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پيشگفتار
دوومیدانى يک ورزش طبیعى است زيرا با رفتار و حركات طبیعى انسان مطابقت دارد. بنابراين 
مى توان گفت دو و میدانى از زمان پیدايش بشر وجود داشته است و اولین اسلحه انسان در 
برخورد با محیط و خطرهای آن به حساب مى آمد، بشر اولیه برای دفاع از خود محتاج به فرار 
كردن بود تا اينکه در محلى خود را مخفى كرده به زندگى خود ادامه دهد. لیکن اشخاصى 
مى گرفتند.بدين  قرار  حیوانات  طعمه  بدون شک  نداشتند  دويدن  قدرت  و  بوده  ضعیف  كه 
از مقابل حیوانات  فرار  آنها طرز  به  و  به دويدن كرده  را تشويق  جهت پدرها بچه های خود 
را مى آموختند چرا كه دويدن، حد فاصل بین زندگى و مرگ برای آنها بود. انسانهای اولیه 
ضمن دويدن و فرار، برای عبور از موانع طبیعى از جهیدن و پريدن استفاده مى كردند و اگر 
الزم مى شد كه بین آنها و حیوانات مبارزه ای صورت گیرد از پرتاب سنگ يا ديگر اشیا كمک 
مى گرفتند اين كار معموالً زمانى انجام مى گرفت كه انسان از فرار كردن خسته و كوفته مى شد.

در تنگنای مرگ و زندگى، انسان مجبور بود از قدرت بازو و پنجه و عضالت خود هم حداكثر 
استفاده را نمايد. به اين ترتیب انسان اولیه پى برد كه اگر تندتر بدود، بیشتر بپرد و محکم تر 

پرتاب كند، بهتر خواهد توانست با مشکالت و خطرات پیرامون خود مبارزه كند. 
دو و میدانى ناب ترين و اصیل  ترين رشته ورزشى است كه از ريشه يونانى اتلوس به معنى 
مبارزه و تالش گرفته شده و به اندازه تاريخ آفرينش انسال قدمت دارد. پیشینه برگزاری اولین 
مسابقات دو، پرش و پرتاب در جهان باستان به يونان و ايرلند بازمى گردد.در مورد تاريخچه 
دو و میدانى در بازی های المپیک روايات مختلفى وجود دارد اما نام كوروبوس به عنوان اولین 
قهرمان اين مسابقات در 884 سال قبل از میالد ثبت شده است. كوروبوس در مسابقه دو 200 

متر كه تنها مسابقه ادوار اولیه بوده، برنده شده است.
و  دادند  ادامه  نیزه  و  ديسک  پرتاب  طول،  پرش  سرعت،  دو  مسابقات  برگزاری  به  يونانى ها 
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قهرمانانشان به اوج شهرت رسیدند تا هنگامى كه تئودوسیوس امپراطور روم، در سال 393 
پس از میالد پايان دوران باستانى بازی ها را اعالم كرد.از آن زمان تا قرن نوزدهم میالدی، 
دو و میدانى در مسابقات نظامیان اروپايى به حیات خود ادامه داد تا اينکه در انگلیس شکل 
مدرن اين ورزش پايه گذاری شد.المپیک باستان اولین اجرای سازمان يافته و قانون دار دو و 
میدانى بود. اين بازی ها از سال 776 قبل از میالد آغاز شد و12 قرن ادامه داشت.دوومیدانى 
در المپیک باستان در رأس ديگر ورزش ها قرار داشت. مسابقه دو با شركت دوندگان چابک به 
مسافت يک اِستاد )182 متر( انجام مى شد. واژه استاديوم از اين كلمه گرفته شد.در اين دوره 
حتى دويدن با يک پا هم وجود داشته و از آنجا كه بشر اسلحه ای به نام نیزه اختراع كرده 
بود و در جنگ از آن استفاده فراوانى مى كرد، پرتاب نیزه هم به عنوان ورزش شناخته شد. 
در المپیادها دو نوع مسابقه با نیزه وجود داشت: يکى پرتاب نیزه و ديگری نبرد با نیزه توأم 

