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بكرة اليد كجزء من املفردات النظرية ملادة كرة اليد للمرحلة انتقاء املوهوبني 
 جامعة دياىل –كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  –الرابعة 

 املصدر: 

 . جامعة ديالى: املطبعة املركزيةاساسيات منهجية -كرة اليد ليث ابراهيم جاسم؛ 

 .5102لجامعة ديالى، 

    

 :مفهوم االنتقاء الرياضي للناشئني 
 يعرف االنتقاء بانه عملية يتم من خاللها اختيار أفضل العناصر من الالعبين   

بالناشئين  من خالل عدد كبير منهم طبقا ملحددات معينة، وترتبط عملية االنتقاء

للعديد من  متاح ومتسعبصورة مباشرة. فممارسة األنواع املختلفة من الرياضة 

الناشئين الراغبين في املمارسة، ولكن التفوق فيه يكون من نصيب قلة، وتتضاءل 

بالترتيب، ومن  هذه القلة منهم كلما أصبح التمثيل على املستوى الوطني والقاري 

التكويني  ذالك يتضح ان عملية االنتقاء هي عملية مطلوبة في تشيد البناء

 .للناشئين

أولئك الذين يتم التعرف عليهم من قبل  لالعبين املوهوبين بكرة اليد همان ا      

أشخاص متخصصين في مجال اللعبة الذي يتم انتقاء االفراد املؤهلين ملمارستها 

األداء  واملتوقع لهم تحقيق االهداف املرسومة فيها اي اللذين لديهم القدرة على

يقدمه  دمات إضافية تفوق ماالرفيع ويحتاجون إلى برامج تربوية متميزة وخ

ويمكن القول بأن انتقاء الناشئين هو االختيار من خالل  البرنامج التدريبي العادي

عوامل التي تحدد  مطابقة استعداداتهم فى رياضة معينة في سن مبكرة بمجموعة

 .الرياضة الوصول الى مستويات الرياضية العالية من األداء فى هذه

 هوبكرة اليد م السابق فان أحد واجبات االنتقاء الجيد وانطالقا من املفهو    

 تحديد إمكانيات الناش ئ والتي يمكن من خاللها التنبؤ باملستوى الذي يمكن ان

جوهر العملية التربوية  كرة اليد.  فاالنتقاء يعد لعبةيحققه خالل سنوات ممارسة 

والتنبؤ ملستقبل العينة املختارة  والتدريبية ملا يحمله من أهمية بالغة في التحضير
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االنتقاء على أساس اإلمكانيات البدنية  فى هذا النوع من الرياضة، اذ يتم هذا

 .والتربوية والذهنية والتقنية واالجتماعية والنفسية والفسيولوجية

  أهمية االنتقاء الرياضي: 

لبشري فى هذا ا ان عملية االنتقاء في املجال الرياض ي تساعد في استثمار الجهد   

الفسيولوجية  امليدان، كما أنها تضمن الوصول الى أ فضل العناصر من الناحية

على أسس علمية مما  والنفسية والبدنية واالجتماعية معززة بالتدريب املكثف املتقن

فاالنتقاء والتوجيه ال  في املجال الرياض ي التخصص ي. يساعد في إحراز أفضل النتائج

م ئنوع النشاط الذي يال  اختيار يشتمل أيضااألبطال، وإنما يقتصران على إعداد 

على ذلك فان االنتقاء  .الرياضة الفرد بغرض إشباع ميوله ورغباته عند ممارسة هذه

عمال جماعيا  عملية مهمة ومتشعبة االتجاهات ووضعها باملسار الصحيح يتطلب

املدرب هنا بالدور  ويقوميشترك فيه املدرب واملدرس وعلم النفس على مدى مراحله، 

املوهوبين منهم من خالل  الرئيس ي عن طريق اتصاله الدائم مع الالعبين ليكشف

املالحظات املسجلة واملتابعة الدائمة واالختبارات املنضمة املتعددة ال ان ينتظر بروز 

املوهوبين وتقدمهم من تلقاء أنفسهم، كما ان أهمية النجاح في االنتقاء الفاعل يتخذ 

واجتماعيا، أما في ما يتعلق باألهمية الرياضية فأنه يمكن  طابعا توافقيا واقتصاديا

الخلل في نوعية االختيار الرياض ي يعد واحدا من األسباب األساسية  التأكيد ان وجود

تطور الرياضة والبحث على الرياضيين املناسبين عملية معقدة ولعل  التي تعيق

ويعود سبب ذلك  ض ي الجديد يتخذ أهمية كبيرة جداالتقويم الفعال لصالحية الريا

وعلى مدى بضع السنوات  الى القيمة الكبيرة لألخطاء املتوقعة ولنتصور ان الناش ئ

. . كل ذلك يستدعي  الرياضة يبذل جهودا غير قليلة ليحقق النجاح في ذلك النوع من

ئ املناسب للممارسة الناش  عدم اهدار الوقت والجهد واملوارد املادية من خالل اختيار

  الرياضة بالعموم ونوع الرياضة املناسبة ملؤهالته.

هذا  ان عملية االنتقاء تعني ان نحصل على فكرة ذات احتمال عالي حول كون      

الرياضة، أي  الناش ئ يمتلك قابلية على مواصلة التدريب مع الناشئين بنجاح في نوع

ل للمستويات العليا للحصول على انه سوف يواصل التدريب في املستقبل للوصو 

مرحلة سن معينة  املستوى العالي الجيد، وهذا يقصد به املستوى الرياض ي العالي في

لخصائص نوع اللعبة  على أساس تطور عقلي وفسيولوجي معينين وعلى درجة متطورة
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ان مستوى األرقام  كما   والتربوية الرياضية كالقابلية الجسمية و الفنية و الخططية

يمكن ان يصل  القياسية الحالي واملستوى الرياض ي املتميز في غالبية األنواع الرياضية

املحددات  إليه فقط أولئك الرياضيون الذين يتمتعون بمستوى عال جدا في نمو

املواصفات و  النفسية وستتعقد عملية البحث عن املوهبة الرياضية التي تمزج تلك

عملية اختيار الناشئين  وتعد ا النوع من الرياضةالقابليات التي تحدد النجاح في هذ

 للتدريب الرياض ي املوضوع االساس ي للمدرب. 

 

لذا توجب ان تتم عملية البحث عن املوهبة في اللعبة بطريقة علمية كي تؤدي   

الغرض منها وبما ينعكس على نوعية االفراد املناسبين ملمارسة لعبة كرة اليد.  ويمكن 

   :كما يلي العلمي اء الناشئين املوهوبين بلعبة كرة اليد باألسلوبتلخيص مزايا انتق

 يمكن ان يستغرقه الناش ئ  ان االنتقاء باألسلوب العلمي يقصر الوقت الذي

 .للوصول إلى أفضل مستوى ممكن باللعبة

 االنتقاء من خالل األسلوب العلمي يساعد املدربين فى العمل مع أفضل  ان

 .بما يتناسب مع متطلبات لعبة كرة اليد الناشئيناملتوفرة من  الخامات

 يوفر الفرصة للعمل مع مدربين  ان انتقاء الناشئين باألسلوب العلمي يمكن ان

 أفضل.

 الفرصة للناشئين املوهوبين فعال للوصول  ان االنتقاء باألسلوب العلمي يتيح

 إلى املستويات العليا.

 حدة تقريبا بحسب املحددات درجة تجانس الناشئين املوهوبين تكون وا ان

 .مستويات األداء العلمية مما يحفزهم مع تقدم

 الثقة أكبر  ان انتقاء الناشئين بكرة اليد من خالل األساليب العلمية يعطيهم

  .اذ يؤثر ذلك ايجابيا في التدريب واألداء

 
 :اهداف االنتقاء بكرة اليد 

يط للتدريب في االلعاب ان اختيار الناشئين وانتقائهم عملية مهمة في التخط

الرياضية والتي من بينها كرة اليد كونها تمكن العاملين في املجال الرياض ي على العموم 

وكرة اليد بالخصوص من الحصول على االفضل من حيث نوعية الرياضيين 
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املمارسين للعبة التخصصية وزيادة فرص الوصول الى اعلى مستويات االداء في مجال 

ن نلخص بعض االهداف املرجوة من عملية اختيار الناشئين االفضل اللعبة، ويمكن ا

 بمرحلة الناشئين 
ً
 مع متطلبات لعبة كرة اليد االدائية في مراحل التدريب بدءا

ً
تناسبا

 للمستويات العليا بالنقاط االتية:
ً
 وصوال

 االكتشاف املبكر للموهوبين في لعبة كرة اليد. -1

توجيه الراغبين بممارسة لعبة كرة اليد الذين تناسب اللعبة ميولهم   -2

 .النفسية بغية استثمار الوقت وبنفس الوقت تشذيب سلوكياتهم واستعداداتهم 

تحديد الصفات النموذجية )البدنية والنفسية واملهارية والخططية( التي يجب  -3

 لعبة كرة اليد.لافرها لتحقيق التفوق في املستوى تو 

قتصاد في الوقت والجهد والتكاليف في تعليم وتدريب من يتوقع لهم تحقيق اال -4

 مستويات عالية في املستقبل.

توجيه عمليات التدريب لتنمية وتطوير الصفات واملتطلبات االدائية الخاصة بلعبة  -5

 كرة اليد.

اختيار االفضل من بين الناشئين الذين تم انتقاءهم وفق املحددات الخاصة  -6

باالنتقاء للعبة كرة اليد لتمثيل االندية واملنتخبات وفي مختلف املراحل العمرية، اذ ان 

عملية انتقاء الناشئين في لعبة كرة اليد هو ليس فقط إليصالهم في املستقبل 

 النتقا
ً
ء االفضل لتحقيق االنجاز والفوز على مستوى للمستويات العالية بل ايضا

 مرحلتهم العمرية. 

 :حمددات انتقاء الناشئني بكرة اليد 
ان اختيار الالعبين الناشئين في االلعاب الرياضية هي االساس في تحديد الرياض ي املناسب 

للوصول للمستويات العليا عن طريق االكتشاف املبكر للموهبة الرياضية في مختلف 

يات الرياضية ومن املؤكد بان اكتشاف امكانية وقدرة الناش ئ ونوع الفعالية او النشاط الفعال

الرياض ي الذي يتناسب مع موهبته ومؤهالته يتطلب التعرف والتعمق بشكل دقيق على 

العوامل التي تؤهله بالوصول الى اعلى املستويات من حيث القدرات البدنية والقياسات 

ارية والعقلية والنفسية ،وتتم عملية التعرف واالنتقاء بأساليب الجسمية والوظيفية وامله

علمية مبنية على اسس وضوابط محددة ، ففي كرة اليد فان انتقاء واختيار الالعبين املميزين 
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للمستويات العليا يبدأ من انتقاء الناشئين املوهوبين وفق محددات وضوابط يمكن تلخيصها 

 باملحددات التالية:

 النثروبومترية )القياسات الجسمية(.القياسات ا (أ

 القياسات الفسيولوجية. (ب

 القدرات البدنية والحركية. (ج

 القدرات العقلية. (د

 القدرات النفسية واالجتماعية. (ه

 السن املناسب لالختيار. (و

 القياسات االنثروبومترية )القياسات الجسمية( (أ

وهي احد املحددات املهمة في اختيار الالعبين الناشئين في لعبة كرة اليد، والتي يقصد بها 

املحددات الجسمية من قياس الطول والوزن ، كطول القامة وطول االطراف وكبر حجم 

الكف وعرض الكتفين والوزن املناسب كلها قياسات انثروبومترية يتم من خاللها اختيار 

يمكن ان يصل للمستويات العليا، وذلك عن طريق اتجاهين في تحديد  العب كرة اليد الذي

تلك القياسات، فاالتجاه االول من خالل تحديد القياسات املتميزة للناشئين حسب مرحلتهم 

العمرية بشكل مباشر فالناش ئ الذي يتميز على اقرانه الذين هم بنفس مرحلته العمرية في 

 اذا توفرت فيه الطول الفارع او بأطراف طويلة وقو 
ً
ية او عرض االكتاف سيكون مؤهال

املحددات االخرى للوصول للمستويات العليا اذ اثبتت البحوث العلمية ان الناش ئ سيبقى 

 في تلك الصفة الجسمية بعد اكتمال نموه، اما االتجاه اآلخر في ضبط وقياس الصفات 
ً
متميزا

اشئين الذين سيصبحون مناسبين من الجسمية فهو االستعانة بعلم الوراثة في تحديد الن

ات ملا سيصل اليه الناش ئ من صف تنبؤيةحيث الصفات الجسمية في املستقبل وهي عملية 

وقياسات بعد اكتمال نموه وتتم عن طريق القياسات الجسمية لالب واالم واالخوال 

ت اواالعمام، على اساس ان الناش ئ في املستقبل سيحمل مواصفات عائلته ومنها القياس

 الجسمية املنتقلة عن طريق املوروثات الجينية.

 املقاييس الفسيولوجية: (ب

والتي يتم من خاللها قياس القدرات الفسيولوجية التي يتمتع بها الناش ئ من كفاءة      

جهاز القلب والتنفس وباقي االجهزة الوظيفية ن مع مراعاة التطور البيولوجي ألجهزة الناش ئ 

 قياس الفسيولوجية حسب مرحلت
ً
ه العمرية ، ويتم من خالل هذه املقاييس قياس مثال
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معدل النبض القلبي والسعة الرئوية  وغيرها ومدى سالمة هذه االجهزة الوظيفية في اداء 

عملها خالل ممارسة لعبة كرة اليد حسب مرحلة الناش ئ العمرية سينبئ بإمكانية تطور 

لنموها البيولوجي من خالل اكتمال نمو ادائها على مدى اكتمال نموها الوظيفي كانعكاس 

 الناش ي والخضوع للتدريب املبرمج واملتدرج مع تدرج مرحلة الالعب العمرية.

 القدرات البدنية والحركية: (ج

ويقصد بها القدرات واالمكانيات التي يحملها الناش ئ من حيث الصفات البدنية كالقوة   

التوافق العضلي العصبي و الرشاقة ... والسرعة والتحمل واملرونة والحركية كالتوازن و 

وبحسب متطلبات لعبة كرة اليد في اطار تلك القدرات العامة والخاصة، وتجدر االشارة الى 

ان القدرات الحركية تظهر عند الناش ئ ويكتمل نضوج اجهزتها الجسمية في عمر مبكر مما 

 عن املدربين من تأشي
ً
يزين في تلك ر الناشئين املتميمكن املعلمين واملدرسين الرياضيين فضال

القدرات الحركية كون نضوجها يرتبط بنضوج الجهاز العصبي لدى االنسان والذي يكتمل 

 للقدرات البدنية سابقة الذكر التي على املعنيين بموضوع اختيار ناشئي 
ً
 قياسا

ً
نضوجه مبكرا

ت صة بقياس القدرالعبة كرة اليد ان يتابعوا تطورها واكتمال نضوجها بإجراء اختبارات خا

البدنية واملرتبطة بتدرج نضوجها الى مراحل البلوغ مما يحتم على املربين الرياضيين العاملين 

في مراحل الناشئين )لم يكتمل نضوج اجهزة الجسم البدنية والوظيفية ( ان يضعوا 

 االختبارات واملناهج التدريبية بما يتناسب مع مرحلة الناشئين العمرية.

 ت العقلية:د( القدرا

ويقصد بها االختبارات واملقاييس التي تظهر قابلية الناش ئ الذهنية والعقلية في ايجاد   

واداء الواجب الحركي املناسب بأسرع وقت وذلك بإداء مهارات لعبة كرة اليد بشكل فَعال 

اي النجاح في الوصول وتحقيق الهدف من اداء املهارات الخاصة بلعبة كرة اليد، كقابلة 

لناش ئ على التصرف بذكاء للتخلص من مدافع الخصم الذي يحاول بقدراته البدنية ا

والعقلية منعه من الدخول على املرمى، اذ يعد مستوى االدراك، والتركيز، والذكاء...، للناش ئ 

 مهما للتنبؤ بمستواه في املستقبل. ومن املعلوم بان كرة اليد تندرج ضمن الفعاليات 
ً
معيارا

ت املفتوحة فاداء املهارة خالل اللعب يحدد عوامل ظرفية آنية من منافس او ذات املهارا

 زميل ما يجعل القدرات العقلية فاعلة في نجاح الالعب في مسارة بهذه اللعبة. 

 

 القدرات النفسية واالجتماعية: (ه



7 
 

اذ ان مالحظة الصفات النفسية االيجابية للناش ئ يمكن ان تعطي املعنيين باختيارهم  

يز بين ناش ي وآخر وابرز القدرات النفسية لالعب كرة اليد هو حب اللعبة واستعداده التمي

لالستمرار في ممارستها وتحمل ضغوطات اللعب والتدريب البدنية والنفسية مما يعني ان 

اللعبة تنسجم مع ميوله وتشبع رغباته النفسية وايضا فأنها تبرز صفاته النفسية كالشجاعة 

اطار جماعي يفرضه واقع لعبة كرة اليد التي تعد لعبة جماعية مما يبرز  والتحمل النفس ي في

رغبة الناش ئ في مشاركة زمالءه واقرانه بعالقات اجتماعية ناتجة من مشاركة الفريق 

الصعوبات التي يمرون فيها خالل اللعب والتدريب ومشاركتهم لحظات الفوز والفرح به مما 

 اعية كمحصلة ملمارسة لعبة كرة اليد . يبرز ويطور مهارات الناش ئ االجتم

 السن املناسب لالختيار: (و

يعد العمر املناسب الختيار الناشئين من الحلقات املهمة في تحديد والتنبؤ بالناش ئ املتميز 

 للوصول الى املستويات املتقدمة 
ً
 وفنيا

ً
في لعبة كرة اليد، اذ ينبغي على الناش ئ التسلسل بدنيا

 الى العمر الزمني ) اي زيادة سنوات التدريب بالبدء بأصغر اي انه بزيادة العمر 
ً
التدريبي نسبة

اداء مهارات لعبة كرة اليد وانتظامه في التدريب لتطوير مستواه( البرعم عمر يتمكن فيه 

يزيد من اكتسابه للقدرات البدنية واملهارية والخططية مما يزيد من فرص ارتقائه باملستوى 

 مهاراتها بأداءممارسة لعبة كرة اليد  صغار ى هذا االساس يمكن للفي لعبة كرة اليد، عل

سنوات الحتواء لعبة كرة اليد على مهارات  8 -6االولية البسيطة بهدف تعلمها في سن 

اساسية اولية بسيطة كاملسك والرمي والقفز ثم يمكن ربط تعلم املهارات البسيطة ببعض 

ر كالقوة والسرعة والتحمل بعد عم اض ي الصغير الريالصفات البدنية بشدد تتناسب مع عمر 

 الى 12ال
ً
سنة ومن ثم يمكن زيادة التحميل البدني والبدني املهاري للعبة كرة اليد وصوال

سنة، هذا ومن املعروف بان العمر الزمني الذي يحدده 16التحميل القصوي في سن ال

 سنة .  23ي سن املختصون لوصول العب كرة اليد الى اعلى مستويات االداء هو ف

 

 :مراحل االنتقاء بكرة اليد 

والنتقاء الناشئين انواع متعددة تختلف باختالف الغرض من ذلك االنتقاء لالعبي كرة 

 اليد وكالتالي:   

 االختيار املبدئي )التمهيدي(: .0
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ضمن    االنتقاء لتوجيه الناشئين املناسبين ملتطلبات لعبة كرة اليد لالنتظام في اللعب

املرحلة محاولة جذب اهتمام اكبر عدد ممكن من األطفال و الناشئين  تعنى هذه اللعبة.

