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ბერიანიძე ნინო-ასისტ. პროფესორი
კორინთელი ელენე ასოც. პროფესორი.
პაპუკაშვილი ნელი - ასისტ. პროფესორი.
ნაშრომში წარმოდგენილია ქ. თბილისის ტანვარჯიშის განვითარების ცენტრში
სპორტულ აკრობატიკაში მოვარჯიშე გოგონათა უახლესი მონაცემები მათი
მამოძრავებელი აპარატის და ფუნქციური ძვრადობის შესაბამისი კორელაციის გათვლისწინებით.
ბოლო სამი წელია სისტემატური დაკვირვებები ტარდება აღნიშნული
სპორტული სკოლის ყველა ასაკის, სქესის და კვალიფიკაციის აკრობატ
სპორტსმენებზე.მიღებულია
უამრავი
ექსპერიმენტული
მასალა,
რომლის
განზოგადება ხდება სპორტსმენთა მომზადებით დაინტერესებულ მწვრთნელებთან
ერთად.
ჩვენი კვლევის ძირითადი მიზანი იყო შეგვესწავლა აკრობატ გოგონათა
ფიზიკური და ფუნქციური შესაძლებლობანი, მოგვეძებნა წონასთან დაკავშირებული
მახასიათებელი
ცვლილებები,
ოპტიმალური
გზა
მათი
ხარისხობრივი
გაუმჯობესების მიზნით, რაც მწვრთნელს მისცემს გადაწყვეტილების მიღების
საშუალებას, თუ რომელი სპორტსმენი ან სპორტსმენთა ჯგუფი
(გოგონათა
წყვილები, ვაჟთა წყვილები, შერეულ წყვილები, გოგონათა ჯგუფი, ვაჟთა ჯგუფი)
მიიღებდა მონაწილეობას საპასუხისმგებლო შეჯიბრებაში.
ამ მიმართულებით სპორტსმენთა გაწვრთნილობის დადგენა ერთ-ერთ
ურთულეს საკითხს წარმოადგენს, რადგანაც მათი სრულყოფილი და მაღალი
სპორტული მაჩვენებლის ჩვენება მხოლოდ ვარჯიშის
ინდივიდუალური
შესრულების პირობებშია შესაძლებელი.რაც შეეხება წყვილებსა და შერეულ
წყვილებს
ვარჯიშის
შესრულებული
მოქმედების
ხარისხი
თანაბარი
პასუხისმგებლობით ნაწილდება მეწყვილეს მოქმედებაზე, განსაკუთრებით იმ დროს
როცა ადგილი გვაქვს არათანაბარი წონის, გაწვრთნილობის განსაკუთრებული
ფიზიკური შესაძლებლობების და ფუნქციური მონაცემების გოგონებთან.
ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საშეჯიბრო მზადების პერიოდში
დაგვედგინა სხვადასხვა ასაკის გოგონათა სხეულის წონის და გაწვრთნილობის
მიხედვით ფუნქციური და სამოძრაო აპარატის მდგომარეობა და მიღებული
შედეგების მიხედვით კორექტირების შეტანა სპორტსმენთა დაჯგუფების
ჩამოყალიბების დროს.
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ამ საკითხებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულია შრომები (1,2,3,) სადაც მოცემულია სპორტსმენთა ინდივიდუალური მონაცემები მათზე დაყრდნობით დავადგინოთ არსებულ მოცულობაში და ჯგუფური პირობების შემთხვევაში როგორ
კორექტირების შეტანას მოითხოვს.
დაკვირვებები ტარდებოდა ქ. თბილისის ტანვარჯიშის
განვითარების
სპორტულ ცენტრში, სადაც ვარჯიშით დაკავებულია საქართველოს ყველა რანგის
აკრობატი, რომელთა სწავლების და წვრთნის პროცესში აქტიურ მონაწილეობას
ღებულობს საქართველოს ამ დარგით დაკავებული წამყვანი სპეციალისტები.
დაკვირვების ქვეშ ავიყვანეთ მაღალი კვალიფიკაციის 15 სპორტსმენი, რომლებიც
პირობითად დავყავით საკუთარი წონის გათვალისწინებით. პირველ ჯგუფში
გაერთიანდნენ სპორტსმენები, რომელთა წონა მერყეობდა 40 კილოგრამამდე (ექვსი
სპორტსმენი), მეორე ჯგუფში იყვნენ 40 კილოგრამზე მეტი სპორტსმენები. ორივე
გამოსაკვლევ ჯგუფში შეისწავლებოდა სხეულის წონა, პულსი, სპირომეტრული
მონაცემები, ხელის ძალა მოსვენებულ მდგომარეობაში და საწვრთნო ფიზიკური
დატვირთვის შემდეგ. მონაცემები აღებულია განსხვავებული წონის მაგალითზე.
შედეგები და მათი განხილვა.

პულსი
№

ცდის პირი

წონა

დატმდე

დატ.
შემ

სპირომეტრია
მილილიტრებში

40 კილოგრამზე ქვევით წონის გოგონებზე ჩატარებული გამოკვლევებით
დადგინდა, რომ:
ცხრილი 1
ხელის ძალა

დატმდე

დატ.
შემ

1

მაჭავარიანი

25

98

89

1500

10

11

2

გოგლიძე

33

98

98

2000

17

17

3

კაკაბაძე

36

99

100

1500

13

10,5

4

ომიაძე

22,3

98

114

1500

16,5

16,5

5

სილაგაძე

25

98

129

1500

13

10,5

6

ბაიდური

40

98

154

2400

30

28

32

98,1

114

1733

17,4

16,5

საშუალო

5

40 კილოგრამზე ქვევითი წონის აკრობატ გოგონათა მონაცემები
მოსვენებულ მდგომარეობაში. სხეულის წონა სპორტსმენთა შორის მერყეობდა
ოცდაორი კილოგრამიდან 40 კილოგრამის ფარგლებში და საშუალოდ უდრიდა 32
კილოგრამს. პულსი მოსვენებულ მდგომარეობაში მერყეობდა წუთში 98 და 99-ის
ფარგლებში, ფიზიკური ვარჯიშიდან 2-3 წუთის შემდეგ მერყეობდა წუთში 89-დან
154- ის ფარგლებში და საშუალოდ იყო 114. სპორტსმენთა შორის განსხვავებული
მონაცემები მივიღეთ სპირომეტრული მონაცემებით, რომელიც განისაზღვრებოდა
მშრალი სპირომეტრის საშუალებით და სპორტსმენთა შორის მერყეობდა 1500 დან
2400 მილი ლიტრის ფარგლებში.რაც შეეხება ხელის ძალის მაჩვენებლებს ცდის
პირთა შორის მერყეობდა 10 და 30 კილოგრამის ფარგლებში და საშუალოდ უდრიდა
17,4 კილოგრამს. ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ დაქვეითდა
საშუალო
მონაცემებით და უდრიდა 16,5 კილოგრამს.
რაც შეეხება მეორე ჯგუფის (40კილოგრამის ზევით) სპორტსმენებს პირველი
ჯგუფის სპორტსმენებისაგან განსხვავებით სხეულის წონა მერყეობდა 42 კილოგრამიდან 58 კილოგრამის ფარგლებში და საშუალოდ იყო 49 კილოგრამზე ცოტა
მეტი. პულსი მოსვენებულ მდგომარეობაში მერყეობდა წუთში 99,7-ის ფარგლებში,
ფიზიკური ვარჯიშის შემდეგ მერყეობდა 98-დან 154-მდე და საშუალო მონაცემებით
იყო 117.
სპირომეტრული მონაცემები ცდის პირთა შორის მერყეობდა 2100-დან 2600
მილილიტრის ფარგლებში და საშუალოდ იყო 2433 მილილიტრი მივიღეთ პირველ
ჯგუფთან შედარებით განსხვავებული მონაცემები.

პულსი
№

ცდის პირი

წონა
კგ.

დატმდე

დატ.
შემ

სპირომეტრია
მილილიტრებში

ცხრილი 2.
ხელის ძალა

დატმდე

დატ.
შემ

1

მარიამი

58

98

106

2100

22

24

2
3

შელია
ბაიდური

50
42

99
98

112
154

2300
2400

20,5
30

20,5
28

4

მღებრიშვილი

45

98

132

2600

25

26

5

იაკობაშვილი

50

99

98

2300

21

21

6

ჩქარეული

50

99

117

2000

26

25

7

კოდალაშვილი

45

99

103

2500

28

27

8
9

ფოფხაძე
ჩაკვეტაძე

50
53

98
98

97
98

2500
2100

28
31

27
31

49,2

99,7

117

2433

25,1

25,4

საშუალო
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40 კილოგრამი და ზევითი წონის აკრობატ გოგონათა მონაცემები
მონაცემები მივიღეთ ხელის ძალის განსაზღვრის შემთხვევაშიც ცდის პირთა
შორის ხელის ძალა მერყეოდა 21-დან 30 კილოგრამის ფარგლებში და საშუალოდ
უდრიდა 25,1 კილოგრამს. ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ ხელის ძალა მერყეობდა
21 კილოგრამიდან 31 კილოგრამის ფარგლებში და საშუალოდ უდრიდა 25,4
კილოგრამს.
მიღებული მონაცემებიდან ირკვევა, რომ სპორტსმენთა სხეულის
წონა
რომელიც მერყეობს 40 კილოგრამიდან 58 კილოგრამის ფარგლებში გარკვეულ
გავლენას ახდენს მამოძრავებელ აპარატზე და განსაკუთრებით ფუნქციურ
ცვლილებებზე. ასე მაგალითად დაბალი წონის აკრობატების პულსის სიხშირე
ფიზიკური დატვირთვის დროს იყო 114 და მეორე კატეგორიის სპორტსმენებში 117
დარტყმა წუთში. უფრო დიდი სხვაობა იქნა მიღებული სპირომეტრული
მაჩვენებლების მიხედვით. თუ პირველი წონითი კატეგორიის სპორტსმენებისათვის
იყო 1733 მილი ლიტრი ამავე ასაკის მეორე ჯგუფის სპორტსმენ გოგონებისათვის იყო
2433 მილი ლიტრი.
ასევე მკვეთრი სხვაობით ხასიათდება ხელის ძალის მაჩვენებელიც, რომელიც
პირველი წონითი კატეგორიის სპორტსმენებისათვის მოსვენებულ მდგომარეობაში
იყო 17,4 კილოგრამი, ხოლო მეორე კატეგორიის სპორტსმენებისათვის 25,1
კილოგრამი, ფიზიკური ვარჯიშის შემდეგ მათ შორის სხვაობა კიდევ უფრო
შესამჩნევი გახდა. ასე მაგალითად: პირველი ჯგუფის სპორტსმენებში დატვირთვის
შედეგად შემცირდა თითქმის ერთი კილოგრამით, ხოლო მეორე ჯგუფში გამოიკვეთა
ზრდის ტენდენცია. გარდა ამისა პირველ შემთხვევაში 50% სპორტსმენებში
შეინიშნება ძალის დაქვეითება, თუმცა დაახლოებით მსგავსი მდგომარეობაა მეორე
ჯგუფის სპორტსმენებში.
მიღებული მონაცემების საფუძველზე მივედით იმ დასკვნამდე რომ ერთი და
იგივე დატვირთვისას პირველი ჯგუფის სპორტსმენები უფრო მეტად იღლებიან, რაც
გამოიხატება მიღებულ მონაცემებში, მაშინ როდესაც მეორე ჯგუფის სპორტსმენები
უფრო მეტი მუშაობისუნარებიანი არიან.
რეზიუმე
საქართველოს აკრობატ გოგონათა ფიზიკური და ფუნქციურ მონაცემთა მაჩვენებლები საერთაშორისო შეჯიბრებისათვის მზადების პერიოდში.
სპორტულ აკრობატიკაში მოვარჯიშე გოგონათა უახლესი მონაცემების
აღრიცხვა მათი მამოძრავებელი აპარატის და ფუნქციური ძვრადობის შესაბამისი
კორელაციის გათვალისწინებით. ბოლო სამი წელი სისტემატური დაკვირვებები
ტარდება ყველა ასაკის, სქესისა და კვალიფიკაციის აკრობატებზე.
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ჩვენი დაკვირვებებით შეივსწავლეთ აკრობატ გოგონათა ფიზიკური და ფუნქციური შესაძლებლობანი, მოვიძიეთ წონასთან დაკავშირებით მახასიათებელი ცვლილებები და ოპტიმალური გზა მათი ხარისხობრივი გაუმჯობესების მიზნით, ეს
შედეგები მწვრთნელებს აძლევს საშუალებას, რომ მიიღონ ზუსტი გადაწყვეტილება
იმის შესახებ, თუ რომელი სპორტსმენი ან სპორტსმენთა ჯგუფი (გოგონათა
წყვილები, ვაჟთა წყვილები, შერეული წყვილი, გოგონათა ჯგუფი - ,,სამეული“, ვაჟთა
ჯგუფი ,,ოთხეული“) მიიღებდა მონაწილეობას მაღალი რანგის შეჯიბრებაში.
დაკვირვების ქვეშ ავიყვანეთ მაღალი კვალიფიკაციის 15 სპორტსმენი და პირობითად დავყავით საკუთრივ წონის მიხედვით. პირველ ჯგუფში შევდინენ 40
კილოგრამამდე წონის, მეორე ჯგუფში 40 კილოგრამზე მეტი წონის სპორტსმენები.
მიღებული მონაცემების საფუძველზე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ერთი და
იგივე დატვირთვისას პირველი ჯგუფის სპორტსმენები უფრო მეტად იღლებიან
ვიდრე მეორე ჯგუფის სპორტსმენები.
Georgian acrobat girls' physical and functional data indicators for the preparatory period of
international competitions
Summary
The newest data of girls training in acrobatic gymnastics is collected under the consideration of
their musculoskeletal and functional movement apparatus. For the last three years acrobats of all ages,
sexes and qualifications have been systematically observed. By means of our observation we learned
about acrobat girls' physical and functional abilities. We discovered characteristic changes which
correlate with weight and we searched for a way of optimal improvement with the objective of
finding the optimal way of their qualitative improvement. These results enable the instructors to take
exact decisions on which athlete or which groups of athletes (girls pair, boys pair, mixed pair, girls
trio, boys quartet) will take part in high-ranking competitions. We observed fifteen highly qualified
athletes and divided them different groups according to their weight. The first group was composed
of girls under forty kilogram whereas the second group was composed of athletes above forty
kilogram. Based on the collected data, we concluded that under the same burden athletes which were
in the first group become more tired than athlete in the second group.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. ჩიტაშვილი დ., ბერიანიძე., ნ., კორინთელი ე., საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მაცნე. ბიომედიცინის სერია, თბ., 2015, 41,3-4, 175-179.
2. Масальчин К. А., Манцилов С. Н. Теория и практика физической культуры, 1988,
9, 25-26.
3. Филин В. П. Теория и методика юнешеского спорта. М., Изд-во «Физкультура и
спорт», 1987, 251 с.

საკვანძო სიტყვები: აკრობატიკა, სპირომეტრია,

საყრდენ-მამოძრავებელი

აპარატი, ფუნქციური მაჩვენებლები.
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გარუჩავა მურად -ასოცირებული პროფესორი
ყველასათვის კარგად არის ცნობილი რომ სპორტსმენის კვებაში გამოყენებული
საკვები უნდა იყოს სრულფასოვანი, კერძოდ კარგად დაბალანსებული.
საკვები წარმოადგენს ქიმიური ნივთიერბების რთულ კომპლექსს,რომლის
შემადგენლობაში შემავალი ნივთიერებები განსხვავდებიან
ერთმანეთისაგან
სხვადასხვა სტრუქტურით,თვისებებითა და ადამიანის ორგანიზმზე სხვადასხვა
ფიზიოლოგიური ზემოქმედებით.
ადამიანის საკვები შეიცავს 600-ზე მეტ ნივთიერებას,რომელიც აუცილებელია
ადამიანის ცხოველმყოფელობისათვის.ყველა ამ ნივთიერებებს თავისი ადგილი
უჭირავს ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესებში.საკვებთან
ერთად მიღებული არაორგანული და ორგანული ნივთიერებების 96%-ს გააჩნია ესა
თუ ის სამკურნალო თვისებები.ამიტომ ადამიანის ჯანმრთელობა ბევრად არის
დამოკიდებული კვებით რაცოინში ამ ნივთიერებების რაოდენობრივ შედგენილობასა
და თანაფარდობაზე.
წარმოდგენილი სტატიის მიზანია - მიაწოდოს სპორტსმენს სპორტული კვების
შესახებ ინფორმაცია. გააცნოს სრულფასოვანი საკვები ცილა და მისი ამინონჟავური
შედგენილობა. სტატიაში განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილებულია შეუცვლელ
ამინომჟავებზე,რომლებიც სპორტსმენის საკვები რაციონის ძირითადი შემადგენელი
კომპონენტია.
შეუცვლელი ამინომჟავები არ სინთეზირდებიან ადამიანის ორგანიზმში,
ამიტომ ისინი სპორტსმენმა უნდა მიიღოს რეგულარულად საკვები ცილებიდან.
რამეთუ შეუცვლელი ამინომჟავების ნაკლებობა ან არარსებობა საკვებ ცილებში
საშიშია სპორტსმენის როგორც ჯამრთელობისათვის (ნივთერებათა
ცვლის
დარღვევა, ზრდაში შეჩერება, სხეულის მასის დაკარგვა), ასევე მისი მომავალი
წარმატებისათვის.
ამინომჟავეები ცილების საშენ მასალას წარმოადგენენ, აგრეთვე ისინი
სპორტსმენის სხდადასხვა ორგანიზმის შემადგენლობაშიც არიან. ცილები
აუცილებელია არა მარტო კუნთოვანი ქსოვილების ფორმირებისათვის, არამედ ისინი
შედიან ჰორმონების, თმების, ფრჩხილების შემადგენლობაში და სხვა.
ორგანიზმში, ცილის შენებაში ძირითადად მონაწილეობას ღებულობს 20
ამინომჟავა. აქედან 8 ამინომჟავა არ გამომუშავდება ორგანიზმის მიერ, ამიტომ ისინი
ორგანიზმში მიიღება ან ყოველდღური საკვები რაციონიდან ან საკვები დანამატების
სახით. ამიტომაც ამ 8 ამინომჟავას ეწოდება შეუცვლელი ამინომჟავები. დანარჩენი 12
ამინომჟავა შეიძლება გამომუშავდეს ღვიძლში. მათ ცვლადი ამინომჟავები ეწოდება.
რადგანაც ამინომჟავების წარმოქმნის პროცესი ორგანიზმში საჭიროებს საკმაოდ დიდ
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დროს, ამიტომ უმჯობესია ამინომჟავები ჩავრთოთ ადამიანის კვების რაციონში ან
მივიღოთ საკვები დანამატების სახით. ამას გარდა გვაქვს ნახევრადცვლადი
ამინომჟავები.
ასეთი
ამინომჟავები
შეიძლება
წარმოიქმნას
შეუცვლელი
ამინომჟავებიდან. ნახევრად ცვლადი ამინომჟავეების სინთეზიც მოითხოვს საკმაოდ
დიდ დროს, ამიტომ უმჯობესია სპორცმენის საკვები
რაციონი
შეიცავდეს
შეუცვლელ ამინომჟავებს ან ნახევრად შეუცვლელ ამინომჟავები მივიღოთ
დანამატების სახით. ამას გარდა გვაქვს თავისუფალი ამინომჟავები, რომლებიც
თავისუფალ მდგომარეობაში მზადაა ადამიანის ორგანიზმში შესათვისებლად. ასეთ
ამინომჟავებს ეწოდება მარცხნივ მბრუნავი (სხვა სიტყვებით, ისინი ბრუნავენ
მარცხნივ) ამინომჟავები და აღინიშნება - L ასოთი. (Levo =მარცხენა).
სპორტსმენის კვებაში დიდი გამოყენება აქვს ე.წ. BCAA (БЦAА) ამინომჟავების
კომპლექსს. უნდა აღნიშნოს რომ სპორტსმენის კვებაში განსაკუთრებული ადგილი
აქვს ლეიცინს. მას ღებულობენ ცხოველების კუნთებისაგან. უახლოესი საკვები
დანამატი რომელთა შემადგენლობაშ შედის BCAA, შეიცავენ 8-10-ჯერ მეტ ლეიცინს
ვიდრე ვალინსა და იზოლეიცინს.
H3 C

CH
H3 C

CH

COOH

NH2

ვალინი
(α-ამინოიზოვალერიანმჟავა)
იმ ადამიანებისათვის რომლებიც სპორტით არიან დაკავებული, ვარჯიშის დროს
BCAA გამოიყენებენ როგორც ენერგიის წყარო. ასე რომ ვარჯიშის შემდეგ თუ
სპორცმენი თავის ამინომჟავურ მარაგს არ შეავსებს, მაშინ მისი ორგანიზმი
დაექვემდებარება კატაბოლიზმს და ვარჯიშის შემდგომი შედეგი შემცირდება 10ჯერ.
ლეიცინი, იზოლეიცინი და ვალინი სპორტსმენის ორგანიზმისათვის საჭიროა
არა მარტო როგორც ამინომჟავური ერთეული, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა,
განსაკუთრებული
პროცესებისათვის,
არამედ
მათგან
ხდება
სხვადასხვა
ამინომჟავებისა და ნივთიერებების სინთეზი.
H3 C
CH CH2
CH
COOH
H3 C

