفريق
  :ايلىينبغي أن يكون الالعبون في الوضع الذي يسمح لهم بم

أن يقوموا بنقل ثقل الدفاع إلى الجانب الذي تتواجد فيه الكرة وذلك عن  -
  :طريق

المهاجمة من جانب الدفاع ، والتحرك التدريجي للمجموعة الدفاعية  •
  .للوصول إلى الجانب الذي يتواجد فيه الكرة

المهاجمة من جانب الدفاع، واستالم وتسليم الالعبين المهاجمين القائمين  •
 .بالجري

  :أن يتمكنوا من استخدام صور التغطية الدفاعية المختلفة -
 .سلبياً ، وإيجابياً ) ١ : ٥(  ) صفر : ٦(  •

•  )٣ : ٣(   ) ٢ : ٤ ( 

 المغلقة والمفتوحة) ١:٢:٣( •

 .االنتقال من صورة تغطية دفاعية إلى صورة أخرى •

أن يتمكنوا من التعرف على طريقة اللعب االختيارية ومقاومة إتمامه  -
  : عن طريقبنجاح

  .إغالق مسارات الجري •
 .إغالق مسارات الكرة •

 .مقاومة الالعب المستحوذ على الكرة  •
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وأن يتمكنوا من منع الفريق المهاجم من إنهاء الرمية الحرة بطريقة  -
  :ناجحة عن طريق

  .تكوين حائط الصد الدفاعي •
التعرف على األنواع المختلفة للتمرير ، والتصويب على  •

 .المرمى

 .ع التصويب من السقوطمحاولة من •

أن يتمكنوا من معالجة النقص العددي لمنع الفريق المهاجم من االستفادة  -
  :عن طريق
  .تغيير صور التغطية الدفاعية •
 .تغيير الطريقة الدفاعية •

 .تشديد التحرك للوصول إلى الجانب الذي تتواجد فيه الكرة •

االستحواذ على وأن يتمكنوا من استغالل الزيادة العددية في الوصول إلى  -
  :الكرة عن طريق 

  ).دفاع بالمهاجمة(التحول إلى استخدام صور دفاعية إيجابية  •
 .التصرف بطريقة سلبية مقصودة لكسب الوقت •

 .التحول المفاجئ إلى طريقة تغطية دفاعية مفتوحة رجل لرجل •

  :وأن يتمكنوا من التعاون مع حارس المرمى عن طريق -
  .ل الدفاع عنهاتحديد مناطق معينة للتصويب يسه •
 .منع المهاجمين من التصويب على المرمى  •

لكي يكون اإلعداد الخططي الدفاعي صحيحا وناجحاً يجب على جميـع             و
العبي الفريق أن يكون على دراية كافية بالمراكز الدفاعية للفريـق بأكملـه ،               
وذلك إلى جانب معرفتهم بواجباتهم الدفاعية وطرق تعاونهم كجماعة ، ويجـب            
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ن يكونوا قادرين على التغيير السريع لطريقتهم الدفاعية بحيث تكـون مناسـبة         أ
  .للمواقف المتغيرة في المباريات

  :العناصر األساسية لخطة تدريب الدفاع الفردي
الفهم النظري للواجبات الدفاعية داخل التشكيل تم تحديد مراكز الالعبين   •

  .داخل التشكيل الدفاعي
 : الدفاعية ومن خالل يلزم تنفيذ المبادئ التاليةالتحرك داخل التشكيالت •

العمل على حراسة الجانب المعرض للخطورة من المرمى مـن قبـل              -
  .المهاجم ضد المستحوذ على الكرة

اتخاذ الوضع المناسب واإليجابي ضد المهاجم الـذي يـزعج تـصوره          -
 .الخططي ويعطله عن القيام بواجباته

 . كرةتعطيل وإيقاف تحركات المهاجم بدون •

 .مهاجمة المصوب باستمرار •

المالزمة الدفاعية للمهاجم المتحرك والقائم بعملية الخداع طالما هو مستحوذ  •
 .على الكرة

 .مهاجمة خط سير الكرة ومحاولة قطعها أثناء التمرير •

 .صد الكرة أثناء التصويب •

 .االنقضاض على الكرات المشتركة بين المدافع والمهاجم •

 .الحجز بالجسماإلفالت والهروب من  •

 إبطاء تم الهجوم من خالل إبطاء سرعة تمرير الكرة  •

أنه باإلضافة إلى العناصر السابقة فإن األمر يتطلب صالحيات بدنية تتمثل 
في سرعة رد الفعل الذي يعتمد على تقدير الموقف الهجومي واتخاذ القرار 

الكف والكرة وتنفيذه ، وكذلك سرعة تردد الحركة والتوافق العالي بين حركة 
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وخصوصاً في الدفاع على التمرير والتنطيط ، والمقدرة على ) العين(والنظر 
ومن المهم ) تحمل أداء ( أداء المتطلبات السابقة باستمرارية دون ظهور التعب 

أيضا الرشاقة والتوازن والقوة المميزة بالسرعة والقوة االنفجارية التي تتمثل في 
  عمل حائط الصد

  لدفاع الجماعى  ا:  ثانيا
أن يرتقى بمستوى إتقان العمل الجماعي من  كرة اليد يجب على فريق 

خالل تنسيق أدوار وواجبات الالعبين وسلوك الالعبين الذى ترتبط أجزاءه فى 
أشكال معينة من التفاعل يظهر فى أنماط االتصال الحركى بين أعضاء الفريق 

 الجماعية تتميز بأنها فرق األلعاب الواحد سواء كان مدافعا أو مهاجما الن فرق
الذى يتمثل فى انسجام التكامل البدنى والمهارى ) العمل المتفاعل (ذات خاصية 

 الخططي فالعمل اآلخربين أعضاء الفريق فى نمط يعتمد فيه كل جزء على 
الجماعى هو مجموعة مترابطة من جزيئات العمل الفردى المختلفة باختالف 

  .واجبات المراكز 
تكامل هذا العمل لتحقيق هدف واحد أو ميزة على الفريق المنافس ، ي

ويظهر فى كل تصرف من التصرفات التى يؤدى فيها الالعب أثناء الترابط بين 
حيث ال يمكن الفصل بينهما رغم وجود ) التكنيك والتكتيك(  والخطط األداءفن 

التى تتعلق بهما  االرتباطات وإظهار بتحليل المواقف إالفارق كبير ال يظهر 
وهو محصلة الكفاءات الفردية لالعب وهو الشكل النهائي لدفاع : ودراستهما

الفريق ألنه أسلوب عمل مجموعة من المدافعين على هيئة مواقف دفاعية معدة 
ويطلق عليها مصطلح التكوينات . من قبل أو تابعة من الموقف الهجومي

