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روشی جدید برای پیش بینی رکورد دوهای  1500 ،800 ،400 ،200و  5000متر در
مردان جوان فعال
معرفت سیاه کوهیان* ،سهیل موسوی ،الهه ممشلی
گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
دریافت مقاله1395/12/27 :

اصالح مقاله1396/02/03 :

پذیرش مقاله1396/02/20 :

چکیده
هــدف :هــدف از پژوهــش حاضــر ارائــه روشــی جدیــد بــرای بــرآورد رکــورد دوهــای  1500 ،800 ،400 ،200و 5000
متــر بــر اســاس رکــورد دوی  100و  10000متــر مبتنــی بــر دســتگاه های انــرژی فاکــس و ماتیــوس و بررســی همگرایــی
مــدل پیشــنهادی بــا روش مبنــا در مــردان جــوان فعــال بــود.
روشهــا :تعــداد  50نفــر از دانشــجویان پســر فعــال (میانگیــن ســنی  18/11 ± 1/98ســال ،قــد  171/89 ± 3/27ســانتی متــر،
شــاخص تــوده بدنــی  21/11±1/76 :کیلوگرم/مترمربــع ،اکســیژن مصرفــی بیشــینه 51/08 ± 3/67 :میلــی لیتر/کیلوگرم/دقیقــه)
بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب و بــه طــور تصادفــی بــه  5گــروه  10نفــره (گروههــای دوی  1500 ،800 ،400 ،200و 5000
متــر) تقســیم شــدند .رکــورد دوی  100و  10000متــر تمامــی آزمودنیهــا در دو جلســه مجــزا ،حداقــل بــا فاصلــه زمانــی 72
ســاعت اندازهگیــری و ثبــت شــد .ســپس هــر گــروه یکــی از مادههــای دوی 1500 ،800 ،400 ،200و  5000متــر را بــا فاصلــه
 72ســاعت اجــرا کردنــد و رکوردهــا ثبــت شــد (روش مبنــا) .در نهایــت ،رکــورد دوی 1500 ،800 ،400 ،200و  5000متــر
آزمودنیهــا بــا اســتفاده از معــادالت بــرازش شــده مبتنــی بــر دســتگاههای انــرژی فاکــس و ماتیــوس محاســبه شــد .بــرای
ارزیابــی همگرایــی بیــن دو روش ،از مــدل گرافیکــی بالنــد -آلتمــن و همگرایــی درونــی ( )ICCاســتفاده شــد.
نتایــج :نتایــج حاکــی از همگرایــی باالیــی بیــن معــادالت پیشــنهادی بــا روش مبنــا بــود ( 200 ICC =0/85متــر=0/83 ،
 400 ICCمتــر 800 ICC =0/86 ،متــر 1500 ICC =0/89 ،متــر 5000 ICC =0/81 ،متــر).
نتیجــه گیــری :بــر اســاس نتایــج می تــوان نتیجه گیــری نمــود کــه معــادالت پیشــنهادی می توانــد بــه عنــوان ابــزاری
کاربــردی بــرای پیــش بینــی و بــرآورد رکــورد دوهــای  1500 ،800 ،400 ،200و  5000متــر بــرای ورزشــکاران دوهــای
ســرعت ،اســتقامت و نیمــه اســتقامت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
واژه های کلیدی :معادالت پیش بینی ،دو و میدانی ،همگرایی ،دستگاه های انرژی.

*نویسنده مسئول :معرفت سیاه کوهیان ،شماره تماس ،04533505337 :ایمیلm_siahkohian@uma.ac.ir :
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مقدمه
دو و میدانــی بــه عنــوان یکــی از رشــته های پایــه و
مــادر در بیــن همــه رشــته های ورزشــی مطــرح می باشــد،
ایــن رشــته بــه دلیــل ارزش هــای آموزشــی و جایــگاه
ویــژه ای کــه از بعــد قهرمانــی دارد مــورد توجــه خــاص
اکثــر کشــورها قــرار دارد و معیــاری از پیشــرفت ورزشــی
و قهرمانــی کشــورها تلقــی می شــود ( .)1،2بــا توجــه
بــه ماهیــت متفــاوت ماده هــای دو و میدانــی نســبت بــه
یکدیگــر از لحــاظ دســتگاه های انــرژی درگیــر ،گزینــش
ورزشــکاران مســتعد در هــر یــک از ایــن ماده هــا مســتلزم
ســنجش های اصولــی اســت (.)2-4

از آنجایــی کــه گزینــش اصولــی مســتلزم آزمونهــای
مختلــف و متوالــی ،در مادههــای مختلــف دو میباشــد،
بســیار ســخت ،هزینــه بــر و زمــان گیــر اســت و از طرفــی
شــرایط محیطــی و آزمایشــگاهی مختلــف ممکــن اســت
در امــر گزینــش اثــر ســوء بگــذارد .از ایــن رو ســنجش
توانمنــدی ورزشــکاران جــوان و حتــی ورزشــکاران مســتعد
قهرمانــی از بیــن چندیــن رشــته در مادههــای مختلــف
دو ( 400،800،1500،3000،5000متــر) ،نیازمنــد صــرف
هزینــه و انــرژی بســیار اســت بهطوریکــه هــر ورزشــکار
بایــد چندیــن بــار در هریــک از انــواع دوهــا مــورد آزمــون
قــرار گیــرد تــا رکــوردش مــورد اطمینــان باشــد .بــر ایــن
اســاس بــرآورد رکــورد ورزشــکار از طریــق معادلــه میتوانــد
در طراحــی برنامــه تمرینــی ویــژه و منحصــر بــه فــرد ،پیــش
بینــی عملکــرد آینــده ورزشــکاران و انتخــاب مناســبترین
رشــته متناســب بــا توانمندیهــای ورزشــکار بــرای رســیدن
بــه اهــداف ورزشــی بســیار کمککننــده باشــد.
ادبیــات نشــان می دهــد چندیــن مــدل بــرای بــرآورد
دوهــای اســتقامت و نیمــه اســتقامت طراحــی و تدویــن
شــده اســت ( .)6-11در ایــن راســتا ،مکنــزی ()2001
نشــان داده اســت کــه بــا اســتفاده از ســه نوبــت متوالــی
دویــدن در مســافت های  400 ،300و  800متــر می تــوان
رکــورد دوی  1500متــر دونــده گان را بــرآورد و پیــش
بینــی نمــود .ایــن در حالــی اســت کــه ورزشــکار بایــد

