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Դպրոցականների շարժողական ընդունակությունների մշակումը մա-

տաղ սերնդի ֆիզիկական և մտավոր զարգացման կարևորագույն բաղկացուցիչ 

մասն է: Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը` արդիական ենք համարում 

հանրակրթական դպրոցում երեխաների շարժողական ընդունակությունների 

մակարդակի բարելավման ուղիների որոնումը: Հետազոտական աշխատան-

քում փորձ է արվում բացահայտել 11-12 տարեկան դպրոցականների շարժո-

ղական ընդունակությունների մակարդակը, ինչպես նաև նրանց հարաբերակ-

ցական փոխկապվածությունը  (PS) և նրա տոկոսային արժեքը (D) մարդաչա-

փական ցուցանիշների հետ:  

Արդիականությունը: Գիտատեխնիկական առաջընթացին համընթաց 

ավելի արդիական են դառնում դպրոցականների առողջության ամրապնդումը 

և շարժողական ընդունակությունների մակարդակի բարելավումը: Քանզի մեր 

օրերում զգալիորեն նվազել է դպրոցականների շարժողական ակտիվության 

ծավալները:  
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Մարդու ընդունակությունները բնորոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, 

որ դրանք ներառում են անհատական ընդունակությունների հանրագումար, 

որոնցով մարդիկ տարբերվում են միմյանցից: Մարդու տարբեր ընդունակու-

թյուններից համեմատաբար քիչ են ուսումնասիրվել շարժողական ընդունա-

կությունները [3,4]: Բազմաթիվ գիտական հետազոտությունների արդյունքում 

բացահայտվել է, որ վերջին տարիներին նկատվում է դպրոցականների  շարժո-

ղական ընդունակությունների վատթարացում [1,2]: Շարժողական ընդունա-

կությունները շարժվելու, շարժումներ կատարելու կարողություններն են: 

Դրանք հատուկ են բոլոր կենդանի էակներին, զարգանում են ֆիզիոգենետի-

կորեն, նախորոշված են գենետիկորեն և բնականաբար որոշում են մարդու օն-

տոգենետիկ առանձնահատկությունները [3,8]: Շարժողական ընդունակու-

թյունները և հատկությունները դեռևս չեն զատվել միմյանցից և հաճախ օգտա-

գործում են որպես հոմանիշներ: Իրականում շարժողական հատկությունները 

արտացոլում են շարժողական տարբեր ընդունակությունների որակական 

մակարդակը: Ուստի, շարժողական հատկությունները մարդու շարժողական 

հնարավորությունների առանձին բաղադրամասերն են, որոնցով ամեն մարդ 

օժտված է ի ծնե: Ներկայումս փորձեր են արվում շտկել այդ իրավիճակը, սա-

կայն դրանք կրում են ոչ հիմնարար բնույթ. ուղղված են բարելավելու շարժո-

ղական ընդունակությունների մշակման մեթոդիկան՝ հաշվի չառնելով կարևո-

րագույն այլ գործոններ: Այդ գործընթացի շարքին կարելի է դասել կազմակեր-

պական, նյութատեխնիկական, ծրագրային, կադրային և այլ փոփոխություններ 

[1,4]: Դպրոցականների շարժողական ընդունակությունների ցածր մակարդա-

կը հետևանք է հանրակրթական ոլորտում տիրող ոչ նպատակային և համա-

կարգված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կատարմանը: Շար-

ժողական ընդունակությունների մշակման և դրսևորման գործընթացում նրանք 

միմյանց վրա թողնում են որոշակի ազդեցություն, որը կոչվում է փոխադրում, 

այն կարող է լինել դրական կամ բացասական: Դրական փոխադրման դեպքում 

մի շարժողական ընդունակության հետ մեկտեղ մշակվում են և մյուս շարժո-

ղական ընդունակությունները, իսկ բացասական փոխադրման դեպքում որևէ 

շարժողական ընդունակության մշակումը փոխազդեցություն չի թողնում մյուս 

ընդունակությունների վրա [5,7]: Օրգանիզմի մորֆոֆունկցիոնալ զարգացման 

առանձնահատկությունների տարիքային օրինաչափություններով են պայմա-

նավորված նաև տարբեր տարիքի երեխաների շարժողական գործողություն-

ների որակական կողմերը: Արագաուժային ընդունակություններն այնպիսի 

շարժումներ կատարելու կարողություններ են, որոնք պահանջում են ուժի և 
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արագության համալիր դրսևորում: Այլ կերպ ասած` արագաուժային ընդունա-

