
 التكتيك في الدفاع
Defensive Tactics 

ان الدفاع الصحيح والناجح ىو واحد من الركائز االساسية المكممة لنجاح      
الفريق ، وال يقل في اىميتو عن اليجوم ، ان لم يكن يفوقو اىمية . اذ ان الفريق 
الذي يحسن الدفاع واقتناص الكرة يستطيع اليجوم بثبات وسرعة ، بحيث يفوت 

 نظيم صفوفو دة السريعة وتعمى الفريق الخصم فرصة العو 
ويعتبر الفريق في حالة دفاع ، في المحظة التي يفقد فييا السيطرة عمى      

الكرة ، لذا فان اليدف الرئيسي لمدفاع ىو منع الخصم من اصابة اليدف ، 
 وكذلك العمل عمى قطع الكرة واعادة السيطرة عمييا .

ليجوم ، مما تقدم يظير جميا ان ميمة الدفاع ىي اصعب من ميمة ا      
وخاصة اذا ما اخذنا بنظر االعتبار النتيجة النيائية ، حيث ان الخطأ في الدفاع 
يعني تسجيل اصابة في مرمى الفريق من قبل الفريق الخصم ، في حين ان 
الخطأ في اليجوم يعني فقدان الكرة واضافة الى ذلك ، ان اغمب الالعبين 

في الدفاع ، لذا يجب ان يؤخذ  يميمون لمعب في اليجوم بكفاءة اكبر من المعب
ذلك بنظر االعتبار من قبل المدربين العطاء الوقت الكافي لمتدريب عمى الدفاع 
عمما ان نجاح الالعبين في ميمة الدفاع الفرقي يعتمد اعتمادا كبيرا عمى مدى 
اتقان كل العب لمميارات االساسية لمدفاع الفردي ، وعمى حرص كل منيم في 

 ارات في الدفاع الجماعي .توظيف تمك المي
 المبحث االول
 (Defense Stagesمراحل الدفاع )

ان الفترة التي يصبح فييا الفريق في حالة دفاع ، منذ المحظة التي يفقد         
فييا السيطرة عمى الكرة لحين وصول الالعبين الى اماكنيم الدفاعية امام منطقة 

 -و او ثالث مراحل ىي:الستة امتار يمكن تقسيميا الى ثالثة اوج
 اوال :// التقيقر او االنسحاب الى الخمف :

عمى جميع اعضاء الفريق الذي يفقد الكرة ويصبح في حالة دفاع التراجع 
واالنسحاب باقصى سرعة من ساحة الخصم الى الممعب الخاص بو ويمكن اداء 

 -التراجع بطريقتين :
 افع في ممعب الخصم .بركض سريع لالمام والخمف ، عندما يكون المد -
وبركض سريع لمخمف ، عندما يكون في منتصف الممعب الخاص بو ،  -

ويتوقف ذلك ايضا عمى سرعة ونوع اليجوم الذي يقوم بو الفريق الذي استحوذ 



عمى الكرة ، فاذا بدأ الخصم باستعمال اليجوم السريع "الخاطف" فإن مسؤولية 
ة تقع عمى اقرب العب مدافع لذلك مراقبة وتأخير المياجم الحائز عمى الكر 

الالعب المياجم . ان عممية اعاقة وتأخير ىذا الالعب المياجم من قبل المدافع 
القريب تعطي الفرصة لبقية زمالئو بالعودة الى الخط الدفاعي القريب من ىدفيم 

. 
  ثانيا :// ترتيب المدافعين في نظام دفاعي :

لمنظم لممدافعين في الوىمة االولى ، فإن نتيجة لالنسحاب السريع غير ا       
اغمب الالعبين سوف ال يكونوا بأمكانيم الدفاعية الصحيحة ، لذا فان عمى كل 
العب ان يحاول تعزيز موقفو الدفاعي وتغطية الثغرة الدفاعية القريبة بالتعاون 
ن مع االخرين لحين ىدوء حركة المياجمين واستغالل تمك الفترة لمعودة الى المكا

 ( .95:43الدفاعي الصحيح ضمن الخطة الدفاعية المرسومة من قبل المدرب )
 ثالثا :// الخطة او النظام الدفاعي :

ان اخذ المكان الدفاعي المرسوم لكل العب ضمن خطة الدفاع يعني ان       
الفريق المدافع قد تغمب عمى الخطر االول ، وذلك بمنع الفريق الخصم من 

اطف ، كما يعني ايضا ان الحركة الدفاعية لكل العب سوف تطبيق اليجوم الخ
تكون اكثر تناسقا ، وبالتالي فان الحركة الدفاعية لمفريق ستكون اكثر تماسكا 

 لمدفاع عن اليدف وىذا ما سيتم شرحو الحقا في الخطط الدفاعية .
 