روشی جدید برای پیش بینی رکورد دوها

مســافت های مذکــور را در دو مرحلــه مجــزا بــدود ســپس
میانگیــن مجمــوع مــدت زمــان ســپری شــده در دو مرحلــه
بــه عنــوان مــاک بــرآورد رکــورد مــورد اســتفاده قــرار
می گیــرد ( .)9همچنیــن ،در ســال  2005مکنــزی مدلــی
را بــرای بــرآورد رکــورد دوی  5کیلومتــر ارائــه کــرد کــه
در ایــن مــدل ،ورزشــکار مســافت  1600متــر را  4بــار بــا
فاصلــه زمانــی  90ثانیــه مــی دود و مــدت زمــان ســپری
شــده ثبــت می گــردد .میانگیــن مــدت زمــان دویــدن
مســافت  1600متــر مــاک عمــل قــرار گرفتــه و بــرای
بــرآورد رکــورد دوی  5کیلومتــر در معادلــه مربوطــه مــورد
اســتفاده قــرار می گیــرد ( .)10یکــی دیگــر از آزمون هــای
مــورد اســتفاده بــرای بــرآورد رکــورد دوی  800و 1500
متــر ،آزمــون کاســمین 1می باشــد کــه در کشــور شــوروی
ســابق طراحــی و تدویــن شــده اســت ( .)11بررســی ادبیات
نشــان داد تاکنــون بــرآورد رکــورد دوهــای ،1500 ،5000
 200 ،400 ،800متــر بــر اســاس دســتگاه های انــرژی
درگیــر ،مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت.
دســتگاههای انــرژی درگیــر در فعالیــت و منابــع
تامینکننــده انــرژی یکــی از عوامــل کاربــردی در حــوزه
فیزیولــوژی ورزش و علــم تمریــن میباشــد ( .)12 ،3ســوخت
و ســاز انــرژی در فعالیتهــای ورزشــی مبتنــی بــر مفاهیــم
ذخایــر انــرژی ،مصــرف انــرژی و ســهیم شــدن دســتگاههای
مختلــف انــرژی اســت ( .)5 ،13 ،14مفهــوم تــداوم انــرژی در
حیــن فعالیــت بدنــی بــرای درک مشــارکت دســتگاههای
انــرژی ضــروری اســت و میتوانــد دســتگاههای اصلــی
درگیــر در طــول یــک فعالیــت ویــژه را مشــخص کنــد (،13

 .)5بدیهــی اســت کــه هــر مــاده دو در رشــته دو و میدانــی
ویژگــی منحصــر بــه خــود را از نظــر ســهم دســتگاههای
انــرژی درگیــر (گلیکولیتیــک ،هــوازی و بیهــوازی) دارد
( .)5بنابرایــن ،در بــرازش معادلــه میتــوان ســهم هریــک
از دســتگاههای انــرژی را در آن مــاده در نظــر گرفــت.
همچنیــن ،در بــرآورد رکــورد از طریــق معادلــه ویژگیهــای
اســتعداد ذاتــی و وضعیــت آمادگــی جســمانی هــر ورزشــکار
تخمیــن زده میشــود و مــورد توجــه قــرار میگیــرد.

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های13-25 :
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سیاه کوهیان و همکاران

بنابرایــن ،بــرآورد رکــورد از طریــق معادلــه میتوانــد منجــر
بــه گزینــش اصولــی وزرشــکار شــود.
فاکــس و ماتیــوس بــه طــور تقریبــی نســبت و
درصدهــای دســتگاههای انــرژی درگیــر در انــواع دوهــا را
بــرآورد کردنــد .بــه ایــن ترتیــب پیوســتار فاکــس و ماتیــوس
ایــن ذهنیــت را ایجــاد میکنــد کــه شــاید بتــوان در بیــن
درصــد و نســبتهای دســتگاههای انــرژی درگیــر در انــواع
دوهــا ،از دو انتهــای پیوســتار ،مقادیــر و حــدود متوســط برای
دوهــای  200 ،400 ،800 ،1500 ،5000متــر را پیــش بینــی
و بــرآورد نمــود .بــه طــور نمونــه ،بــر اســاس مــدل مذکــور،
 35درصــد از انــرژی مــورد نیــاز بــرای دوی  800متــر از راه
بیهــوازی و  65درصــد آن از راه هــوازی بدســت میآیــد
( .)5ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس ایــن مــدل ،صــد
در صــد انــرژی مــورد نیــاز دوی  100متــر از راه بیهــوازی
و صددرصــد انــرژی مــورد نیــاز دوی  10000متــر از راه
هــوازی تأمیــن میشــود .از طرفــی تــا کنــون معادالتــی
کــه بتوانــد رکــورد دونــدگان را در مادههــای مختلــف دو
بــرآورد کننــد بــرازش نشــده اســت .بــه نظــر میرســد بــا
در نظــر گرفتــن نســبت دســتگاههای انــرژی در هــر مــاده
مبتنــی بــر نتایــج فاکــس و ماتیــوس بتــوان معادالتــی جهت
بــرآورد رکــورد مادههــای مختلــف دو بــرازش کــرد .انجــام
چنیــن پژوهشهایــی هــم در حیطــه ورزش قهرمانــی ،هــم
در ســطح تمرینــی یــک ورزشــکار غیرحرفــهای تاثیــرات
بالقــوهای دارد .بــر ایــن اســاس هــدف از مطالعــه حاضــر
ارائــه مدلــی جدیــد بــرای بــرآورد رکــورد دوهــای،200
 1500 ،800 ،400و  5000متــر در مــردان جــوان فعــال
مبتنــی بردســتگاههای انــرژی فاکــس و ماتیــوس و اعتبــار
ســنجی مــدل ارائــه شــده اســت.

