
 Zone Defenseطريقة الدفاع عن المنطقة 
تعد ىذه الطريقة من أفضل وأكثر الطرق استخداما في لعبة كرة ليد ،           

وتتمخص ىذه الطريقة ، بأن يعمل جميع أفراد الفريق المدافع كوحدة واحدة 
لمدفاع ضمن المنطقة القريبة لخط الستة أمتار، بحيث يكون كل العب مدافع 

ان حركة اي العب مسؤوال عن مراقبة العب مياجم ضمن حدود منطقتو ، و 
مدافع ضمن حدود المنطقة الدفاعية يجب ان تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بحركة 
الكرة وحركة الالعبين الخصم وحركة الالعبين المدافعين ، بحيث تكون ىذه 
الحركة منسقة ومتماسكة بدرجة ال تسمح ألعضاء الفريق المياجم من فتح ثغرة 

ح الفريق المدافع في ميمة الدفاع عن واختراق الخط الدفاعي ولضمان نجا
المنطقة ومن خالل التطبيق العممي لطريقة الدفاع عن المنطقة ، البد ليم من 

 -( :881::2اتباع ما يأتي )
 العمل الدفاعي اآلني من داخل التشكيل . -2
 تأمين حالة التساوي العددي . -1
 لموقف الدفاعي محاولة تحقيق التفوق العددي عمى المياجمين لتأمين ا -8
 التحرك السريع تجاه وجود الكرة . -4
 التوافق الجيد في التسميم والتسمم . -5
 
 العمل الدفاعي اآلني من داخل التشكيل : -2

عمى كل العب مدافع ان يؤدي واجباتو الدفاعية ضمن حدود منطقتو           
ع وذكي داخل التشكيل ، عمى ان يكون اداء الواجبات بتصرف ميداني سري

 وحسب ما متفق عميو مسبقا في التدريب وبإحدى الطرق اآلتية :
بطريقة سمبية : وفييا ينتظر المدافع مياجمو المسؤول عن مراقبتو في  -

 مركزه الدفاعي.
بطريقة ىجومية : وفييا يتقدم المدافع لمالقاة مياجمو إلرباكو بعد  -

 استالمو الكرة.
 افع عمى مياجمو لحظة استقبالو الكرة.بطريقة حادة : وفييا ينقض المد -
 
 تأمين حالة التساوي العددي : -1
وتعد من أصعب مسؤوليات دفاع المنطقة ، بحيث يقومون المدافعون بالعد   

باستمرار، وتنظيم مواقفيم الدفاعية بناء عمى ىذا ، وبحيث يكون لكل مدافع 



ي من مياجم بالبحث العب مياجم يراقبو في كل لحظة ، ويحاول المدافع الخال
بسرعة عن مياجمو ، حيث أن خموه من العمل الرقابي يؤكد وجود زيادة عددية 

،  0 - 6في مركز دفاعي، واحسن مثل عمى طريقة العد في تشكيل الدفاع 
حيث يكون الالعب األول من كل جية من خط الدفاع ىو المدافع رقم واحد، 

ح ( وىكذا فأن الالعب الثاني يتولى ويكون مسؤواَل عن مراقبة المياجم ) الجنا
 مسؤولية

 
 
محاولة تحقيق التفوق العددي عمى المياجمين لتأمين الموقف الدفاعي  -8
: 

عندما يتقدم احد المدافعين لمواجية الالعب المياجم المستحوذ عمى         
ن الكرة ، فأن مسؤولية الالعبين المجاورين ىي القيام بتأمين المنطقة الخالية م

الرقابة ، باالضافة الى مسؤوليتيم الدفاعية ضد المياجم القريب ضمن منطقتيم 
، فإذا حاول المياجم المستحوذ عمى الكرة استغالل ىذه الثغرة الدفاعية فانو 

 سيواجو أكثر من العب مدافع يحد من حركتو ، وبيذا يتحقق التفوق العددي 
 التحرك تجاه تواجد الكرة : -4

جميع المدافعين كوحدة واحدة تجاه تواجد الكرة لتحقيق زخم  يتحرك        
دفاعي في تمك المنطقة ولتضييق الثغرات الدفاعية بجانب مكان تواجد الكرة ، 
مما يحد من حركة الفريق المياجم، ويحول دون تمرير الكرة إلى العبي الدائرة 

دافع حركة في منطقة اليجوم األمامية ، ولنجاح ذلك يتطمب من الفريق الم
 انسيابية ذاتية لألمام ولمخمف ولمجانبين متناسبة مع سرعة حركة الكرة .

 التوافق الجيد في التسميم والتسمم : -5
يتوقف نجاح المبادئ السابقة عمى قدرة أعضاء الفريق المدافع في         

ة التوافق في عممية لتسميم وتسمم الالعبين المياجمين في حدود المنطقة الدفاعي



، بحيث يقوم كل العب مدافع وضمن حدود منطقتو بمالزمة الالعب المياجم 
وعدم التخمي عنو إال بعد أن يسممو لالعب المدافع المجاور ، ولكي تتم ىذه 
العممية بنجاح ، يجب أن يكون ىناك تدريب مسبق عمييا . عمما إن عممية 

مراعاة إن التسميم يكون  التسميم والتسمم يمكن أن تتم بإشارة لفظية أو حركية مع
 أوال ، ثم يتبعو مباشرة التسمم لممياجم الجديد .

