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THE INFLUENCE OF JILBERNE SYNDROME OF SPORTSMEN’ MENTAL AND
PHISICAL ACTIVITY

Hovhannisyan M. H. (ASIPC, Yerevan, Armenia)
Key words:: gilbert syndrome, athlete, psychological characteristics, physical acti vity.
The influence of Jilberne syndrome on sportsmen’ operability and mental state was investigated.
The high level of frustration and anxiety as well as a sufficient level of operability at
sportsmen with JS was found out.
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Հովհաննիսյան Ս. Վ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան)
Հոդվածը նվիրված է մարզիկների հոգեբանական պատրաստության բաղադրիչներից մեկին` բարոյակամային պատրաստությանը: Մանրամասն վերլուծված են
հեծանվորդների բարոյակամային դաստիարակության խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները:
Խնդրի այժմեականությունն ակներև է, քանզի հենց բարոյակամային որակներով
է պայմանավորվում հեծանվորդի շարունակական հաջողությունները: Սույն հիմնահարցի հրատապությունը բխում է նաև այն հանգամանքից, որ բարոյակամային
պատրաստությունն առ այսօր բավարար չափով ուսումնասիրված չէ, ինչպես նաև
առհասարակ դժվար է գրանցել և քանակապես գնահատել հեծանվորդի հոգեկան
պատրաստականության վիճակը:
Հանգուցային բառեր. հեծանվորդ, մարզիչ, պատրաստություն, վիճակ, հոգեկան կայունություն, բարոյակամային որակներ:
Մարզական պատրաստության բարոյահոգեբանական կողմը հաջողելու համար,
նախ և առաջ, կարևոր է իմանալ, թե ինչ պահանջներ է ներկայացնում մրցակցական
գործունեությունը հեծանվորդի հոգեկանին, և ինչ ճանապարհով կարելի է բարձրացնել ժամանակակից հեծանվասպորտի հոգեկան բեռնվածությունները հաղթահարելու արշավորդի կարողությունը: Ցավոք, բարոյակամային պատրաստությունն
առ այսօր բավարար չափով ուսումնասիրված չէ, առհասարակ դժվար է գրանցել և
քանակապես գնահատել հեծանվորդի հոգեկան պատրաստականության վիճակը,
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ինչպես նաև ճշգրտությամբ որոշել հոգեկան որակների կշիռը մարզական արդյունքների հասնելու գործում [3, էջ 67]:
Ըստ Գ. Դ. Գարբունովի տեսակետի՝ մարզիկի հոգեկան պատրաստության գործընթացը պայմանականորեն բաժանվում է չորս բաղադրամասերի, որոնցից երեքը
իրացվում են նախամրցումային և մրցումային պայմաններում, և միայն մեկը՝ տևական ու բավականին ծանր սահմանային բեռնվածություններով հագեցած բուն մարզումային գործընթացում [1]: Այդուհանդերձ, հեծանվորդի անձի, նրա «մարզական»
բնավորության ուղղորդված ձևավորումը բազմաթիվ գործոնների միասնական ներգործության արդյունք է, որտեղ առանձնակի պատասխանատու դերը հատկացված է
նրա մարզիչին: Վերջինիս խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի օգտագործելով
հեծանվասպորտով զբաղվելու ելակետային դրդապատճառներն ու հետաքրքրությունները, արշավորդների մոտ դաստիարակի նպատակասլացություն: Պարզաբանելով, ըստ ծավալի և լարվածության աճող բեռնվածություններով հագեցած մարզումների բարձր հասարակական և անձնական իմաստը, մարզիչը արշավորդի մոտ
ձևավորում է բարձր պատասխանատվության զգացում նրա պատրաստության և
ծրագրվող նվաճումների հանդեպ: Դրանով իսկ, նպաստավոր հիմք է ստեղծվում
հատկապես բարձր մարզական նվաճումների հոգևոր աղբյուր հանդիսացող դրդապատճառների համար [6, էջ 235]:
Բարձրակարգ մարզիչներին քաջ հայտնի է, որ մարզիկների հոգեբանական
պատրաստության ամենաբարդ հարցը տևական և ծայրահեղ լարված մարզումային
գործընթացի մոտիվացիայի խնդիրն է: Շատ մարզիչների համար բարդ և անլուծելի
հիմնախնդիր է մարզիկի մոտ անընդհատ կատարելագործվելու ցանկության պահպանումը այն բանից հետո, երբ նա հասել է որոշակի սահմանագծի և նրա ցուցանիշները ժամանակավորապես դադարել են առաջադիմել: Ոչ բոլոր հեծանվորդներին է կարելի համոզել, որ նրանք շարունակեն մարզվել նույն եռանդով և այնքան
շատ ուժ ծախսեն, որպեսզի փոքր-ինչ արագ հաղթահարեն մրցատարածությունը:
Այդ պատճառով, ցանկացած մարզիկի ձեռքբերումների աճին պարբերաբար անխուսափելիորեն վրա հասնող առաջին իսկ դադարը շատերի մոտ հանգեցնում է մարզական կատարելագործման մոտիվացիայի նվազմանը, իսկ այնուհետև, նաև աշխատասիրության և անձնվիրության թուլացմանը մարզումային ծանր աշխատանքում:
Հեծանվորդների բարոյագիտական դաստիարակության ներքո, նախ և առաջ,
հասկացվում է սպորտային գործունեության մեջ դրսևորվող վարքի նորմերի ողջ
միագումարությունը: Ընդհանուր գծերով, այդ նորմերը հանգեցվում են այն բանին,
որպեսզի մարզիկի վարքային դրսևորումները համարժեք լինեն մրցումների կանոնադրությանը, և հնարավորինս բացառվեն արշավորդի` «արժանավայել վարք»
հասկացության հետ անհամատեղելի գործողությունները: Մարզիչների՝ բարձրակարգ հեծանվորդներ պատրաստելու, բազում տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ
սպորտային բարձր արդյունքների հասնելը կախված է ֆիզիկական, հոգեկան և բարոյական որակների միասնությունից [6]: Այս որակների գիտակցված ամբողջացումը հնարավոր է դառնում միայն սպորտում ինքնակարգավորման արվեստի գագաթնակետին հասնելու շնորհիվ, ինչը շատ հազվադեպ է պատահում: Օրգանիզմի
հսկայական պահուստային ուժերը կայանում են հոգեկան կենտրոնացվածության
կատարելագործման մեջ: Այսպիսով, հեծանվորդների գործառական հնարավորությունների առավել լիակատար օգտագործումը և մարզական բարձր արդյունքների
ապահովումը հնարավոր է միայն եղած ներուժի կամային կենտրոնացվածության
շնորհիվ:
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Հեծանվորդի կամային պատրաստությունը «մարզական» բնույթի գծերի դաստիարակության գործընթացն է, առանց որի նրա սպորտային հաջողությունները
պարզապես անհնար են: Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստությունը ոչ միայն
ֆիզիկական որակների զարգացումն ու շարժողական հմտությունների ձևավորումն
է, այլև կամային որակների կատարելագործումը: Վերջիններս, թերևս մարզական
նվաճումների աճի ու խոշոր մրցաշարերում հաջողության ապահովման առավել
հզոր պահուստային ուժերն են:
Հեծանվային մրցաշարերում երբեմն երևան են գալիս այնպիսի հանգամանքներ,
որոնք լրացուցիչ պահանջներ են առաջադրում կամային պատրաստությանը, օրինակ, ցուրտն ու անձրևը՝ բազմօրյա հեծանվավազքի ժամանակ, խճուղային հեծանվավազքի փուլերից մեկի ընթացքում հեծանիվից վայր ընկնելը և դրա հետևանքների
հաղթահարումը, անվադողի ծակվելը և դրա հետևանքով՝ առաջ ընկած խմբին հասնելու (միանալու) անհրաժեշտությունը և այլն: Հոգնածության զգացողության հաղթահարման հոգեկան կայունությունը աստիճանաբար դառնում է հեծանվորդի գործառական պատրաստվածության բաղկացուցիչ մասը: Հոգեկան կայունության գործոնը շատ մեծ նշանակություն ունի հատկապես անաէրոբ հնարավորությունների
առավելագույն ակտիվացման հետ կապված աշխատանքում: Օրինակ, տեղից 1 կմ.