կությունները մարդու այնպիսի կարողություններ են, երբ հարկ է դրսևորել 

առավելագույն ուժ ժամանակի ամենակարճ միավորի ընթացքում [6,8]:  

Խնդիրները: 1. Որոշել 11-12 տարեկան դպրոցականների շարժողական 

ընդունակությունների մակարդակը:  

2. Պարզել ստուգողական թեստերի ցուցանիշների և մարդաչափական 

տվյալների հարաբերակցական փոխկապվածության գործակցի տոկոսային 

արժեքը: 

3. Որոշել վարժությունների այն խումբը, որը բարձր հարաբերակցական 

փոխկապվածության մեջ է մարդաչափական ցուցանիշների և շարժողական 

ընդունակությունների հետ` հետագա ուսումնական գործընթացը արդյունա-

վետ կազմակերպելու համար: 

Մեթոդները` 

1.մասնագիտական գրականության վերլուծություն,  

2. ստուգողական թեստավորում,  

3. մանկավարժական դիտարկում: 

Արդյունքները: Հետազոտությունից ստացված արդյունքների վերլուծու-

թյունից պարզվեց, որ 11-12 տարեկան դպրոցականների շարժողական ընդու-

նակությունների և մարդաչափական ցուցանիշների կապն ունի համահարա-

բերակցական փոխկապվածություն: Հետազոտության մասնակից 100 տղաների 

(աղ. 1) հասակի ցուցանիշը բարձր հարաբերակցական փոխկապվածություն 

ունի շարժողական ընդունակությունները գնահատող հետևյալ ստուգողական 

թեստերի հետ` վազք 30մ բարձր մեկնարկից (PS<0.774, D=59.9%), վազք 300մ 

(PS<0.785, D=61.2%) և տեղից հեռացատկ (PS<0.789, D=62.5%): Ստացված թվա-

կան տվյալներից կարելի է ենթադրել, որ հասակի ցուցանիշը կարևոր գործոն է 

համարվում այս տարիքում շարժողական ընդունակությունների մակարդակի 

բացահայտման համար, ինչը ապացուցում է նաև ստորին վերջույթի երկարու-

թյան հարաբերակցական փոխկապվածության տոկոսային արժեքը հետևյալ 

ստուգողական վարժությունների հետ` վազք 300մ (PS<0.847, D=71.8%), տեղից 

հեռացատկ (PS<0.734, D=53.8%): Միջին հարաբերակցական փոխկապվածու-

թյուն է նկատվում ստորին վերջույթի երկարության և վազք 30մ բարձր մեկ-

նարկից (PS≤0.610, D=37.2%) վարժության միջև: Արագավազքում քայլի երկա-

րությունը համարվում է կարևոր գործոն, ուստի այս դեպքում միջին փոխկապ-

վածությունը, մեր կարծիքով, պայմանավորված է մեկնարկային թափի հետ: 

Քաշը բարձր հարաբերակցական փոխկապվածություն ունի արագաուժային 
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ընդունակությունները բնորոշող վարժությունների հետ, վազք 30մ բարձր մեկ-

նարկով (PS<0.698, D=48.7%), տեղից հեռացատկ (PS<0.675, D=45.5%): Վերցատկ 

վարժությունը նույնպես համարվում է արագաուժային բնույթի: Սակայն այս 

դեպքում ցածր հարաբերակցական փոխկապվածությունը (PS>0.369, D=13.6%), 

մեր կարծիքով, պայմանավորված է մարմնի ծանրության ընդհանուր կենտրո-

նի ուղղաձիգ վերբարձրացման հետ, ինչն ունի նաև տեխնիկական որոշ բար-

դություն:  

