
 الدفاع في حالة نقص عدد المياجمين :
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 األخيرة من المباراة :   
فعميو ان يمجا الى الطريقة الدفاعية المالئمة التي تساعد في الضغط عمى الفريق المياجم لمحصول 

فاع رجل عمى الكرة وبدء ىجوم المضاد الخاطف .وافضل الطرق الدفاعية في ىذه الحالة ،طريقة الد
 لرجل أو طريقة الدفاع  المركب بتشكيل العب واحد دفاع منطقة +خمسة دفاع رجل لرجل .

اذا كان الفريق المدافع فائزا بفارق قميل من األىداف وفي الدقائق األخيرة :فعميو ان يتننى  
اعد احد تشكيالت الدفاع عن المنطقة ،والتي تكون اكثر فعالية في الحد من خطورة الخصم وتس

نوعا ما في الحصول عمى الكرة لبدء ىجوم مضاد وزياده الفارق .ويعتبر تشكيل الدفاع عن المنطقة 
 افضل أنواع التشكيالت لتحقيق ىذا الغرض .  1 – 5

 اذا كانت نتيجة الفريق المدافع تعادل : 
فظة عمى النتيجة ، ففي ىذه الحالة يمجا الفريق المدافع الى الطريقة الدفاعية التي تساعده في المحا

وبنفس الوقت تكون إيجابية في الحصول عمى الكرة وبدء اليجوم الخاطف لتحقيق الفوز .وىي 
 خمسة العبي دفاع منطقة + العب دفاع رجل لرجل .  1 – 5طريقة الدفاع المركب 

اجم اذا ما وىناك أمثمة كثيرة يستطيع الفريق المدافع من خالليا تحقيق الفوز عمى الفريق المي       
أحسن اختيار الطريقة الدفاعية الصحيحة ،واالخذ بنظر االعتبار مبداء الوقت المتبقي ونتيجة 

 المباراة .
 الدفاع في حالة نقص عدد المدافعين : –د 

ىذه الحالة تعتبر من احرج فترات المعب عمى أعضاء الفريق المدافع .وازاء ذلك ينصح الفريق       
ء الى طريقة الدفاع رجل لرجل مطمقا النيا ذات مردود سمبي عمى نتيجة المباراة المدافع بعدم المجو 

 ،وعميو اتباع طريقة الدفاع عن المنطقة بالمواقف االساسية اآلتية ::
مع ضرورة التزام كل العب مدافع بالدفاع في المنطقة الخاصة بو وعدم  1 – 4صفر أو  – 5 

الثغرات الدفاعية مما يساعد الفريق المياجم عمى استغالليا تحرك لالمام الن ذلك يعمل عمى زياده 
. 
اما اذا كان نقص الالعبين المدافعين لفترة زمنيو قصيره وذلك نتيجة لعقوبة اإليقاف لواحد أو اثنين  

من المدافعين ، فينصح  الفريق المدافع بالمجوء الى ارتكاب المخالفات البسيطة ،والتي يكون 
 ( مما يساعد عمى اضاعة الوقت لحين اكتمال عدد المدافعين .  71::7:حرة )عقوبتيا الرمية ال

 
 تعمم واتقان التكتيك الدفاعي 

Learning and perfecting defensive tactics 

 



إن تعمم التكتيكات الدفاعية ال يمكن ان يتم اال عن طريق التطبيق العممي والممارسة الميدانية       
ك ،حيث يساعد التدريب المستمر والتمرير المنظم عمى تعمم واتقان التكتيكات لمتمارين الخاصة بذل

الدفاعية بنفس الوقت الذي يتم التدريب عمى الميارات الدفاعية وذلك الن كال منيا مكمل لآلخر ، 
وال يمكن فصميما خالل التدريب .وعمى الرغم مما تقدم ،فان التدريب عمى التكتيكات الدفاعية يجب 

م بشكل منطقي يتدرج من السيل الى الصعب ،ووفقا  لما يستطيع المتعمم ان يتقبمو وعاده يبدا ان يت
التدريب عمى الميارات والتكتيكات الدفاعية الجماعية ،ثم التقدم بالتدريب لتطبيق التكتيك الفرقي 

يأخذ ( . ولضمان نجاح المدرب في تعميم وتدريب الالعبين عمى التكتيكات البد وان 111:47)
 (.:168:7بنظر االعتبار النقاط االساسية اآلتية اثناء التدريب )

يجب ان تكون التدريبات من تشكيمو من التحركات الدفاعية ، تتخميا مجموعو من الميارات  – 1
لتغطية مياجم غير مستحوذ عمى الكرة ،ىذا باالضافة الى ميارات لتغطية مياجم مستحوذ عمى 

 الكرة .
التدريب عمى ىذه الميارات في مكان حدوثيا الفعمي حول منطقة المرمى وبنفس  يجب ان يتم – :

 المسافات التي تحدث حالل المباراة.
يجب ان يتخصص الالعبون في التدريب عمى الميارات والتكتيكات الدفاعية المناسبو لمراكزىم  – 7

ن خالليا عمى أداء الميارات اثناء الدفاع .ىذا باالضافة الى التدريبات  العامة التي يتدربون م
 والتكتيكات الدفاعية في المراكز األخرى .

