
 صفر – 6التشكيل الدفاعي 
وفعالية ىذا التشكيل تظير جميا من خالل إعاقة وتعطيل حركة          

المياجمين في المنطقة المحصورة بين خط الستة أمتار وخط التسعة أمتار، 
ىذا  وذلك من خالل حرية الحركة لألمام  والخمف والجانب والتي يتيحيا

 التشكيل لالعبين المدافعين وكما موضح في الشكل  . 
إن نجاح العمل الدفاعي لمفريق في ظل ىذا التشكيل يعتمد اعتماد            

كبير عمى قدرة المدافعين في التحرك السريع المنسق وكما ىو واضح في 
ل الشكمين ، حيث تدل اتجاىات االسيم عمى ان معظم الالعبين في ىذا التشكي

يتحركون لالمام والى الخمف ، وكذلك الى الجانب . أما بالنسبة لالعبان المذان 
يمعبان في طرفي التشكيل فيوصى ان يتجنبوا الحركة لالمام لمواجية الخصم ، 

 -وذلك لسببين :
اوال : ان التصويب البعيد من امام ىذه المنطقة يكون صعب وذلك لضيق زاوية 

 التصويب .
الالعب المدافع في حركتو لالمام يعني اعطاء فرصة واضحة  ثانيا : اذا فشل

 ( .34:065لممياجم بالدخول والتصويب )
 -وطبقا إلمكان وقوف الالعبين وحركتيم يمكن تقسيميم الى مجموعتين :

 المدافعون في االجنحة . ( أ
 المدافعون في الوسط . ( ب

 واجبات المدافعين في األجنحة 
منطقة الجناحين ومنع تحركو لمداخل ، وذلك بحجز إعاقة المياجم في  - 3

 طريق جريو .
الدفاع ضد التشكيالت اليجومية التي تنفذ من مراكز األجنحة ومنع  - 4

 التصويب منيا.
 مساعدة الزميل المجاور عند نقل اليجوم إلى المركز المجاور لو. - 5
ال ثقل اليجوم التحرك الجانبي السريع لمداخل في اتجاه الوسط عند انتق - 6

 إلى الجناح األخر.
 واجبات المدافعين في منطقة الوسط :

أن يكون كل مدافع مسئول في كل لحظة عن احد الالعبين المياجمين  - 3
 سواء الخمفيين أو العبي الدائرة ، وتبعا لمواقف المعب.



أن يكون كل العب أمام خط منطقة المرمى ، وفي نفس الوقت عمى  - 4
قضاض السريع ومياجمة منافسو ناحية الذراع الرامية لحظة استعداد لالن

 استحواذه عمى الكرة.
رباكو خالل التمرير أو محاولة قطع الكرة  - 5 منع المياجم من التصويب ، وا 

 عند تمريرىا لو .
رجوع المدافع مباشرة إلى الموقع األصمي في التشكيل بعد تمرير مياجمو   - 6

افعين نحو االتجاه الذي تحركت إليو الكرة حتى يزيد لمكرة ، ثم التحرك مع المد
 من الكثافة الدفاعية .

محاولة التغطية لزميمو المجاور الذي تحرك لمواجية المياجم المستحوذ  - 7
 عمى الكرة.

 التعاون مع المدافعين المجاورين والتنسيق في عممية تسميم وتسمم المياجم  - 8
 صفر : – 6مزايا التشكيل 

 اع وتغطيتو لمدائرة تغطية كاممةر وجود ثغرة دفاعية نتيجة لتماسك الدفيند - 3
الوضوح الكبير في تحديد أماكن تحرك الالعبين المدافعين ، وتحديد  - 

 مسؤولية كل العب مدافع ومعرفتو لممياجم المسئول عنو. 
 يمكن متابعة تحركات المياجمين بكل سيولة . - 5
 األماميين ) العبي الدائرة ( وتعطل حركتيم.يحد من خطورة المياجمين  - 6

 صفر  : – 6عيوب التشكيل 
ال يحد من خطورة المياجمين الخمفيين، ويعتبر مجال التصويب مفتوحا  – 3

 أمام المياجمين الذين يجيدون التصويب البعيد .
يعطي فرصة لمفريق الخصم الفائز قميل من األىداف باالحتفاظ بالكرة لفترة  - 4

 ، وبالتالي االحتفاظ بفارق األىداف والفوز.أطول 
 صفر  : – 8مجال استخدام التشكيل 

عمى الرغم مما يتصف بو ىذا التشكيل من مزايا وما يكتنفو من           
 عيوب ، إال انو يبقى التشكيل األساسي الذي :

تقان – 3  يستخدم من قبل المبتدئين ، ويجب عمييم إتقانو ألنو األساس لتعمم وا 
 التشكيالت األخرى في دفاع المنطقة .

يستخدم من قبل الفريق الذي يتمتع معظم أعضائو بضخامة الجسم وطول  - 4
 القامة ، الذين تكون حركتيم عادة اقل سرعة من المياجمين.



يستخدم ىذا التشكيل من قبل الفريق المدافع الذي يمتمك حارس مرمى جيد  - 5
 في صد التصويب البعيد.

خدم من قبل إي فريق مدافع يمعب ضد فريق مياجم ال يمتمك بين يست - 6
  يب البعيد صفوفو مياجمين يجيدون التصو 

يستخدم ىذا التشكيل في حالة ارجحية الفريق المدافع بفارق ال بأس بو   - 7
 من األىداف عمى الفريق المياجم .

 
 


