
 Mixed Defenseطريقة الدفاع المركب )المختمط(    
نظرا لمتطور الحاصل في التكتيك اليجومي ولجوء معظم الفرق الى اكثر       

من خطة ىجوميو لموصول الى ىدف الفريق المدافع .فان الفريق المدافع إزاء 
ىذه الحالة يضطر الى استعمال اكثر من خطة دفاعيو لمحد من خطورة الفريق 

اع المنطقة وتاره أخرى يمجا المياجم ،فتاره يقوم الفريق المدافع بالمجوء الى دف
الى الدفاع رجل لرجل ، ونظرا لعدم فعالية الطريقة األولى لمحد من خطورة 
الفريق المياجم الذي يمتمك العب أو اكثر من العب يجيد التصويب من 
المناطق البعيدة ولصعوبة الطريقة الثانية وذلك لما تحتاجو من جيد بدني كبير 

مب األحيان يمجأ الى طريقة الدفاع المركب وىي عباره فان الفريق المدافع في اغ
عن خميط من دفاع المنطقة ودفاع رجل لرجل وفييا يتم اختيار العب أو 
العبين لمقيام بمراقبة العب أو العبين من المياجمين الخطرين مستخدمين في 
ذلك طريقة الدفاع رجل لرجل .بينما يقوم باقي الالعبين المدافعين بأداء 

اتيم الدفاعية من خالل تطبيق الدفاع عن المنطقة .وىذا ما يطمق عميو واجب
الدفاع المركب حيث يقوم قسم من أعضاء الفريق المدافع بأداء واجباتيم 
الدفاعية من خالل تطبيق طريقة الدفاع رجل لرجل ،بينما يقوم القسم الباقي 

اع عن المنطقة منيم بأداء واجباتيم الدفاعية من خالل تطبيق الطريقة الدف
وىناك عده أمثمة  عمى طريقة الدفاع المركب ، وكما مبين من خالل التشكيالت 

 اآلتية :
 تشكيالت طريقة الدفاع المركب

 1 –صفر  – 5
 أواًل: خمسة العبين دفاع عن المنطقة + العب دفاع رجل لرجل :

اعية تجد حيث يقوم خمسة العبي من الفريق المدافع بأداء واجباتيم الدف       
المياجمين في المنطقة القريبة لدائرة المرمى ،بينما يقوم المدافع االخر بمراقبة 
ومتابعة اخطر العبي الفريق المياجم والذي يسمى بصانع األلعاب ويكون عاده 

 (13:733مسؤوال عن توجيو وقياده اليجوم المنظم لفريقو )
لمركب وبين التشكيل ان وجو االختالف بين ىذا التشكيل لطريقة الدفاع ا

لطريقة الدفاع عن المنطقة ،ىو ان المدافع في الخط االمام   1-5الدفاعي 
لتشكيل الدفاع المركب ال يتقيد بمركز معين الداء واجباتو الدفاعية تجاه المياجم 
المسؤول عنو ،وانما يكون اكثر حريو في متابعة المياجم الخطر وفي  أي مكان 

 يتجو اليو المياجم .



 2 –صفر  – 4           
 الربعة العبين دفاع عن المنطقة +العبان دفاع رجل لرجل : –ثانيًا 

من خالل ىذا التشكيل ،يقوم أربعة العبين مدافعين بأداء واجباتيم         
الدفاعية تجاه المياجمين في المنطقة القريبة لدائرة المرمى ،بينما يقوم اثنين من 

ء واجباتيم الدفاعية تجاه المياجمين األكثر خطورة في الالعبين المدافعين بأدا
 الفريق الخصم بطريقة الدفاع رجل لرجل.

ويستخدم ىذا التشكيل عندما يكون ىناك اكثر من العب مياجم يجيد التصويب 
 من المناطق البعيدة ،وعمى مستوى عال من المياقة البدنية والميارية.

 
 5 -صفر  – 1                                   

 ثالثا :العب واحد دفاع منطقة +خمسة العبي دفاع رجل لرجل 
 أو

 4 –صفر  – 2                                 
 العبين دفاع منطقة+ أربعة العبي دفاع رجل لرجل :

ىما عكس تشكيمي الدفاع عن  4+ 2و  5+ 1إن تشكيل الدفاع المركب      
ية المضمون والشكل ،حيث يميل الفريق من ناح  2 – 4و  1- 5المنطقة 

المدافع الستعمال ىذين التشكيمين ، عندما يكون العب أو العبان في الفريق 
المياجم يجيدون المعب و التصويب من عمى دائرة المرمى ،وبقيو الالعبين 
يجيدون المعب والتصويب من المناطق البعيدة خمف خط التسعة امتار .ولمحد 

النوع من الفرق المياجمة ،يتطمب من اغمبيو أعضاء  من خطورة مثل ىذا
الفريق المدافع التحرك لالمام لمقيام بمراقبة ومالزمو المياجمين الخمفيين بطريقة 
الدفاع رجل لرجل ،بينما يبقى العب أو العبان من أعضاء الفريق المدافع 

مفريق المياجم قريبين من دائرة المرمى لمراقبة ومتابعة العب االرتكاز )الدائرة(ل
. 
 

 مزايا وعيوب طريقة الدفاع المركب :
عمى الرغم من تعدد واختالف تشكيالت الدفاع المركب ،اال انيا جميعا       

تساعد في الحد من خطورة احسن الالعبين المياجمين لمفريق الخصم .كما ان 
قسم من ىذه التشكيالت تساعد عمى بناء اليجوم الخاطف في حالة حصول 



يق المدافع عمى الكرة .ورغم ىذه المزايا التي تقدمت ،فان ىناك عيوبا تؤخذ الفر 
 عمى طريقة الدفاع المركب منيا :

انيا تتطمب درجة عالية من التوافق في األداء الدفاعي بين الالعبين الذين      
يقومون بالدفاع بطريقة رجل لرجل وبين المدافعين الذين يدافعون عن المنطقة 

تعرض أي العب مدافع امامي لعمميات الحجز من قبل الفريق ،حيث ان 
 الخصم يعني اليجوم بالتفوق العددي عمى المدافعين .

 
 


