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 السنة الثالثة ليسانس_تخصص رياضة جماعية _كرة ليد

 كل التخصصات تربوي تدريب ادارة كرة اليدالوحدة:   

 ةالثالثالمستوى:

 
 

 السادسة  المحاضرة

 القوانين والتحكيم في كرة اليد

ّ أقصى، وال  7العباً،  14يتكّون كل فريق من الِفَريق قوانين كرة اليد : منهم على أرض الملعب كحد 
العبين على أرض الملعب، وتكون التبديالت في المباراة غير  5يُسمح للفريق أن يبدأ في اللعب بأقّل من 

 محدودة ،وال يجب إبالغ الُحّكام بذلك طالما أنَّ الالعب الُمستبَدل قد خرج من أرض الملعب، وهنالك
مكاٌن ُمخصَّص داخل الملعب للتبديل، والذي ال يلتزم به يتم طرده لُمدة دقيقتين كعقاب من قِبَل الحكم، 
ل العب بشكل  وفي حال دخل الالعب البديل أرض الملعب دون خروج الالعب الُمبدَّل أو في حال تدخُّ

ق الُمخاِلف يُعاقَب بطرد العب غير قانوني في أرض الملعب يُطرد الالعب ُمّدة دقيقتين، كما أنَّ الفري
 [منه ُمّدة دقيقتين )بحيث يُصبح ناقصاً لالعب(

 

دقيقة )أي نصف ساعة(،  30: زمن المباراة في كرة اليد يتكّون من شوطين، كل شوط زمنه األشواط
ويحّق لكّل فريق  طلُب وقت ُمستقطع واحد في كل شوط، كما توجد بين الشوطين فترة االستراحة لُمّدة 
عشر دقائق، وإذا استمرَّ التعادل بين الفريقين يتّم لعب شوطين إضافيين مّدة كل شوط خمس دقائق، 

 بوقت استراحة ُمّدته دقيقة بينهما، وإذا استمرَّ التعادل يُلجأ لركالت الترجيح لتحديد الفائز بين الفَريقين.

 

يدفعها، أو يوقفها باستخدام يديه، أو  يَستطيع الالعب أن يستلم الُكرة، أو يرميها، أو قوانين اللعب:
ذراعيه، أو رأسه، أو جسده العلوي، أو فخذيه، أو ُركبتيه، وال يستطيع االحتفاظ بالُكرة ُمّدةً تزيد عن 

، أو االحتفاظ بها ألكثر من ثالث خطوات. يستطيع الالعبون ُمدافعة بعضهم البعض باستخدام  ثالث ثوان 
ةً للداخل، كما يُسمح بُمدافعة الالعب لالعب آَخر باستخدام جسده العلوي، ذراعيهم، على أن تكون َمطويّ 

 وال يُسَمح لالعب أن يسحب أو يضرب الُكرة من يَدي العب  آخر من العبي الَخصم.

 

:هنالك حكمان في الَملعب متساويان في السُّلطة واألحكام، ويتبادالن مركزيهما بين حكم مرمى  التحكيم
سير اللعب، وهنالك حكمان خارج الملعب ويُطلق عليهما َحكم ميقاتي، ووظيفته حساب  وحكم ملعب أثناء

التوقّف وزمن المباراة ومراقبة زمن توقّف الالعبين لمدة دقيقتين حين طردهم من قبل ُحّكام الساحة، 
 إضافةً لوجود حكم ُمسِجّل ألحداث اللعب وأسماء الالعبين الذين يحّق لهم اللعب

 

يوقَف الالعب ُمّدة دقيقتين في الحاالت اآلتية: عدم االلتزام بقَوانين استبدال الالعبين. في حال  :اإليقاف
تجاوز الالعب عدد التحذيرات الُموّجهة له الرتكابه أخطاًء مخالفة للروح الرياضيّة. ارتكاب أخطاء أثناء 



ريقة  غير قانونيّة. في حال اللعب ُمخالفة للقوانين، ومنها ضرب الالعب لالعب آخر، أو إيذاؤه بطَ 
ِحرمان الالعب ثالث مّرات  خالل اللعبة نفسها، أو ارتكابه لسلوك  همجي، فيتّم حرمانه من اللعب لنهاية 

