
 1 – 5التشكيل الدفاعي 
ويالحظ في ىذا التشكيل وقوف الالعبين المدافعين في خطين دفاعيين         

، اذ يقف في الخط األمامي العب مدافع، أما بقية الالعبين الخمسة فينظمون 
( 71في الخط الدفاعي الخمفي ويتوزعون عمى خط منطقة المرمى الشكل رقم )

من القوة الدفاعية لمفريق . وعمى الرغم من إن وقوف الالعبين بيذا الشكل يزيد 
في المنطقة األمامية ومنطقة الوسط ، إال أن التغطية في منطقة الجناحين تكون 

 قميمة

 
وضعيفة . لذا فان نجاح الفريق في الدفاع عن المنطقة في ظل ىذا التشكيل 
يتوقف إلى حد كبير عمى التناسق الجيد في عمل المدافع األمامي وعمل 

وعمى مدى تعاونيم في تعزيز القوة الدفاعية في منطقة  المدافعين الخمفيين
 الجناحين.

وطبقا الماكن الالعبين في ىذا التشكيل يمكن تحديد واجباتيم الدفاعية       
 عمى الشكل اآلتي:

 واجبات المدافع األمامي. -أ 
 واجبات المدافعين في منطقة الوسط. -ب 
 واجبات المدافعين في األجنحة. -ج 
 ( :6ات المدافع األمامي رقم )واجب -أ 
حماية المنطقة الدفاعية األمامية ضد أي العب مياجم يأتي الستغالل  - 1

 ىذه المنطقة الخطرة المواجية لميدف.



يتحرك لألمام بحدود واحد إلى أربعة أمتار لمياجمة الالعب المستحوذ  - 2
رباكو والحد من حركتو في حدود ىذه المنطقة، ثم  يعود إلى مكانو عمى الكرة وا 

أمام خط السبعة أمتار حاال، عند تحول الكره من منطقة الوسط إلى الجانب، أو 
عندما يمجأ الفريق المياجم لمتغير من خطتو اليجومية والمعب بالعبي ارتكاز 

 عمى الدائرة .
 العمل عمى إعاقة التصويب من منطقتو الدفاعية المتقدمة. - 3
الخمفيين من االختراق وقطع مناوالتيم لالعبي  العمل عمى منع المياجمين - 4

 الدائرة.
االستعداد التام لمقيام باليجوم الخاطف أو مساعدة الجناحين لتنظيم اليجوم  - 5

 الخاطف الموسع مباشرة عند استعادة السيطرة عمى الكرة من قبل فريقو المدافع.
 واجبات المدافعين في منطقة الوسط : -ب 
لوسط بتامين المنطقة الدفاعية ضد العبي الدائرة والالعبين يقوم الالعب ا - 1

عاقة التصويب  الذين يتحركون في ىذه المنطقة، مع قيامو بنفس الوقت بصد وا 
( والمدافع  6عمى المرمى وذلك بالتعاون مع كل من المدافع األمامي رقم ) 

 األوسط األيسر والمدافع األوسط األيمن.
األيسر واأليمن فال تقتصر واجباتيم الدفاعية عمى  أما المدافعان األوسط - 2

التعاون مع الالعب األوسط والالعب األمامي لصد التصويب وقطع الكرات، بل 
 تتعدى إلى العمل والتعاون مع الالعبين في األجنحة.

 واجبات المدافعين في األجنحة : -ج 
حدود منطقتو  يحاول كل من الجناحين المدافعين األيسر واأليمن التواجد في

 الدفاعية والتنسيق مع المدافع القريب لتغطية وتأمين منطقتيم الدفاعية الواسعة.
 :  1 - 5مزايا التشكيل الدفاعي 

يساعد من حد خطورة المياجمين الخمفيين الذين يجيدون التصويب من  - 1
 المناطق البعيدة، خصوصا من المنطقة الموجية لميدف.

 امي من التحرك وأداء واجباتو الدفاعية في مجال واسع.يساعد المدافع األم - 2
 يساعد في سرعة بناء ىجوم خاطف عمى الفريق عند قطع الكرة. - 3

 : 1 – 5عيوب التشكيل الدفاعي 
 التغطية الدفاعية تكون قميمة وضعيفة في الجناحين. - 1
 يعد ىذا التشكيل ضعيف وغير فعال ضد الفريق الذي يجيد بعض العبيو - 2

 المعب عمى الدائرة.



 :1 - 5مجال استخدام التشكيل الدفاعي  
يستخدم ىذا التشكيل ضد الفريق المياجم الذي يجيد بعض العبيو من المياجمين          

 الخمفيين التصويب البعيد والمناوالت السريعة