NH2

ლეიცინი
(α-ამინოიზოკაპრონმჟავა)
მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი L კარნიტინის
სინთეზი. სისხლში ლეიცინის მაღალი შემცველობაა აუცილებელი L კარნიტინის
სინთეზისათვის. თუ ორგანიზმში არ ხდება კარნიტინის თუნდაც მცირე
რაოდენობით სინთეზი, ან მისი მიღება საკვები დანამატების სახით, მაშინ
შეუძლებელია ორგანიზმმა დაწვას ცილები, ან შეინარჩუნოს სტაბილური
გულსისხლძარღვთა სისტემა.
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H3C
CH
H3C

CH2

CH

COOH

NH2

იზოლეიცინი
(α-ამინო, β-მეთილ, β-ეთილპროპიონმჟავა)

რეკომედირებულია BCAA - ს გამოყენება 7-10გრ რაოდენობით ვარჯიშის დაწყებამდე
და ვარჯიშის შემდეგ. ამით შენარჩუნებული იქნება მისი მაღალი დონე სისხლში და
კუნთებში არა მარტო ვარჯიშის დროს, არამედ ვარჯიშის შემდეგაც. დასვენების
დღეებშიც სასურველია ბისიაის მიღება, მხოლოდ შემცირებული დოზით.
დღეისათვის ძალიან ხშირად გვხვდება გაყიდვაში BCAA -ამინომჟავები
რომლებიც შეიცავენ ამინომჟავებს თავისფუალი ფორმით. ეს ამინომჟავებია:
იზოლეიცინი, ლეიცინი, ვალინი, გლუტამინი და არგინინი. BCAA-ამინომჟავების
მწარმოებლების რეკომენდაციით უმჯობესია ამ ამინომჟავების მიღება ვარჯიშის
შემდეგ, რადგან ვარჯიშის შემდეგ ამ ამინომჟავების შეთვისება ორგანიზმის მიერ
მაქსიმალურია. კვლევებმა გვიჩვენა რომ სპორტული დატვირთვის შედეგად
სპორტსმენში მცირდება BCAA შემცველობა. განსაკუთრებით ლეიცინის. ამ დროს
ორგანიზმში სწრაფად იწყება მეტაბოლური პროცესები, რომლებიც მიმართულია
BCAA - ნორმირებისაკენ. ე.ი. დაშლას იწყებენ კუნთს ცილები, რომლებიც
წარმოადგენენ BCAA ამინომჟავების ძირითად შემცველებს. BCAA მიღება დანამატის
სახით საშუალებას იძლევა მოხდეს მისი სწრაფი აღდგენა და ახალი კუნთოვანი
ქსოვილების წარმოქმნა.
ბოლო ხანებში მეცნიერების განსაკუთრებული ყურადღება
მიიპყრო
ლეიცინმა, როგორც АТФ - ის წარმოქმნის წყარომ. АТФ არის ორგანიზმის მთავარი
ენერგეტიკული სუბსტრატი. ლეიცინის დაჟანგვა კუნთებში გვაძლევს უფრო მეტ
მოლეკულა АТФ-ს, ვიდრე გლუკოზის იგივე რაოდენობა. თუ გავითვალისწინებთ
იმას რომ ლეიცინის და გლუკოზის დაჟანგვა მიმდინარეობს სხვადასხვა გზით, მაშინ
უნდა ვიგულისხმოთ რომ სპორტსმენი ღებულობს ენერგიას ორ წყაროდან. ე.ი. თავის
ძალას აღიდგენს ძალიან მოკლე დროში. BCAA განიხილება როგორც კუნთების
ძირითადი
„საწვავი“
რომელიც
აუმჯობესებს
სპორტულ
მაჩვენებლებს,
ჯამრთელობის მდგომარეობას და ის აბსოლუტურად უვნებელია. BCAA ორგანიზმში
არ სინთეზირდება. სპორტსმენი მას იღებს მხოლოდ საკვებიდან და სპეციალური
დანამატებიდან
ВСАА(ინგლისურიდან. branched-chain о acids - ამინომჟავები განშტოებული
ჯაჭვით) - კომპლექსი, რომელიც შედგება სამი შეუცვლელი
ამინომჟავისაგან:
ლეიცინი (Leucine), იზოლეიცინი (Isoleucine), ვალინი (Valine). ისინი არიან ახალი
კუნთების წარმოქმნის ძირითადი საფუძველი და შეადგენენ მთელი ორგანიზმის
ამინომჟავების 35%-ს. სპორტული კვების მცირერიცხოვანი
დანამატებიდან იგი
ერთ-ერთია რომლის მაღალი ეფექტურობა
დგინდება რეალური კვლევებით.
BCAA
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ამინომჟავების ეფექტის ძირითადი მაჩვენებელია: კუნთების დაცვა დაშლისაგან,
მშრალი კუნთოვანი მასის გაზრდა,ორგანიზმში ცხიმის %-ული შემცველობის
შემცირება,ძალოვანი მაჩვენებლების გაზრდა , მთლიანად სპორტული კვების
ეფექტურობის გაზრდა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. garuCava m. sursaTis uvneblobis ekologiur–socialuri aspeqtebi.
// მეცნიერება და ცხოვრება 2015.
№ 2( 11). გვ. 103.
106;
2. ДегтяревВ.И., ЕгорычеваЕ.В. ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ
// Международныйстуденческийнаучныйвестник. 2016. № 5-2. С. 294-295;
3. МЕДВЕДЕВ И.Б., ТАРАСОВ Б.А., АЛЕХНОВИЧ А.В., ШТЕЙНЕРДТ С.В., БОРОДИНА
М.А.ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

№ 2.

– 2013.

С. 124- 129

6. Токаев Э.С., ЛЕДОВСКОЙ С.М., НАЗАРОВ О.Н., НЕКРАСОВ Е.А., , КРАСНОВА И.С. КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ //– 2014.
№ 4. С. 114- 117

რეზიუმე
შესწავლილია

სპორცმენის

კვებაში

გამოყენებული

სრულფასოვანი

ცილები,

სპორტსმენის კვება და საკვები ცილის ამინომჟავური შედგენილობა. განსაკუთრებით
ყურადრება გამახვილებულია შეუცვლელ ამინომჟავებზე,რომლებიც სპორტსმენის
საკვები რაციონის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. განხილულია BCAA
ამინომჟავური

კომპლექსი.

აღნიშნული

საკვები,ამინომჟავური

-

კომპლექსი,

მოწოდებულია როგორც აბსოლუტურად უვნებელი და სპოტული მაჩვენებლების
გამაუჯობესებელი საშუალება.
summary
The use of high-grade amino acid composition of the protein in athlete's diet. Studied a
complete protein used in athlete's food and a composition of dietary protein in the athlete's
diet. Special attention is paid to the same amino acids that are the main part in the athlete's
diet. Considered a range of amino acids in BCAA. These supplements are both totally harmless
and improve athletic performance.

საკვანძო სიტყვები: სპორცმენი, სპორტული კვება, საკვები რაციონი, შეუცვლელი
ამინომჟავა,ცილა.
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ეგოიანი ალექსანდრე-ასოც.პროფესორი,
ხიპაშვილი ილია
შესავალი. დღეისთვის ჯერ კიდევ ნაკლებად არის მთლიანობაში გამოყენებული
სპორტსმენთა ფიზიკური თვისებების და ფუნქციური მახასიათებლების ტესტირების
შედეგად მიღებული მონაცემების ინფორმატიულობა. სხვა უამრავ ფაქტორებთან
ერთად, ჩვენი აზრით გასათვალისწინებელია და მეტად საინტერესოა სპორტსმენის
რეაქციის დონის დეტალური ცოდნა და მისი შესაძლო ზემოქმედების პროგნოზირება
სპორტული გაწვრთნილობის დონეზე.
აქედან გამომდინარე სპორტსმენების შერჩევის და დაკომპლექტების პროცესში
ტესტირების

ახალი

კომპიუტერული

ინფორმატიული

მეთოდების

შესწავლა,

როგორც გარკვეული კრიტერიუმი მეტად აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს.
ფსიქოფიზიოლოგიური

კომპიუტერული

ტესტები

საკმაოდ

ფართოდ

გავრცელებულია სამეცნიერო სპორტულ კვლევებში. სპორტში ასეთი ტესტები
წარმატებით გამოყენებული იყო მოზარდი ფეხბურთელების მომზადების პროცესში.
ასეთი

ტესტების

ძირითადი

თვისება

არის

რეალობასთან

მაქსიმალურად

მიახლოებული დიზაინი. ამასთან ერთად ცნობილია, რომ სწრაფი კომპიუტერული
თამაშები და ტესტები სპორტულ თემატიკაზე 10-15 წუთის განმავლობაში დღეში
დადებითად

მოქმედებს

წარმოგიდგენთ

ძველი

სპორტსმენის
ტესტების

განვითარებაზე.

ახალ

ამ

გაუმჯობესებულ

კვლევაში
ვერსიას,

ჩვენ
სადაც

ფეხბურთთან ერთად დამატებულია სპორტის სხვა სახეობები: კალათბურთი, რაგბი
და ხელბურთი.
კვლევის

მიზანი.

ინფორმაციული
მეშვეობით
კორექტირება

გამოკვლევის

ტექნოლოგიების

მოვახდინოთ
ტესტირების

მიზანს

საფუძველზე

სასწავლო-საწვრთნო
საფუძველზე,

წარმოადგენს

კომპიუტერული

შემუშავებული
პროცესის

სპორტსმენთა

პროგრამების
მიმდინარეობის

შერჩევის

ოპტიმიზაცია და ინდივიდუალური ტრენირების კომპიუტერული

პროცესის
პროგრამის

შემუშავება.
1.

ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:
სპეციალური კომპიუტერული ტესტირების პროგრამის შექმნა;
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2.

კომპიუტერული

ტესტირების

პროგრამის

მეშვეობით

ახალგაზრდა

სპორტსმენების რეაქციის დროის და მოძრაობების სიმეტრიულობის ანალიზის
შესწავლა;
3.

ტესტირების

მეშვეობით

ახალგაზრდა

სპორტსმენების

ინდივიდულური

ოპტიმალური გაწვრთნილობის საფუძვლების განსაზღვრა;
4. ახალგაზრდა სპორტსმენების შერჩევის და სასწავლო-საწვრთნო

პროცესის

ოპტიმიზაციის კრიტერიუმების დამუშავება, და სათანადო ინდივიდუალური
ტრენინგ-პროგრამის შემუშავება.
5. მწვრთნელებისათვის პრაქტიკული მეთოდური რეკომენდაციების შემუშავება
ახალგაზრდა სპოტსმენებთან ინდივიდუალური მუშაობისათვის.
ტესტირების დროითი ინტერვალი - არის ფარდობითი სიდიდე – მოძრაობითი
რეაქციის

დროის

გამოყენებულია

პროპორციული
სპორტსმენის

მახასიათებელი
გარკვეულ

–

ჩვენს

ინფორმაციაზე

შემთხვევაში
რეაგირების

შეფასებისათვის.
კვლევის მეთოდები. ჩვენ ვიყენებთ კომპიუტერული ტესტირების ორ ვარიანტს.
პირველი არის სპეციალიზირებული, როდესაც პროგრამის ინტერფეისი გათვლილია
გარკვეული

სპორტის

სახეობაზე,

მაგალითად,

ფეხბურთზე.

ამ

შემთხვევაში

ტესტირების პროგრამა წარმოადგენს კომპიუტერულ ინტერფეისს (იხ. ნახ. 1),
რომელიც სწავლობს მოზარდის რეაქციას ვირტუალური მოთამაშის პოზიციის
შემთხვევით ცვლილებაზე. ფაქტიურად გამოყენებული იქნა 4 მინიტესტი

–

ფიქსირდება მოზარდის ბურთის მიწოდების დრო ოთხი თანაბრად განაწილებული
მიმართულებით პ1, პ2, პ3, პ4. მინიტესტების რაოდენობა უდრიდა – 100-ს,
მინიტესტის ინტერვალი იყო 1 წმ. ტესტირებულმა ოთხი ღილაკის მეშვეობით (F5,
F6, F7, F8) უნდა მოახდინოს რეაგირება ვირტუალური მოთამაშის პოზიციის
შეცვლაზე ოთხივე შესაძლო პოზიციაში კომპიუტერულ ეკრანზე და მიაწოდოს პასი
მაქსიმალური სისწრაფით.
ტესტირების მეორე ვარიანტი კი არის არასპეციალიზირებული, როდესაც
პროგრამის ინტერფეისი არის ნეიტრალური მწვანე ფონი, რომელზეც

ოთხ

პოზიციაში გადაადგილდება წრე, სადაც უნდა მოითავსოს თეთრი მრგვალი ფიგურა.
ფიგურის მოთავსება ხდება ისევ ოთხი ზემოთაღნიშნული ღილაკის მეშვეობით (F5,
F6, F7, F8).
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ნახ. 1. კომპიუტერული პროგრამის ინტერფეისი.
ჩვენ ვიყენებთ ტესტირების მეორე ვარიანტს, რათა გამოვავლინოთ როგორ არის
დამოკიდებული შედეგები პროგრამის ინტერფეისზე.
ტესტირების შედეგად ითვლებოდა შემდეგი პარამეტრები:
1. რეაგირების საშუალო დროითი ინტერვალი TAV მთლიანად
ყველა
მიმართულებაზე ჩატარებული ტესტებიდან. გარდა ამისა ინტერვალი ითვლებოდა
ყოველ ცალკეულ მიმართულებაზე ცალ-ცალკე – T1, T2, T3 და T4 .
2. შეცდომების რაოდენობა მთლიანად ყველა მიმართულებით MAV და ყოველ
მიმართულებაზე ცალ-ცალკე – M1, M2, M3 და M4.
3. ამ მიმართულებებით დროითი ინტერვალების
სხვაობა
განსაზღვრავდა
მოძრაობის კოორდინაციის სიმეტრიულობას – სიმეტრიულობის კოეფიციენტის
მნიშვნელობის სახით. სიმეტრიულობის კოეფიციენტი S გამოითვლება შემდეგი
ფორმულის მიხედვით
S=((T4-T1)/ TAV)∙100%
4.
აგრეთვე ითვლებოდა დროის ინტერვალის სტანდარტული და საშუალო
გადახრების მნიშვნელობები.
მიღებული შედეგების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ჩვენ შევადგინეთ
შეფასების სკალა, რომელიც წარმოდგენილია ცხრილში 1.
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ცხრილი 1. ტესტირების შედეგების შეფასების სკალა.
პარამეტრი

კარგი

საშუალო

ცუდი

<500

500-600

>600

შეცდომების რაოდენობა

<5

5-8

>8

სიმეტრიულობის კოეფიციენტი (%)

<10

10-20

>20

სტანდარტული გადახრა

<100

100-140

>140

რეაქციის დრო (მწმ)

კომპიუტერული პროგრამა საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ ანალიზი არა
მარტო საშუალო კოეფიციენტების, არამედ გავაანალიზოთ როგორ

იცვლება

ტესტირების შედეგი დროის მიხედვით, რათა გამოვავლინოთ სტაბილურობის და
არასტაბილურობის პერიოდები და შევაფასოთ მათი ხანგრძლივობა. ასე ჩვენ
შეგვიძლია გავარკვიოთ რამდენად კონცენტრირებულია ტესტირებული მოზარდი
ტესტირების დროს და ღლის მას თუ არა ტესტირების პროცესი.
ტესტირების

შედეგად

მიღებული

მონაცემების

ანალიზი

ხდებოდა

კომპიუტერული პროგრამით – ფიქსირდებოდა თუ რომელ სპორტსმენს ჰქონდა
პრობლემები რეაქციის დროსთან და რეაქციის სიმეტრიულობის კოეფიციენტთან
დაკავშირებით – ანუ პრობლემები რეაქციის სიჩქარესთან და

მოძრაობითი

რეაგირების სიმეტრიულობასთან მიმართებაში.
კვლევის

შედეგები

და

განსჯა.

ცხრილში

2

წარმოდგენილია

სპეციალიზირებული ტესტირების შედეგები (ფეხბურთის ვარიანტი). გამოკვლეული
იყო 9 ახალგაზრდა სპორტსმენი საშუალო კვალიფიკაციის 17-19 წლის ასაკში, მათ
შორის რვა ბიჭი და ერთი გოგო (ხელბურთი), და ერთი არასპორტსმენი. ცხრილში
მოყვანილია რესპონდენტის მიერ შესრულებული ბოლო სამი ტესტიდან საუკეთესო.
ცხრილი 2. ტესტირების შედეგები. ფრჩხილებში მოცემულია შეცდომების
რაოდენობა.
№

სპორტის

რეაქციის დრო (მწმ)

სიმეტრ. სტანდ.

სახეობა

კოეფT1

T2

T3

T4

Tav

ტი

კვადრატ.
გადახრა

S (%)
1

ფეხბურთი

501(2)

471(0)

455(1)

478(0)

476(3)

-4.83

109.14

16

2

ფეხბურთი

421(0)

584(4)

563(3)

586(2)

538(9)

30.67

122.42

3

ფეხბურთი

670(4)

632(0)

723(3)

702(7)

682(14)

4.69

137.75

4

ჭადრაკი

480(2)

454(1)

447(3)

454(3)

459(9)

-5.66

88.51

5

კრივი

375(0)

411(1)

559(4)

456(1)

450(6)

18

106.84

6

ხელბურთი

541(0)

494(0)

499(0)

534(0)

517(0)

-1.35

99.7

7

კარატე

505(0)

519(0)

654(1)

527(1)

551(2)

3.99

144.17

8

მკლავჭიდი

565(0)

697(0)

664(0)

613(0)

635(0)

7.56

142.43

9

ძიუდო

581(3)

594(2)

697(8)

601(3)

618(16)

3.24

190.56

544(0)

484(0)

517(3)

614(1)

540(4)

12.96

140.48

10 არასპორტსმენი

ჩანს, რომ მხოლოდ სამ სპორტსმენს აქვს კარგი რეაქციის დრო – პირველს,
მეოთხეს და მეხუთეს. მხოლოდ ოთხმა სპორტსმენმა დაუშვა ხუთზე ნაკლები
შეცდომა – პირველმა, მეექვსემ, მეშვიდემ და მერვემ. მაღალი სიმეტრიულობის
კოეფიციენტი დარეგისტრირდა მხოლოდ მეორე ფეხბურთელის, მოკრივის და
არასპორტსმენის

შემთხვევაში.

სტანდარტული

კვადრატული

გადახრის

კოეფიციენტი (გაფანტულობის მაჩვენებელი) მაღალია მესამე, მეშვიდე,

მერვე,

მეცხრე და მეათე რესპონდენტის შემთხვევაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი ტესტის
შესრულება იყო ნაკლებად სტაბილური და მათ ადვილად შეუძლიათ გააუმჯობესონ
შედეგი.
ტესტირების შედეგების ანალიზის საფუძველზე აგრეთვე დადგინდა, რომ
შედეგები

ადეკვატურად

ასახავენ

ტესტირებული

სპორტსმენების

ფსიქოფიზიოლოგიურ თვისებებს. მაგალითად, ნახ. 2-ში წარმოდგენილია პირველი
ფეხბურთელის სპეციალიზირებული და არასპეციალიზირებული (სტანდარტული)
ტესტირების ბოლო ორი ტესტის შედეგები. ჩანს, რომ ორივე შემთხვევაში შედეგები
ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდება.
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ნახ. 2. ა.) პირველი ფეხბურთელის ბოლო ორი სპეციალიზირებული ტესტის
შედეგები; ბ.) პირველი ფეხბურთელის ბოლო ორი სტანდარტული ტესტის შედეგები
(დრო იზომება მილიწამებში).
აგრეთვე დადგინდა, რომ მეორე ტიპის ტესტირება არის
სპორტსმენებისთვის

ნაკლებად

საინტერესო

ვიდრე

პირველი.

ახალგაზრდა
იგი

იწვევს

დაღლილობას, ინტერესის დაკარგვას და ტესტირებაზე უარის თქმას.
დასკვნები

და

რეკომენდაციები.

ჩვენს

მიერ

შედგენილ

იქნა

შემდეგი

რეკომენდაციები:
– მოზარდ სპორტსმენებში უნდა ჩატარდეს კომპიუტერული ტესტირება, რის
შედეგადაც მოხდეს შერჩევის პროცესი;
– მოზარდი სპორტსმენების ტესტირების პროცესში, ვისაც აქვთ გამოხატული
პრობლემები რეაქციასთან დაკავშირებით, ტესტირების შემდეგ

რეკომენდაცია

ეძლევა გაიარონ ტრენირების პროგრამა, რომელიც ინდივიდუალურად გამიზნულია
მოზარდის

შესაბამისი

პრობლემების

გადასაწყვეტად.

მაგალითად,

ფეხბურთელებისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ და დავნერგეთ ვარჯიშების შემდეგი
კომპლექსი:
ა.) ორმხრივი თამაში: ამ ვარჯიშის მსვლელობისას გუნდი იყოფა ორ ნაწილად
და ხდება საცდელი სავარჯიშო თამაში მათ შორის. ამ სავარჯიშო მეთოდიკის
უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ მოთაშეებს ეძლევათ საშუალება ითამაშონ
სხვადასხვა ამპლუაში, გადაადგილდნენ დაცვიდან ნახევარ დაცვაში, ფლანგიდან
მოედნის ცენტრში, მარჯვენა ფლანგიდან მარცხენა ფლანგზე და ა. შ. ეს მოთამაშეებს
ხელს შეუწყობს შეიმუშაონ მოედნის უნივერსალური ხედვა.
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ბ.) კვადრატები 4x2, 5x3: ამ ვარჯიშის შედეგად ფეხბურთელს გაუმჯობესდება
მოედნის ხედვა, ყურადღების კონცენტრირება და რეაქცია.
გ.) ბურთის დაჭერა, 5x5, 6x6, 7x7: ამ ვარჯიშის დროს გუნდები თამაშობენ
შემცირებულ მოედანზე – მოედნის ნახევარზე სიგანის ან სიგრძის გასწვრივ. ამ
ვარჯიშის მსვლელობისას მოთამაშეებს უვითარდებათ უნარი მიიღონ
ლოგიკური

გადაწყვეტილება

შემცირებულ

მოედანზე

ინტენსიური

სწრაფი
თამაშის

პირობებში.
დ.) დღეში 5-10 წუთის განმავლობაში ჩვენი კომპიუტერული

ტესტების

შესრულება.
ე.)