روش پژوهش
نمونه های پژوهش
جامعــه پژوهــش حاضــر را تمــام دانشــجویان پســر
فعــال بــا میانگیــن ســنی  18/11±1 /9دانشــگاه محقــق
اردبیلــی کــه از نظــر ســامت عمومــی ســالم بــوده بــا

عــدم مصــرف ســیگار تشــکیل دادنــد .از بیــن آنــان ،تعــداد
 50نفــر بــا توجــه بــه شــرایط جســمانی و ســطح فعالیــت
روزانــه کــه از طریــق پرســش نامه هــای میــزان فعالیــت
بدنــی  )PAR-Q(2مــورد بررســی قــرار گرفــت بــه عنــوان
نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند ( .)15داشــتن اکســیژن
مصرفــی بیشــینه بــاالی  40میلــی لیتر/کیلوگرم/دقیقــه بــه
عنــوان معیــار اصلــی ورود آزمودنی هــا در ایــن پژوهــش
مــورد تأکیــد بــود.
پروتکل پژوهش
بــرای جمــع آوری داده هــا در ابتــدا یــک جلســه
توجیهــی آزمونی هــا بــا رونــد اجــرای آزمــون آشــنا شــدند
فرم هــای مربــوط بــه پرســش نامــه تندرســتی و فــرم
رضایــت نامــه را تکمیــل نمودنــد ( .)13ســپس ،متغیرهــای
جســمانی ماننــد :قــد ،وزن و چربــی زیرپوســتی آزمودنی هــا
اندازه گیــری شــد .در مرحلــه بعــد رکــورد دوی  100و
 10000متــر همــه آزمودنی هــا در دو جلســه مجــزا و
حداقــل بــه فاصلــه  72ســاعت در توســط کارشناســان خبره
مــورد ســنجش و اندازه گیــری قــرار گرفــت و ثبــت شــد.
ســپس آزمودنی هــا بــه صــورت تصادفــی بــه پنــج گــروه
 10نفــره تقســیم شــدند و هــر گــروه یکــی از ماده هــای
دو  200 ،400 ،800 ،1500 ،5000حداقــل بــا فاصلــه 72
ســاعت از آزمــون قبلــی ،بــه صــورت میدانــی اجــرا کردنــد
و رکوردهــای مربــوط بــه هــر گــروه ثبــت شــد.
روش بــرآورد معادلههــای مبتنــی بــر دســتگاههای
انــرژی بــر اســاس نظریــه فاکــس و ماتیــوس :بــه

منظــور جمــع آوری و بــرآورد رکــورد دو در مادههــای
 200، 400،800،1500،5000از دو مــدل اســتفاده شــد،
همــان طــور کــه قبــا شــرح داده شــد ابتــدا مقادیــر واقعــی
رکوردهــا بــا اســتفاده از اجــرای آزمونهــای مربــوط بــه
هــر کــدام از مادههــای دو بــه صــورت میدانــی بــه عنــوان
روش پایــه و مبنــا اندازهگیــری و ثبــت شــد .ســپس
رکوردهــا بــا اســتفاده از معــادالت بــرازش شــده مبتنــی بــر
دســتگاههای انــرژی درگیــر بــر اســاس نتایــج فاکــس و
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ماتیــوس بــا اســتفاده از دادههــای مربــوط بــه ابتــدا و انتهــای
پیوســتار (رکــورد دوی  100متــر ابتــدای پیوســتار بــا غلبــه
100درصــدی دســتگاه بیهــوازی و رکــورد دوی 10000
متــر بــا غلبــه  100درصــدی دســتگاه هــوازی در انتهــای
پیوســتار) بــه شــرح ذیــل مــورد محاســبه قــرار گرفــت.
روشهای آزمایشگاهی
ضخامــت چربــی زیرپوســتی آزمودنیهــا بــا اســتفاده از
چربــی ســنج هارپنــدن و معادلــه دو نقطــهای لومــن بــرآورد
شــد .ســپس بــا اســتفاده از نــرم افــزار محاســبه ترکیــب بدن
درصــد چربــی بــدن آزمودنیهــا محاســبه شــد (.)16
ابتــدا قــد و وزن آزمودنیهــا بــه وســیله دســتگاه
قــد و وزن ســنج اســتاندارد مــدل ســکا اندازهگیــری شــد.
ســپس شــاخص تــوده بــدن آزمودنیهــا از طریــق فرمــول
وزن تقســیم بــر مربــع قــد (متــر) بــا اســتفاده از نــرم افــزار
محاســبه ترکیــب بــدن محاســبه شــد (.)16
محاســبه وزن چربــی بــدن بــه ایــن نحــو اســت کــه
درصــد چربــی بــدن در وزن کل بــدن ضــرب میشــود تــا
3
وزن چربــی بدســت آیــد .بــرای محاســبه تــوده خالــص بدن

) ،(LBMوزن چربــی بــدن از وزن کل بــدن کســر میشــود
کــه محاســبات فــوق بــه صــورت دقیــق بــا اســتفاده از نــرم
افــزار محاســبه ترکیــب بــدن انجــام شــد (.)16
تحلیل آماری
از آمــار توصیفــی بــرای بــه دســت آوردن محاســبه
میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفاده شــد .طبیعــی بــودن
توزیــع داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون شــاپیرو  -ویلــک در
رکــورد دوهــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفــت .پس از
اطمینــان از توزیــع طبیعــی بــودن داده هــا ،از آزمون هــای
آمــاری با تــوان بــاال مــدل گرافیکــی بالند-آلتمــن ( )17و
روش آمــاری ضریــب همبســتگی درون گروهــی )18( 4برای
ارزیابــی همگرایــی بیــن معــادالت بــرازش شــده بــا روش
مبنــا اســتفاده گردیــد ( .)19از نــرم افــزار MedCalc
بــرای انجــام تجزیــه و تحلیــل آمــاری اســتفاده شــد.
نتایج
یافتههــای توصیفــی در خصــوص ویژگیهــای جســمانی
و تركیــب بدنــی آزمودنیهــا در جــدول 1ارائــه شــده اســت.