 المحاضرة العاشرة :
 (Defensive Tacticsالتكتيك الدفاعي )
 تيك الدفاعي الى :يمكن تقسيم التك

 Individual Tacticsالتكتيك الفردي  -أ 
 Group Tacticsتكتيك المجموعات "الجماعي"  -ب 
  Team Tacticsتكتيك الفريق "الفرقي"  -ج 

 
 Individual Tacticsالتكتيك الفردي  أ( 

يشمل التكتيك الفردي جميع الحركات التي يقوم بيا الالعب المدافع        
إلعاقة الالعب المياجم والحد من خطورتو ومنعو من تسجيل األىداف ، وعمى 
الالعب المدافع أن يحسن استخدام التكتيك الجيد والمناسب لحالة المعب 



ة التي تساعد في توجيو ولقابميتو الدفاعية وعميو اتباع القواعد االساسية االتي
 -تحركاتو الدفاعية :

 العودة واالنسحاب الى المعب الخاص بو من اقصر طريق مباشر . -1
ان المسافة الدفاعية بينو وبين الالعب المياجم يجب ان تقل كمما  -2

 اقترب االخير من ىدف المدافع .
 ابعاد الالعب المياجم او تحيده لمجانبين . -3
 جانب الذراع الرامية لممياجم .الدافع عن  -4
عندما يكون الالعب المدافع في التشكيل الدفاعي ، عميو ان يتخذ  -5

الوقفة الدفاعية الصحيحة والتي تكون بين المياجم واليدف ، وان حركة الالعب 
المدافع ضمن التشكيل يجب ان تكون مرتبطة ارتباطا كميا بحركة الكرة وحركة 

 الخصم وحركة الزميل .
عمى الالعب المدافع ان يتحرك الى االمام باتجاه الالعب المياجم الذي  -6

بحوزتو الكرة ، والذي يكون في مكان خطر لمتصويب من اجل اعاقة التصويب 
 واجباره عمى تمرير الكرة .

عمى الالعب المدافع ان ال يترك مكانو لقطع او تشتيت كرة الخصم اال  -7
و ، او عمى االقل متأكد من تغطية مكانو من اذا كان متأكدا من نجاح حركت
 قبل زميمو في حالة فشل حركتو .

عمى الالعب المدافع ان ال يتباطئ او يتوقف عن اداء واجبو الدفاعي  -8
اال اذا تأكد من توقف المعب ، وعميو ايضا ان ال يبدأ باليجوم المضاد او 

بحوزة فريقو ، وخاصة في االنتقال لساحة الخصم اال اذا تأكد من انتقال الكرة 
 حالة الكرة المرتدة من اليدف .

 
 Group Tacticsتكتيك المجموعات  ب( 

بعد إتقان الالعبين لمقواعد األساسية لمتكتيك الدفاعي الفردي عمييم أن        
يدركوا بان الكثير من حاالت المعب تتطمب أن يتعاون أكثر من العب لكي 

ذا فان تعاون أكثر من العب في تنفيذ الواجبات يكون العمل الدفاعي ناجحا، ل
 الدفاعية يمكن أن يعرف بتكتيك المجموعات .

وفيما يأتي عرض لعدد من الحاالت التي يكون فييا الخطط الدفاعية الجماعية 
 -أكثر وضوحا :

  التغطية : -1 -ب 



ون وىي عبارة عن حركات مؤازرة ومساندة ، يقوم بيا الالعبون المدافع        
االقرب لزميميم ، الذي تقدم لمواجية الالعب المياجم االكثر خطورة ، والذي 

 يحاول التصويب .
ان حركة التغطية التي يقوم بيا الالعبون المدافعون تعزز ثقة المدافع المتقدم 
بنفسو ، مما يدفعو لمعب بإيجابية اكثر تجاه المياجم ، وبالتالي يساعده في 

، وتكون ىذه الحالة اكثر وضوحا عندما يطبق الفريق اعاقة الكرة او قطعيا 
( ، حيث 64المدافع طريقة الدفاع عن المنطقة ، وكما موضح في الشكل )

( الى الداخل قميال لسد الثغرة التي حصمت نتيجة 6،  4يتحرك الالعبان رقم )
 لتحرك الالعب المدافع الى االمام 

 
 

 " :المعب الثنائي "التشكيل الثنائي - 2-ب 
في ىذه الحالة يشترك العبان مدافعان لمتحرك والدفاع ضد المياجم         

 الخطر ، والذي يكون عمى وشك التصويب .
وعمى الرغم من ان استعمال ىذا النوع من التكتيك الجماعي فيو شيء         

من الخطورة عمى الفريق المدافع ، وذلك ألن احد اعضاء الفريق المياجم يكون 
راقب عند استعمل ىذا التكتيك ، إال ان اغمب الالعبين يمجأون الستعمال غير م

ىذا التكتيك ، لزيادة الضغط عمى الالعب المياجم والحد من خطورتو ، وكذلك 
 لمحصول عمى الكرة في بعض الحاالت .