 مزايا طريقة الدفاع عن المنطقة 
تساعد عمى توظيف الميارات الدفاعية الفردية ضمن العمل الدفاعي   (2

 الفرقي مما يساعد عمى تغطية المدافع الضعيف .
وذلك من خالل ارتباط تساعد الالعب المدافع في بذل جيد دفاعي اقل  (1

 عمل المدافع بمراقبة المياجم ضمن منطقو محددة .
 ح باستئناف ىجوم خاطف بسيولة تسم (8
ساعد أعضاء الفريق المدافع باالنتظام في تشكيل دفاعي مرن ومتحرك حول ت

وأمام خط المرمى مباشرة ، حيث يتخذ كل العب مدافع مكانا دفاعيا في ىذا 
قدراتو وقابمياتو الدفاعية ، مما يعزز مسؤولية كل العب التشكيل ، يتناسب مع 

مدافع ، ويزيد من إمكانية تعاونو مع اآلخرين لسد الثغرات الدفاعية والعمل عمى 
 تقميميا.

تعتبر انسب طريقة لمحد من خطورة الفريق المياجم الذي يجيد أعضاؤه  (5
 المعب والتصويب من المناطق القريبة .

6)  
 دفاع عن المنطقةعيوب طريقة ال

أنيا غير فعالة ضد الفريق الذي يمتمك مياجمين يجيدون المعب  (2
 والتصويب من المناطق البعيدة .

أنيا تتسم بالسمبية في الحصول عمى الكرة ، وخاصة في حالة كون  (1
الفريق المدافع مغموبا بفارق قميل من األىداف وفي الدقائق األخيرة من المعب 

(::86. ) 
 Zone Formationsت الدفاع عن المنطقة  تشكيال

لكي يؤدي أعضاء الفريق المدافع واجباتيم الدفاعية تجاه أعضاء           
الفريق المياجم ، البد وأن تكون ىناك قاعدة أساسية ، يستطيع من خالليا 
أعضاء الفريق المدافع تنظيم وقفتيم والتعرف عمى حدود مسؤوليتيم ، وبالتالي 

ىم الدفاعية لمحد من خطورة الفريق المياجم ، أو إرباك خطة توحيد جيود



ىجومية أو لمحصول عمى الكرة ، وتحقيقا ليذه األغراض كان البد ألعضاء 
الفريق المدافع أن ينتظموا في تشكيالت معينة ، تختمف الواحدة عن األخرى 

ن باختالف عدد الخطوط ، يقف فييا المدافعون ، بعد أو قرب ىذه الخطوط ع
منطقة الستة امتار، وىناك عدة تشكيالت لمدفاع عن المنطقة يمكن حصرىا بما 

 يأتي :
  2 – 1 – 8،   8 –  8،  1 – 4،    2 – 5صفر ،   – 6 

إن ىذه التشكيالت مرنة ، قابمة لمتغير ، ويمكن لمفريق المدافع ، وحسب 
المباراة ، توجييات المدرب المسبقة ، ان يستعمل اكثر من تشكيل واحد خالل 

او االنتقال من تشكيل الى اخر بحركة تغيير بسيطة . وعمى سبيل المثال ، 
بمجرد خروج  2 – 5صفر الى   – 6يمكن لمفريق المدافع االنتقال من التشكيل 

احد الالعبين المدافعين الى االمام لمواجية الالعب المياجم الحائز عمى الكرة ، 
، وكذلك  8 – 8او  1 – 4غير الى يمكن ان يت 2 – 5كما ان التشكيل 

وىكذا بقية  2 – 1 – 8او  1 – 4يمكن ان يتحول الى  8 – 8التشكيل 
 التشكيالت .

ان اختيار تشكيل معين او تفضيل تشكيل عمى اخر او االنتقال من        
تشكيل الى اخر ، ميمة تقع عمى عاتق المدرب ، وىذه الميمة ليست مزاجية ، 

ان يأخذ بنظر االعتبار نوعية العبيو ، من حيث مواصفات  وانما عمى المدرب
الى نوعية الالعبين المنافسين وقدرتيم  باإلضافةالمياقة البدنية وخبرتيم العممية 

في التصويب والتمرير ، وبالتالي سرعتيم في تنفيذ الخطة اليجومية . وعمى 
يا وعيوب . ففي المدرب ان ال ينسى ان لكل تشكيل من التشكيالت الدفاعية مزا

ظروف وحاالت لعب معينة يمكن ان يكون ىذا التشكيل او ذاك جيد ، وفي 
ظروف اخرى يمكن ان يكون نفس التشكيل غير مالئم ، وىذا ما سيتم شرحو 

 الحقا .
 

 


