
 التكتيك في الهجوم
يعد اليجوم أحد جانبي االعداد التكتيكي الذي يشمل الدفاع واليجوم ،  :المحاضرة االولى

والذي يبدأ من لحظة استحواذ الفريق عمى الكرة أثناء المباريات ، والذي ييدف التغمب عمى دفاع 
، باستخدام االسموب المنافس من خالل قدرة الالعبين عمى اقتحام المواقع الدفاعية لممنافس 

المناسب والميارات المختمفة لكرة اليد لتسجيل أكبر عدد من االىداف ، وذلك باستغالل ضعف 
 الدفاع أو فتح الثغرات نتيجة عمل المياجمين .

أي انو الوسيمة التي يستطيع الفريق عن طريقيا من تسجيل أكبر عدد من االىداف في      
 مرمى الفريق المنافس 

عن اليجوم بأنو " موقف خططي يتواجد فيو الفريق في حالة  (فيرنزفيك وىاينزبوش)ويعبر 
استحواذ عمى الكرة ، مما يجعمو قادرًا عمى تحديد احداث المعب بشكل كبير . وىو يبدأ أواًل 
باالستحواذ عمى الكرة ثم ينتيي بفقدانيا ، ويعتبر كافة العبي الفريق مشتركين في أحداث المعب 

 لموقففي ىذا ا
 

 Offense Stagesمراحل الهجوم 
إن فن اليجوم ليس حديثًا في كرة اليد ، بل انو نشأ بنشوء المعبة وتطور بتطورىا حتى اتخذ 
شكمو الحالي ، فعندما يتمكن أحد أفراد الفريق من الحصول عمى الكرة أثناء الدفاع فإن ذلك 

فكل عمل يقوم بو الفريق الحائز عمى الكرة يكون بداية لعممية اليجوم بمراحميا المتعددة ، وعميو 
 يدخل في نطاق مفيوم اليجوم .

يمر اليجوم الكامل من حيث مراحل حدوثو أثناء المباراة بأربع مراحل متتالية ، من الممكن نجاح 
نياؤه بمرحمة واحدة ، وقد تنتيي المراحل األربع دون ان يتم لو النجاح ، فيناك تباين  اليجوم وا 

طبيق الفرق لمراحل اليجوم ، وقد يعود ذلك الختالف الفرق في تركيز التدريب عمى كبير في ت
مراحل معينة دون اخرى او الجادة الفريق لمدفاع وحسن قطع الكرة أو لمياقة البدنية لمفريق 
ولمفريق المدافع فميس ىناك مرحمة أفضل بصورة مطمقة ، حيث ان ما ىو جيد لموقف قد يكون 

وما يناسب فريق قد ال يناسب فريق آخر ، ولنجاح أية مرحمة ىجومية البد  غير مناسب آلخر
من اجادة واتقان الالعبين لمقواعد االساسية والميارات الفردية الواجب توافرىا في اليجوم ثم 
تطبيق الخطة اليجومية الموضوعة من قبل المدرب ثانيًا ، حيث ان كل مرحمة يجب ان تبنى 

 ة وتدريب طويل منظم.عمى أسس ومبادئ صحيح
قد تتغير المراحل اليجومية المعطاة من قبل المدرب حسب ظروف المباراة والمواقف التي تحدث 

السميم ضد الموقف الدفاعي الذي قد ينشأ ، اي  التكتيكيآنيًا لذا فعمى الالعبين اتخاذ التصرف 



الرغم من ان معظم مراحل  تطبيق المرحمة اليجومية التي تتناسب وموقف الفريق المدافع . وعمى
اليجوم تعتمد عمى العبين اثنين أو ثالثة في تسجيل ىدف ، إال أن بقية الالعبين في الفريق 
يكممون اليجوم مع فريقيم منذ المحظة التي يسيطر فييا عمى الكرة وحتى فقدانيم الكرة أو تسجيل 

تحقيق اليدف المنشود منيا ىدف ، وعميو فإن " مباريات كرة اليد ال يمكن أن تنجح من حيث 
بصفة عامة اال بالتعاون الكامل والمؤثر بين افراد الفريق جميعًا ، فالمعب الفردي يعد بالنسبة 

 .لميجوم االساس الذي يقوم عميو العمل الجماعي الكمي "
 المرحمة األولى :// مرحمة اليجوم السريع الفردي )الخاطف(

ة قبل ان يتمكن الفريق المدافع من اتخاذ تشكيل دفاعي ىو تحرك ىجومي يتم بطريقة سريع     
 منظم .
وتبدأ مرحمة اليجوم السريع الفردي بمجرد حصول الفريق عمى الكرة بطريقة غير متوقعة ،      

 ويمكن الحصول عمى الكرة بطرق مختمفة وىي :
 حصول حارس المرمى عمى الكرة بعد صدىا أو مسكيا .  -1
ة ]ممررة بطريقة خاطئة ، نجاحو في قطع كرة ممررة بين حصول مدافع عمى كر  -2

 مياجمين ، مرتدة من الحارس او ىيكل المرمى[ .
 الحصول عمى الكرة من رمية حكم . -3
 حدوث مخالفات من المنافس لقواعد المعب -4

 القيمة التاكتيكية لمهجوم السريع الفردي
تكمن خطورة اليجوم الخاطف في القيمة التاكتيكية التي يحققيا الفريق الذي يحسن       

 استخدامو ولمتأثير البالغ عمى المنافس من عدة جوانب نعرضيا فيما يأتي :
يستغرق اليجوم الخاطف وقتًا قمياًل جدًا عند مقارنتو مع اليجوم من المراكز ، مما  -1

عمى المرمى لمفرق التي تستخدمو ، وىنا يمكننا القول بأنو يجب ان يعطي فرصًا كثيرة لمتصويب 
 ( ثانية حتى التصويب .6 – 3يتم ىذا اليجوم في غضون ثوان قميمة من )

 يعد اليجوم الخاطف أفضل وأسرع أسموب ىجومي إلصابة اليدف . -2
تيجة اجادة اي فريق ليذا اليجوم وتطبيقو بصورة صحيحة يعني أكثر من تحسين لن -3

 الفريق .
اداء ىذا اليجوم بنجاح وبدون تأخير لو مردودات نفسية وبدنية إذ يحصل المياجم عمى  -4

 تحفيز أكبر ، بينما تيبط ىمة المنافس ويرىق بدنيًا ونفسيًا .
يستخدم الالعبون في ىذا اليجوم مساحة الممعب بالكامل ميدانيًا أللعابيم مما يزيد من  -5

 ن .صعوبة عمل المدافعي
 