სტანდარტული

მდგომარეობების,

ჯარიმების,

კუთხურების

და

თერთმეტმეტრიანების შესრულება.
ვ.) ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მეთოდები.
– იმ შემთხვევაში, თუ ტრენირების პროცესის ჩატარების შემდეგ მოზარდების
მდგომარეობა

არ

გამოსწორდა,

მწვრთნელმა

რეკომენდაცია

უნდა

მისცეს

ახალგაზრდა სპორტსმენს ან დაანებოს თავი წვრთნას ან მიმართოს სპორტული
მედიცინის სპეციალისტს შესაბამისი კონსულტაციებისათვის.
მეთოდური რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებული იქნეს სპორტის სხვა
სახეობებშიც ახალგაზრდა სპორტსმენების შერჩევისა და ტრენირებისათვის.
გამოყენებული ლიტერატურა:
1.

2.

3.

4.

ეგოიანი ა., ხიპაშვილი ი., თარხნიშვილი ნ., ტყემალაძე ი., მეშვილდიშვილი ც.,
კარსანიძე ნ. (2005): კომპიუტერული ტესტირების გამოყენება ტრავმატიზმის
შემცირების
მიზნით.
//
საერთაშორისო
სამეცნიერო სიმპოზიუმის
„კურორტული და სხვა არამედიკამენტური ფაქტორების კომპლექსური
გამოყენების აქტუალური საკითხები“ შრომათა კრებული, წყალტუბო,
საქართველო, გვ. 33-35.
Ашанин В., Романенко В. (2015): Использование компьютерных технологий при
оценке сенсомоторных реакций в единоборствах. // Слобожанский научноспортивный вестник. – Харьков : хдаФк, №4(48), С. 15-18.
Егоян А., Мирцхулава М., Хипашвили И. (2014):
Использование
психофизиологических компьютерных тестов в процессе подготовки
футболистов. // GESJ: Образовательные науки и психология. 3 (29), С. 31-59.
Мирцхулава М., Егоян А., Коринтели Э., Хипашвили И. (2005): Применение
компьютерного тестирования для снижения травматизма среди юных
футболистов. // Материалы международной научной конференции посвященной
75-летию Ереванского медицинского университета имени М, Гераци, Ереван, С.
249-250.
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რეზიუმე
ფსიქოფიზიოლოგიური

კომპიუტერული

ტესტები

საკმაოდ

ფართოდ

გავრცელებულია სპორტულ მეცნიერებაში, ვინაიდან ისინი არიან სწრაფი და არ
ითხოვენ დიდ ხარჯებს. სპორტში ასეთი ტესტები წარმატებით გამოყენებული იყო
მოზარდი ფეხბურთელების მომზადების პროცესში. ნაშრომში წარმოდგენილია
კომპიუტერული ტესტირების ახალი პროგრამა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს
ვიპოვოთ სპორტსმენის რეაქციის საშუალო დროითი ინტერვალი სხვადასხვა
მიმართულებაში და განვსაზღვროთ მისი რეაქციის სიმეტრიულობის კოეფიციენტი,
რის

შედეგადაც

ვარჯიშებისთვის.

ხდება
ამ

სათანადო

პროგრამის

რეკომენდაციების

ძირითადი

თვისება

გაცემა
არის

შემდგომი

რეალობასთან

მაქსიმალურად მიახლოებული დიზაინი. ამ კვლევაში ჩვენ წარმოგიდგენთ ძველი
ტესტების

ახალ

გაუმჯობესებულ

ვერსიას,

სადაც

ფეხბურთთან

ერთად

დამატებულია სპორტის სხვა სახეობები: კალათბურთი, რაგბი და ხელბურთი.

საკვანძო

სიტყვები:

სპორტი,

ფეხბურთი,

სპორტული

მომზადება,

კომპიუტერული ტესტი, რეაქციის დრო

Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili
The Use of Psychophysiological Computer Tests during the Process of Sportsmen
Preparation
Resume

Psychophysiological computer tests are widely accepted in sports science, because they
are fast and not expensive. Such tests were successfully used previously during the process of
preparation of young football players. In this work we present a new program for computer
testing, which allows us to find the average reaction time of a sportsman in the different
directions and estimate his/her reaction symmetry coefficient. On the basis of these
parameters we make recommendations to coaches and sportsmen for the future training. The
main feature of the program is its design perfectly fitted into reality. In this work we present
the new improved version of the old tests, where together with football are included tests for
other sports: basketball, rugby and handball.

Keywords: Sport, Football, Athletic skills, Computer tests, Reaction time
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ზუბიტაშვილი გიორგი- პროფესორი
შესავალი, საკითხის აქტუალობა
ფიზიკური აქტიურობა ახალგაზრდა თაობის ბუნებრივ მოთხოვნილებას
წარმოადგენს. გონებრივი და ინტელექტუალური განვითარების საქმეში, მისი როლი
განუზომლად დიდია. ფიზიკური ვარჯიშებით დაკავებული ადამიანი, სოციუმის
სრულყოფილ წევრად ყალიბდება და აქტიურ მონაწილეობას იღებს მისი შენების
პროცესში.
აუცილებელია, ახალგაზრდა თაობის ბუნებრივი მოთხოვნილება აქტიურობისა
და ენერგიის დახარჯვისადმი, სწორი გზით იქნას მიმართული. ამისათვის,
მასობრიობის მიზნებიდან გამომდინარე, საქართველოს კიდევ უფრო მეტ კუთხეში
უნდა დაიწყოს სპორტული სექციების რეგულარული და გამართული მუშაობა, რათა
მოხდეს ერის გაჯანსაღება, მომავალი თაობის სასახელო ჩემპიონებად გაზრდა, ან
სულ მცირე, მათი კულტურულ და ცივილურ მოქალაქეებად ჩამოაყალიბება.
ქართული ჭიდაობის მასობრივი განვითარების გზაზე არსებული პრობლემები
ფიზიკურ აქტიობაში ახალგაზრდების მასობრივად ჩასაბმელ ეფექტურ წყაროდ,
სამომავლოდ შესაძლოა, განხილული იქნას ქართული ჭიდაობა. ქართული ჭიდაობის
სრულფასოვანი რეალიზება, არა ლიმიტირებულ პომპეზურ შეჯიბრებებზე, არამედ
ძირითადად, საქართველოს სხვადასხვა სოფლის ყოველწლიურად გამართულ
დღეობებზე უნდა მოხდეს. თუმცა, ამის განხორციელებას რამოდენიმე ფაქტორი
აფერხებს. ესენია:
• სოციალური მდგომარეობა;
• უსისტემობა;
• დემოტივირებული ქართულის მოჭიდავეები;
• სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ, დღეობებში გამართული ქართული
ჭიდაობის შეჯიბრებებისადმი ინტერესის შედარებით დაკარგვა.
ზემოაღნიშნული ოთხი მწვავე პრობლემის გამო, რომლებიც ერთმანეთზეა
გადახლართული, შენელდა ყურადღება ქართული ჭიდაობისადმი და შედეგმაც არ
დააყოვნა − უმეტესწილად, დაიხურა შესაბამისი სექციები, ქრება საზოგადოების
მხრიდან მისდამი ყოველთვის გამოვლენილი ცხოველი ინტერესიც და კნინდება
სხვადასხვა დღესასწაულებზე ჭიდაობის, როგორც ეროვნული საგანძურის, ჩვენი
სულიერი მემკვიდრეობის ფასი.
გრანდიოზული შეჯიბრებები თუ მასობრიობა
დღეს არსებული ტენდენციის მიხედვით, აქცენტი გაკეთებულია
ქართულ
ჭიდაობაში ყოველწლიური გრანდიოზული შეჯიბრების მოწყობაზე − ეროვნული
ჩემპიონატისა და ფალავნობის ერთდროულ ჩატარებაზე და მაღალი საპრიზო
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ფონდის გათამაშებაზე. ასევე, ზოგიერთ დღეობაში ე.წ. „სარეკლამო შეჯიბრებების“
ჩატარებაზე.
ერთია გრანდიოზული შეჯიბრებების ჩატარება, რომელიც თავისთავად,
დადებითი მოვლენაა და მეორეა მისი მასობრიობის საკითხი: ამ, მხრივ, ქართული
ჭიდაობის რეალური განვითარების ხელშეწყობისათვის, ესე იგი მასობრიობის
პრობლემის გადაწყვეტისათვის, გაცილებით ნაკლები კეთდება, რომელიც
რეგიონებში, უფრო და უფრო მეტი ქართული ჭიდაობის სექციის ფუნქციონირების
სულის ჩადგმას გულისხმობს და იქ მომუშავე მწვრთნელებისათვის ყოველთვიური,
თანამედროვე პირობების შესაბამისი რეგულარული, 500-800 ლარიანი ხელფასის
დანიშვნას (და არა 140 ლარიან ანაზღაურებას, რომელიც ამჟამად აქვთ).
თუკი რომელიმე სოფლის დღეობაში ამა თუ იმ წელს, გარკვეული „სარეკლამო
შეჯიბრება“ ჩატარდება, ეს რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ, არასაკმარისი.
შეიძლება, არც არის აუცილებელი და ალბათ, მიუღწეველიც არის, რომ საქართველოს
ყოველ სოფელში, ყოველ წელს გამართულ დღეობებში მსგავსი დონის შეჯიბრებები
ჩატარდეს. მაგრამ, ხომ შეიძლება, რომ ყოველ ცალკეულ წელს, უმრავლესი რაიონის
ვთქვათ, 2-2 სოფლის დღეობაში მაინც გარანტირებულად ჩატარდეს, კარგად
ორგანიზებული და ფინანსურად სრულად გამართული შეჯიბრებები?
ქართულ ჭიდაობაში ვარჯიშის ფაქტორი, ძიუდოში შედეგების მისაღწევად
წარსული: ათწლეულების უკან, ქართული ჭიდაობა ის საშუალება იყო, რომელიც
ქართველ ძიუდოისტებს მსოფლიო მასშტაბით სახელის მოხვეჭაში დაეხმრა.
ეს ადამიანები ძიუდოში ასპარეზობის დაწყებამდე, უკვე იყვნენ შემდგარი
ქართულის
მოჭიდავეები,
რომლებმაც
ძიუდოში,
ევროპის
პირველივე
ჩემპიონატიდან მოყოლებული (1962 წ.), კიმანოებიც გადაიცვეს და უდიდეს
წარმატებებს მიაღწიეს საერთაშორისო სარბიელზე.
აწმყო: ზოგჯერ სპორტის მესვეურთა და გულშემატკივართა მიერ, გამოითქმის
მოსაზრება,
რომ
ქართულ
ჭიდაობაში
მრავალი
წლის
ნავარჯიშევი
ახალგაზრდისათვის (ზემოთდასახელებული მაგალითის მსგავსად), დღესაც ადვილი
იქნება ძიუდოში მსოფლიო მასშტაბით წარმატებების მიღწევა, რადგან, „ქართული
ჭიდაობა ხომ უნიკალური ილეთებით არის შექმნილი, რომლებიც სხვებისათვის ჯერ
კიდევ მიუწვდომელი, ამოუხსნელი და უცხოა“. შესაძლოა, ეს ილეთები უცხო იმ
ქართველი მოზარდისათვის იყოს, რომელსაც ეს ჭიდაობა არ უნახავს, მაგრამ
თანამედროვე სპორტულ საჭიდაო სამყაროში, განსაკუთრებით იაპონიაში
და
სხვაგან, ქართული ჭიდაობისა და სხვა ეროვნებათა სახეობების თითოეული წამყვანი
ილეთი და მისი შესრულებისათვის საჭირო ხელსაყრელი სიტუაციის
შქმნის
პროცესი არა თუ უცნობია − შესწავლილია ანატომიური, ბიომექანიკური,
პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და ფიზიოლოგიური კუთხით. ჩვენ კვლავ უნდა
დავსვათ კითხვა: „ქართულ ჭიდაობაში მრავალწლიანი ვარჯიშის ფაქტორი,
ძიუდოში შედეგების მისაღწევად, ისევ ისეთი პოზიტიური გავლენის არის აწმყოშიც,
როგორც ეს წარსულში იყო? ამ კითხვაზე პასუხი კი უნდა ვეძიოთ არა
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გულმხურვალე, ემოციურ-პატრიოტული სულისკვეთებით გამსჭვალულ პასუხებში,
არამედ პრაგმატული ანალიზის შედეგად.
ჩვევის ინტერფერენცია: ქართულ ჭიდაობაში ჩავლების სრულყოფილი აღება
(მაჯის წართმევა, გათიშვა) ვერ ხერხდება. ეს იმ უბრალო მიზეზის გამო ხდება, რომ
ქართული ჭიდაობის ჩოხას მკლავები არ გააჩნია, რომ მოხდეს მაჯის კონტროლი.
სუფთა ქართულის მოჭიდავე, რომლისთვისაც მაჯის წართმევა უცხოა, ძიუდოში
ჭიდაობისას, კრიტიკულ სიტუაციებში, მაჯიდან ისევ საყელოზე გადადის და
კარგავს მეტოქის უფრო მაღალი კონტროლის უნარს, რაც ზოგჯერ წაგების
წინაპირობა ხდება.
ქართულში უკვე ჩამოყალიბებული ჩვევა (საყელო-კისერი) ხშირად ერევა
ძიუდოში ჩამოსაყალიბებელ ჩვევას (მაჯა-კისერი) და სწორედ ჩვევათა ამ
ინტერფერენციულობის გამო, ქართული მოჭიდავისთვის, ძიუდოში წარმატებული
ასპარეზობა ფერხდება.
აღსანიშნავია მეორეც, იმის გამო, რომ ქართული მოჭიდავის მაჯის კონტროლი არ
ხდება და ზედა კიდურების მოძრაობა შედარებით ნაკლებად ეზღუდება, ის
გამართულ ჭიდაობას ეჩვევა (რაც თავისთავად, ლამაზი საყურებელია) და ძიუდოში
ასპარეზობისას, ის ზოგიერთ შემთხვევაში, კვლავ ისე თამამად იშლება (მისი ეს
„სითამამე“ მოდის იქიდან, რომ ქართულში მას ზედა კიდურები თავისუფალი
ჰქონდა და მოწინააღმდეგე მის მაჯას ვერ აკონტროლებდა), როგორც ქართულში;
ესეც შეფერხების (თუ არა დამარცხების) მიზეზი ხდება. ზოგადად, ძიუდოსათვის
უცხო არ არის გამართული ჭიდაობა, მაგრამ ეს მხოლოდ მას შემდეგ ხდება, როდესაც
მოხერხდება მოწინააღმდეგის კონტროლი, ეფექტური ჩავლების (მაჯა-კისერი)
გამოყენებით.
ამის გათვალისწინებით, ქართულსა და ძიუდოში წარმატების უმთავრესი
პოლუსები, როგორებიცაა: მაჯის კონტროლის შესაძლებლობა/შეუძლებლობა, ამის
გამო თუნდაც ერთი და იმავე სახელწოდების ილეთების შესრულებათა რამდენადმე
განსხვავებულობა და ამით განპირობებული საჭიდაო დგომის სხვადასხვაგვარი
ბუნება − ერთმანეთს დაცილებულია და რთულია, რომ ახალგაზრდამ, რომელმაც
ვარჯიში ჯერ ქართულში დაიწყო, იქ მრავალწლიანი წვრთნის შედეგად
დახელოვნდა და შემდეგ ძიუდოში გადავიდა − ხელშესახებ წარმატებას მიაღწიოს.
ჩვენ აქ გამონაკლისებზე არ ვსაუბრობთ, აქ ლაპარაკია ტენდენციაზე.
განხილული საკითხებიდან ჩანს, რომ თუ სისტემატიურად, რამოდენიმე წელი
ივარჯიშებს ახალგაზრდა ქართულ ჭიდაობაში და შემდეგ გადავა ძიუდოში, ის
აუცილებლად წააწყდება აღნიშნული სახის პრობლემებს. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ
უკვე ჩამოყალიბებული ძიუდოისტი (ვთქვათ, 5 წლიანი საწვრთნელი სტაჟის მქონე),
რომელმაც ძიუდოში „აიდგა ფეხი“, გარკვეული პერიოდულობით ქართულ
ჭიდაობაში, როგორც სპორტის მომიჯნავე სახეობაში იასპარეზებს, ამას მისთვის
შეიძლება, დადებითი შედეგიც კი ჰქონდეს − ეს არის საშეჯიბრო გამოცდილების
მიღების მეტი საშუალება და სპეციალური ფიზიკური მომზადების ამოცანის
გადაწყვეტა, რაც თავისთავად, საკმაოდ სასარგებლო ფაქტორია ძიუდოისტის
სპორტული დაოსტატების გზაზე.
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ჩვენ მიმოვიხილეთ ქართული ჭიდაობისა და ძიუდოს ურთიერთგავლენა.
წარსულში ეს ურთიერთგავლენა პოზიტიური იყო, როგორც ქართული ჭიდაობის,
ისე, ძიუდოს განვითარების პერსპექტივიდან გამომდინარე (იხ. ფიგურა 1).
• ქართული ჭიდაობისათვის იმიტომ, რომ სპორტსმენისათვის ქართულ
ჭიდაობაში ვარჯიში, ძიუდოში წარმატების ერთ-ერთ გადამწყვეტ საწინდრად
გვევლინებოდა;
• ძიუდოსათვის კი იმიტომ, რომ ის ქართული ჭიდაობის ყველაზე ეფექტურ
ტექნიკურ მოქმედებებს ითვისებდა და ნერგავდა თავის სისტემაში.
მაგრამ, ჩვენ ვსაუბრობთ წარსულში არსებულ ურთიერთგავლენის ხასიათზე. რა
ხდება ამ მხრივ აწმყოში (იხ. ფიგურა 1)? ამ შემთხვევაში, პრობლემის გადასაწყვეტად,
ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა სქოლასტიკური მეთოდი. მისი ძირითადი
წარმომადგენელია თომა აქვინელი და შედგება 5 საფეხურისაგან (5 კითხვისაგან და
მათზე პასუხების გაცემისაგან):
1. კითხვა (კითხვის დასმა − „შეუძლია თუ არა ქართულ ჭიდაობაში მრავალი
წლის ნავარჯიშებ ახალგაზრდას, დღეს, აწმყოში ძიუდოში სტაბილური
წარმატების მიღწევა?“);
2. პასუხი: − „კი“;
3. ავტორიტეტი (დამოწმება − ქართული ჭიდაობის ზოგიერთი მესვეური);
4. დასაბუთება (ათეულობით წლის უკან, „სუფთა“ ქართულის მოჭიდავეების
მიერ, ძიუდოში მოპოვებული მართლაც რომ ბრწყინვალე გამარჯვებები);
5. არასწორი (ჩვენთვის მიუღებელი) პასუხის უარყოფა (უარყოფა იმ
არგუმენტაციით, რომელიც ზემოთ იყო განვრცობილი).
სქოლასტიკური მეთოდის პრიზმაში გატარებული ინფორმაციის ანალიზით
დადასტურდა შემდეგი:
ქართულ ჭიდაობაში მრავალი წლის ვარჯიშის შემდეგ, სპორტსმენი, თუკი ის
შემდეგ ძიუდოში გადავა, ძირითადად, ვერ შეძლებს სტაბილური წარმატებების
მიღწევას საერთაშორისო სარბიელზე. გამოდის, რომ თუ მოზარდს ძიუდოში სურს
შედეგების გაკეთება, ის არ უნდა შევიდეს ქართული ჭიდაობის სექციაში და მან
იმთავითვე ძიუდოში უნდა დაიწყოს წვრთნა. დასპეციალების შემდეგ კი, მას
შეეძლება ზომიერი რაოდენობით (ჩვენი აზრით, წელიწადში 1-3-ჯერ), ქართული
ჭიდაობის ტურნირებში მიიღოს მონაწილეობა, რათა გაამდიდროს საკუთარი
საშეჯიბრო გამოცდილება და დამატებით გადაჭრას სპეციალური მომზადების
ამოცანები.
ქართული ჭიდაობისათვის, დიდი ვერაფერი ხეირი იქნება, თუკი ის მხოლოდ
ძიუდოში მომზადების ერთ-ერთ ქვეკომპონენტად დარჩება. მან ეს ფუნქცია,
შეიძლება სულ შეინარჩუნოს, მაგრამ, რეალურად, ეს არ არის ქართული ჭიდაობის
შინაგანი ამოცანა. მას განვითარება უნდა, თვითმყოფადი ხასიათის დაბრუნება,
რომელიც ძიუდოს გამოჩენამ წაართვა, დაუკნინა. ამისათვის, კვლავ დავუბრუნდეთ
ქართული ჭიდაობის განვითარების საკითხს. რა უნდა გაკეთდეს, რომ მოხდეს მისი
პოპულარობის წინ წამოწევა? ქართული ჭიდაობისათვის კვლავ სპორტის
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თვითმყოფადი სახეობის სტატუსის დაბრუნება? ჩვენ გთავაზობთ რეკომენდაციებს,
რომელთა შესრულებაც აღნიშნულ მწვავე პრობლემებს გადაჭრის:
ქართული ჭიდაობის განვითარების გზაზე გადასაჭრელი საკითხები
1. პირველ რიგში, უნდა შეიქმნას სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტთა მიერ
დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომლებიც ქართული ჭიდაობის წინაშე არსებულ
ტექნიკური
სახის
პრობლემებს
გადაწყვეტენ
(მსაჯობის
ელემენტები,
ორგანიზაციული საკითხები);
2. უნდა შეიცვალოს ქართული ჭიდაობის მესვეურთა მიდგომა ქართული
ჭიდაობის განვითარების პრიორიტეტულ საკითხებში: დღეს, როდესაც ის როგორც
სპორტის ეროვნული სახეობა, თითქმის სულს ღაფავს და ქართული ჭიდაობის
სექციები სანთლით საძებარი გვაქვს საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ სარეკლამო,
ამხელა ბიუჯეტის მქონე ფალავნობებს და ქართული ჭიდაობის შეჯიბრებებს
ნაკლებად უნდა ვატარებდეთ, ეს თანხა უნდა ნაწილდებოდეს რაიონებში, 140
ლარიან ხელფასზე „დასაქმებულ“ ქართული ჭიდაობის თითო-ოროლა მწვრთნელზე;
3. დღეს ბუნებრივია, თითოეულ ქართველს უნდა ქართული ჭიდაობის
განვითარება. ჩვენ ყველას ამისი მოთხოვნილება გაგვაჩნია: თუმცა, ცნობილია, რომ
მოთხოვნილების ქცევაში (ამ შემთხვევაში, პრაქტიკაში) რეალიზება ვერ ხერხდება,
თუ იქვე არ არის მოცემული მისი დაკმაყოფილების სიტუაცია (ყოლბაია, 2003).
დღეს, საქართველოში ქართული ჭიდაობის განვითარებისათვის საჭირო სიტუაცია არ
არსებობს. ეს ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევქმნათ: ამის გადასაწყვეტად ქართული
ჭიდაობის განვითარების პროცესი უნდა გახდეს „გარედან მართვადი“. ამისათვის
ორი საკითხი უნდა გადაწყდეს:
ა). უნდა მოხდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან/ქართული ჭიდაობის ეროვნული
ფედერაციიდან დაფინანსების საკითხის საფუძვლიანი გადაწყვეტა, გრძელვადიან
პერიოდზე გათვლით. კერძო ბიზნესმენებზე აქცენტი ნაკლებად უნდა გაკეთდეს,
რადგან პიროვნების სუბიექტური გუნება-განწყობილება როდესაც უნდა გაიღოს
ფული/საჩუქარი, როდესაც უნდა არა − სპორტული წვრთნის სისტემატურობის
პრინციპის რეალიზებასთან შესაბამისობაში ვერ მოდის. ეს უნდა გააკეთოს
სახელმწიფომ
და
სტაბილურად
მოახდინოს
მისი
განვითარებისათვის
ყოველწლიური სოლიდური თანხების გარანტირებული მობილიზება;
ბ). უნდა მოხდეს იმ მწვრთნელების შერჩევა, რომლებიც აკმაყოფილებენ
თანამედროვე მოთხოვნებს და გააჩნიათ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი,
ქართული ჭიდაობის მწვრთნელის კვალიფიკაციით. სხვა შემთხვევაში, ამ სფეროთი
დაკავების მსურველ პირებს, უნდა მიეცეთ რეკომენდაცია, ჩააბარონ სპორტის
უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტზე და მიიღონ აღნიშნული აკადემიური
ხარისხი. ეს მწვრთნელები პირველ ეტაპზე უნდა დასაქმდნენ საქართველოს იმ
რეგიონებში, რომლებიც ოდითგანვე გამოირჩეოდნენ მდიდარი ქართული საჭიდაო
ტრადიციებით და მათ უნდა მიეცეთ შესაბამისი ღირსეული ფინანსური
ანაზღაურება. ამ საკითხების გადაჭრის შედეგად, ქართული ჭიდაობის განვითარების
პროცესი გახდება „თვითმართვადი“, გაიზრდება რა მისით დაინტერესებულ
მწვრთნელთა რაოდენობა. ესე იგი, მოიმატებს მათ შორის კონკურენციაც და
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შესაბამის სექციებში საუკეთესო სპეციალისტები დასაქმდებიან; შესაბამისად,
გაიზრდება სოფლის დღეობებში ახალგაზრდა ქართულის მოჭიდავეთა რაოდენობა,
და გაიზრდება ქართული ჭიდაობის პოპულარობა, რომელიც თანდათანობით
გავრცელდება საქართველოს სხვა რეგიონებშიც;
4. პირველ წლებში, საქართველოს ჩემპიონატებში უნდა იასპარეზონ მხოლოდ
იმათ, ვინც ქართულ ჭიდაობაში იმეცადინებენ. ეს შესაძლებელს გახდის, ყველა
საპრიზო ადგილი ქართულ ჭიდაობაში ნავარჯიშებ ახალგაზრდებს ხვდეთ.
საქართველოს ჩემპიონატში გამარჯვებულ პირველ სამეულს, არ უნდა მიეცეთ
იაფფასიანი პრიზები, არამედ, შემდეგი წლის საქართველოს ჩემპიონატამდე, უნდა
დაენიშნოთ ხელფასები.
ფიგურა 1. ძიუდოსა და ქართული ჭიდაობის ურთიერთზეგავლენის ხასიათი, დროის
სამ განზომილებაში