الالعبين المدافعين ويجب االهتمام الدفاعية مع مالحظة ارتباط ذلك بإمكانيات 
  .برؤية المنافس المستحوذ على الكرة والغير مستحوذ عليها
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  أهداف التدريب على الدفاع 
  :أهداف التدريب على الدفاع في التشكيالت الدفاعية المفتوحة  - أ
    .تنمية المهاجمة المقننة لخط سير الكرة أثناء التمرير •

جم المستحوذ على تنمية المهاجمة الشرسة لجسم المها •
 .الكرة

 .إيقاف تحركات المهاجم غير المستحوذ على الكرة •

 .تعطيل وإيقاف سريان واستمرار الهجمة •

 .تنمية آلية التحرك اللحظي داخل التشكيل الدفاعي •

 .تنمية القدرة على التغطية اللحظية لمساعدة الزميل •

 .التسليم والتسلم •

 .تنمية التعاون بين المدافع وحارس المرمى •

 .إبعاد المهاجمين إلى خارج منطقة وسط الملعب •

 .التزاحم في مكان تواجد الكرة •

 .تحريك اليدين عند التزاحم لملئ الفراغات والمسافات الدفاعية •

  : في التشكيالت الدفاعية المغلقة الجماعىأهداف التدريب على الدفاع - ب
  ).المراقبة(تنمية القدرة على المتابعة المتوالية  -
 . على المهاجمة الشرسةتنمية القدرة -

 .تنمية القدرة على سرعة التسليم والتسلم -

 .تنمية اآللية في التزاحم نحو مكان تواجد الكرة -

  .تنمية القدرة على سرعة التعاون اآللي بين المدافع وحارس المرمى -
  .تنمية آلية التحرك اللحظي داخل التشكيل الدفاعي -
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  :مل دفاع ضد التزايد العددي الهجومي ويشال -ج
 .دفاع على الهجوم الخاطف السريع والهجوم الخاطف الموسع -

دفاع على مرحلة بناء الهجوم من المراكز والتي يدخل فيهـا اسـتخدام              -
 :طرق الدفاع المختلفة مثل

ويتمثل في مالزمة المدافع لمهاجمة الشخص في       : دفاع رجل إلى رجل    -
 . كل أرجاء الملعب أو نصفه

فيه التشكيالت الدفاعية المختلفة والتي تتميز      الذي يظهر   : دفاع المنطقة    -
 .فيها المراقبة بعملية تسليم وتسلم المهاجمين 

 
من الخطأ أن يحدد المدافع عمله الدفاعي في منطقة محددة ، بل يجب عليه 
أن يتحرك مع مدافعه داخل ترتيب مكاني بالنسبة لزمالئه حتى يضمن فعالً 

  .م مهاجم آخرعملية تسليم مهاجمه الشخصي واستال
ويجب على كل العب لحظياً أن يقوم بتنفيذ خمس أسس دفاعية مرتبطة  

   :بالدفاع الفريقي ككل وهي
 مهاجم في كل لحظة من لحظات ١,٥كل مدافع يراقب  : المراقبة -١

  .الموقف الدفاعي مهاجم شخصي نصف مهاجم مجاور ناحية الكرة
مهاجم المقابل وذلك االنقضاضية لحظة وصول الكرة إلى ال : المهاجمة -٢

بغرض إزعاج التصور الخططي للفريق المهاجم، ويتم بوضع 
 .المهاجم في بؤرة جسم المدافع والتالمس الحاد

وهي رد الفعل الطبيعي بعد عملية االنقضاضية، حيث يرتد  : التغطية -٣
 .المدافع لتغطية المركز المجاور في اتجاه الكرة

بين غير مستحوذين على الكرة، ويتم فقط بين الع : التسليم والتسلم -٤
حيث يتم تسليم المهاجم الشخصي أوالً ثم يتبعه تسلم المهاجم الجديد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

٢٥٩

 .ومن الخطورة تسليم مهاجم مستحوذ على كرة

يتزحزح الالعبون بصفة مستمرة ناحية وجود : التزاحم من ناحية الكرة -٥
الكرة لتضييق الثغرات الدفاعية بها ، وتصعيب تنفيذ التكوينات 

 .هجوميةال

  :و دفاع الفريقمبادئ الدفاع الجماعي 
ويراعي في خطة الدفاع نقط القوة والضعف في هجوم الفريق المنافس، 
كما أن فترة إعداد الالعب في الدفاع تقوى روحه المعنوية وتعطيه الثقة 
  :واإلحساس بالمباراة ويجب أن يتكامل التدريب الدفاعي لتحقيق الجوانب التالية

على إفساد التعاون بين مهاجمي الفريق الخصم وإفساد التحرك  العمل -أ
  .الفردي والجماعي للمهاجمين

  . صد التصويبات على المرمى في الوقت المناسب-ب
 قطع الكرة من الفريق المنافس أثناء التمرير وتحويلها إلى هجوم -جـ
  .خاطف

فاع الجماعي أو المعايير التي تشكل المبادئ األساسية لعملية التدريب على الد
  :دفاع الفريق

  . التعاون الجماعي بين الدفاع-أ
  . اتخاذ الوضع اإليجابي المناسب لكل موقف-ب
  . مهاجمة الالعب المهاجم-جـ
  . التعود على الحركة المستمرة خالل الدفاع-د

  . تضييق األداء الدفاعي االنقضاضي-هـ
  .ضد التصويبات التعاون بين حارس المرمى خالل العملية الدفاعية -و
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٢٦٠

إن خطط المدربين الدقيقة المشتملة على البدائل في أسلوب الدفاع قد   
أعدت مسبقاً وعلى أساس استغالل نقط الضعف في هجوم الخصم بكل دقة 
ومهاجمة األجنحة بهدف منعهم من استالم الكرة، وتنويع تدريبات الدفاع 

لألماكن بغرض وضع المهاجمين في 
ناسبة للهجوم مواقف حرجة وغير م

وإلجبارهم على الوقوع في خطأ للسيطرة 
الكاملة وحتى يمكن االستحواذ على الكرة 
لحظة استالمها والتأكيد على خداع 
المهاجمين خاصة عند تمرير الكرة لكي 
يعطي أثراً نفسياً على المهاجم والفريق 
بصفة عامة ، وأن الفكرة هي أن 
يستوجب على كل العب أن يدافع عن 

  .ته ضمن مجموع الدفاعمنطق
وهذا وقد قام عمرو عبد الفتاح   

 بتقسيم المناطق الدفاعية )٢٠٠٥(ن يحس
يجب على كل حيث والهجومية إلى أقسام 

العب ضمن نطاق منطقته أن يقترب أو 
يبقى قريبا من الكرة قدر اإلمكان حتى 
يتمكن من التدخل بأسرع مما يمكن عندما 