Հետազոտության ընթացքում մեզ հետաքրքրեց նաև այն, թե ինչպիսի 

հարաբերակցական փոխկապվածության մեջ են շարժողական ընդունակու-

թյունները գնահատող ստուգողական վարժությունները: Թվական տվյալները 

ցույց են տալիս, որ վազք 30մ բարձր մեկնարկից վարժությունը՝ որպես արա-

գաշարժության ցուցանիշ, բարձր հարաբերակցական փոխկապվածության մեջ 

է հետազոտվողներին առաջարկվող բոլոր ստուգողական վարժությունների 

հետ` վազք 300մ (PS<0.895, D=75.6%), տեղից հեռացատկ (PS<0.917, D=84.1%), 

վերցատկ (PS<0.904, D=81.7%): Թվական տվյալները խոսում են այն մասին, որ 

բարձր հարաբերակցական փոխկապվածությունը պայմանավորված է վարժու-

թյունների արագաուժային բնույթով: Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ այս 

տարիքում արագաուժային վարժությունների կատարման քանակին անհրա-

ժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել: Վազք 300մ վարժությունը՝ որպես դիմաց-

կունության մակարդակը գնահատող միջոց, միջին փոխկապվածության մեջ է 

գտնվում տեղից հեռացատկ (PS≤0.524, D=27.5%) և վերցատկ (PS≤0.510, D=26.1%) 

վարժությունների հետ: Մեր կարծիքով, այս ցուցանիշը փոխկապվածության 

ցածր տոկոսային արժեք կունենար, եթե տղաների համար որպես դիմացկու-

նության թեստ ընտրվեր ավելի երկար տարածություն վազք, քան 300մ է: 

Բարձր հարաբերակցական փոխկապվածության մեջ են ցատկային երկու վար-

ժությունները` տեղից հեռացատկը և վերցատկը (PS<0.920, D=86.1%): Թոքերի 

կենսական տարողությունը ցածր հարաբերակցական փոխկապվածության մեջ 

է գտնվում վազք 30մ վարժության հետ (PS>0.320, D=10.3%), իսկ վազք 300մ վար-

ժությունում, որը գնահատում է դպրոցականների դիմացկունության մակար-

դակը, բարձր  կապվածության  մեջ է  (PS<0.795, D=63.5%):  Այստեղից  կարելի է 

հետևություն անել, որ ԹԿՏ-ն որոշիչ գործոն է համարվում դիմացկունության 

մակարդակի բարելավման համար:  

          Հետազոտվող աղջիկների ցուցանիշների (աղ. 2) պատկերը հետևյալն է. 
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Աղյուսակ 1 

11-12 տարեկան տղաների  մարդաչափական ցուցանիշներիև շարժողական ընդունակությունների հարաբերակցական 

փոխկապվածությունը և տոկոսային արժեքը 

 

Մարդաչափական 

ցուցանիշները  և 

ստուգողական թեստերը 

Հասակ Քաշ 

Ստորին 

վերջույթի 

երկարություն 

ԹԿՏ 

Վազք 30մ 

բարձր 

մեկ. 

Վազք 

300մ 

Տեղից 

հեռացատկ  

Վերցատկ 

(Աբալակովի) 

համակարգով 

Հասակ  PS<0.785 PS<0.814 PS≤0.631 PS<0.774 PS<0.785 PS<0.789 PS≤0.578 

Քաշ D=61.2%  PS>0.424 PS<0.829 PS<0.698 PS>0.395 PS<0.675 PS>0.367 

Ստորին վերջույթի 

երկարություն 
D=66.3% D=17.9%  PS>0.237 PS≤0.610 PS<0.847 PS<0.734 PS>0.381 

ԹԿՏ D=42.3% D=68.7% D=5.6%  PS>0.320 PS<0.797 PS>0.325 PS>0.287 

Վազք 30մ բարձր մեկնարկից D=59.9% D=48.7% D=37.2% D=10.3%  PS<0.895 PS<0.917 PS<0.904 

