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 ممخز:

تحتاج السكتبة الخياضية في السسمكة العخبية الدعػدية إلى تجويغ وتػثيق التاريخ الخياضي 

الدعػدي فييا وخرػصًا لعبة الكاراتيو. وفي ىحا البحث يػثق الباحث تاريخ نذأة لعبة الكاراتيو 

واجو الباحث صعػبة في إيجاد قج الدعػدية وأبخز السؤثخيغ فييا وانجازاتيا الجولية. و في 

وبشاًء عمى الشتائج التي  والرحف،السرادر والسخاجع واعتسج عمى جسع السعمػمات مغ الذػاىج 

 تع ذكخىا فقج قام الباحث باقتخاح مجسػعة مغ التػصيات لحل مذكمة البحث السحكػرة.

 السسمكة العخبية الدعػدية –تاريخ الكاراتيو  –: الكاراتيو الكمسات الجالة
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Abstract: 

The sports library in the kingdom of Saudi Arabia needs to document and record its 

sports history, especially the game of karate. In this research, the researcher 

documents the history of the emergence of the karate game in Saudi Arabia, and the 

most prominent influencers and its international achievements. The researcher faced 

difficulty in finding sources and references and relied on collecting information from 

evidence and newspapers. Based on the results mentioned, the researcher proposed a 

set of recommendations to solve the mentioned research problem.                                 
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 السقجمة:

مرجر إليام وفخخ وتعديد لألجيال القادمة وركيدة  والتصػرات يعتبخ التاريخ وتػثيق اإلنجازات

أساسية لبشاء مدتقبل مبيخ، فإن كان ىحا التاريخ فارغًا أو غيخ مّػثق فالبج مغ مخاجعة الساضي 

كسا ذكخ الجكتػر أميغ ف إصالحو،ودراستو والتعمع مغ مكامغ األخصاء ومحاولة إصالح ما يسكغ 

ورؤية االبعاد الدمشية األحجاث  عمى ساحات ضػاءدتيجف تدميط األي التاريخساعاتي بأن "

ولحلظ فإن الخياضة تعتبخ مغ . (1969ساعاتي,) : الساضي والحاضخ والسدتقبلالثالثة

السجاالت واألنذصة التي البج أن تػثق في التاريخ حيث إنيا جدء ال يتجدأ مغ تاريخ الذعػب 

وتعتبخ مؤشخًا عمى تقجم األمو وعمى مجى تصػر الػعي السجتسعي مغ حيث مسارستيا وااللتدام 

 بيا. 

عػدية مخ بسخاحل تصػرية كثيخة، وكأي تاريخ رياضي حػل العالع فإن التاريخ الخياضي في الد

 بوويعتبخ ىحا التاريخ ميع ججًا ألنو ُيبشى عميو السدتقبل الخياضي الدعػدي الحي ندعى لمػصػل 

. ومسا ال شظ فيو فإن محاولة البحث في ىحا التاريخ ىػ محاولة تػثيق ما لسشرات العالسية

 قامػا بو السؤسديغ وتخميج نجاح الخواد فيو.

لسكتبة الخياضية في السسمكة العخبية الدعػدية لألبحاث والسقاالت الخياضية واأللعاب ولكغ تفتقخ ا

القتالية. فقج الحطت مغ خالل دراستي لعمػم الخياضة في جامعة الصائف ومغ مسارستي لمعبة 
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أشار فقج  الدعػدية،الكاراتيو أنو ال يػجج مغ دّون تاريخ لعبة الكاراتيو في السسمكة العخبية 

وليدت ندىة إنسا  ليدت رحمة سيمة "الكتابة في تاريخشا الخياضي تػر ساعاتي مغ قبل بأنالجك

في ىحا البحث يدتقري الباحث ويػثق مخاحل تصػر و  (.1969)ساعاتي,ىي معاناة حكيكية"

 لعبة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية مشح نذأتيا، وتػثيق أبخز الخواد فييا وأبخز اإلنجازات

 في ىحه المعبة. الجولية

 مذكمة البحث: 

تكسغ مذكمة البحث في عجم وجػد مخاجع، فكانت السرادر األولية شحيحو ججًا بسا انُو اول 