   .يتطلب األمر
 تقسيم على) م١٩٨٨ (Fritz, Peterفريتز ، بيتر ويؤكد كل من   

المناطق الدفاعية إلى مساحات أي مناطق على أن يكون كل العب مسئول 
مسئولية كاملة في الدفاع على منطقته وبالتالي يكون الدفاع فرديا من الدرجة 
األولى ومن ثم يمكن مساعدة الزميل المجاور له في المنطقة الدفاعية المجاورة 

2 1 
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  . اتجاه الكرةحسب
تقسيم المنطقة الدفاعية القريبة والبعيدة وكذلك المنطقة حيث يمكن   

الهجومية وإعطاء كل مساحة رقم وهذا يساعد المدربين والمهتمين باللعبة في 
عمليات التحليل للتحركات الدفاعية والهجومية أثناء المباريات مما يتيح للمدرب 

ية في التحرك داخل التشكيالت الدفاعية معرفة خطورة كل العب وقدراته الفرد
  .والهجومية وبناء أفكاره الدفاعية والهجومية في خطته أثناء التدريب

  :التكتيك الدفاعي لمجموعات الفريق
 ٢(عند مناقشة تكتيك مجموعات الفريق تنطلق من أصغر مجموعة   

  :ويتغير في العمل الدفاعي لمجموعات الفريق شكالن أساسيان وهما ) ٢ضد
أن يقوم الالعب المهاجمان بالتقاطع أمام المدافعان ويتم العمل الدفاعي التسليم  -

  .والتسلم
أن يقوم الالعبان المهاجمان بقطع الخط الوهمي بين الالعبان المدافعان ويتم  -

 ".بالمراقبة اللصيقة"العمل الدفاعي 

 حظعمل هجومي من الفريق الخصم وياليمكن إفساد أي واستناداً إلى ذلك 
 والعمل دفاعي تحدد نجاح التصرف الهجومي ،أن درجة فاعلية العمل ال

وإذا لم  الحجز ، الدفاعي فرديا يجب أن يكون في المقام األول وهو الهروب من
ينجح المدافع في ذلك هذا يعنى أن كامل العمل لمجموعات الفريق تتخلخل 

م الحماية الالزمة وفي المقام الثاني يت.. وبالتالي ينجح التصرف الهجومي
  .للزميل المجاور بحيث ال تأتي هذه المساعدة على حساب وظائفه الدفاعية

  
  "أساليب اللعبة الدفاعية"التكتيك الدفاعي للفريق 

إن الدفاع في كرة اليد ال يقل أهمية عن الهجوم فالتطور الدائم في التكتيك 
حية الدفاعية وطرق الدفاعي للفريق البد وأن يؤدي إلى نتائج أفضل من النا
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٢٦٢

الدفاع ال تتقدم لدى الفريق بنفس تقدم مهارات وطرق الهجوم ويرجع ذلك إلى 
قصر زمن التدريب على الطرق الدفاعية في الوحدة التدريبية بالمقارنة بالزمن 

  .المخصص للتدريب على الناحية الهجومية
يها من وتدريبات الهجوم غالباً ما يصاحبها رغبة وشوق من الالعب لما ف

محاوالت للتصويب على المرمى وكذلك محاوالت لتخطي المنافس بأساليب 
مختلفة على عكس تدريبات الدفاع التي ال تنال نفس الرغبة أو التشويق 
لالستمرار في أدائها ولذلك تفتقر إلى الوقت الكافي لالستمرار فيها والدفاع 

ريق المهاجم عن فتح الحديث لم يعد الهدف منه مجرد محاولة إحباط خطط الف
ثغرة للتصويب وإصابة الهدف بل تعدى هذا الهدف إلى المحاولة الدائبة 
والملحة لإلخالل بالعمل الهجومي للفريق المنافس وإرباكه مما يسهل على 
الدفاع الحصول على الكرة والتحول إلى فريق مهاجم ومن هذا المنطلق 

ا الطرق الدفاعية بتشكيالتها تطورت المهارات الدفاعية وبالتالي تطورت معه
  .المختلفة وتعدت الدفاع النمطي لتصل إلى نوع من الدفاع اإليجابي

واألسلوب الدفاعي في كرة اليد المعاصرة أصبح له دوراً عظيماً فكلما 
تمكن الفريق من القيام بواجباته الدفاعية داخل التشكيل الدفاعي الذي يستخدمه 

  .ج المبارياتفإن ذلك يؤدي إلى تحسين نتائ
  

   مراحل الدفاع  -ب 
 ).تغطية الهجوم الخاطف السريع والموسع( الدفاع ضد الهجوم الخاطف  -١

 )الدفاع ضد بناء وانهاء الهجمات(الدفاع ضد الهجوم المنظم  -٢

  : أوال الدفاع ضد الهجوم الخاطف 
  :الدفاع ضد الهجوم الخاطف

لكرة وأنه من إن الفريق المهاجم يتحول إلى مدافع عندما يفقد ا  
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المفروض أن يحاول الفريق المهاجم تغطية حدوث الهجوم الخاطف ضده مقدماً 
قبل تحوله إلى فريق مدافع وذلك بالعمل على تأمين الكرة وعدم فقدانها بشكل 
مفاجئ وإيجاد عمق دفاعي أثناء هجومه وتتركز عملية التغطية للهجوم الخاطف 

الموقف بأقصى سرعة مع بذل طاقة السريع والموسع في التصميم على حسم 
كبيرة في هذه التغطية والبد أن يقوم بهذه التغطية السريعة أقرب الالعبين 

  .المدافعين إلى مكان حدوث الهجوم الخاطف
  :حيث ينقسم العمل لتغطية الهجوم الخاطف إلى شقين  

 محاولة الضغط على المهاجم الذي يعدو نحو مرمى المدافعين : الشق األول -أ
 إليه من الخلف وفي نفس الوقت ةوذلك لتضعيف عملية انتقال الكرة الممرر

يعدو أحد المدافعين اآلخرين أو حارس المرمى لقطع الكرة الممررة أو على 
 .األقل تشتيتها إذا أمكن

عندما يكون المهاجم مستحوذ بالفعل على الكرة فإن مهمة  : الشق الثاني  - ب
لى المهاجم لتحويل خط إنطالقه ناحية الدفاع تتركز في محاولة الضغط ع

مع العمل على ) وذلك لتضييق زوايا التصويب أمامه(الخط الجانبي للملعب 
تشتيت الكرة أثناء تغطيتها أو على األقل تعطيله لحين رجوع زمالئه 

وتتوقف مهمة المدافعين في حالة الدفاع ضد الهجوم الخاطف . المدافعين
دافع في سرعة تنظيم صفوفه وذلك لمحاولة الموسع على قدرة الفريق الم

التصدي لحالة التزايد العددي للمهاجمين أو على األقل تشتيت انتباههم 
والذي يترتب عليه في أغلب األحيان فقد هؤالء المهاجمين للكرة نتيجة لعدم 