ზემოაღნიშნული
პუნქტების
შესრულება
გაადვილდება
სახელმწიფოს/ფედერაციის მიერ, პერსპექტიული, გენერალური გეგმის შედგენით: ეს
გეგმა უზრუნველყოფს იმას, რომ ყოველ ცალკეულ წელს, საქართველოს ყველა თუ
არა, გარკვეული საკმარისი რაოდენობის ტრადიციულ საჭიდაო რაიონში მაინც,
ბიუჯეტში გარანტირებულად და ყოველწლიურად იქნას ჩადებული დამატებითი
თანხები, იმისათვის რომ ამ რაიონების, პირობითად 2-2 სოფელში, ზაფხულის
პერიოდში, წლიდან-წლამდე, მაღალი დონის დღეობა/შეჯიბრება ჩატარდეს ქართულ
ჭიდაობაში.
თუ ზემოაღნიშნული 4 პუნქტი არ შესრულდა, მაშინ, ქართული ჭიდაობა, კვლავ
დარჩება სპორტის ისეთ სახეობად, როგორიც დღეს არის: ა) მასზე აქცენტი წლის
განმავლობაში
მხოლოდ
ერთი,
ან
რამოდენიმე
დღით,
საქართველოს
ჩემპიონატზე/ფალავნობაზე და ზოგიერთ „სარეკლამო“ შეჯიბრებაზე იქნება
გადატანილი და, ბ) ის ძიუდოისტისათვის სპეციალური ფიზიკური მომზადების
ერთ-ერთი რიგითი საშუალება და საშეჯიბრო გამოცდილების ზრდის ფაქტორი
იქნება.
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თუ აღნიშნული პუნქტები შესრულდა, მაშინ, მომავალში, ქართული ჭიდაობა
ნამდვილად გახდება სპორტის თვითმყოფადი სახეობა და ძიუდოში გარკვეული
კონტრიბუციის შეტანის გარდა, ის დამოუკიდებლადაც განვითარდება, ძიუდოს
პარალელურად და ძიუდოსთან ასოცირების გარეშე (იხ. ფიგურა 1).
გამოყენებული ლიტერატურა:
ზუბიტაშვილი, გ. (2011): ქართული ჭიდაობის აქტუალური საკითხები
და
მისი
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპორტის
ფაკულტეტზე ჩატარებული ღია ლექციის მასალები.
ყოლბაია, მ. (2003): სპორტის ფსიქოლოგია. ცის ნამი. თბილისი.
Pedro, J., Durbin, W. (2001): Judo techniques & tactics. Human Kinetics. United State.
Weers,
G.
(2012):
Gripping
Strategies.
[06
03
2012].
Internet link:
http://judoinfo.com/new/component/content/article/93-george-weers/389-gripping-strategies.

რეზიუმე
სტატიაში საუბარია ქართული ჭიდაობის განვითარების საკითხზე, ძიუდოსთან
ინტეგრირების ფონზე. ქართული ჭიდაობისა და ძიუდოს ურთიერთზეგავლენის
ხასიათი, განხილულია დროის სამ განზომილებაში.
გაანალიზებულია ის პრობლემები, რომლებიც ქართული ჭიდაობის მასობრივი
განვითარების საკითხს აფერხებენ. შემუშავებულია რეკომენდაციები, რომელთა
შესრულებაც შესაძლებელს გახდის, რომ ქართული ჭიდაობა მასობრივად
გავრცელდეს ჩვენს საზოგადოებაში და იმგვარი წინაპირობები შეიქმნას, რომ მას
კვლავ დაუბრუნდეს თვითმყოფადი სახე.
Summary
The article discusses the development of the Georgian wrestling, on the background of judo
integration. Georgian wrestling and judo relating character, is discussed in three time
dimensions.
The problems that impede the massive development of a Georgian wrestling are
analyzed. We are representing recommendations and if they will be implemented, it will be
possible, for the Georgian wrestling to spread massively in our society and to create such
preconditions that it return back to the originality.

საკვანძო სიტყვები: მაღალბიუჯეტიანი შეჯიბრებები, მასობრივი განვითარება,

სტრატეგია, ურთიერთზეგავლენის ხასიათი, განვითარების პერსპექტიული გეგმა.
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დავით ზურაბაშვილი-პროფესორი(თსუ)
გიორგი ფარულავა-პროფესორი
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) თანახმად, მოსახლეობის
თითქმის 62-68% თამბაქოს მწეველია და სიგარეტის კვამლი განსაკუთრებულად
მავნე ნივთიერების სიაში შეტანილია. თამბაქოს ბოლით არამარტო „აქტიური
მწეველი“ იწამლება, მასთან ერთად ინტოქსიკაციას (ხსირად არანაკლებ დოზით) ე.წ.
„პასიური მწეველი“ ღებულობს. ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით თამბაქოს
ბოლს 300-ზე მეტი ტოქსიური კომპონენტი გააჩნია[5]. მრავალი ავტორების
მიხედვით თამბაქოს კვამლში ნიკოტინის პროცენტული შემცვლელობა არ
დომინირებს (20-30%), ბევრად მეტია ე.წ. „თანმდეგი ნივთიერებები“, რომლებიც
წარმოშობის მიხედვით ორ ჯგუფად განიხილება. პირველ ჯგუფს ეკუთვნის
ნორნიკოტინი (ნიკოტინზე თითქმის 100-ჯერ მეტად ტოქსიურია), ანაბაზინი
(აჭარბებს ნიკოტინის ტოქსიურობას), ანატაბინი, მეთილანატაბინი, მეთილანაბაზინი
და სხვა[4].
მეორე ჯგუფში შეტანილია ე.წ. „უცხო გვარის“ შენაერთები, რომლებიც
თუთუნისა და სიგარეტის ქაღალდის პისტონის წვის შედეგად იჩენს
თავს.
სიგარეტის კვამლში წარმოიქმნება ახალი შენაერთები, რომელთაც ადგილი არ აქვს
არც თუთუნში, და არც სიგარეტის ქაღალდის პისტონში. წვის მაღალი ტემპერატურა
(„ნაფასის“ მომენტში აღწევს 700-800 0C) იწვევს არააქტიური მოლეკულების
თანმიმდევრულ ტრანსფორმაციას. თამბაქოს კვამლის ტოქსიკური კომპონენტები[3]
პირველ რიგში ფილტვებში აკუმულირდება. ამ ასპექტით განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი პრობლემაა სიგარეტის წვის პროდუქტების კონცენტრაციის
განსაზღვრა თამბაქოს კვამლში და მათი ინდივიდუალური მიგრაციის ხასიათის
დადგენა. ეს პრობლემა ცნობილია „პასიური მწეველის“ პრობლემად[2].
დაბინძურების წყაროსაგან დაშორების შესაბამისად „პასიური მწეველი“
განიცდის სხვადასხვა ხარისხის და ხასიათის ქრონიკულ ინტოქსიკაციას, რომლის
ხარისხი ძლიერდება თითოეული ტოქსიკური აგანტის ორგანიზმში კუმულაჩიის
უნარით და შედეგად იწვევენ სიცოცხლისათვის საშიშ შეუქცევად ცვლილებებს
პირველ რიგში ფილტვების ქსოვილებში[1].
ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს დახურულ სივრცეში დავადგინოთ სიგარეტის
კვამლში
ნიკოტინის,
ბენზ-ა-პირენისა
და
ნაფტალინის
კონცენტრაციის
დამოკიდებულება ანთებული სიგარეტამდე მანძილისა და დროზე. ჰაერის სინჯები
(1,0 მეტ3) აღებულია 2,0; 4,0 და 10.0 მეტრის დაშორებით დაბინძურების წყაროდან
2.0; 6,0 და 10,0 წუთის შემდეგ ექსპერიმენტის დაწყებიდან.
გამოკვლევები ჩატარებულია გაზურ-თხევადი ქრომატოგრაფზე (PPF-1,
Waters),
აღჭურვილი
ალურიონიზაციური
და
სპექტროფოტომეტრული
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დეტექტორებით. სიგარეტი (ასტრა, საქართველო) თავსდებოდა მწეველ მანქანაში
(ГОСТ-3308), შეწევის პარამეტრები (ГОСТ-НЕО-6565), სინჯის წერტილოვანი აღება
(ГОСТ-Р-50021). საერთო ჯამში ჩატარებულია 6 სერია. მონაცემები დამუშავებულია
სტატისტიკური პროგრამით SPSS-17.
ცხრილი 1
ნიკოტინის, ბენზ-ა-პირენის და ნაფტალინის დონე (ppm) სიგარეტის
კვამლში ანთებული სიგარეტის 2,0 მეტრის, 4,0 მეტრის და 10,0
მეტრის მანძილის დაშორებით.
ნიკოტინი

მანძილი
(მეტრი)

2,0

4,0

10,0

ბენზ-ა-პირენი

ნაფტალინი

ექსპერიმენტის დრო (წუთი)
2,0

6,0

10,0

2,0

6,0

72,8

104,5

170,4

2,9±

3,8

±6,1

±8,4

±8,8

0,3

±0,9

40,1

30,3

20,9

2,6

1,8

±2,4

±2,1

±1,6

±0,3

±0,9

10,6

10,2

±1,8

±1,1

მიღებული

6,4 ±1,0

მონაცემების

1,6

10,0

0

±0,1

თანახმად

0

2,0

6,0

10,0

2,2

2,1

3,1

±0,2

±0,2

±0,8

0

0

0

0

2,0

0

±0,4

0

0

ნიკოტინის,

ბენზ-ა-პირენის

და

ნაფტალინის მიგრაციის ინტენსიობა არაერთგვაროვანია. დახურულ სივრცწში
მანძილის მომატების პირობებში ნიკოტინის კონცენტრაცია თამბაქოს კვამლში
ექსპერიმენტის დაწყებიდან 2,0 წუთის შემდეგ 78,2±6,1 ppm არ აღემატება. ხოლო 4,0
წუთის შემდეგ ბევრად დაბალია 40,1±2,4 ppm. სტატისტიკურად სხვაობა უტყუარის
(P<0,001). მანძილის მომატების პირობებში (10,0 მეტრი დაბინძურების წყაროდან)
ნიკოტინის შემცვლელობა თამბაქოს კვამლში კიდევ მცირდება (10,6±1,8 ppm,
P<0,001). ექსპერიმენტის დაწყებიდან 6,0 წუთის შემდეგ ნიკოტინის კონცენტრაცია
თამბაქოს კვამლში აგრეთვე მცირდება მანძილის მიხედვით. 2,0 მეტრის დაშორებით
104,5±8,4

ppm

უდრის.

4,0

მეტრის

დაშორებით

30,3±2,1

ppm.

სხვაობა

სტატისტიკურად უტყუარია (P<0,001), და 10,0 მეტრის დაშორებით დაბინძურების
წყაროსთან 10,2±1,1 ppm არ აღემატება. სხვაობა უტყუარია (P<0,001). ექსპერიმენტის
დაწყებიდან 10,0 წუთის შემდეგ ნიკოტინის რაოდენობა თამბაქოს კვამლში 170,4±8,8
ppm (მანძილი 2,0 მეტრია). 4,0 მეტრის მანძილზე ნიკოტინის

კონცენტრაცია

თამბაქოს კვამლში 20,9±1,6 ppm არ აღემატება. სტატისტიკურას სხვაობა უტყუარია
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(P<0,001). ექსპერიმენტის დაწყებიდან 10,0 წუთის შემდეგ 10,0 მეტრის მანძილზე
ნიკოტინის კონცენტრაცია თამბაქოს კვამლში კიდევ მცირდება (6,4±1,0 ppm).
შემცირება სტატისტიკურად უტყუარია (P<0,001).
თამბაქოს კვამლის ნიკოტინის კონცენტრაციის შეფასება დროის მიხედვით
გვაძლევს შემდეგ სურათს. დაბინძურების წყაროდან 2,0 მეტრის

მანძილზე

ექსპერიმენტის დაწყებიდან 2,0 წუთის შემდეგ 78,2±6,1 ppm, ექსპერომენტის
დაწყებიდან 6,0 წუთის შემდეგ 104,5±8,4 ppm. იმავე მანძილზე ექსპერიმენტის
დაწყებიდან 10,0 წუთის შემდეგ 170,4±8,8 ppm. ნიკოტინის რაოდენობის მატება
დროის მიხედვით უტყუარია (P<0,001). ჰაერის სინჯის 4,0 მეტრის მანძილზე
ექსპერიმენტის 2,0 წუთის დაწყების შემდეგ 40,1±2,4 ppm უდრის; ხოლო იმავე
მანძილზე ექსპერიმენტის დაწყებიდან 6.0 წუთის შემდეგ 30,3±2,1 ppm არ აღემატება.
სხვაობა

უტყუარია

(P<0.001).

ნიკოტინის

კონცენტრაცია

თამბაქოს

კვამლში

დაბინძურების 10,0 მეტრის მანძილზე კვლავ მცირდება. ექსპერიმენტის დაწყებიდან
2,0 წყთის შემდეგ 10,6±1,8 ppm, იმავე დაშორებით 6,0 წუთის შემდეგ 10,2±1,1 ppm
(P>0.05), ხოლო 10,0 წუთის შემდეგ 6,4±1,0 ppm. სხვაობა უტყუარია (P<0.001).
მოყვანილი ცხრილის მიხედვით ბენზ-ა-პირენის დონე თამბაქოს კვამლში
ექსპერიმენტის დაწყებიდან2,0 წუთის შემდეგ წყაროდან 2,0 მეტრის დაშპორებით
2,9±0,3 ppm უდრის, ხოლო 4,0 მეტრის დაშორებით 2,6±0,3 ppm არ აღემატება.
სტატისტიკურად სხვაობა არ მტკიცდება (P>0.05). მითითებულ დროის 10,0 მეტრის
მანძილზე ბენზ-ა-პირენის კონცენტრაცია ბევრად დაბალია (1,6±0,1 ppm, P<0.001).
ექსპერიმენტის დაწყებიდან 6,0 წუთის შემდეგ ბენზ-ა-პირენის

კონცენტრაცია

თამბაქოს კვამლში დაბინძურების 2,0 მეტრის დაშოპრებით 3,8±0,9 ppm, და 4,0
მეტრის დაშორებით 1,8±0,9 არ აღემატება. სტატისტიკურად სხვაობა უტყუარია
(P<0.001). 10,0 მეტრის მანძილზე ექსპერიმენტის დაწყებიდან 6,0 წუთის შემდეგ
ნარჩენ სიდიდეებს არ აღემატება და ამიტომ ჩვენს მიერ შეფასებული არ იქნა. ბენზ-აპირენის დონე თამბაქოს კვამლში ექსპერიმენტის დაწყებიდან 10,0 წუთის შემდეგ
დაბინძურებულ წყაროდან 2,0 მეტრის, 4,0 მეტრის და 10,0 მეტრის მანძილზე ასევე
ნარჩენ სიდიდეებს არ აღემატებოდა.
თამბაქოს

კვამლში

ბენზ-ა-პირენის

კონცენტრაციის

შეფასება

დროის

მიხედვით გვაძლევს შემდეგ სურათს, დაბინძურების წყაროდან 2,0

მეტრის

მანძილზე ექსპერიმენტის დაწყებიდან 2,0 წუთის შემდეგ 2,9±0,3 ppm არ აღემატება.
ექსპერიმენტის დაწყებიდან 6,0 წუთის შემდეგ ბევრად მომატებულია (3,8±0,9 ppm,
P<0.001). ხოლო ამავე მანძილზე ნარჩენ სიდიდეებს არ აღემატება 10,0 წუთის შემდეგ.
დაბინძურების წყაროდან 4,0 მეტრის დაშორებით ბენზ-ა-პირენის კონცენტრაცია
თამბაქოს კვამლში 2,6±0,3 ppm უდრის, და 6,0 წუთის შემდეგ გარკვეულად მცირდება
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(1,8±0,9 ppm, P<0.001). 10,0 წუთის შემდეგ ნარჩენ სიდიდეებს არ აღემატება. თამბაქოს
კვამლის სინჟი 10,0 მეტრის მანძილზე ექსპერიმენტის 2,0 წუთის დაწყების შემდეგ
1,6±0,1 ppm არ აღემატება. ექსპერიმენტის დაწყებიდან 6,0 და 10,0 წუთის შემდეგ
ნარცენ სიდიდეების ტოლფასია.
ექსპერიმენტის დაწყებიდან 10,0 წუთის შემდეგ ბენზ-ა-პირენის

დონე

ანთებული სიგარეტის 2,0 მეტრი, 4,0 მეტრი და 10,0 მეტრის მანძილზე ნარჩენ
სიდიდეებს არ აღემატება. მოყვანილი მონაცემებიდან გამომდინარე დანიშნულების
წყაროდან

2,0

მეტრის

დაშორებით

ნაფტალინის

დონე

თამბაქოს

კვამლში

ექსპერიმენტის დაწყებიდან 2,0 და 6,0 წუთის შემდეგ პრაქტიკულად ერთგვაროვანია
(2,2±0,2 ppm და 2,1±0,2 ppm, P>0.05). თამბაქოს კვამლის სინჯებში ექსპერიმენტის
დაწყებიდან 10,0 წუთის შემდეგ აღინიშნება ნაფტალინის სტატისტიკურად უტყუარი
მატება (3,1±0,8 ppm, P<0.01). დაბინძურების წყაროდან 4,0 მეტრის დაშორებით
ნაფტალინის დონე თამბაქოს კვამლში მხოლოდ უმნიშვნელოდ ჩამოუვარდება
ორმეტრიანი დისტანციის მონაცემებს (2,0±0,4 ppm, P>0.05) ხოლო ექსპერიმენტის
დაწყებიდან 6,0 და 10,0 წუთის შემდეგ ნაფტალინის შემცველობა ნარჩენ სიდიდეებს
არ აღემატება.
ნაშრომი შესაძლებლობას გვანიჭებს შევაფასოთ გარემომცველი ატმოსფეროს
სისუფთავის ხარისხი პრაქტიკულად დახურულ საჰაერო სივრცეში (სპორტული
დარბაზი, სასწავლო ოთახები, დამხმარე სათავსოები და სხვა).
რისკის

ხასიათი,

რომელსაც

განიცდის

თითოეული

განვსაზღვროთ

„პასიური

მწეველი“.

