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Մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրման 
հոգեբանամանկավարժական դրույթները  

Բարսեղյան Գրիգոր 
 

Հանգուցային բառեր. սպորտային գործունեություն, ժամանա-
կակից սպորտ, մարզական բարձր արդյունքներ, հոգեբանական 
առանձնահատկություններ, գործոն, պատրաստություն 

Սպորտային գործունեությունն ունի իր բազմաբնույթ և բազ-
մաբովանդակ դրդապատճառները, որոնք մարզիկին մղում են գի-
տակցված նպատակի՝ հատկապես նորանոր մարզական բարձր 
արդյունքների նվաճմանը: Այդ պատճառով էլ սպորտային գործու-
նեությունը իրականանում է մարզիկի շարժումների կատարելա-
գործման, առողջության ամրապնդման, աշխատունակության 
բարձրացման և մարզական բարձր արդյունքների նվաճման 
պահանջմունքների բավարարման պայմանով: 

Մարզաձևերը բազմատեսակ են, հայտնի է, որ բոլորն էլ պա-
հանջում են մասնակցել սպորտային մրցումների և կանոնավոր 
մարզումների: Մարզման արդյունավետ մեթոդների կիրառումը 
անհնար է առանց հաշվի առնելու մի կողմից՝ սպորտային գործու-
նեության օրինաչափությունները, մյուս կողմից՝ մարզիկի անձը՝ 
որպես օբյեկտ այդ գործունեությունում: 

Մարզական գիտությունները, այդ թվում՝ սպորտային մանկա-
վարժությունը, հոգեբանությունը, բժշկությունը, սոցիոլոգիան և այլն, 
կոչված են տալու սպորտային գործունեության կարևոր կողմերի 
վերլուծությունը և դրանով օգնելու նպատակահարմար շատ լուծում-
ների իրականացմանը [2, 13; 5, 168-169]: 

Մարզական բարձր արդյունքների ձեռքբերման ճանապարհին 
մարզիկները պարտավոր են մշտապես դիմակայել և հաղթահարել 
էքստրեմալ պայմաններում ընթացող ֆիզիկական և հոգեբանա-
կան բեռնվածությանը, որը հավասարապես վերաբերում է ֆիզի-
կական, տեխնիկական և տակտիկական պատրաստության 
ոլորտներին: Հաճախ մեծ ծավալի և լարվածության մարզումները, 
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երբեմն էլ մրցումները հանգեցնում են գերհոգնածության, բեռնվա-
ծության հանդեպ մտավախության, առաջանում է ուժեղ 
գրգռվածություն, խանգարվում է քունը, կորչում է ախորժակը և 
այլն: 

Սպորտում հաճախ լինում են դեպքեր, երբ ծայրաստիճան 
լարվածությունը պատճառ է դառնում, որ մարզիկը չկարողանա 
ցուցաբերել իր պատրաստվածությանը համապատասխան մար-
զական բարձր արդյունքներ: 

Աշխատանքի նպատակ է ներկայացնել հոգեբանամանկավար-
ժական առաջնային հանդիսացող այն պահանջները, որոնցով պայ-
մանավորված են մարզական բարձր արդյունքների դրսևորումները: 
Մարզական նվաճումները նաև պայմանավորված են հոգեբանա-
մանկավարժական համալիր գործոններով, որոնք ունեն բարդ կա-
ռուցվածք ու դրսևորման կոնկրետ բնույթ և մարզումներում ու 
մրցումներում դրսևորվում են տարբեր մարզաձևերին բնորոշ 
հատկանիշներով [1, 51-52; 5, 138-140]: 

Դրանց թվին են դասվում. 
▪ Կամքի և կամային հատկությունների դրսևորում: 
▪ Մարզումներին և հատկապես մրցումներում մարզիկի դի-

մացկունությունն ու կայունությունը՝ տարբեր սթրեսային 
իրավիճակների հանդեպ: 

▪ Շարժողական գործողությունների կատարման համար կինե-
սթետիկ և տեսողական ըմբռնումների («մասնագիտացված 
ըմբռնումներ») կատարելագործում: 

▪ Շարժումների կառավարման պերցեպտիվ (զգայություն) ըն-
դունակություն, որն ապահովում է շարժումների կոորդինա-
ցիայի և ստուգության բարձր արդյունավետություն: 