 .التركيز وخلل هذا الهجوم بسبب نشاط الدفاع

لى نسبة عدد المدافعين إلى ونجاح تغطية الهجوم الخاطف الموسع تتوقف ع
  :عدد المهاجمين وعلى ذلك نجد أن لها ثالث حاالت وهي

  .نقص عدد المدافعين عن عدد المهاجمين -١
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 .تساوي عدد المدافعين مع المهاجمين -٢

 . زيادة عدد المدافعين عن عدد المهاجمين -٣

حيث نجد أنه كلما زاد عدد المدافعين عن عدد المهاجمين باإلضافة إلى 
مل المدافعين ضد هذا الهجوم كلما أمكن للدفاع إحباط مثل هذا النوع نشاط ع

  .من الهجوم
  ) بناء وانهاء الهجمات ( الدفاع ضد الهجوم المنظم : ثانيا 
حدث تطوير كبير خالل األعوام القليلة الماضية في مجال مباريات كرة   

لطرق والتي اليد وبخاصة فيما يتعلق بطرق الدفاع والتشكيالت الخاصة بهذه ا
  .يجب على الفرق إيجاداتها بشكل آو بآخر من حيث الدقة في التنفيذ

  ويتوقف الدفاع ضد بناء وانهاء الهجمات على 
  طرق اللعب المستخدمة  -١

   ة المستخدمت الدفاعيةالتشكيال -٢
 طرق التحرك داخل هذه التشكيالت  -٣
 

    طرق اللعب الدفاعية -١
 فى حاالت إالوهو نادرا ما يستخدم ) زمةالدفاع بالمال(  دفاع فرد لفرد  - أ

معينة ترتبط بعدد الالعبين ونتيجة المباراة وزمن المباراة وزمنها وترتبط 
 :معين و يشتمل علىططى بتصور خ

  . التشكيل باالنتشار حول منطقة المرمى-أ
  . التشكيل الضاغط في منتصف الملعب الخلفي-ب
  التشكيل الضاغط في الملعب كله-جـ
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  :دفاع المنطقة -ب 
 وھى أكث ر الط رق الدفاعی ة ش یوعا واس تخداما وفیھ ا یراق ب الم دافع المھ اجم ف ى                 

 انتق  ل المھ  اجم خ  ارج منطقت  ھ یلج  أ الم  دافع إل  ى ت  سلیم المھ  اجم   ف  إذاح  دود منطقت  ھ 
المن افس    اللع ب م ن  إبط اء لزمیلھ واستالم مھاجم آخر ، وھى غی ر مفی دة ف ى حال ة        

  وتقت ضي ھ ذه الطریق ة ف ي     تصویب من المنطقة الخلفی ة     وتحد من قدرة وفاعلیة ال    
التغطیة الدفاعیة توفیر صورة التعاون الكامل ب ین كاف ة العب ي الفری ق الم دافع م ع        

غایة م ن  حیث تعتبر ھذه الطریقة اقتصادیة لل. تحدید وجھة كل العب بشكل واضح     
  :دفاع المنطقة لھ مفھومانناحیة الجھد و

المسافة "عندما يذكر أماكن الالعبين بعرض منطقة اللعب : المفهوم األول  •
  .ويفهم منها توزيع الالعبين بكامل مسافة المنطقة الخلفية" بالكامل

 : حيث قسم المنطقة إلى قسمين: المفهوم الثاني  •

منطقة التصويب القريبة والتي تقع بين خطي دائرة : المنطقة القريبة   - أ
  . متر٩ وخط الرمية الحرة الـ متر٦المرمى الـ

 متر وعند ٩وهي التي تقع خارج منطقة الرمية الحرة الـ: المنطقة البعيدة - ب
ذكر هاتين المنطقتين تركز أماكن وقوف الالعبين المدافعين في كل من المنطقة 

 خطط اللعب القريبة والمنطقة البعيدة، وهذا التقسيم هو الذي شارك في تحديد
 ).١ : ٢ : ٣(، ) ٢ : ٤(، ) ٣ : ٣( ،  ) ١ : ٥ ( )رصف : ٦( الدفاعية 

  :وهذا وقد قام حديثًا بتقسيم المنطقة إلى
  .المنطقة الدفاعية القريبة •
 .المنطقة الدفاعية المتوسطة •

  .المنطقة الدفاعية البعيدة •
   الدفاع المركب -ج

 ٥/١ دفاع المنطقة ودفاع الفرد لفرد مثل التشكيل الدفاعى منوهو خليط 
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سوف يتم جة لهذه الطريقة فى اللعب بدأت تظهر تشكيالت لعب مختلفة ونتي
  :تناولها بالشرح فيما بعد 

دفاع المنطقة باالضافة لدفاعة الفرد (ويشتمل على ) المختلط(الدفاع المركب  -
  )لفرد

 )نقص أو زيادة عدد المدافعين عن المهاجمين(الدفاع في المجاالت الخاصة  -

 : ية التشكيالت الدفاع -٢

  ) :صفر : ٦( تشكيل الدفاع -أ
  .ممتازتميز بمستوى العب دائرة تنفذ هذه الخطة ضد الفريق الخصم الم -
من خالل تضييق المسافات بين الالعبين في منطقة الدفاع يتم قطع الكرات  -

  .الممررة إلى العب الدائرة بشكل أسهل
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 ٢وسط في مركزين ما بين يتطلب عند تنفيذ هذه الطريقة أن يتحلى العبي ال -
 . الدفاعيين بالقدرة على تشكيل حائط الصد ضد التصويب البعيد٤، 

سابقاً بأن يسمح " حسب مفهوم ألمانيا الشرقية"يتم العمل ضم هذه الطريقة  -
 . لالعب البناء الخلفي المهاجم بحرية اللعب نسبياً

 .الجانبيةيتم العمل األساسي في هذه الطريقة من خالل التحركات  -

  
  ) :١ : ٥ ( تشكيل الدفاع -ب 

بكثرة في العمل الدفاعي لفريق " الطريقة"كانت تستخدم هذه الخطة   
 حتى قبل التوحيد السياسي أللمانيا وكذلك تحقق أفضل DDRألمانيا الشرقية 

النتائج وفي الوقت الحالي أغلب الفرق في العالم تستخدم هذه الخطة وتعتبر 
عية لمواجهة الخطط الهجومية المتبعة من الفرق ذات أنسب الخطط الدفا

الالعبين ذوى المستوى العالي في التصويب من الخط الخلفي وكذلك لالعبين 
المتميزين للخط األمامي عندما يكون هناك اتزان في العمل الهجومي للفريق 
المعاكس بين العبي الخط األمامي والعبي الخط الخلفي ، وتنفذ هذه الطريقة 

  :ن خالل أربعة واجبات أساسية وهيم
في الجناح والتي يتحدد عملهم " المدافعان"خاصة للظهيرين : الوظيفة األولى   •

