
 1-2-3التشكيل الدفاعي
يتطمب ىذا التشكيل ارتفاع مستوى الدفاع الفردي ضمن التشكيل         

، بحيث يكون كل العب مدافع ع مسؤوال عن المنطقة المحددة  الدفاعي الفرقي
لو ،وعن المياجم المواجو لو في مركزه ،حيث يقوم بمراقبتو ، والحد من خطورتو 
،وعدم السماح لو بالتقدم نحو منطقة المرمى ،وخاصة اذا كان مستحوذا عمى 

ي األول الكرة ،ومن اجل ىذه الغرض، وضع المدافع االمامي في الخط الدفاع
امام منطقة التسعة امتار، ويمتاز ىذه االعب عاده بسرعو الحركة ،بحيث تمكنو 
من قطع الكرات الممررة الى صانع العاب الفريق المياجم ،وبالتالي استغالل 
تمك الكرات في شن ىجوم مضاد خاطف . وفي الخط الدفاعي الثاني يقف 

لصد التصويب العالي والحد العبان مدافعان يفضل ان يكونا من طول القامة ،
من قوه المياجمين عمى خط التسعة امتار ،وذلك بقطع الكرات الممررة الييم أو 
منع تقديميم داخل منطقة التسعة امتار  اما في الخط الدفاع الثالث ليذا 
التشكيل فيقف ثالثة مدافعين مسؤولين عن تغطية المنطقة القريبة لخط منطقة 
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 1-2-3مزايا التشكيل الدفاعي 
يحد من فعالية صانع األلعاب لمفريق المياجم ،ويمنع توصيل الكرة  (1

 لمياجم القريب عمى الدائرة .
يحد من حركو المياجمين الخمفيين عمى خط التسعة امتار وتعطيل  (2

جاه منطقة المرمى ،وبالتالي يحد من خطورة التصويب ليوالء حركو تقدميما بإت
 المياجمين .



يساعد في سرعو بناء ىجوم خاطف عمى الخصم في حالة الحصول  (3
 عمى الكرة .

 
 1-2-3عيوب التشكيل الدفاعي 

يعطي الفرصة لالعبين المياجمين في الجناح لمتحرك في مجال واسع  -1
 وخالي من الرقابة الدفاعية .

يحتاج ىذه  التشكيل الى تناسق كبير في عمل المدافعين في الخطوط  -2
 الدفاعية الثالثة وال يمكن اتقانو اال من قبل الفرق المتقدمة .

 
 المحاضرة الثامن عشر:

 Man-To-Man Defenseطريقة الدفاع رجل لرجل 
عب في ىذه الطريقة يتعين عمى كل العب مدافع القيام بمراقبة ومتابعة ال     

معين من أعضاء الفريق الياجم ، محاوال وضع ذلك الالعب في وضع غير 
مناسب لالستالم أو التمرير أو الطبطبة أو التصويب . ولتنفيذ ذلك بنجاح من 
خالل التطبيق العممي لطريقة الدفاع رجل لرجل ،يتعين عمى أعضاء الفريق 

داني عال يساعد كل مدافع المدافع ان يتمتعوا بمياقو بدنيو عالية وخبره وذكاء مي
من متابعة ىجوم المسؤول عنو وتوقع حركتو وتغير اتجاىاتو ،وىذا يحتم عمى 
الالعب المدافع ان يبقى متحفزا ،ويتحرك بخطوات قصيره وسريعة مع مد 
الذراعين جانبا مع مالحظو رفعيا أو خفضيا لعرقمو أي محاولو أو خطة قد 

نظره عمى  مى كل العب مدافع تركيزيقوم بيا االعب المياجم ،كما ان ع
الالعب المياجم أو يحاول ان يوزع نظره بين المياجم والكرة ،ويستمر في 
مراقبتيما بحذر وانتباه .واخيرا فان عمى كل العب مدافع ان يكون حريصا عمى 

الدفاعية بينو وبين المياجم كمما اقترب األخير من اليدف وكمما  المسافةتقميل 
 .حاول التصويب

وىناك ثالث طرق رئيسية يستطيع أعضاء الفريق المدافع من خالليا تنفيذ 
 واجباتيم الدفاعية عند تطبيق طريقة الدفاع رجل لرجل .

 الدفاع عن بعد . - أ
 الدفاع عن قرب في نصف الممعب الخاص  -ب
 الدفاع الضاغط-ج



 الدفاع عن بعد: - أ
عين بتنفيذ واجباتيم الدفاعية تجاه وفي ىذه الطريقة يقوم الالعبون المداف       

الفريق المياجم ،عندما يتقدم المياجمون قرب منطقة المرمى .وىذه الطريقة 
مشابيو الى حد كبير طريقة الدفاع عن المنطقة .اال ان المدافعين سوف ال 
يتقدموا بوقفة معينة أو مركز معين ، وذلك الن كل العب مدافع سوف يتابع 

نو في أي مكان يتحرك اليو ضمن المنطقة القريبة من المياجم المسؤول ع
 اليدف .