 (IHF.2010page49)    الُمباراة

 
 

يَستَطيع حارس الَمرمى أن يَلمس الكرة بأّي جزء  من أجزاء جسمه ما دام في داخل  :حارس المرمى
ك، وهو بِحوزته الكرة Goal area (منطقة مرماه )باإلنجليزيّة والُمحّددة بخطوط، كما يَستطيع التحرُّ

ر في إعادة رميها   .في منطقة المرمى بُحّريّة، ولكن عند إمساكه بالُكرة يجب عليه عدم التأخُّ

لفريقين للُكرة من ُمنتصف ، وهي رمية يؤّديها أحد ا(Throw off) تبدأ اللعبة برمية البداية :بدء اللعبة
الملعب، ويَعتمد اختِيار الفريق البادئ على رمي الحكم لقطعة  نقديّة تُحِدّد الفريق الذي سيبدأ اللعب، كما 

ل الفريق الخصم هدفاً، أو في حالة بدء الشوط  يرمي الفريق الُكرة من ُمنتصف الملعب في حال سجَّ
  .الثاني من المباراة

 تجهيزات كرة اليد:

لكرة الُمستخدمة في اللعبة ُمميَّزة عن الكرات الُمستخدمة في الرياضات األخرى؛ فهي َمصنوعة الكرة :ا
غراماً وال يقل  475من الجلد أو ماّدة اصطناعيّة، وال يجب أن تكون َزِلقة أو المعة، وزنها ال يتعّدى 

يدات والناشئين فوزنها ال يتعّدى سنتيمتراً للرجال، أما للس 59غراماً، ويبلغ قُطرها قرابة  425عن 
 .سنتيمتراً  55غراماً، ويبلغ قُطرها قرابة  325غراماً، وال يقّل عن  375

متراً، ويحتوي على مرميَين في  20متراً، وبعرض  40يبلغ طول ملعب ُكرة اليد المستطيل  الملعب:
يقّل عن متر  واحد على  تبلغ ما ال (Safety Zone :كل جانب، وتتواجد منطقة أمان )باإلنجليزيّة

سم في  8حواف الملعب، وما ال يقل عن مترين خلف المرمى. تُطلى األرضيّة بحيث يكون عرض الخّط 
 (IHF.2010page04) سم في األماكن األخرى )كالحواف وُمنتصف الملعب(. 5المرمى، و

متر،  2غ طوله من الداِخل إّن كّل مرمى في رياضة كرة اليد يكون ُمثبَّتاً في األرض والحائِط، ويبل 
متر؛ حيث تُطلى حواف الَمرمى الظاهرة بثالثة ألوان  ُمتباينة مع لون أرضيّة الملعب؛ حيث  3وعرضه 

سم، ويحتوي كّل مرمى على شبكة ُمثبّتة بحيث إذا دخلت  8يبلغ طول المقطع العرضي الُمربَّع للحواّف 
  .الكرة المرمى تبقى داخله

 

 

 
 

 
 

  



 المحاضرة السابعة

 العقوبات في كرة اليد ودرجاتها وأسباب اتخاذها:

 خطاء والسلوك غير الرياضي:الا

 التصرفات المسموح بها:

 يسمح:

 باستخدام اليد المفتوحة للعب الكرة من يد الالعب األخر       .أ

المنافس، كذلك لمراقبته ومتابعته بهذه . باستخدام الذراعين المثنيتين للقيام بالتالحم البدني مع   .ب
 الطريقة

 .باستخدام الجذع لحجز المنافس، للصراع من أجل المكان  .ت

الحجـز ويعنـي القيـام بمنع المنافس مـن التحـرك في المكان الفـارغ. وكمبـدأ يجـب أن يكـون  :تعليق
 لهـروب منـهسـلبياً اتجـاه المنافـس عنـد القيـام بـه والمحافظـة عليـه وا

 األخطاء التي عادة التي تؤدي للعقوبة الشخصية :

 :يسمح

 .أ. بسحب أو ضرب الكرة من يدي المنافس

ب. بحجـز المنافـس بالذراعين، اليديـن أو السـاقين، أو استخدام أي جـزء مـن الجسـم إلزاحته أو دفعـه 
واء في الموقـع الـذي ابتدأ فيـه أو أثنـاء بعيـداً، وهـذا يشـمل اسـتخدام الخطـر للكـوع في الحالتين سـ

 الحركـة

 ج. بمسك المنافس من الجسم أو المالبس حتى وإن كان قادراً على االستمرار في اللعب 

 .د.بالجري أو الوثب نحو المنافس.