   .١ ، ٢ضد الخصم في المنطقة القريبة للمركزين 
وتحدد ) ٤ ، ٣في مركز (تعطي لالعبان النصف ظهران : الوظيفة الثانية  •

الحركة لألمام والخلف هذه الوظيفة خالل حركتهما المستمرة من خالل 
باستمرار والعودة " منطقة المرمى"وهذه التحركات تتم خارج منطقة الدائرة 

 ويمكن أن نعبر عن هاتين المهمتان بالتغير –إلى الوضع األساسي 
 .المتواصل بين المنطقة القريبة والمنطقة البعيدة
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ئماً ما تكون  الدفاعي ودا٦تعطي لالعب المتقدم في مركز : الوظيفة الثالثة   •
 وبعض األحيان يكون الحقا له حسب ٥على العب البناء في مركز 

مستوى عمله الهجومي، وفي بعض األحيان تعطي له وظائف دفاعية 
  .٤، ٣لمهاجمة العبي البناء الهجومي في مركز 

 الدفاعي تعطي لالعب ٥تعطي لالعب المتأخر في مركز : الوظيفة الرابعة  •
 .الدفاعي والذي يعتبر منظم اللعب ٥المتأخر في مركز 

 

من عملية تنظيم اللعب الدفاعي وفي نفس % ٩٠ويعطي هذا الالعب نسبة 
الوقت يكون مسئول مسئولية كاملة عن العب الدائرة المهاجم ، ونظراً ألهمية 
هذا المركز يعطي الالعب ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال ، ويتحدد عمل 

بعضهم البعض استناداً إلى المبادئ األساسية للتكتيك الالعبين المجاورين ل
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، وكذلك يمكن تغيير الواجبات الدفاعية  الفردي ولمجموعات الفريق الدفاعية
  . خالل اللعبمدافعان استناداً إلى االتفاق الخاص بينهما بين العبان " المهاجم"

 الروسي ما كان يقوم به الفريق ) ١ : ٥(وهذا النوع من التكتيك الدفاعي 
 ال يقف في هذا ٦بالوقوف لألساسي لهذه الخطة بأن الالعب المتقدم في مركز 

 الدفاعي وتعطي له نفس المهام ٤ ، ٣ولكن ويوفه يكون في مركز . المركز
 الدفاعي ، وهذا يعني أن الدفاع المتقدم يكون ٦التي تعطي لالعب في مركز 

 نفس الوقت يكون مشارك لباقي منفصال تماماً عن الخط الخلفي للدفاع ولكن في
الالعبين ويعتمد العمل الدفاعي في الخط الخلفي على مبادئ التكتيك الفردي 

  .والجماعي وهذا ما كان يلعب به الفريق الروسي سابقاً مع الفرق األوربية
ويذكر أيضاً بانه يجب أن يعطي لهذا الالعب وقت للراحة في كل شوط ال 

ب أن يتحلى هذا الالعب بقدرة تكتيكية جيدة نظراً ق على األقل ويج١٠يقل عن 
لهذه المهام الكبيرة التي تقع على عبء هذا الالعب وهذا الالعب المتقدم في 
الخط األمامي ال يلجأ إلى العمل الدفاعي الهجومي المتقدم بل تكون محاوالته 

  . ٣ ، ٦باستمرار التحرك على المراكز الدفاعية 
  

  ) :١+صفر  : ٥( الدفاع  تشكيل -ج 
يتفق على هذه الطريقة كل من األلمان والروس والتشيك في آرائهم حيث 
يرون عند تنفيذها يكون العمل فيها دفاعي مركب وهناك توزيع للمهام الدفاعية 

 العبين بالعمل الدفاعي ضمن المنطقة ٥لالعبين بشكل واضح، حيث يقوم 
  .دأ رجل إلى رجلالقريبة والعب واجد يكون عمله الدفاعي على مب

  :وأسباب تنفيذ هذه الطريقة تنحصر فيما يلي
عندما يكون هناك العب في الهجوم على مستوى عالي من العبي البناء  -

 .الخلفي
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 .عندما يكون هناك نقص عددي في الفريق المهاجم -

عندما يكون الفريق الخصم متمتع بعمل خططي وبالتالي محاولة إيقاف لعب  -
  .  للحد من خطورة اللعب الخططيصانع األلعاب

 

وهذه الطريقة الدفاعية تستخدم في حالة وجود مهاجم في الفريق المنافس يتميز 
بخطورته في التصويب البعيد أو في حالة وجود مهاجم خلفي يقوم بالمهمة 
األساسية في توجيه وقيادة الهجوم باإلضافة إلى ذلك فإن هذه الطريقة الدفاعية 

  . قة اللعب الهجومي المعتاد للفريق اآلخرتعمل على مضاي
يقوم خمسة العبين ) ١+صفر  : ٥(والوضع االبتدائي للعمل الدفاعي 

في حين ) ١ : ٥(باتخاذ أماكنهم الدفاعية على الدائرة كما في طريقة الدفاع 
 الدفاعي بمواجهة المنافس المعين له في ٦يقوم المدافع السادس في مركز 
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يقوم .  م أو أقل من المرمى المنافس١٢باً ما تكون حوالي وغال. منطقة محددة
وذلك بتحركهم ) صفر : ٦( المدافعين بالتحرك في منطقة محددة كما في الدفاع 

لألمام ضد التصويب البعيد ثم سرعة العودة خلفاً ، مع مراعاة عدم قيام أحد 
اقبته الزميل المدافعين الخمسة من الدفاع ضد المنافس المهاجم الذي يتفرغ لمر

  .السادس إال عند اإلفالت من زميلهم فيوجب عليهم الدفاع ضده
  
  : )٢ : ٤(الدفاع  تشكيل -

 : ٢(تنفذ هذه الطريقة عادة ضد األسلوب الهجومي بطئ الحركة في خطة 
الهجومية ويتم تقسيم الالعبين في هذه الطريقة بحيث يكون كل مدافع ) ٤

فريق اآلخر وعند رجوع أحد المهاجمين إلى مسئوالً عن أحد المهاجمين في ال
المنطقة البعيدة عن المرمى فيكون هناك صعوبة لهذه الطريقة نظرا لتواجد أحد 
المدافعين دون خصم علماً بان هذا الالعب ال يقوم بمالحقة الخصم بل ينتظر 
خلفاً ويشارك المدافعين اآلخرين في تشكيل حائط الصد من التصويب البعيد ، 

دخول أحد المهاجمين إلى المنطقة القريبة من المرمى يعود كل العب في وعند 
وحالياً ال يتم اللعب بهذه الطريقة ألنه . العمل الدفاعي إلى استالم خصم محدد

من الصعب تطوير المهارات والقدرات التكتيكية للعبة أصبح من الصعب أن 
ة وبذلك يمكن القول بأن تستمر هذه الطريقة الدفاعية لمدة طويلة أثناء المبارا