100) ×2متر میانگین ) + 0/1× (10000رکورد  100متر( ×  = 0/9رکورد  200متر
100) ×4متر میانگین ) + 0/17 × (10000رکورد  100متر( ×  = 0/83رکورد  400متر
100) ×8متر میانگین ) + 0/34 × (10000رکورد  100متر( ×  = 0/66رکورد  800متر
100) ×15متر میانگین ) + 0/53 × (10000رکورد  100متر( ×  = 0/47رکورد  1500متر
100) ×50متر میانگین ) + 0/80 × (10000رکورد  100متر( ×  = 0/20رکورد  5000متر
جدول  .1ویژگی های جسمانی و تركیب بدنی آزمودنی ها

متغیرها

میانگین

سن (سال)

18/11

1/98

قد (سانتیمتر)

171/89

3/27

وزن (كیلوگرم)

65/87

6/43

چربی (درصد)

12/78

4/22

توده بدون چربی (كیلوگرم)

39/21

2/98

شاخص توده بدن (كیلوگرم/مترمربع)

21/11

1/76
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جدول .2میانگین رکوردهای واقعی و پیش بینی شده در مواد مختلف دوها

ماده

رکورد

میانگین رکورد واقعی

میانگین رکورد پیش بینی شده

 200متر(ثانیه)

27/73

27/75

 400متر (ثانیه)

57/09

59/13

 800متر (دقیقه)

2/21

2/21

 1500متر (دقیقه)

5/12

5/14

 5000متر (دقیقه)

21/10

21/13

همچنیــن رکــورد واقعــی و پیــش بینــی دوهــای ،200،400
 5000 ،1500 ،800متــر در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

یافته هــا در بررســی همگرایــی معــادالت مربــوط بــه
ماده هــای دوی ســرعت  200و  400متــر بــا اســتفاده از
مــدل گرافیکــی بالنــد – آلتمــن نشــان داد ،نوســان محدوده
تغییــرات رکــورد بــرآورد شــده در مــاده  400متــر در دو
روش مبنــا و مــدل پیشــنهادی ،در دامنــه  ±1/96انحــراف
معیــار ،از  -0/93تــا  0/80ثانیــه می باشــد .ایــن در حالــی
اســت کــه میانگیــن تفاضــل روش مبنــا بــا معادلــه 400
متــر -0/06 ،ثانیــه اســت کــه نشــان دهنــده انحــراف کــم
دو روش از صفــر می باشــد .چگونگــی پراکنــش داده هــا در
دامنــه  ±1/96انحــراف معیــار ،همگرایــی زیــادی در رکــورد
بــرآورد شــده بــه هنــگام اســتفاده از روش مبنــا و معادلــه
ارائــه شــده  400متــر را مشــخص می کنــد همچنیــن

محــدوده تغییــرات رکــورد بــرآورد شــده در مــاده دوی
 200متــر ،از  -0/47تــا  0/44ثانیــه در دامنــه ±1/96
انحــراف معیــار در نوســان اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
میانگیــن تفاضــل دو روش عــدد  -0/02ثانیــه را نشــان
داده و از صفــر منحــرف شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه
بــه نــوع پراکنــش داده هــا و فاصلــه کــم آن هــا از خــط
میانگیــن ،همگرایــی بــاال رکــورد بــرآورد شــده بیــن روش
مبنــا و معادلــه پیشــنهادی  200متــر مشــخص می شــود.

( 200متــر -0/93 ،%95 : CI ، ±1/96 :تــا  0/80ثانیــه؛
400متــر ،%95 :CI ، ±1/96:از  -0/47تــا  0/44ثانیــه)
(شکل.)1
در ادامـه یافته هـای پژوهـش حاضـر در بررسـی
همگرایـی معـادالت مربـوط بـه ماده هـای دو اسـتقامت و
نیمـه اسـتقامت  1500 ،800و  5000بـا اسـتفاده از مـدل
گرافیکـی بالنـد – آلتمن حاکـی از همگرایی بـاال روش مبنا
و معـادالت بـرازش شـده در هـر یـک از مـاده به طـور مجزا
بـود به طوری کـه محـدوده تغییـرات رکـورد برآورد شـده در
مـاده  5000متر  ،در دامنـه  ±1/96انحراف معیار ،از -0/47
تـا  0/51دقیقـه متغیـر اسـت .میانگین تفاضـل روش مبنا و
معادلـه  5000متـر عـدد  +0/02دقیقه را نشـان می دهد که
حاکـی از انحـراف جزئـی از صفـر اسـت .همچنیـن محدوده
تغییـرات رکـورد بـرآورد شـده مـاده  1500متـر بیـن روش
مبنـا و مـدل ارائه شـده ،در دامنـه  ±1/96انحـراف معیار ،از
 -0/31تـا  0/21دقیقـه می باشـد .از طـرف دیگـر ،میانگیـن
تفاضـل روش مبنـا و معادلـه  1500متـر -0/05 ،می باشـد
کـه نشـانگر انحـراف بسـیار انـدک از صفـر اسـت .بـه طـور
مشـابه اسـتفاده از مـدل گرافیکـی بالنـد -آلتمـن حاکـی از
نوسـان انـدک محـدوده تغییـرات رکـورد بـرآورد شـده بـه
هنـگام دویـدن در مـاده  800متر ،در دامنـه  ±1/96انحراف
معیـار ،از  -0/034تـا  0/038دقیقـه می باشـد .این در حالی
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اسـت کـه میانگیـن تفاضـل روش مبنـا و معادلـه  800متر،
 0/002دقیقـه را نشـان می دهـد کـه نشـانگر عـدم انحـراف
قابـل توجـه دو روش از صفـر می باشـد ( 800متـر±1/96 :
 -0/034 ،%95 : CI ،تـا  0/038ثانیـه؛  1500متـر، ±1/96:
 ،%95 : CIاز  -0/31تـا  0/21ثانیـه؛ 5000متـرCI ، ±1/96:
 ،%95 :از  -0/47تـا  0/51ثانیه)(شـکل .)2
رویکــرد دیگــر بــر قطعیــت نتایــج حاصلــه حاکــی از
همگرایــی بــاال بیــن روش مبنــا و معــادالت بــرازش شــده با
اســتفاده از روش آمــاری ،ضریــب همبســتگی درون گروهــی
بــه صــورت کمی مشــخص شــد ( .)18در ایــن راســتا ،نتایج
اســتفاده از آزمــون  ICCهــم حاکــی از همگرایــی باالیــی در