մրցատարածությամբ արագավազքն ու 4 կմ. հետապնդումով մրցավազքը ուղեկցվում են թթվածնային պարտքի բարձր ցուցանիշներով, ինչը առաջ է բերում շնչահեղձության, հոգնածության, գիտակցության կորստին սահմանակցող ցավի ծանր,
տանջալից զգացողություններ, որոնց հաղթահարման համար հեծանվորդից պահանջվում են յուրահատուկ կամային որակներ: Իսկ հեծանվորդի հոգեկան կայունությունը ձևավորվում է հեծանվասպորտի կոնկրետ առանձնահատուկ գործունեությունում, և դրա փոխադրման հնարավորությունը մեկ այլ բնույթի գործունեության կատարման նպատակով՝ այդքան էլ մեծ չէ: Մասնավորապես, էներգիայի անաէրոբ աղբյուրներով ապահովվող երկարատև աշխատանքները (խճուղային հեծանվավազքերը) պահանջում են որոշակիորեն այլ յուրահատուկ կամային որակներ: Այստեղ արշավորդից պահանջվում է կամային ճիգերի երկարատև և կայուն
լարում:
Այսպիսով, հեծանվորդի կամային պատրաստությունն իրենից ներկայացնում է
կամային որակների՝ իբրև լարված մրցապայքարի ընթացքում հաղթանակի հասնելու համար անհրաժեշտ բնավորության մշտական գծերի, ձևավորման նպատակով
նրա մտքերի, զգացմունքների և արարքների վրա ներգործության նպատակաուղղված գործընթաց: Կամային որակների յուրահատուկ համադրումը հեծանվորդին անհրաժեշտ է, մի կողմից, կոնկրետ մրցաձևի արտաքին դժվարությունները,
մյուս կողմից՝ սեփական անձնական ապրումները հաղթահարելու համար: Կամային որակների մեջ առաջին տեղում նպատակասլացությունն է, որը ենթադրում է
նպատակների առկայություն և դրանց նվաճմանն ուղղված կոնկրետ ակտիվ գործունեություն: Միանգամայն հասկանալի է, որ առանց բարձր նպատակի առկայության
հնարավոր չէ պատկերացնել արշավորդի, ով ունակ է հոգևոր և ֆիզիկական բոլոր
ուժերի կենտրոնացվածություն պահանջող ամենօրյա լարված աշխատանքի:
Նպատակը մարդու կամային գործունեության այն բաղադրիչն է, որը որոշում է
դրա ուղղվածությունը, կատարվող գործողությունների բնույթն ու ձևը: Մարզիկի
առջև պետք է դնել իրապես հասանելի, բայց այնպիսի նպատակներ, որոնք նրանից
կպահանջեն բոլոր ուժերի լարում: Նպատակի հստակությունը այնպիսի հիմնական
պայմաններից մեկն է, որոնք որոշում են մրցարշավորդների վարքը մարզական
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բարձր ցուցանիշների նվաճման համար մղվող պայքարում: Ըստ որում, առաջադրվում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հաջորդաբար տեղաբաշխված նպատակներ (մոտակա, միջանկյալ և հեռահար)՝ իրենց փոխկապակցվածության և փոխստորադասության մեջ [2, էջ 71]: Մարզիկին իրապես հասանելի, նոր, ավելի բարձր նպատակներ
առաջադրելը, դրանք նրա գիտակցությանը հասցնելը, ինչպես նաև մարզիկի կողմից
նպատակի յուրացման գործընթացն ու վերջինս՝ գործունեության անձնական նպատակ դարձնելը համարվում են հեծանվորդի կամային պատրաստության խնդիրներից մեկը, նոր մարզական արդյունքի հասնելու դիրքորոշման հիմնական բովանդակությունը: Այն դեպքում, երբ մարզիկը իր առջև դնում է անձնապես ձևակերպած
նպատակ, ապա հաճախ այդ հանգամանքը առաջ է բերում հուզմունք, որը բնորոշվում է վստահության և կասկածանքի հակասական ապրումներով:
Ժամանակակից բարձր նվաճումների սպորտը չափազանց բարձր պահանջներ է
ներկայացնում մարզիկի հուզական կայունությանը: Հուզական կտրուկ գրգռվածության դեպքում արյան մեջ տեղի ունեցող լրացուցիչ ադրենալինի արտազատումը
վայրկյենապես կարող է բարձրացնել մարզիկի արագաուժային հնարավորությունները: Սակայն հարկավոր է հիշել, որ հուզական գրգրռվածության և տագնապայնության բարձր մակարդակը ավելի հավանական է, որ ոչ թե դրական, այլ բացասական