الالعبين المدافعين خارجاً في منطقة بعيدة يقوما بالعمل رجل لرجل والالعبان 
 الدفاعي يقومان بنفس الواجب الدفاعي في طريقة ٥ ، ٧الظهيران في مركز 

هذا وتعطي هذه الطريقة مداها الجيد إذا تحلى الفريق ) صفر : ٦(، ) ١ : ٥(
  .ن وعلى مستوى عالى من التصويب البعيدالخصم بالعبين بناء جيدي

وهذه الطريقة تستخدم ضد الفرق التي تتميز بوجود مهاجمين يجيدون   
التصويب البعيد مع عدم تميز مهاجمي الدائرة بالخطورة البالغة وهي عبارة عن 
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خط أمامي يحتل العبان فيه منطقة التصويب البعيدة والدفاع عنها في حين يقوم 
الدفاع عن منطقة التصويب القريبة ، ويفضل أن يكون العبي أربع العبين ب

  .الوسط ممن يتميزون بطول القامة
عند هجوم الفريق الخصم بطريقة ) ٢ : ٤(ويفضل استخدام طريقة الدفاع 

وكذلك يجب عدم دوام األربعة العبين المدافعين في منطقة التصويب  ) ٤ : ٢(
  .غير القريبة في أماكنهم بصورة ثابتة ال تت

  
  ) :٣ : ٣( الدفاع تشكيل

تكمن أهميتها في أنها طريقة ذات جدوى وقدرة على إعاقة وضع 
 العبين أو أكثر يجيدون ٣التصويبات البعيدة ضد الفرق التي توجد بها 
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التصويب البعيد والتشكيل فيها يكون عن طريق ثالث العبين على دائرة 
هم على خط الرمية الحرة تقريباً ، المرمى والثالثة اآلخرون يتخذون أماكن

 الدفاعي يجب أن يتميز بطول القامة وقدرة ٥الالعب الخلفي األوسط في مركز 
تنظيم وتوجيه العمل الدفاعي مع إيجاد الدفاع الفردي والالعب المدافع في 

 الدفاعي يجب أن يتمتع بالقدرة على قطع وتشتيت الكرات والتعاون مع ٦مركز 
لزميالن في الجانب الدفاعي باإلضافة لمنع التصويب البعيد الخط الخلفي وا

بمالزمة الهجوم الخلفي باإلضافة إلجادة الهجوم الخاطف ومن مميزات هذه 
عن طريق نزول المدافع األوسط من الخط ) ٢ : ٤(الطريقة أنها تتحول إلى 

  . الدفاعي إلى الدائرة٦األمامي من مركز 
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  :) ١ : ٢ : ٣(الدفاع تشكيل 
تختلف هذه الطريقة عن جميع الطرق األخرى ألن العمل الدفاعي فيها   

 خطوط ، وهذا يعني أن العمل الدفاعي يتم في ثالث مناطق ، ٣ينقسم إلى 
وهناك بعض المفاهيم األلمانية والروسية التي تقول أنها عبارة عن طريقة 

يقة الالعبان ، ويحدد تنفيذ هذه الطر)٣ : ٣) (١: ٥(مركبة للخطة الدفاعية 
  :النصف ظهران الذي يكمن واجبهما األساسي في 

  .٩منع دخول الالعب الخصم إلى منطقة المرمى الـ -
 .التصدي للتصويبات البعيدة -

في حاالت خاصة تمتد وظائفهم إلى مساعدة زمالئهم في المنطقة القريبة من 
عند دخوله في المرمى فيجب عليهم إزعاج المهاجم الذي يلعب في الجناح وذلك 

 الدفاعي فيمكن ٣منطقة الوسط والالعب المدافع والالعب الخلفي في مركز 
وكذلك الظهران ) ٣ : ٣) (١ : ٥(واجبهما الدفاعي كما هو في طريقة الدفاع 

وهناك مبادئ ) ٣ : ٣ ( (١ : ٥(فيمكن عملهما الدفاعي كما في طريقة الدفاع 
 يكون لكل العب مدافع، العب أساسية في طريقة الدفاع هذه حيث يجب أن

مهاجم ولهذا يكون الدفاع فردياً من الدرجة األولى ثم يتشكل جماعي، وهناك 
  .مبدأ آخر وهو المساندة والحماية للزميل المدافع

وهناك مشكلة أساسية في تنفيذ هذه الطريقة الدفاعية وهي أن المساحات 
ذا يكون هناك صعوبة على الدفاعية في المنطقة القريبة من المرمى واسعة وبه

الالعبين المدافعين إذا لم تكن إمكانياتهم البدنية ممتازة ، وذلك للحركة الدائرة 
وغالباً ما يكون إنهاء الهجمة من الجناحين نظرا لتضييق . في هذه المنطقة

المسافات في الوسط علماً بأن هذه الطريق يجب أن يتحلى بها الفريق الذي لديه 
 مستوى عالى ، وكذلك يكون هناك مناطق للدفاع بين حارس مرمى على

  .حارس المرمى والمدافع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

٢٧٥

  
  :المبادئ التي تتعلق بالتدريب الجماعي

  :تسري هذه المبادئ سواء على الطرق الدفاعية أو الطرق الهجومية وهي
  :مبدأ الجماعية) ١(

ويذكر هذا المبدأ النجاح الذي ينتج من محصلة العمل بجميع أفراد   
الفريق واستغالل اإلنجاز الفردي بشكل فردي وعلى ذلك يترتب على جميع 
الالعبين بااللتزام في أسلوب اللعب المقرر وكذلك االلتزام بالتكتيك المقرر من 
قبل المدرب وهذا يعنى المساندة بين الالعبين وبعضهم واالستعداد لبذل الطاقة 

ضرورة عدم إظهار القدرة القصوى لخدمة أفراد المجموعة، وهذا ال يعنى ب
الفردية لالعب بل يجب عليه إظهار قدراته الفردية حيث أنها في نهاية األمر 

ويجب على المدرب توجيه الفردية في الفريق حسب .  تخدم المجموعة والفريق
ذا لم تستطيع المجموعة من تحقيق األهداف فهنا يتدخل المدرب |المتطلبات و

صرف حسب األعمال الفردية من بعض الالعبين ويقوم بالتوجيه إلنهاء الت
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  .ويكون باقي الالعبين مقتنعين لهذا العمل
  :مبدأ العمل الهادف) ٢(

يجب أن يكون العمل الدفاعي أو الهجومي هادفًا لغرض ما وذلك   
لتحقيق النجاح للمجموعة والتخلي عن القيام باألعمال الغير هادفة وتنتمي هذه 