رکــورد بــرآورد شــده بیــن روش مبنــا بــا معــادالت 5000
 ،200 ،400 ،800 ،1500 ،متــر بــود200 ICC =0/85( .
متــر؛  400 ICC =0/83متــر ،؛ 800 ICC =0/86متــر ؛
 1500 ICC =0/89متــر ؛ 5000 ICC =0/81متــر) .رکــورد
واقعــی و پیــش بینــی دوهــای ،1500 ،800 ،400،200
 5000متــر در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

شکل  .1همگرایی بین رکورد واقعی با استفاده از آزمون میدانی و رکورد پیش بینی شده  200متر و  400متر
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بحث و نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بــرازش و راســتی آزمایــی
معــادالت پیشــگوی مبتنــی بــر دســتگاه های انــرژی در
بــرآورد رکــورد ماده هــای مختلــف دو (،800 ،200،400
 )5000 ،1500و بــه عبــارت بهتــر ،ارزیابــی همگرایــی
بیــن رکــورد بــرآورد شــده بــا اســتفاده از مــدل ارائــه شــده
و روش مبنــا در پســران جــوان فعــال انجــام گرفــت .در
ایــن پژوهــش طبــق نظریــه پیوســتاری فاکــس و ماتیــوس
بیــن درصــد و نســبت های دســتگاه هــای انــرژی درگیــر
در انــواع دوهــا ،از دو انتهــای پیوســتار ،مقادیــر و حــدود
متوســط بــرای دوهــای 400، 800، 1500، 5000
 200،متــر در نظــر گرفتــه شــده و معادالتــی بــرازش و
رکوردهــای مربــوط بــه  50آزمودنــی پیــش بینــی و بــرآورد
شــد .نتایــج حاصــل از مــدل گرافیکــی بالنــد  -آلتمــن
حاکــی از همگرایــی بــاالی معــادالت پیــش گــو پیشــنهادی
شــامل معــادالت  1500 ،800 ،400 ،200و  5000متــر در
بــرآورد رکــورد زمانــی ماده هــای مختلــف دو بــا روش مبنــا
بــود .همچنیــن ،تجزیــه و تحلیــل آمــاری  ICCنیــز حاکــی
از همگرایــی بــاالی رکوردهــای بــرآورد شــده بــا اســتفاده از
معــادالت پیشــنهادی و روش مبنــا بــود.
یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه نســبت درصــد
دســتگاه های انــرژی درگیــر در هــر کــدام از ماده هــا بــا
توجــه بــه ماهیــت هــوازی و غیــر هــوازی آن هــا بــر اســاس
پیوســتار فاکــس و ماتیــوس در بــرازش معــادالت از دقــت
کافــی برخــوردار بــوده و بــرای بــرآورد رکوردهــا می تــوان
بــه ایــن نســبت ها بســنده نمــود و از ایــن معــادالت بــه
صــورت کاربــردی در طراحــی برنامه هــای تمرینــی بــرای
دونــدگان و همچنیــن نســبت پیشــرفت اهــداف ورزشــی
در ســایر رشــته ها بهــره گرفــت .نکتــه حائــز اهمیــت در
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه می تــوان بــا یــک بــار
آزمــون ،رکــورد ورزشــکار را در ماده هــای مختلــف دو
بدســت آورد و بــر ایــن اســاس پیــش بینــی کــرد کــه در
کــدام مــاده مســتعد کســب امتیــاز و قهرمانی اســت .ادبیات
حاکــی از تالش هایــی بــرای بــرآورد رکوردهــای ماده هــای

