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Աշխատանքը նվիրված է նոր ժամանակներում կանանց սպորտի 

միջազգային ճանաչման և զարգացման պատմությանը: 

Հանգամանորեն ներկայացվում է կանանց միջազգային 

ատլետիկայի ձևավորման գործընթացը, նկարագրվում է ինչպիսի 

խոչընդոտներ և դժվարություններ է հաղթահարել իր զարգացման 

պատմության ընթացքում՝ 20-րդ դարասկզբից մինչև վերջին 

ժամանակներս: 

Աշխատանքում նշվում է ատլետիկական միջազգային 

մրցումներում կանանց մասնակցության բուռն առաջընթացի մասին:  

Ընդգծվում է, որ ատլետիկան դարձավ այն առաջին մարզաձևերից, 

որտեղ կանայք իրենց կարողացան լիարժեք դրսևորել, և այսօր լիիրավ 

հավասարություն է կանանց և տղամարդկանց ատլետիկական 

մրցաձևերի միջև: 

Բանալի բառեր. կանանց սպորտ, միջազգային մարզական 

շարժում, կանայք օլիմպիական խաղերում, կանանց ատլետիկա, 

ատլետիկական մրցաձևեր: 
 

Նախաբան: Ատլետիկական վարժությունները իրենց ծագման 

պատմությամբ գնում են հին աշխարհի խորքերը: Վազքերից, ցատկերից 

և նետումներց մրցակցել են դեռ հազարամյակներ առաջ՝ Հին 

Միջագետքում, Հին Եգիպտոսում և զգալի զարգացման են հասել 

հատկապես Հին Հունաստանում, որտեղ ատլետիկական մրցաձևերը 

կազմել են Հին Հունական օլիմպիական խաղերի հիմքը: 

Ժամանակակից ատլետիկան ամենից առաջ ճանաչում և 

զարգացում է գտել Անգլիայում և հետո ԱՄՆ-ում՝ 19-րդ դարից սկսած: 

Համոզիչ է այն կարծիքը, որ 19-րդ դարավերջին եվրոպական 

երկրներում ատլետիկական ակումբների ու կանոնավոր գործող 
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խմբակների բացման հանգամանքն էլ խթան հանդիսացավ Հին 

Հունական օլիմպիական խաղերի վերակենդանացման գաղափարին:   

Այսօր ատլետիկան, լինելով աշխարհի ամենատարածված և 

մասսայական մարզաձևերից մեկը, հասել է իր զարգացման 

գագաթնակետին, մի քանի տասնյակի հասնող ատլետիկական 

մրցաձևերը, այդ թվում՝ կանանց, անցել են զարգացման և 

կատարելագործման  երկար ուղի: 

Հետազոտության նպատակը: Ներկայացնել նոր ժամանակներում 

կանանց սպորտի միջազգային ճանաչման և զարգացման 

պատմությունը, ինչպես նաև կանանց ատլետիկայում մրցաձևերի 

էվոլյուցիան: 

Հետազոտության մեթոդներն են. գրական և պաշտոնական 

էլեկտրոնային աղբյուրների վերլուծություն և ընդհանրացում, 

համեմատական վիճակագրություն: 

Դեռ անցած դարասկզբին լայն հասարակությունը խիստ 

բացասաբար էր վերաբերվում կանանց՝ ատլետիկայով և առհասարակ 

սպորտով զբաղվելուն: 

Պաշտպանելով իրենց հավասարության իրավունքը՝ ամբողջ 

աշխարհում կանայք սկսել էին ակտիվորեն զբաղվել ատլետիկայով: 

1904 թվականին Եվրոպայում առաջին անգամ այս մարզաձևից կանանց 

մրցումներ անցկացվեցին Գերմանիայում, իսկ այդ ժամանակա-

հատվածում ատլետիկայից կանանց առաջին ռեկորդներ գրանցվեցին 

ԱՄՆ-ում: 

Կանանց սպորտով զբաղվելու ցանկությունը շփոթեցրել էր 

ժամանակակից օլիմպիական շարժման հիմնադիրներին, Ատլետիկայի 

միջազգային ֆեդերացիան հրաժարվում էր գրանցել կանանց 

ռեկորդները: Այնուհանդերձ ՄՕԿ-ը մշակեց կանոնակարգեր, որոնք 

ուղղված էին կանանց սպորտի հետագա զարգացմանը: 

Ի հակակշիռ ՄՕԿ-ի դիրքորոշմանը՝ 1921 թվականին ստեղծվեց 

Կանանց սպորտի ասոցիացիան, որի հովանու ներքո Մոնտե Կառլոյում 

անցկացվեց Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի ատլետուհիների միջև մարզական 

հանդիպում, որն էլ կարելի է համարել «կանանց օլիմպիական խաղերի» 

