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Հոդվածում ուսումնասիրվել են 11-15 տարեկան գյուղաբնակ երկու սեռի 

դպրոցականների ֆիզիկական զարգացման և շարժողական պատրաստվածու-

թյան ցուցանիշները: Բացահայտված է, որ գյուղական պայմաններում բնակ-

վելու և սովորելու պայմանները որոշակի չափով ազդում են դպրոցականների 

ֆիզիկական վիճակի վրա: Հեղինակները գտնում են, որ ֆիզիկական դաստիա-

րակության գործընթացի կատարելագործման համար նպատակահարմար է այն 

իրագործել սպորտայնացման ուղղությամբ որևէ մարզաձևի օրինակով: 

 

Արմատական սոցիալական փոփոխությունների պայմաններում հատուկ 

նշանակություն է ստանում տարբեր տարիքի և սեռի դպրոցականների ֆիզիկա-

կան դաստիարակության հիմնախնդրի ուսումնասիրումը: Վերջին տարիների 

ընթացքում հրատարակվել են բավականաչափ աշխատանքներ՝ նվիրված մեր 

հանրապետության քաղաքաբնակ դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարա-

կության հարցերին [3, 4 և այլք]: Միևնույն ժամանակ գործնականում բացա-

կայում են հետազոտությունները, որոնք կատարվել են գյուղական պայմաննե-

րում բնակվող ու սովորող աշակերտների օրինակով:  

2 0 1 4   № 1  



240 

 

Հայտնի է նաև, որ տարբեր տարածաշրջանների բնական ու կլիմայական 

պայմանները որոշակի ազդեցություն են թողնում սովորող երիտասարդության 

ֆիզիկական վիճակի վրա: Այս առումով բացառություն չեն կազմում գյուղական 

պայմանները [6, 7, 10 և այլք]: Ուստի գյուղական վայրերում ֆիզիկական դաս-

տիարակության խնդիրները չի կարելի իրագործել ինքնավար, առանց հաշվի 

առնելու արտաքին միջավայրի տարածքային և ազգային առանձնահատկու-

թյունները: 

Այս աշխատանքի խնդիրն էր՝ ուսումնասիրել Հայաստանի գյուղական 

վայրերում բնակվող դպրոցականների ֆիզիկական զարգացման և շարժողա-

կան պատրաստվածության մակարդակի վիճակը: 

Հետազոտվել են ֆիզիկական զարգացման երեք (մարմնի հասակը, մարմ-

նի քաշը և կրծքի շրջագիծը) և շարժողական պատրաստվածության վեց՝ արա-

գաշարժություն (վազք 20 մ), մկանային ուժ (դաստակի մկանների դինամոմետ-

րիա), ցատկունակություն (հեռացատկ տեղից), ճարպկություն (3x10 մ մաքոքա-

վազք), հավասարակշռության պահպանման կարողություն («Ֆլամինգո» թեստ) 

և դիմացկունություն (վազք 500 մ) ցուցանիշներ: 

Ուսումնասիրություններն անցկացվել են Արմավիրի մարզի 10 գյուղա-

կան դպրոցներում: Փորձերին մասնակցելեն 11-15 տարեկան երկսեռ 767 աշա-

կերտ: Աշխատանքում ստացված փաստացի թվային նյութը մշակվել է մաթե-

մատիկական վիճակագրության մեթոդների օգնությամբ [5 և այլք]: Գնահատվել 

է վիճակագրական նյութի քանակական և որակական բնութագրերի հուսա-

լիության աստիճանը: Հաշվարկվել են միջին թվաբանական մեծությունները (�̅�), 

կոնկրետ համակցության միջին քառակուսային շեղումը (), միջին թվաբա-

նականի սխալը (m): 

Տարիքային երկու խմբերի միջև եղած տարբերության հավաստիության 

գնահատականը որոշվել է Ստյուդենտի t-չափանիշի օգնությամբ, որից հետո 

հատուկ աղյուսակի օգնությամբ սահմանվել է տարբերության հավանակա-

նության աստիճանը (P, %): 