نحو إمكانية ممارسة لعبة كرة اليد، ويتم ذلك من خالل املقاييس املوضوعية  املوهوبين

لغرض التعرف على  كما في ومن خالل الختبارات التي تصمم لألطفال والناشئين

هذه املرحلة بالفئة العمرية  هاري املتوقع، وتنحصرمستوياتهم ومعدالت نموهم البدني امل

املتطلبات األساسية للعبة كرة اليد  سنوات، لغرض فحصهم وانتقاء من تتوفر فيهم 6-8

 مستعينين بالوسائل األساسية للعبة.

 

 

 االختيار التخصص ي )الفحص والتعمق(: .5

هم اليد وتقسيماالنتقاء التخصص ي ضمن الناشئين الذين تم اختيارهم للعب كرة 

ضمن فريق  للتخصص في مراكز اللعب املختلفة ضمن الفريق فاملواصفات املطلوبة

حيث املتطلبات  كرة اليد تختلف من مركز لعب الى آخر فمركز الساعد يختلف من

البدنية واألدائية يختلف عن متطلبات العب الزاوية واألخير بدورة يختلف عن 

الفريق وتكامل خطوط اللعب  ذلك بهدف تجانس متطلبات حارس املرمى وهكذا، كل

الفحص ملجموعة الناشئين  وتعنى هذه املرحلة تعميق فيه الهجومية والدفاعية.

الذين يرغبون التخصص في مركز معين وممن يراهم املدرب مناسبين لهذا 

املرحلة بعد فترة تتراوح من ثالثة الى ستة أشهر من بدأ املرحلة  التخصص، وتبدأ هذه

تتشكل لجنة لدراسة االستمارات املقدمة من املدربين على الناشئين ونتائجهم  ألولى اذا

املباريات واالختبارات واملقاييس للتعرف على مستوياتهم مع االهتمام بالتقارير  فى

الطبية. وفى حالة وجود بعض الناشئين ممن ال يتمتعون بنتائج وفقا ما هو مطلوب 

ارات واملقاييس، يمكن إبعادهم عن التدريب الن بقاءهم يؤثر املباريات واالختب منه في

العينة الجيدة من حيث االنجازات والتكيف. وتتراوح أعمار هذه الفئة  سلبا على

 سنة.  12-90من  العمرية

 االختيار للمنتخبات املحلية والوطنية:  .3

ت فيهم الشباب للمنتخبات الوطنية ممن توفر  تعنى هذه املرحلة انتقاء الناشئين

للعبة كرة اليد من مراكز  واملهارية املناسبة والنفسية والعقليةاملواصفات البدنية 
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 البطوالت واالوملبية أو املسابقات الدولية  لتمثيل الدول في واملدارس الرياضيةاألندية 

بغرض تمثيل  واألندية الرياضيةمنتخبات املحافظة  القارية كما ان تشمل هذه املرحلة

 املختارة في املحافل القطرية والدولية.املجموعة 

وعلى ضوووووء ما سووووبق يمكن القول ان عملية االنتقاء لالعبين الناشووووئين في كرة                 

اليووووود عمليوووووة مسووووووووووووووتمرة ومتحركوووووة وهي طويلوووووة االمووووود تسووووووووووووووتهووووودف التنبؤ بووووواملسووووووووووووووتقبووووول          

تمر بعووووودة مراحووووول ، وهوووووذه املراحووووول            فوووووإنهووووواالريووووواضوووووووووووووو ي لنووووواشوووووووووووووو ئ كرة اليووووود على ذلوووووك 

، فبعد اختيار الناشووووو ئ بشوووووكل مبد ي اولي بعضوووووهاتؤلف عملية االنتقاء منسوووووجمة مع 

للعب كرة اليد حسووب مقاييس موضوووعية حاضوورة او مسووتقبلية تنبؤيه، تأتي مرحلة 

 لكل مركز من مراكز اللعب 
ً
التخصوووص في االنسوووب من بين املجموعة املختارة مسوووبقا

، ومن ثم توووأتي املرحلوووة التوووأهيليوووة والتي يخضووووووووووووووع فيهوووا االفضوووووووووووووووول من بين النووواشووووووووووووووئين 

املختصووووين في املرحلة السووووابقة وخضوووووعهم العملية التأهيل التخصووووصوووو ي  على ضوووووء  

 النتائج التي حققوها في املرحلة التخصصية.

 
 

 نواع االنتقاءا: 

 

 االنتقاء امليداني: (0

واملتابعة لعروض نشاطات  هذا النوع يأخذ وقتا طويال من االختيار واملراقبة     

املباريات، ومن عيوب هذا النوع انه ال  الرياض ي سواء كان ذلك أثناء التدريب أو

الالعب الدائمة، وهذه العيوب لكفاءة وقدرة  يعطى الضمان األكبر والدقة العالية

 .املباريات األولى للرياض ي يمكن الكشف عنها وظهورها من خالل

االختيار 

التخصص

 ي

االختيار 

 التأهيلي

مراحل اختيار 
 ناشئي كرة اليد

االختيار 

 المبدئي
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 االنتقاء التجريبي:  (5

انتشارا يقوم به املدرب وهو عبارة عن بحث كيفي محدد  هذا النوع هو األكثر   

الخبرة والتجربة للقيام بمعاينة نشاط الالعب ومميزاته بحسب  أو تقديري نتيجة

العلمية والنظرية بالنسبة  يقدره املدرب، فاملعاينة تتطلب قسم كبير من الخبرةما 

العب مع أخر يعد نموذج  للمدرب ملقارنة الالعبين مع بعضهم وخاصة مقارنة

يستند عليها املدرب لالنتقاء  مثالي في نوعية املعاينة وتتطلب أيضا أسس علمية

 .الالعبين ذوي القدرات العالية

 

 املركب:  االنتقاء (3

 يعتمد على التصنيف لنوع الفاعلية الجماعية التي تتطلب من الرياض ي    

مميزات خاصة يمكن تحقيقها من خالل االختبارات الرياضية التي تم إجراءها 

الالعبين. اذ من املمكن ان تظهر بعض العناصر لم تحقق في الرياض ي أثناء  على

تغاض ي عن بعض هذه النواقص مؤقتا االنتقاء بهذه الحالة فانه يمكن ال تنفيذ

ففي كرة اليد يمكن ان ينتقي املدرب  .املمكن تعويضها وتطويرها مستقبال ألنه من

 القوة 
ً
الالعب وفق مواصفات جسمية مثالية للعبة كرة اليد ولكن ينقصه مثال

البدنية املناسبة على اعتبار ان املدرب سيعمل على بناء القوة املناسبة للرياض ي 

 الل املناهج التدريبية.من خ

 

 :انتقاء حارس املرمى 

ان مركز حراسة املرمى هو املركز األهم في كرة اليد بحسب اراء املختصين باللعبة     

وهذا يحتم العناية الفائقة بحارس املرمى وانتقائه بدقة فائقة كونه الورقة الرابحة 

انون كرة اعطى قملباراة. وقد األولى في الفريق التي يمكن من خاللها تحقيق الفوز في ا

صد الكرات املصوبة على  فياملرمى استخدام جميع اجزاء جسمه  اليد الحق لحارس

له التعامل مع الكرة كباقي الالعبين خارج منطقة مرماة، فهو بذلك  املرمى، كما سمح

 خالل القانون ان يتمتع بالكثير من املميزات التي تمكنه من املشاركة فى يستطيع من

فهو  العمليات الدفاعية والهجومية، سواء كان ذلك داخل منطقة مرماه او خارجها،
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املهاري  بذلك يلعب دورا مميزا في اداء الفريق سواء كان ذلك من الجانب البدني او

 .او الخططي

فال بد ان يتميز عن باقى افراد  ولكي يؤدي حارس املرمى هذا الدور املتميز والفعال    

والنفسية والفسيولوجية، كمحددات  املواصفات الجسمية والبدنيةالفريق ببعض 

اساسية فى عملية انتقاء حارس مرمى كرة اليد، كذلك التنبؤ باملستوى الذي يمكن 

  .بمستوى عالى من الكفاءة تحقيقه وامكانية استمراره في ممارسة اللعبة

ة من ان تدخل مرمى كرة اليد هو منع الكر  ان الهدف األساس ي لحارس املرمى فى    

من قانون كرة اليد. وقد  إطار وارتفاعه مترين وفى  أمتار 3يبلغ اتساعه  الذيفريقه 

او يشتت الكرة بأى جزء من جسمة خالل تواجدة  منحة القانون صالحية ان يصد

زمالئه لبدء عمليات  أحدامكانية لقفها ومناولتها الى  فى منطقة مرماة باالضافة الى

فأن مهارت حارس املرمى كمركز لعب فى الفريق تختلف  هذا املنطلقالهجوم، ومن 

ف تصياالخرى للفريق ومن ثم اختلفت الصفات التى يجب ان  عن باقى العبى املراكز

وعند انتقاء حارس املرمى فى كرة اليد  .باقى العبي مراكز الفريق بها حارس املرمى عن

 :مراعاة عدة محددات هامة منها يجب

  الجسمية.املحددات 

  البدنية املحددات. 

 )املحددات الفسيولوجية )الوظيفية. 

  النفسيةاملحددات. 

 .محددات خاصة باملهارة 

 

 :احملددات اجلسمية 

  :أـ الطول 

كرة اليد سواء على  مجال فياجريت  التياجمعت الدراسات والبحوث        

القامة نوعا ما. طوال  املستوى املحلى او الدولى ان حراس املرمى يجب ان يكونو

مساحة الهدف  ولو ان هناك حراس مرمى متوسطى القامة تفوقوا فى تغطية

حراس  لتمعتهم بسرعة رد فعل باالضافة الى الرشاقة واملرونة أفضل من بعض

كرة  املرمى طوال القامة. ويتراوح اطوال القامة لحراس املرمى على مستوى فرق 
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  .طول الفارع قد يصل الكثر من متريناليد العاملية بين متوسط الطول الى ال

فأذا كان وعموما وجب االهتمام بانتقاء الحارس املناسب من حيث الطول. 

تكون هناك خطورة تهدد مرماه في حالة  الحارس قصيرا بصورة مبالغ فيها قد

املرمى، وفى نفس الوقت يجب ان ال يكون  الكرات املصوبة في الزاوية العليا من

مما يقلل من كفاءته في اداء دوره وخاصة  طويال بصورة مبالغ فيهاحارس املرمى 

الزوايا املنخفضة )الكرات االرضية(. كلما  عند صد الكرات املصوبة على املرمى فى

ضرورة ملحة فى ان يقوم املدرب بتخطيط برامج  زاد طول الحارس كلما كانت هناك

تحسين الرشاقة والسرعة هناك عناية خاصة ل تدريبية لحارس املرمى بان يكون 

اما بخصوص التنبؤ بطول القامة  الحركية لديه. سواء سرعة رد الفعل او السرعة

لدى الناشئين فان املعادلة اآلتية تحدد االطوال املتوقعة على مؤشرات القياس 

سنة.  اذ تحدد املعادلة التالية الطول  21: 8الالعبين ما بين  االول وفقا العمار

  :ور املتوقع للذك

 ( 1098×طول األب +طول األم                                       ( 

 = --------------------------------- الطول املتوقع للناش ئ

                                                                      2 

نية في املراحل الس ترتبط بالجوانب الوراثية فيما يخص عامل الطول وتستخدم يوه

 .املختلفة

 :الوزنب ـ 

كيلو  82_ 22فى كرة اليد مابين  –االولى  الدرجة–تتراوح اوزان حراس املرمى       

مراعاة ان يتناسب طول حارس املرمى مع وزنه  غرام اال انه فى جميع االحوال يجب

 29طوله ووزنه تدريجيا حتى وصول سن ال  ويتناسب سن الالعب مع كل من

 .والوزن املناسبان له تقريبا. فكلما زاد سن الناش ىء زاد الطول 

 

 :جـ ـ النمط الجسماني

كرة اليد ان كل خط من خطوط اللعب بل كل مركز  يف ون يرى املتخصص        

اللعب له مواصفات ومتطلبات جسمية خاصة تميز العبيه، ويهم مدرب  من مراكز

خاصة ومدرب الناشئين بصفة عامة ان يتعرف على النمط  كرة اليد بصفة
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من القيام بواجباته الدفاعية  يمكنه والذياملرمى  ملركز حارس يالجسمان

النمط الجسماني مرجعه اساسا في الغالب الى اصول ومعلومان  بكفاءة.والهجومية 

حدود  يفالتدريب الرياض ي العلمي واملنظم تنميته وتطويره  وراثية ويمكن عن طريق

والنمط بالنمط النحيف )النحيل( متمثلة  أساسيةانماط  معينة. وهناك ثالثة

، كما يمكن ان يكون هناك انماط وسيطة بين ) )املكتنزوالنمط السمين  العضلي

وقد وجد انه من خالل البحوث والدراسات ان افضل االنماط مناسبة  .منهاكل 

والنحيف ويطلق  يا بين النمط العضلفى كرة اليد هو الذى يجمع م لحراس املرمى

 ف.العضلي النحي عليه النمط

 

  :احملددات البدنية 
 البدنيالى حد كبير على االعداد  يعتمد اداء حارس املرمى املتميز فى كرة اليد كما 

و الخططي والنفس ي اذ يستخدم  ي املهار  للصفات البدنية الى جانب االعداد يالعال

العديد من الطرق واالساليب املختلفة للقيام  حارس مرمى كرة اليد اثناء املباريات

املطلوبة لهذا املركز الهام من مراكز اللعب بصورة  بالواجبات الدفاعية والهجومية

سرعة معينة لتنفيذ الواجبات املطلوبة في التوقيت  مناسبة ومتميزة وهذا يتطلب

عندما يكون هناك تكامل للصفات البدنية الضرورية  ملناسب، وهذه السرعة تتما

 لحارس مرمى كرة اليد.

البدنية االساسية  كما ان من املتفق عليه في كرة اليد على ان الصفات      

(، السريعةالقوة  (القدرة العضلية القوة العضلية، يلحارس املرمى تتمثل ف

، املرونة، التوازن  ،، الرشاقةة، السرعيالتنفس  يور الد التحمل، يالتحمل العضل

املرمى سواء عند قيامة باداء الواجبات  ما حللنا طبيعة اداء حارس وإذاالتوافق. 

املتطلبات البدنية لحارس املرمى كمركز  الدفاعية او الهجومية نستخلص الى ان

لالعبى  الصفات البدنية الضرورية من مراكز اللعب فى كرة اليد يتطلب نفس

الصفات  هفهذ مختلفة. يوخطط ي ومهار  ياملراكز االخرى ولكن بطبيعة اداء بدن

واقل  فاعلية أكثر همهمت البدنية عندما تنمى وتطور لدى حارس املرمى تصبح

 مجهود،والهجومية بأقل  الدفاعية هواجبات يجهدا او بمعنى اخر يستطيع ان يؤد
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  ؤداةالحركات امل فيان يكون هناك اقتصادا  أي
ً
عن زيادة فرص نجاح ادائه فضال

 .املهاري 

  .)احملددات الفسيولوجية )الوظيفية 

 توجد عوامل كثيرة لها اهميتها كمؤشرات وظيفية يجب ان يتصف بها حارس      

 مرمى كرة اليد ويجب اخذها فى االعتبار عند اجراء االختبارات الفسيولوجية

 :العوامل هالنتقاء حارس املرمى ومن اهم هذ

 : لحالة الصحية العامةا .أ

 ارس املرمى بصحة جيدة وان يكون خاليا من املعوقاتان يتمتع حاذ يجب 

 يالغذا املتوطنة واملعدية واالمراض الخاصة بالتمثيل  كاألمراضالوظيفية 

 الحركي.واصابات الجهاز  العصبيوالقلب والكلة واالمعاء والجهاز 

 :املورفولوجيةالتغيرات  .ب

ودرجة  والتنفس ي الدوريللجهازين  هى التغيرات املرتبطة بالتكيف بالنسبةو      

فرغات البطينين وحجم  ونوعية تضخم عضلة القلب وسمك جدران واحجام

 سريانتساعد على  التيالطرفية  نالشراييالقلب والتغيرات املرتبطة بالتكيف 

  . الضربة الواحدة فيوحجم الدم املدفوع  القلبيالدم ومقدار حجم الدفع 
 

 :     التنفس ي الدوريالمكانات الوظيفية للجهاز ج. ا

للتحمل الهوا ى  هوائية ملواجهة متطلبات االداءال االمكانات الهوائية وال فيتتمثل و 

 .بحارس املرمىالخاصة هوا ى ال وال

 :الوظيفياالقتصاد د. 

انتاج الطاقة او نسبة  فيللعمليات الوظيفية االرادية واالقتصاد  ضروري  هوو 

ت وثبات ميكانيكية التنظيما ياالوكسجين الدينحامض الالكتيك فى الدم و  تركيز

 ي.قو  عضليعند اداء عمل  العصبية

 .االستشفاءخصائص استعادة ه. 

ونوعية استعادة االستشفاء لحارس املرمى خالل وبعد املنافسة  سرعة فيوتتمثل 

 .االقص ىاقص ى او اقل من  حمل بدنى ألداء
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  :احملددات النفسية 
النفسية الهامة التى يجب ان يتميز بها حارس املرمى فى  سماتناك عديد من اله

الواجبات الدفاعية والهجومية  هادائ فيوتساهم ايجابيا تساعده كرة اليد حتى 

  .السمات هاو مهارية او خططية ومن امثلة هذبدنية  سواء كانت هذة الواجبات

 . الشجاعة -أ

 . ضبط النفس -ب

 .هالقدرة على تركيز االنتبا -ج

 . هاالنتبا القدرة على توزيع -د

 . القدرة على اتخاذ القرار -ه

 . تحمل املسئولية -و

 .الثقة بالنفس -ز

 

  احملددات اخلاصة باملهارة:

 :خاصة منها ييجب ان يتميز بنواح ذا املركزالعب له والختيار

ون كما تك هالكرات والوقوف بين قائمى املرمى وتحت عارضت يتحد الرغبة فى هلدي -أ

ملواجهة التصويب الذى يتميز بالقوة من مسافات قصيرة بكل  الشجاعة هلدي

 ه.جسمة دون اغالق عيني

 إلعاقة القوةو على قدر مناسب من القوة والتحمل والسرعة والرشاقة واملرونة  . -ب

 هت البطن خاصة التى تساعدعامة وقوة عضال  هالكرات القوية بعضالت جسم

فى مواجهة التصويب دون خوف والتحمل حتى يمكن االستمرار لنهاية املباراة 

وكذلك من حيث السرعة  .هجومااذ يستقبل معظمها دفاعا ويستأنفها  بكفاءة

 تساعد على اداء فهياما الرشاقة . التصويب الحركية وسرعة رد الفعل لصد

  زوايا املختلفة بسرعة ودقةمختلف حركات الصد املتعددة لل

 املفاجئالتغير  فيعلى الوصول الى املدى املناسب وتساعد  واملرونة تعمل

  .املنافسمراوغة  لالتجاهات خاصة عقب

البدء بالتمريرة االولى او تهدئة اللعب  الهجوم بسرعة فيلدية روح القيادة اذ يقوم  -ج

 بصوت واضح وكلمات هزمالئ هالدفاع فيقوم بتوجي فياما  ،املناسبالوقت  في
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والحجز، حاالت الهجوم الخاطف للمنافس في اصة ة خقصيرة هامة وسريع

 هحائط الصد من زمالئ فى تنظيم ووجود مهاجم خال ثم

  ه.على قدمي القدرة على التوازن بان يظل متزنا هديل -د
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عن طرائق الدفاع بكرة اليد كجزء من املفردات النظرية ملادة كرة اليد  حماضرات
 دياىلجامعة  –الرتبية البدنية وعلوم الرياضة كلية  –ة للمرحلة الرابع

  املصدر:

ديالى: املطبعة املركزية جامعة . منهجيةاساسيات  -كرة اليد ليث ابراهيم جاسم؛ 

 .5102لجامعة ديالى، 

 :بكرة اليد طرائق الدفاع
للتغلب على أساليب الهجوم املتقنة واملنظمة للفريق املهاجم يتطلب من أعضاء 

الفريق املدافع التعاون وتوحيد الجهود الدفاعية و االنتقال من الدفاع الفردي أو 

 دفاع املجموعات إلى العمل كوحدة واحدة في الدفاع، وهذا ما يسمى بالدفاع الفرقي

 والذي يمكن تنفيذه من خالل ثالث طرائق رئيسيه هي :

   طريقة الدفاع عن املنطقة 

  طريقة الدفاع رجل لرجل 

  )طريقة الدفاع املختلط ) املركب 

إن لجوء الفريق إلى استعمال هذه الطريقة أو تلك يكون بتوجيه من املدرب، وهذا 

ملي انبيها النظري والعالتوجيه يجب أن يكون مبنيا على أسس موضوعية مضبوطة بج

 بما يؤمن أفضل النتائج للفريق املدافع. 