გამოკვლევების მნიშვნელობა იზრდება თუ გავითვალისწინებთ, რომ „პასიური
მწეველის“ რანგში ხშირად გვევლინებიან ბავშვები, ჭაბუკები და

მოზარდი

პოპულაცია.
ლიტერატურა
1. გვიშიანი ზ. ატმოსფეროს დაბინძურება თამბაქოს ბოლის კომპონენტით.
ბიოტექნოლოგია 03.00.23. ავტოტეფერატი. 2005; 42. თბილისი.
2. Всемирная Организация Здравоохранения. Доклад ВОЗ о глобальной табачной
епидемии. Создание среды свободной от табака. 2013:1-24. Москва
3. Зурабашвили Д.З.; Парулав Г.К. Уровень содержания нафталина и его производных в
табачном дыме. Мед. Новости Грузии. 2016; 1(250):93-96
4. Зурабашвили Д.З.; Парулав Г.К. Уровень бенз(а)пирена в табачном дыме. Мед. Новости
Грузии. 2016; 5(254):107-112
5. Cheng K., Okechuku C., Millen B. Association between clean indoor air laws and voluntary
smoke free rules in homes and cars. Tob. Control. 2015:24(2):168-174
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რეზიუმე
გამოკვლეულია ნიკოტინის, ბენზ-ა-პირენის და ნაფტალინის კონცენტრაცია
თამბაქოს კვამლში ანთებული სიგარეტიდან 2,4 და 10 მეტრ. მანძილზე ორი, ექვსი და
ათი წუთის შემდეგ.
კვამლის
კაპილარული

ხარისხობრივი
გაზოვან

-

და

თხევადი

რაოდენობრივი

ანალიზი

ქრიმატოგრაფიის

ჩატარებულია

მეთოდით.

მონაცემები

დამუშავებულია სტატისტიკური პროგრამით SPSS-17. დადგენილია, რომ თამბაქოს
კვამლის

სტრუქტურა

და

ნიკოტრინის,

ბენზ-ა-პირენის

და

ნაფტალინის

კონცენტრაცია იცვლება ანთებული სიგარეტიდან დისტანციის ცვლილებასთან
ერთად, მათი მიგრაციის უნარი არაერთგვაროვანია. ნიკოტინის გადაადგილების
ინტენსიობა ბენზ-ა-პირენთან და ნიკოტინთან შედარებით ბევრად მეტია. ამგვარად,
ჩვენს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე დაყრდნობით (მიგრაციის
დაშორების მანძილი) შესაძლებელი ხდება გარკვეულად შევაფასოთ
სივრცის დაბინძურების საშიშროება თამბაქოს კვამლის

სისწრაფე,
საჰაერო

წვის პროდუქტებით.

ამჯამად სიგარეტის კვამლით დაბინძურების საკითხები ადამიანის ჯანმრთელობის
მნიშვნელოვან ამოცანად იქცევა.

Passive smokers and health problems.
Cigarette smoking is very hazardous to health. A great deal of research has been devoted to
the analysis of tobacco products, but little is known about the substance passive smokers are
exposed to in the presence of smokers. We aimed to determine the dependence of Nicotine,
Benz-a-pirene and Naphthalene in tobacco smoke in the distance 2.0; 4.0 and 10.0 m. from
lighting cigarette. The contacted quantitative and qualitative analysis show that distance of
exposition and time of investigation can change the volume of tobacco smoke components.
These components due to their aerodynamic and physiochemical peculiarities have different
rate of migration and cover different distance. The obtained data are very important from the
point of medical assessment of the environment and individual sensitivity to the components
of tobacco smoke.

საკვანძო სიტყვები: პასიური მწსეველი, თამბაქოს კვამლი, ტოქსიკურობა.
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ლ.კაკიაშვილი-პროფესორი
კ.ხვედელიძე-ასოც. პროფესორი
კ.ბერიძე,ასოც-პროფესორი
მ.ქოჩაკიძე-პროფესორი
ვ.ბაკაშვილი-ასოც. პროფესორი
ქალთა სპორტი, რომელშიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ფიზიკური და
ფსიქოლოგიური დატვირთვები მოითხოვს საწვთნო პროცესისადმი ახალ მიდგომას.
თანამედროვე ცოდნა ქალ სპორტსმენთა ორგანიზმის გაზრდილ შესაძლებლობებსა
და ინტენსიურ, ხშირად კი ექსტრემალურ ფიზიკური დატვირთვებისადმი
რეაქციისშესახებ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საკმაოდ მწირია. ბიოლოგიური
ციკლის (ბც) სახვადასხვა ფაზებში ქალ სპორტსმენთა ორგანიზმის თავისებურებები
აუცილებლად მოითხოვს საწვრთნო პროცესის მნიშვნელოვან რეორგანიზაციას.
საწვრთნო დატვირთვების დაგეგმვის დროს აუცილებელია, ერთი მხრივ,
გათვალისწინებული იქნას ბიოლოგიური ციკლის ფაზები (ე.ი. განხორციელდეს
ინდივიდუალური მიდგომა საწვრთნო პროცესში) მეორე მხრივ - მოიძებნოს
სპორტსმენ გოგონათა ფუნქციური მდგომარეობის გაუმჯობესების ახალი მეთოდები,
რომლებიც ხელს შეუწყობენ სპორტული შედეგების გაუმჯობესებას.
აღნიშნული საკითხის ობიექტური გადაწყვეტისათვის აუცილებელია ქალის
ორგანიზმზე ფიზიკური დატვირთვების გავლენის შესწავლისაკენ მიმართული
კვლევის გაფართოება, რაც მოგვცემს საშუალებას ადექვატურად ავაგოთ საწვრთნო
პროცესი ბიოლოგიური ფაზების გათვალისწინებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით
კანონზომიერ ინტერესს წარმოადგენს სწრაფ-ძალისმიერი მომზადების შესწავლა.
რადგან კუნთური ძალა წარმოადგენს ძირითად ფიზიკურ თვისებას, რომელიც
განაპირობებს სპორტულ შედეგებს ძალისმიერ სპორტის სახეობებში. [1,7].
ჩვენი კვლევის ინტერესს წარმოადგენდა კუნთური ძალისა და ც.ნ.ს - ის
ტონუსის

განსაზღვრა

მოსვენებულ

მდგომარეობაში

და

ვარჯიშების

დროს

ბიოლოგიური ციკლის ფაზების გათვალისწინებით.
მასალა

და

მეთოდები:

მენსტრუალური

ციკლის

(მც)

ყოველ

ფაზაში

დაკვირვების ქვეშ იყო ძალისმიერი სპორტით დაკავებული 19 სპორტსმენი გოგონა
ორი მენსტრუალური ციკლის დინამიკაში (1 - ძირითადი ჯგუფი) და 15 გოგონა (2 საკონტროლო ჯგუფი), რომელის არ იყო სპორტით დაკავებული. მენსტრუალური
ციკლის ფაზების და საერთო მდგომარეობის შეფასებისათვის ორი მც განმავლობაში მიმდინარეობდა ანკეტის წარმოება და ბაზალური

ის

ტემპერატურის
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განსაზღვრა. საწყის მაჩვენებლად მიღებული იყო მც - ის მეოთხე

ფაზის

მაჩვენებლები, როგორც ქალის ორგანიზმის ვეგეტატიური ფუნქციის ყველაზე
ოპტიმალური ფონი.
კუნთოვანი ძალა განისაზღვრებოდა დინამომეტრიის საშუალებით. ც.ნ.ს. - ის
ტონუსი განისაზღვრებოდა მხედველობით სიგნალზე მოტორული
ფარული

პერიოდით.

მეთოდებით.

მასალა

მიღებული

დამუშავებულია

შედეგების

რეაქციის

სტატისტიკის

ვარიაციული

ფასდებოდა

სტიუდენტის

სარწმუნოება

კრიტერიუმით.
შედეგები და მათი განხილვა: განხორციელებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ
ხელის დინამომეტრიის

მაჩვენებლები

მარჯვენა

და

თითქმის თანაბარია (მარჯვენა ხელი 34,5 კგ. ± 0.5
0.3)

მარცხენა

ხელისათვის

და მარცხენა ხელი 33.5 კგ. ±

სხვაობა სტატისტიკურად უმნიშვნელოა. საკონტროლო ჯგუფის გოგონებში

მარჯვენა ხელის დინამომეტრიის მაჩვენებლები 5.5 კგ. - ით (26% p˂0,05,) მეტია
ვიდრე მარცხენა ხელისა. ძირითადი და საკონტროლო ჯგუფის შედარებისას
აღმოჩნდა,

რომ ძირითად ჯგუფში მტევნის ძალა მეტია 8 კგ. - ით (30%; p˂0,001)

მარჯვენა

ხელის მაგალითზე და 12,5 კგ. - ით (59%, p˂0,01) მარცხენა ხელის

მაგალითზე. სისტემატიურ სპორტულ
აპარატის

მორფოლოგიურ

წვთრნას

მივყავართ

და ფუნქციური

გადაწყობამდე.

ჰიპერტროფია ხდება ცალკეული კუნთოვანი ბოჭკოების
ხარჯზე,

ამასთან

მოცულობა.
კუნთოვანი

მსხვილდება
ცხადია,

ბოჭკოების

რაოდენობის

რომ

---

კუნთის

ერთეულების

კუნთების
ზრდის

სარკოპლაზმის

ძალა დამოკიდებულია
და

მუშაობაში მაქსიმალური
ერთდროული

---

ძირითადი

------36
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მოცულობის

და მატულობს

ჰიპერტროფიაზე

მამოძრავებელი

შესაძლებლობაზე.

სარკოლემა

ნერვ-კუნთოვანი

ჩართვის

ძირითადი

------40
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მარჯვენა ხელი
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დიაგრამა №1. ხელის დინამომეტრიის მაჩვენებლები მც - ის ფაზების გათვალისწინებით.
მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ ძირითად ჯგუფში მტევნის ძალა სარწმუნოდ მეტია
პოსტმენსტრუალურ (მარჯვენა - 33,9 კგ. მარცხენა 32,7 კგ.) და პოსტოვულაციურ (მარჯვენა 34,5 კგ. მარცხენა 33,5 კგ.) მც-ის ფაზებში. ოვულაციის ფაზაში მტევნის კუნთების ძალა
ნაკლებია ვიდრე П და IV

ფაზებში. მაგრამ მეტია ვიდრე წინამენსტრუალურ

პერიოდში. მარჯვენა ხელში 1,5 კგ- ით 8%p˂0,0. 1 ჯგუფში საწყის მაჩვენებლებთან
შედარებით მტევნის ძალის მაჩვენებლების ცვლილება სარწმუნოა მც - ის ყველა
ფაზაში.

საკონტროლო

ჯგუფში

მტევნის

ძალა

მც

-

ის

ფაზებთად

დამოკიდებულებით მნიშვნელოვნად არ იცვლება. პოსტმენსტრუალურ (მარჯვენა
24,2 კგ. მარცხენა 19,8 კგ.) და პოსტოვულარულ (მარჯვენა 24,5 კგ. მარცხენა 20,1 კგ.)
ფაზაში იზრდება უმნიშვნელოდ, ხოლო მენსტრუაციამდე რამოდენიმე დღით ადრე
იწყებს შემცირებას და აღარ იცვლება მთელი მენსტრუაციის განმალობაში. საწვრთნო
მეცადინეობების პროცესში დაკვირვებამ და კუნთოვანი ძალის განსაზღვრამ მოგვცა
შემდეგი შედეგები: მც - ის პოსტოვულაციურ პერიოდში ვარჯიშის დროს კუნთური
ძალა მცირდება საშუალოდ 0,5 კგ - ით 80% და 1 კგ - ით 20% სპორტსმენ გოგონებში.
ხოლო მენსტრუაციის დღეებში კუნთური ძალა მცირდება 3,5 კგ - ით ყველა
სპორტსმენში და დატვირთვა უფრო დამღლელია ორგანიზმისათვის.
შედეგები

ადასტურებენ

ესტროგენების

ანაბოლურ

ეფექტს,

მოცემული
რომელთა

კონცენტრაციაც ქალების სისხლში ყველაზე მეტია პოსტმენსტრუალურ პერიოდში.
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
1

2

3

4

5

დიაგრამა №2. მხედველობით გამღიზიანებელზე მოტორული რეაქციის მაჩვენებლები მც- ის

ფაზების გათვალისწინებით.
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მოტორული რეაქციის დროის ცვლილება აჩვენებს, რომ ვარჯიშის პირველ
ნახევარში ნერვულ პროცესთა ძვრადობა მატულობს, ხოლო ვარჯიშის ბოლოსკენ
მენსტრუალური ციკლის ფაზებისაგან დამოუკიდებლად მცირდება. ამასთანავე
პოსტოვულაციურ პერიოდში ვარჯიშის მიმდინარეობისას მოტორული რეაქციის
დრო

ხანგრძლივდება

0,07-0,09

წამით.

ხოლო

მენსტრუალურ

პერიოდში

მოძრაობითი რეაქციის დრო იზრდება უფრო მეტად 0,151 – 0,163

წამით.

მენსტრუაციულ, ოვულაციურ და წინამენსტრუალურ პერიოდებში მხედველობით
სიგნალზე მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდი ორივე ჯგუფში სარწმუნოდ
იზრდება.

ზემოთ

აღნიშნულიდან

ცხადია,

რომ

ვარჯიშის

დროს

დიდი

ჰემისფეროების ქერქის ტონუსის შესუსტება მეტადაა გამოხატული მენსტრუაციის
დღეებში. ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვები მენსტრუაციის დღეებში იწვევს
დაღლილობის უფრო სწრაფ განვითარებას და ამითომ არარეკომენდებულია. რასაც,
ჩვენი აზრით ადასტურებს კვლევის შედეგად გამოვლენილი კანონზომიერებები.
კერძოდ მენსტრუალურ, ოვულაციურ და წინამენსტრუალურ დღეებში კუნთოვანი
ძალის და ნერვულ პროცესთა ძვრადობის შემცირება. საწვრთნო დატვირთვა უნდა
მატულობდეს გაწვრთნილობასთან, ორგანიზმის ფუნქციურ შეაძლებებთან და მც ის

ფაზებთან

დამოკიდებულებით.

ციკლის

I,III,V

ფაზებში

ფიზიკური

დათვირთვები უნდა იყოს ოპტიმალური და სისტემატიური ვარჯიშების დროს
უზრუნველყოფდეს შემანარჩუნებელ ეფექტს. II,IV ფაზაში კი დატვირთვა შეიძლება
იყოს მაქსიმალური. მც - ის ფაზებში დატვირთვის სწორი განაწილება მწვრთნელს
საშუალებას მისცემს შეასრულოს თვიური დატვირთვა, შეინარჩუნოს სპორტსმენ
გოგონათა ჯანმრთელობა და გაზარდოს სპორტული შედეგი. ქალების სწრაფვა
დაკავდენენ მრავალ სპორტის სახეობით, რომლებიც ითვლება კაცების სპორტად
ქმნის აუცილებლობას სამეცნიერო კვლევების ჩატარებისათვის, რათა გამოვლენილი
იყოს ქალის ორგანიზმის აქამდე უცნობი შესაძლებლობები.
ლიტერატურა:
1.Берштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиология активности. М.,
Медицина – 1980 –С. 349.
2.Лоц Я.М. Физиологические особенности мышечной деятельности женщин
спортсменок. –М : 1988. -34.
3.Ягунщв С.А. Старцева Л.Н. – спортивная тренировка женщин – Л.: Медгиз, Ленингр.
Отделение. – 1989. -55
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რეზიუმე

კუნთოვანი ძალა და ცენტრალური ნერვული სისტემის მდგომარეობა
ქალ-სპორტსმენებში ბიოლოგიური ციკლის ფაზების გათვალისწინებით.
ქალთა სპორტული წვრთნის საფუძვლების ცოდნის გარეშე ქალთა სპორტის
შესწავლის მრავალმხრივი ასპექტები სრულყოფილი არ იქნება. ძალზე დაბალია
ცოდნის თანამედროვე დონე

ქალის

ორგანიზმის

შესაძლებლობების

და

ინტენსიურ, ხშირად ექსტრემალურ დატვირთვაზე მათი რეაქციების შესახებ
სპორტის ცალკეულ სახეობებში. თუ გავითვალისწინეთ, რომ სპორტსმენი ქალების
ფუნქციური შესაძლებლობები თვის განმავლობაში მნიშვნელოვან ცვლილებებს
განიცდიან, მაშინ ორგანიზმის ორგანოებისა და სისტემების დინამიკის

და

ფუნქციური მაჩვენებლების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა, ქალ-სპორტსმენების
მენსტრუალური
პრობლემას

ციკლის

ფაზების

გათვალისწინებით,

წარმოადგენს.მენსტრუალური

ციკლის

ძალზე

ფაზების

აქტუალურ

გათვალისწინება

მწვრთნელებს და სპორტსმენს აძლევს დამატებით საშუალებას სწორედ გაანალიზოს
წვრთნის დატვირთვა, რაც ხელს შეუწყოფს, ფიზიკური თვისებების ოპტიმალურ
განვითარტებას და მუშაობისუნარიანობის ზრდას.

SUMMARY
MUSCLE STRENGTH AND MOBILITY OF NERVE PROCESSES AMONG WOMEN
JUDOISTS TAKING INTO ACCOUNT THEIR MENSTRUAL CUCLE
The problem of female sports is considered foremost importance and attract vivid attention
of scientists and coaches as well. This problem requires special research in order to establish
effective means for high sportive achievements by the sports women, however, without
deteriorating their health.
Analysis of the obtained results showed that physical characteristics were changed in the
process of permanent training. Sports women`s loadingshould be increase step-by-step, in
accordance with the level of functional possibilities and menstrual period. In 1,3 and 5
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phases of menstrual cycle, physical activities have to be optimal and during the systematic
exercises well answer supportive effect and in 2,4 menstrual cycles, the physical exercises
may be maximal.
Correct allocation of exercises activities considering the menstrual cycle gives the trainer
possibility to train the sportsmen and enhance the sport effect.

Key words: sports women, menstrual cycle, strength.

Резюме
Мышечная сила и состояние центральной нервной системы у спортсменок
занимающихся силовыми видами спорта с учетом фаз биологического цикла .

