
 (2-4التشكيل الدفاعي )
لمحكم عمى فعالية وتأثير أي تشكيل من التشكيالت الدفاع عن المنطقة         

, لم يعد كافيا القول بأن ىذا التشكيل أو ذاك يساعد في الحد من خطورة الفريق 
المياجم بل تعدى الى اكثر من ذلك , اال وىو قطع الكرا ت , وبدء اليجوم 

حديثو اتجيت الى زياده عدد المضاد, لذا فان معظم التشكيالت الدفاعية ال
الالعبين المدافعين , الخط الدفاع االمامي , وعى حساب الخط الدفاعي الخمفي 
, وذلك لمواجية التطور الحاصل في التكتيك اليجومي الحديث , وتماشيا مع 
ارتفاع المستوى المياري لالعبين المياجمين , وخصوصا مياره التصويب البعيد 

. 
انتظام المدافعين في خطيين دفاعيين حيث  2-4الدفاعي ويالح في التشكيل 

يقف في الخط الخمفي أربعة العبين مدافعين يتوزعون في مراكز اساسية خط 
منطقة الستة امتار . ويكونوا عمى استعداد كامل لمقيام بتامين مناطق الدفاعية 

االمامي من ىذه المراكز االساسية .ويقف اثنان من المدافعين في الخط الدفاعي 
ليقوموا بتامين ىذه المنطقة الدفاعية الخطرة ضد المياجمين الخمفيين  الشكل 

 (.22رقم )
مما تقدم يتبين ان فعالية وتاثير ىذا التشكيل يكمن في الزخم الدفاعي يوفره في 

 المنطقة الدفاعية األمامية .
لدفاعية وطبقا الماكن وقوف الالعبين في ىذا التشكيل يمكن تحديد واجباتيم ا

 الشكل االتي :
 6،5واجبات المدافعين االماميين رقم -أ

 2،2واجبات المدافعين في منطقة الوسط رقم -ب
 4،4واجبات المدافعين في األجنحة رقم -ج
 :6،5واجبات المدافعين االماميين رقم -أ

الالعب المستحوذ عمى الكرة ,  بمقاومو( 6,5يقوم كل من المدافعين رقم )
التصويب عمى المرمى ,كما يحاوالن منع االختراق . ويقومان ويمنعانو من 

بالمضايقة لالعبين المياجمين اثناء تمريرىم واستالميم لمكرة مع القيام بقطع 
مسارات الجري واعاقو تطوير اليجوم الذي يقوم بو المياجمون .ويكون عمييما 

مدافعين بالتقدم التراجع الى الخمف في حالة قيام العبو المنطقة الخمفية من ال
 (.216546لألمام )

 :2،2واجبات المدافعين في منطقة الوسط رقم -ب



مع المدافعين  والتعاونيقوم كل منيما بتغطية العبي الدائرة من المياجمين ,
مع  التعاوناالماميين لقطع التمريرات وصد الكرات الموجو الى اليدف , وكذلك 

 لدفاعية منيم .المدافعين في األجنحة لتغطية المنطقة ا
 4،4واجبات المدافعين في األجنحة  رقم -ج
 
 

 
 

( مسؤوليو تغطية مساحة كبيره في المنطقة 4،4تقع عمى الالعبين رقم )
الجناحين ,وذلك لقمو عدد الالعبين المدافعين عمى الخط  الستة امتار ,قياسا 

نيم المعب بالتشكيالت السابقة .لذا فان تغطية ىذه المساحة الكبيرة تتطمب م
القريب من خط الستة امتار وعدم ترك منطقتيم الدفاعية ,وبحيث تكون حركتيم 

 مقتصره عمى الجانبين وبموازاة خط الستة امتار . 
 2-4مزايا التشكيل الدفاعي 
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