بحث تقخيبًا يتسحػر عغ تاريخ لعبة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية وقج اجتيج الباحث في 

 يتشاوليا في البحث وفقا لمسشيج التاريخي. البحث عغ مرادر ومخاجع لمتأكج مغ السعمػمة التي

 

 اسئمة البحث:

 يدعى البحث لإلجابة عغ األسئمة التالية:

 متى كانت البجاية الحكيكية لعبة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية؟ -1

 مغ أسذ لعبة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية؟ -2

 رواد لعبة الكاراتيو؟ أىع مغ ىع -3

 مسسمكة العخبية الدعػدية في لعبة الكاراتيو؟ل اإلنجازات الجوليةما ىي   -4
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 حجود البحث:

 التدم الباحث بالسحجدات التالية خالل إجخاء ىحا البحث:

الحجود السػضػعية: يقترخ البحث عمى التحقق مغ تاريخ بجء لعبة الكاراتيو في السسمكة  -1

 وأبخز السؤثخيغ و الخواد فييا ومخاحل تصػرىا. 

 حجود مكانية: كافة السرادر التي تسجنا بالسعمػمات عغ بجاية لعبة الكاراتيو. -2

 حجود زمانية: تع تحجيج الحجود الدمانية مغ بجاية لعبة الكاراتيو وحتى االن. -3

حجود بذخية: شيػد عمى بجاية لعبة الكاراتيو مغ مدؤوليغ وزارة الخياضة وادارات االنجية  -4

 يغ.والخياضييغ الدعػدي

 

 أىجاف البحث:

 يدعى الباحث مغ خالل ىحا البحث إلى تحقيق األىجاف التالية:

 وضع ترػر تاريخي مّػثق عغ حخكة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية. -

تػثيق أسساء الخواد األوائل في ىحا السجال مسغ كان ليع الفزل في تأسيذ لعبة  -

 الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية.
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 تػثيق أىع اإلنجازات الجولية. -

 اعتساد ىحا البحث كسخجع عغ تاريخ لعبة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية. -

 

 أىسية البحث:

عمى ضػء مذكمة البحث السحكػرة مدبقًا، فأن ىحا البحث يعتبخ ضخورة الزمة وعمى الجيات 

السسمكة العخبية الدعػدية وإنجازاتيا السعشية االىتسام بو في ضل غياب األرشفة والتػثيق لشذاشات 

 في ىحا السجال. وبشاًء عميو فإن الباحث يعتقج بأن أىسية البحث تكسغ في األمػر التالة:

يدتسج ىحا البحث أىسيتو في كػنو األول مغ نػعو حيث إن السكتبة الدعػدية تفتقخ  -

سمكة العخبية لػجػد مقاالت وبحػث لتػثيق تاريخ وإنجازات لعبة الكاراتيو في الس

 الدعػدية.

يتعبخ ىحا البحث مخجعًا لمييئات الخياضية ولمباحثيغ عغ بجاية نذأة لعبة الكاراتيو  -

 .في السسمكة العخبية الدعػدية ةالجوليومخاحل تصػرىا وأىع إنجازاتيا 

 

 مشيج البحث:

سيتع استخجام السشيج التاريخي لسالئستيا شبيعة الجراسة وأىجافيا وسيتع مخاعاة تتبع االمتجاد 

التاريخي لخياضة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية بعج الذعػر بأىسية التأكج مغ السعمػمات 
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مغ  الستاحة وأن كل معمػمة يتع تدجيميا في البحث يجب التأكج مغ صحتيا مغ خالل أكثخ

 مرجر.