 :ومن هذه األسس 

  أن يكون اختيار املدرب للطريقة الدفاعية بما يتالءم مع الخطة الهجومية

 للفريق املنافس.

  إن الطريقة املختارة يجب أن تتالءم مع خبرة الالعبين املدافعين وقدرتهم

 املهارية والبدنية.

  أن يأخذ املدرب بنظر االعتبار عدد األهداف التي سجلت على الفريق، وعدد

األهداف التي سجلها الفريق والزمن املتبقي من املباراة ، عندما يرغب بالتغيير 

 من طريقه دفاعيه إلى أخرى أثناء املباراة.
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 :طريقة الدفاع عن املنطقة 
تعد هذه الطريقة من أفضل وأكثر الطرق استخداما في لعبة كرة ليد، وتتلخص هذه 

الطريقة، بأن يعمل جميع أفراد الفريق املدافع كوحدة واحدة للدفاع ضمن املنطقة 

القريبة لخط الستة أمتار، من خالل تحركات وواجبات دفاعيه لحظية يقوم بها 

فاعي، إذ إن من األهمية أن تتم هذه املدافع داخل إطار املجموعة للتشكيل الد

التحركات والواجبات واملسؤوليات اللحظية الفردية في توقيتها املتزامن داخل 

التحركات الجماعية للتشكيل الدفاعي الفرقي الذي يتخذه الفريق للمحافظة على 

تماسكه ضد جميع العمليات الهجومية التي تتم من خالل التمركز املتفق عليه نسبة 

موقع املدافعين من خط املرمى. ولضمان نجاح الفريق املدافع في مهمة الدفاع  الى

البد لهم من إتباع  االسس واملهارات الفردية االساسية ومهارات اللعب الفردية 

 الى تشكيل الفريق في دفاعه عن منطقة مرماه وهذه االسس 
ً
والجماعية وصوال

 واملهارات تتلخص بما يأتي:

 للحظي من داخل التشكيل باعتماد املهارات الفردية حسب العمل الدفاعي ا

 ادبيات ذلك التشكيل الدفاعي.

  تأمين حالة التساوي العددي ومنع الفريق املهاجم من احداث تفوق عدد في

 منطقة التاثير الهجومي.

  محاولة تحقيق التفوق العددي على املهاجمين لتأمين املوقف الدفاعي بمساندة

 الزميل.

 لسريع اتجاه وجود الكرة من خالل التحركات الجماعية الفراد الفريق التحرك ا

بعملية الزحف املنظم باتجاه موقع التاثير الهجومي املباشر لتقليل الفراغات بين 

 املدافعين.

 .التوافق الجيد في التسليم والتسلم 

  عدم اعتماد املرافقة اللصيقة الحد اعضاء املنافس فالدفاع عن املنطقة يتم

 ملنطقة محددة وليس كاالسلوب املعتمد في دفاع رجل لرجل.با
ً
 ن يكون املدافع مؤمنا

 

 :وفيما ياتي ملخص لتلك املبادئ واالسس الدفاعية لدفاع املنطقة 

 العمل الدفاعي اللحظي من داخل التشكيل: - 0
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على كل العب مدافع أن يؤدي واجباته الدفاعية ضمن حدود منطقته داخل      

على أن يكون أداء الواجبات بتصرف ميداني سريع وذكي وحسب ما متفق التشكيل، 

 عليه مسبقا في التدريب ومميزات والالعبين املهاجمين وبإحدى الطرق اآلتية:

 :وفيها ينتظر املدافع مهاجمة املسئول عن مراقبته في مركزه  بطريقه سلبية

 الدفاعي.

 :اجمه إلرباكه بعد استالمهوفيها يتقدم املدافع ملالقاة مه بطريقه هجومية 

 الكرة.

 :وفيها ينقض املدافع على مهاجمه لحظة استقباله الكرة بطريقه حادة. 

 

 تأمين حالة التساوي العددي:  - 5

وتعد من أصعب مسؤوليات دفاع املنطقة، بحيث يقومون املدافعون بالعد        

باستمرار، وتنظيم مواقفهم الدفاعية بناء على هذا وبحيث يكون لكل مدافع العب 

مهاجم يراقبه في كل لحظة، ويحاول املدافع الخالي من مهاجم بالبحث بسرعة عن 

يادة عدديه في مركز دفاعي، مهاجمه، إذ أن خلوه من العمل الرقابي يؤكد وجود ز 

(، إذ يكون الالعب األول من كل جهة 0-6وحسم مثل على طريقة العد في التشكيل )

 عن مراقبه املهاجم ) الجناح ( 
َ
من خط الدفاع هو املدافع رقم واحد، ويكون مسئوال

 وهكذا فأن الالعب الثاني يتولى مسؤولية املهاجم األقرب إلى الوسط .

 

 تحقيق التفوق العددي على املهاجمين لتأمين املوقف الدفاعية : محاولة - 3

عندما يتقدم احد املدافعين ملواجهة العب املستحوذ على الكره ، فأن مسؤولية 

 عن أمين املنطقة الخالية من الرقابةالالعبين املجاورين هي القيام بت
َ
، فضال

إذا حاول املهاجم مسؤوليتهم الدفاعية ضد املهاجم القريب ضمن منطقتهم، ف

املستحوذ على الكره استغالل هذه الثغرة الدفاعية فانه سيواجه أكثر من العب 

 مدافع يحد من حركته، وبهذا يتحقق التفوق العددي.

 

 :التحرك السريع اتجاه وجود الكرة - 4

يتحرك جميع املدافعين كوحدة واحدة اتجاه تواجد الكرة لتحقيق زخم دفاعي في 
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تلك املنطقة ولتضييق الثغرات الدفاعية بجانب تواجد مكان الكرة، مما يحد من 

حركة الفريق املهاجم، ويحول دون مناولة الكرة إلى العبي الدائرة في منطقة الهجوم 

يق املدافع حركة انسيابية ذاتية لألمام األمامية،  ولنجاح ذلك يتطلب من الفر 

 وللخلف وللجانبين ومتناسبة مع سرعة حركة الكرة.

 

 التوافق الجيد في التسليم والتسلم: - 2

يتوقف نجاح املبادئ السابقة على قدرة أعضاء الفريق املدافع في التوافق في عملية 

لتسليم وتسلم الالعبين املهاجمين في حدود املنطقة الدفاعية، بحيث يقوم كل العب 

مدافع وضمن حدود منطقته بمالزمة الالعب املهاجم وعدم التخلي عنه إال بعد أن 

تتم هذه العملية بنجاح، يجب أن يكون هناك  لكياملجاور، و يسلمه لالعب املدافع 

علما إن عملية التسليم والتسلم يمكن أن تتم بإشارة لفظية أو  تدريب مسبق عليها.

 حركية مع مراعاة إن التسليم يكون أوال، ثم يتبعه مباشرة التسلم للمهاجم الجديد.

 

 

 

 :مزايا طريقة الدفاع عن املنطقة 

تساعد على توظيف املهارات الدفاعية الفردية ضمن العمل الدفاعي الفرقي   (1

 مما يساعد على تغطية املدافع الضعيف.

تساعد الالعب املدافع في بذل جهد دفاعي اقل وذلك من خالل ارتباط عمل  (2

 املدافع بمراقبة املهاجم ضمن منطقه محددة.

 تسمح باستئناف هجوم خاطف بسهولة. (3

لفريق املدافع باالنتظام في تشكيل دفاعي مرن ومتحرك حول تساعد أعضاء ا (4

وأمام خط املرمى مباشرة، إذ يتخذ كل العب مدافع مكانا دفاعيا في هذا 

التشكيل، يتناسب مع قدراته وإمكانياته الدفاعية، مما يعزز مسؤولية كل 

العب مدافع، ويزيد من إمكانية تعاونه مع اآلخرين لسد الثغرات الدفاعية 

 العمل على تقليلها.و 

تعد انسب طريقة للحد من خطورة الفريق املهاجم الذي يجيد أعضاؤه اللعب  (5
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 والتصويب من املناطق القريبة.

 

 :عيوب طريقة الدفاع عن املنطقة 

أنها غير فعالة ضد الفريق الذي يمتلك مهاجمين يجيدون اللعب والتصويب  (1

 من املناطق البعيدة.

الحصول على الكرة، وعلى وجه الخصوص في حالة أنها تتسم بالسلبية في  (2

كون الفريق املدافع مغلوبا بفارق قليل من األهداف وفي الدقائق األخيرة من وقت 

 املباراة.

 

 

 :تشكيالت الدفاع عن املنطقة 
لكي يؤدي أعضاء الفريق املدافع واجباتهم الدفاعية اتجاه أعضاء الفريق املهاجم، 

قاعدة أساسية ، يستطيع من خاللها أعضاء الفريق املدافع البد أن تكون هناك 

تنظيم وقفتهم والتعرف على حدود مسؤولياتهم، وبالتالي توحيد جهودهم الدفاعية 

للحد من خطورة الفريق املهاجم، أو إرباك خطة هجومية أو الحصول على الكرة، 

ت موا في تشكيال وتحقيقا لهذه األغراض كان البد ألعضاء الفريق املدافع أن ينتظ

معينه، تختلف الواحدة عن األخرى باختالف عدد الخطوط، يقف فيها الالعبون 

املدافعون، بعد أو قرب هذه الخطوط عن منطقة املرمى، وهناك عدة تشكيالت 

 للدفاع عن املنطقة يمكن حصرها بما يأتي:

 (6 – 1  ( ،)2 - 0 ( ،)0 – 2 ( ،)4 - 5 ( ،)3  – 3  (،)3 - 5 - 0 ) ( ،3 - 0 - 5 ) 

قابلة للتغير في كل لحظة من لحظات املباراة طبقا ألشكال  مرنة،إن هذه التشكيالت 

 
ً
 او مغلقا

ً
 تحرك الالعبين املهاجمين، لذلك يمكن أن يكون التشكيل الدفاعي مفتوحا

 

  :عندما يكون التشكيل الدفاعي املفتوح 
ً
بمعنى ان التشكيل الدفاعي مفتوحا

 فيما بينهم ويتم ذلك بالتمركز في مواقع 
ً
اعضاء الفريق املدافع في مراكز متباعدة نسبيا

بعيدة عن خط املرمى باتجاه خط الرمية الحرة وقد يكون ابعد منها باتجاه خط 

 سافات الدفاعيةاملنتصف، إذ يتحدد هذا التشكيل إذا كان مفتوح أو مغلق على امل
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البينية. فإذا كان تكتل الالعبين على خطين يكون التشكيل مغلق أما إذا زادت 

ناك هذه الحالة مفتوح. وه التشكيل فيواتسعت املسافات الدفاعية على الخطين يعد 

، (2- 1- 3والتشكيل )، (1- 2- 3) منها: التشكيلعدة تشكيالت دفاعيه مفتوحة 

 (.  3 - 3لتشكيل ) (، وا 5 - 1 والتشكيل )

والدفاع املفتوح يتطلب مستوى عال جدا من اللياقة البدنية لالعب الن املسافات 

الدفاعية البينية كبيره فأصبحت تحركات الرجلين لها األهمية الكبيرة في ملء 

 املسافات والفراغات الدفاعية.

 

 ويهدف التدريب على الدفاع في التشكيل الدفاعي املفتوح إلى:

 تطوير املهاجمة املقننة لخط سير الكره أثناء املناولة. 

 تطوير املهاجمة القوية لجسم املهاجم الذي معه الكرة. 

 تعطيل وإيقاف استمرارية الهجوم. 

 تطوير آلية التحرك داخل التشكيل. 

 تطوير القدرة على التغطية اللحظية ) اآلنية ( ملساعدة الزميل. 

 التسليم والتسلم. 

 املدافع و حارس املرمى.التعاون بين  

 إبعاد املهاجمين إلى خارج منطقة وسط اللعب. 

 التزاحم مكان تواجد الكرة. 

 ملء املسافات الدفاعية من خالل تحريك اليدين عند التزاحم. 

 

 : التشكيل الدفاعي املغلق 

ان تشكيالت الدفاع املغلقة هي تشكيالت الدفاع التي تضمن تمركز الالعبين 

اقرب نقطة الى خط منطقة املرمى بما يؤدي الى غلق املساحات الدفاعية املدافعين في 

بين افراد الفريق املدافع. يتكون التشكيل الدفاعي املغلق من خط واحد مثل 

( أو خطين إذ يزيد الخط الدفاعي الخلفي على الخط  0 - 6التشكيل الدفاعي ) 

 (. 2 - 4(، وكذلك التشكيل )  1 - 5األمامي مثل التشكيل ) 

 ويهدف التدريب على الدفاع في التشكيل الدفاعي املغلق إلى تطوير:
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 القدرة على املراقبة. 

 القدرة على املهاجمة القوية. 

 القدرة على سرعة التسليم والتسلم. 

 القدرة على سرعة التعاون بين املدافع وحارس املرمى. 

 آلية التحرك داخل التشكيل. 

 التشكيل.آلية التحرك اللحظي داخل  

 

 

  الدفاع ضد لعب املواقع ترتكز على  االوقائية التي يتخذه تااإلجراءإن

 هما: تينوسيلتين خططي

الحد من خطورة الالعبين السواعد في عمق املنطقة التي يمكن منها   (1

 التصويب من املناطق البعيدة.

السلوك التوقعي الذي يستهدف بشكل أساس ي قطع املناوالت املقصودة إلى  (2

 املهاجمين املندفعين إلى األمام. احد

 

  ( 0 - 6التشكيل الدفاعي :) 
يعد التشكيل الدفاعي األساس ي لكافة التشكيالت الدفاعية  0 - 6إن التشكيل 

األخرى. وفيه يقف جميع الالعبين املدافعين على خط واحد، موزعين بمسافات 

مساحه على امتداد  متساوية أمام خط الستة أمتار، مما يساعد على تغطية اكبر 

خط منطقة املرمى. وفعالية هذا التشكيل تظهر جليا من خالل إعاقة وتعطيل حركة 

املهاجمين في املنطقة املحصورة بين خط الستة أمتار وخط التسعة أمتار، وذلك من 

خالل حرية الحركة لألمام  والخلف والجانب والتي يتيحها هذا التشكيل لالعبين 

 املدافعين. 

نجاح العمل الدفاعي للفريق في ظل هذا التشكيل يعتمد اعتماد كبير على قدرة إن 

 املدافعين في التحرك السريع املنسق.

 

 واجبات املدافعين في األجنحة: 
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إعاقة املهاجم في منطقة الجناحين ومنع تحركه للداخل، وذلك بحجز طريق  (1

 أو مسار  تقدمه .

ذ من مراكز األجنحة ومنع التصويب الدفاع ضد التشكيالت الهجومية التي تنف (2

 منها.

 مساعدة الزميل املجاور عند نقل الهجوم إلى املركز املجاور له. (3

التحرك الجانبي السريع للداخل في اتجاه الوسط عند انتقال ثقل الهجوم إلى  (4

 الجناح األخر.

 

 واجبات املدافعين في منطقة الوسط: 

الالعبين املهاجمين سواء  أحدأن يكون كل مدافع مسئول في كل لحظة عن  (1

 وتبعا ملواقف اللعب. الدائرة،الخلفيين أو العبي 

أن يكون كل العب أمام خط منطقة املرمى، وفي نفس الوقت على استعداد  (2

لالنقضاض السريع ومهاجمة منافسه ناحية الذراع الرامية لحظة استحواذه 

 على الكرة.

لة أو محاولة قطع الكرة عند منع املهاجم من التصويب، وإرباكه خالل املناو  (3

 تمريرها له. 

رجوع املدافع مباشرة إلى املوقع األصلي في التشكيل بعد مناولة مهاجمه للكرة،  (4

ثم التحرك مع املدافعين نحو االتجاه الذي تحركت إليه الكرة حتى يزيد من 

 الكثافة الدفاعية. 

م املستحوذ على محاولة التغطية لزميله املجاور الذي تحرك ملواجهة املهاج (5

 الكرة.

 التعاون مع املدافعين املجاورين والتنسيق في عملية تسليم وتسلم املهاجم. (6

 

 (: 1 - 6مزايا التشكيل )  

 يندر وجود ثغرة دفاعيه نتيجة لتماسك الدفاع وتغطيته للدائرة تغطية كاملة. (1

الوضوح الكبير في أماكن تحرك الالعبين املدافعين، وتحديد مسؤولية كل  (2

 عب مدافع ومعرفته للمهاجم املسئول عنه.ال 
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 يمكن متابعة تحركات املهاجمين بكل سهولة. (3

 يحد من خطورة املهاجمين األماميين ) العبي الدائرة ( وتعطيل حركتهم. (4

 (: 1 - 6عيوب التشكيل)  

ال يحد من خطورة املهاجمين الخلفيين، ويعتبر مجال التصويب مفتوحا أمام   (1

 املهاجمين الذين يجيدون التصويب البعيد.

يعطي فرصه للفريق املنافس الفائز بقليل من األهداف باالحتفاظ بالكرة لفترة  (2

 أطول، وبالتالي الحفاظ بفارق األهداف والفوز.

 

 (: 1 - 6مجال استخدام التشكيل)  

على الرغم مما يتصف به هذا التشكيل من مزايا وما يتصف به من عيوب، إال انه 

 يبقى التشكيل األساس ي الذي يستخدم:

من املبتدئين، ويجب عليهم إتقانه ألنه األساس لتعلم وإتقان التشكيالت   (1

 األخرى في دفاع املنطقة .

، الذي من الفريق الذي يتمتع معظم أعضائه بضخامة الجسم وطول القامة (2

 تكون حركتهم عادة اقل سرعة من املهاجمين.

 من الفريق املدافع الذي يمتلك حارس مرمى جيد في صد التصويب البعيد. (3

من إي فريق مدافع يلعب أمام فريق مهاجم ال يمتلك بين صفوفه مهاجمين  (4

 يجيدون التصويب البعيد.

على الفريق في حالة تقدم الفريق املدافع بفارق ال بأس به من األهداف  (5

 املهاجم.