 التبادل : - 3 -ب 



ع في في ىذه الحالة ، يشترك العبان او اكثر من اعضاء الفريق المداف        
تبادل المسؤولية الدفاعية لمراقبة ومتابعة الالعب المياجم . ان اتباع ىذا 
التكتيك يساعد الفريق المدافع في الحد من خطورة اليجوم باالضافة الى توفير 
الجيد والمحافظة عمى مكان الالعبين في التشكيل الدفاعي . ويتوقف نجاح ىذا 

عمى اتقان الالعبين التكتيك الدفاعي النوع من التكتيك الجماعي الى حد كبير 
الفردي وتوحيده ضمن عمل المجموعة ، بحيث يحاول كل العب مدافع بعدم 
التخمي عن حراسة ومراقبة المياجم المسؤول عنو او االنتقال لمراقبة العب اخر 

 اال عندما يتأكد من ان الالعب المسؤول عنو قد اصبح تحت مراقبة زميمو .
المسؤولة في حراسة الالعبين المياجمين ليست بالميمة السيمة ان تبادل        

. إذ يتبين مما تقدم انيا تتطمب مستوى عال من الذكاء والحذر والتفاىم بين 
المدافعين ، وخصوصا عندما تكون حركة المياجمين سريعة ، مما يتطمب من 

يطرة عمى كل العب مدافع ذكاء ميدانيا آنيا ، يساعدىم في التصرف السريع لمس
 التغير الحاصل في وضع الفريق الخصم .

إن تطبيق ىذا النوع من التكتيك بصورة صحيحة وسريعة يساعد كثيرا        
في الحد من خطورة حركات الفريق المياجم ، وخصوصا حركات التقاطع التي 

وكما موضح  عيكثر الفريق المياجم من استخداميا ، ألنيا توفر لو الحجز لممداف
 (66،  65لشكمين )في ا

 
 
 



 
 المحاضرة الحادي عشر :

 الزحمقة : - 4 -ب 
ان تطبيق طريقة الدفاع رجل لرجل من قبل الفريق المدافع تتطمب من          

كل العب مدافع القيام بمراقبة العب معين من قبل الفريق المياجم ، والبقاء 
معو لحين تغير الموقف الدفاعي . وعمى الرغم من فعالية ىذه الطريقة ، اال ان 

التي تصاحب تطبيق ىذه الفريق المياجم عادة يستغل بعض نقاط الضعف 
الطريقة ، وذلك بالحركة السريعة لممياجمين واستخداميم لالعب المدافع كوسيمة 

( . ولمتغمب عمى ذلك ، يتطمب استعمال تكتيك 98:43حجز لزميمو المدافع )
الزحمقة من قبل العبي الفريق المدافع . وفي ىذا التكتيك يتحرك العب او اكثر 

ميميم المدافع بمتابعة خصمو المياجم والبقاء معو . من المدافعين لمسماح لز 
وبالتالي لمحد من حركة المياجمين السريعة . وافشال محاولتيم باستخدام 

 (.67المدافع كوسيمة حجز لزميمو المدافع ، وكما موضح في الشكل رقم )
  Team Tacticsالتكتيك الفرقي  ج( 

يق المدافع الفشال خطط ىجوم ويقصد بو طرق الدفاع يستخدميا الفر          
الفريق المياجم . وىذا سيتم شرحو في المبحث الثالث ، كما سيتم شرح ما 

 يتعمق بو في المباحث المتبقية من ىذا الفصل
 
 



 
 
 

 Selecting a Defense Systemطرق الدفاع وكيفية اختيارىا 
مياجم ، يتطمب لمتغمب عمى أساليب اليجوم المتقنة والمنظمة لمفريق ال         

من أعضاء الفريق المدافع التعاون وتوحيد الجيود الدفاعية و االنتقال من 
الدفاع الفردي أو دفاع المجموعات إلى العمل كوحدة واحدة في الدفاع ، وىذا ما 

 يسمى بالدفاع الفرقي والذي يمكن تنفيذه من خالل ثالث طرق رئيسية ىي :
 .zone defenseطريقة الدفاع عن المنطقة    -1
 . man to man defenseطريقة الدفاع رجل لرجل  -2
 . mixed defenseطريقة الدفاع المختمط " المركب "  -3

إن لجوء الفريق إلى استعمال ىذه الطريقة أو تمك يكون بتوجيو من          
نما يجب أن يكون مبنيا عمى  المدرب ، وىذا التوجيو ال يكون اعتباطيا ، وا 

وعممية بما يؤمن أحسن النتائج لمفريق المدافع . ومن ىذه األسس  أسس عممية
:- 

أن يكون اختيار المدرب لمطريقة الدفاعية بما يتالءم مع الخطة اليجومية  -أوال 
 لمفريق الخصم .

إن الطريقة المختارة يجب أن تتالءم مع خبرة الالعبين المدافعين  -ثانيا 
 وقدرتيم الميارية والبدنية.

أن يأخذ المدرب بنظر االعتبار عدد األىداف التي سجمت عمى الفريق  -ثالثا 
، وعدد األىداف التي سجميا الفريق والزمن المتبقي من المباراة ، عندما يرغب 

 بالتغيير من طريقة دفاعية إلى أخرى أثناء المباراة .
 