նախատիպ: Այնտեղ ատլետիկայի մրցումների ընդարձակ ծրագիրը 

ներառում էր 10 մրցաձևեր՝ վազքեր, ցատկեր, նիզակի նետում և գնդի 

հրում [6]: 
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Կանանց մարզական շարժման տարածման հաջորդ քայլը կանանց 

միջազգային ասոցիացիայի կողմից 1922 թվականին Կանանց 

համաշխարհային խաղերի ստեղծումն ու անցկացումն էր: 

Նման իրադարձությունից հետո պարզապես աններելի կլիներ 

հետագայում անտեսել կանանց սպորտը և ներգրավումը հատկապես 

ատլետիկական մրցումներին: ՄՕԿ-ի որոշմամբ՝ 1928 թվականից ի վեր 

կանանց ատլետիկան ներառված է օլիմպիական խաղերի ծրագրում: 

1928 թվականի Ամստերդամի օլիմպիական խաղերում կանանց 

ատլետիկայի ծրագրում ընդգրկված էր ընդամենր 5 մրցաձև (աղ. 1), իսկ 

հետագայում ամեն հաջորդ խաղերին կանանց մրցաձևերը համալրվում 

էին: 1938 թվականից կանայք սկսեցին մասնակցել նաև Եվրոպայի 

ատլետիկայի առաջնությանը, ծրագրում ընդգրկված էր 9 մրցաձև: 

Հատկանշական է, որ կանանց Եվրոպայի առաջին առաջնությունը, որը 

կայացավ Վիեննայում, տղամարդկանց նույն տարում կայացած 

առաջնությունից (Թուրին) առանձին էր կազմակերպված. սա եղավ 

միակ առաջնությունը, որը համատեղ չէր [4;6]:  

Անցած դարի 80-90-ական թվականները կանանց ատլետիկայի 

բուռն զարգացման ժամանակաշրջան կարելի է համարել: Այսօր կանայք 

ատլետիկայում մրցակցում են բոլոր 24 դասական մրցաձևերում, ինչ 

տղամարդիկ: Այս փաստը վառ օրինակն է այն իրողության, որ 

ատլետիկան դարձավ այն մարզաձևը և, ինչու ոչ, մարդկային 

գործունեության ընդհանուր ոլորտներում առաջիններից մեկը, որտեղ 

կանայք իրենց հարաբերական հնարավորություններով չեն զիջում 

տղամարդկանց: Իհարկե, այս ամենը հնարավոր դարձավ ոչ միայն մեծ 

ցանկության և գենդերային հավասարության քաղաքականության 

շնորհիվ, այլ նաև էապես այս ամենին նպաստեցին ժամանակակից 

գիտատեխնիկական առաջընթացը, ինչպես նաև առողջագիտության 

ժամանակակից ձեռքբերումները [2]: 

Եթե նախորդ դարի կեսերին տարբեր ոլորտների մասնագետների 

կողմից նշվում էր, որ որոշ ատլետիկական մրցաձևեր հակացուցված են 

կանանց համար և անհամատեղելի են կանացի օրգանիզմի հետ, 

(միգուցե և իրավացի էին տվյալ ժամանակաշրջանի համար), ապա 

նույնը, անշուշտ, չես ասի մեր ժամանակներում [1; 3]: 

Առանձնահատուկ դրամատիկ պատմություն ունի մարաթոնյան 

վազքերում կանանց մասնակցությունը: Տասնյակ տարիներով արգելվել 

է կանանց մասնակցել մարաթոնյան վազքահերթերին. թեկուզ 

հաշվարկից դուրս՝ իրենց իսկ ուժերը ստուգելու կամ հաճույքի համար 
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չեն թույլատրել: Առաջին անգամ կանայք իրավունք ստացան 

պաշտոնապես մասնակցել մարաթոնյան վազքի մրցումներին 1972-73 

թվականներին ԱՄՆ-ում: Իսկ կանանց մարաթոնյան վազքը Եվրոպայի 

առաջնությունում առաջին անգամ անցկացվեց 1982 թվականից, 1983 

թվականի աշխարհի հենց իսկ անդրանիկ առաջնության ծրագրում 

արդեն առկա էր կանանց մարաթոնյան վազքը, իսկ օլիմպիական 

խաղերի ծրագրի մեջ ընդգրկվեց 1984 թվականի խաղերից սկսած:  

Աղյուսակ 1. 

