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 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

الكراتيه. مقياس:ال  

السنة الثانية ليسانس. المستوى:  

 :الكراتيه تسمية.1

بمعني اليد أو TEمعني فارغ وتيه ب KARA  كلمة الكراتيه هي كلمة يابانياة تتكون من مقطعين كارا
وسبب التسمية راجلع لمنع قوات الساموراي سكان جزيرة  KARATE  القبضة وبذلك تصبح اليد الخالية 

صابع ألسلحة مما أدى إلى استعمال أهل الجزيرة أعضاء أجسامهم كأطراف األأوكيناوا من امتالك ا
 فاع عن أنفسهم.أسلحة للدكوقبضة اليد والركالت 

رياضة الكراتيه: .نبذة تاريخية عن2  

 ر إنماسع في العالم وهذا االنتشاا انتشار واالتي كان لهياضات القتالية كراتيه إحدى الر تعتبر رياضة ال   
النفس وليس عن داف السامية التي ترمي إلى الدفاع ذو األه قة هذا الفن القتاليراهو دليل على ع

نتيجة بحث ودراسة عبر حقب زمنية متعددة  بلين كما أنها تأتي بمحض الصدفة االعتداء على اآلخر 
وانين فأصبحت فنا عريقا يتميز لها قاء وأخذ بتهذيبها ووضع ها اإلنسان وتعلمها بغرض البقحيث مارس
راعة ورشاقة حركاته، كما تعتني بالجوانب النفسية والفكرية والجسدية وتركيب إنسان قوي ال بجمال وب

طت لرياضة كل هذه الميزات والفوائد التي أعرجاحة في العقل، نحه ثقة بالنفس و يهاب المخاطر وتم
في القرن السادس ميالدي في  منذ مئات السنين الكراتيه، ونشأت رياضة رة في المجتمعالكراتيه أهمية كبي

األسلوب القتالي رجال الدين وطوروه ويعتبر أول من نقل هذا األسلوب القتالي إلى  واهتم بهذا أرض الهند
ط من شاولين في الجنوب الوس مبعد ىث قام برحلة من الهند إلحي دراما بودهيهو الراهب الصين 

تأثر ية و لبوذإلى الصين اعتنق الديانة ا دراما هيبودوبعد انتقال  سونج الصينية،رة الصين خالل حكم أس
فنه القتالي والتي استلهم منها عدة مبادئ طور بها  بها مما جعله يصبح أحد الرهبان المشهورين بها

vajramushti ثم قام بتعليم تالميذه من البوذيين لجعلهم أقوياء وقادرين على تحمل التدريب البدني ،
شورينجي لق عليه اسم "طأ  ك فنا قتاليا أ بذلوضعا وأنش 18ـ ل لى ذلك وصلتووضع تدريبات تعمل ع

نتقل هذا الفن إلى اليابان في والذي يعتبر أحد أنواع أساليب الووشو وا "  shorinji kempo كيمبو"



 " واندمج الفنينwatung" "الوتنجرن الثاني عشر ميالدي، وكان باليابان فن قتالي ي سمى "أواخر الق
وبهذا نجد أن هذا الفن وصل  Nei she"ني شي" طورة ٌأطلق عليه اسم القتاليين معا وتكون فن أكثر خ

الممتاز على جزيرة أوكيناوا والسبب موقعها الجغرافي و  باناليا في إلى جزيرة أوكيناوا منذ خمسة عشر قرنا
ن الصيني بدورها نجحت مع الجيرانإلى تفاعل في التجارة والتي من الصين  التقارب الجغرافي أدىحيث 

ن و تالية حيث كان األوكيناويقلنونها اا جعل بعضا من ثقافة الجزيرة يتأثر قليال بالثقافة الصينية وفمم
، وفي تلك الفترة كانت أوكيناوا محكومة بنظام وفنون القتال وبالذات الوشو الصين لتعلم يسافرون إلى 

 االمبراطور ما أرادت اليابان التوحد في فترةرة في اليابان، وعندطاعي حيث كانت الحروب األهلية كثيإق
سقاط الحكم اإلقطاعي في وكانت  لقوةالمناطق ت وحد با ، حيث كانت هناك بعضنميع الياباج ميجي وا 