▪ ժամանակի դեֆիցիտի (սղության) պայմաններում մրցակցա-
յին իրավիճակում ինֆորմացիան արագ և ճիշտ ըմբռնելու, 
վերամշակելու ու պատասխանելու ընդունակություն: 

▪ Տարածաժամանակային ըմբռնումների և կանխազգալու 
ընդունակությունների կատարելություն՝ որպես մարզիկի 
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տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների արդյու-
նավետ կատարման հիմք: 

▪ Արդյունավետ մրցակցային պայքարի համար անհրաժեշտ 
հոգեշարժիչ հատկությունների (զգայաշարժողական ռեակ-
ցիա, մոբիլիզացիոն կարողություններ և այլն) ձևավորում և 
կատարելագործում: 

▪ Թիմակցի ու մրցակցի հետ փոխհարաբերություններում սե-
փական վարքի և արարքների կանոնավորման, ինչպես նաև 
վերահսկման ընդունակություն: 

Վերը նշված գործոնները փոխկապակցված են միմյանց ու շա-
րունակական են, մշտապես կարող են ձևավորել մարզական գոր-
ծունեության և կոնկրետ մարզաձևին բնորոշ նորանոր հատկու-
թյուններ ու կարողություններ: 

Մարզիկի հոգեկանը ձևավորվում և կատարելագործվում է 
մարզումային ու մրցակցային գործընթացներում, շրջապատող աշ-
խարհի հետ ակտիվ փոխհարաբերություններում:  

Հաջողությունը սպորտում նշանակալի չափով պայմանավոր-
ված է մարզիկի անհատական-հոգեբանական առանձնահատկու-
թյուններով: Կոնկրետ մարզաձևերը մարզիկի հոգեկանին ներկա-
յացնում են որոշակի պահանջներ և ձևավորում նրա ընդունակու-
թյունները՝ մրցակցային գործունեության հաջող իրագործման 
համար: 

Խնդիր ենք դրել հետազոտական ճանապարհով (հարցումներ, 
թեստավորում) բացահայտել բարձրակարգ մարզիկների մոտ 
ձևավորված հոգեբանական առանձնահատկությունները: Համե-
մատած սկսնակ մարզիկների և սպորտով չպարապող անձանց 
հետ՝ բարձրակարգ մարզիկների անձի հոգեբանական առաձնա-
հատկությունների ուսումնասիրությունները բացահայտել են մար-
զական բնույթի յուրահատուկ գծեր [2; 3], որոնք են՝ 

▪ գերազանցելու և հասարակական վստահություն նվաճելու 
կարողության զգացում, 

▪ սեփական իրավունքների և սոցիալական դիրքի, ինքնահաս-



– 53 – 

տատման գործում նշանակալի պատրաստակամություն և 
ինքնավստահություն, 

▪ համառություն, զսպվածություն, 
▪ հուզական դիմացկունություն, 
▪ բարձր նպատակասլացություն, 
▪ էքստրավերտություն և մրցակցային տրամադրվածություն: 
Բարձրակարգ մարզիկներին յուրահատուկ է նաև արդյունա-

վետ ճանաչողական գործունեությունը, որը աչքի է ընկնում ար-
տահայտված ուշադրության դրսևորման, իրավիճակի ճիշտ 
ըմբռնման ու գնահատման ընդունակությամբ, ծագող դժվարու-
թյունների, անհանգստության և տագնապի հաղթահարման կարո-
ղությամբ [3, 301]: Հոգեբանական պատրաստության գործընթացի 
արդյունավետությունը շատ կողմերով պայմանավորված է մար-
զիկի անձի հատկություններով և կոնկրետ մարզաձևի յուրահատ-
կություններով: Ժամանակակից սպորտում մրցակցային գործու-
նեության հուսալիությունն ու արդյունավետությունը դրսևորվում է 
հետևյալ ոլորտներում, որոնք էլ հոգեբանական պատրաստության 
արդյունքներն են. 