Կանանց մրցաձևերը օլիմպիական խաղերում, Եվրոպայի և 

աշխարհի առաջնություններում համապատասխան 

տարեթվերին  

ՄՐՑԱՁԵՎԸ 1928 ՕԽ 1954 ԵԱ 2019 ԱԱ 

100մ  ✔ ✔ ✔ 

200մ   ✔ ✔ 

400մ    ✔ 

800մ  ✔ ✔ ✔ 

1500մ    ✔ 

5000մ    ✔ 

10,000մ    ✔ 

Մարաթոն   ✔ 

3000մ խ/վ   ✔ 

80մ,100մ ա/վ   ✔ ✔ 

400մ ա/վ    ✔ 

Բարձրացատկ  ✔ ✔ ✔ 

Ձողացատկ    ✔ 

Հեռացատկ   ✔ ✔ 

Եռացատկ   ✔ 

Գնդի հրում   ✔ ✔ 

Սկավառակի/ն.  ✔ ✔ ✔ 

Նիզակի նետում   ✔ ✔ 

Մուրճի նետում    ✔ 

Բազմամարտեր  ✔ ✔ 

20կմ քայլք    ✔ 

50կմ քայլք   ✔ 

4X100մ ✔ ✔ ✔ 

4X400մ   ✔ 
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Կանանց ատլետիկական մրցաձևերի ծրագրի մեջ վերջիններից 

ընդգրկվեցին եռացատկը, մուրճի նետումը, ձողացատկը, 

խոչընդոտավազքը՝ սկզբից 2000մ տարածությամբ, այժմ արդեն՝ 3000մ, 

որքան որ տղամարդկանց մոտ է: 

Վերջին մրցաձևը, որը լիիրավ հավասարություն բերեց կանանց և 

տղամարդկանց մրցաձևերի մեջ, 50կմ քայլքն էր, որը 2018 թվականին 

տեղ գտավ Եվրոպայի առաջնությունում, իսկ 2019 թվակա-նից արդեն 

ընդգրկված է աշխարհի առաջնության ծրագրի մեջ [6]: 

Ատլետիկական մրցաձևերի ծրագիրը կանանց մասնակցությամբ 

առաջին օլմպիական խաղերում, Եվրոպայի առաջնությունում և 

աշխարհի 2019 թվականի առաջնությունում ներկայացված են աղյուսակ 
1-ում: 

Իսկ ինչ վերաբերում է հայ ատլետուհիներին, կուզենայի 

հիշատակել վերջին տասնամյակների  իրադարձությունները, ասել է թե՝ 

անկախ Հայաստանի օրոք տեղի ունեցած զարգացումները մեր 

մարզուհիների հետ կապված: 

Նախ՝ հարկ է նշել, որ դեռ հին ժամանակներից հայ ժողովրդի մեջ 

միշտ էլ կարևորվել ու գնահատվել է կնոջ դերն ու նշանակությունը 

հասարակական կյանքում: Նոր ժամանակներում, սկսած Առաջին 

Հանրապետությունից՝ կանայք դիտվել են որպես հավասար 

իրավունքների տեր քաղաքացիներ, ինչ տղամարդիկ: 

Ներկա ժամանակներս կանայք Հայաստանում կազմակերպվող 

ատլետիկայի մրցումներում մասնակցում են առանց որևէ 

խտրականության՝ կապված մրցաձևերի ծրագրերի հետ: Հատկանշական 

է, որ ՀՀ ատլետիկայի վերջին տարիների առաջնություններում կանանց 

մրցաձևերի ծրագիրը երբեմն նույնիսկ ավելին է, քան տղամարդկանցը, 

խոսքը մուրճի նետում մրցաձևի մասին է, որը, ինչպես գիտենք, 

միջազգային ասպարեզում ամենավերջիններից է մտել կանանց 

մրցումների ծրագրի մեջ: Իսկ այս մրցաձևում վերջին տարիների 

անփոփոխ առաջատարը հանդիսանում է ՀՀ ռեկորդակիր վանաձորցի 

Ժաննա Շահնազարյանը: 

Անկախ Հայաստանի օրոք առաջին կին ատլետուհին, որը 

մասնակցեց օլիմպիական խաղերին, վանաձորցի վազորդուհի Աննա 

Նասիլյանն էր (2000թ., 800մ): 2004թ. օլիմպիական խաղերին մասնկցելու 

հնարավորություն ստացավ նույնպես վանաձորցի Մարինե Ղազարյանը 

(100մ), իսկ 2008թ. օլիմպիական խաղերին՝ երևանցի Անի Խաչիկյանը 

(100մ): 2012թ. Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունք 
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ձեռք բերեց գյումրեցի նիզականետորդ Քրիստինե Հարությունյանը: Իսկ 

Ռիո 2016-ի օլիմպիական խաղերում ուշագրավ է, որ հայ ատլետների   

5-հոգանոց թիմից 4-ը ատլետուհիներ էին (Ամալյա Շարոյան, Գայանե 

Չիլոյան, Լիլիթ Հարությունյան, Դիանա Խուբեսերյան): Նշեմ նաև, որ        

Գ. Չիլոյանը համարվում է պատմության մեջ օլիմպիական խաղերին 

մասնակցած ամենակրտսեր մարզուհիներից մեկը ատլետիկա 

մարզաձևում:  