 

 مرصمحات الجراسة:

ىػ عبارة عغ مجيػد بجني يقػم بو الذخز ليجف التخفيو أو السحافطة عمى  مفيػم الخياضة:

"بأن الخياضة نذاط مفعع بالمعب والتشافذ،  وسيجلػشغ  اأو السشافدة. فقج عّخف والمياقة الرحة

رة ايتزسغ أفخاد أو مجسػعات تذتخك في مدابقة وُتقخر الشتائج في ضػء التفػق في السي

 (.Luschen & Sage, 1981)البجنية"

كسا عّخف ماتفيف الخياضة بأنيا" نذاط ليا شكل خاص وجػىخىا يعتسج عمى التشافذ السشطع مغ 

 (.Matveyve, 1981")أجل قياس القجرات

بأن الخياضة" تجريب بجني ييجف إلى تحقيق أفزل نتيجة مسكشة في  اكميار كػ أشكسا  

السشافدات ليذ مغ أجل الفخد، بل مغ أجل الخياضة نفديا" وأضاف بأن" التشافذ يعتبخ خاصية 

أساسية ُتزفي عمى الخياضة شابع اجتساعي ضخوري وذلظ ألن الخياضة ُتعتبخ نتاج ثقافي 

 (.(Coackley, 1978 لمصبيعة التشافدية بيغ األفخاد"

ىػ تػثيق وتجويغ األحجاث والحخكات الخياضية مشح وجػد الدجالت السجونة  التاريخ الخياضي:

إلى الػقت الحاضخ الستقخاء تأثيخ الستغيخات والشطع االجتساعية عمى نطام الخياضة والتخبية 



 

;7;; 
 

خة وكحلظ االستفادة مغ البجنية، ومحاكاة لحجع واتجاه التقجم في التخبية البجنية والخياضة السعاص

 معصيات اإلدارة عبخ التاريخ الستخالص تشطيسات جيجة لمخياضة في الحاضخ والسدتقبل. 

ىي كمسة يابانية تعشي اليج الخالية، وىي شخيقة لمجفاع عغ الشفذ كسا أنيا مسيدة عغ  الكاراتيو:

يدتخجم فييا و نية والقػى الجدسانية والعقمية، جتعتسج عمى المياقة الب إنيا األساليب السعخوفة حيث

كسا ُعخفت الكاراتيو بأنيا نػع مغ أنػاع الشدال  الذخز يجيو وقجميو دون استخجام أدوات مداعجه.

فاع عغ الشفذ يقػم فيو الذخز بالخكل، أو الزخب باليجيغ، أو القجميغ، جاألعدل في فشػن ال

 ت اليجػمية إلى األجداء التي يديل إصابتيا في الجدع. و الزخبايأو الخكبتيغ، أو السخفقيغ وتػج
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 الجراسات الدابقة:

لمجراسات الدابقة أىسية في تعديد مػضػع البحث، حيث يحخص الباحث في اختيار الجراسات  

الدابقة التي تتفق في اليجف او السػضػع االساسي لمبحث، ومغ السذاكل والرعػبات التي 

عبة واجيت الباحث عشج كاتبة الجراسات الدابقة أن لع يدبق ألي أحج ان تحجث عغ تاريخ ل

الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية، وبشاًء عميو فقج اعتسج عمى جسع السعمػمات مغ الذػاىج 

 والرحف.

 

 تاريخ دخػل لعبة الكاراتيو لمسسمكة العخبية الدعػدية:

م عغ شخيق االستاذ دمحم  1969تع ادخال لعبة الكاراتيو الى السسمكة العخبية الدعػدية في عام

وبجأ بشذخ ىحه المعبة عغ شخيق تكػيغ أول فخيق لمكاراتيو في معيج التخبية الفايد القمير 

م، وبعج ذلظ ُأدخمت إلى كمية قػى األمغ الجاخمي بالخياض كسادة  1969الخياضية بالخياض عام

 م.1970أساسية في السشيج عام 
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 تاريخ نذأة أول اتحاد لمكاراتيو:

 وقامدمحم الفايد القمير رئيدًا لالتحاد الدعػدي لمكاراتيو م تع تعييغ األستاذ 1975في عام 

بقخار مغ صاحب الدسػ السمكي األميخ فيرل بغ فيج بغ عبجالعديد رحسو هللا. بتذكيل اإلتحاد 

)اإلتحاد إلى اإلتحاد وأصبح مدسى اإلتحاد  التايكػنجوم أضيفت لعبة الجػدو ثع 1976عام وفي 

عغ التايكػنجو  الكاراتيوفرل  م تع2000وفي عام  و والجػدو(الدعػدي لمكاراتيو والتايكػنج