Հետազոտության արդյունքում բացահայտվել է, որ տարիքի հետ մեկտեղ 

բարելավվում են ֆիզիկական զարգացման բոլոր հատկանիշները, ինչը համար-

վում է օրինաչափ երևույթ: Այսպես, 11-ից մինչև 15 տարեկանը տղաների 

մարմնի հասակն ավելանում է 25,5 սմ, իսկ աղջիկներինը՝ 14,8 սմ: Նույն ժա-

մանակահատվածում մարմնի քաշն աճում է համապատասխանաբար՝ 19,2 և 

15,0 կգ: Կրծքի շրջագծի ցուցանիշների տեղաշարժերը գենդերային կտրվածքով 
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մոտավորապես միանման են և հաստատվում են մաթեմատիկական վերլու-

ծության արդյունքներով (աղ. 1): 

Աղյուսակ 1 

Գյուղական պայմաններում բնակվող և սովորող աշակերտների 

ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշները 

տղաներ 

Տարիքը Քանակը 

Մարմնի  

հասակը, սմ 

Մարմնի  

քաշը, կգ 

Կրծքի  

շրջագիծը, սմ 

�̅�m P,% �̅�m P,% �̅�m P,% 

11 65 138,51,25 - 33.10,8 - 70,30,8 - 

12 87 146,51,12 >0,1 38,01,0 >0,1 73,40,7 >1 

13 104 151,00,9 >1 40,70,9 >05 76,30,7 >1 

14 80 156,01,2 >5 46,61,2 >0,1 80,00,7 >0,1 

15 62 164,02,8 >1 52,31,3 >1 83,50,9 >1 

աղջիկներ 

11 63 142,61,05 - 35,21,0 - 72,41,01 - 

12 68 143,51,2 <5 37,31,04 <5 75,50,9 >5 

13 88 150,51,02 >0,1 42,61,3 >1 80,20,9 >0,1 

14 66 155,91,07 >0,1 45,41,03 <5 81,01,0 >5 

15 84 156,80,61 <5 50,20,9 >0,1 85,00,34 >0,1 
 

Ցավոք, Հայաստանի գյուղական վայրերում բնակվող երեխաների ու դե-

ռահասների ֆիզիկական վիճակի գնահատումը չի եղել հատուկ ուսումնասիր-

ման առարկա: Կարելի է մատնանշել քառորդ դար առաջ կատարված միայն մեկ 

աշխատանք[9]: Սակայն, այդ հետազոտությունն անցկացվել է Հայաստանի 

լեռնային պայմաններում և հարակից տարիքային խմբերում՝ 8-9, 10-11, 12-13 և 

այլ տարեկաններ: Փորձերը՝ ինչ-որ չափով համադրելու մեր կողմից ստացված 

արդյունքները հեղինակի նյութերի հետ, հնարավորություն տվեցին նշելու, որ 

տարբեր ժամանակաշրջաններում անցկացված հետազոտություններում գրեթե 

բացակայում են տարբերությունները գյուղաբնակ աշակերտների ֆիզիկական 

զարգացման հատկանիշներում: 

Ամփոփելով մեր կողմից ստացված տվյալները՝ կարելի է միաժամանակ 

փաստել, որ իրենց բացարձակ տվյալներով տղաների ֆիզիկական զարգացման 

հատկանիշները առավել բարձր են աղջիկների նման ցուցանիշներից: Սակայն 

առանձին տարիքային խմբերում գերակայում են աղջիկների հատկանիշները, 

օրինակ, մարմնի հասակում՝ 11 տարեկանում, մարմնի զանգվածում՝ 11 և 13 

տարեկանում: 
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Միևնույն ժամանակ, բոլոր տարիքային խմբերում աղջիկներն ունեն առա-

վելություն կրծքի շրջագծի ցուցանիշներում: Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, 