Ա. Շարոյանը և Գ. Չիլոյանը տարբեր տարիներին միջազգային 

մրցասպարեզներում հասել են որոշակի հաջողությունների:                    

Գ. Չիլոյանը պատանիների աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում 

կարողացել է դուրս գալ եզրափակիչ փուլ 200մ վազքատարա-

ծությունում, ինչպես նաև միջազգային մրցումներում դարձել է հաղթող 

ու մրցանակակիր, և նրան է պատկանում 200մ վազքատարածության ՀՀ 

ներկայիս ռեկորդը: Իսկ Ա. Շարոյանը դարձել է տարբեր միջազգային 

մրցումների բազմակի հաղթող և մրցանակակիր, նա նաև հանդիսանում 

է Հայաստանի մի շարք ռեկորդների հեղինակ (400մ, 400մ ա/վ, 

հեռացատկ, փոխանցավազք):  

Որոշակի հաջողությունների են հասել մեր ցատկորդուհիներից 

նախ՝ Հայկանուշ Բեկլարյանը, ով հանդիսանում էր եռացատկից 

Հայաստանի երկար տարիների  ռեկորդակիրը (2011թ.) և կարողացել է 

միջազգային մրցումներում դառնալ հաղթող և մրցանակակիր, ինչպես 

նաև Յանա Աբրահամյանը, որը վերջերս (19.05.2021) կարողացավ 

թարմացնել ՀՀ եռացատկի ռեկորդը մեկ սանտիմետրով, որն այժմ 

հավասար է 13,16 մետրի, Յ. Աբրահամյանը հեռացատկից ևս ցուցադրել 

է բավակնին բարձ արդյունքներ [5]: 

 Սակայն, այնուհանդերձ, պետք է նշել, որ մեր ատլետուհիներին 

խոչընդոտող թերևս միակ հանգամանքը, ինչպես Հայաստանում 

մարզվող բոլոր ատլետների համար, եղել և ցավոք դեռ շարունակում է 

մնալ, ատլետիկական ժամանակակից պայմանների բացակայությունը: 

Եզրահանգում: Այսպիսով, հազարամյակների պատմություն 

ունեցող մարզաձև, որը, անցնելով դարերի և քաղաքակրթություների 

փորձություններով, այսօր մեզ է ներկայանում իր զարգացման 

ամենաբարձր փուլին հասած: Ատլետիկան դարձավ այն առաջին 

հասարակական ոլորտներից մեկը, որտեղ կանայք կարողացան 

հաղթահարել բոլոր խտրականությունները սեռային առումով, և այսօր 

շարունակում են իրենց դրսևորել որպես տղամարդկանց լիիրավ, 

հավասար մարզիկներ: 
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Այսօր սպորտը և հատկապես ատլետիկան պատկերացնելը 

նույնիսկ անհնար է առանց կանանց մասնակցության: Ներկայումս 

կանայք մասնակցում են ատլետիկական ամենահեղինակավոր բոլոր 

մրցաշարերին և իրենց ներկայությամբ ավելի են գեղեցկացնում ու 

դիտարժան դարձնում այս համամարդկային մարզաձևը՝ ատլետիկան:  

 

ЭВОЛЮЦИЯ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Барсегян Г. Е. 

 

Работа посвящена истории международного признания и развития 

женского спорта в новые времена.  

Подробно представляется процесс развития женской 

международной легкой атлетики, описывается, какие препятствия и 

трудности она преодолела на протяжении истории своего развития с 

начала 20-го века до последних времен.  

В работе отмечается стремительный прогресс участия женщин в 

международных соревнованиях по легкой атлетике.  

Подчеркивается, что легкая атлетика стала одним из первых видов 

спорта, в котором женщины смогли полностью проявить себя, и сегодня 

существует полноправное равенство между мужскими и женскими 

легкоатлетическими дисциплинами. 

Ключевые слова: женский спорт, международное спортивное 

движение, женщины на олимпийских играх, женская легкая атлетика, 

легкоатлетические дисциплины. 

 

EVOLUTION OF WOMEN'S PARTICIPATION IN ATHLETICS 

Barseghyan G. Y. 

 

The work is dedicated to the history of international recognition and 

development of women's sports in modern times. 

The process of developing women's international athletics is presented in 

detail, it is described what kind of obstacles and difficulties it has overcome 

during its development history, from the beginning of the 20th century to the 

recent times. 

The work notes the rapid progress of women's participation in 

international athletics disciplines.  
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It is emphasized that athletics became one of the first types of sports 

where women were able to fully express themselves, and today there is a full 

rights equality between men‘s and women‘s athletics disciplines. 

Keywords: women's sports, international sports movement, women in 

the Olympic games, women's athletics, athletics disciplines. 
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