ويمجا الفريق المدافع الى استعمال ىذه الطريقة عندما يكون أعضاء الفريق 
المياجم متفوقين عمييم في سرعو الحركة وسرعو تمرير الكرة ولدييم قدره عميو 

 عمى المراوغة والخداع .
 ص :الدفاع عن قرب في نصف الممعب الخا - ب

وفي ىذه الطريقة يقوم كل العب مدافع بتنفيذ واجباتو الدفاعية تجاه       
المياجم المسؤول عنو مباشرة حال دخول المياجم الى منتصف الممعب الخاص 
بالمدافع ،حيث يالزم كل مدافع العبا مياجما ويراقبو عن كثب ويعيق تحركاتو 

. 
ويمجا الفريق المدافع الى استخدام ىذه الطريقة عندما يكون قدراتو البدنية و 

 الميارية مكافأة مع قدرات الفريق المياجم .
 الدفاع الضاغط : -ج

في ىذه الطريقة يقوم كل العب مدافع بأداء واجباتو الدفاعية تجاه       
المياجم مباشرة حال فقدان السيطرة عمى الكرة ، حيث يمزم المدافع بمتابعة 

 ومراقبة المياجم في كل ارجاء الممعب .
ويمجا الفريق المدافع الى استخدام ىذه الطريقة عندما يكون أعضاؤه متفوقين 

الفريق المياجم من ناحية القدرات الميارية والبدنية وخصوصا ما عمى أعضاء 
 يتعمق بمواصفات المياقة البدنية .

 
 أساليب تحديد المسؤولية الدفاعية عند تنفيذ طريقة الدفاع رجل لرجل :

ىناك ثالثة أساليب رئيسية يستطيع من خالليا تحديد المسؤولية الدفاعية        
 طبيق طريقة الدفاع رجل لرجل ::لكل العب مدافع اثناء ت

أسموب الدفاع بالتعين : وطبقا ليذا األسموب ،فان المدرب يقوم مسبقا  -1
بتحديد العب مياجم لكل العب مدافع ،حيث يتولى كل العب مدافع مراقبة 



ومتابعة المياجم المسؤول عنو والذي حدد لو من قبل المدرب ،بغض النظر عن 
فاع رجل لرجل وسواء كان  ذلك بطريقة الدفاع عن بعد طريقة التنفيذ لطريقة الد

 أو قرب أو دفاع الضاغط.
أسموب الدفاع بااللتقاط : وطبقا ليذا األسموب يتعين عمى كل العب  -2

مدافع مراقبة ومتابعة أي العب مياجم قريب منو مباشرة عندما يفقد أعضاء 
اجم حتى ينجمي الموقف فريقو المدافع السيطرة عمى الكرة ، ويبقى مع ذلك المي

 لصالح الفريق المدافع.
أسموب الدفاع بالتغير: بحيث يتولى االعب المدافع مراقبة ومتابعة  -3

وىذا يتطمب درجة عالية من التفاىم بين المدافعين  يوجيوالالعب المياجم الذي 
. 

 مزايا طريقة الدفاع رجل لرجل ::
األخرى ،حيث ان الالعب الذي  تعتبر ضرورية لتعمم واتقان الطرق الدفاعية-1

 يتقن الدفاع بيذه الطريقة يمكن ان يتعمم ويتقن أي طريقة أخرى لمدفاع بسيولة .
تحدد مسؤوليو كل العب مدافع بشكل واضح ويمكن بواسطو ىذه الطريقة -2

مقابمو الميزة اليجومية بميزة دفاعيو ،بحيث يعين العب مدافع جيد لالعب 
 وىكذا بالنسبة لبقيو الالعبين .المياجم األكثر خطورة 

 عيوب طريقة الدفاع رجل لرجل ::
يصعب من ىذه الطريقة بدء ىجوم خاطف نظرا لعدم وقوف الالعبين -1

 (.238:5المدافعين في أماكن معينة عند استعادتيم السيطرة عمى الكرة )
غير فعالو ضد الفريق الذي يتفوق أعضاؤه عمى أعضاء الفريق المدافع في -2
 ستوى االعداد البدني و المياري .م
 تحتاج الى مجيود كبير لذا ال يمكن استخداميا لفترة طويمة .-3

 مجال استخدام طريقة الدفاع رجل لرجل ::
لما كان اتباع طريقة الدفاع رجل لرجل يتطمب جيدا كبيرا وفييا نوع من       

ة الدفاعية ،فان المجازفة في حالة تخمص احد المياجمين أو افالتو من الرقاب
الفريق المدافع ال يمجا الى االستخدام ىذه الطريقة اال في حاالت خاصة 
،ولفترات زمنيو قصيره يستطيع الفريق المدافع خالليا االستمرار في مواصمة 

 (211:32الجيد البدني بمستوى عال)
 وتستخدم  طريقة الدفاع رجل لرجل في حاالت اآلتية :: 



من المباراة وذلك لمضغط عمى الفريق المياجم والحصول  في الدقائق األخيرة-1
عمى الكرة الذي يرغب ىو االحتفاظ بيا أطول فترة ممكنو نتيجة  تفوقو بفارق 

 قميل من األىداف .
 عند التعادل يكون المطموب ىو الفوز -2
 لمفاجاة الفريق المياجم ومنعو من تطبيق خطتو اليجومية .-3
 افع متفوقا عمى الفريق المياجم بدنيا ومياريا.عندا يكون الفريق المد-4
 في حالة نقص أعضاء الفريق المياجم .-5
 

 


