
 3-3التشكيل الدفاعي 
يتصف ىذا التشكيل باإليجابية في الدفاع ، ويستعمل عاده من قبل الفرق       

التي تمتمك العبين يتمتعون بمياقو بدنيو عالية ، ويتميزون بالسرعة والرشاقة 
،ويمتمكون الخبرة الميدانية التي تؤىميم تنفيذ واجباتيم الدفاعية في ظل ىذا 

ديو لممياجمين وكانيم يمعبون التشكيل الصعب ،حيث يتطمب منيم تغطية فر 
 بطريقة الدفاع رجل لرجل ،باالضافو الى تغطية المنطقة الخاصة بكل منيم .

والغرض األساسي من لجوء الفريق الى استخدام ىذا التشكيل ىو الحد من 
فرص فريق الخصم في تنظيم ىجومو البعيد وبالتالي قطع تمريراتو وشن ىجوم 

 المضاد 
من خطين دفاعيين ،حيث يقف  ثالثة مدافعين في الخط يتكون ىذا التشكيل 

الدفاعي االمامي .عمى خط منطقة التسعة امتار .ويقف الثالثة االخرين في 
الخط الدفاعي الخمفي امام منطقة الستة امتار وكما موضح في الشكل رقم 

(73.) 
 

 
م الدفاعية وطبقا لمراكز الالعبين المدافعين في ىذا التشكيل يمكن تحديد واجباتي

 عمى الشكل االتي 
 .6-4واجبات المدافعين االماميين في األجنحة رقم -أ

 .3،3واجبات المدافعين الخمفيين في األجنحة رقم -ب
 . 2والخمفي رقم  5ج_واجبات المدافعين في الوسط االمامي رقم 

 
 4-6واجبات المدافعين االماميين في األجنحة رقم   - أ

(تغطية منطقة التصويب البعيدة وذلك بمقأومو 6-4عين )يتوقف عمى المداف     
المياجمين الخمفيين في ىذه المنطقة ومنيعم من التصويب بصوره مباشرة 



.وعمييم أيضا االنسحاب أو التراجع الى الخمف عند الدائرة المرمى لمساعده 
 المدافعين الخمفيين .

 3،3واجبات المدافعين الخمفيين في األجنحة رقم  - ب
يتوقف عمييما تغطية المنطقة الخمفية عمى خط منطقة المرمى من      

:عمى ان يكونا حذرين في حركتيما التي  2الجانبين وحتى منطقة الالعب رقو 
تقتصر عمى الجانبين ،وبصوره موازيو لخط منطقة المرمى ،حيث ان ايو حركو 

أعضاء الفريق لالمام تشكل ثغره عمى الفريق المدافع يمكن ان تستغل من قبل 
 المياجم ، وذلك التساع المجال المكاني الذي يكون ضمن مسؤوليتيم الدفاعية .

 : 2والخمفي رقم  5واجبات المدافعين في الوسط االمامي رقم -ج
 ويتعاونيقوم بتشتيت التصويب البعيد وخاصة منطقة الوسط ، 5المدافع رقم -3

 ( .4،6في ذلك مع الالعبين )
يقف عند منطقة المرمى. ويتميز غالبا بكبر حجم جسمو  2المدافع رقم -2

،ويقوم بتنظيم دفاع فريقو من ىذا المركز ،كما يجب ان يتعأون مع الالعب 
 (.26:933لكي تكون حركو الالعبين المدافعين االمامي ) 5االمامي رقم 

 
 3-3مزايا التشكيل الدفاعي 

لالعبين المدافعين الذين يساعد عمى استغالل الميارات الدفاعية الفردية  .3
 يقفون في خط الدفاع الخمفي .

 يحد من خطورة التصويب المباشر لممياجمين الخمفيين . .2
يعرقل حركو المياجمين االماميين عمى دائرة المرمى في منطقة الوسط  .3
 . 
 

 3-3عيوب التشكيل الدفاعي 
 التغطية الدفاعية تكون ضعيفة في األجنحة .-3
 خط منطقة المرمى تكون فرديو . التغطية عمى-2
 صعوبة الربط والتناسق في حركو المدافعين في الخط االمامي  الخط الخمفي -3
 
 
 
 



 