որ գյուղական պայմանները որոշակի չափով ներգործում են դեռահաս դպրո-

ցականների ֆիզիկական զարգացման հատկանիշների վրա: Ինչ վերաբերում է 

գյուղաբնակ դպրոցականների շարժողական պատրաստվածության մակարդա-

կին, ապա և այստեղ երևում են տարիքային զարգացման օրինաչափությունների 

ներգործությունը մկանային ուժի, արագաշարժության, դիմացկունության և այլ 

ընդունակությունների զարգացման վրա: Բայց սեռային տարբերությունները 

միանման չեն: Այսպես, 11-ից մինչև 15 տարեկանը տղաների արագային ընդու-

նակությունները բարելավվում են 0,5 վրկ, աղջիկներինը՝ 0,1 վրկ, դաստակի 

մկանային ուժը համապատասխանաբար 28,0 և 10,3 կգ, ցատկունակությունը՝ 

40,5 և 8,5 սմ, հավասարակշռությունը պահպանելու կարողությունը՝ 10,0 և 8,7 

վրկ, ու դիմացկունությունը՝ 33 և 27 վրկ (նկ. 1):  

Դիտարկված ժամանակշրջանում տղաների արագային ընդունակու-

թյունները և ցատկունակությունը բարելավվում են 5 անգամ, իսկ ուժային ըն-

դունակությունները՝ 3 անգամ ավելի աղջիկների համեմատ: Գրեթե միաչափ են 

զարգանում տղաների և աղջիկների ճարպկության, դիմացկունության և հավա-

սարակշռության ցուցանիշները: Գյուղաբնակ 11-ից մինչև 15 տարեկան երկսեռ 

դպրոցականների ֆիզիկական վիճակի առավել խորը վերլուծության նպատա-

կով փորձեցինք բացահայտել շարժողական ընդունակությունների արագացված 

(ակսելերանտներ) և դանդաղեցված (ռետարդանտներ) զարգացում  ունեցող ա-

շակերտներին: Որպես օրինակ՝ դիտարկված են արագաշարժության, մկանային 

ուժի և դիմացկունության ցուցանիշները (նկ. 2): Այստեղից երևում է, որ տարիքի 

հետ մեկտեղ և գենդերային համեմատմամբ գյուղաբնակ դպրոցականների շար-

ժողական ընդունակությունների զարգացումը հիմնականում դանդաղեցված է: 

Այսպես, բոլոր երեք շարժողական ընդունակություններով՝ արագաշարժու-

թյուն, մկանային ուժ և դիմացկունություն, ակսելերատ տղաները կազմում են 20 

տոկոս, իսկ աղջիկները՝ 40, մնացած բոլոր դեպքերում ցուցանիշների աճը դան-

դաղեցված է: Հասկանալի է, որ այս տվյալները անհրաժեշտ է խստորեն հաշվի 

առնել մանկավարժական ներգործություններ կազմակերպելիս՝ նպատակ ունե-

նալով կատարելագործել ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացը: 

Այսպիսով, ստացված փաստացի տվյալները հնարավորություն են տա-

լիս լիարժեք գնահատելու երկսեռ դեռահասների ֆիզիկական վիճակի մակար-

դակը: Արարատյան դաշտավայրի գյուղական պայմաններում բնակվող դպրո-

ցականներն ունեն ֆիզիկական զարգացման անհավասարաչափ և միատեսակ 
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մակարդակ: Հիմնականում այստեղ գերակայում են ռետարդացիայի պրոցես-

ները, տղաների ու աղջիկների բոլոր տարիքային խմբերում առկա են կրծքի 

շրջագծի ցածր ցուցանիշներ, տղաների մարմնի զանգվածի 11-14 տարեկանում, 

աղջիկների՝ 11 և 13 տարեկանում: Շարժողական ընդունակությունների տարի-

քային զարգացման ցուցանիշներում 37,5 տոկոսի դեպքում տղաների և 12,5 տո-

կոս աղջիկների մոտ տեղաշարժերը հավաստի են, իսկ համապատասխանա-

բար 65,5 և 87,5 տոկոսի դեպքում՝ ոչ հավաստի: 