جمتها ظهر فيها فن الكراتيه فقد ها جد فيه والية أوكيناوا والتيو الذي ت   أرخبيل ريوكومن هذه المناطق 
ت قوات قامعند ذلك وأسقطت النظام اإلقطاعي الحاكم لألرخبيل و  1600لة من الساموراي عام قوات هائ

 باستعمالدهم، فقام األكيناويون جزيرة خوفا من الثورات ضالساموراي بحضر السالح على ساكني ال
بانية في فترة أعضاء جسدهم كأسلحة للدفاع عن النفس على جزيرة أوكيناوا وبعد ذلك وحدتها الحكومة اليا

كيناوا إلى الحكم الياباني أراد أرجع أرخبيل ريوكو وجزيرة أو وبعد أن  1879حكم اإلمبراطور ميجي عام 
من جمعية اليابان لفنون د ني مؤككراتيه فن قتالي عسكري ياباوخبراء آخرون أن يجعلوا ال فوناكوشي

 .كبعد ذلالقتال 

  اباني.مصطلح الكراتيه بالخط الي

 ما.ندي بوهدي دراصورة تمثيلية للراهب اله                                      

 

 

 



  كيناوا:و الكراتيه في جزيرة أ-

المطامع وبعد فرض المحتل على سكان الجزيرة عدم ت و جمابعد تعرض سكان الجزيرة للعديد من اله
خالل الفنون القتالية التي تعتمد على دريب من لتقوية أنفسهم والتتجاه ح قام السكان باالامتالك السال

والتي انقسمت بدورها  TO-Deصينية هو األمر الذي أسهم في ظهور أسلوب اليد القدرات أجسامهم و 
 وهي:إلى ثالث فنون قتالية 

 ماتسو ومعناها يد شورى وكانت هذه المدرسة تدرس على يد المعلمSHURI –TE ورى تيش-
 وكانت تعتمد على السرعة وبراعةAnkõ Itosu إتوزو تلميذه ثمSõkon Matsumura مورا

 .األداء وحركات الضرب مع القفز

 Kanryō Higaonna ومعناها يد ناها وكانت تدرس على يد المعلمNAHA-TE ناهاتي-
 .وهذه المدرسة متشبعة من تكنيكات الشاولين الصينية ومعظم تحركاتها دائرية

 وبدأ ماتسو مورا ومعناها يد تومارى وكان يقود هذه المدرسة المعلمTOMARI-TE ومارى تيت-
 حضور أكبر عدد من الممارسين واختار هذاهذا المعلم في عمل مجموعات للتدريب ونظم دورة ل

 .وهو الكاراتيهالمعلم اسم ألسلوبه 

 .يد أوكيناواOkinawa-Te إلى الصينيةاليد  To- De ميالدي تغير اسم 19 وفي القرن

 
  .مؤسس رياضة الكراتيه:3
حيث أحضرها من أوكيناوا إلى جزر  الحديث هالكراتي ومطور مؤسس فوناكوشي غيشينالمعلم يعتبر   

كيناوا وتوفي في وا بمقاطعة أو ياماكاقة منطب 1868نوفمبر  10حيث ولد المعلم فوناكوشي في اليابان، 
ل نحيف وضعيف رياضة الكراتيه، وكان غيشين فوناكوشي في صغره طفويعتبر األب األول ل 1957عام 

بغرض العالج  shuri-teشوري تي فن قرر أبوه دراسة سنة  11كرة وفي عمر بسبب والدته المبالبنية 
والذي يعتبر من  Azatoتو أزايد المعلم تحت  شوري تين كوشيبممارسة فأ فوناسنة بد 15وفي سن الـ 

والذي يعتبر أيضا من  Itosuتوزو يإلمعلم كوشي أيضا على اوتعرف فوناأكبر المعلمين في أوكيناوا، 
الجوانب الروحية وتقنيات كوشي على يدهما غيشين فونا تعلمحيث  كيناواأكبر معلمي الكراتيه في أو 

والذي شاع صيته في Sokon Matsumura  ""سوكون ماتسومورا لى المعلمتي تعالماها عالكراتيه ال
 .ثورا وقضى عليه بضربة واحدةيث واجه حخارقة ضه الجزيرة أ,كيناوا بعرو 



 

 
 صورة المعلم سوكون ماتسومورا.