 ليربح مدسى اإلتحاد الدعػدي لمكاراتيو. والجػدو

 لعبة الكاراتيو: فيأبخز السؤثخيغ 

 :آل سعػد وزيخ الخياضة األميخ عبجالعديد بغ تخكي الفيرل -1

الخياضررة الدررعػدية  فررييعتبررخ األميررخ عبررجالعديد بررغ تخكرري الفررريل آل سررعػد مررغ أبررخز السررؤثخيغ 

بذكل عام والكاراتيرو بذركل خراص. فقرج اجتسرع األميرخ عبرجالعديد بالدريج أنصػنيرػ سربيشػس رئريذ 

فري مكتبرو فري جرجه لكري يرتع تصرػيخ لعبرة الكاراتيرو وانتذرارىا  2019االتحاد الجولي لمكاراتيو عرام 

 .في السشصقة

 القشاص: إبخاليع دمحمالجكتػر  -2

 2021إلرررى  2010ئررريذ االتحررراد الدرررعػدي لمكاراتيرررو سرررابقًا مرررغ عرررام الرررجكتػر ابرررخاليع القشررراص ر 

م حررل عمرى  2018فري عرام  سرابقًا،التحاد غخب اسيا ورئريذ لالتحراد العخبري لمكاراتيرو  ورئيذ

جرائدة الذرريخ/ دمحم بررغ راشرج لإلبررجاع العخبرري عرغ فئررة اإلداري العخبرري تقرجيخًا لشجاحاتررو وإنجازاتررو فرري 



 

;7<8 
 

ممكيررة بتعييشررو  بثقررة 2020وحطرري القشرراص فرري عررام  وآسرريػية،ة ومحميررة إدارة عررجة اتحررادات عخبيرر

 القشاص اسسًا ميسًا في الخياضة الدعػدية العبًا وإداريًا. إنحيث  الذػرى،عزػًا في مجمذ 

 الجكتػر مذخف الذيخي:   -3

رئيذ كان  م. 2000في عام  لعبة الكاراتيواعتدل  فقج رئيذ االتحاد الدعػدي الحالي ىػ  

رئيذ  أصبح .عزػ لجشة الحكام في االتحاد االسيػي و  م 2012 عام آسيالجشة الحكام لغخب 

 دانجاز في األولسبيا أكبخخالل رئاستو قجم لمػشغ و  م، 2021عام  االتحاد الدعػدي لمكاراتيو

كيمػ  84اليابان والتي حقق فييا الالعب شارق حامجي فزية وزن فػق  -شػكيػالتي أقيسو في 

أقيست في  التي واألولسبيوتع تحقيق في عيجه ثالث مجاليات في بصػلة العالع لمشاشئيغ والذباب 

 84وأول ميجالية ذىبية في فئة األولسبي لالعب سشج سفياني في وزن +  2022دولة تخكيا 

مقخي في وزن  وعمى 61 –باب لالعبان عبجالعديد الديف في وزن فزية في فئة الذ وميجاليتان

– 68. 

 الكابتغ عمي الدىخاني: -4

شادي ل حيث حققالسشتخب الدعػدي سابقًا  ومجربالكابتغ عمي الدىخاني مجرب نادي الجبيل  

 ومشيع أبصاال عالسييغ سعػدييغ لمعبة الكاراتيوقجم فقج  كبيخه،إنجازات  والسشتخب الدعػدي الجبيل

األولسبياد حيغ تػج بحىبية  الالعب دمحم العديخي اول العب سعػدي يحرل عمى ذىبية في

الحامجي السشتقل  وشارق  م، 2018الكاراتيو في اولسبياد الذباب التي أقيست في االرجشتيغ عام 

ولقج حرل الكابتغ عمي الدىخاني عمى جائدة " دمحم بغ راشج  .مغ نادي الجبيل الى نادي اليالل
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رئيذ رابصة  كسا أصبحم. 2016آل مكتػم لإلبجاع الخياضي " جائدة السجرب العخبي عام 

اول مجرب سعػدي يحتخف التجريب بالخارج ويحقق انجاز  وىػ ،2021عامالسجربيغ الػششييغ 

 لعاب الجولية.دولي كبيخ لمخياضة األوزبكية وىي بخوندية األ

 