1. Դրդապատճառների և կամային ոլորտ (մրցակցային դրդա-
պատճառներ, կամային ինքնակառավարում, վճռակա-
նություն, համարձակություն, ինքնատիրապետում և այլն): 

2. Հուզական ոլորտ (հուզական կայունություն, արգելքի դիմա-
կայում, տագնապ, սթրես և այլն):  

3. Հաղորդակցման ոլորտ (մարզական, գործարար և ոչ պաշ-
տոնական փոխհարաբերություններում բարձր անհատա-
կանության դրսևորում, համատեղելիություն և այլն): 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ յուրաքանչյուր մարզաձևում 
մարզական և մրցակցային գործընթացների ազդեցության տակ 
ձևավորվում են տվյալ մարզաձևին բնորոշ հոգեդինամիկ հատկու-
թյուններ, որոնք մի կողմից նպաստում են հատուկ ընդունակու-
թյունների զարգացմանը, իսկ մյուս կողմից մարզիկի անձնական 
ոճի ձևավորման հիմքն են [2, 74; 4, 3-4]: 
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Մրցակցությունը, համարվելով մարզիկի գործունեության 
որոշակի շրջանի կիզակետային պահ, նրանից մշտապես պահան-
ջում է բոլոր ուժերի, այդ թվում ֆիզիկական և հոգեկան կարողու-
թյունների լիակատար մոբիլիզացում: 

Մարզական բարձր արդյունքների դրսևորումը էապես կապ-
ված է սպորտային պատրաստության բոլոր կողմերի ներդաշնակ 
կատարելագործմամբ, և այդ գործընթացում իրենց առանձնահա-
տուկ դերն ունեն հոգեբանամանկավարժական խնդիրների համա-
կարգված լուծումները: 
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Работа посвящена актуальным психопедагогическим требованиям сов-
ременного спорта, которые способствуют демонстрации высоких спортив-
ных результатов. 

На пути к достижению высоких спортивных результатов спортсмены 
должны постоянно противостоять и преодолевать физическую и психоло-
гическую нагрузку в экстремальных условиях. 

В спорте часто бывают случаи, когда в состоянии предельной напря-
женности спортсмен не может показать высокий результат, соответствую-
щий степени его подготовки.  

Спортивные достижения также обусловлены психопедагогичес-
кимикомплексными факторами, которые имеют сложную структуру и 
конкретный характер проявления. 

Эффективная познавательная деятельность также присуща высоко-
классным спортсменам, которая выделяется проявлением выраженного 
внимания, способностью правильно воспринимать и оценивать ситуацию, 
умением преодолевать возникающие трудности, тревогу и беспокойство.  

Необходимо учитывать, что в каждом виде спорта, под влиянием 
спортивных и соревновательных процессов, формируются психодинами-
ческие свойства, присущие этому виду спорта, которые, с одной стороны, 
способствуют развитию специальных способностей, а с другой стороны, 
являются основой для формирования личного стиля спортсмена.  

В работе предпринята попытка представить основные психопедагоги-
ческие требования и положения, направленные на достижение высоких 
спортивных результатов. 
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The work is devoted to the actual psychopedagogical requirements of 
modern sport which contribute to the demonstration of high sports results. 

On the way to acquiring high sports results, athletes must constantly 
withstand and overcome physical and psychological loading in extreme 
conditions. 

There are often cases in sport when the athlete is unable to demonstrate 
high sports results corresponding to the degree of his preparation because of 
extreme tension. 

Sport achievements are also conditioned by psychopedagogical complex 
factors which have a complicated structure and a particular character of 
manifestation. 

The effective cognitive activity is also inherent to high-profile athletes, 
which is distinguished by the manifestation of the expressed attention, the 
ability to correctly perceive and assess the situation, the ability to overcome the 
emerging difficulties, anxiety and alarm.  

It is necessary to take into account that in each sport, under the influence 
of sports and competitive processes, psychodynamic properties inherent in this 
sport type are formed, which, on the one hand, contribute to the development 
of special abilities and, on the other hand, are the basis for the formation of an 
athlete's personal style. 

An attempt has been made in the work to present the basic 
psychopedagogical requirements and provisions that are aimed at achieving 
high sports results. 

 
 
 
 

Ներկայացվել է 22.05.2019 թ. 
Գրախոսվել է 07.06.2019 թ. 

Ընդունվել է տպագրության 14.06.2019 թ. 
  