با شمشیربازی.
بازی های المپیک در قرن چهارم میالدی به دستور امپراطور روم تئودوزيوس اول تعطیل شد 
و همزمان مسابقات دو و میدانى هم از رونق افتاد. از آن زمان تا زنده شدن دوباره المپیک 
شکل هايى از انواع دوها و پرشها و پرتاب ها در اقوام و ملل دنیا ديده شده كه بیشتر به خاطر 

آماده شدن جنگجويان و سربازان بوده است.
در قرن دوازدهم میالدی، مسابقات میدانى و مخصوصاً دو در انگلستان رواج يافت. اين رواج در 
اواخر قرن پانزدهم و اوايل قرن شانزدهم شدت يافت و به ورزش اول جامعه تبديل شد. علت 
اين شکوفايى عالقه هنری هشتم پادشاه انگلستان بود كه خود مهارت فراوانى در پرتاب چکش 
داشت.در قرن 17و 18 میالدی، در انگلستان نوعى شرط بندی مرسوم شد كه در آن دوندگان 
با هم شرط مى بستند و انبوه مردم به تماشا مى ايستادند. در سال های 1820 تا 1860 دو و 
میدانى به دانشگاه ها و مدارس انگلستان راه يافته بود و دانشجويان عالقه فراوانى به اين ورزش 
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پیدا كرده بودند. در سال 1849 ارتش انگلستان يک مسابقه بزرگ برای اهمیت دادن به دو و 
جلب توجه نظامیان به آن ترتیب داد و عالوه بر اين، دوهای سرعت و استقامت را جزء دروس 
رسمى دانشکده افسری قرار داد. در سال 1866 اولین باشگاه دوندگان با نام »كلوپ اتلتیک 
آماتور« در لندن تاسیس شد و بعد از آن باشگاه ها و كلوپهای ديگری به وجود آمدند. بعد از 
انگلستان، دومین كشوری كه دو و میدانى در آن رونق بسیار يافت آمريکا بود. اولین باشگاه دو 

و میدانى آمريکا »كلوپ اتلتیک نیويورک« بود كه در سال 1868 تاسیس شد.
های  رشته  مهم ترين  رديف  در  میدانى  و  دو   1896 سال  در  نوين  المپیک  دوره  اولین  در 
نمايندگان  با حضور  سوئد  در  كنگره ای  ژوئیه 1912  هفدهم  در  داشت.  قرار  بازيها  ورزشى 
سازمانهای دو و میدانى كشورهای بلژيک، اتريش، كانادا، شیلى، دانمارک، مصر، فنالند، آلمان، 
انگلستان، يونان، مجارستان، نروژ، شوروی، آمريکا، سوئد و استرالیا برپا شد و برای ايجاد يک 
سازمان بین المللى دومیدانى مشورت كردند. اين سازمان، سرانجام در ماه اوت سال 1913 با 
نام »فدراسیون بین المللى دو و میدانى« تأسیس شد. فعالیت های اين سازمان باعث شد كه 
اين ورزش در سراسر دنیا گسترش يابد. در حال حاضر تقريباً هیچ كشوری نیست كه عضو 
فدراسیون دو و میدانى نباشد و از قوانین آن پیروی نکند. در سال 1896 كه آغاز دوره مدرن 
بازی های المپیک بود، دو و میدانى همان مفهومى را داشت كه امروزه از آن استنباط مى شود. 
از اين ورزش در كنار مسابقات شنا به عنوان قلب بازی های المپیک ياد شده است. شعار دو 
و میدانى در المپیک به زبان يونانى سیتیوس، آلتیوس، فورتیوس به معنى سريعتر، باالتر و 