 

 

 Gichin Funakoshiكوشي للملعم غيشين فوناصور 

 باإلضافةاللغتين اليابانية والصينية  فة ويتقن تحدثالهدوء والثقاوكان فوناكوشي يتمتع بالخلق الطسي و  
 بأول عرض في الـ  للقيام 1917عام  ابانة اليار اكوشي بزي، وقام المعلم غيشين فونكيناواإلى لغة جزيرة أو 

 (dojo) Butokuden   في مدينةkyoto بزيارة ثانية كراتيه قبل ذلك سريا، ليقوم بعد أن كان تعليم ال
، حيث القى سمية منهاباني بعد أن تلقى دعوة ر أمام وزير التربية الين بعرض ثاني للقيا 1922ام ع

 طوكيو. يعرضه نجاحا كبيرا أمام الجمهور وتلقى العديد من العروض لتدريب الكراتيه ف



 

 ا

 بجامعة طوكيو اليابان.الكراتيه  لفن أثناء تقديمهمع طلبته رة المعلم فوناكوشي صو 

 ك ردود فعل عنيفة جدا في الصين لدرجة أنه لم يستطع أن يرجعوجيهاته هنالتعاليمه وتوكانت   
 كانو لى وطِنه األم واتهم بالخيانة العظمى لوطنه ولشعبه، ولقد تلقى فيما بعد دعوة من الدكتور المعلمإ

Jigoro Kanoكودوكان المخترع لرياضة الجودو، دعاه إلى " "kodokanلكي يشرح ويعلم الكاراتيه 
 سةتالميذه، فوافق وّدرس الكاراتيه في جامعات يابانية عديدة، وأسس مدر  أفضلعلى 
 ثم بدا التفكير في ادخال ريو كيو كيمبو كتاب اسماه ثم ألف 1936 للكاراتيه عامShoto الشوتو

 الطريق إلى كلمة كاراتيه، ليصبح دو ومعناه اليابانية فاضاف مقطع البودو الكاراتيه الى رياضات
 شوتوكان سمبافتتاح مدرسة كاراتيه واطلق عليها ا فوناكوشي بدال من جوتسو، ثم قام ود-كاراتي

 وفي ،في تاريخ الكاراتيه الحديث في اليابان هي نقطة تحول رئيسية، الشوتوكان ومن هنا عرفت مدرسة
 ويحسنها بواسطة توجيهات األستاذkata" الكاتا أن يخترع "كانو" نهاية ذلك العرض قرر األستاذ

 من جميع لجهاتعبارة عن قتال مع عدة أشخاص وهميين يحيطون بالشخص  لكاتافوناكوشي، وا
 هالكاراتيشف هذا الفن تهو الذي اك ناكوشيفو والمعروف عن األستاذ  والنواحي في آن واحد

عتبر نابغة الكراتيه وأصبح الكثيرون ي الذي ،يوشيتاكا فوناكوشي ومن ثم نقله وحسنه ابنه الثاني األستاذ
 .الخاصة تالميذه من الذين تدربوا على يديه وأسسوا مدارسهم

 ديث وهو أول من استخدم المصطلحاتفي تطوير الكاراتيه الح جشين فوناكوشي""ـكان الفضل لوقد   
بدا العصر الذهبي  الشوتوكانإعادة بناء مدرسة ، وبعد اليابانية في الكاراتيه بدل المصطلحات الصينية

يدي ومنذ ذلك ذا الفن التقلهالحرب بعمل عروض ل للكراتيه حيث بدات الطلبات من الدول المتحالفة في
تم تأسيس جمعية  1949 صفة االنتشار، وفي عام الحين انتقل الكاراتيه إلى العديد من الدول وبدا يأخذ

سا للمدربين او كبير المدربين وذلك حتى رئي وناكوشيف جيشينتنصيب م تو  JKA الكاراتيه اليابانية



 ودرب في بعض جامعاتها مدة منيكية الواليات المتحدة األمر  اكوشيغيشين فون، كما زار المعلم وفاته
الزمن، وفي الستينيات أخذت الكاراتيه باالنتشار في دول العالم وخاصة في أوربا ودول شرقي آسيا 

ناء الحرب العالمية عسكريين األوروبيين واألمريكيين في اليابان أثنظرا لتواجد عدد كبير من الو، وأمريكا
نوع آخر من الكاراتيه، وقد عادوا بما تعلموه الى بلدانهم ، وهذا ما أصبح العديد من مشجعي  الثانية، فقد