 

  ( 1 - 5التشكيل الدفاعي :) 
يالحظ في هذا التشكيل وقوف الالعبين املدافعين في خطيين دفاعيين، اذ يقف في 

الخط األمامي العب مدافع، أما بقية الالعبين الخمسة فينظمون في الخط الدفاعي 

لالعبين بهذا الخلفي ويتوزعون على خط منطقة املرمى.  وعلى الرغم من إن وقوف ا

الشكل يزيد من القوة الدفاعية للفريق في املنطقة األمامية ومنطقة الوسط، إال أن 

(. لذا فان نجاح 0-6التغطية في منطقة الجناحين تكون اضعف منها في التشكيل )
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الفريق في الدفاع عن املنطقة في ظل هذا التشكيل يتوقف إلى حد كبير على التناسق 

فع األمامي وعمل املدافعين الخلفيين وعلى مدى تعاونهم في تعزيز الجيد في عمل املدا

القوة الدفاعية في منطقة الجناحين.وطبقا الماكن الالعبين في هذا التشكيل يمكن 

 تحديد واجباتهم الدفاعية على الشكل األتي:

 واجبات املدافع األمامي. -أ 

 واجبات املدافعين في منطقة الوسط. -ب 

 املدافعين في األجنحة. واجبات -ج 

 

 واجبات املدافع األمامي: 

حماية املنطقة الدفاعية األمامية ضد أي العب مهاجم يأتي الستغالل هذه  (1

 املنطقة الخطرة املواجهة للهدف.

يتحرك لألمام بحدود واحد إلى أربعة أمتار ملهاجمة الالعب املستحوذ على  (2

ملنطقة، ثم يعود إلى مكانه أمام الكرة وإرباكه والحد من حركته في حدود هذه ا

خط السبعة أمتار حاال، عند تحول الكره من منطقة الوسط إلى الجانب، أو 

عندما يلجأ الفريق املهاجم للتغير من خطته الهجومية واللعب بالعبي ارتكاز 

 على الدائرة.

 العمل على إعاقة التصويب من منطقته الدفاعية املتقدمة. (3

العمل على منع املهاجمين الخلفيين من االختراق وقطع مناوالتهم لالعبي  (4

 الدائرة.

االستعداد التام للقيام بالهجوم الخاطف أو مساعدة الجناحين لتنظيم  (5

الهجوم الخاطف املوسع مباشرة عند استعادة السيطرة على الكرة من قبل 

 فريقه املدافع.

 

 واجبات املدافعين في منطقة الوسط: 

يقوم الالعب الوسط بتامين املنطقة الدفاعية ضد العبي الدائرة والالعبين  (1

الذين يتحركون في هذه املنطقة، مع قيامه بنفس الوقت بصد وإعاقة 

(  6التصويب على املرمى وذلك بالتعاون مع كل من املدافع األمامي رقم ) 
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 واملدافع األوسط األيسر واملدافع األوسط األيمن.

ان األوسط األيسر واأليمن فال تقتصر واجباتهم الدفاعية على أما املدافع (2

التعاون مع الالعب األوسط والالعب األمامي لصد التصويب وقطع الكرات، 

 بل تتعدى إلى العمل والتعاون مع الالعبين في األجنحة.

 

 واجبات املدافعين في األجنحة: 

واجد في حدود منطقته يحاول كل من الجناحين املدافعين األيسر واأليمن الت

 الدفاعية والتنسيق مع املدافع القريب لتغطية وتأمين منطقتهم الدفاعية الواسعة.

 

  ( 0- 2مزايا التشكيل الدفاعي:) 

يساعد من حد خطورة املهاجمين الخلفيين الذين يجيدون التصويب من  (1

 املناطق البعيدة، خصوصا من املنطقة املوجهة للهدف.

 األمامي من التحرك وأداء واجباته الدفاعية في مجال واسع.يساعد املدافع  (2

 يساعد في سرعة بناء هجوم خاطف على الفريق عند قطع الكرة. (3

 

  (0 – 2عيوب التشكيل الدفاعي:) 

 التغطية الدفاعية تكون قليله وضعيفة في الجناحين. (1

يعد هذا التشكيل ضعيف وغير فعال ضد الفريق الذي يجيد بعض العبيه  (2

 على الدائرة. اللعب

  ( 0 - 2مجال استخدام التشكيل الدفاعي :) 

يستخدم هذا التشكيل ضد الفريق املهاجم الذي يجيد بعض العبيه من املهاجمين    

في فاعلية هجومية من منطقة  تصويب البعيد واملناوالت السريعةالخلفيين ال

ة وقد تطورت الطريقة الدفاعي وغالبا لالعبي الخط الخلفي، املنتصف مقابل املرمى

م وخمسة  9م وال  6( أي أن العب واحد بين خطي الـ  5 - 1( املقلوبة أي )  1 - 5) 

اذ غالبا ما تستخدم هذه الطريقة املحورة من  م 9العبين متقدمين خارج خط الـ 

قبل الفرق املبتدئة والتي لم يصل العبيها الى مهارات دفاعية عالية في التغطية 

السناد ونادرا ما تستخدم من الفرق املتقدمة او ضدها لصعوبة السيطرة على العب وا
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 لكبر مساحة الفاعلية لديه في مثل هذا التشكيل.للفريق املنافس الدائرة 

 

  ( 2 - 4التشكيل الدفاعي :) 
وتأثير إي تشكيل من تشكيالت الدفاع عن املنطقة لم يعد كافيا القول  ان  فعالية

بأن هذا التشكيل أو ذاك يساعد من حد خطورة الفريق املهاجم، بل تعدى إلى أكثر 

من ذلك أال وهو قطع الكرات وبدء الهجوم املضاد. لذا فأن معظم التشكيالت 

 دافعين في الخط الدفاعي األمامي،الدفاعية الحديثة اتجهت إلى زيادة عدد الالعبين امل

وعلى حساب الخط الدفاعي الخلفي، وذلك ملواجهة التطور الحاصل في التكتيك 

الهجومي الحديث وتماشيا مع ارتفاع املستوى املهاري لالعبين املهاجمين وخصوصا 

( انتظام املدافعين في 2 – 4مهارة التصويب البعيد . ويالحظ في التشكيل الدفاعي )

ن دفاعيين، إذ يقف في الخط الخلفي أربعة العبين مدافعين يتوزعون في مراكز خطي

أساسية عند خط منطقة الستة أمتار، ويكونا على استعداد كامل لتأمين مناطقهم 

الدفاعية من هذه املراكز األساسية ، ويقف اثنان من املدافعين في الخط الدفاعي 

اعية الخطرة ضد املهاجمين الخلفيين. وطبقا األمامي ليقوما بتأمين هذه املنطقة الدف

 الماكن وقوف الالعبين في هذا التشكيل يمكن تحديد واجباتهم الدفاعية كاألتي :

 واجبات املدافعين األماميين. -أ 

 واجبات املدافعين في منطقة الوسط. -ب 

 واجبات املدافعين في األجنحة. -ج 

 

 

 واجبات املدافعين األماميين: 

كل من املدافعين األماميين بمقاومة الالعب املستحوذ على الكرة، ويمنعانه  يقوم      

من التصويب على املرمى، كما يحاوالن منع االختراق، ويقومان بمضايقة الالعبين 

املهاجمين أثناء تمريرهم واستالمهم للكرة مع القيام بقطع مسارات الركض وإعاقة 

مون، ويكون عليهما التراجع للخلف في حالة قيام تطوير الهجوم الذي يقوم به املهاج

 العبو املنطقة الخلفية من املدافعين بالتقدم لألمام .
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 واجبات املدافعين في منطقة الوسط : 

يقوم كل منهما بتغطية العبي الدائرة من املهاجمين، والتعاون مع املدافعين        

وصد الكرات املوجهة إلى املرمى، وكذلك التعاون مع  األماميين لقطع املناوالت

 املدافعين في األجنحة لتغطية املنطقة الدفاعية القريبة منهم.

 

 واجبات املدافعين في األجنحة: 

تقع على الالعبين املدافعين مسؤولية تغطية مساحة كبيرة في منطقة       

الستة أمتار، قياسا  الجناحيين، وذلك لقلة عدد الالعبين املدافعين على خط

بالتشكيالت السابقة، لذا فان تغطية هذه املساحة الكبيرة تتطلب منهم اللعب 

القريب من خط الستة أمتار وعم ترك منطقتهم الدفاعية، وتكون حركتهم مقتصرة 

 على الجانبين وبموازاة خط الستة أمتار.

 

 ( 5 – 4مزايا التشكيل الدفاعي :) 

 مام صانع األلعاب للفريق املهاجم.يساعد في تضييق املجال أ (1

يساعد على تحرك املدافعين األماميين في مجال واسع بما يسهل عليهم  (2

 إعاقة حركة املهاجمين.

(  1 – 5( أو )3 – 3يمكن االنتقال من هذا التشكيل إلى التشكيالت ) (3

 بسهوله ملرونة التشكيل.

 يسمح باستئناف هجوم خاطف. (4

 

 (5 – 4عيوب التشكيل الدفاعي:) 

يضطر الالعبين املدافعين للجوء إلى الدفاع الفردي في كثير من األحيان، وذلك  (1

 الن الثغرات الدفاعية بين الالعبين كثيرة و واسعة.

 يمكن إعاقة الالعبين املدافعين األماميين بسهوله من املهاجمين. (2

التغطية الدفاعية في األجنحة تكون ضعيفة مما يساعد املنافس باستغالل  (3
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 التقدم تجاه الهدف. ذلك

 

  ( 5-4مجاالت استخدام التشكيل الدفاعي:) 

 (.2: 4ضد الفريق املنافس الذي يلعب تشكيل هجومي ) (1

 ضد الفريق املنافس الذي يمتلك خط خلفي فاعل. (2

 للفريق املنافس.الذي يحاول قطع التمريرات املتأخر باالهداف للفريق  (3

 

 

  ( 1 - 2 - 3التشكيل الدفاعي :) 
يتطلب هذا التشكيل ارتفاع مستوى الدفاع الفردي ضمن التشكيل الدفاعي    

الفرقي، إذ يكون كل العب مدافع مسئوال عن املنطقة املحددة له، وعن املهاجم 

املواجه له في مركزه، إذ يقوم بمراقبته، والحد من خطورته، وعدم السماح له 

مستحوذا على الكرة، و لهذا  بالتقدم نحو منطقة املرمى، وبصورة خاصة إذا كان

الغرض وضع املدافع األمامي في الخط الدفاعي األول أمام منطقة التسعة أمتار، 

ويمتاز هذا الالعب عادة بسرعة الحركة، إذ تمكنه من قطع الكرات املمرة إلى صانع 

 العاب الفريق املهاجم، وبالتالي استغالل تلك الكرات في شن هجوم مضاد خاطف.

صد ل القامه،وفي الخط الدفاعي الثاني يقف العبان مدافعان يفضل ان يكونا طوال  

التصويب العالي والحد من قوة املهاجمين على خط التسعة أمتار، وذلك بقطع 

 الكرات املررة إليهم أو منع تقدمهم داخل منطقة التسعة أمتار.

افعين مسئولين عن أما في الخط الدفاعي الثالث لهذا التشكيل فيقف ثالثة مد

تغطية املنطقة القريبة لخط منطقة املرمى وعن الالعب املهاجم الذي يلعب على 

 الدائرة.

 واجبات املدافعين الخلفيين . 

 واجبات املدافعين األماميين. 

 واجبات املدافع املتقدم في الوسط .  

 

 واجبات املدافعين الخلفيين: 
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يتوقف على هؤالء الالعبين تغطية منطقة التصويب القريب وذلك بمقاومة املهاجمين 

االماميين في هذه املنطقة ومنعهم من التصويب بصورة مباشرة مهاجمي االجنحة 

واالرتكاز. وعليهم أيضا تغطية مناطق االختراق للمهاجمين الذين نجحو بتخطي 

 زمالئهم.

 

 واجبات املدافعين االماميين : 

يتوقف عليهما تغطية املنطقة االمامية من جانب امللعب موقع فاعلية مهاجم     

الساعد أي الخط الخلفي الجانبي للمنافس ومنع التصويب البعيد واالختراق من 

قبله، باالضافة للمساعدة في التغطية مع الزمالء في الخط الخلفي لتغطية االجنحة 

 تقدم ضد صانع العاب املنافس. واالرتكاز فضال عن املساعدة للزميل امل

 

 واجبات املدافع املتقدم في الوسط:  

يقوم املدافع املتقدم صانع االلعاب من الفاعلية الهجومية في صناعة الهجمة 

للمنافس ومنعه من التصويب البعيد او االختراق من وسط امللعب وكذلك الى ابعاده 

ة الى مساعدة الزمالء في الخط عن مواقع الفعالية الهجومية على املرمى باالضاف

 االمامي ضد العبي الخط الخلفي السواعد للمنافس.

 

 (0 – 5 - 3مزايا التشكيل الدفاعي:) 

يحد من فعالية صانع األلعاب للفريق املهاجم، ويمنع توصيل الكرة للمهاجم  (1

 القريب على الدائرة.

حركة يحد من حركة املهاجمين الخلفيين على خط التسعة أمتار وتعطل  (2

تقدمهما باتجاه منطقة املرمى، وبالتالي يحد من خطورة التصويب لهؤالء 

 املهاجمين.

 يساعد في سرعة بناء هجوم خاطف على املنافس في حالة الحصول على الكره. (3

 

 ( 0 – 5 - 3عيوب التشكيل الدفاعي:) 

يعطي الفرصة لالعبين املهاجمين في الجناح للتحرك في مجال واسع وخالي من  (1
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 قابة الدفاعية.الر 

يحتاج هذا التشكيل إلى تناسق كبير في عمل املدافعين في الخطوط الدفاعية  (2

 الثالثة وال يمكن إتقانه إال من قبل الفرق املتقدمة.

 

  (:0 – 5 - 3التشكيل الدفاعي )مجاالت استخدام 

رات في سد الثغ الفنية والبدنية للفريق املتقدم ادائيا المكانيات مدافعيه (1

 .الدفاعية على شكل مثلثات على الالعب املنافس

 ضد الفريق املنافس الذي يمتلك خط خلفي فاعل. (2

 للفريق املتأخر باالهداف الذي يحاول قطع التمريرات للفريق املنافس. (3

 

 

  ( 3 - 3التشكيل الدفاعي :) 
 عادة من قبل الفرق التي يستخدميتصف هذا التشكيل بااليجابية في الدفاع، و       

تمتلك العبين يتمتعون بلياقة بدنية عالية ، ويتميزون بالسرعة والرشاقة، ويمتلكون 

الخبرة امليدانية التي تؤهلهم تنفيذ واجباتهم الدفاعية في ظل هذا التشكيل الصعب، 

إذ يتطلب منهم تغطية فردية للمهاجمين وكأنهم يلعبون بطريقة الدفاع رجل لرجل، 

 ال عن تغطية املنطقة الخاصة بكل منهم .فض

والغرض األساس ي من لجوء الفريق املدافع إلى استخدام هذا التشكيل هو الحد    

 من فاعلية العمل الهجومي الذي اخذ مكانة عالية وفائقة في تدريب كرة اليد.

 وهو احد التشكيالت الدفاعية املتقدمة التي تؤدى على أكثر من خط دفاعي، إذ يقف

م ويقف الثالثة اآلخرين في  9ثالثة مدافعين في الخط الدفاعي األمامي خارج خط الـ

 م. 6الخط الدفاعي الخلفي أمام منطقة الـ

وطبقا ملراكز الالعبين املدافعين في هذا التشكيل يمكن تحديد واجباتهم الدفاعية 

 على الشكل اآلتي:

 واجبات املدافعين األماميين في األجنحة. -أ 

 واجبات املدافعين الخلفيين في األجنحة. -ب 

 واجبات املدافعين في الوسط األمامي والخلفي. -ج 
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 :واجبات املدافعين األماميين في األجنحة 

يتوقف على هؤالء الالعبين تغطية منطقة التصويب لبعيد وذلك بمقاومة املهاجمين 

وعليهم أيضا  الخلفيين في هذه املنطقة ومنعهم من التصويب بصورة مباشرة.

 االنسحاب أو التراجع إلى الخلف عند دائرة املرمى ملساعدة املدافعين الخلفيين.

 

 : واجبات املدافعين الخلفيين في األجنحة 

يتوقف عليهما تغطية املنطقة الخلفية على خط منطقة املرمى من الجانبين وحتى 

تصر حركتهما التي تق منطقة الالعب املدافع الوسط الخلفي، على أن يكونا حذرين في

على الجانبين، وبصوره موازية لخط منطقة املرمى، إذ أن أية حركة لألمام تشكل 

ثغرة على الفريق املدافع يمكن أن تستغل من أعضاء الفريق املهاجم، وذلك التساع 

 املجال املكاني الذي يكون ضمن مسؤوليتهم الدفاعية.

 

 لفي: واجبات املدافعين في الوسط األمامي والخ 

املدافع األمامي يقوم بتشتيت التصويب البعيد وبصورة خاصة من منطقة  (1

 الوسط، ويتعاون في ذلك مع الالعبين األماميين في األجنحة.

 بكبر حجم جسمه،  (2
َ
املدافع الخلفي يقف عند منطقة املرمى،  ويتميز غالبا

 عب األماميويقوم بتنظيم دفاع فريقه من هذا املركز، كما يجب أن يتعاون مع الال 

لكي تكون حركة الالعبين في الخط الخلفي منسقة مع حركة الالعبين املدافعين في 

 الخط األمامي.

 

  ( 3 - 3مزايا التشكيل الدفاعي :) 

 تحديد املسؤولية لكل مدافع وقيامه بواجبات محددة. (1

العمل على التزاحم ناحية الكرة وبؤرة اللعب مما يزيد من صعوبة التصويب  (2

 املهاجمين تجاه املرمى.على 

 من أفضل الطرائق املستخدمة لقطع خط سير الكرة. (3
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فرصة البدء بعمليات الهجوم الخاطف من هذا التشكيل الدفاعي متاحة  (4

 بشكل جيد.

 ( 3 - 3عيوب التشكيل الدفاعي :) 

اتساع املسافات الدفاعية التي تمكن الخط الهجومي األمامي من القطع  (1

 هذه املسافات والفراغات.والتحرك بحرية خالل 

يتطلب هذا التشكيل حجم انتباه ويقظة كاملة ومستمرة الن إي خطا يكون  (2

 نتيجة زيادة عدد الهجوم تمكن من االنفراد باملرمى وتسجيل هدف.

يتطلب هذا التشكيل لياقة بدنية عالية ينبغي أن تتوفر في العبي الفريق حتى  (3

افات والفراغات الدفاعية املفتوحة بالتحرك يمتلكوا اإلمكانية والقدرة ملليء املس

 السريع واملستمر.