روشی جدید برای پیش بینی رکورد دوها

مختلــف اجراهــای میدانــی توســط برخــی از پژوهشــگران
بــوده اســت .در ایــن راســتا ،نشــان داده شــده اســت کــه
اســتفاده از مدل هــای رگرســیون بــرای بــرآورد رکــورد مــواد
مختلــف دو و میدانــی کارآمــد و کاربــردی اســت (.)20-25
5
بــه همیــن ترتیــب ،آزمــون  40یــارد ( 36/6متــر) هورویــل
بــرای بــرآورد قابلیــت بالقــوه ورزشــکاران در اجــرای دوی
 400متــر بــه کار مــی رود ( .)20،21بــه ایــن صــورت کــه
آزمودنــی مســافت  40یــارد را بــرای ســه بــار متوالــی
بــا فاصلــه اســتراحتی  5دقیقــه بیــن وهله هــای آزمــون
مــی دود .هرچنــد کــه ایــن آزمــون اعتبارســنجی نشــده
اســت ولــی بــه عنــوان یــک آزمــون منفــرد بــرای ســنجش
فقــط مــاده  400متــر نتایــج خوبــی را بدســت داده اســت
کــه همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر اســت .همچنیــن گــوو
بــا تاکیــد بــر اینکــه پیــش بینــی تغییــرات عملکردهــای
ورزشــی و ارائــه پیشــنهادات معقــول در دســترس از طریــق
ویژگی هــای ورزشــکاران بســیار اهمیــت دارد نشــان داد از
طریــق منحنی هــای رگرســیون می توانــد بــه پیــش بینــی
تغییــرات عملکــرد ورزشــی بپــردازد و بیــان کــرد ایــن روش
روشــی ســاده و عملــی اســت (.)22
در یــک بررســی جامــع لیــو در یکــی از فصــول کتابــش
بــا عنــوان اقتصــاد ،مدیریــت و بهینــه ســازی در ورزش بــر
روی بحــث در مــورد مدل هــای پیــش بینــی عملکردهــای
دو و میدانــی تمرکــز کــرده اســت و بــه کلــی بــه نتیجــه
رســیده اســت کــه از تمــام انــواع مدل هــای رگرســیون در
دو و میدانــی کــه الگوهــای عملکــرد در گذشــته را توصیــف
می کنــد ،انتظــار مــی رود عملکردهــای آینــده را پیــش
بینــی کننــد و بیــان کــرد بعــد از دســتیابی بــه ســطوح
تقریبــی ،مدل هــای رگرســیون نمی تواننــد بــرای ارزیابــی
و پیــش بینــی اجراهــای دو و میدانــی مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد بــه ایــن ترتیــب بایــد علــم ریاضــی را بــرای ایــن
اهــداف بــه روش هــای دیگــر و در جــای درســت خــود بــه
کار بــرد ،بــه عبارتــی روش هــای کاربــردی بایــد بــه روز
شــوند (.)23
همچنیــن جیمــز در ســال  1992بــه بررســی اعتبــار
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چنــد مــدل پیــش بینــی اجرهــای دو و میدانــی مربــوط بــه
اجراهــای فــردی پرداختــه اســت ،امتیازهــای بدســت آمــده
آزمودنی هــا ( 26مــرد و  14زن) از طریــق معــادالت و
روش هــای آزمــون شــده توســط تانــر ،الکــورس و هنســون
( )24را بــا امتیاز هــای منتشــر شــده توســط فدراســیون
بیــن المللــی مــورد مقایســه قــرار داد و بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه فقــط ارتبــاط معنــی دار بیــن امتیازهــای
بدســت آمــده از معــادالت پیشــگو و امتیــازات ثبــت شــده
در فدراســیون فقــط در گــروه مــردان معنــی دار بــود و
معــادالت هنســون و همــکاران نمی توانــد بــه طــور دقیــق
اجراهــای دو و میدانــی را پیــش بینــی کنــد (.)25
بــه همیــن ترتیــب ،مکنــزی ( )2001نشــان داده
اســت کــه بــا اســتفاده از ســه نوبــت متوالــی دویــدن در
مســافت های  400 ،300و  800متــر می تــوان رکــورد
دوی  1500متــر ورزشــکاران دونــده را بــرآورد و پیــش
بینــی نمــود ( .)9ایــن در حالــی اســت کــه ورزشــکار
بایــد مســافت های مذکــور را در دو مرحلــه مجــزا دویــده
و مجمــوع مــدت زمــان ســپری شــده بــرای دوهــای
مذکــور در هــر مرحلــه محاســبه و میانگیــن زمــان دو
مرحلــه رکــورد دوی  1500متــر خواهــد بــود .همچنیــن
فاصله هــای اســتراحتی  3دقیقــه ای بیــن دو مرحلــه و 45
و  90ثانیــه ای بیــن وهله هــای دویــدن  800 ،400و 300
متــر در هــر مرحلــه اســتفاده می شــود .هرچنــد آزمــون
مکنــزی رکــورد دوی  1500را پیــش بینــی می کنــد؛ امــا
مــدت زمــان اجــرای طوالنــی و دویــدن مســافت بیشــتر
از  1500متــر باعــث می شــود اســتفاده از آن ســخت و
هزینــه کــرد بیشــتری نســبت بــه آزمــون میدانــی 1500
متــر داشــته باشــد و بدیــن ترتیــب از نظــر یــک طــراح
تمریــن کار عقالنــی بــرای کاربــرد معقــول نباشــد .از طرفــی
الزم اســت آزمــون  1500متــر مکنــزی اعتبارســنجی شــود
( .)9همچنیــن در ســال  2005مکنــزی مدلــی را بــرای
بــرآورد و تخمیــن رکــورد دوی  5کیلومتــر ارائــه نمــود.
در ایــن مــدل ،ورزشــکار مســافت  1600متــر را  4بــار بــا
فاصلــه زمانــی  90ثانیــه دویــده و مــدت زمــان ســپری