Վազք 300մ D=61.2% D=15.6% D=71.8% D=63.5% D=75.6%  PS≤0.524 PS≤0.510 

Տեղից հեռացատկ  D=62.3% D=45.5% D=53.8% D=10.5% D=84.1% D=27.5%  PS<0.920 

Վերցատկ (Աբալակովի) 

համակ. 
D=34.4% D=13.6% D=14.5% D=8.2% D=81.7% D=26.1% D=86.1%  

Ծանոթություն: (PS) Հարաբերակցական փոխկապվածության կարգային գործակից, (D) Դետերմինացիայի գործակիցը կամ  

հարաբերակցական փոխկապվածության կարգային գործակցի տոկոսային արժեք, (ԹԿՏ) թոքերի կենսական տարողություն: 
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Հասակի ցուցանիշը բարձր համահարաբերակցական փոխկապվածու-

թյան տոկոսային արժեք ունի վազք 30մ բարձր մեկնարկից (PS<0.928, D=86.1%), 

վազք 300մ (PS<0.930, D=87.4%) և տեղից հեռացատկ (PS<0.902, D=81.3%) վարժու-

թյունների հետ: Քաշի ցուցանիշը բարձր փոխկապվածության տոկոսային 

արժեք ունի վազք 30մ բարձր մեկնարկից (PS<0.719, D=51.7%) և տեղից հեռա-

ցատկ (PS<0.867, D=75.1%) վարժությունների հետ: Ստորին վերջույթի երկարու-

թյան ցուցանիշը բարձր փոխկապվածության մեջ է վազք 30մ բարձր մեկնար-

կից (PS<0.741, D=54.9%), վազք 300մ (PS<0.909, D=82.6%), տեղից հեռացատկ 

(PS<0.875, D=76.5%) վարժությունների հետ: Ստորին  վերջույթի երկարությունը 

և արագային շարժողական ընդունակության բարձր փոխկապվածությունը, մեր 

կարծիքով, պայմանավորված են քայլի երկարությամբ: Ստացված թվական 

տվյալները խոսում են մարդաչափական այս ցուցանիշների կարևոր գործոնի 

մասին, որը հարկավոր է դպրոցականների համակողմանի և ներդաշնակ զար-

գացման համար: Մարդաչափական ցուցանիշներից միջին փոխկապվածու-

թյան տոկոսային արժեք ունեն քաշի հարաբերակցությունը, վազք 300մ 

(PS≤0.641, D=41.1%) և վերցատկ (PS≤0.528, D=27.8%) վարժությունների հետ: 

Ստորին վերջույթի երկարությունը և վերցատկ ստուգողական թեստի միջև 

նույնպես նկատվում է միջին փոխկապվածության տոկոսային արժեք, ինչը, 

մեր կարծիքով, օրինաչափ է, քանի որ այս վարժությունները բնորոշում են դի-

մացկունություն և ցատկունակություն, իսկ այս շարժողական ընդունակու-

թյունները քիչ առնչություն ունեն մարդաչափական ցուցանիշների հետ: Հարա-

բերակցական փոխկապվածության ցածր տոկոսային արժեք նկատվեց հետա-

զոտվողների հասակի և տեղից վերցատկ վարժության միջև (PS>0.392, D=15.4%), 

մեր կարծիքով, այս վարժությունը տիպիկ արագաուժային է, որտեղ առանձնա-

պես մեծ նշանակություն չունի հասակի ցուցանիշը:  