األخطاء الموجهـة بشـكل أساسي أو حـصري إلى جسـم  :األخطاء التي تستوجب العقوبة الشخصية
أمتـار،  7المنافـس يجـب أن تقـود للعقوبـة الشـخصية، وهـذا يعنـي إضافـة للرميـة الحـرة أو رميـة أل 

ثـم اإليقاف لمدة دقيقتين ( ) فاالسـتبعاد ( (يجـب علـى األقل معاقبـة األخطاء تصاعديـاً ابتداء مـن اإلنذار
 :األخطاء األكثر شدة، هناك ثالثة مستويات إضافية للعقوبة

 األخطاء التي تستوجب عقوبة اإليقاف المباشر لمدة دقيقتين

 األخطاء التي تستوجب عقوبة االستبعاد

 .األخطاء التي تستوجب عقوبة االستبعاد الذي يتطلب كتابة التقرير عنه



  

دقيقتين  تعطـى عقوبـة اإليقاف المباشر لمدة  :األخطاء التي تستوجب اإليقاف المباشر لمدة دقيقتين
بغـض النظـر سـواء كان الالعب قـد تلقـى إنذار في وقــت ســابق أم ال، وهــذا  ـض األخطاء المعينة لبع

ينطبــق بصفــة خاصــة عــلى مثــل تلــك األخطاء التــي يتجاهــل فيهــا الالعــب المخالــف الخطــورة 
 عـلـى النافــس

 المخالفات التي ترتكب بشدة تجاه المنافس الذي يجرى بسرعة        .أ

 .ب. مسك المنافس لمدة طويلة أو سحب لألسفل .    

 .ج. المخالفات الموجهة للرأس، العنق أو الرقبة     

 .د. الضرب القاسي ضد الجذع أو الذراع الرامية     

مسـك رجـل أو قـدم المنافـس  والتحكـم في جسـمه مثل  ه. محاولـة جعـل المنافـس يفقـد السـيطرة     
 الـذي يكـون في حالـة الوثـب،

 11p. - Jean-Paul Martinet  2007و. الجري أو الوثب بسرعة عالية نحو المنافس    

الالعب الـذي يهاجـم المنافس بطريقـة تكـون خطـرة علـى صحتـه لبد أألخطاء التي تستوجب االستبعاد:
 تبعادهمـن اس

إن الخطـورة علـى صحــة المنافــس تتحــدد وبشــكل خــاص في شــدة المخالفــة، أو كحقيقــة أن  
  الالعـب غـيـر مســتعد بصــورة مطلقــة للمخالفــة وال يســتطيع حماية نفســه

 .أ. الفقدان الفعلي للتحكم في الجسم أثناء الجري أو الوثب و أثناء التصويب 

ب. الهجـوم العنيـف الموجه بشـكل خـاص ضـد أي جـزء مـن جسـم المنافـس، خاصـة الوجـه، العنـق  
 أو الرقبـة ،قـوة التالحـم الجسمي.
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 العقوبات في كرة اليد ودرجاتها وأسباب اتخاذها تابع 

  

االستبعاد مع التقرير الكتابي وفقاً للتصرفات المتهورة الخطيرة والمتعمدة وكذلك المزاج 
يجــب عـلـى الحــكام رفــع التقريــر الكتابي بعــد للمبارة إذا الحظوا على وجــه الخصــوص  :العدواني

اتخاذ القــرار كإجــراء  الجهــات المسئولة  للتصرفات المتهورة الخطيرة وكذلك المزاج العدواني إلى 
 إضافي

 أ. التصرفات المتهورة والخطيرة

 .متعمدة، التي ال عالقة لها بوضع المبارة في أي حال من األحوالب. المزاج العدواني او التصرفات ال .