 

 ( 3-3مجاالت استخدام التشكيل الدفاعي:) 

 للفريق الذي وصل الى مراحل متقدمة من االعداد البدني والخططي. (1

 للفريق املتاخر بنتيجة املباراة. (2

 ضد الفريق الذي اليجيد العبيه الخداع واالختراق. (3

 املباراة من اجل سرعة الحصول على الكرة.في نهاية االشواط او  (4

 

 : طريقة الدفاع رجل لرجل 
في هذه الطريقة يتعين على كل العب مدافع القيام بمراقبة ومتابعة العب معين من 

أعضاء الفريق املهاجم، محاوال وضع ذلك الالعب في وضع غير مناسب لالستالم أو 

بنجاح من خالل التطبيق العملي املناولة أو الطبطبة أو التصويب، ولتنفيذ ذلك 

لطريقة الدفاع رجل لرجل، يتعين على أعضاء الفريق املدافع أن يتمتعوا بلياقة بدنية 

عالية وخبرة وذكاء ميداني مميز يساعد كل مدافع على متابعة الالعب املهاجم املسئول 

تحفزا، م عنه وتوقع حركته وتغيير اتجاهاته، وهذا يحتم على الالعب املدافع أن يبقى

ويتحرك بخطوات قصيرة وسريعة مع مد الذراعين جانبا مع مالحظة رفعهما أو 

خفضهما لعرقلة أي محاولة أو خطة قد يقوم بها الالعب املهاجم، كما إن على كل 

العب مدافع تركيز نظره على الالعب املهاجم أو يحاول أن يوزع نظره بين املهاجم 
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حذر وانتباه. ومن املهم االخذ باالعتبار ان على كل والكرة، ويستمر في مراقبتهما في 

العب مدافع أن يكون حريصا على تقليل املسافة الدفاعية بينه وبين املهاجم كلما 

اقترب األخير من الهدف وكلما حاول التصويب. ان االختالف الجوهري بين دفاع رجل 

ي ة الدفاعية بينما فلرجل عن دفاع املنطقة ان االخير يعمل حسب مبدأ تامين املنطق

دفاع رجل لرجل فان املدافع يتصدى لالعب محدد. وهناك ثالث انواع رئيسية 

يستطيع أعضاء الفريق املدافع من خاللها تنفيذ واجباتهم الدفاعية عند تطبيق 

 طريقه الدفاع رجل لرجل:

 الدفاع عن بعد . -أ  

 الدفاع عن قرب في نصف امللعب الخاص . -ب 

 الضاغط . الدفاع -ج 

 

 

 الدفاع عن بعد: -أ 

وفي هذا النوع من انواع الدفاع رجل لرجل يقوم الالعبون املدافعون بتنفيذ واجباتهم 

الدفاعية تجاه الفريق املهاجم عندما يتقدم املهاجمون قرب منطقة املرمى، وهذه 

 ال  الطريقة مشابهه إلى حد كبير طريقة الدفاع عن املنطقة، إال أن املدافعين سوف

يتقيدوا بوقفة معينة أو مركز معين، وذلك الن كل العب مدافع سوف يتابع املهاجم 

املسئول عنه في ي مكان يتحرك إليه ضمن املنطقة القريبة من الهدف. ويلجأ الفريق 

املدافع إلى استعمال هذه الطريقة عندما يكون أعضاء الفريق املهاجم متفوقين عليهم 

 اولة الكرة ولديهم قدرة عالية على املراوغة والخداع .في سرعة الحركة وسرعة من

 

 الدفاع عن قرب في نصف امللعب الخاص: -ب 

وفي هذه الطريقة يقوم كل العب مدافع بتنفيذ واجباته الدفاعية تجاه املهاجم 

املسئول عنه مباشرة حال دخول املهاجم إلى منتصف امللعب الخاص باملدافع، إذ 

بمالزمة العبا مهاجما ويراقبه عن كثب ويعيق تحركاته. ويلجأ الفريق يقوم كل مدافع  

املدافع إلى استخدام هذه الطريقة عندما تكون قدراته البدنية و املهارية مكافأة مع 

 قدرات الفريق املهاجم.
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 الدفاع الضاغط:  -ج 

في هذه الطريقة يقوم كل العب مدافع بتنفيذ واجباته الدفاعية تجاه املهاجم مباشرة 

حال فقدان السيطرة على الكرة، إذ يلزم املدافع بمتابعة ومراقبة املهاجم في كل 

إرجاء امللعب. ويلجأ الفريق املدافع إلى استخدام هذه الطريقة عندما يكون أعضاؤه 

ملهاجم من ناحية القدرات املهارية والبدنية، و بصورة متفوقين على أعضاء الفريق ا

 خاصة ما يتعلق بصفات  اللياقة البدنية.

 

 : ويعتمد نجاح انواع طريقة الدفاع رجل لرجل هذه على األتي 

 التعاون الجماعي بين املدافعين . (1

 التعود على الحركة املستمرة في الدفاع . (2

 اسب وااليجابي لكل موقف وحالة.اتخاذ الوضع الدفاعي اليقظ واملتزن واملن (3

 حسن توقع خط سير الكرة ملحاولة قطعها أو تشتيتها. (4

 االنقضاض على الالعب املهاجم املسيطر على الكرة. (5

 التعاون مع حارس املرمى. (6

تعطيل وإيقاف املهاجمين بدون الكرة وبصورة خاصة أثناء تنفيذ العمل  (7

 الخططي الهجومي.

 املستحوذ على الكرة وااليجابي على املرمى.املقابلة مع الالعب املهاجم  (8

 

 :أساليب تحديد املسؤولية الدفاعية عند تنفيذ طريقه الدفاع رجل لرجل 

هناك ثالثة أساليب رئيسيه يستطيع املدرب من خاللها تحديد املسؤولية الدفاعية 

 لكل العب مدافع أثناء تطبيق طريقة الدفاع رجل لرجل:

وطبقا لهذا األسلوب فأن، املدرب يقوم مسبقا بتحديد الدفاع بالتعيين:  أسلوب - 0

العب مهاجم لكل العب مدافع، إذ يتولى كل العب مدافع مراقبة ومتابعة املهاجم 

املسئول عنه والذي حدد له من املدرب، بغض النظر عن طريقة التنفيذ لطريقة 

بعد أو قرب أو الدفاع  الدفاع رجل لرجل وسواء كان ذلك بطريقة الدفاع عن

 الضاغط.
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وطبقا لهذا األسلوب يتعين على كل العب مدافع أسلوب الدفاع بااللتقاط:  - 5

مراقبة ومتابعة إي العب مهاجم قريب منه مباشرة عندما يفقد أعضاء فريقه املدافع 

السيطرة على الكرة، ويبقى مع ذلك املهاجم حتى ينجلي املوقف لصالح الفريق 

 املدافع.

إذ يتولى الالعب املدافع مراقبة ومتابعة الالعب املهاجم أسلوب الدفاع بالتغيير:  - 3

وهذا االسلوب   الذي يواجهه، وهذا يتطلب درجة عالية من التفاهم بين املدافعين.

لتطبيق دفاع الرجل لرجل باملرونة بالتعامل مع متغيرات املواقف  هو املطلب االسمى

الذي يفرضها االداء من خالل التقاطعات وتغيير مراكز او حاالت الحجز للفريق 

املهاجم. والتعامل معها بحزم دفاعي ممزوج باملرونة الفشال محاوالت املنافس تعطيل 

 الفاعلية الدفاعية.

 

  جل:مزايا طريقة الدفاع رجل لر 

تعد ضرورية لتعلم وإتقان الطرائق الدفاعية األخرى، إذ أن الالعب الذي   (1

يتقن الدفاع بهذه الطريقة يمكن أن يتعلم ويتقن أي طريقة أخرى للدفاع 

 بسهوله.

تحدد مسؤولية كل العب مدافع بشكل واضح ويمكن بواسطة هذه الطريقة  (2

العب مدافع جيد لالعب مقابلة  امليزة الهجومية بميزة دفاعية، بحيث يعين 

 املهاجم األكثر خطورة وهكذا بالنسبة لبقية الالعبين.

 يمكن أن تستخدم ضد أي طريقة هجومية. (3

 

 :عيوب طريقة الدفاع رجل لرجل 

يصعب من هذه الطريقة البدء بهجوم خاطف نظرا لعدم وقوف الالعبين  (1

 املدافعين في أماكن معينة عند استعادتهم السيطرة على الكرة.

غير فعاله ضد الفريق املهاجم الذي يتفوق أعضاؤه على أعضاء الفريق  (2

 املدافع في مستوى اإلعداد البدني واملهاري.

 تحتاج إلى مجهود كبير، لذا ال يمكن استخدامها لفترة طويلة. (3
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 : مجال استخدام طريقة الدفاع رجل لرجل 

في  يها نوع من املجازفةملا كان إتباع طريقة الدفاع رجل لرجل يتطلب جهدا كبيرا، وف

حالة تخلص احد املهاجمين أو إفالته من الرقابة الدفاعية، فان الفريق املدافع ال 

يلجأ إلى استخدام هذه الطريقة إال في حاالت خاصة، ولفترات زمنيه قصيرة يستطيع 

 الفريق املدافع خاللها االستمرار في مواصلة الجهد البدني بمستوى عال.

 

 الدفاع رجل لرجل في الحاالت األتية:  وتستخدم طريقة 

في الدقائق األخيرة من املباراة، وذلك للضغط على الفريق املهاجم، والحصول  (1

على الكرة الذي يرغب هو االحتفاظ بها أطول فترة ممكنة، نتيجة التفوق 

 بفارق قليل من األهداف.

 عند التعادل يكون املطلوب هو الفوز. (2

 ومنعه من تطبيق خطته الهجومية.ملفاجأة الفريق املهاجم،  (3

4)  .
َ
 عندما يكون الفريق املدافع متفوقا على الفريق املهاجم بدنيا ومهاريا

 في حالة نقص أعضاء الفريق املهاجم. (5

 

 :) طريقة الدفاع املركب )املختلط 
نظرا للتطور الحاصل في العمل الخططي الهجومي ولجوء معظم الفرق إلى أكثر         

من خطه هجوميه للوصول إلى هدف الفريق املدافع.  فأن الفريق املدافع إزاء هذه 

الحالة يضطر إلى استعمال أكثر من خطة دفاعية للحد من خطورة الفريق املهاجم، 

اع املنطقة، وتارة أخرى يلجا إلى دفاع رجل فتارة يقوم الفريق املدافع باللجوء إلى دف

لرجل، ونظرا لعدم فعالية الطريقة األولى للحد من خطورة الفريق املهاجم الذي 

يمتلك العب أو أكثر من العب يجيد التصويب من املناطق البعيدة، ولصعوبة الطريقة 

ألحيان غلب االثانية، وذلك ملا تحتاجه من جهد بدني كبير، فان الفريق املدافع في ا

يلجأ إلى طريقة الدفاع املركب، وهي عبارة عن خليط من دفاع املنطقة ودفاع الرجل 

لرجل، وفيها يتم اختيار العب أو العبين للقيام بمراقبة العب أو العبين من املهاجمين 

الخطرين، مستخدمين في ذلك طريقة الدفاع رجل لرجل. بينما يقوم باقي الالعبين 
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واجباتهم الدفاعية من خالل تطبيق الدفاع عن املنطقة وهذا ما يطلق  ملدافعين بأداء

عليه الدفاع املركب، إذ يقوم قسم من أعضاء الفريق املدافع بأداء واجباتهم 

الدفاعية من خالل تطبيق طريقة الدفاع رجل لرجل، بينما يقوم القسم الباقي منهم 

الدفاع عن املنطقة، وهناك عدة  بأداء واجباتهم الدفاعية من خالل تطبيقهم لطريقة

 أمثلة على طريقة الدفاع املركب، وكم مبين خالل التشكيالت اآلتية.

 

 :تشكيالت طريقة الدفاع املركب 

 (:0+1-2خمسة العبي دفاع عن املنطقة + العب دفاع رجل لرجل او ) -أوال 

ين املهاجم إذ يقوم خمسة العبين من الفريق املدافع بأداء واجباتهم الدفاعية تجاه

في املنطقة القريبة لدائرة املرمى، بينما يقوم املدافع األخر بمراقبة ومتابعة اخطر 

العبي الفريق املهاجم والذي يكون عادة مسئوال عن توجيه وقيادة الهجوم املنظم 

 لفريقه. 

إن وجه االختالف بين هذا التشكيل لطريقة الدفاع املركب وبين التشكيل الدفاعي 

لطريقة الدفاع عن املنطقة، هو إن املدافع في الخط األمامي لتشكيل الدفاع ( 1 – 5)

املركب ال يتقيد بمركز معين ألداء واجباته الدفاعية تجاه املهاجم املسئول عنه، وإنما 

 يكون أكثر حرية في متابعة املهاجم الخطر وفي إي مكان يتجه إليه املهاجم.

 (:5+1-4العبان دفاع رجل لرجل او )أربعة العبين دفاع منطقة +  -ثانيا 

من خالل هذه التشكيل، يقوم أربعة العبين مدافعين بأداء واجباتهم الدفاعية تجاه 

املهاجمين في املنطقة القريبة ملنطقة املرمى، بينما يقوم اثنين من الالعبين املدافعين 

ريقة نافس بطبأداء واجباتهم الدفاعية تجاه املهاجمين األكثر خطورة في الفريق امل

 الدفاع رجل لرجل.

 
ً
 (:3+1-3ثالثة العبين دفاع منطقة + ثالثة العبين دفاع رجل لرجل او ) -ثالثا

يقوم ثالثة العبين مدافعين بأداء واجباتهم الدفاعية تجاه املهاجمين في املنطقة  

القريبة ملنطقة املرمى، بينما يقوم ثالث من الالعبين املدافعين بأداء واجباتهم 

 الدفاعية تجاه املهاجمين األكثر خطورة في الفريق املنافس بطريقة الدفاع رجل لرجل.
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ً
واحد دفاع منطقة + خمسة العبي دفاع رجل لرجل  أو العبين دفاع  العب -رابعا

 منطقة + أربعة العبي دفاع رجل لرجل:

( هما عكس تشكيلي الدفاع عن 4+  0-2 و)( 5+ 0- 1إن تشكيل الدفاع املركب )

( من ناحية املضمون والشكل، إذ يميل الفريق املدافع 2 – 4و )( 1 – 5املنطقة )

شكيلين، عندما يكون العب أو العبان في الفريق املهاجم يجيدون الستعمال هذين الت

اللعب والتصويب من على دائرة املرمى، وبقية الالعبين يجيدون اللعب والتصويب 

من املناطق البعيدة خلف خط التسعة أمتار. وللحد من خطورة هذا النوع من الفرق 

حرك لألمام للقيام بمراقبة املهاجمة، يتطلب من أغلبية أعضاء الفريق املدافع الت

ومالزمة املهاجمين الخلفيين بطريقة الدفاع الرجل لرجل، بينما يبقى العب أو العبان 

من أعضاء الفريق املدافع قريبين من دائرة املرمى ملراقبة ومتابعة العب االرتكاز) 

 الدائرة ( للفريق املهاجم .

 

 :مزايا وعيوب طريقة الدفاع املركب 

تعدد واختالف تشكيالت الدفاع املركب، إال أنها جميعا تساعد في  على الرغم من

الحد من خطورة أحسن الالعبين املهاجمين للفريق املنافس . كما ان قسما من هذه 

التشكيالت تساعد على بناء الهجوم الخاطف في حالة حصول الفريق املدافع على 

واضحة تؤخذ على طريقة   عيوب الكرة. ورغم هذه املزايا التي تقدمت، فان هناك

 الدفاع املركب منها:

أنها تتطلب درجة عالية من التوافق في األداء الدفاعي بين الالعبين الذين يقومون  

بالدفاع بطريقه رجل لرجل وبين املدافعين الذين يدافعون عن املنطقة، إذ أن تعرض 

جوم بالتفوق أي العب مدافع أمامي لعمليات الحجز من الفريق املنافس يعني اله

 العددي على املدافعين.

 

 :الدفاع يف حاالت خاصة 
على الالعبين املدافعين األخذ بنظر االعتبار بعض الحاالت التي تحدث خالل اللعب، 

والتي ال يمكن ألية مباراة للعبة كرة اليد أن تخلو منها، لذا فإنها تتطلب اهتماما 



 

25 
 

وتدريبا خاصا، وذلك الن الدفاع الصحيح ضد هذه الحاالت يعني الحصول على 

 د.الكرة، وبالتالي بدء الهجوم املضا

 ومن هذه الحاالت:

 الرمية الحرة.  -أ 

 أمتار. 7رمية الـ  -ب 

 زيادة عدد املدافعين. -ج 

  نقص عدد املدافعين.  -د 

 

 الدفاع في حالة الرمية الحرة: -أ 

تعد الرمية الحرة عند منطقة التسعة أمتار واحدة من الحاالت الخطرة، التي يمكن 

هدف على الفريق املدافع.  وللدفاع الصحيح أن تستغل من الفريق املهاجم لتسجيل 

 ضد هذه الرمية على الفريق املدافع تشكيل جدار أمام منفذ الرمية الحرة.

إن عدد الالعبين املدافعين الذين يشكلون الجدار يختلف باختالف مكان الرمية  

حرة لوعدد الالعبين املهاجمين الذين يقفون بجوار منفذ الرمية الحرة . ففي الرميات ا

املواجهة للهدف في الوسط، يقف عادة ثالث العبين مدافعين في الجدار، بينما يكون 

 الجدار مؤلفا من العبين عندما تكون الرمية الحرة للجانب باتجاه الزاوية.

 على أن تراعى النقاط اآلتية عند تشكيل الجدار: 

 حة فيأن يتخذ الالعبون املدافعون الذين يشكلون الجدار الوقفة الصحي (1

املكان املناسب بسرعة، وعلى بعد ثالثة أمتار من منفذ الرمية الحرة، مع رفع 

 الذراعين لألعلى.

الالعبون الذين يشكلون الجدار يفضل أن يكونوا من الالعبين الذين يتميزون  (2

 بالبناء الجسمي القوي، وبطول القامة.

إن الجدار املشكل من الالعبين، يجب أن يعمل على تغطية زاوية معينه من  (3

 الهدف، مما يساعد حارس املرمى في تغطية الزاوية األخرى. 

إن املهمة الرئيسية لالعبين املدافعين الذين يشكلون الجدار، هي إعاقة  (4

التصويب املباشر وإجبار العب الرمية الحرة على مناولة الكرة. وفي نفس 

اللحظة التي يمرر فيها الكرة يتعين على كل العب في الجدار التحرك باتجاه 
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املهاجم املسئول عن مراقبته في حالة اللعب بطريقة الدفاع رجل لرجل، أو 

التحرك إلى املكان املناسب لتغطية املنطقة املسئول عنها في حالة اللعب 

 الدفاع عن املنطقة.

في الجدار، يجب أن يقفوا في املكان املناسب بقية الالعبين الذين ال يشتركون  (5

 والذين يساعدهم في أداء الواجبات الدفاعية املكلفين بها بصورة صحيحة.

 

 أمتار:  7الدفاع في حالة رمية الـ  -ب 

أمتار غالبا ما ترد الكرة داخل الساحة بعد لعبها، لذا فان الالعبين  7في رمية الـ 

التسعة أمتار وعلى استعداد كامل للسيطرة على  املدافعين يجب أن يقفوا خلف خط

 الكرة في حالة ارتدادها أو على األقل تغطية املهاجم القريب.

 

 الدفاع في حالة زيادة عدد املدافعين: -ج 

في هذه الحالة يجب على الفريق املدافع أن يأخذ بنظر االعتبار نتيجة املباراة والوقت 

 و ألدراك ذلك نأخذ طه دفاعيه أو تشكيل دفاعي،املتبقي لها قبل أن يلجأ إلى إي خ

 :األمثلة اآلتية

إذا كان الفريق املدافع خاسرا بفارق قليل من األهداف وفي الدقائق األخيرة  

 من املباراة: 

فعليه أن يلجا إلى الطريقة الدفاعية املالئمة التي تساعده في الضغط على الفريق  

وم املضاد الخاطف، وأفضل الطرق الدفاعية املهاجم للحصول على الكره وبدء الهج

في هذه الحالة، طريقة الدفاع رجل لرجل أو طريقة الدفاع املركب بتشكيل العب 

 واحد دفاع منطقة + خمسة دفاع رجل لرجل.

إذا كان الفريق املدافع فائزا بفارق قليل من األهداف وفي الدقائق األخيرة،  

حد عن املنطقة ، والتي تكون أكثر فعالية في ال فعليه أن يتبنى احد التشكيالت الدفاع

من خطورة الفريق املنافس وتساعد نوعا ما في الحصول على الكره لبدء الهجوم 

( أفضل أنواع 1 – 5املضاد وزيادة الفارق. ويعتبر تشكيل الدفاع عن املنطقة )

 التشكيالت لتحقيق هذا الغرض.

