
 Special Situation Defenseالدفاع في حاالت خاصة 
عمى الالعبين المدافعين االخذ بنظر االعتبار بعض الحاالت التي تحدث       

خالل المعب ،والتي ال يمكن ألية مباراة لمعبة كرة اليد ان تخمو منيا ، لذا فإنيا 
تتطمب اىتماما وتدريبا خاصا وذلك الن الدفاع الصحيح ضد ىذه الحاالت 

 م المضاد.يعني الحصول عمى الكرة ، وبالتالي بدء اليجو 
  ومن ىذه الحاالت:

 الرمية الحرة . -أ
 امتار( . 7رمية الجزاء)-ب
 نقص عدد المياجمين .-ج
 نقص عدد المدافعين .-د
 
 الدفاع في حالة الرمية الحرة:-أ

تعتبر الرمية الحرة عند منطقة التسعة امتار واحده من الحاالت الخطرة ،التي 
تسجيل ىدف عمى الفريق المدافع يمكن ات تستغل من قبل الفريق المياجم ل

ولمدفاع الصحيح ضد ىذه الرمية عمى الفريق المدافع تشكيل جدار امام منفذ 
الرمية الحرة . ان عدد الالعبين المدافعين الذين يشكمون الجدار يختمف 

باختالف مكان الرمية وعدد الالعبين المياجمين الذين يقفون بجوار منفذ الرمية 
ات الحرة المواجية لميدف في الوسط يقف عاده ثالث العبين الحرة . ففي الرمي

مدافعين الجدار ، بينما يكون الجدار مؤلف من العبين عندما تكون الرمية 
 (.75،76الحرة لمجانبين بإتجاه الزاوية )الشكل رقم 

 عمى أن تراعي النقاط اآلتية عند تشكيل الجدار :
ون الجدار الوقفة الصحيحة المكان ان يتخذ الالعبون المدافعون الذين يشكم-1

المناسب بسرعو ،وعمى بعد ثالثة امتار من منفذ الرمية الحرة ، رفع الذراعين 
 لألعمى .

الالعبون الذين يشكمون الجدار يفضل ان يكونوا من الالعبين الذين يتميزون -2
 بالبناء الجسمي القوي ، وبطول القامة .

يجب ان يعمل عمى تغطية زاوية معينة  ان الجدار المشكل من الالعبين -  3
 اليدف ، مما يساعد الحارس المرمى في تغطية الزاوية األخرى



 

 
ان الميمة الرئيسية لالعبين المدافعين الذين يشكمون الجدار ىي اعاقو -4

التصويب المباشر واجبار العب الرمية الحرة عمى تمرير الكرة وفي نفس 
يتعين عمى كل العب في جدار التحرك بإتجاه المحظة التي يمرر فييا الكرة 

المياجم المسؤول عن مراقبة في حالة المعب بطريقة الدفاع رجل لرجل .أو 
التحرك الى المكان المناسب لتغطية المنطقة المسؤول عنيا في حالة المعب 

 الدفاع عن المنطقة . 
المكان بقية الالعبين الذين ال يشتركون في الجدار يجب ان يقفوا في – 5

المناسب والذين يساعدىم في أداء الواجبات الدفاعية المكمفين بيا بصوره 
 صحيحة.

 
 امتار( : 7الدفاع في حالة رمية الجزاء )  –ب 

في الرمية الجزاء غالبا ماترد الكرة داخل الساحو بعد لعبةا ،لذا فان الالعبين 
د كامل لمسيطره المدافعين يجب ان يقفوا خمف خط التسعة امتار وعمى استعدا



عمى الكرة في حالة ارتدادىا أو عمى األقل تغطية المياجم القريب وكما موضح 
 ( .77في الشكل رقم )

 

 
 

 المحاضرة الرابع والعشرون :
 الدفاع في حالة نقص عدد المياجمين : -ج

في ىذه الحالة يجب عمى الفريق المدافع ان يأخذ بنظر االعتبار نتيجة        
المباراة والوقت المتبقي ليا قبل ان يمجا الى أي خطة دفاعيو أو تشكيل دفاعي 

 وإلدراك  ذلك نأخذ األمثمة اآلتية: 
 

اذا كان الفريق المدافع خاسرا بفارق قميل من األىداف وفي الدقائق   
ن المباراة : فعميو ان يمجا الى الطريقة الدفاعية المالئمة التي تساعد األخيرة م

في الضغط عمى الفريق المياجم لمحصول عمى الكرة وبدء ىجوم المضاد 
الخاطف .وافضل الطرق الدفاعية في ىذه الحالة ،طريقة الدفاع رجل لرجل أو 

اع رجل طريقة الدفاع  المركب بتشكيل العب واحد دفاع منطقة +خمسة دف
 لرجل .

اذا كان الفريق المدافع فائزا بفارق قميل من األىداف وفي الدقائق  
األخيرة :فعميو ان يتننى احد تشكيالت الدفاع عن المنطقة ،والتي تكون اكثر 

فعالية في الحد من خطورة الخصم وتساعد نوعا ما في الحصول عمى الكرة لبدء 
افضل  1 – 5ل الدفاع عن المنطقة ىجوم مضاد وزياده الفارق .ويعتبر تشكي
 أنواع التشكيالت لتحقيق ىذا الغرض . 

 اذا كانت نتيجة الفريق المدافع تعادل : 



ففي ىذه الحالة يمجا الفريق المدافع الى الطريقة الدفاعية التي تساعده في 
المحافظة عمى النتيجة ، وبنفس الوقت تكون إيجابية في الحصول عمى الكرة 

خمسة  1 – 5وبدء اليجوم الخاطف لتحقيق الفوز .وىي طريقة الدفاع المركب 
 العبي دفاع منطقة + العب دفاع رجل لرجل . 

ىناك أمثمة كثيرة يستطيع الفريق المدافع من خالليا تحقيق الفوز عمى و        
الفريق المياجم اذا ما أحسن اختيار الطريقة الدفاعية الصحيحة ،واالخذ بنظر 

 االعتبار مبداء الوقت المتبقي ونتيجة المباراة .
 الدفاع في حالة نقص عدد المدافعين : –د 

رات المعب عمى أعضاء الفريق المدافع ىذه الحالة تعتبر من احرج فت      
.وازاء ذلك ينصح الفريق المدافع بعدم المجوء الى طريقة الدفاع رجل لرجل 

مطمقا النيا ذات مردود سمبي عمى نتيجة المباراة ،وعميو اتباع طريقة الدفاع عن 
 المنطقة بالمواقف االساسية اآلتية ::

مدافع بالدفاع في المنطقة  مع ضرورة التزام كل العب 1 – 4صفر أو  – 5 
الخاصة بو وعدم تحرك لالمام الن ذلك يعمل عمى زياده الثغرات الدفاعية مما 

 يساعد الفريق المياجم عمى استغالليا .
اما اذا كان نقص الالعبين المدافعين لفترة زمنيو قصيره وذلك نتيجة لعقوبة  

ق المدافع بالمجوء الى اإليقاف لواحد أو اثنين من المدافعين ، فينصح  الفري
( مما 272231ارتكاب المخالفات البسيطة ،والتي يكون عقوبتيا الرمية الحرة )

 يساعد عمى اضاعة الوقت لحين اكتمال عدد المدافعين .  
 

 