التصرفات المدرجة أدناه هي أمثلة   :ف غير الرياضي الذي يستوجب العقوبة التصاعديةصرسلوك والت 
 ابتداء بإنذار  العقوبة التصاعدية  لسوء السلوك غير الرياضي تستوجب

 .رات الحكام التي ترمي إلى التسبب في قرارات معينة لهمأ. الحتجاجات الشفهية وغير الشفهية ضد قرا

ب. إزعــاج المنافــس أو الزميــل بالكالم أو اإليماءات أو الـصـراخ في وجــه المنافــس بغــرض  
ج. التسبب يف تأخري تنفيذ الرميات للمنافس وذلك يف عدم مراعاة  .التســبب في التشــتت الذهنــي

 .و بأي طريقة أخرىأمتار أ 3مسافة الـ 

التمثيـل أو المبالغـة في طبيعـة  تضليـل الحـكام فيـما يخـص تصرفات المنافس مـن خـالل  د. محاولـة 
 الخطـأ وذلـك لتحريضهـم عـلى أخـذ الوقـت المسـتقطع أو إعطـاء العقوبـة غـير المستحقة المنافـس

الفعل االنعكاسية الحركات لردة  .ه. الصد الفعال للتصويب أو التمرير باستخدام القدم أو أسفل الرجل .
 .كتحريك الرجلين معاً يعاقب عليها،

 .و. الدخول المتكرر منطقة المرمى من أجل الدوافع التكتيكية 

 السلوك والتصرف غير الرياضي الذي يستوجب اإليقاف المباشر لمدة دقيقتين

 .أ. االحتجاجات المتضمنة الصراخ واإليماءات غيري المهذبة أو السلوك االستفزازي

عندمــا يكــون هنــاك قــرار ضــد الفريــق المســتحوذ عـلـى الكــرة ولم يقــم الالعــب الــذي ب. 
 يســتحوذ عــلى الكــرة بجعلهــا متاحــة مباشرة للمنافسـيـن برميهــا أو وضعهــا علــى األرض

 .ج. منع الوصول للكرة التي تذهب لمنطقة البدالء .

 ياضي الجسيم الذي يستوجب االستبعادالسلوك والتصرف غيري الر

 أ. رمي أو ركل الكرة بعيداً بصورة استعراضية بعد قرار الحكام

 .أمتار 7ب. إذا أمتنع حارس مرمى بصورة استعراضية من محاولة صد رمية الـ  .



رمـي الكـرة علـى المنافـس أثنـاء توقـف للمباراة إذا تـم فعـل ذلـك بقـوة زائـدة ومـن  ج. التعمـد يف 
 مسـافة قريبـة فمـن المناسـب جـداً اعتباره كسـلوك عـدواني بصفـة خاصـة

أمتار رأس حارس المرمى إذا لم يحرك حارس المرمى رأسه لمسار  7د. إذا أصاب رامي رمية الـ  
 .الكرة

 .صاب رامي الرمية الحرة رأس المدافع إذا لم يحرك المدافع رأسه لمسار الكرةه. إذا أ 

                    (2016page24-  Matilda Boson)    .ي. القيام باالنتقام بعد التعرض للمخالفة
   

 أ. التهجــم أواالستبعاد للسلوك غيري الرياضي الجسيم جداً والذي يستوجب التقرير الكتابي أيضا
التهديــد الموجه إلى شــخص آخــر مثال الحكــم، ألميقاتي، المسجل، المراقب، إداري الفريــق، الالعب، 

المتفرج. يمكن أن يكـون هـذا التـرف بصـورة شـفهية أو غـر شــفهية (مثال .. تعبيرات الوجـه، 
 اإليماءات، لغـة الجســد أو التالمس الجســماني

يف المباراة مـن منطقـة البدالء أو يف الملعب، وقيام الالعب بإضاعـة الفرصـة ب.تدخـل إداري الفريـق 
 الواضحـة للتسـجيل مـن خـال تدخلـه غيـر القانوني سـواء مـن منطقـة البدالء أو يف الملعب