 االنجازات الجولية:

 لقج حقق السشتخب الدعػدي لمكاراتيو العجيج مغ االنجازات الجولية، ومغ اىسيا ما يمي:  

 االمارات،في  2013اول ميجالية بخوندية في بصػلة العالع  الالعب شارق حامجي حرل -

وحرل عمى  إنجونيديا،في  2015اول ميجالية ذىبية في بصػلة العالع كسا حرل عمى 

  .2020السيجالية الفزية في اولسبيات شػكيػ 

اول ميجالية ذىبية في اولسبيات الذباب في االرجشتيغ  الالعب دمحم عديخي  حرل -

2018. 

اسبانيا، كسا في  2017الالعب سشج سفياني السيجالية البخوندية في بصػلة العالع  حرل -

  .في تخكيا 2022عالع فئة األولسبي اول ميجالية ذىبية في بصػلة ال حرل عمى

فزية كسا حقق  ,2016الالعب ماجج خميفة عمى لقب الجوري العالسي عام حرل  -

  .في سمػفيشيا 2016بصػلة كاس العالع 

ذىبية كاس كسا حقق , 2016عمى لقب الجوري العالسي  الالعب عساد السالكيحرل  -

 .في سمػفيشيا 2016العالع 
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 .في اسبانيا 2017ذىبية بصػلة العالع  السالكيالالعب نػاف حقق  -

كسا حرل عمى  إنجونيديا،في  2015فزية بصػلة العالع  الالعب عسخ العازميحقق  -

 .2018ذىبية بصػلة اسيا في كازخدتان  وايزاً  2017 ذىبية كاس العالع في كخواتيا

 .2019فزية بصػلة العالع في تذمي  الالعب مذاري الدعبيحقق  -

 في كازخدتان كسا حقق 2017عمى ذىبية بصػلة اسيا  الالعب سمصان الدىخانيحرل  -

 .2020بخوندية دورة ألعاب التزامغ اإلسالمي 

باليسبانج  2013ذىبية دورة العاب التزامغ اإلسالمي عمى  الالعب فيج خثعسيحرل  -

 .2021بصػلة اسيا في كازخدتان  وفزية 2017ذىبية بصػلة اسيا في كازخدتان و 

بصػلة اسيا  وفزية 2014فزية بصػلة اسياد اسيا عمى  الالعب عبجهللا الحخبيل حر -

 .في اوزباكدتان 2019

في  2019كسا حقق السشتخب الدعػدي فزية القتال الجساعي في بصػلة اسيا  -

 .اوزباكدتان

مغ العبي السشتخب الدعػدي  6فإن  2022عام  جولي لمكاراتيوال لترشيف اإلتحادوفقًا و 

 :العبيغ في العالع بفئاتيع وأوزانيع 10أفزل لمكاراتيو مرشفيغ ضسغ 

 كغع. 84بػزن فػق  شارق حامجي: الترشيف الدابع لفئة الجرجة األولى -

 كغع. 84فػق  سشج سفياني: الترشيف األول لفئة األولسبي وزن  -

 كغع. 55لفئة الذباب بػزن تحت  الترشيف الثالث سمصان القحصاني: -
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 كغع. 61عبجالعديد الديف: الترشيف الدادس لفئة الذباب بػزن تحت  -

 كغع. 68رشيف الدادس لفئة الذباب بػزن تحت عمي مقخي: الت -

  كغع. 70: الترشيف التاسع لفئة الشاشئيغ بػزن تحت عبجهللا القحصاني -
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 مشيجية البحث: -1

تذسل مشيجية البحث السشيج السدتخجم في رصج الطاىخة وجسع البيانات عشيا مغ خالل ادوات  

ذلظ السشيج، والخصػات التي قام بيا الباحث في سبيل جسع تمظ البيانات مغ مرادرىا االولية 

والثانػية والتأكج مغ صحتيا وخمػىا مغ االخصاء التاريخية والسػضػعية، وتع استخجام السشيج 

 تاريخي كسا سبق في صجر البحث.ال

 