Какиашвили Л.О., Хведелидзе К.Р., Беридзе К., Кочакидзе М. Бакашвили В.
Актуальность проблемы женского спорта невызывает никаких сомнений и привлекает
внимание тренеров и ученых,

диктуя необходимость проведения специальных

исследований по установлению наиболее

эффективных способов

спортсменками высоких результатов, без ущерба для

достижения

здоровья. Анализ полученых

результатов показал, что в процессе систематических занятий физические качества
такие как сила и скорость, претерпеввают изменения, Тренировочные нагрузки должны
постепенно повышаться в зависимости от уровня фукнкционвльных возможностей и от
фаз МЦ.
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ფიზიკური აღზრდის არსებული მდგომარეობისა და მისი
გაუმჯობესების გზების შესახებ საქართველოს სკოლებში
კახიძე გიული-პროფესორი
როგორც ცნობილია, სასკოლო , ანუ 6-დან 18 წლამდე ასაკი, ადამიანის
ბიოლოგიური და სოციალური მომწიფების განსაკუთრებული პერიოდია, სადაც
ბავშვთა და მოზარდთა ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის
ერთ-ერთი
უდიდესი როლი ფიზიკურ კულტურას აკისრია, რადგან ის წყვეტს ისეთ
მნიშვნელოვან ამოცანებს როგორიცაა: მომეცადინეთა ჯანმრთელობის განმტკიცება,
ფიზიკური თვისებების ჰარმონიული განვითარება, სიცოცხლისათვის აუცილებელი
მოძრაობითი უნარ-ჩვევების ფორმირება და სრულყოფა, რაციონალური ტანდეგობის
ჩამოყალიბება, სხეულის აგებულებაში ნაკლოვანებათა კორექცია, პიროვნული და
ყველა
ნებელობითი თვისებების აღზრდა და ა.შ. ეს ამოცანები მოსწავლეთა
ასაკობრივ პერიოდში როგორც უმცროს, ასევე საშუალო და უფროსი ასაკის
მოსწავლეებში გარკვეული თავისებურებებით ხასიათდება და კონკრეტდება, რაც
საბოლოო
ჯამში
უზრუნველყოფს
ადამიანის
ყოველმხრივ
ფიზიკურ
მომზადებულობას. დღეს, საქართველო ურთულეს
და
უმძიმეს
ხანაშია.
დაგროვილი უამრავი პრობლემა მძიმე ტვირთად აწევს მოზარდ თაობასაც. 2009
წლის მონაცემებით, ერთ სულ მოსახლეზე ბავშვთა საექიმო დაწესებულებებში
მიმართვათა რიცხვი 2009 წელს 2002 წელთან შედარებით 2-ჯერ და მეტად
გაიზარდა, ხოლო იმავე პერიოდში დაავადებულ წვევანდელთა ოდენობა- 21 % -ით.
პროფილაქტიკური გასინჯვები
გვიჩვენებს, რომ ახლგაზრდა
თაობაში
განსაკუთრებით მზარდი პროცენტია ისეთი დაავადებებისა,
როგორიცაა:
ტანდეგობის დარღვევა, სკოლიოზი, ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი
ქსოვილის დაავადებები, საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დაავადებები და სხვ.
თანამედროვე საზოგადოებრივი ცხოვრების ნეგატიურმა სოციალურმა და
ეკონომიურმა პირობებმა მწვავე დაღი დაასვა სასკოლო ფიზიკურ აღზრდასაც.
სკოლებში განადგურდა სპორტული ინფრასტრუქტურა, დარბაზები, მოედნები,
სპორტული იარაღ-ინვენტარი. ასეულობით სკოლიდან ალბათ იშვიათად თუ
მოიძებნება ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა, სადაც ფიზიკური აღზრდის
პროცესი სათანადო დონეზე არა, მაგრამ მაინც მიმდინარეობს; ზამთრის პირობებში
ხომ უმეტეს სკოლებში საერთოდ არ ტარდება ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილები,
მითუმეტეს რეგიონებში, სადაც უმეტეს ნაწილს სპორტული დარბაზიც კი არ გააჩნია.
მეცადინეობები ფიზიკურ აღზრდაში ფორმალურ ხასიათს ატარებს; ბევრმა სკოლამ
უარი თქვა ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილების ჩატარებაზეც კი, რომლებიც სხვა
საგნებით ჩაანაცვლა. კერძო სკოლათა უმრავლესობაში საერთოდ ამოღებულია
ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილები სკოლის სასწავლო გეგმიდან. მოზარდი თაობის
უდიდესი ნაწილი არ იცნობს სპორტულ იარაღ- ინვენტარს. დიდი ხანია, რაც
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ფიზიკური აღზრდის საგანი სკოლებში მეორეხარისხოვან საგნად ითვლება. უწინ თუ
მოსწავლეები ხალისით მიდიოდნენ ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილებზე, ახლა
მისადმი ინტერესი ჩაქრა. ამასთანავე, სკოლებში დღეს მომუშავე
ფიზიკური
აღზრდის მასწავლებელთა ცოდნის დაბალი ხარისხია. კვალიფიციური კადრების
დეფიციტია.
ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელთა გარკვეული ნაწილი
შემთხვევითაა ამ საქმიანობით დაკავებული.
2009-2010 წლის მონაცემების მიხედვით, 2179 სკოლიდან 880 სკოლას გააჩნია
რაღაც მატერიალური პირობები; 860 სკოლას არავითარი პირობები არ გააჩნია;
მხოლოდ 434 სკოლას ანუ 20%-ს აქვს ასე თუ ისე შესატყვისი პირობები. ფიზიკური
აღზრდის 4176 მასწავლებლიდან მხოლოდ 1637 ანუ 39,2%-ს აქვს სპეციალური
განათლება მიღებული ( მათი გარკვეული რაოდენობა უკვე ასაკოვანია), ხოლო 2539
ანუ 60, 7% - არაპროფესიონალია.
2010-2011 წლებში არასერიოზულად გატარებულმა რეფორმამ, რომ V11-X11
კლასებში
ფიზიკური
აღზრდის
გაკვეთილები
სპორტის
გაკვეთილებით
ჩანაცვლებულიყო, ფიზიკური აღზრდის სწავლება სკოლაში მკვეთრად გააუარესა.
მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური აღზრდა და სპორტი ძირითადად ადამიანის
მოძრაობითი შესაძლებლობების განვითარებას ემსახურება, ფიზიკური აღზრდის
სპეციფიკურ მხარეს სიცოცხლისათვის აუცილებელი მოძრაობითი უნარ-ჩვევების
დაუფლება და ფიზიკური თვისებების განვითარება წარმოადგენს, ხოლო სპორტის
სპეციფიკური ფუნქცია სპორტის არჩეულ სახეობაში უმაღლესი მაჩვენებლების
მიღწევაა, ამასთანავე ადამიანის ზღვრული შესაძლებლობების დაძლევის ფაქტორია,
საკუთრივ-საშეჯიბრო მოღვაწეობაა და მისთვის სპეციალური მომზადებაა
აუცილებელი და ა.შ.
სკოლის ადრე არსებულ სასწავლო პროგრამაში, შესული იყო მოძრაობამოქმედებათა სწავლება მძლეოსნობიდან, ტანვარჯიშიდან, სპორტული და მოძრავი
თამაშებიდან, ცურვიდან და სხვ., რაც საშუალებას აძლევდა მოსწავლეებს
ჩაებარებინათ პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო ნორმატივები და მიეღოთ
შეფასება.
ქვეყანაში სპორტის აკადემიის გაუქმების გამო 7 წელი არ მზადდებოდა
ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები და მწვრთნელები სპორტის ამა თუ იმ
სახეობაში. ახლანდელ საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის
სასწავლო
უნივერსიტეტში
კიდევ
2
წელი
დასჭირდება
მაღალკვალიფიციური მწვრთნელების მომზადებას, ხოლო ფიზიკური აღზრდის
მასწავლებელთა მომზადება კი, მიმდინარე 2016-2017 სასწავლო წელს დაიწყო.
ნათელია, რომ ფიზიკური აღზრდის სწავლების დღევანდელი კატასტროფული
მდგომარეობა სკოლებში უფო მეტად დამძიმდება.
ამ
მხრივ,
მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად
საჭიროა:
1. ამაღლდეს ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელთა თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნის დონე, რისთვისაც აუცილებელია
სკოლის ფიზიკური აღზრდის
მასწავლებელთა
გადასამზადებლად
ფუნქციონირებდეს
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სპეციალური
კურსები.
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2.შეიქმნას სპეციალური კომისია, რომელიც შეიმუშავებს ფიზიკური აღზრდის ახალ
სასკოლო
პროგრამას,
სადაც
თითოეული
ასაკობრივი
ჯგუფისთვის
გათვალისწინებული იქნება როგორც სპორტის ცალკეული სახეობიდან მოძრაობით
მოქმედებათა სწავლება, სასწავლო ნორმატივები, ასევე დიდი ყურადღება მიექცევა
თეორიული მასალის ფართოდ წარმოდგენას, ფიზკულტურულ განათლებას, რათა
მეტად მოხდეს მოსწავლეთა დაინტერესება ფიზიკური კულტურითა და სპორტით.
3.უნდა შეიცვალოს დღევანდელი დამოკიდებულება ფიზიკური აღზრდის
გაკვეთილების მიმართ. მეცადინეობები იმ დონეზე უნდა წარიმართოს, რომ
მოსწავლეებს მოძრაობა-მოქმედებათა შესწავლის პროცესში შეექმნათ გარკვეული
მოტივაცია და ინტერესი იმისა, რომ სკოლიდან თავისუფალ დროს აუცილებელია
ფიზიკურ ვარჯიშებზე მიღებული ცოდნის დამოუკიდებლად გამოყენება თავიაანთი
ჯანმრთელობის გასამტკიცებლად და ა.შ. მათ უნდა სჯეროდეთ და სწამდეთ, რომ
უმოძრაობა ჯანმრთელობის მდგომარეობაში გარკვეული პრობლემების შემქმნელია.
ეს იმ შემთხვევაში მოხდება თუ მათ ეცოდინებათ, რომ ცალკეულ ფიზიკურ
ვარჯიშებს გარკვეულ პირობებში როგორი ზემოქმედების მოხდენა შუძლიათ
ადამიანის
ფიზიკურ
და
სულიერ
მხარეზე.
4. ფიზიკური აღზრდის ახალი პროგრამა უნდა შემუშავდეს საზოგადოების
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. სკოლის ფიზკულტურული მუშაობა
საჭიროებს ახალ მიდგომებს, სწავლების მეთოდების დახვეწას, ახალი გზების,
საშუალებების ძიებას, მრავალფეროვნების შეტანას სასწავლო პროცესში, ფიზიკური
აღზრდის მასწავლებელთა საქმიანობაში სიახლეების შეტანას და ა. შ.
5. ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, განათლების სამინისტრომ უნდა იზრუნოს
იმაზე, რათა ფიზიკური აღზრდა ისევე პრიოტრიტეტული გახდეს სკოლაში როგორც
სხვა საგნები, მითუმეტეს, რომ ეს ერთადერთი საგანია სკოლაში, რომელიც პირველ
რიგში უშუალოდ ემსახურება მოსწავლეთა ჯანმრთელობის განმტკიცებას.
6. ფიზიკურ აღზრდაში უნდა მოქმედებდეს შეფასების ობიექტური სისტემა და
ყველა კლასისათვის საგანს უნდა ეწოდოს „ ფიზიკური აღზრდის საგანი“ და არა
„სპორტის გაკვეთილი „ მითუმეტეს, რომ ახლანდელი სპორტის გაკვეთილი
სკოლაში მხოლოდ ფორმალური ხასიათის მატარებელია და არ
ემსახურება
სპორტის წინაშე მდგომი ამოცანების გადაწყვეტას. ამიტომ V11- X11 კლასებში
უნდა მოხდეს სპორტის გაკვეთილების ჩანაცვლება
ფიზიკური აღზრდის
გაკვეთილებით, რაც სათანადოდ ასახული უნდა იქნას სკოლის სასწავლო გეგმაში.
7. სკოლებში უნდა აღდგეს სპორტული სექციების მუშაობა. სპორტულ სექციებში
მეცადინეობა უნდა იყოს უფასო, რათა რაც შეიძლება მეტი ისეთი მოსწავლეები
გაერთიანდნენ, რომლებიც დაინტერესებულნი იქნებიან რომელიმე სპორტულ სახეობაში
მეცადინეობით და გარკვეული მონაცემებიც ექნებათ ამ მხრივ.

8. ფიზიკური აღზრდის სასკოლო პროგრამაში უმცროს და საშუალო სასკოლო ასაკის
მოსწავლეებისთვის ფართოდ უნდა იქნას წარმოდგენილი ქართული ხალხური
მოძრავი თამაშებისა და ფიზიკური ვარჯიშების სწავლება. მათში ხომ ორგანულადაა
შერწყმული მრავალფეროვანი მოძრაობითი მოქმედებები: სიარულის, რბენის,
ხტომების, ტყორცნის, ცოცვის, საგნების გადატანის, წინააღმდეგობათა დაძლევის თუ
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სხვ. სახით, რომელთა გამოყენებას თანამედროვე პედაგოგიურ მოთხოვნათა
მიხედვით დიდი გამაჯანსაღებელი, აღმზრდელობითი და საგანმანათლებლო
მნიშვნელობა აქვს. ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლებისათვის უნდა მომზადდეს
მეთოდური მასალები ქართულ ხალხურ მოძრავ თამაშებსა და ფიზიკურ ვარჯიშებზე
ცალკეული
ასაკობრივი
საფეხურისათვის.
9. უნდა შეიქმნას სახელმწიფო კომისია. რომელიც გამოავლენს ზუსტ მონაცემებს
საქართველოში არსებულ სკოლებში ფიზიკური კულტურისა და სპორტის
სწავლების, სპორტული ბაზების და ა.შ. მდგომარეობის შესახებ და შემუშავდეს გეგმა
არსებული
მდგომარეობის
შემდგომი
გაუმჯობესების.
10. დროა ქვეყნის მასშტაბით ყველა სკოლაში
ჩატარდეს
მოსწავლეთა
ჯანმრთელობის, მათი ფიზიკური განვითარებისა და ფიზიკური მომზადების
ტოტალური შემოწმება, რაც დიდიხანია არ ჩატარებულა, ის ნათელ
სურათს
მოგვცემს ქვეყანაში მოსწავლეთა ფიზიკური აღზრდის მდგომარეობის შესახებ.
11. მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მათი ფიზიკური განვითარების,
ფიზიკური მომზადებულობისა და გაწვრთნილობის მიხედვით უნდა ხდებოდეს
მოსწავლეთა დაყოფა ძირითად, მოსამზადებელ და სპეციალურ სამედიცინო
ჯგუფებად და მის მიხედვით დგებოდეს მათთვის სასწავლო პროგრამები ფიზიკურ
აღზრდაში.
12.სასწავლო
დღის
რეჟიმში
ჩართული
უნდა
იქნას
გამაჯანსარებელფიზკულტურული ღონისძიებები: ტანვარჯიში მეცადინეობის
დაწყებამდე,
ფიზკულტურული წუთები, ფიზკულტურული პაუზები და ა.შ.
13.სკოლამ რომ შეძლოს ფიზიკური აღზრდის წინაშე დასმული მიზნისა და
ამოცანების
წარმატებით
გადაწყვეტა
საჭიროა
სათანადო
სპორტული
ინფრასტრუქტურა: შესატყვისი სპორტული დარბაზები, მოედნები,
საცურაო
აუზები, სპორტული იარაღ-ინვენტარი, თითოეულ კლასში კვირაში არანაკლებ
ფიზიკური აღზრდის ოთხი გაკვეთილის ჩატარება და ა.შ.
14.განსაკუთრებულ ყურადრებას ითხოვს რაიონის სკოლებში სპორტული
ინფრასტრუქტურა, სადაც ამ
მხრივ
მართლაც
საგანგაშო
მდგომარეობაა.
ყურადრება
უნდა
მიექცეს
რაიონებში
კვალიფიციური
ფიზკულტურის
მასწავლებლების დამაგრებას, რომლებიც წარმატებით უძღვებიან როგორც
ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილების სათანადო დონეზე ჩატარებას, ასევე
მოსწავლეთა სპორტულ მუშაობას.
მათთვის დაწესებული უნდა იქნას
წამახალისებელი საშუალებები. ეს იქნება ხელფასის მომატება თუ სხვ. შეღავათები.
15.მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქებში არაერთი სპორტული დარბაზი და საცურაო
აუზი მოეწყო, უსახსრობის გამო მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისათვის
ხელმიუწვდომელია , რაც განსაკუთრებულ ყურადრებას ითხოვს ქვეყნის
პრეზიდენტის ინსტიტუტის, საქართველოს პარლამენტის და სხვ. ხელმძღვანელი
ორგანოების მიერ.
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ლიტერატურა: 1. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიისა და მეთოდიკის საფუძვლები.
დამხმარე სახელმძღვანელო (მეორე ნაწილი), გ.კახიძის საერთო რედაქციით; თბ. 2004.
2. პ რ ო ე ქ ტ ი -„საქართველოში ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლებისა და
სპორტში მასობრივად ჩაბმის ერთიანი ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შემუშავება“.
პროექტის
ხელმძღვანელი
ვაჟა
შუბლაძე.
3. 3. კახიძე გ. - ფიზიკური აღზრდის ხალხური საშუალებების ადგილი სკოლაში.
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ი ნ ტ ე ლ ე ქ ტ უ ა ლ ი“ № 23; 2013 წ.

რ ე ზ ი უ მე
ფიზიკური აღზრდის არსებული მდგომარეობისა და მისი გაუმჯობესების გზების
შესახებ საქართველოს სკოლებში
თანამედროვე საზოგადოებრივი ცხოვრების ნეგატიურმა მოვლენებმა მწვავე
დაღი დაასვა სასკოლო ფიზიკურ აღზრდას.
2007 წელს საქართველოს მთავრობამ გააუქმა რა ფიზიკურ აღზრდასა და
სპორტში ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელი - „სპორტის აკადემია „ ქვეყანაში 9
წელია არ მომზადებულა ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელი.
2010-2011 წლებში არასერიოზულად გატარებულმა რეფორმამ სასკოლო
ფიზიკურ აღზრდაში, მკვეთრად გააუარესა ფიზიკური აღზრდის სწავლება
სკოლებში.სკოლებში ფიზიკური აღზრდის სწავლების გასაუმჯობესებლად ჩვენს
მიერ წარმოდგენილია წინადადებები(იხ. სტატიაში), რომელთა გათვალისწინება
მკვეთრად აამაღლებს საქართველოს სკოლებში ფიზიკური აღზრდის სწავლებას.
Resume:
Physical educations current situation at schools and the ways of its improvement.
Modern society life has negative influence on physical education at schools.
In 2007 the Georgian government abolished the country's only higher educational institute of
physical education and sports, in the last 7 years have not been prepared physical education
teachers.
In 2010-2011 years, non-seriousy made reforms at schools physical education has
dramatically worsened physical education teaching in schools.
We have presented proposals to improve the teaching of physical education in schools (see.
article). With the consideration of this advices significantly will improve the teaching of physical
education in schools.

საკვანძო სიტყვები: ფიზიკური კულტურა, სპორტი, ფიზიკური აღზრდა, სპორტის

გაკვეთილები, სპორტული ინფრასტრუქტურა.
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ლიპარტელიანი ვასილი-ასოცირებული პროფესორი
შესავალი
მასობრივი სპორტი ქვეყნისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშნელოვან
კომპონენტს, რასაც განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა ადასტურებს და რაც
მნიშნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე.
მასობრივი სორტის განვითარება საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია წინა
წლებთან შედარებით ინტენსიურ რეჟიმში გადავიდა, თუმცა მიღწეული შედეგები და
არსებული რეალობა ძალიან დაბალ შედეგებს იძლევა. ბოლო კვლევების
მონაცემებით ირკვევა, რომ მოსახლეობის უმეტესობა თითქმის საერთოდ არ არის
დაკავებული სპორტითა და ფიზიკური აქტივობით, ხოლო ამავე კვლევებით
აქტიური მოსახლეობის მხოლოდ 13 პროცენტია, რომელიც რეგულარულად, კვირაში
3 საათით არის დაკავებული სპორტით ან/და ფიზიკური აქტივობით.
სპორტის განვითარებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია როგორც
განვითარებულ, ასევე განვითარებად ქვეყნებში. სპორტი მკაფიოდ გამოხატავს
ქვეყნის კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას გლობალური
მასშტაბით. სპორტული წარმატებები ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირშია
ქვეყნის ეროვნული ღირებულებების აღქმასთან. ამ კუთხით ასევე დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობას,
რომელიც ქალაქის, ქვეყნის წარმოჩენის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ზემოთ
ხსენებული ფაქტორები განაპირობებენ მოსახლეობის სპორტს და ფიზიკურ
აქტივობებში ჩართულობის მაჩვენებელს. იმ ქვეყნებში, სადაც მეტია სპორტული
წარმატებები, როგორც წესი მეტია მოსახლეობის სპორტული და ფიზიკური
აქტივობის პროცენტული მაჩვენებელი [1].
საერთაშორისო გამოცდილება
დასავლეთ ევროპის ბევრი განვითარებული ქვეყანა ამ მიმართულებით
შეიმუშავებს და ამტკიცებს მრავალწლიან სახელმწიფო პროგრამებს შესაბამისი
სამოქმედო გეგმით, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის, განსაკუთრებით
ახალგაზრდების სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართვას. თუმცა
მოსახლეობის ჩართულობას ხშირ შემთხვევაში განაპირობებს მოსახლეობის ნება
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ჩაერთოს სხვადასხვა აქტივობაში, რაც სახელმწიფოსგან ნაკლებად კონტროლირებად
სფეროში ხორციელდება.
სახელმწიფოს ჩართულობა ძირითადად მაღალი მიღწევების სპორტის
საშეჯიბრო სისტემების რეგულირებაზე მოქმედებს, ხოლო დანარჩენ სფეროზე
შედარებით შემცირებული ჩართულობით ხორციელდება კონკრეტული
ღონისძიებები (იხ. გრაფიკი 1).