 كلمة كاراتي في كافة أنحاء العالم ولكن بسبب تعدد أساليب أداء هذه اللعبة فقد كان من ساعد على نشر
محاولة لتوحيد قواعد اللعبة تم  في 1964 وفي عام، يلمباريات على المستوى الدو  المستحيل إقامة أية

بموافقة الدولة، ولكن هذا االتحاد لم يحقق FAJKO " فاجكو" م اليابان لنوادي الكاراتيهاتحاد عمو يل تشك
ر تم تنظيم أول بطولة عندما بدأت جمعيات وطنية أخرى في الظهو  1970 أي انجاز يذكر حتى عام 

اع وتشكل مجلس مدينة طوكيو اليابان، وفي الوقت ذاته عقد اجتم األساليب فيعالمية بجميع الطرق و 
الذي تم WUKO " ووكو "اسم االتحاد العالمي لمنظمات الكاراتيو عالمي إلدارة شؤون هذه اللعبة عرف
عام 88 عمر يناهز عن 1957توفي عام  WKF العالمي للكاراتيه تعديل اسمه فيما بعد ليصبح االتحاد

وا في نشر وتطوير الكراتيه حول الذين ساهمبعد ان ترك للعالم مجموعة من الخبراء  عام 77قضي منها 
 العالم.

 كوشي:فلسفة الكراتيه لغيشين فونا

 حية واالحترام وتنتهي بالتحية واالحترام.راتيه تبدأ بالتالك -
 ال تهاجم أوال. -
 دريبات مستمرة مدى الحياة.الكراتيه ت -
 قوم به.ل الكراتيه في كل عمل تأدخ -
 بتسخينها بشكل مستمر ستبرد.ن إذا لم تقم الكراتيه كالماء الساخ -
 ن النقاط الغير محصنة من النقاط المحصنة لدى الخصم.النصر على القدرة على التمييز بييعتمد  -
 تحرك حسب خصمك.  -
 دة.سيوف حاك اعتبر أن أيدي وأرجل خصم -
 ال تفكر بالفوز بل فكر بأنه يجب أن ال تخسر. -
 ي شي آخر.ط بالقتال الحقيقالكراتيه شيئ واالنخرا -
 خرين.يجب أن تعرف نفسك أوال لكي تتمكن من معرفة اآل -
 
 
 



 س وأساليب الكراتيه:مدار 
داء التدريب واأل خاص فيلوبها السلكل مدرسة أمن المدراس و العديد عبر العصور عرفت رياضة الكراتيه 

 ومن أهمها:
سلوب على القوة ويعتمد هذا األ Higawanaأسسه األستاذ هيقاوانا : Goju-Ryo: القوجو ريو -

ابان ونتح عنه الشتوكان والكوجي في الي Shojin Miyagi، طوره األستاذ شوجين مياقي والرشاقة
 كاي.

شارًا في العالم وتتميز بحركات االقدام وهي أكثر المدارس شيوعًا وانت: Shoto-Kanالشوتوكان  -
دو غيشين الكراتيه  ة، وهي مدرسة أبالواسعة وتسديد الضربات والركالت بسرعة وقوة ومرون

 عده إبنه يوشيطاكا فيناكوشي.فيناكوشي والتي عدلها وطورها ب
 بعد اوهو ثاني أكثر المدارس شيوعأسسه األستاذ كنوي مابوني : Shito-Ryoالشيتو ريو:  -

 .نالشوتوكان ويتميز بالضربات الضيقة والمسافات القصيرة بين الخصمي
وهو  Honoriوهو يعني الطريق إلى السالم أسسها األستاذ هونوري  :Wado-Ryo الوادو ريو: -

 .ىكينوا ماينون، طوره عمال الهفواتويعتمد على الهروب باستوشي كأحد تالميذ األستاذ فونا
كاراتيه وأصلبها وأصعبها، حيث يستخدم وتعد أقوى مدارس ال Kuko-shinkaiشنكاي:الكيوكو  -

ماتسوي  أسسها المعلم الياباني ،العب الكيوكوشنكاي في قتاله جميع اطراف جسمه من ركل ولكم
 .اوياما

  في رياضة الكراتيه: أو المستويات ج في األحزمةالتدر 
 وهي كالتالي: Kyuالكيو لوان ويطلق عليها ت مثل األحزمة باأل

 
       

من طرف من المدرسة التابع لها  من الحزام األبيض حتي الحزام البني يتحصل عليها الرياضي -
 مدربه.