 الشتائج التي تع التػصل الييا: -2

بحل الباحث الكثيخ مغ الجيج والػقت في تػثيق وتجويغ تاريخ الحخكات والتصػرات الخياضية في 

لعبة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية ورافق ذلظ الجيج صعػبة تػفخ السرادر والسخاجع 

، ومسا زاد ىحا البحث صعػبة ىػ أن الكثيخ مغ الخواد والبارزيغ في ىحا التي تغصي ىحا السجال

السجال الحيغ قابميع الباحث قج اعتسجوا عمى ذاكختيع وليذ عمى التجويغ والتػثيق مسا يجعل 

السعمػمات التي تع ذكخىا عخضة لمخصاء أو غيخ دقيقة. وبشاًء عمى ما ذكخ سابقًا فقج اعتسج 

 ويجه مغ معمػمات وتع التػصل إلى الشتائج التالية:الباحث عمى ما تع تد 

كان مغ الزخوري استعخاض نذأة لعبة الكاراتيو ومؤسديا حيث انيا مميئة باإلنجازات الجاخمية عمى  -

 مدتػى السسمكة العخبية الدعػدية وانجازات خارجية عمى مدتػى العالع. 
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ىشاك قاده ومجربيغ قادريغ عمى الشيػض بيا، فقج  تتسيد لعبة الكاراتيو في السسمكة العخبية الدعػدية بأن -

 حجثت نقمة نػعية في ىحه المعبة خالل العذخ الدشػات الساضية تدتحق التػثيق.

ىشاك دعع مغ وزارة الخياضة لأللعاب الفخدية بذكل عام وكان ىشاك نريب لمعبة الكاراتيو مغ  -

ىا وجعميا مغ الخياضات التي تخفع اسع لكي تداىع في تصػيخ  2019استخاتيجية دعع األنجية في عام 

 السسمكة العخبية الدعػدية في السحافل الجولية.

 

 التػصيات:  -3

مغ خالل نتائج البحث يسكغ تقجيع بعس التػصيات التي مغ شأنيا تأكيج تمظ الشتائج والجعػة 

 الى السديج مغ التصػيخ ليحا السجال:

 مى الكتابة حػل بعس الخياضات التي لع يكتب عشيا ابجًا. أواًل: تذجيع السؤلفيغ في السجال الخياضي ع -

 ثانيًا: االىتسام بتػثيق ونذخ تاريخ لعبة الكاراتيو وانجازاتيا القجيسة والحجيثة. -

ثالثًا: حث وتذجيع الخواد األوائل في لعبة الكاراتيو بتدجيل وتػثيق معمػماتيع وانجازاتيع وتجويشيا في  -

 لألجيال القادمة.مقاالت وكتب لتبقى ارثًا 

 رابعًا: االىتسام بالجانب االعالمي لخياضة الكاراتيو وجعل السجتسع قخيب وعمى عمع بيحه المعبة.  -

 خامدًا: نذخ ثقافة لعبة الكاراتيو في السجارس وذكخ تاريخيا وانجازاتيا.  -

 

 الخاتسة:
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 أبخزوجيػد  روادىاو  لعبة الكاراتيوتاريخ بجاية ب أردنا التعخيفىحا السػضػع ز ء ابخااثشا

أىع وإضيار  داخل السسمكة العخبية الدعػدية ىحه المعبةوالسسمكة في تصػيخ  السؤثخيغ فييا

جيػدىع في السباريات السحمية  نشدى وال الجولية،السسمكة في البصػالت العبي انجازات 

زال ىشاك  ألنو ما ونتصمع إلى التػسع في ىحا السجال المعبة،في ىحه  افيتيعخ احت وتصػر

تصػيخ لعبة الكاراتيو في السسمكة وستدتسخ السسمكة ل مغ يدعى يػججما دام  إنجازات قادمة

 صعػد مشرات الحىب.االجتياد و  في
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 :العخبية السخاجع

(، تاريخ الحخكة الخياضية بالسسمكة العخبية الدعػدية، مجيشة الصيبات 1969ساعاتي، اميغ )

 والسعخفة.العالسية لمعمػم 

 السػقع الخسسي لػزارة الخياضة.

 السػقع الخسسي لالتحاد الدعػدي لمكاراتيو.
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