გრაფიკი 1: ფიზიკური აქტივობის სხვადასხვა ფორმები

არაფორმალური

გართობა

როგორც გრაფიკულ გ ამოსახულებაზეა მოცემული, მოსახლეობის მასობრივად
არა ინსტიტუციური

სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩაბმა დამოკიდებული მრავალ ფაქტორზე,
რომლის სწორი მიმართულებით განხორციელების შემთხვევაშითამაში
უზრუნველყოფს
სახელმწიფოს მინიმა ლური ჩართულობით მაქსიმალური შედეგის მიღწევას.
მასობრივი
სპორტი
სამოყვარულო
სპორტი

ამ შემთხვევაში ადგი ლი აქვს უფრო დიდი მასების მოტივაციას ნაკლები სახელმწიფ ო
წამახალისებლებისა და სტატუსის მიუხედავად. მოსახლეობის მთავარ მოტივატორს
სამოყვარულო
სპორტიმხნეობა, ჯანსაღი ცხოვრების
წარმოადგენს პირადი კეთილდღეობა
(ჯანმრთელობა,
წესი და სხვა) და არა რაიმე განსაკუთრებული ჯილდოს ან სტატუსის მოლოდინი [2].
კვლევის შედეგები
ფორმალური

საშეჯიბრო სპორტი

პროფესიული სპორტი

ინსტიტუციური

გარე

შიდა

მაღალი

დაბალი

საქართველოში სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის
რაოდენობა ძალიან დაბალია, რასაც ამ მიმართულებით ბოლო, 2013 წელს
ჩატარებული კვლევები ადასტურებენ (იხ. გრაფიკი 2).
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გრაფიკი 2: მოსახლეობის სპორტული და ფიზიკური აქტივობის პროცენტული
მაჩვენებელი
13.1 %

10.0 %
3.3 %
5.1 %

2.2 %

66.3 %
ყოველდღე

კვირაში 2-3 ჯერ

კვირაში ერთხელ

თვეში რამდენჯერმე

წელიწადში რამდენჯერმე (სეზონურად)

საერთოდ არ ვვარჯიშობ

როგორც გრაფიკულ გამოსახულებაზე ჩანს, მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი (66.3%)
საერთოდ არ არის დაკავებული სპორტით და ფიზიკური აქტივობით, რაც ნიშნავს
იმას, რომ ეს ნაწილი წელიწადში რამდენჯერმე, სეზონურადაც არ არის დაკავებული
რაიმე ტიპის ფიზიკური აქტივობით. არსებული რეალობა, ძალიან უარყოფიდან
აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და მათ შრომისუნარიანობაზე.
მასობრივი სპორტის განვითარების და მოსახლეობის სპორტში ჩართულობის
კუთხით საინტერესოა მიმდინარე წლის ოფიციალური მონაცემები, რომლის
თანახმადაც საქართველოში, სპორტის სხავადასხვა სახეობაში რეგისტრირებულ
მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენთა რაოდენობა თითქმის 100 ათასს
შეადგენს, რაც განსხვავებულია წინა წლის მონაცემებთან შედარებით (2012 წელი - 33
000 სპორტსმენი; 2013 წელი - 44 000 სპორტსმენი; 2014 წელი - 56 000 სპორტსმენი;
2015 წელი - 68 000 სპორტსმენი; 2016 წელი - 94 800 სპორტსმენი) და გარკვული
დადებითი ტენდენცია შეინიშნება (იხ. ცხრილი 1).
თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სპორტსმენთა
სტატისტიკური მაჩვენებლის დადგენის მეთოდები რამდენჯერმე შეიცვალა და
გარკვეულწილად ამანაც გამოიწვია არსებული მაჩვენებლის მკვეთრი მატება.
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ცხრილი N1.

სპორტსმენთა რაოდენობა წლების მიხედვით
წელი

რაოდენობა

2012

33 000 (ოცდაცამეტი ათასა)

2013

44 000 (ორმოცდაოთხი ათასი)

2014

56 000 (ორმოცდათექვსმეტი ათასი)

2015

68 000 (სამოცდარვა ათასი)

20161

94 000 (ოთხმოცდათოთხმეტი ათასი)

წარმოდგენილ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოდის, რომ მოსახლეობის
დაახლოებით 2.5% ჩართულია სხვადასხვა სპორტის სახეობის რეგულარულ
საწვრთნელ პროცესში, რაც არ არის ცუდი მონაცემი, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ,
რომ ამ რაოდენობის დაახლოებით 10%-მდე ინტელექტუალური სპორტის
სახეობებით (ჭადრაკი, ბილიარდი, ნარდი, შაში) არის დაკავებული, საერთო
მაჩვენებელი ფიზიკურად აქტიურ მოსახლეობის კუთხით კიდევ უფრო მცირდება.
სპორტში ჩართული მოსახლეობის დაახლოებით 0.9% დაკავებული საავტომობილო
და მოტო სპორტით, რომელიც ასევე არ წარმოადგენს ერთმნიშვნელოვნად
ფიზიკური დატვირთვის ან/და ფიზიკური აქტივობის საფუძველს.
ასევე ოფიციალური მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით სპორტის სხვადასხვა სახეობის
მწვრთნელთა რაოდენობა დაახლოებით 1700-მდეა, რაც მოცემული რაოდენობის
სპორტსმენებისთვის ძალიან მცირეა. ამ შემთხვევაში საშუალოდ თითოეულ
მწვრთნელზე საშუალოდ 55-მდე სპორტსმენი მოდის და თუ გავითვალისწინებთ
იმასაც, რომ სპორტსმენთა უმეტესობა ინდივიდუალურ სპორტის სახეობაში
ვარჯიშობს მარტივად შეიძლება დასკვნის გაკეთება.
მეტი თვალსაჩინოებისთვის სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართულ სპორტსმენთა
საერთო რაოდენობაში შემავალი სახეობები შეგვიძლია დავყოთ შემდეგ
სპეციფიკური ნიშნით: გუნდური; ინდივიდუალური; ინტელექტუალური; ავტომოტო სპორტი (იხ. გრაფიკი 3).
1

მაჩვენებელში არ შედის კალათბურთში ჩართულ სპორტსმენთა მონაცემები
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მოცემულ გრაფიკულ გამოსახულებაზე გამიჯნული მიმართულებები ერთი
შეხედვით გვაფიქრებინებს, რომ სპორტში მასობრივად ჩართვის პრობლემა
შედარებით დაბალ პროცენტულ მაჩვენებელში უნდა ვეძებოთ, თუმცა ამ
შემთხვევაში პირიქითაა.
გრაფიკი 3: სპორტსმენთა რაოდენობა სპეციფიკური ჯგუფების მიხედვით

ავტო-მოტო
ინტელექტუალური

0.9%

9.5%

გუნდური

37.4%

ინდივიდუალური

52.2%

მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალურ სპორტის სახეობაში სპორტში
ჩართული მოსახლეობის ნახევარზე მეტს (52.2%) შეადგენს, არ ნიშნავს იმას, რომ ამ
მიმართულებით ჩართულობა მაღალი, რადგან ამ მონაცემში გაერთიანებული 50-მდე
სპორტის სახეობის და 100-მდე დისციპლინის სპორტსმენები, როცა გუნდური
სახეობების შემთხვევაში მხოლოდ 10 სპორტის სახეობა ერთიანდება და ასევე ამ
მონაცემში არ შედის კალათბურთში ჩართულ სპორტსმენთა რაოდენობა.
აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის მასობრივი ჩართულობა
სპორტის სხვადასხვა, განსაკუთრებით ინდივიდუალურ სახეობებში, რაც
თავისთავად აისახება მოსახლეობის სპორტული და ფიზიკური აქტივობის საერთო
პროცენტულ მაჩვენებელზე.
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დასკვნა
მოსახლეობის მასობრივად სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულობა
მეტწილად სახელმწიფოს ძალისხმევაზეა დამოკიდებული. სტატიაში მოყვანილი
საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით მასობრივი სპორტის სფეროში
გადასული ფიზიკური აქტივობები ძირითადად ინდივიდუალურად, სახელმწიფოს
ნაკლები ჩართულობით ხორციელდება, თუმცა ამ დონეზე მისასვლელად რამდენიმე
წელი მაინც არის საჭირო, ხოლო ამ ეტაპზე საქართველოსთვის აუცილებელია
სახელმწიფო უფრო მეტად ჩაერთოს მასობრივი სპორტის განვითარების ნაწილში,
სპორტულ ორგანიზაციებთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებთან, ასევე სხვა
უწყებებთან კოორდინაციის შეიმუშაოს მასობრივი სპორტის განვითარების
მიზნობრივი, მოკლე და გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამები, რაც
უზრუნველყოფს სპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდას და პოპულარიზაციას.
ზემოთ წარმოდგენილი ყველა მონაცემი, რომელიც ასახავს საქართველოში
საზოგადოების სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულობას, ცალსახად
უარყოფითი შედეგია და საჭიროებს მყისიერ რეაგირებას. ასევე მოყვარულ და
პროფესიონალ სპორტსმენთა რაოდენობაზეა დამოკიდებული ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე წარმატებების მიღწევა, რაც მოსახლეობის გააქტიურების
კიდევ ერთ საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს.
მასობრივი სპორტის განვითარებისთვის სახელმწიფო ყოველწლიურად
დაახლოებით 2 მილიონ ლარზე მეტს ხარჯავს, რაც განვითარების პირველ ეტაპზე არ
არის საკმარისი და საჭიროა შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების და სამოქმედო
გეგმების განხორციელებისთვის გაიზარდოს დაფინანსების ოდენობა. დაფინანსების
ოდენობის გაზრდაზე ერთობლივი მუშაობის შედეგად შესაძლებელი მიღწეულ იქნეს
გარკვეული შედეგები, რაც უკავშირდება დაფინანსების წყაროების გაზრდას.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. Mattheu Nicholson, Russel Hoye (2011): “Participation in Sport”. Routledge. USA;
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რეზიუმე
სტატიაში განხილულია მოსახლეობის დაბალი ფიზიკური აქტივობის
მაჩვენებლები, რათა მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით მოხდეს
ეროვნული და საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი და მოსახლეობის
სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულობის პროცენტული
მაჩვენებლის ზრდისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების გათვალისწინება.
ასევე განხილულია კონკრეტული მიგნებები, რომელიც დაეხმარება ამ
სფეროზე პასუხისმგებელ აქტორებს, სწორად და მიზანმიმართულად
იმოქმედოს ქვეყანაში მოსახლეობის მასობრივად სპორტულ და ფიზიკურ
აქტივობებში ჩართვის გაუმჯობესებაზე.

Resume
The article deals with the low rates of physical activity, the development of
mass sports in order to develop a national and international practice and
analysis of sport and physical activity participation in the percentage growth
of the relevant recommendations. As well as the specific findings, which will
help to responsible actions to react deliberate of improve involving sports and
physical activities.

საკვანძო სიტყვები: სპორტი; მასობრივი სპორტი; ფიზიკური აქტივობა;
ჯანსაღი ცხოვრების წესი; სპორტსმენთა რაოდენობა.
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მამუკა მაღლაკელიძე.
ფიზიკური აღზრდის სწავლებას ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთში ჩაეყარა
საფუძველი ძვ. წ. მე – 8 საუკუნეში, თუმცა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
ფიზიკური აღზრდის სწავლება პირველად დაინერგა ამერიკაში. მე-19 საუკუნეში
ამერიკულმა კოლეჯებმა თავიანთ გეგმებში შეიტანეს ფიზიკური აქტივობის ისეთი
სხეობები

როგორიცაა

ცეკვა

და

ტანვარჯიში.

მიზანი

იყო,

რომ

მოზარდებისთვის ესწავლებინათ თავიანთ ჯანმრთელობასა და სხეულზე ზრუნვა.
და მაინც რატომ არის მნიშვნელოვანი ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილები სკოლებში?
კვლევები აჩვენებს, რომ კარგად დაგეგმილი და განხორციელებული ფიზიკური
აქტივობა აუმჯობესებს მოსწავლეთა კონცენტრაციას, ზრდის მათ კრეატიულობას,
ამაღლებს თვითშეფასებას, უვითარებს გადაწყვეტილების მიღებისა და პრობლემის
დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარებს, რომელიც პოზიტიურად აისახება

მათ

ქცევაზე.
ფიზიკური

აღზრდა

და

სპორტი

მოზარდებს მნიშვნელოვნად

უვითარებს მორალურ მხარესაც. მოსწავლეებს უვითარდებათ თვითდისციპლინა,
ეძლევათ საშუალება გამოცადონ ლიდერობა, აიღონ პასუხისმგებლობა როგორც
საკუთარ,

ისე

სხვის

საქციელზე,

გამოუმუშავდებათ

თანაკლასელებთან

ურთიერთობის კულტურა.
ფიზიკური
ისწავლონ,

აქტივობის

როგორ

დასახონ

დროს
მიზნები

მოსწავლეებს
და

როგორ

ეძლევათ
იბრძოლონ

საშუალება
ამ

მიზნების

განსახორციელებლად. ასეთ პირობებში, ცხადია, განუზომლად იზრდება სკოლის
ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლის როლი და დანიშნულება, რომლის მოღვაწეობა
შემოქმედებითი და არასტანდარტული ხასიათისა უნდა იყოს. მაგრამ ფიზიკური
აღზრდის გაკვეთილისთვის მომზადება ევალება არა მხოლოდ პედაგოგებს, არამედ
მოსწავლეებსაც, რაც პირველ რიგში გამოიხატება სპორტული ტანსაცმელისა და
ფეხსაცმლის

მოწესრიგებით.

იმისათვის,

რომ

მოსწავლე

მთელი

თავისი

შესაძლებლობითა და მონდომებით სრულად ჩაერთოს გაკვეთილზე, მას უნდა ეცვას
სპორტული ფორმა, რადგან თავი არ იგრძნოს შეზღუდულად, არ მოერიდოს
გაოფლიანებას.
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რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა ატარონ სპორტული ფორმა.
საჭიროა ადრეული ასაკიდან, პირველივე კლასიდან შევაჩვიოთ მოსწავლეები
გაკვეთილზე სპორტული ფორმით გამოცხადებას. ამაში უნდა ჩაერთოს სკოლის
ადმინისტრაცია, კლასის დამრიგებლები და მშობლები.სპორტული ფორმის გარეშე
მოსწავლე არ უნდა იქნას დაშვებული გაკვეთილზე და როდესაც თამაშის დრო მოვა
და მისი სურვილის მიუხედავად ვერ მიიღებს მასში მონაწილეობას, მომავალ
გაკვეთილზე აუცილებლად მოიტანს სპორტულ ტანსაცმელს. ზოგიერთმა მშობელმა
იცის ბავშვის გამართლება და ამბობს, რომ მას არა აქვს იმის საშუალება, რომ
შეიძინოს შესაბამისი ტანსაცმელი. ასეთ დროს საჭიროა მათი დარწმუნება იმაში, რომ
თუ აუცილებელია სხვა ტანსაცმლის შეძენა, ასევე აუცილებლად უნდა ქონდეს
მოსწავლეს სპორტული ტანსაცმელი, რადგან ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილი
ერთერთი ძირითადი საგანია სკოლაში და ცხრილში ზის, როგორც აუცილებელი
დისციპლინა.

დაწყებითი

კლასების

მოსწავლეების

მშობლებმა

იციან

იმის

მომიზეზება, რომ ბავშვი პატარაა და თავად ვერ იცვლის ტანსაცმელს. მშობელს უნდა
განემარტოს, რომ პირველმა კლასელმა მოსწავლემ თავად უნდა შეძლოს ტანსაცმლის
მოწესრიგება,

რასაც

გვიდასტურებენ

გამოცდილი

პედაგოგები.

გამონაკლის

შემთხვევაში კი მშობელმა ან მასწავლებელმა თავად გაუწიოს დახმარება მოსწავლეს.
საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ისეთ გაკვეთილებს,სადაც ყველა მოსწავლე იქნება
სპორტულ ტანსაცმელში გამოწყობილი. ხოლო როდესაც გადავლენ მაღალ კლასებში,
მოსწავლეებს უკვე ჩამოუყალიბდებათ ისეთი ჩვევა, რომ ფიზიკური აღზრდის
გაკვეთილზე სპორტული ტანსაცმელით გამოცხადება აუცილებელი მოთხოვნილება
გახდება. სამწუხაროდ, უფროს კლასელებში ეს პრობლემა დღესაც აქტუალურია და
ყველამ ერთად (განათლების სამინისტრომ, სკოლებმა, სპეციალისტებმა, ოჯახმა)
უნდა ვიფიქროთ იმ მექანიზმზე, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვარებდა ამ
პრობლემას.

რადგან

სპორტული

ტანსაცმლის

გარეშე,

ფიზიკური

აღზრდის

გაკვეთილის ხარისხზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია.
ჩვენ სკოლაში სემესტრის დასაწყისში, ყველა მოსწავლეს გამოვუცხადეთ, რომ
ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ სპორტულ
ფორმაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაკვეთილზე არ დაიშვებოდნენ და
ვერანაირ აქტივობაში მონაწილეობას ვერ მიიღებდნენ.დაკვირვების

შედეგად

გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეების უმრავლესობამ გაითვალიწინა ჩვენი გაფრთხილება
და ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილებზე ცხადდებოდნენ სპორტულ ფორმაში, მაგრამ
იყვნენ გამონაკლისებიც. რომლებიც გაკვეთილზე არ დავუშვით. მათთან ვაწარმოეთ
ხელმეორე საუბრები, რამაც დიდი შედეგი ვერ გამოიღო. ჩვენ გავაგრძელეთ ასეთი
მოსწავლეების არ დაშვება გაკვეთილზე. გაკვეთილიდან გამოშვებულ მოსწავლეებს
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აჩერებდნენ მანდატურები და მიჰყავდათ დირექტორთან, დირექტორი იბარებდა
დამრიგებლებს, აძლევდა შენიშვნებს, დამრიგებლები ურეკავდნენ
მშობლები შემოდიოდნენ დარბაზში და საბოლოოდ საყვედურს

მშობლებს,

ვღებულობდით

ჩვენ- ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები. მიუხედავად ამისა, დირექტორთან
შევთახმდით იმაზე, რომ უფორმო მოსწავლეს გაკვეთილზე არ დავუშვებდით და
მათ კლასის დამრიგებელს ჩავაბარებდით. რამოდენიმე გაკვეთილის შემდეგ ჩვენმა
ასეთმა გადაწყვეტილებამ თავისი შედეგი გამოიღო,

მოსწავლეებმა

მასობრივად

იწყეს სპორტული ფორმით სიარული. თუმცა რამოდენიმე გამონაკლისი მაინც იყო
და ისინი საბაბად სოციალურ პირობებს ასახელებდნენ, ამიტომ ვფიქრობთ
მოსაფიქრებელია რაიმე ოფიციალური მექანიზმი იმისათვის, თუ როგორ ჩავაცვათ
მოსწავლეებს სპორტული ტანსაცმელი.
რაც შეეხება პედაგოგებს, საჭიროა ყველა მასწავლებელი ინდივიდუალურად
ემზადებოდეს თითოეული გაკვეთილისთვის. მთელი წლის მანძილზე სხვადასხვა
გაკვეთილზე დაკვირვების შედეგად გაირკვა, რომ საჭიროა პირველ

რიგში

გაკვეთილის დასაწყისშივე მოხდეს მოსწავლეთა გამოწვევა, მათი ინტერესების
გაღვივება. ყველასათვის ცნობილია, რომ გაკვეთილის პირველ ნაწილში ხდება
გაკვეთილის ამოცანების გაცნობა. შემდეგ მოსწავლეთა ორგანიზმის ფუნქციური
მომზადება ძირითადი ნაწილისათვის. სწორედ ამ დროს უნდა მოხდეს მოსწავლეთა
დაინტერესება, მათ უნდა ავუხსნათ, თუ რითაა ღირებული გაკვეთილის თემა და
რაში გამოიყენებენ სამომავლოდ ამა თუ იმ მოძრაობებს.მათ უნდა იცოდნენ, რომ
ღერძზე მიზიდვა, ხელს უწყობს ძალის განვითარებას, მოკლე მანძილზე რბენა
სისწრაფის განვითარებას და ა. შ.
მასწავლებლებმა

უნდა

შეძლონ

სხვადასხვა

გაკვეთილზე

ახალ-ახალი

თემატიკის შემოტანა. მათ თემის შერჩევისას უნდა გაითვალისწინონ მოსწავლეთა
ასაკობრივი თავისებურებები. გაკვეთილის ძირითადი ნაწილი უნდა მოიცავდეს
როგორც სასწავლო-გამაჯანსაღებელ ისე აღმზრდელობით მუშაობას. გაკვეთილის
ამოცანის გადასაჭრელად მოსწავლეებს უნდა შევთავაზოთ
სახალისო

აქტივობები,

რომლითაც

ისინი

შეძლებენ

საინტერესო

სხვადასხვა

შეწავლასა და სრულყოფას. აქტივობებისა და მათი შესწავლის

და

მოძრაობის
მეთოდების

შერჩევისას სხვა ძირითად თავისებურებებთან ერთად უნდა გაითვალისწინონ
მოსწავლის ინოვაციურობა და ემოციურობაც, რაც ერთი ორად

ახალისებს

გაკვეთილს და მასში მოსწავლეების მასობრივად ჩართვას. თუ გაკვეთილის ამოცანა
არის გამძლეობის განვითარება, რაც ყველაზე მეტად ეძნელებათ მოსწავლეებს, ის
შეიძლება განხორციელდეს თამაშობრივი და შეჯიბრების მეთოდით,
აქტივობით. მოსწავლეები მწკრივში რბენის დროს თავსუკან აწვდიან

ახალი
ბურთს
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ერთმანეთს, ისე რომ ბურთი არ უნდა დაუვარდეთ, ხოლო ბოლოში

მდგარი

მოთამაშე მიიღებს თუ არა ბურთს, აკეთებს აჩქარებას და მწკრივს ჩაუდგება სათავეში
და ხელმეორედ იწყებენ ბურთის მიწოდებას თავს უკან. რბენა გრძელდება იქამდე,
სანამ ყველა მოსწავლე საშუალო სიჩქარის რბენასთან ერთად არ შეასრულებს
აჩქარებას ბურთით. დაკვირვებით გაირკვა, რომ მოსწავლეებმა ვარჯიშის ამ ხერხით
გაცილებით მეტი მანძილი გაირბინეს, ვიდრე უბრალოდ რბენისას.
გაკვეთილზე შესრულებული ყველა აქტივობა აუცილებლად უნდა იყოს
ურთიერთკავშირში. დაგეგმილი მოძრავი ან სპორტული თამაში შესაბამისობაში
უნდა იყოს გაკვეთილის ამოცანასთან. მაგალითად თუ გაკვეთილის ამოცანა იყო
ბურთის ტყორცნა მიზანში ან სიშორეზე, მას კარგად შეესაბამება მოძრავი თამაში
,,წრეში ბურთი“, სადაც გამოიყენება ბურთის ტყორცნის ელემენტი.