 ختبارات التدرج في الفدرالية.حصل عليها الرياضي عن طريق إد فما فوق يتو من الحزام األس -

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1


 لباس الكراتيه:

الذي يعبر عن النوايا النقية لهذا الفن ويتألف من قطعتين األولى  ألبيضاه دو باللون يتميز لباس الكراتي
ا ما بين الفخذ والركبة ويتوسط الكم المرفق والرسغ والقطعة الثانية عبارة عن عبارة عن سترة يصل طوله

 اء مختلف الحركاتي ألدسروال طوله ما بين الركبة والكعب ويجب أن يكون لباس الكراتيه متسع بما يكف
 حسب كل مستوى. ويتغير لونهوحجمه له يختلف باختالف سن الرياضي أما الحزام فطو 

األمر أن هذه التسمية ن في حقيقة ولك Kimono لمداول للباس الكراتيه هو الكيمونو واالسم الشهير ا
 فهو نوعين:تعني اللباس التقليدي الياباني، أما اللباس الرسمي للتدريب 

 تيه دو.ويعني لباس ممارسة رياضة الكرا Karategiكاراتيجي  -

 عني لباس التدريب.وي Keikogiوجي ككاي -

 

 

 لكراتيه.صورة توضح لباس ا 

 : DOJOريب في الكراتيه دو عة التدقا

كلمة الدوجو هي كلمة متداولة بكثرة في قاعات الرياضات اقلتالية وهي كلمة يابانية تعني مدرسة الكراتيه 
 : بـ جوويتميز الدو 

 .حمل شعار الفريق الذي يتدرب فيه -
 كل قاعة تحتوى على غرفة تغيير مالبس للرياضيين والمدربين. -



اعات الكراتيه قديما بالبساط الخشبي والذي كان ي صنع من السكر أما حاليا يتم استعمال تمتاز ق -
 .Tatamiسفنجي الصلب المعروف بـ تاتامي البساط اال

 فة الدوجو من طرف مستعمليه.احترام نظا -
 محتوى رياضة الكراتيه دو:

 هما:منها شكلين أساسين  تحتوى رياضة الكراتيه دو على عدة أشكال تنافسية
 Kata تخصص الكاتا  -
  Kumitéيه تخصص الكيميت -

تيه ويعني  Téويعني إلتقاء والثاني   Kumiكلمة الكيميته من مقطعين األول كيمي وتتكون الكيميتيه: -
دود معينة اليد لذلك تعني كلمة كيميتيه إلتقاء اليد، والكيمتيه هي صراع بين خصمين في إطار ح

هو عدد من النقاط  رن يجمع أكبالحراز مجموعة النقاط ويعتبر الفائز م اضحةوباسعمال قواعد وقوانين و 
 الفائز.

جملة من حركات الدفاع أو تمرين نمطي وهي قتال وهمي يتمثل في وتعني الكاتا النموذج  اتا:الك-
تا أن يحترم قواعد تنفيذها بحيث ة الكراتيه، وعلى العب الكاياضوالهجوم وفق وضعيات مختلفة خاصة بر 

ات الفنية مع الحفاظ على أسلوبها ضبط ، فهم الحركتشعار القتال الحقيقيجب عليه استحضار ذهنه واسي
 .م التسلسلي للحركاتالحيوي للنظا اإليقاع، إحترام التسلل الزمني لكل حركة )التسارع والتباطئ(

 وهي:أقسام رئيسية  3إلى تنقسم الكاطا نواع الكاتا: أ

 
  



 ياضة الكراتيه:لر تقنيات القاعدية ال

 على عدة تقنيات قاعدية وهي:ترتكز الكراتيه 

 وتتمثل في ضربات قبضة اليد المباشرة ومنها:  Tsuki-Wazaتقنيات تسوكي وازا -

 اها بالعربيةمعن ليابانيةالكلمة با
 ضربة اليد تسوكي

 ضربة طويلة باليد يو تسوكي
 ضربة طويلة معاكسة جياكو تسوكي
 أماميةبة علوية ضر  كيتزامي تسوكي

 ضربة دائرية سريعة سوكيكاجي ت
 ضربة جانبية تاتي تسوكي
 ضربة اليدين معا وازا تسوكي
 ضعنة اليد نوكيتي
 بظهر الكف ضربة أوراكن

 

 