ق ج. إذا كان يف آخـر دقيقـة مـن المباراة وكانـت الكـرة خـارج اللعـب، وقـيام الالعب أو إداري الفريـ
بتأخـر أو منـع المنافسين مـن تنفيـذ الرميـة وذلـك بغـرض منعهـم مـن أن يكونـوا قادريـن عـلى 

التصويـب علـى المرمـى أو الحصـول عـلى الفرصـة الواضحـة للتسـجيل، وينطبـق هـذا عـلى أي نـوع 
خـل السـتالم الكـرة وعـدم مـن التدخـل مثاًل...بالتـصرف البـدني المحدود فقـط، إعـراض التمريـر، التد

 .إخالئهـا

د. إذا كان يف آخـر دقيقـة مـن المباراة وكانـت الكـرة داخـل اللعـب، ومـن خـالل قيـام المنافسين 
بتصـرف وذلــك يمنع الفريــق االستحواذ عـلـى الكــرة مــن أن يكــون قــادراً عــلى التصويــب عــلى 

ـة الواضحـة للتسـجيل، هـذا التـرف ال يعاقـب فقـط باالسـتبعاد وإنما المرمى أو الحصـول عـلى الفرص
                      (2016page-27  Matilda Boson) .يجـب أيضـاً رفـع التقريـر الكتابي عنـه

                                                                       

  

  

  

 

 

 

 



 التاسعة المحاضرة

 التحضير النفسي في كرة اليد

 مكونات عملية اإلعداد النفسي في كرة اليد :            

 تشتمل عمليات اإلعداد النفسي لالعبين في كرة اليد على المكونات التالية :

 العمليات العقلية :
 

 )اإلحساس،اإلدراك،الصور،التذكر،التفكير واالنتباه(

ارات والخطط ودقة التطبيق لها في المواقف المختلفة من المباريات ولي تتضمن سرعة اكتساب المه
في امتالك الكفاءة   وتحت ظروف التحميل العالي أثناء التدريب، والعمليات العقلية العليا تلعب دورا هاما

 الرياضية كأحد أسس االنجاز الرياضي وذلك عن طريق:

ي بوجود تحكم في مختلف المتغيرات الداخلية في التنمية الجيدة لعمليات اإلدراك الحسي / العضل  -
المنسجم واإلحساس بالمسافة والقدرة على توجيه   الحركة مثل الشعور بالزمن والتوقيت واإليقاع السليم

 حركة لجسم في الفراغ

القدرة على تركيز االنتباه وتوزيعه وتحويله بشدة متغيرة تحت مختلف الظروف الحيطة بالحركة -
 فيها من حيث المسافات الزمنية الصغيرة.،والداخلة 

 القدرة على التصور الجيد للحركة وتشكيالتها المركبة لمختلفة-

 القدرة على التذكر السريع للعناصر الدقيقة المكونة لحالة، والمواقف الخططية الناجحة.-

ت الربط الحسي زيادة كفاءة التوازن بين عمليات الكف واإلثارة العصبية ي الجهاز العصبي وعمليا-
 الحركي واالنتباه في مواقف محدد.

سرعة عمليات لتفكير واإلدراك ،وعلى الخصوص في الواقف التي تتطلب سعة التعزيز لتنفيذ الواجبات 
 لسير العمليات الواردة من قبل الالعبين / الفريق المنافس  الخططية عند التحليل السريع

 الصفات النفسية المكونة لشخصية الالعب:

يقصد بها الثبات والصدق أثناء المباريات والتدريب على أحمال مختلفة الشدة ولحمل ،والتي يحددها 
 بدرجة كبيرة العبي الفريق في اللحظات ولمواقف الحرجة ،ويتحدد إطارها من حيث.

 (101ص2003محمد حسن عالوي) 

 القدرة على التنافس والسعي إليه .-

 صالبة الشخصية-



 العصبيةالقدرة -

 السمات اإلدارية-

 المظاهر االنفعالية-

 الحالة المزاجية-

 الحالة النفسية:

اإلعداد النفسي عملية موضوعية ذات مردود تطبيقي في الرياضة المختلفة ألي من المستويات وتحديد 
المدرب أو األخصائي النفسي لهذا المستوى هو الذي يقرر مم اإلعداد النفسي وألي درجة ونحصر 

 في ما يلي:  بات اإلعداد النفسيوج

المساعدة في تحسين العمليات النفسية الهامة و الضرورية التي تساعد على الوصول ألعلى -1
 المستويات الممارية و الخططية في كرة اليد.