ազդեցություն ունենա մարզիկների արդյունքների վրա: Ըստ ամերիկյան հոգեբան
Ռ. Մ. Նայդիֆֆերի տվյալների՝ շատ դեպքերում մարզիկների գործունեության համար ավելի օգտակար է թուլացածության վիճակը [5]: Շատ մարզիկների մոտ,
կարևոր մրցումներից առաջ, հենց հանգստությունն ու թուլացածությունն են համարվում նրանց բարձր պատրաստվածության ցուցանիշ:
Բարձրակարգ հեծանվորդներին բնորոշ է նաև ուշադրության կամային կենտրոնացման բարձր ընդունակությունը: Արշավորդի կարևորագույն որակը համարվում
է ուշադրությունը՝ սեփական, ներքին զգայություններից արագորեն դեպի այն արտաքին իրադարձությունները փոխադրելու ունակությունը, որոնք հարկավոր է
հաշվի առնել մարզական գործողություններ կատարելիս: Այն հեծանվորդը, ով ունակ չէ ներքին ապրումներից ու մտքերից արագորեն փոխադրվել արտաքին իրադարձությունների ուշադիր վերահսկմանը, հաճախակի ուշանում է մրցակիցների
մտադրություններն ընկալելիս, ինչը և նկատվում է արագավազքում, հեծանվահրապարակային և խճուղային խմբակային վազքերում: Ամբողջովին մրցումների արտաքին իրադրության մեջ «ներգրավված» մարզիկը, որպես կանոն, կորցնում է սթափ
ինքնահսկողության և մարտավարական բարդ խնդիրները լուծելու ընդունակությունը: Ինչպես ակնհայտ է դառնում Գ. Վ. Լոժկինի և Ե. Բ. Տերյոշինի ուսումնասիրության արդյունքներից, անձնային ժամանակի ընկալումը մարզիկի գիտակցության
մեջ կախված է նրա անհատականությունից [4]: Ժամանակի ընկալման բացառիկությունը մարզիկների մոտ բացատրվում է մի քանի պատճառներով, որոնցից
գլխավորներն են՝ մարզական կարիերայի սկզբունքային սահմանափակումն ու անցողիկությունը, մարզական արդյունքի ժամանակային ցուցանիշների բարձր նշանակությունը, մարզումների ժամանակային ցուցանիշները և այլն, ինչը մարզիկի
կյանքը դարձնում է խիստ կախյալ ժամանակից: Հարկավոր է հաշվի առնել ժամանակի անձնային հոգեբանական ընկալման յուրաքանչյուր մարզիկի առանձնահատկությունները և դրանցով ներգործել մարզական կյանքի ճգնաժամերի կանխարգելման վրա: Ժամանակային և կենսական ինքնակարգավորման առավել արդյունավետ
միջոցը նոր հեռահար նպատակների առաջադրումն է: Այսպիսով, հեծանվորդի համար շատ կարևոր է գիտակցել, որ ամենօրյա տանջալի մարզումների և մրցումներին
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PSYCHOLOGICAL SPECIFICS OF THE CYCLIST’S MORAL-VOLITIONAL READINESS

Hovhannisyan S. V. (YSU, Yerevan, Armenia)
Key words: cyclist; coach; readiness; state; mental stability; moral-volitional qualities.
The article is dedicated to one of the psychological preparedness components: moralvolitional readiness. Detailed analysis is provided of the cyclists’ moral-volitional
problems and their solution means.
The problem significance is evident, since it is exactly with moral-volitional qualities
that the cyclist’s continued success is conditioned by. The urgency of this problem stems
also from the fact that the moral-volitional readiness has not been sufficiently studied yet;
as well as, it is generally difficult to record and quantitatively assess the cyclist's mental
readiness state.
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Ղազարյան Ա. Հ. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան)
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Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ բնավորության շեշտվածության տիպերի հիմքում ընկած են նյարդային համակարգի անհավասարակշռությու187
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