في هذه الحالة يلجأ الفريق املدافع إذا كانت نتيجة الفريق املدافع التعادل، ف 
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إلى الطريقة الدفاعية التي تساعده في املحافظة على النتيجة، وبنفس الوقت تكون 

ايجابيه في الحصول على الكرة وبدء الهجوم الخاطف لتحقيق الفوز،  وهي طريقة 

 ( خمسة العبي دفاع منطقه + العب دفاع رجل لرجل. 1+  5الدفاع املركب )

أمثلة كثيرة يستطيع الفريق املدافع من خاللها تحقيق الفوز على الفريق وهناك 

املهاجم أذا ما أحسن اختيار الطريقة الدفاعية الصحيحة، واألخذ بنظر االعتبار مبدأ 

 الوقت املتبقي ونتيجة املباراة.

 

 الدفاع في حالة نقص عدد املدافعين: -د 

عضاء الفريق املدافع، وإزاء ذلك ينصح هذه الحالة تعد من أحرج فترات اللعب على أ

الفريق املدافع بعدم اللجوء إلى طريقة الدفاع رجل لرجل مطلقا ألنها ذات مردود 

سلبي على نتيجة املباراة، وعليه إتباع طريقة الدفاع عن املنطقة وباملواقف األساسية 

 اآلتية:

اع في املنطقة (  مع ضرورة التزام كل العب مدافع بالدف1 – 4(  أو  )0 – 5) 

الخاصة به وعدم التحرك لإلمام، ألن ذلك يعمل على زيادة الثغرات الدفاعية مما 

 يساعد الفريق املهاجم على استغاللها.

أما أذا كان نقص الالعبين املدافعين لفترة زمنية قصيرة وذلك نتيجة لعقوبة  

كاب لجوء إلى ارتاإليقاف لواحد أو اثنين من املدافعين، فينصح الفريق املدافع بال

املخالفات البسيطة، والتي يكون عقوبتها الرمية الحرة مما يساعد على إضاعة الوقت 

 لحين اكتمال عدد املدافعين.
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 –كجزء من املفردات النظرية ملادة كرة اليد للمرحلة الرابعة  كرة اليد للصغار
 جامعة دياىل – كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 املصدر: 

. جامعة ديالى: املطبعة املركزية اساسيات منهجية -كرة اليد ليث ابراهيم جاسم؛ 

 .5102لجامعة ديالى، 

 

 كرة اليد املصغرة:  

من اجل تسليط الضوء على الفوائد التي يمكن ان توفرها لعبة كرة اليد في تلبية     

متطلبات االفراد في مختلف مراحلهم العمرية بما تتضمنه من مميزات ممتعة ومفيدة 

 مع واقع البنية التحتية للمنشئات الرياضية 
ً
لصحتهم الجسمية والنفسية، وتماشيا

باب واملدارس، نضع بين يدي طلبة الكلية في تخصص في بلدنا ومن بينها مراكز الش

التربية الرياضية والذين من املؤمل ان يعملون في املجال الرياض ي التربوي ابتداء من 

التطبيق لطالب الكلية كأول ممارسة ميدانية لتخصصه التربوي في املجال الرياض ي 

 يذ والفرق الرياضيةاو بعد التخرج في عملهم معلمين او مدرسين او مدربين للتالم

ضمن كادر وزارة الشباب، نقدم لهم مختصر مبسط من االطر  والقواعد الفنية 

 مع سعي االتحاد الدولي ووزارة 
ً
والقانونية للعب الصغار  لعبة كرة اليد انسجاما

 عن فوائد االنتظام املبكر لألفراد في هذه اللعبة 
ً
الشباب في بلدنا في نشر اللعبة فضال

ي سن ممارستها للصغار ف أبدتالبد ان كلعبة منظمة عبة كرة اليد اذ انه في لاملحببة، 

سنوات حتى يصبح عندنا العبين متخصصين في اللعبة يتمتعون 01 -8مبكرة من 

من خالل زيادة العمر التدريبي لالعبين  بمهارات فنية وخططية على اعلى مستوى 

والذي يمكن الوصول اليه عن طريق البداية املبكرة من عمر  الخمس الى الست 

 سنوات تلبية لدوافع اللعب لديهم وخدمة للعبة كرة اليد. 

كرة يد األطفال على أنها فلسفة مضمونها هو  يجب فهم كرة اليد املصغرة أوو       

تضع في حسبانها غريزة اللعب لدى  . هذه الفلسفة يجب أنلعب األطفال بالكرة

 من الناحية  األطفال أي أنها تتضمن املرح والسعادة واملعايشة من
ً
ناحية ولكن أيضا

الرياضة في سن املدرسة  األخرى تحتوي على األساليب املنهجية التعليمية لتدريس
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 لك فإننا نرى أن كرة اليد. لذومراكز الشباب لرعاية املواهب الرياضية االبتدائية

 بشكل خاص للمهرجانات 
ً
املصغرة تصلح للمدرسة وكذلك ألندية كرة اليد وأيضا

كرة اليد هي لعبة تجذب انتباه االطفال ملا تتميز به من سرعة ف .واملعسكرات الرياضية

وقوة وجدية في االداء الى جانب تسجيل عدد كبير من االهداف مما يشجعهم على 

 بكرةموفيه يتم توجيه النشاط لألوالد والبنات في سن   ي لعبها ومزاولتها.االشتراك ف

املؤثرة. وهذا  إلى اللعب والتمرين في شكل لعب ونقل األهداف التعليمية االجتماعية

 عن يعني نقل خبرة الحركة وتعليم 
ً
نسيق السرعة والتاملهارات الخاصة باللعبة فضال

األهمية مثل تطوير أساليب سلوكية معينة في  على نفس الدرجة من وهذاالحركيين 

 واللعب النظيف. اللعب كروح الفريق

ويسعى االتحاد الدولي لنشر اللعبة زيادة عدد املمارسين الصغار منها ملا تتميز به      

هذه املرحلة السنية من خصائص مميزة حيث يسهل تقليد االداء املهاري وتثبيته 

لعادات الخلقية والتربوية والتي يستمر اثرها مع وكذلك اكتساب ا، بصورة جيدة

وبذلك يعمل على خلق جيل جديد من الالعبين  ،الالعب طوال فترة حياته الرياضية

 ملهارى امتكامل من الناحية الفنية والخلقية بما يؤدي في النهاية الى االرتقاء باملستوى 

ى كل يجب عل و  والخلقي وبالتالي الوصول الى اعلى املستويات الرياضية. والخططي

توضع النتائج والفوز في الخلفية حيث  حال وضع اللعب واملمارسة في الصدارة بينما

فال ينبغي أن يكون هناك تمرين  أن كرة اليد املصغرة ليست مثل كرة يد الكبار

 .بالكرة لى اللعبوتكتيك وإنما قواعد بسيطة تساعد األطفال ع

 

 :اهداف كرة اليد املصغرة 

تعد اهداف كرة اليد املصغرة االمتداد الطبيعي الهداف ممارسة الرياضة بالعموم     

ولعبة كرة اليد كنتيجة مرجوة من ممارستها لالفراد واملجتمع اال ان لها خصوصيات 

 تالي:ن نلخصها بالفي اهدافها تختلف فيها عن اهداف ممارسة كرة اليد للكبار يمكن ا

اشتراك اكبر عدد ممكن من الالعبين والالعبات في مزاولة هذا النوع من  (0

 النشاط)زيادة قاعدة املمارسة(.

استغالل طاقة االطفال في هذه املرحلة السنية التي تتميز بزيادة الطاقة بما  (2

 يفيدهم بدنيا وصحيا واجتماعيا وتربويا.
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 مبكرا.تكوين عالقة بين املبتدئ واللعبة  (3

 تكوين عالقات اجتماعية بين املبتدئين. (4

 تنمية دافعية التدريب لدى االطفال. (5

 تنمية االحساس الحركي باملكان. (6

 تهيئة املبتدئ بدنيا وعصبيا للدخول في مراحل التعلم التالية. (7

 

خالل االشراف على كرة اليد  وعلى ذلك وجب على املدرب ان يضع في الحسبان  من

 املصغرة العمل على تنمية النواحي العقلية واالجتماعية للصغار  بما يعني:

  يجب تحفيز عملية التطوير العقلي لالطفال من خالل تضمين مفاهيم

 الزمان واملكان )انتهى، تحت، وراء، امام، قف(.

 رياضة(.يجب تطوير لغة التفاهم لالطفال مع محيطه )مجال ممارسة ال 

  يجب ادراك ان االطفال الصغار  يتعلمون من خالل التجارب متمثلة

 بالتطبيق وليس له تجارب خاصة.

 .ان الطفل الصغير  ال يرى الصلة بين السبب والنتيجة 

 .يتعلم الطفل من خالل اجزاء االلعاب، خصوصا بالكرات 

 .
ً
 ممتعا

ً
 ان الصغير يتعلم متى ما قض ى وقتا

ممارسة كرة اليد يعلم ان الرياضية ان البدنية و لتربية لدرس املعلى املدرب او كما 

 املصغرة تعمل على:

 من املمكن تحسين حاالت االدراك لذا للطفل، العقلي التطوير وتسهيل تدريب 

 لدى الطفل بما يساعده على يتخذ القرار ويتصرف.

 الطفل  ييعن. الطفل هوية التطوير تؤدي إلى املقارنة للتطور العقلي للطفل  ان

 .مدرك ومتفهم لنفسه

 . تودي الى تطور الثقة  املعلم او املدرب  وخالل تدريب في والتطور  الوعي ذلك

 بالنفس والتحكم بجسمه.
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 االتزان والتناسق والتكيف  خالل يطّور  أن يمكن االدراك ووعي الطفل بجسمه

 .لظروف التمارين أي يمكن ان يحل املشكلة باستخدام جسمه

  يجب عليهم االخذ بنظر االعتبار التنمية االجتماعية للطفل من خالل املدربون

  املمارسة الرياضية. يعني قدرته على ممارسة اللعب سوية مع االطفال اآلخرين.

 

 

 لكرة اليد املصغرة املبادئ األساسية:  

ان أي ممارسة رياضية منظمة البد ان تحتوي على ضوابط عامة متمثلة  الشك      

بمبادئ تساعد في تحقيق االهداف املوضوعة، ومن املؤكد ان تلك املبادئ ينبغي ان 

تتماش ى مع طبيعة البيئة والفرد وفي لعبة كرة اليد املصغرة يمكن التعرض الى مالمح 

 تلك املبادئ بالنقاط التالية:

  أن تكون لكل  أن تكون اللعبة لعبة موحدة بمعنى أنه يجب يهمتفق علليس

 دولة قواعدها الخاصة بها حسب إمكانياتها والشروط الخاصة بها ملمارسة

)وطبعا حسب االمكانيات املتوفرة من  لعبة كرة اليد املصغرة وتشجيعها

 .ساحات وادوات(

  على اللعب وتشجيع  ينبغي أن تكون كرة اليد املصغرة عبارة عن حركة

 .وممارسة الرياضة للصغار

  :والبنات في فرق  األوالديلعب يمكن في هذه املراحل السنية ان الجنس 

لقلة الفوارق في الصفات الحركية والجسمية بينهم في املراحل  مختلطة

 .املبكرة )قبل مرحلة املراهقة(

  بسنة السن: من سن ست سنوات وحتى عشر سنوات أو حتى أكبر. 

  العبين في امللعب + حارس مرمى  4عبين: عدد الال 

 .مدة املباراة: تحدد حسب السن  

  الكرة: صالحة لألطفال )ملونة(؛ مرنة؛ ليست ثقيلة؛ مطاطية سهلة

سهلة اإلمساك والتحكم وخشنة السطح إن أمكن ومحيطها من  الطبطبة؛

  .)لتناسب ايدي الصغار( سنتيمتر  44إلى  44
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  24 الى 21متر وطول  06 الى 02امللعب: مصغر بعرض  
ً
متر(  03×  21متر )مثال

ر )ملعب كرة اليد الرسمي(، وهذا مناسب امللعب الكبي لتكون بحجم ثلث

 الغلب ساحات اللعب في املدارس او املراكز الشبابية.

  املرمى أمتار من منتصف 5محيط منطقة املرمى: نصف دائرة نصف قطرها. 

 

 
 

  متر. 0471×  3أو  متر  0461×  2441املرمى: مصغر 

 

  
 

 كرة اليد املصغرة املالحظات الواجب مراعتها يف تدريب : 
 استخدام االلعاب الصغيرة التي تعتمد على اللقف والرمي بقواعد مبسطة. (0

 تعليم املهارات البسيطة في االستالم واملناولة والتصويب. (2

العالية كالتصويب بالوثب العالي او التصويب مع الطيران د عن املهارات اعتباال  (3

 والسقوط.

 لتدريبات التطبيقية تكون سهلة بعيدا عن االداء املركب.ا (4

 مع املناولة القصير. استغالل عنصر السرعة بتدريبات الهجوم الخاطف (5

170cm 

3m 

160cm 

2.40m 
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 عدم التقيد بخطة جماعية بل يترك اللعب الهجومي حر باملهارات الفردية. (6

 دفاع فرد لفرد معظم الوقت.استخدام ال (7

 يمر الصغار على مراكز اللعب املختلفة )العب/حارس مرمى(. (8

 

 

  يف تعليم الصغار واملبتدئني:مدرس الرتبية الرياضية )املدرب ( دور 
ة تدريب الفرق الصغير تعليم و اتباع اسلوب خاص في او املدرب  املدرسيجب على        

ومعافه التي استقاها من دراسته الجامعية او خبرته في ممارسة من خالل خبرته 

 
ً
في فن التعامل مع هذه املرحلة ويكون ذلك من خالل التركيز على اللعبة ممزوجة

 :جانين اساسيين هما

 :
ً
 املباريات التعليمية.الصغار ممارسة اوال

 :
ً
 تدريبات االحساس بالحيز املكاني. الصغار  ممارسةثانيا

 

 املباريات التعليمية:الصغار ارسة اوال: مم

على  ،يبدا املدرب بتعليم املبتدئ اللعبة من خالل ممارسة املباريات التعليمية (0

ملعب مصغر مع استخدام مجموعة قليلة من قواعد اللعبة االساسية مثل 

 التصويب من خارج منطقة املرمى.، قاعدة الثالث الخطوات

االستثنائية كضوابط لتحقيق متطلبات فنية في يضع املدرب بعض القوانين  (2

 اسلوب االداء.

 

 تدريبات االحساس بالحيز املكاني:الصغار ثانيا: ممارسة 

 وتمارس هذه التدريبات على مراحل وذلك على النحو التالي:    

)بان يكون الهدف من هذه املرحلة هو التحرك بفاعلية  مرحلة التحرك الشامل (0

 ون التركيز على ضوابط قانونية محددة للعبة(.لتحقيق دافع اللعب د

) بان يكون الهدف من هذه املرحلة اضافة الى الهدف  مرحلة التحرك الدقيق (2

السابق تحرك الصغير بما ينسجم مع متطلبات كرة اليد املصغرة الفنية 

 والقانونية(.
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اضافة الى االهداف سابقة الذكر على  ) بالتركيز  مرحلة التحرك الدفاعي (3

 الشروط الفنية والقانونية للتحركات الدفاعية لكرة اليد املصغرة(.

مرحلة التدريبات الجماعية على شكل العاب منظمة والعاب صغيرة  (4

 ومسابقات وتتابعات)مع االرتباط بالتحركات الهجومية(.

غيرة ومسابقات مرحلة التدريبات املوقفية على العاب منظمة والعاب ص (5

 وتتابعات)مع االرتباط بالتحركات الهجومية(.

مرحلة التدريبات املوقفية على شكل العاب منظمة والعاب صغيرة )املرتبطة  (6

 بالتحركات الدفاعية(.

 

 :القواعد االستثنائية لكرة اليد املصغرة  

ار لصغيجب على املدرس او املدرب ان يضع قواعد خاصة للعب كرة اليد املصغرة ل    

شريطة مراعاة التدرج في عدد ومستوى تلك القواعد حتى التمنع الهدف االساس ي في 

لعب الصغار اال وهو االحساس باالستمتاع في ممارسة اللعبة ومعلوم ان القواعد 

والضوابط تقيد التحركات التي تقوم بها الصغير لالستمتاع، وعموما يمكن للمدرب 

اعد على اساس الصغار املبتدئين والذين مارسوا كرة ان يميز بين مستويين لتلك القو 

 ليشملاليد املصغرة او يمكن ان يقسم املستويين على اساس املرحلة السنية 

سنوات وفوقها للمستوى الثاني. وهنا البد من االشارة  01الصغار تحت املستوى االول 

ما يجب ان يخضع لتقييم  الى ان واقع مستوى االفراد املمارسين من الصغار  هو 

املدرب. فعلى سبيل املثال ال الحصر يمكن للمدرب ان يضع القواعد البسيطة التالية 

 عند لعب كرة اليد املصغرة:

 

 (:ةسن00 -01تحت )املبتدئين او  : للصغار املستوى االول 

يمكن للمدرب ان يضع القواعد التالية للصغار واملبتدئين نلخصها على اساس الهجوم 

 والدفاع:

 في الهجوم: (أ

 في خط مستقيم )مباشرة( يسمح لالعب بمناولة الكرة حادة . 
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  ويسمح فقط لحارس املرمى بمناولة كرة مقوسة من داخل منطقة املرمى

 بشرط عبورها خط املنتصف وان تصل الى مهاجم منفرد.

 الجزاء: رمية حرة

 واحدة وهي في حالة الثبات. ةيسمح لالعب باالحتفاظ بالكرة ملدة ثاني 

 الجزاء: رمية حرة.

 .ال يسمح لالعب بطبطبة الكرة ويستثنى من ذلك حاله انفراد املهاجم 

 الجزاء: رمية حرة

 حركة ل هيسمح لالعب املهاجم بطبطبة الكرة مرة واحدة فقط في حالة تنفيذ

 خداع يعبر بعدها لجسم املدافع.

 

 في الدفاع: ب( 

 ن الدفاع بنظام املالزمة فقط )رجل لرجل( على ان يبدا يتحتم على املدافعي

الدفاع في نصف امللعب الخلفي للفريق بعد كل عملية ارسال ويمكن 

للمدافعين القيام بعملية الدفاع في اي مكان من امللعب عند استمرار حالة 

 اللعب.

 د عيجب على الحكم ان يواجه الالعبين نحو القيام بعملية الدفاع باملالزمة وب

 عملية التوجية تبدا الجزاءات على النحو التالي:

 االنذار االول. 

 االنذار الثاني. 

 احتساب الفريق منهزما. 

 

 حراسة املرمى:ج( 

عدد من املرات وفي اي وقت من املباراة  يسمح الي العب بالقيام بحراسة املرمى الي

بشرط اختالف لون مالبسه عن مالبس الفريق وبشرط دخول امللعب بالطريقة 

 القانونية.

 

 نظام االيقاف:  د(
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يستحق علية االيقاف يعاقب بااليقاف ملدة دقيقة واحدة  بخطأفي حالة قيام الالعب 

 الزمة.فاع باملدعلى ان يحل محلة العب اخر لضمان سير ال

وفي حالة قيام العب من نفس الفريق بخطا يستحق عليه االيقاف اثناء مدة ايقاف 

 زميلة يعاقب الفريق برمية جزاء.

 

 نظام املباراة: ه(

تتكون املباراة من اربعة اشواط على ان يتم تغيير نصفي امللعب بعد الشوط  

 ق.6ق لكل شوط 5الثاني بعد فترة راحة مدتها 

يسمح لسته العبين فقط بالتسجيل في كل شوط، يلعب منهم خمسة العبين  

 فقط ويجلس الالعب السادس في مقعد البدالء.