قويتر است.
طوالنى ترين رقابت در میان مواد مختلف دو و میدانى، دوی 42 كیلومتر و 195 متر ماراتن 
است كه ريشه در تاريخ يونان باستان دارد. فیلیپیدس مسافت شهر ماراتن تا آتن را مى دود تا 
خبر پیروزی آتنى ها بر پارسیان )ايران( را اعالم كند و سپس مى میرد.فدراسیون بین المللى دو 
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و میدانى در سال 1912 با حضور 17 كشور تشکیل شد و عالمت اختصاری آن، I.A.A.F مى باشد.
تا قبل از قرن نوزدهم مسابقات دو و میدانى برای زنان پیش رفت كندی داشته است و در قرن 
بیستم به طور واقعى مسابقات زمان مطرح گرديد و اولین مسابقه بین المللى بانوان در سال 
1921برگزار شده و از سال 1928مسابقات دو و میدانى در المپیک برگزار شد.پرش طول، 
پرش ارتفاع و سه گام به عالوه پرش با نیزه موادی هستند كه در زمین واحد انجام مى شوند. 
رشته های پرتابى شامل پرتاب وزنه، چکش، ديسک و نیزه است اما رقابت مورد عالقه يونانیان 

مواد چندگانه شامل 10 گانه برای مردان و 7 گانه برای زنان است.
عنوان  همچون فوتبال، بسکتبال، تنیس و والیبال به  رشته هايى  با  و میدانى  دو   امروزه 
و  دو  مسابقات  در  زنان  مى كند.سابقه حضور  رقابت  جهان  ورزشى  رشته های  پرتحرک ترين 
میدانى المپیک نیز به بازی های 1928 آمستردام برمى گردد.اگرچه برنامه بازی های المپیک از 
سال 1932 فرق كرده و نسبتا استانداردتر شده است اما برنامه مسابقات مردان و زنان تقريبا 
مثل هم است و تفاوت های اندكى دارد.دوی 3000 متر زنان برای اولین بار در المپیک پکن 

گنجانده شده است.
انواع دو ها

دوی سرعت: 100 متر - 200 متر - 400 متر
دوی امدادی: 4 در 100 متر - 4 در 400 متر

دوی با مانع: 100 متر)خانم ها(- 400 متر )آقايان( - 110 متر )آقايان(
 دوی نیمه استقامت: 800 متر - 1500 متر

دوی استقامت: 3000 متر )خانم ها( - 5000 متر )آقايان( - 10000 متر )آقايان( - دو ماراتن 
42 كیلومتر و 195 متر - دو راهپیمايى
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انواع ميدانی ها
پرتاب ها: پرتاب نیزه - پرتاب وزنه - پرتاب ديسک - پرتاب چکش )آقايان(

پرش ها: پرش طول - پرش سه گام - پرش ارتفاع - پرش با نیزه
ساير موارد دو و میدانى:

دو هفت گانه مخصوص خانم ها
دو ده گانه مخصوص آقايان

بنا به مطالب گفته شده و كمبود كتاب دراين زمینه برآن شديم كه اين كتاب را به چاپ رسانیم 
دراين كتاب تالش شده است كه ابتدا اطالعاتى درباره تاريخچه رشته دو و میدانى،آموزش 
اصولى دو و میدانى ، قوانین ومقررات دو ومیدانى، استعداديابى درورزش دو ومیدانى، و... بیان 

شده و از منابع به روز جهت گرد اوری اين كتاب استفاده شده است.
 امید است كه اين كتاب گامى هرچند كوچک در تحقق بهبود وارتقای دانش فنى شما داشته 
و  ترويج فرهنگ ورزش  بهتر وهمچنین  يادگیری  و  اطالعات  افزايش  باعث  باشد وهمچنین 
تندرستى گردد وزمینه ساز كشف استعدادها و پرورش استعدادها در رشته دو و میدانى گردد.
مولفان





فصل اول

نی اتریخچه دو و میدا
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تاریخچه دو و ميدانی1

قبل از برگزاری فعالیت های نظام مند به منظور رقابت و مسابقه، انسان های اولیه، در جريان 
تالش برای بقاء، شکار و دفاع، توانايى های خود را برای تندتر دويدن، بیشتر پريدن و دورتر 
پرتاب كردن2 بکار مى بردند تا بهتر بتوانند با مشکالت و خطرات محیط زندگى خود مبارزه 
كنند و با گذشت زمان و تغییر شرايط محیط زندگى، كه خود ناشى از تأثیر انسان انديشمند 
بر محیط خود بود، انجام اين حركات طبیعى به خاطر مهارت يافتن برای جنگ و عملیات 
جنگى صورت مى گرفت. انواع پرش ها برای عبور از موانع طولى و عمودی، انواع پرتاب ها برای 
افزودن بر برد نیزه ها و سنگ ها و باالخره دويدن برای تعقیب و گريز مورد استفاده واقع مى شد. 