تؤثر بوضوح في الثبات المثالي للعمليات العقلية  تكوين و تحسين السمات الشخصية لالعب،والتي-2
العليا، و االحتفاظ بها مع رفع مستوى الكفاية الحيوية و الحركية و خاصة في الظروف و المواقف 

 الصعبة أثناء التدريب و المباريات .

 تكوين و بناء حالة انفعالية مثالية أثناء التدريب و المباريات .-3

 ظيم الحالة النفسية في الظروف الصعبة من التنافس .تحسين القدرة على تن-4

 المساعدة في اإلعداد المعرفي و الوعي الكامل بمتطلبات المباراة في كرة اليد.-5

 تكوين مناخ نفسي ايجابي في الفريق )بين العبي الفريق(.-6

 وانطالقا من هذه الواجبات فان اإلعداد النفسي للمباريات ينقسم الى:

 لنفسي .اإلعداد ا-1

 اإلعداد النفسي للمباريات،و الذي يتضمن نوعين:-2

 *اإلعداد النفسي المباشر.

 *اإلعداد النفسي للمباراة المقبلة أو مباراة محددة.

                                                                                                                    
 (102ص2003محمد حسن عالوي)                 

 األسس النفسية لإلعداد البدني في كرة اليد:



يقصد به اإلجراءات والتمرينات المخططة التي يضعا المدرب ويتدرب عليها الالعب ليصل إلى قمة 
ا لياقته البدنية ،وبدونها ال يستطيع العب كرة اليد أن يقوم باألداء المماري والخططي المطلوب منه وفق

لمقتضيات اللعب. ويعتبر اإلعداد البدني في كرة اليد عملية تربوية موجهة لتحسين وتطوير صفات بدنية 
الالعب والوصول بقدراته إلى أفضل النتائج المرجوة ويرتبط اإلعداد البدني ارتبط وثيقا بالعديد من 

ليل العلمي لهذه الصفات اثبت الصفات والخصائص النفسية التي تتدخل في أثناء التدريب و المبارة والتح
 ان تنميتها يرتبط ارتباطا وثيقا بالصفات والخصائص النفسية.

  

هو عملية اكتساب وتطوير الخبرات الحركية الموجهة  األسس النفسية لإلعداد المماري في كرة اليد:
ة اليد تتضمن جميع نحو تنمية وتحسين مستوى األداء أثناء التدريب أو المبارة،فالمتطلبات المهارة في كر

المهارات األساسية للعبة سواء كانت بالكرة او بدونها ،وهي تعني كل التحركات الضرورية والهادفة 
وقوانينها وتطور عن طريق التخطيط الجيد لبرامج   التي يقوم بها الالعب وتؤدى في أيطار اللعبة

 اإلعداد المماري.

  

 د:األسس النفسية لإلعداد الخططي في كرة الي

خاصة التفكير واإلدراك في كرة اليد   يعتبر اإلعداد الخططي ن أكثر الجوانب المرتبطة بالناحية النفسية 
األهداف باستخدام القدرات البدنية والمهارية المتاحة،فالمهارات األساسية هي وسائل   ،يعني الوصول

اقف في أثناء اللعب حيث يعتمد تنفيذ الخطط، لذا يجب أن يكون لدينا تصور عن اإللية النفسية للمو
 النشاط الخططي على ما نسمه باالستبصار ا اإلدراك الكلي للمواقف.

 تنظيم موقف تنظيم خاصا،بحيث يسمح بادراك العالقات بين عناصره المختلفة.-

 متى وصل الالعب إلى الهدف،بأنه يمكن تكراره بعد ذلك بسهولة.-

 مخلفة أثناء اللعبيمكن االستفادة به في مواقف أخرى -

 يتوقف نجاح البرنامج على قدرات الفرد العقلية ونضجه-

                                                                                                                    
 (26ص2003محمد حسن عالوي)                 

  

  

  

 