شــده ثبــت می گــردد .میانگیــن مــدت زمــان دویــدن
مســافت  1600متــر مــاک عمــل قــرار گرفتــه و بــرای
بــرآورد رکــورد دوی  5کیلومتــر در معادلــه مربوطــه مــورد
اســتفاده قــرار می گیــرد .در ایــن مــورد هــم زمانگیــر بــودن
آزمــون و هــم هزینــه کــرد انــرژی بــاال باعــث شــده کــه از
ارزش کاربــردی آزمــون بکاهــد به طوری کــه بعــد از ایــن
هزینــه کــرد انــرژی فقــط رکــورد یــک مــاده از انــواع دو
بــرآورد می شــود ( .)10در آزمــون کاســمین بــرای بــرآورد
رکــورد دوی  800و  1500متــر ،ورزشــکار بایــد در دفعــات
متعــدد دویــدن یــک دقیقــه ای بــا تــوان بیشــینه را تکــرار
نمایــد .مســافت طــی شــده ورزشــکار در ایــن آزمــون ،در
مــدت یــک دقیقــه ثبــت می شــود و ســپس ورزشــکار
بــه مــدت  3دقیقــه اســتراحت می کنــد .ورزشــکار در
مرحلــه بعــدی مجــددا ً یــک دقیقــه مــی دود و مســافت
طــی شــده ثبــت می شــود .میــزان کاهــش مســافت طــی
شــده در مرحلــه دوم بــه عنــوان مبنــای تصمیم گیــری
قــرار می گیــرد و طبــق فرمــول مربوطــه رکــورد 800
متــر محاســبه می شــود .بــرای بــرآورد رکــورد دوی 1500
متــر نیــز ورزشــکار در دفعــات متعــدد بــه مــدت یــک
دقیقــه مــی دود بــا ایــن تفــاوت کــه در هــر مرحلــه مــدت
اســتراحت ،یــک دقیقــه کاهــش می یابــد (مرحلــه اول
ســه دقیقــه اســتراحت ،مرحلــه دوم دو دقیقــه اســتراحت و
مرحلــه ســوم یــک دقیقــه اســتراحت) و باتوجــه بــه فرمــول
مربوطــه رکــورد دو  1500متــر محاســبه می شــود (.)11
مزیــت آزمون هــای  800و  1500متــر کاســمین نســبت
بــه ســایر آزمون هــای پیــش گــو زمــان کــم و هزینــه کــرد

پاییــن انــرژی نســبت بــه دو مــاده دو  800و  1500متــر
اســت .امــا بــا توجــه بــه مــدت زمــان طوالنــی از بــرآورد
آزمــون الزم اســت اعتبــار ســنجی شــود و بــه طــور دقیــق
مــورد بررســی قــرار گیــرد.
در پژوهــش حاضــر بــرآورد رکــورد دوهــای 5000
 200، 400، 800، 1500،متــر می توانــد بــا یــک بــار
هزینــه کــرد انــرژی در ماده هــای دو  100متــر و 10000
متــر بــه طــور همزمــان صــورت گیــرد از طرفــی ســازوکار
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بــرآورد رکوردهــا کامــا روشــن اســت کــه مبتنــی بــر
دســتگاه هــای انــرژی مــدل فاکــس و ماتیــوس اجــرا
می شــود .بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه اینکــه بــرآورد
رکــورد بــر اســاس ســهم دســتگاه های انــرژی صــورت
می گیــرد و همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج کــه حاکــی از
همگرایــی بــاال آزمــون بــا آزمــون مبنــا بــود ،ایــن آزمــون
می توانــد بــه طــور اصولــی رکــود مربــوط بــه انــواع دو را
در ورزشــکاران جــوان پیــش بینــی کنــد و مبنایــی بــرای
طراحــی تمریــن و تصمیم گیــری در انتخــاب دونــده در
مناســب ترین مــاده از انــواع دو قــرار گیــرد .بدیــن ترتیــب،
نتایــج پژوهــش حاضــر ،می توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای
بهــره منــدی و کســب امتیــازات بیشــتر در انــواع مســابقات
دو و میدانــی بــه ویــژه در دوهــای نیمــه اســتقامت مــورد
توجــه و اســتفاده قــرار گیــرد ،گرچــه یافتــن راهــی بــرای
پیشــگویی رکــورد دوهــای مختلــف بــا اســتفاده از معــادالت
رگرســیونی در پژوهــش حاضــر مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
و می توانــد بــه عنــوان محدودیتــی اساســی تلقــی شــود،
بــا ایــن حــال ،چنیــن رویکــردی می توانــد در تحقیقــات
آینــده مــورد مطالعــه واقــع شــده و چشــم انــداز کاملــی را
ارائــه نمایــد.
بــه طــور کلــی ،بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش
می تــوان نتیجه گیــری نمــود کــه معــادالت پیــش بیــن
پیشــنهادی شــامل معــادالت ماده هــای دو 1500، 5000
 200، 400، 800،متــر در پســران جــوان ایرانــی می توانــد
داده هــای قابــل قبــول را در بــرآورد رکوردهــای زمانــی
بــه دســت دهــد .احتمــاالً کاربــرد معــادالت بــه صــورت
عملکــردی در علــم تمریــن منجــر بــه نتایــج ســودمندی
خواهــد شــد .در ایــن میــان پیشــنهاد می شــود توجــه بــه
متغییرهــای اثــر گــذار بــر ســهم دســتگاه های انــرژی از
جملــه ســن و جنســیت نتایــج دقیق تــر و کاربــردی تــری
را بــه دســت دهــد و ایــن متغییرهــا در بــرازش معــادالت در
پژوهش هــای آینــده مــورد توجــه قــرار گیــرد.