Athletics History   -1
Citius, Altius, Fortius   -2
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در زمان صلح كه اوقات فراغت رزمندگان افزايش مى يافت سربازان و حتى بسیاری از جوانان 
مى پرداختند)برنامه  رقابت  به  و  تمرين  مهارت ها  اين  زمینه  در  آن ها،  از  تقلید  به  عالقه مند، 

راهبردی فدراسیون دو و میدانى، 1390(.

از دوران باستان ظروف و اشیايى به يادگار مانده است كه بر روی آن ها تصاوير ورزشکارانى 
در حال دويدن، پرتاب كردن و يا پريدن نشان داده شده است. در اين دوران، اوج فعالیت در 
زمینه دو و میدانى به كشور يونان مربوط مى شود، به طوری كه آن ها به آموزش جوانان خود 
در اين ورزش توجه داشته آن ها را برای سريع تر دويدن، بیشتر پريدن و دورتر پرتاب كردن 
تحت تعلیم مربیان كار آزموده قرار داده سیر بهبود نتايج آن ها را مورد توجه قرار مى دادند. 
افسانه »مركور«  از اساطیر يونان باستان كه دونده ای تیزتک و پرش كننده ای بلند پرواز بود 
و سفرهای پر ماجرائى در سرزمین های مختلف داشت، جلوه ای از عالقه مردمان آن دوران به 
سريع دويدن، چاالكى و بلند پروازی بوده است. بر اين اساس مشخص مى گردد كه حتى پیش 
از اولین دوره مسابقه المپیک كه به ثبت رسیده است )766 قبل از میالد( دويدن و پريدن و 
پرتاب كردن به عنوان يک ورزش برای مردم جلوه و جاذبه داشته است. اولین مسابقات سازمان 
يافته ای كه در يک كشور برگزار گرديد در يونان اجرا شد. از سال 1200 قبل از میالد مردم 
يونان برای برگزاری بازی های المپیک اجتماع مى كردند و فاتحین مسابقات به عنوان قهرمانان 
بزرگ شناخته مى شدند. بسیاری اسامى آن ها هنوز به يادها مانده است. قديمى ترين نامى كه 
به ثبت رسیده است »كوروبوس«1  مى باشد كه مسابقه ای به مسافت 192 متر را در المپیک 
سال 776 قبل از میالد فتح كرد. اين مسافت يک »استاد« خوانده مى شد و بعدها واژه جديد 
»استاديوم«2 )ورزشگاه( از آن ساخته شد)جالل،1389(. سابقه بیشتر رشته های دو و میدانى 
به يونان باستان مى رسد. در سال 708 قبل از میالد رشته پنج گانه وارد بازی های المپیک شد 

Corobus  -1
Stadium  -2



اصول و مبانی دوومیدانی 19

كه از مواد: دو سرعت، پرش طول، پرتاب ديسک، پرتاب نیزه و كشتى تشکیل مى شد. در پرش 
طول يونانیان باستان وزنه هايى بدست مى گرفتند و با كمک اين وزنه ها و تاب دست ها به جلو، 
مى توانستند مسافت زيادی را پرش كنند. يونانیان باستان و رومى ها به رشته پرتاب ديسک 
بسیار عالقه مند بودند. آنها برای پرتاب ديسک از يک صفحه مدور فلزی استفاده مى كردند 
كه آن را هاترس1  مى نامیدند)ماليى،1390(. از حکاكى ها و مجسمه هايى كه از »مايرون«2  در 
مورد پرتاب كنندگان ديسک آن دوران به يادگار مانده است مى توان دريافت كه ديسک های 
آن زمان بزرگ تر و سنگین تر از ديسک های امروزی بوده اند و عقیده بر اين است كه در حدود 
7 كیلو وزن داشته اند. متأسفانه از قوانین و نتايج آن زمان اطالعاتى در دست نیست. در سال 
393 قبل از میالد »تئودوزيوس«3 امپراتور رم، برگزاری هر گونه بازی های المپیک را ممنوع 
كرد و به اين ترتیب تمامى شکل های سازماندهى شده ورزشى تا 1400 سال بعد به فراموشى 