اليسمح لالعبين املسجلين في احد االشواط بتسجيل اسماؤهم في الشوط  

التالي )وبهذا يكون الحد االدنى لعدد الالعبين املسجلين في ورقة التسجيل 

 .العب( 24 العب والحد االقص ى02

 يجب ان يسجل جميع الالعبين في ورقة التسجيل قبل بداية املباراة. 

 

 نظام الالعبين:و( 

في حالة عدم تكملة عدد عشرة العبين للتسجيل على شوطين يسمح بتسجيل عدد     

سته العبين في احد االشواط على ان تحتسب نتيجة الشوط الغير مسجل فيه افراد 

 ./صفر(4) الفريق منهزما

 

 واملرمى ومنطقة املرمى: امللعبي( 

 م02م وعرضه21تطيل طوله سامللعب: م

 والعرض مترين )يقاس من الداخل(، املرمى: ارتفاعة متر ونصف

من خط املرمى ويتم  445م على بعد 2منطقة املرمى: تحدد منطقة املرمى بخط طوله 

 م.4,5قطرها توصيل نهايتي هذا الخط بخط املرمى بربع دائرة نصف 
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 :سنوات 01املتمرسين او املبتدئين فوق  للصغار املستوى الثاني : 

 في الهجوم: يسمح لالعب بمناولة الكرة الحادة في خط مستقيم. أ( 

 الكرة املقوسة. الجزاء: رمية حرة في حالة 

ويستثنى من ذلك حالة الكرة املقوسة من حارس املرمى من داخل منطقة  

 (سنوات 01تحت  الصغار  املرمى )مثل

 01 تحت في الدفاع: يسمح فقط للفريق بالدفاع بنظام املالزمة)مثل الصغار   ب(

 (سنوات

 .سنوات 01تحت  في حراسة املرمى: مثل الصغار    ج(

 .سنوات( 01)تحت  نظام االستبعاد: مثل الصغار   د(

 ق راحة.  5 ق بينهما05نظام املباراة: تلعب املباراة على شوطين كل شوط    ه(

د ان يعتم او يمكن للمدرب ان يضع الشروط التي يراها مناسبة للصغار  شريطة     

مبدأ التدرج في وضع تلك الشروط االستثنائية فكلما استوعب الصغار مستوى 

 الى تناغم الصغار 
ً
الشروط يمكن للمدرب ان يضع شروطا جديدة او معدلة وصوال

مع االشكال الحركية املناسبة للعبة كرة اليد وان ال يغفل ان الهدف االساس ي هو 

 للعبة كرة اليد املصغرة.استمتاع الصغار من خالل ممارستهم 

 

 تعريف الصغار بكرة اليد املصغرة:

على الصغار ان يعرفوا ان كرة اليد املصغرة هي امتداد كرة اليد كلعبة جماهيرية     

لذا عليهم ان يعرفوا بعض املحددات املبسطة واملعروضة باسلوب يجذب انتباههم 

من اجل تفاعلهم واكتسابهم تلك املحددات بسرعة كي يبدأ اللعب واالستمتاع من 

فاننا سنعرض في هذا املوضوع الجوانب خالل هذه اللعبة املحببة. على ذلك 

واملحددات البسيطة باسلوب نحاكي فيه ايصالها الى املمارسين من الصغار والتي 
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يمكن للمدرس او املدرب اعتماده لهذا الغرض عن طريق العبارات املختصرة واللغة 

 لها بعض الصور الكارتونية، والتي يمكن للمدرس واملدرب نسخها 
ً
املبسطة مضافا

 توزيعها على الصغار املهتمين والذين يرغبون بممارسة لعبة كرة اليد املصغرة:و 

  

 

 

 

 

   او احد الالعبين الكبار 
ً
الالعب االكبر سنا

يقوم بالتحكيم. وسوف نشرح مواد 

القانون االكثر اهمية بالنسبة لك. كلما 

رأيت صورة الحكم فانها تصف مخالفة 

الحكم لقانون اللعبة وعندها يجب على 

 ان يطلق صافرته.

 

  هي مباراة كرة اليد لالطفال. ويمكن ان يلعب االوالد  0+4كرة اليد للصغار

 في فريق واحد. وهدف املباراة هو رمي الكرة داخل مرمى الفريق 
ً
والبنات معا

املنافس لتسجيل هدف، وكذلك منع رمي الكرة في املرمى الخاص أي منع 

  تسجيل هدف.

 
ويلعب االطفال في ساحة أصغر من الساحة التي يلعب بها الكبار. ويوجد في الساحة  

اربعة العبين + حارس مرمى لكل فريق، في حين ينتظر الالعبون االخرون على مقعد 

البدالء حتى يأتي دورهم للمشاركة في اللعب. يستبدل املدرب الالعبين الذين هم 
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لى مقعد البدالء على بشكل مستمر، وبهذا نتأكد داخل امللعب بالالعبين الذين هم ع

من ان كل الالعبين سيشاركون في اللعب. فاذا كنت في الساحة وحصلت على الكرة 

.... 

   فانه يسمح لك باخذ خطوة او خطوتين او ثالثة خطوات والكرة في يدك

 ومن ثم رمي الكرة نحو املرمى او مناولتها للزميل. 

 
 

  لكرة على االرض لعدد ويسمح لك بطبطبة ا

املرات التي تريدها، واذا مسكت الكرة بيدك 

  فانه يسمح لك بمناولة الكرة الى زميلك.

  يسمح لك بلعب الكرة باستخدام جسمك من الركبة وحتى الرأس )أي يسمح

لالعب اثناء لعب الكرة برمي او مسك او ايقاف او دفع او ضرب الكرة 

 والرأس والجذع والفخذين والركبتين(.باستخدام اليدين والذراعين 

 

  اليسمح لالعب ان يلعب الكرة برجله )أي اليحق له ملس الكرة بالقدم او

 الساق اسفل الركبة(.
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 اذا حصلت على الكرة ....

  ثواني واال فان الحكم  3لك بمسك الكرة بيدك ألكثر من  حفانه ال يسم

 سيطلق صافرته.

  االرض لعدد املرات التي تريدها.يسمح لك بطبطبة الكرة على 

  ولكن عندما تمسك الكرة بيدك فانه اليسمح لك بطبطبة الكرة مرة ثانية

 واال فان الحكم سيطلق صافرته.

  .ال يسمح لك بطبطبة الكرة داخل منطقة املرمى 

 
 اذا رميت )صوبت( الكرة نحو املرمى...

  في الهواء( داخل منطقة املرمى والكرة  فانك( 
ً
تستطيع ان تقفز محلقا

 بيدك، وذلك اذا قفزت قبل دخول منطقة املرمى.
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 يسمح لك بدخول منطقة املرمى والكرة بيدك، واال فان الحكم سيطلق  وال

 صافرته.

 
 

 امام املنافس...
ً
 مهاجما

ً
 اذا كنت العبا

  وجه املنافس، واال فان الحكم سيطلق ال يسمح لك بتوجيه الكرة نحو

 صافرته.

 
  .ويسمح لك بحماية الكرة باستخدام جسمك 
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  ال يسمح لك بالركض والكرة بيديك نحو املنافس، واال فان الحكم  ولكن

 سيطلق صافرته.

 
...

ً
 مدافعا

ً
 اذا كنت العبا

  .ال يسمح لك بدفع او مسك منافسك اذا كانت الكرة معه 

 

 

 

 

 

 .و ال يسمح لك بدفع او مسك منافسك حتى اذا لم تكن الكرة معه 

 
 .وال يسمح لك بالوقوف في منطقة املرمى او عبورها خالل قيامك بالدفاع 

 

 انت العب مدافع جيد...
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 .ال يسمح لك ضرب الكرة إلخراجها من يد املنافس 

 .ال يسمح لك االمساك بالكرة وسحبها إلخراجها من يدي املنافس 

 .اليسمح لك باعتراض املنافس باستخدام رجلك 

 

 

 

 

 

 

 

 انت العب مدافع جيد

   ان تقف بين منافسك وبين مرماك، وان تمنع منافسك من 
ً
حاول دائما

 رمي الكرة نحو املرمى.

  العب مع منافسك دائما بطريقة تتفق مع قانون اللعبة، واذا نجح في

 الرمي )التصويب( نحو املرمى فدعه يرمي.
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 اذا كنت حارس مرمى...

   فانه يسمح لك باستخدام

كل اجزاء جسمك لصد 

 الكرة.
  

  

 

 .ويسمح لك بترك منطقة املرمى ملسك الكرة ولعبها لالمام 

 

  ويسمح لك بمناولة الكرة

الحد زمالئك خارج منطقة 

 املرمى.

 

 

 

 اذا كنت حارس مرمى...

  ال يسمح لك بجلب الكرة من خارج منطقة

 الى داخلها.املرمى 

  بمسك مناولة من زميلك 
ً
ال يسمح لك ايضا

 داخل منطقة املرمى، واال 
ً
عندما تكون واقفا

 فان الحكم سيطلق صافرته.

 .اليسمح لك بترك منطقة املرمى والكرة معك 
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بكرة اليد كجزء من املفردات النظرية   اهلجوميخطط اللعب عن حماضرة      
جامعة  –كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  –ملادة كرة اليد للمرحلة الرابعة 

 دياىل
 املصدر: 

. جامعة ديالى: املطبعة اساسيات منهجية -كرة اليد ليث ابراهيم جاسم؛ 

 .5112املركزية لجامعة ديالى، 

 
ن خطة الهجوم أي حركة هادفة يقوم بها الالعب أو الفريق عندما يستحوذ على أ   

الكرة أي انتقاله من حالة الدفاع الى حالة الهجوم وهو كل ما يقوم به الالعب 

 على الكرة أم بدون استحواذه عليها فهي كل حركة داخل 
ً
سواء كان مستحوذا

 أو 
ً
مع زميل أو أكثر له في الفريق والتي الساحة ضد الالعب املدافع سواء كان منفردا

تكون جزء من تاكتيك هجومي للفريق الغرض منه فتح ثغرات في الدفاع بغية 

. 
ً
 تسجيل أو تحرير أحد املهاجمين لكي يحرز هدفا

ومن املعلوم انه يعد الفريق في موقف هجومي عندما يكون أحد العبيه       

 على الكرة حيث ليتم التصرف حسب 
ً
املوقف الخططي الهجومي املرسوم مستحوذا

منذ لحظة السيطرة على الكرة وحتى انتهائها بالتصويب أو فقدان الكرة. والخطط 

الهجومية نوع من أنواع خطط اللعب املستخدمة في غضون املنافسة والتي تتميز 

بعنصر املبادأة والتي تشكل نقطة االنطالق فيها محاولة الهجوم للتغلب على 

ما يقوم به الالعب املهاجم في الحد من قدرات دفاع املنافس سواء  املنافس. وأن

 أو مع زميل أو أكثر له في الفريق ما هو أال جزء من خطة لعب هجومية 
ً
كان منفردا

للفريق الغرض منها إحباط محاوالت املنافس الدفاعية بغية تسجيل األهداف أو 

كرة اليد هو عبارة عن قدرة تحرير أحد املهاجمين لكي يصيب الهدف. فالهجوم في 

الالعب أو الفريق على استخدام املهارات املختلفة للعبة في تنقالت لالعبين ونقالت 

للكرة بغية الوصول ملرمى املنافس وتسجيل أكبر عدد من األهداف واملحافظة عليها 

 ضعف الدفاع أو فتح الثغرات نتيجة لعمل معين من املهاجمين. 
ً
ففي كرة مستغال

 في نجاح الهجوم على الفريق اليد 
ً
 واساسيا

ً
 مهما

ً
تلعب الخطط الهجومية دورا

املنافس، وتكاد تكون غالبية االهداف املسجلة الي فريق هي ثمرة الخطط 
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 لوجه امام مدافع او 
ً
الهجومية، ذلك الن التصرف الفردي سيضع املهاجم وجها

ى املرمى اذ مهما كانت عدة مدافعين متهيئين ملنع الالعب املهاجم من التصويب عل

مهارة الالعب الفردية الشك بان املدافعين سيحاولون الحيلولة دون وصوله لتهديد 

مرماهم، وحتى لو نجح الالعب املهاجم بمفرده في التخلص من الدفاع فان مواجهته 

ملرمى املنافس ستكون وهو متعب من ادائه  املهاري في التخلص من املدافعين مما 

 كيز تهديده للمرمى او ليس في املوقع املثالي الداء التصويب الناجح.سيقلل من تر 

  -يأتي: وتقسم خطط اللعب الهجومية الى ما 

 الفردي.خطط اللعب الهجومي 

 الجماعي.خطط اللعب الهجومي 

 خطط اللعب الهجومي الفرقي .

 

 خطط اهلجوم الفردي 
يمكن القول ان خطة الهجوم الفردي بانها التحرك الهجومي لالعب بواجب  

محدد ومعلوم ضمن الفريق وهي القدرات الخططية الفردية التي يقوم بها الالعب 

كما تعد من عمليات الهجوم األساسية التي  معين.لغرض التوصل الى تحقيق هدف 

 
ً
 مساعدا

ً
 ما تكون جزءا

ً
في نجاح خطط اللعب الجماعي يبنى عليها اللعب، وغالبا

والفرقي . وهي كل ما يؤديه الالعب من مهارات وحركات بصورة مستقلة عن أعضاء 

 من الخطط الجماعية 
ً
 ما تكون جزءا

ً
انها تعني كل  والفرقية ايالفريق والتي غالبا

األساليب الهادفة واالقتصادية التي يقوم بها الالعب لوحده بغية التغلب على 

 منافسه. 

 

 خطط اهلجوم اجلماعي:  
خطط الهجوم الجماعي هي عبارة عن تعاون مجموعة من الالعبين )مهاجمين أو     

أكثر( لغرض اإلعداد لبدء محاولة هجومية وقيادتها إلصابة الهدف. وقد قسمت 

املواقف الخططية الجماعية على مواقف ثنائية وأكثر من ثنائية تعد تكوينات 

التكوينات املركبة ناتجة من التكوينات الثنائية وأن أي عملية مركبة وحتى هذه 

مهما كثر عدد املشتركين فيها ومهما تركبت فأنها تبدأ وتنتهي بالتكوينات الثنائية. 
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وتتأسس الخطط الجماعية على صحة ودقة استخدام املهارات الحركية والقدرات 

 على ذلك الخططية والقدرات البدنية والسمات الخلقية واإلداري
ً
ة لالعب فضال

هناك بعض العوامل التي تؤثر في الخطط الجماعية مثل قانون اللعبة وخبرات 

الالعب ومعارفه، واملهارات الحركية والقدرات الخططية والبدنية للفريق املنافس 

 هذا الى جانب بعض العوامل الخارجية األخرى.

ائقة واملهارات والخطط إن اللعب الحديث في كرة اليد يتسم بالسرعة الف    

الدفاعية العالية يجعل من غالبية الخطط الهجومية املنفذة من قبل الفريق تتم 

 ما يقوم الفريق بخطة يشترك فيها مجمل الفريق لضمان 
ً
بالعبين او ثالثة ونادرا

السرعة واملباغتة ومنع املدافعين من اعاقة احدى مراحل الخطة. فخطط الهجوم 

ملة حركية متفق عليها تتم بين العبين أو أكثر تهدف إلى توفير الجماعية هي إي ج

فرصة للتصويب على مرمى املنافس، وهي جزء من واجبات الفريق الخططية 

الواجب تنفيذها خالل املباراة، ويتم التدريب عليها بشكل يتم إتقانها بما يضمن 

 في  فعاليتها خالل املباراة اذ تتطلب دقة في تنفيذ الواجب الحركي
ً
لالعب وتوافقا

 
ً
ذلك الواجب مع الواجبات الحركية للزمالء املشتركين في تلك الخطة وأيضا تناسبا

مع استجابة املنافس لكل حركة يقوم بها الفريق املهاجم. وتبرز الخطط الهجومية 

القدرة على التصرف املناسب للرياض ي باالداء الحركي حسب ظروف املوقف اآلني 

 عن انها تعكس التعاون  والذي يعكس ذكائه
ً
في اداء املهارة الناجحة بسرعة ، فضال

 بين الفريق وتعزيز روح الجماعة فيه.

فالخطط الجماعية تطبق باشتراك العبين او اكثر اي يمكن ان يشترك فيها     

الفريق ككل ، فخالل تطور لعبة كرة اليد كانت غالبية الخطط تتم بتطبيق 

ت لكل اعضاء الفريق املهاجم اال ان تطور الدفاع تحركات متفق عليها كواجبا

واساليبه في كرة اليد الحديثة اصبح من الصعوبة تنفيذ خطة يشترك فيها كل 

الفريق، كما ان تغير وتيرة اللعب واتجاهه ليكون اكثر سرعة والذي كفله تغير قانون 

ة على اللعب اللعبة والقيود على تشجيع اللعب الفعال عن طريق املحاسبة القانوني

السلبي جعل فرق كرة اليد تتجه لتنفيذ الخطط التي يشترك فيها العبين او ثالثة 

العبين لسرعة تطبيقها وانسجامها مع متطلبات كرة اليد الحديثة، ويمكن ذكر 

 منها:
ً
 بعض اشكال الحاالت الجماعية في كرة اليد اكثر وضوحا



 

4 
 

ي اما ان تكون محددة بمجملها ان الخطة تهدف لتنفيذ واجب هجومي مؤثر، وه   

او متغيرة بتغير تصرفات املنافس الدفاعية. وتتدرج الفاعلية الهجومية للفريق 

بزيادة العمر التدريبي وانسجام وتفاهم الالعبين، ويمكن ان تكون هذه الخطط على 

هو  والتوضيح أحدهماصنفين متداخلين ونفصلهما في هذا املورد بغية الشرح 

ية )التشكيالت االساسية(، اما الصنف االخر فهو خطط اللعب الخطط االساس

 وهي تستند في تنفيذها على الخطط )التشكيالت( االساسية.
ً
 املتفق عليها مسبقا

 :)اخلطط اهلجومية االساسية )التشكيالت اهلجومية 

وهي تلك الجمل الحركية التي يكون نواتها واجب الالعب ليشترك فيها العبين     

والتي بتركيبها تكون الخطة التي يضعها الفريق الدراة اللعب الهجومي، او اكثر 

والتشكيالت االساسية  تمثل االساس في ضمان نجاح الفريق في الفعل 

الهجومي، وهي تحركات بسيطة وفي نفس الوقت مؤثرة في تعزيز نجاح الهجوم 

ئ هجومية وابطال القدرة الدفاعية للمنافس، وتتم بتحركات متفق عليها كمباد

في شل التاثير الدفاعي للمنافس وضمان زيادة مساحة الثغرة الدفاعية كي 

يستفيد منها الزميل لتهديد مرمى املنافس، وقد تؤدى بين العبين كما في تمريرة 

االندفاع املزدوج او جميع اعضاء الفريق كما في التفوق العددي كما يمكن ان 

ية بشكل متفق عليه فتكون خطط يتم تنظيم مجموعة من التحركات االساس

اللعب املتفق عليها. وجدير بالذكر ان التدريب على هذه التشكيالت تعكس مدى 

انسجام اعضاء الفريق حتى تصبح مبادئ يقوم الالعب املاهر بتطبيق االمثل منها 

. جدير بالذكر ان هذه بحسب تصرفات وتمركز املدافعين والظرف امليداني اآلني

ب عليها املهاجمين كخطط خاضعة للتفاهم الحركي بين العبين او التشكيالت يتد

اكثر وبشكل متفق عليه وفي مراحل العمر التدريبي لالعبين تصبح اشبه باملبادي 

ايجاز  اللعب ويمكنالتي يؤديها اعضاء الفريق بشكل آلي وآني بحسب متغيرات 

 تلك الخطط االساسية الهجومية بالتشكيالت األساسية الهجومية التالية:

 .تمريرة االندفاع املزدوج 

 .االندفاع الهجومي املتوازي 

 .التقاطع 

 .تغيير املراكز 
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 .الحجز 

 

  :تمريرة االندفاع املزدوج 

وهي ابسط انواع الخطط الهجومية يشترك فيها العبين مهاجمين عندما      

يعترضهما مدافع واحد يدافع بايجابية، وتتم بدخول احد الالعبين باتجاه املرمى 

بقوة كي يوهم املدافع بانه سيصوب على املرمى فيكون رد فعل املدافع االيجابي بانه 

التصويب، فيقوم الالعب املهاجم سيحاول االتجاه بحركة دفاعية ملنعه من 

 على املرمى والذي سيكون قد 
ً
باملناولة الى زميله املهاجم الثاني الذي سيصوب فعليا

 من الالعب املدافع، هذا وتستخدم هذه الخطة الهجومية عندما يكون 
ً
تخلص كليا

العبين مهاجمين مقابل العب واحد مدافع اوثالثة العبين مهاجمين مقابل مدافعين 

... اوستة العبين مهاجمين مقابل خمسة مدافعين ، اي انها تستخدم في حالة .