        Դիտարկելով շարժողական ընդունակությունները գնահատող ստուգո-

ղական վարժությունների հարաբերակցական փոխկապվածությանը` աղջիկ-

ների 30մ վարժությունը բարձր փոխկապվածության մեջ է առաջարկվող բոլոր 

ստուգողական թեստերի հետ` վազք 300մ (PS<0.914, D=83.5%), տեղից հեռա-

ցատկ (PS<0.958, D=91.7%), վերցատկ (PS<0.867, D=75.1%): Վազք 30մ բարձր մեկ-

նարկից վարժությունը բնորոշում է հետազոտվողների արագային շարժողա-

կան ընդունակությունների մակարդակը: Հետևաբար, կարող ենք ենթադրել, որ 

արագաշարժությունը կարևոր գործոն է այս տարիքի դպրոցականների համար, 

ինչը հիմնավորում է նաև մասնագիտական գրականության տվյալները:
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Աղյուսակ 2 

11-12 տարեկան աղջիկների մարդաչափական ցուցանիշների և շարժողական ընդունակությունների հարաբերակցական 

փոխկապվածությունը և տոկոսային արժեքը 

 

 

Ծանոթություն: (PS) Հարաբերակցական փոխկապվածության կարգային գործակից, (D) Դետերմինացիայի գործակիցը կամ հարաբերակցական 

փոխկապվածության կարգային գործակցի տոկոսային արժեք, (ԹԿՏ) թոքերի կենսական տարողություն: 

Մարդաչափական ցուցանիշները 

և ստուգողական թեստերը 
Հասակ Քաշ 

Ստորին 

վերջույթի 

երկարություն 

ԹԿՏ 
Վազք 30մ 

բարձր մեկ. 

Վազք 

300մ 

ՏեղիցՀեռա

ցատկ  

Վերցատկ 

(Աբալակովի) 

համակարգով 

Հասակ  PS<0.681 PS<0.724 PS≤0.572 PS<0.928 PS<0.935 PS<0.902 PS>0.392 

Քաշ D=46.3%  PS>0.364 PS<0.854 PS<0.719 PS≤0.641 PS<0.867 PS≤0.528 

Ստորին վերջույթի երկարություն D=52.4% D=13.3%  PS>0.283 PS<0.741 PS<0.909 PS<0.875 PS≤0.502 

ԹԿՏ D=32.7% D=72.9% D=8.2%  PS<0.741 PS<0.848 PS>0.348 PS>0.261 

Վազք 30մ բարձր մեկնարկից D=86.1% D=51.7% D=54.9% D=54.9%  PS<0.914 PS<0.958 PS<0.867 

Վազք 300մ D=87.4% D=41.1% D=82.6% D=79.1% D=83.5%  PS>0.428 PS>0.431 

Տեղից հեռացատկ  D=81.3% D=75.1% D=76.5% D=12.1% D=91.7% D=18.4%  PS<0.967 

Վերցատկ (Աբալակովի) համակ. D=15.4% D=27.8% D=25.2% D=6.8% D=75.1% D=18.5% D=93.5%  
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Ինչպես և սպասվում էր՝ ցածր փոխկապվածության մեջ են գտնվում դիմաց-