Ստացված արդյունքների վերլուծության հիման վրա կարելի է եզրա-

կացնել, որ գյուղաբնակ դեռահաս դպրոցականների շարժողական պատրաստ-

վածության մակարդակը չի բավարարում ֆիզիկական դաստիարակության 

դպրոցական ծրագրերի ժամանակակից նորմատիվային պահանջները և չի կա-

րող ապահովվել միայն դպրոցի ակադեմիական ժամերի հաշվին: 

Նկար 1. Գյուղական դպրոցականների շարժողական պատրաստվածության ցուցանիշները  

1. տղաներ, 2 . աղջիկներ 
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Հիմնախնդիրը բարդանում է նաև այն բանով, որ գյուղական պայմաննե-

րում մանկապատանեկան մարզադպրոցների բացակայությունը թույլ չի տալիս 

լիարժեք իրագործել մարզաձևի ընտրության ազատության սկզբունքը: Մյուս 

կողմից ցածր նյութատեխնիկական բազան, համապատասխան մարզագույքի, 

մարզադահլիճների, ինչու չէ, նաև կադրերի բացակայությունը էապես սահմա-

նափակում են գյուղաբնակ դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության 

խնդիրների լուծումը: Կարծում ենք, որ նման պայմաններում սովորողների շար-

ժողական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով նպա-

տակահարմար է անցկացնել արտադասարանային լրացուցիչ պարապմունք-

ներ որևէ մարզաձևից: Պետք է նշել, որ սպորտային կողմնորոշիչ ֆիզիկական 

դաստիարակությունը հաջողությամբ կիրառվում է Ռուսաստանի առանձին 

տարածաշրջանների հանրակրթական դպրոցներում[8]: Նման համակարգի 

ներդրման օրինակներ կան նաև Հայաստանում[1, 2]:  

 

îÕ³Ý»ñ 

 

Աղջիկներ 

Նկար 2. Դեռահաս դպրոցականների շարժողական պատրաստվածության մակարդակը 

1 – աքսելերանտներ, 2 - ռետարդանտներ 
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Այստեղ ապացուցված է քաղաքաբնակ դպրոցականների ֆիզիկական 

դաստիարակության սպորտային կողմնորոշիչ ուղղվածության արդյունավե-

տությունը ավանդականի համեմատ: Ցավոք, նման պրակտիկան բացակայում է 

գյուղական դպրոցներում: Միևնույն ժամանակ սպորտայնացումը հնարավորու-

թյուն է ընձեռում ոչ միայն բարձրացնելու շարժողական պատրաստվածությու-

նը, այլև բարելավելու սովորողների առողջության վիճակը, նրանց ներգրավելու 

ֆիզիկական կուլտուրայի արժեքներին, բարձրացնելու ֆիզկուլտուրային 

կրթվածության մակարդակը: Ուստի մեր երկրի գյուղաբնակ դպրոցականների 

ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացումը պահանջում է 

մանկավարժական նոր մոտեցումների որոնում և փորձարկում, ինչը համար-

վում է արդիական հիմնախնդիր: Հետազոտություններն այս ուղղությամբ շա-

րունակվում են: 
 

Ф. Г. Казарян, Т. Л. Мкртчян 

Оценка уровня физического состояния 

сельских школьников Армении 

 

В работе впервые изучены признаки физического развития и двигательной 

подготовленности сельских школьников 11-15 лет обоего пола. Показано, что 

условия проживания и обучения в сельской местности в определенной степени 

оказывают влияние на физическое состояние учащихся. Признано, что для 

совершенствования учебного процесса по физическому воспитанию целесооб-

разна его спортизация на примере конкретного вида. 

 

 

F. G.Ghazaryan, T.L. Mkrtchyan 

Evaluation of Physical Status of Rural Students in Armenia 
 

In this work for the first time we have studied the signs of physical development 

and motor preparation of rural students of 11-15 years of both sexes. It is shown that 

the conditions of living and studying in the countryside to some extent affect the 

physical condition of students. It is acknowledged that in order to improve the 

educational process in physical education, its sports after the example of a specific type 

of sport is advisable. 
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