سپرده شد)برنامه راهبردی فدراسیون دو و میدانى، 1390(.
ورزش دو و میدانى به عنوان قديمى ترين و بنیادی ترين رشته های ورزشى شناخته مى شود و 
از سابقه و قدمت ديرينه ای برخوردار است. دو و میدانى به مجموعه ای از ورزش ها شامل دوها، 
پرش ها، پرتاب ها، پیاده روی و رشته های تركیبى گفته مى شود. برگزاری مسابقات دو و میدانى 
بیشتر  ندارد.  قیمت  گران  تجهیزات  به  نیازی  و  است  ساده تر  ورزش ها  ديگر  با  مقايسه  در 
رشته  های دو و میدانى به طور كلى انفرادی هستند. به جز دوهای امدادی و برخى از مسابقات 

مثل دوهای صحرانوردی كه در آنها امتیاز اعضای يک تیم با هم جمع مى شود.
اين  از 776 ق.م برگزار مى شود.  يونانیان مى رسد كه  باستانى  المپیک  به  اين ورزش  سابقه 
رشته استخوان بندی المپیک مدرن را از اولین دوره آن تشکیل داده است. امروزه فدراسیون 

Hatters-1
Myrone  -2

Teodosius  3
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بین المللى دو و میدانى )IAAF( برگزاری مسابقات دو و میدانى در سطح بین المللى را بر عهده 
دارد و پس از المپیک، معتبرترين رويدادهای اين رشته قهرمانى دو و میدانى جهان و قهرمانى 

دو و میدانى داخل سالن جهان محسوب مى شوند.
مى شده است.  انجام  ازتاريخ تاكنون  پیش  از دوران  پرتاب  و  پرش  پیاده روی،  دو،  مسابقات 
سنگ نگاره هايى از مسابقات دو و پرش ارتفاع بر روی مقبره های مصری متعلق به 2250 سال 
پیش از میالد وجود دارد. ايرلندی های باستان از حدود 1800 سال قبل از میالد مسابقاتى 
يونانیان در 776 ق.م  بود. وقتى  آنها  بین  نیز در  پرتاب سنگ و دو  برگزار مى كردند كه  را 
برگزاريبازی های المپیک را آغاز كردند تنها رشته  ای كه در چندين دوره ابتدايى در آن برگزار 
شد مسابقه دو سرعت معروف بهاستاديون بود كه دوندگان طول ورزشگاه )حدود 200 متر( را 
مى دويدند. در دوره های بعدی رشته های ديگری از جمله پرتاب ها و پرش ها نیز برگزار شدند 
استاديون، پرش  دو  رشته  پنج  از  كه  مى شد  مسابقات پنج گانه محسوب  رشته  مهمترين  و 

طول، پرتاب ديسک، پرتاب نیزه و كشتى تشکیل مى شد.
شعار دو و میدانى در المپیک به زبان يونانى »سیتیوس، آلتیوس، فورتیوس« به معنى »سريعتر، 

باالتر و قوی تر« است.
دووميدانی جدید

دوومیدانى جديد در قرن 19 در امپراتوری انگلستان ظاهر گرديد و رشته های قديمى ابقاء و 
رشته های جديد نظیر دو با مانع،3000 مانع، دوهای استقامت، پرش ارتفاع، پرش سه گام، پرتاب 
چکش و پرتاب وزنه جزء ورزش دو و میدانى در آمدند. مداركى در دست است كه نتايج مسابقه ای 
در سال 1810 میالدی را نشان مى دهد. دانشگاه های مشهور آكسفورد و كمبريج، مسابقات دو 
و میدانى را در سال های 1867 و 1860 برگزار نمودند. 20 سال بعد ورزش دو و میدانى آنچنان 

توسعه پیدا كرد كه انجمن دو و میدانى آماتوری انگلستان تأسیس شد)جالل،1389(. 