 قوى الالعبين بشكل مثالي ضمن الفريق وينتمي إلى النقطة إلى ضرورة توزيع
ذلك أيضا تنظيم اللعب بفاعلية ما أمكن وذلك في تنظيم العمل الدفاعي ضد 
هجوم معين، وكذلك استغالل الناحية الفردية في حالة ظهور نقطة ضعف معينة 

ير  في العمل إما لنتيجة أو لزمن المباراة أو تغهدفياللفريق الخصم وتختلف اله
  .الالعبين

  :مبدأ استغالل نقط القوة والضعف) ٣(
يجب اكتشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق الخصم بأسرع ما يمكن   

سواء في العمل الهجومي أو الدفاعي واستغالل هذا التفوق ونقاط القوة من 
الناحية البدنية والمهارية والخططية خالل اللعب ويتبع لهذا المبدأ تكرار 

لناجحة من خالل اللعب، وبذلك يتم من خالل المراقبة المستمرة األعمال ا
للخصم ومن خالل برمجة األعمال التي يقوم بها الفريق بشكل جيد واستخدامها 

  .في اللعب بشكل فعال
  :مبدأ التمويه والمفاجئة) ٤(

ويتبع لهذا المبدأ عدم إعطاء الخصم الصورة الحقيقية لألعمال المقصود   
تطلب نجاح ذلك أن تتصف األعمال بالتنويع الكثير ويتم تحقيق ذلك القيام بها وي

من خالل تنفيذ الخداع الفردي والجماعي وكذلك استخدام التصرف الفردي 
والجماعي وكذلك تغيير طريقة اللعب الدفاعية أثناء المباراة وكذلك الطرق 

  .اًالهجومية حتى يتم إرباك الخصم بصفة مستمر سواء دفاعياً أو هجومي
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        خطط الدفاع
  خطط الدفاعل )٢٠٠٩ ( عمرو عبدالفتاحتقسيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  :في كرة اليدالتكوينات الخططية الدفاعية 
 في دراس ة س عاد   ١٩٧٥ظھر مصطلح التكوین الخططي الدفاعي عام  

محم  د أحم  د واعتب  رت فی  ھ أن التكوین  ات الخططی  ة الدفاعی  ة ھ  ي م  رادف لل  دفاع      
ن ھ أس  لوب عم ل لمجموع  ة م ن الم  دافعین عل ى ھیئ  ة مواق  ف     الجم اعي ووص  فتھ بأ 

  فریق  جماعي  فردي

االستعداد وضع 
  الدفاعي

  المنطقة دفاع   ینات خططیة دفاعیةتكو
   دفاع مركب 

  رجل لرجلدفاع 

   ات الدفاعیةالتحرك
   التغطیة-المراقبة 

  تبادل المراكز الدفاعیة -١
ل المراكز نصف تباد -٢

 :الدفاعیة
   نصف تبادل مراكز بالعب–أ
 نصف تبادل مراكز -ب

بغرض تضییق المسافات 
  الدفاعیة 

 نصف تبادل مراكز -ج
سیع جبھة بغرض تو

  الدفاع 
 نصف تبادل مراكز -د

  بغرض التكتل الدفاع
  نصف تبادل المراكز -ھـ

 بغرض المھاجمة الدفاعیة
الحجز الدفاعي للمھاجم  -٤

  وتفادى الحجز 
الضغط الدفاعي بثالثة  -٥

 العبین
       التسلیم والتسلم -٦

التشكیالت 
  )١ :٥(، )صفر:٦(
)١:٢:٣(،)٢ : ٤(  

  دفاع ضد التمریر 
دفاع ضد التنطیط 

استالم  -المقابلة 
-المضایقة المنافس 

  الحجز -الصد

نقص / زیادة  
   عددي

  تفادى حركات الخداع
  الحجز  تفادى 

  التخلص من الحجز 

التعاون مع حارس 
  المرمى 

  .أثناء اللعب-
   أثناء الرمیات الحرة-
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 من الموقف الھجومي یطلق علیھ ا التكوین ات الدفاعی ة    ھمتعددة معدة من قبل أونابع  
وباستمرار التدریب علیھا یمكن أدائھا بآلیة وذل ك ی سھل عل ى الالعب ین اس تخدامھا          

  .ضد التكوینات الھجومیة للفریق المنافس 

دما یك ون ھن اك ھ دف م شترك ل بعض األف راد ب سبب             تتكون المجموعة عن    
لعم  ل جماعی  ا عل  ى تحقیق  ھ  لق ھ  ذا الھ  دف الم  شترك مم  ا ی  دفعھا  رغب  تھم ف  ي تحقی  

والعمل الجماعي جزء من العمل الكلي للمجتمع وھو یتطلب فك ًرا موح ًدا وش عوًرا        
 واس  ًعا بالم  سئولیة وتنظیًم  ا وتن  سیًقا ف  ي األداء ، كم  ا یتطل  ب ق  درة عل  ى إح  ساس      

  .اآلخرین بتصرفات وطرق تفكیر كل منھم

وال  شرط لح  دوث ھ  ذا التع  اون المثم  ر داخ  ل الجماع  ة ال یتمث  ل فق  ط ف  ى         
التعاون الفني والخططي وإنما فى التفاھم اإلنسانى بین أف راد الجماع ة وی ؤدي ھ ذا         
التوافق إلى تنمیة اإلحساس باألمن والطمأنینة لكل ف رد م ن أف راد الجماع ة ویبع ث       

  . تنطلق نحو تحقیق الھدف المشتركقوة ویجعلھا على ال
ولما ك ان ال دفاع الجم اعي مرادًف ا للتكوین ات الخططی ة الدفاعی ة ك ان الب د م ن               

  .تناول الدفاع الجماعي بالتعریف من خالل الدراسات والمراجع السابقة
فالدفاع الجماعي خطط موضوعة ومقننة یق وم بتنفی ذھا مجموع ة م ن          

ر موض وعة م ن قب  ل ولكنھ ا وج دت ونف  ذت كنتیج ة لتط  ور      الالعب ین أو خط ط غی    
موق ف اللع  ب وس  لوك الالعب  ین المھ  اجمین وتحرك  اتھم وھ  و تع  اون مجموع  ة م  ن   
الالعب  ین الم  دافعین بغ  رض ال  دفاع ض  د ع  دد م  ن الالعب  ین المھ  اجمین یزی  د أو         

   . یتساوى عددھم
ع ب  وھو محصلة األداءات الفردیة لالعبین حیث یشترك فی ھ أكث ر م ن ال           

  .عاقة المھاجمین إلحراز األھدافإل
وھو محصلة الكفاءات الفردیة لالعبین ھو الشكل النھائي لدفاع الفریق كما أنھ 

أسلوب عمل مجموعة من المدافعین على ھیئة مواقف دفاعیة معدة من قبل أو 
  . نابعة من الموقف الھجومي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