կունության մակարդակը բնորոշող վազք 300մ վարժությունը և ցատկային 

ստուգողական թեստերը` տեղից հեռացատկ (PS>0.428, D=18.3%) և վերցատկ 

(PS> 0.431, D=18.5%): Թվական տվյալները խոսում են այն մասին, որ դիմացկու-

նությունը՝ որպես շարժողական ընդունակություն, չի առնչվում պայթյուն ուժ 

արտահայտող շարժողական ընդունակությունների, այլ կերպ ասած` ցատկա-

յին ստուգողական վարժությունների հետ: Փոխկապվածության բարձր արժեք 

նկատվեց տեղից հեռացատկ և վերցատկ վարժությունների միջև (PS<0.967, 

D=93.5%), այս վարժությունները տիպիկ արագաուժային են, և փոխադարձ 

բարձր կապը կանխատեսելի է: Հետազոտության ընթացքում մեզ հետաքրքրեց 

նաև դպրոցականների թոքերի կենսական տարողության ծավալի, մարդաչա-

փական ցուցանիշների և ստուգողական թեստերի փոխկապվածության մա-

կարդակը: Ստացված արդյունքներից ակնհայտ երևում է, որ ԹԿՏ-ն բարձր հա-

մահարաբերակցական փոխկապվածության մեջ է գտնվում վազքային ստուգո-

ղական թեստերի (վազք 30մPS<0.741, D=54.9%, վազք 300մPS<0.848, D=79.1%) և 

քաշի (PS<0.854, D=72.9%) ցուցանիշների հետ: Մեր կարծիքով, բարձր փոխկապ-

վածությունը պայմանավորված է վազքի ընթացքում մեծ ծավալի թթվածնային 

ծախսով, հատկապես այն նկատվում է դիմացկունությունը բնորոշող 300մ 

վազքում: Էական փոխկապվածություն չնկատվեց ցատկային վարժությունների 

և ԹԿՏ ծավալի միջև: 

Եզրակացություն: 1. Հետազոտության մասնակից դպրոցականների արա-

գաշարժությունը գնահատող վազք 30մ վարժությունը բարձր հարաբերակցա-

կան փոխկապվածության մեջ է մարդաչափական ցուցանիշների և շարժողա-

կան ընդունակությունները գնահատող ստուգողական վարժությունների հետ: 

2. Ցատկային ստուգողական թեստերից տեղից հեռացատկ վարժությունը 

բարձր հարաբերակցական փոխկապվածություն ունի հասակի և ստորին վեր-

ջույթի ցուցանիշների հետ, համապատասխանաբար` 62.3% և 66.3%: 3. Դիմաց-

կունությունը՝ որպես շարժողական ընդունակություն, բարձր հարաբերակցա-

կան փոխկապվածության մեջ է մեր հետազոտվողների հասակի, ստորին վեր-

ջույթի, ինչպես նաև թոքերի կենսական տարողության ծավալի հետ: 4. Հետա-

զոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ արագաշարժությունը կարևոր 

գործոն է այս տարիքի դպրոցականների համար և ունի բարձր հարաբերակցա-

կան փոխկապվածություն շարժողական այլ ընդունակությունների հետ, ինչը 

հիմնավորում են նաև մասնագիտական գրականության տվյալները: 5. Թոքերի 

կենսական տարողությունը բարձր համահարաբերակցական փոխկապվածու-
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թյան մեջ է գտնվում վազքային ստուգողական թեստերի հետ, հատկապես դի-

մացկունությունը բնորոշող  300մ վազքի` տղաներ (PS<0.797, D=63.5%), աղջիկ-

ներ (PS<0.848, D=79.1%)  բարձր փոխկապվածությունը, մեր կարծիքով, պայմա-

նավորված է վազքի ընթացքում մեծ ծավալի թթվածնային ծախսով:  
 

Э. З. Мартиросян 
Взаимосвязь двигательных способностей школьников 11-12 лет с 

антропометрическими данными 
 

Физическая подготовка, умственная способность школьников в подростковом 

возрасте является основной задачей развития. Учитывая особенности задачи важно найти 

пути для улучшения подвижности, развития способностей школьников в общеобра-

зовательных школах. В исследовательских работах приобретен опыт для раскрытия уровня 

способностей 11-12 летних школьников.Также их относительная взаимосвязь (PS) в 

процентном соотношении (D) человеческих показателей может быть выше. 

 

E. Z. Martirosyan 

The Interrelation of Motor Abilities of 11-12 Years-old Pupils  

with Anthropometric Data 
 

Development of motive abilities of pupils is one of the most important components in 

mental and physical development of young generation. Taking into account the importance of the 

issue it is very important nowadays to find ways for the improvement of the level of motive 

abilities of pupils in primary schools. In the research an attempt was made to find out the level of 

motive abilities of 11-12 years old pupils as well as their correlative interrelation (P
S
) and their 

percentage value (D) with their anthropometric data.  
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