النقص العددي لالعبين املدافعين بالنسبة لالعبين املهاجمين. ومنها يمكن تطبيق 

 خطة تشمل جميع الفريق الحداث التفوق العددي.

  

 :االندفاع الهجومي املتوازي 

ويتم هذا النوع من الخطط الهجومية الجماعية  باشتراك العبين مهاجمين   

مقابلهما العبين مدافعين، وفي حالة وجود هذا املوقف االدائي فيقوم الالعب 

املهاجم االول بالدخول ومعه الكرة في الفراغ بين املدافعين )املدافع الذي امامه 

يوحي للمدافعين بانه ينوي الدخول واملدافع الذي يقابل زميله املهاجم( بشكل 

بنفسه والتصويب على املرمى، مما يجعل املدافع الذي يقابل زميله املهاجم يسرع 

ملساعدة زميله املدافع بمحاولة ايقاف الالعب املهاجم الحامل للكرة وسد الفراغ ، 
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بشكل  فيقوم املهاجم الحامل للكرة بمناولة الكرة الى زميله املهاجم الثاني املندفع

متوازي في الفراغ الذي خلقه املدافع املقابل له عند تغطية املهاجم االول  ليقوم 

بالتصويب على املرمى .هذا ويمكن تطبيق هذه الخطة الهجومية الكثر من العبين 

اي يمكن ان يشترك فيها ثالثة او اربعة العبين وبنفس االسلوب لتحقيق نفس 

لتصويب باالختراق ، اي احداث حالة التفوق الهدف وهو ايجاد الفراغ املناسب ل

 يدخل الجناح االيمن بين املدافع املقابل له وبين الدفاع الثاني 
ً
العددي فمثال

ويمرر الكرة الى زميله الساعد االيمن ومن ثم يقوم الساعد االيمن بالدخول بين 

يدخل في  املدافع الثاني والثالث ويمرر الكرة الى العب صانع االلعاب الذي بدوره

 إلحداثالفراغ بين املدافعين الثالث والرابع وهكذا يمكن اشتراك جميع الفريق 

 التفوق العددي الحد الالعبين للتصويب.

 

      

 

 

   

 

 التقاطع:  

وهو احد انواع الخطط الهجومية الجماعية املستخدمة في كرة اليد والتي      

يمكن تكرارها خالل الجملة الحركية او دمجها مع تشكيل اساس ي اخر كاالندفاع 

املتوازي او املزدود لتكوين خطة للفريق متفق عليها، ويتم اداء التقاطع عن طريق 

اجمين من خالل فعلهما الهجومي على تقاطع الخط الوهمي ملسار حركة العبين مه
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املنافس بالكرة او بدون كرة ، ويكون الهدف من هذا التقاطع ارباك الدفاع 

وخلخلة فعاليته الدفاعية وفتح الثغرات الدفاعية او احداث التفوق العددي او 

تهيئة فرصة مناسبة للتصويب، وتتم عملية التقاطع باشتراك العبين مهاجمين او 

 شترك الفريق ككل في عملية تقاطعات متكررة ومتالحقة.اكثر وقد ي

 

  :تغيير املراكز 

او خالل املدافعين بهدف  لالعبين اماموهو عملية تغيير للتمركز الهجومي   

ارباكهم وتشتيت تركيزهم الدفاعي وبالتالي امكانية تخطيهم والوصول الى مرمى 

ما يؤدي الى نجاح خطة تغيير املراكز هو املباغتة والسرعة في  املنافس ولعل ابرز 

 بتصرف هجومي فعال فرد
ً
ي او جماعي، تنفيذ عملية تغيير املراكز والحاقها فورا

 ظاذ ان املدافع في لح
ً
ة تغيير املهاجم مع زميله فان انتباهه سينصرف ولو جزئيا

تركيزه على اداء  نحو االرباك الذي حصل في مراكز الهجوم مما سيقلل من

 الواجب الدفاعي االصلي. 

 

  : الحجز 

وهو عملية اعاقة حركة املدافع من قبل احد املهاجمين بصورة التتعارض مع    

قانون اللعبة  ملصلحة زميل مهاجم له ويتم بهدف ان يوفر حرية حركة زميله 

ز املهاجم والقيام بفعل هجومي يؤدي للوصول للمرمى والتصويب عليه وللحج

انواع متعددة تشترك كلها في اآللية التي يجب ان تكون ضمن قانون اللعبة وذلك 

بأدائه باعتراض مسار حركة املدافع بالجذع وعدم البدء باالحتكاك به او 

استخدام اليدين في اعتراض حركته، ويمكن ان يتم الحجز بوقوف املهاجم 

 ضد  الحاجز بجانب املدافع باتجاه الحركة التي سيقوم بها
ً
زميله ويستخدم كثيرا

 عن دفاع املنطقة 
ً
دفاع الرجل لرجل وكذلك دفاع املنطقة املفتوح فضال

االعتيادي، كما ويمكن اداء الحجز بوقوف املهاجم الحاجز امام املدافع بهدف 

منعه من االنقضاض على زميله املهاجم الذي يقوم  بعملية التصويب على املرمى 

 ضد دفاع )ويستخدم هذا النوع من ال
ً
( ملصلحة املهاجمين الذين 0-6حجز غالبا
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 يجب مراعاة 
ً
يجيدون التصويب من الخط الخلفي، ولكي يكون الحجز ناجحا

 النقاط التالية:

 .لقانون اللعبة 
ً
 يجب ان يتم الحجز باستخدام الجسم طبقا

  يحس املنافسفعالية عندما اليرى او  أكثر ان الحجز .
ً
 به اال متأخرا

  في يجب ان يكو 
ً
ن الفعل الهجومي الذي يلي عملية الحجز قرب الحجز تماما

 منطقة الفائدة من عملية الحجز.

  بعد اداء الحجز الى منطقة خالية 
ً
الالعب الحاجز يجب ان يتحرك مباشرة

 للمشاركة في اكمال الهجوم على املنافس.

 .السرعة في اداء عملية الحجز من االمور املهمة لنجاح عملية الحجز 

 ب ان يكون هناك توافق بين حركتي الالعب الذي يقوم بعملية الحجز يج

 وزميله املستفيد منها.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 :)خطط اللعب الفرقي )التحركات املخططة هلا مسبقا 
هي تحركات يقوم بها كل أو جزء من أعضاء الفريق أثناء الهجوم املنظم على  

لفريق املنافس، وهي حركات معروفة ومدروسة بشكل جيد من الناحيتين النظرية 

والعملية، من املدربين والالعبين وتم مسبقا التدريب عليها، أعضاء الفريق والهدف 

ملنافس إذ أن مسارات الالعبين منها خلق فرصة بغية إحراز هدف ضد الفريق ا

بالكرة وبدونها ألداء الواجبات الهجومية متفق عليها مسبقا ومدروسة بشكل جيد 

فضال عن دقة توقيت حركة كل العب بغية اخذ املوقع والتوقيت الصحيح أو اخذ الوضع الجيد 

 ايتها.واملناسب للتصويب فيمكن أن يحدد مسار الكرة والالعب من بداية الهجمة حتى نه

كما يجب على الفرق أن تتقن عدة تحركات مخطط لها مسبقا وهي ذات فائدة  

 املباراة في تنفيذ مثل هذه الواجبات وهي: ق مراعاة عدة قواعد أثناء يخططية، فعلى الفر 

  في كل هجمة منظمة املتفق عليها ليس بالضرورة تطبيق الخط الهجومية

فقط، إذ أن بعض الفرق ال تلجأ  وإنما يستخدمها الفريق في وقت الضرورة

إلى مثل هذه التحركات أثناء املباراة الواحدة، أكثر من بضع مرات وقد ال 

 تستخدم، وذلك حسب طابع املباراة.

  يجب أن يكون هناك إشارة معينة متفق عليها جميع أعضاء الفريق

عب ويستعملها احد الالعبين على األقل ليبدأ الفريق عندها االنتقال من الل

الرتيب إلى تطبيق خطة متفق عليها معينة وبصورة أنسابية دون إن يشعر 

 الفريق املنافس.

  أن تأثير مثل هكذا تحركات على الفريق املنافس يبدو اكبرا وبصورة خاصة

 4او 2إذا كانت تدور بين عدد قليل من العبين الفريق)مجموعات(، )

 العبين(.

  الدقيق الجيد للبدا بخطة اللعب يجب أن يكون هناك توافق بين التوقيت

 واتخاذ الالعبين مراكز اللعب.

  يتطلب نجاح هذه الحركات ويعتمد على درجة إتقان الالعبين للمهارات

 األساسية ومهارات اللعبة األخرى.

  يجب أن يكون الفريق قادرا على إيقاف هذه التحركات إذا حدث أي طارئ

 أثناء التنفيذ وذلك دون أن يفقد الكرة.
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      (5ملحق )

 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                                                                      األهداف التربوية والتعليمية                                                                               الوحدة التعليمية األولى    

                      .هارات المناولة والتصويبتنمية م -1                                                          .تعويدهم على الضبط والنظام -1                                   اليوم :                           ا  طالب 32عدد الطالب :            ثانوية الجواهريالمدرسة:    
 .تنمية القوة العضلية للذراعين -2                                                            .تعويدهم على الثقة بالنفس -2                               التاريخ :                          سنة   12متوسط العمر :                  األول متوسطالصف :   
 .تنمية المرونة -3                                                                  .تعويدهم على التعاون -3                             األسبوع : األول                  أسم الفعالية    : كرة اليد             دقيقة            45الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
 X 

X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

  

 الغياب وترديد التحية الرياضية إجراءتهيئة األدوات و د 3 المقدمة
  

 . التأكيد على النظام

 .ر والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرةالسي د 4 اإلحماء

X X X X  X  X X X X  
X                           X 
X                           X 
X                           X 

 X X X  X X  X X X X 

 

داء واأل البتأكيد وجود المسافات بين الط
 يصحح مع الصافرة .

التمرينات 
 البدنية

 د 8

 مام والخلف .الى االالذراعين جانبا  ثم دوران الذراعين وللذراعين : الوقوف  اتتمرين
 للجذع : الوقوف فتحا  مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اترينتم   
 قدمين من األسفل مع مد الركبتين .مسك الوالساقين: من الوقوف  اترينتم            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكيد 
 تأكيد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعين

 تأكيد عدم ثني الركبة .
 

الجزء 
 الرئيس

 د 25
    

النشاط 
 التعليمي

 هاوعرض شرح التمرينات المهارية د 10
1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات يد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة يد مرسوم على 
 .الحائط

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 15

 ( لمهارة المناولة .1تمرين رقم ) - 1
 . المناولةلمهارة ( 2تمرين رقم ) -2              

 . المناولة( لمهارة 3تمرين رقم ) - 3
2 ××× 
   ××× 

 

مع تصحيح  تأكيد األداء السليم للمهارات
 . األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 5

  
3 ××× 

××× 

   

 . تأكيد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغيرة ) الدوران حول رئيس الفرقة ( . د 3 

 تهدئة وترديد التحية الرياضية . اترينتم د 2 

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكيد النظام واالنصراف بهدوء .
 
 

X 

X 

X 

X 



 

 

87 

87 

 
 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة

 يةاألهداف البدنية والمهار                                                          األهداف التربوية والتعليمية                                                                         الرابعةالوحدة التعليمية 
                      .تنمية مهارات المناولة والتصويب -1                                                      .تعويدهم على الضبط والنظام -1                                            اليوم :                 ا  طالب 32عدد الطالب :            ثانوية الجواهريالمدرسة: 
 .تنمية القوة العضلية للذراعين -2                                                        .تعويدهم على الثقة بالنفس -2                                        التاريخ :                سنة  12متوسط العمر :                  األول متوسطالصف : 
 .تنمية المرونة العضلية -3                                                              .تعويدهم على التعاون -3                                      الرابعاألسبوع :       أسم الفعالية    : كرة اليد            دقيقة              45 الوقت :

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم لبدني والمهاريالنشاط ا الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 15
   

 تأكيد النظام  الغياب وترديد التحية الرياضية إجراءتهيئة األدوات و د 3 المقدمة

 د 4 اإلحماء
لخلف ثم الى اعلى مع الصافرة والهرولة الى االالقفز  اترينالسير والهرولة مع أداء تم

 مام مع الصافرةالى األ

 البتأكيد وجود المسافات بين الط  
 واألداء يصحح مع الصافرة .

التمرينات 
 البدنية

 د 8

 ف.ى الخلمام والالى األن االذراعودوران الن جانبا  ثم االذراعوالوقوف للذراعين: اترينتم
 على .للجذع : الوقوف فتحا  مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة لأل اترينتم

 الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين . اترينتم

 تانن ممدواالذراعودوران التأكيد   
 تأكيد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعين

 تأكيد على عدم ثني الركبة .

الجزء 
 الرئيس

  د 25
  

 

النشاط 
 التعليمي

 هاوعرض شرح التمرينات المهارية د 10

10 
××× 
××× 

××× 
××× 

 (4كرات يد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة يد مرسوم 
 على الحائط.

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 15

 ( لمهارة المناولة .10تمرين رقم ) -1

 المناولة.( لمهارة 11تمرين رقم ) -2
 المناولة.( لمهارة 12تمرين رقم ) -3

11××
× 

××× 

تأكيد األداء السليم للمهارات مع  
 تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

  د 5

 
12 
××× 
××× 

  

 

 تأكيد االلتزام بقواعد اللعبة   )مس الجدار(.لعبة صغيرة د 3 

 تهدئة وترديد التحية الرياضية . اترينتم د 2 

 

 

 
 تأكيد النظام واالنصراف بهدوء .
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة                   
 األهداف البدنية والمهارية                                             األهداف التربوية والتعليمية                                                                                     الخامسةالوحدة التعليمية 

 .تنمية المهارات المختارة بكرة اليد  -1                                .على المنافسة الشريفة البتعويد الط -1                                    اليوم :                    ا  طالب 32:  عدد الطالب               ثانوية الجواهريالمدرسة: 
 .تنمية القوة العضلية للرجلين  -2                                             .تعويدهم على حب النظام -2                                  تاريخ :       ال          سنة   12متوسط العمر :                      األول متوسطالصف : 
 .تنمية مرونة الجذع  -3                                                 .تعويدهم على التعاون -3                   لخامس           ااألسبوع :       : كرة اليد        لية أسم الفعا         دقيقة                 45الوقت : 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 15
 

  

 التأكيد النظام  وترديد التحية الرياضيةالغياب  إجراءتهيئة األدوات و د 3 المقدمة

 د 4 اإلحماء
لخلف ثم الى اعلى مع الصافرة والهرولة الى االالقفز  اترينالسير والهرولة مع أداء تم

 مام مع الصافرةالى األ

 
 

تأكيد وجود المسافات بين الطلبة 
 واألداء يصحح مع الصافرة .

التمرينات 
 البدنية

 د 8

 الخلف .الى مام والى األ ناالذراعودوران الن جانبا  ثم االذراعولوقوف :اللذراعين اترينتم
 للجذع : الوقوف فتحا  مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اترينتم

 الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين . اترينتم

 

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكيد 
 لضغط لألسفل بالنسبة للذراعينتأكيد ا

 تأكيد عدم ثني الركبة .

الجزء 
 الرئيس

  د 25
 

  

النشاط 
 التعليمي

 هاوعرض شرح التمرينات المهارية د 10
1 ××× 

××× 

××× 
××× 

 (4كرات يد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة يد مرسوم 
 على الحائط.

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 15

 .( لمهارة التصويب1ـ تمرين رقم )1
 ( لمهارة التصويب.2ـ تمرين رقم )2
 ( لمهارة التصويب.3ـ تمرين رقم )3

2××× 

××× 

تأكيد األداء السليم للمهارات مع  
 تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

  د 5

3 ××× 

××× 
 

  

 تأكيد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغيرة ) الدوران حول رئيس الفرقة ( . د 3 

 هدئة وترديد التحية الرياضية .ت اترينتم د 2 

 

 
 تأكيد النظام واالنصراف بهدوء . 
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة                                                              
        األهداف البدنية والمهارية                                     األهداف التربوية والتعليمية                                                                                                         الثامنةالوحدة التعليمية 

                      .تنمية مهارات المناولة والتصويب -1                                                         .تعويد الطالب على الطاعة -1                                 اليوم :                     ا  طالب 32عدد الطالب :            ثانوية الجواهريالمدرسة: 
 .تنمية القوة العضلية للذراعين -2                                                             .تعويدهم على  االحترام -2                                التاريخ :                سنة   12متوسط العمر :                  األول متوسطالصف : 
 .تنمية المرونة -3                                                         .لى الثقة بالنفستعويدهم ع -3                               الثامناألسبوع :          : كرة اليد   أسم الفعالية                    دقيقة   45الوقت : 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 15
   

 تأكيد النظام  الغياب وترديد التحية الرياضية إجراءتهيئة األدوات و د 3 المقدمة

 د 4 اإلحماء
الى لخلف ثم الى اعلى مع الصافرة والهرولةالى االالقفز  اترينالسير والهرولة مع أداء تم

 مام مع الصافرةاأل

 البتأكيد وجود المسافات بين الط  
 واألداء يصحح مع الصافرة .

التمرينات 
 البدنية

 د 8

 خلف .ى المام والالى األن االذراعودوران الن جانبا  ثم االذراعوالوقوف للذراعين: اترينتم
 للجذع : الوقوف فتحا  مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اترينتم

 الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين . اترينتم

 تانن ممدواالذراعودوران التأكيد   
 ينتأكيد الضغط لألسفل بالنسبة للذراع

 تأكيد عدم ثني الركبة .

الجزء 
 الرئيس

  د 25
   

النشاط 
 التعليمي

 هاشرح التمرينات المهارية وعرض د 10

10 
××× 
××× 

××× 
××× 

 (4كرات يد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة يد مرسوم 
 على الحائط.

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 15

 ( لمهارة التصويب.10ـ تمرين رقم )1
 رة التصويب.( لمها11ـ تمرين رقم )2
 ( لمهارة التصويب.12ـ تمرين رقم )3

11××
× 

××× 

تأكيد األداء السليم للمهارات مع  
 اللعب. أثناءتصحيح األخطاء 

الجزء 
 الختامي

  د 5

 
12 
××× 
××× 

   

    )عكس األشارة(. لعبة صغيرة د 3 

 تهدئة وترديد التحية الرياضية . اتتمرين د 2 

 

 

 لنظام واالنصراف بهدوء .تأكيد ا 
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