٢٧٩

متع  اون  م  دافع ف  ي إط  ار  م  ن وال  دفاع الجم  اعي أداء ی  شترك فی  ھ أكث  ر
 ح  ائط ال  صد  –الت  سلیم والت  سلم  (بغ  رض من  ع المھ  اجم م  ن ت  سجیل ھ  دف وت  شمل    

  ) المساندة الدفاعیة– الرجوع الخاطف –الجماعي 
  

انھ  ا أن معظ  م الدراس  ات الت  ي تناول  ت األداء ال  دفاعي والجم  اعي    ویت  ضح 
اشتركت م ع بع ضھا ف ي كون ھ ی تم ب ین العب ین أو أكث ر وبغ رض االس تحواذ عل ى               

  أن ال دفاع الجم اعي   وب ذلك یمك ن الق ول    تت ضمن بع ض األداءات المھاری ة     الكرة و 
م  ا ھ  و إال تكوین  ات خططی  ة دفاعی  ة إم  ا مح  ددة ی  تم الت  دریب علیھ  ا أو نابع  ة م  ن       
مواق  ف اللع  ب ویج  ب تحلیلھ  ا واستخالص  ھا ومعالجتھ  ا علمًی  ا وإح  صائًیا للوق  وف   

التدریب الدفاعي ف ي ك رة   على مدى فاعلیتھا وتأثیرھا للحكم على مدى جدواھا في    
  .الید

 مجموع   ة م   ن   بأن   ھ التك   وین الخطط   ي ال   دفاعي یمك   ن تعری   ف  وب   ذلك 
األداءات الحركی  ة الدفاعی  ة ت  تم ب  ین أرب  ع العب  ین عل  ى األكث  ر  بم  ا ف  یھم ح  ارس      
المرمى بشكل متوازى أو متت الي زمنی ا داخ ل منطق ة معین ة ی تم الت دریب علیھ ا أو                 

وین الھجومى المنفذ م ن المن افس بھ دف اإلخ الل     تكون رد فعل خططى مضاد للتك    
 قانون اللعب ة وم ا یمتلك ھ الالعب ین     إطار ومحاولة االستحواذ على الكرة فى     بنتیجتھ

   . من إمكانات

 ضد  هى عبارة عن تكوينات خططية دفاعيةإن خطط الدفاع الجماعية  
 بغرض التكوينات الهجومية عبارة عن تعاون مجموعة من الالعبين المدافعين

  .الدفاع ضد عدد من الالعبين المهاجمين الذين يشتركون في أداء هذه التكوينات

ة ومتقنة يقوم بتنفيذها مجموعة  تكوينات خططية دفاعية موضوع وهى  
غير موضوعة وتنشأ من تطور موقف تكوينات من الالعبين وقد يكون أحياناً 

منسقة ومرتبطة ببعضها اللعب وتحركات المهاجمين وقد تكون إجراءات دفاعية 
البعض يقوم بها العبان إثنان أو أكثر في حالة الدفاع على التكوينات الخططية 
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الهجومية التي يشترك فيها العبين مهاجمين أو أكثر حيث يتطلب ذلك توافق 
حركي جماعي مبني على قدرات ومهارات دفاعية فردية وكذلك التعاون التام 

  .بين المدافعين

تغطية التكوينات األساسية، ما ستتبعه من عدم قدرة الفريق والنجاح في   
المهاجم في الوصول إلى مرحلة اإلنهاء يجعله في مرحلة بناء مستمر بدون 
هدف مما يستنفذ بهذا جهده العصبي ويؤدي بالتالي إلى ظهور التصرفات 

  .الفردية العشوائية

هجومية بأسلوب لذلك يجب على المدافعين أن يتصدوا لهذه التكوينات ال  
  .عمل جماعي مترابط حيث ال تحدث ثغرة للتصويب

ولهذا تتلخص عملية الدفاع الفردي على الالعب المعد في كل من التكوين 
  .الهجومي القطع، نصف تبادل المراكز على ثالث مراحل

  .الدفاع على جسم المعد والكرة  - ت

 .ثم الدفاع على الكرة  - ث

 .ثم الدفاع على الجسم  - ج

، يكون  دور الفردي للمدافع على المنهي في المراحل اآلتيةبينما يتضح ال
 لذلك يكون الدفاع على جسم المنهى ثم على –المنهي في انتظار استقبال الكرة 

الكرة التي في الطريق له ومحاولة قطعها أو تشتيتها ولو فشل في ذلك وتم 
 الجسم وصول الكرة إلى المنهى لذا يجب على المدافع أن يالزم ويدافع على

  .والكرة معا ومنعه من عمل أي حركة خداعه قبل التصويب

الحجز فإن " تبادل المراكز"أما بالنسبة للتكونين الخططيين الهجوميين 
الهدف من تحرك كل من المعد والمنهي المشتركين في مراقبة كل من المعد 
والمنهي حتى يصل الحد إلى حدوث اصطدام بين المدافعين والتركيز في 
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عهما على المعد فقط وبالتالي يخلو المنهي ألداء دوره خالياً من أي رقابة، دفا
لذلك يتخلص الدور الجماعي بين المدافعين في القيام بعملية التسليم والتسلم 
ويكون ذلك بحذر شديد لعدم فتح ثغرة وذلك لصعوبة تسليم العب متحرك 

  .لخطورة تسليمهومستحوذ على الكرة حيث من األسلم أن يالزمه المدافع 

ومن خالل التحليل السابق للدفاع على التكوينات األساسية نجد أن الدور 
  :التكوينات الخططة الدفاعية التالية الجماعي في الدفاع يتمثل 

  
 : تبادل المراكز الدفاعیة  .١

 :نصف تبادل المراكز الدفاعیة .٢

   نصف تبادل مراكز بالعب–أ

  افات الدفاعیة  نصف تبادل مراكز بغرض تضییق المس-ب

   نصف تبادل مراكز بغرض توسیع جبھة الدفاع -ج

   نصف تبادل مراكز بغرض التكتل الدفاعى-د

    نصف تبادل المراكز بغرض المھاجمة الدفاعیة- ھـ

 

  الحجز الدفاعي للمھاجم وتفادى الحجز  .٣

 الضغط الدفاعي بثالثة العبین .٤

     التسلیم والتسلم .٥
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 تبادل المراكز الدفاعیة -١

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نصف تبادل المراكز الدفاعیة -٢

   نصف تبادل مراكز بالعب–أ
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  تبادل مراكز بغرض تضییق المسافات الدفاعیة  نصف -ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نصف تبادل مراكز بغرض توسیع جبھة الدفاع -ج
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   نصف تبادل مراكز بغرض التكتل الدفاعى-د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اكز بغرض المھاجمة الدفاعیة  نصف تبادل المر-ھـ
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 الحجز الدفاعي للمھاجم وتفادى الحجز  .٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 الضغط الدفاعي بثالثة العبین .٧
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     التسلیم والتسلم .٨
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