يجب ان تشمل الوحدة التدريبة عمى تمارين لمتدريب الفردي ،وبنفس الوقت تشمل تمارين  – 4
 تساعد عمى تنسيق العمل الفردي مع العمل الجماعي .

الالعبين المدافعين في حالة  يجب ان تشمل الوحدة التدريبية عمى بعض التمارين التي تضع – 5
خاصة في حالة خاصة لمدفاع ضد المياجمين واحسن مثال عمى ذلك التمارين التي يكون فييا عدد 

 المياجمين اكثر من المدافعين .
ان التدريب لتعمم واتقان التكتيك الدفاعي يتطمب بذل جيد عالي من قبل الالعبين لذا يجب  – 6

ء فترات راحو إيجابية تساعد الالعبين المدافعين معاودة أداء الجيد عمى المدرب ان ال ينسى إعطا
بشكل مستمر وجيد .كما يجب مراعاه ان ال تكون التدريبات التي تسبق الوحدة التدريبية الخاصة 

بالدفاع أو التي تمييا ذات شده حمل عالية حتى ال يؤدي التعب الناتج عن ىذه الوحدات الى فقدان 
 عين الحماس اثناء التدريبات الدفاعية .الالعبين المداف

يفضل ان يكون التدريب عمى الدفاع في البداية الوحدة التدريبية اليومية وبعد االحماء مباشرة  – 7
مما يسيل ويساعد الالعبين عمى العمل بحماس وقدره اكبر مما لو كان التدريب عمى الدفاع في 

 نياية الوحدة التدريبية .
ي عرض لبعض التمارين التي تساعد عمى تعمم واتقان التكتيك الدفاعي الفردي ، فيما يأت        

وكذلك التكتيك الدفاعي الجماعي ،وبالتالي تساعد عمى األداء الدفاعي الجيد عند المجوء الى 
 استعمال التكتيك الفرقي .



موعو من مج 78تمرين لتدريب الالعبين عمى التحركات الدفاعية بشكل صحيح :الشكل رقم  -1
المدافعين يقفون في زاوية اليمنى قريبين من خط منطقة المرمى يحاول الالعبون بعد اخذ الوقفة 

الدفاعية الصحيحة التحرك الواحد بع االخر بخطوات جانبيو قصيره وسريعة من اليمين الى اليسار 
 وبالعكس .

نفس تشكيمو التمرين السابق ،اال ان حركو المدافعين تكون بخطوات جانبيو ثم التبديل   -:
لمتحرك الى االمام بخطوات قصيره وسريعة عند مواجية الالعبين المياجمين الثالثة امام خط 

يجب عمى كل العب  –.مالحظة  79التسعة امتار ثم التحرك لمخمف ثم الجانب وىكذا الشكل رقم 
 محافظة عمى مواجية الخصم اثناء حركتو لؤلمام أو الخمف أو الجانب .مدافع ال

 

 
 88يقف الالعبون المدافعين الستة امام خط منطقة المرمى وموزعين كما موضح في الشكل  – 7

يقومون بالدفاع الصحيح وكل من مركزه ضد المياجم الذي يحاول المرور والطبطبة من اماميم. 
ب المدافع عن المياجم الذي يمر من امامو لحين تسميمو الى الزميل المدافع عمى ان ال يتخمى الالع

 المجاور وىكذا بالنسبة لبقيو الالعبين المياجمين
تمرين لتدريب المدافعين عمى عمميو التبادل حيث يقف اثنان من المدافعين امام خط منطقة  – 4

 .81امام المدافعين الشكل رقم  المرمى لمدفاع ضد المياجمين الذين يحاولون أداء التقاطع



يبدأ التمرين بالطبطبة والتقدم من قبل المياجم الذي يقف في الزاوية وبنفس الوقت يتحرك       
المياجم االخر من الزاوية اليمنى لتنفيذ عممية التقاطع امام المدافعين في المنطقة الوسطى المواجية 

ىو الدفاع ضد المياجم القريب ومن ثم التبادل لممرمى. ان واجب المدافعين إزاء ىذه الحالة 
 المسؤولية في مراقبة المياجم االخر بعد عمميو التقاطع التي يقوم بيا المياجمان مباشرة.

نفس تشكيمة التمرين السابق ، لكن بإضافة العب مدافع يقف عند خط منطقة المرمى .  – 5
 والعب مياجم يقف 

 
كن بإضافة العب مدافع يقف عمى خط منطقة المرمى، نفس تشكيمة التمرين السابق، ل -5

( ، يقوم باستالم وتمرير الكرة لالعب :8والعب مياجم يقف أمام خط التسعة امتار الشكل رقم )
المياجم الذي يتحرك من الزاوية باتجاه الوسط، إن إضافة ىذا الالعب يعطي التمرين واقعية أكثر 

يستطيع ىذا الالعب التصويب عمى المرمى في حالة عدم  ويجعمو مشابو لحالة وحركة المعب، حيث
 قيام المدافعين بتنفيذ عممية التبادل بصورة صحيحة .

 
 
تمرين لتدريب أعضاء الفريق المدافع عمى سد الثغرات الدفاعية ومنع الالعب المياجم من  -6

مياجم لالختراق وكما االختراق، وذلك بتحرك المدافعين لمداخل في كل محاولو يقوم بيا الالعب ال
 ( .87موضح في الشكل رقم )

 
 



 