روشی جدید برای پیش بینی رکورد دوها

پی نوشت ها
Kosmin Test

1

Graded exercise test

2

Lean Body Mass

3

)Intraclass CorrelationCoefficient (ICC

4

Horwill’s test

5

منابع
1. Guthrie M. Coaching track & field
successfully. United States, Publisher
Human Kinetics. 2003(1): 1-224.
2. Asadi H, Jalal H, Nazari V. Determine
and study the development of athletics
championship of Experts Coaches
& and athletes, Sport Physiology
;Management Investigations. 2013
12(1): 9-23. [In Persian].
3. Bompa T. Periodization Theory and
Methodologyof Trainin. Translated by
;Kordi M, Framarzi M, Samt Press. 2014
1-564. [In Persian].
4. Bayat M, Kalhor A, Shadmehr B, Soghadi J,
Ebrahimi A. track and field, the Publisher
by Samt. 1390; (3): 1-384. [In Persian].
5. Fox LF, Matthews DK. The Physiological
Basic of Physiological Education and
Athletics. Translated by Khaledan A.
University of Tehran. 1390; 15(1): 1-416.
[In Persian].
6. Mackenzie, B. (2001). Middle Distance
Running. Retrieved May 23, 2019 from
http://www.brianmac.co.uk/middist/
index.htm
7. Mackenzie B. (2001) Long Distance

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های13-25 :

23

Running. Retrieved May 23, 2019 from
http://www.brianmac.co.uk/middist/
index.htm.
8. Mackenzie, B. (2001). 10km Training
Program. Retrieved May 23, 2019 from
http://www.brianmac.co.uk/middist/
index.htm
9. Mackenzie B. (2001) 1500 metre Predictor
Test. Retrieved May 23, 2019 from
http://www.brianmac.co.uk/middist/
index.htm
10. Mackenzie B. (2005) 5km Predictor Test.
Retrieved May 23, 2019 from http://
www.brianmac.co.uk/middist/index.
htm
11. Mackenzie B. (1997), Kosmin Test.
Retrieved May 23, 2019 from http://
www.brianmac.co.uk/middist/index.
htm
12- McArdle W. Katch F, Katch VL. Essentials
of Exercise Physiology. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins. 2000; (1):
1-790
13. Beashel P, Taylor J. Advanced Studies
in Physical Education and Sport. UK:
Thomas Nelson & Sons Ltd. 1996; (1):
1-443.
14. Hargreaves M. Exercise Metabolism.
Human Kinetics. 2006. Translated by
Gaeeni A, Nazem F. Tehran. University of
Tehran. 1378; (2):1-308 [Persian].
15. Gregory B, Shala ED. ACSM healthrelated physical fitness assessment

سیاه کوهیان و همکاران

manual. Ameracan Callege of Sports
Medicine. 2008. Translated by Talbi E,
Safar zade A, Fathi R. babolsar,university
of mazandaran. 1390; (1): 163_ 274[In
Persian].
16.

Siahkouhian M, Hedayatneja M.
Correlations of anthropometric and
body composition variables with the
performance of young elite weightlifters.
Journal of Human Kinetics . 2010;
25:125-31
17. Bland JM, and Altman DG. Measuring
agreement in method comparison
studies. Statistical Methods in Medical
Research. 1999; 8(2): 135-160
18. Bartko J. The intraclass correlation
coefficient as a measure of reliability.
Psychological Reports . 1966; 19(1):
3-11.
19. Portney LG, Watkins MP. Foundations of
clinical research Applications to practice.
Publisher: Prentice Hall, 2009(3): 1- 892.
20. Horwill, F. If You Want to Win, Train at a
High Percentage of VO2 Max. Retrieved
February 25, 2016 from https://www.
serpentine.org.uk .
21. Dension, J. Perspectives on Coaching
Pace Skill in Distance Running: A
Commentary. International Journal of
Sports Science and Coaching, 2007;
2(3): 217-238.
22. Guo K. Field events performance
prediction applied research based on
data curve fitting. Journal of Chemical

13-25: صفحه های،1398 بهار و تابستان،1  شماره، دوره دوازدهم،دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

روشی جدید برای پیش بینی رکورد دوها

24

and Pharmaceutical Research, 2014;
6(3):251-256.
23. Liu Y. Economics, Management and
Optimization in Sports, Track and Field
Performance Data and Prediction
Models: Promises and Fallacies. Springer,
Berlin, Heidelberg. 2004(1): 225-233.
24. Henson P, Turner P, Lacourse, M. Testing to
predict performance. Indiana University
track and field clinic, Bloomington. 1989.
25. Dabbs, Ted James Jr., “Performance
Prediction in Track and Field”. Master’s
Thses. 1992(1):1- 885.

13-25 : صفحه های،1398 بهار و تابستان،1  شماره، دوره دوازدهم،دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

Spring & Summer 2019/ No.1/ Vol. 12/ Pages: 13-25

A new method for predicting of 200, 400, 800, 1500, and 5000 m running
records in active young men
Marefat Siahkouhin*, Soheil Moosavi, Elahe Mamashli
Department of Physical Education, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh
Ardabili, Ardabil, Iran.
Received: 17/03/2017

Revised: 23/04/2017

Accepted: 10/05/2017

Abstract
Purpose: The aim of this study was to provide a new model for a new model for predicting 200,
400, 800, 1500, and 5000 m running records on the Fox & Matthews energy systems in young men.
Methods: Fifty active young men (mean ± SD age of 18.11 ± 1.98 years, Height: 171.89 ± 3.27 cm,
BMI: 21.11 ± 1.76 kg/m2, VO2max: 51.08 ± 3.67 ml/kg/min) are purposefully selected and were
randomly divided into 5 groups. 100 and 10,000 meters records of all subjects were measured in two
separate sessions at least with an interval of 72 hours. Then the subject’s 200, 400, 800, 1500, 5000
m running times in each group were recorded with an interval of 72 hours. Finally, the records were
calculated using the equations based on Fox & Matthews energy systems. Bland-Altman graphical
plots as well as the intraclass correlation coefficient (ICC) statistical tests were used to evaluate the
absolute agreement of the methods.
Results: The results showed predictive equations have high agreement with the criterion model
(200 m ICC= 0.85, 400 m ICC= 0.83, 800 m ICC= 0.86, 1500 m ICC=0.89 and 500 m ICC=0.81).
Conclusion: According to the results of this study it can be concluded that the new model for
predicting 200, 400, 800, 1500, and 5000 m running records can be used as a practical tool for
predicting of distance running records among track and field athletes.
Keywords: Prediction equations, Track and field, Agreements, Energy systems.
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