მაგრამ

აუცილებელია ყველა მოსწავლე ჩაერთოს თამაშში და დაჭრილ მოთამაშეებსაც
მივცეთ

სხვა

აქტივობები,

მაგალითად,

ჰულაჰოპის

(რგოლების)

ტრიალი,

სახტუნელებზე ვარჯიში და სხვა.
გასათვალისწინებელია, რომ გაკვეთილი უნდა იყოს თანასწორუფლებიანი.
აუცილებელია

ორივე

სქესის

მოსწავლეთა

ჩართვა

ფიზიკური

აღზრდის

გაკვეთილზე, ოღონდ ყურადღება უნდა მიექცეს ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს
და აქედან გამომდინარე შესაბამისად შეირჩეს დატვირთვის დოზირება და თამაშის
ხანგრძლივობა. ორმხრივი სპორტული თამაშის დროს თუ ვაჟების დატვირთვა
მოიცავს ათწუთიან პერიოდს, გოგონებისათვის შეიძლება დრო შემცირდეს მათი
ფიზიკური

შესაძლებლობების

გათვალისწინებით,

დაუშვებლად

მიგვაჩნია

გოგონების საერთოდ არ ჩართვა თამაშებში. აქვე აუცილებელია, თამაშში დროებით
არ ჩართული მოსწავლეებისათვის სხვადასხვა აქტოვობების შეტანა გაკვეთილში,
რაც უფრო მასობრივს და სახალისოს გახდის მას.
თუ კლასში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლე, პირველ
რიგში მასწავლებელი არკვევს აქვს, თუ არა მას სამედიცინო დასკვნა და მხოლოდ
ამის შემდეგ უნდა შემუშავდეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.
შედგენისას

ფასდება

მოსწავლის

ფიზიკური

შესაძლებლობები,

გეგმის
როგორც

მოკლევადიანი ისე გრძელვადიანი ამოცანები და მათი განხორციელების გზები.
ასეთი გეგმის საფუძველზე უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა ინდივიდუალურად და
ჯგუფთან ერთად. უნდა გამოირიცხოს შ.შ.მ. მოსწავლეების

ჩაურთველობა

ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილზე. ფიზიკური აქტივობა ერთ-ერთი რეალური
შესაძლებლობაა

შეზღუდული

შესაძლებლობის

მოსწავლეთა

ინტეგრაციისა

თანატოლებთან.
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ჩვენს ერთ-ერთ მოსწავლეს აქვს მენჯ-ბარძაყის ცერებრალური დამბლა, რის
გამოც გარკვეული მოძრაობები შეზღუდულია, აუცილებელი გახდა შესაბამისი
აქტივობების შერჩევა. როცა მოსწავლეები სამწყობრო სიარულს ასრულებენ,
მიეცა

უფლება

თავისუფლად

გადაადგილდეს,

კლასთან

ერთად

მას

ასრულებს

ზოგადგანმავითარებელ ვარჯიშებს და ინდივიდუალურ მოძრაობებს, ასრულებს
ბურთის ტყორცნას როგორც მიზანში, ასევე სიშორეზე და სხვა. თამაშის დროს ის
შესაბამისად აქტიურობს, მაგალითად, ,,წრეში ბურთის“ თამაშისას იგი წრეში არ
დგება, მაგრამ ბურთებს ისვრის. გაკვეთილზე ყოველთვის მოწესრიგებული და
სპორტულ ფორმაში გამოწყობილი მოდის.
ერთ-ერთ

კლასში

არის

მოსწავლე,

რომელსაც

სამედიცინო

დასკვნით

დაუდგინეს ჰიპერაქტიურობა. შევადგინეთ ინდივიდუალური სასწავლო

გეგმა,

მასთან მუშაობაში ჩაერთო სკოლის დირექტორი, ფსიქოლოგი და მშობელი. პირველი
რასაც მივაღწიეთ მოსწავლემ დაიწყო სპორტული ტანსაცმლით სიარული. აქვს
ყურადღების დეფიციტი, უჭირს რიგში დგომა, ვერ ეჩვეოდა დისციპლინას, ბურთს
ვერ ისროდა და ვერ იჭერდა ხელში.წლის ბოლოს მოსწავლე ნელ-ნელა შეეგუა რიგში
დგომას, თუმცა ზოგჯერ მაინც გადის რიგიდან, დაიწყო ნელი რბენა, ჩაერთო
ზოგადგანმავითარებელ ვარჯიშებში, ხშირად აქვს ვარჯიშების ჩატარების სურვილი.
ინდივიდუალური მუშაობით მივაღწიეთ, რომ მოსწავლე იჭერს კალათბურთის
ბურთს ხელში და ისვრის, მან უკვე რამდენჯერმე ჩააგდო ბურთი კალათში, რამაც
დიდი სიხარული და ემოცია გამოიწვია, არამარტო მასში, არამედ მთელ კლასში.
განკუთვნილ 45 წუთში, მასწავლებელს დიდი პროფესიონალიზმი და დახელოვნება
მართებს იმაში, რომ ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილი გამოვიდეს შედეგიანი,
სახალისო, მასში მასობრივად ჩაერთონ ორივე სქესის და განსხვავებული ფიზიკური
შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეები.
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რეზიუმე
ნაშრომში მოცემულია გზები, რომელიც ხელს შეუწყობს ფიზიკური აღზრდის
გაკვეთილზე მასობრივად და თანასწორად ჩაერთოს სხვადასხვა სქესისა და
განსხვავებული ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეები. ყურადღებაა
გამახვილებული ინოვაციურ სწავლებებზე დაფუძნებულ გაკვეთილებზე.

Resume
The article presents ways which helps to promote physical education among various
sex pupil and pupil’s with different physical abilities. Focuses on lessons based on innovative
teaching. Keywords: Sport wear, shoes, Moving and sport games, inclusive education,
pupils involvement.
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მანანა მნათობიშვილი-პროფესორი

შესავალი. საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემა მიზნად ისახავს ისეთი
სასკოლო სისტემის შექმნას, რომელიც თითოეულ მოსწავლეს მისცემს ცოდნის
მიღებისა და ფიზიკური განვითარების მაქსიმალურ შესაძლებლობებს, ამისთვის
ვფიქრობ მასწავლებელმაც უნდა შესძლოს კონკრეტული მიმართულებით მათ
საჭიროებაზე დაფუძნებული
ფიზიკური
განვითარების
ღონისძიებების
განხორციელება.
მოგეხსენებათ რომ საშუალო სკოლებში ფიზიკური თვისებების განვითარება
სწავლების სამივე საფეხურზე მიმდინარეობას, მაგრამ მეტწილად სწავლების
დაწყებით საფეხურზე ექცევა ყურადღება. მინდა ავღნიშნო ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის გაკვეთილებზე ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნის შესაბამისად
მოქნილობის განვითარებაზე გამოყოფილი დრო არ არის საკამარისი. მაშინ როდესაც
ზუსტად მოქნილობა უწყობს მნიშვნელოვნად ხელს კუნთების ტონუსის
გაუმჯობესებას, სახსრების და მყესების გამაგრებას, სწორი აღნაგობის ფორმირებას,
ორგანიზმის ჰარმონიულ განვითარებას. მოქნილობის მაღალი დონე მნიშვნელოვნად
განაპირობებს სხვა ფიზიკური თვისებების: ძალის, სისწრაფის, კოორდინაციის
განვითარებას. მოქნილობის ნაკლებობას კი მივყავართ მოძრაობის შეზღუდვისაკენ,
რომელიც შემდგომში მიზეზი ხდება მყესების და კუნთების დაზიანებისა.
არასაკმარისი მოქნილობისას, ნელდება მოძრაობითი ჩვევის დაუფლება, ზოგიერთ
შემთხვევაში კი საერთოდ ვერ აღწევენ შედეგს.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მოსწავლეთა მოქნილობის განვითარების
ინტენსივობა ასაკის მიხედვით შემდეგნაირია: 6-დან 10-მდე მაღალი, 11-დან-14
წლამდე საშუალო, 15-დან და შემდეგ ფიქსირდება განვითარების დაბალი
ინტენსივობა ე.ი მოზარდის ასაკის ზრდასთან ერთად მოქნილობაც კლებულობს.
კვლევის მიზანი. მოქნილობის ვარჯიშთა კომპლექსის ეფექტიურობის განსაზღვრა
ბურთის ფლობის მიხედვით საბაზო საფეხურზე 13 წლის მოსწავლეებთან.


განსხვავდება თუ არა მოქნილობის დონე ექსპერიმენტულ და საკონტროლო
ჯგუფებში ექსპერიმენტამდე და ექსპერიმენტის შემდეგ?



განსხვადება თუ არა ბურთის ფლობა საკონტროლო და ექსპერიმენტულ
ჯგუფებში ექსპერიმენტამდე და ექსპერიმენტის შემდეგ?

კვლევის მასალა და მეთოდები. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კვლევა
ქ.თბილისის არასახელმწიფო საერო ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა
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მერმისის 13 წლის მოსწავლეებთან ჩავატარეთ, (7 კლასი) ექსპერიმენტულ ჯგუფში
მონაწილეობა 20 მოსწავლემ (გოგონა) მიიღო, საკონტროლო ჯგუფი გახლდათ ამავე
სკოლის პარალელური კლასი. საკონტროლო ჯგუფში სასწავლო პროცესი
მიმდინარეობდა ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით, ექსპერიმენტულ
ჯგუფში კი გავამახვილეთ ყურადღება ჩვენს მიერ შერჩეულ ვარჯიშებზე.
რადგან მოქნილობა მიეკუთვნება ძნელად განსავითარებელ ფიზიკურ თვისებას და
მისი განვითარება და შენარჩუნება მოითხოვს სისტემატურ წვრთნას-საგაკვეთილო
პროცესში მოქნილობის სხვადსხვა სახეებიდან გამოვიყენეთ დინამიკური და
სტატიკური ვარჯიშები. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით
სპორტის
გაკვეთილს ეთმობა კვირაში მხოლოდ ორი საათი ამიტომ ვარჯიშთა კომპლექსი
მოცემული დროის მიხედვით უნდა გაგვენაწილებინა.
საგაკვეთილო პროცესში მოცემულ ვარჯიშებს დაუთმეთ სულ 18 წუთი,
მოსამზადებელ ნაწილში 4 წუთი, ძირითადში 10 წუთი და დასკვნითში 5 წუთი,
ვარჯიშთა კომპლექსში ჩართული იყო ყველა სახსარი, სულ 30 ვარჯიში.
საგაკვეთილო პროცესის დანარჩენი დრო მიმდინარეობდა ეროვნული სასწავლო
გეგმის მიხედვით. სურ.1

სურ.1
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მოქნილობის განსაზღვრის შემოწმობისათვის, ექსპერიმენტამდე და ექსპერიმენტის
შემდეგ ტესტის სახით გამოყენებული გვქონდა მხრის სარტყლის, მენჯ-ბარძაყის და
ხერხემლის გასაზომი ტესტი. სურ.2
1. მხრის სარტყელი: კარგი (3 ქულა) - თითები ეჭიდება ერთმანეთს, საშუალო (2
ქულა) - თითებს შორის მანძილი 5 სმ, ცუდი (1 ქულა) - თითებს შორის
მანძილი 5 სმ-ზე მეტი;
2. მენჯ-ბარძაყის სახსარი: კარგი (3 ქულა) - ხელისგულებით ეყდრდნობა იატაკს,
საშუალო (2 ქულა) - იატაკს ეხება თითებით, ცუდი (1 ქულა) - თითებიდან
იატაკამდე დარჩა მანძილი 10 სმ და მეტი;
3. ხერხემალი ,,ხიდი“: კარგი (3 ქულა) - მუხლები, მკლავები იდაყვის სახსარში
გამართული, მხრები უარამდე გაზნექილი, საშუალო (2 ქულა) - მუხლები
მოხრილი და მკლავები იდაყვის სახსარში გამართული, ცუდი (1 ქულა) მუხლები, მკლავები მოხრილი.

სურ. 2
კველევის დაწყებამდე მოქნილობის შეფასების
ტესტმა
გვიჩვენა,
რომ
ექსპერიმენტულ და საკონტროლო ჯგუფები ყველა მონაცემში იყო ერთგვაროვანი.
ბურთის ფლობის შეფასების მეთოდად გამოყენებული იყო ბურთის ფლობის
ვარჯიშები სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის გამოყენებით - დრიბლინგი, ბურთის
ტარება ზიგზაგისებურად, ბურთის ტარება კონუსის ირგვლი (წრიული მოძრაობა);
ბურთის ტარება, ფეხებს შორის გატარებით სიარულში (წინსვლით, უკუსვლით).
თითო დებულების შესრულებისას მოსწავლეს ენიჭებოდა თითო
ქულა.
მაქსიმალური ქულა 3, მინიმალური ქულა 0. მონაცემთა დასამუშავებლად
გამოვიყენეთ სტატისტიკური მეთოდი დამოუკიდებელი t-ტესტი.
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მიღებული შედეგები და განხილვა.
ჩვენს მიერ ჩატრებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ მოქნილობის დონე
ექსპერიმენტულ და საკონტროლო ჯგუფებში ექსპერიმენტამდე არ განსხვავდებოდა,
t Critical = 2.06 P(T<=t )= 0,0262.
მოქნილობის დონე ექსპერიმენტულ და საკონტროლო კლასებში ექსპერიმენტის
შემდეგ განსხვავდებოდა t Critical = 2.06,
P(T<=t )= 5,094.
ბურთის ფლობის დონე ექსპერიმენტულ და საკონტროლო
ექსპერიმენტამდე არ განსხვავდებოდა t Critical = 2.06, P(T<=t )= 0,0037.

ჯგუფებში

ბურთის ფლობის დონე ექსპერიმენტულ და საკონტროლო კლასებში ექსპერიმენტის
შემდეგ განსხვავდებოდა t Critical = 2.06, P(T<=t )= 5,632.
დასკვნა - ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ კვლევის პირველ ეტაპზე
მოქნილობის და ბურთის ფლობის შეფასების ტესტის შედეგებით ექსპერიმენტული
და საკონტროლო ჯგუფები ყველა მონაცემებით იყო ერთგვაროვანი. მეორე ეტაპზე
მოქნილობის ვარჯიშთა კომპლექსის ჩატარების შემდეგ ექსპერიმენტულ ჯგუფში
ბურთის ფლობის და მოქნილობის მონაცემები იყო გაუმჯობესებული. ჩვენს მიერ
განხორცილებულმა ექსპერიმენტმა დაგვანახა, რომ მოქნილობისა და ბურთის
ტარების უნარს შორის არის მიზეზ - შედეგობრივი კავშირი. ეს მიუთითებს რომ
საგაკვეთილო პროცესში, თუ დავუთმობთ დროს მოქნილობაზე ვარჯიშებს
შესაძლებელი ხდება ეროვნული სასწავლო პროგრამის მიხედვით მისაღწევი
შედეგები უფრო მარტივად იქნას დაძლეული.

გამოყენებული ლიტერატურა
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თბილისის 2002წ.
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თბილისი.
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რეზიუმე
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის გაკვეთილებზე მოქნილობის განვითარების
პერსპექტივები
საშუალო სკოლა ,,მერმისის’’ 13 წლის მოსწავლეებთან ჩატარებულმა კვლევამ
გვიჩვენა, რომ კვლევის პირველ ეტაპზე მოქნილობის და ბურთის ფლობის შეფასების
ტესტის შედეგებით ექსპერიმენტული და საკონტროლო ჯგუფები ყველა მონაცემით
იყო ერთგვაროვანი. მეორე ეტაპზე მოქნილობის ვარჯიშთა კომპლექსის ჩატარების
შემდეგ ექსპერიმენტულ ჯგუფში ბურთის ფლობის და მოქნილობის მონაცემები იყო
გაუმჯობესებული. ჩვენს მიერ განხორციელებულმა ექსპერიმენტმა დაგვანახა რომ
მოქნილობასა და ბურთის ტარების უნარს შორის არის მიზეზ - შედეგობრივი
კავშირი. ეს მიუთითებს რომ საგაკვეთილო პროცესში, თუ დავუთმობთ დროს
მოქნილობაზე ვარჯიშებს ეროვნული სასწავლო პროგრამის მიხედვით მისაღწევი
შედეგები უფრო მარტივად იქნება დაძლეული.
Summary
Prospects of Development of Flexibility during Lessons of Physical Education and Sports
Survey conducted for 13 y/o students of “Mermisi” Middle School revealed, that at the first
phase of the survey,in results of the assessment tests of experimental and control
groupsflexibility and ball control were homogeneous. For the second stage, after complex of
flexibility exercises was conducted in experimental group data of ball control and flexibility was
improved. The experiment carried out by us, showcased that there is cause-and-effect type
connection between flexibility and ball controlling skills. This indicates, that within the course of
lesson, if we allocate time for the exercises on flexibility the purposes of the national study
program will be reached in relatively easy ways.

საკვანძო სიტყვები: მოქნილობა, ბურთის ფლობა, ეროვნული სასწავლო გეგმა,
ფიზიკური მომზადება.
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გიორგი მძინარაშვილი-ასოც. პროფესორი
დიდი და ძლიერი კონკურენცია საერთაშორისო არენაზე და შეჯიბრებზე მეტად
საპასუხისმგებლოს ხდის მოთხოვნებს, როგორც საქართველოს ნაკრების
სპორტსმენებისადმი, ასევე მათი მწვრთნელების მიმართ. ეს პირობა, რა თქმა უნდა,
მოითხოვს ქართველ მოჭიდავეთა დონის ეფექტურ ამაღლებას. ამ პროცესში მეტად
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მეცნიერები და სპეციალისტები, რომლებიც თავის
წინაშე აყენებენ მთელ რიგ ამოცანებს.
მოგეხსენებათ თავისუფალ ჭიდაობაში, როგორც სპორტის სხვა სახეობებში
არსებობს მომზადების ხუთი მხარე: ტექნიკური, ფიზიკური, ტაქტიკური,
ფსიქოლოგიური და ინტელექტუალური (თეორიული). ამ მომზადებებს შორის,
როგორც გვიჩვენა სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზმა, ტაქტიკურ
მომზადებას ექსპერიმენტალურ გამოკვლევებში ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა
მიუხედავად ამისა, მომზადების ამ მხარეს მაღალი კლასის სპორტსმენთა
მომზადების პროცესში მეტად დიდი ადგილი უნდა დაეთმოს.
ტაქტიკური მომზადება, რომელიც გამოუმუშავებს მოჭიდავეს შეხვედრის
წარმართვის ტაქტიკის უნარს, აძლევს მას საშუალებას არამარტო წარმოაჩინოს ამით
თავისი დადებითი მხარე, არამედ მოახდინოს ნაკლოვანი მხარის კომპენსირება.
სამეცნიერო და პრაქტიკულ ლიტერატურაში საკმაოდ კარგად დამუშავებული
და წარმოდგენილია ტექნიკური მოქმედებების ჩატარებისათვის ცალკეული
ტაქტიკური კომპონენეტები და ნაკლები ყურადღბა ეთმობა მთლიანი შეხვედრის
ჩატარების ტაქტიკას. მართალია ა. ლენცისა და ე. ჩუმაკოვის ნაშრომებში
წარმოდგენილია შეხვედრის წარმართვის ტაქტიკის სწავლების ცალკეული
მეთოდური ილეთები. ამ დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი საკითხი, რომელიც
ეხება შეხვედრის ჩატარების ტაქტიკას, ჯერ კიდევ არ გახდა კვლევის საგანი და
ამიტომ ეს არის მოჭიდავეთა ოსტატობის ზრდის რეზერვი. დიდი მნიშვნელობა აქვს
იმას, თუ რამდენად სწრაფად დავადგენთ ჩვენ შეხვედრის წარმოების დროს
მოწინააღმდეგის მიერ დასახულ მიზანს. რისთვის არის საჭირო თუ რა მიზანი აქვს
მოწინააღმდეგეს? იმისათვის, რომ მოვახდინოთ მისი შესაძლო მოქმედებების
პროგნოზირება და ამით შემდეგ ავარჩიოთ შეხვედრის წარმართვის მეტად
რაციონალური ტაქტიკური მოქმედებები.
როგორ დავადგინოთ მოწინააღმდეგის მიზანი?
შეხვედრამდე აუცილებელია დავადგინოთ მისი სატურნირო მდგომარეობა,
მიზანი და მოტივაცია, მისი ფიზიკური და ტექნიკური შესაძლებლობები, წინა
შედეგები და ამჟამინდელი რეიტინგი და ამ ყველაფრის ანალიზისა და შეფასების
საფუძველზე შევქმნათ ტაქტიკური მონახაზი.
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მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრის ხანგრძლივობა მცირეა, მოწინააღმდეგის
განწყობა და ტაქტიკური ჩანაფიქრების გარკვეული გაშიფვრა შესაძლებელია
შეხვედრის მიმდინარეობის დროსაც. მოჭიდავისთვის აუცილებელია მოახდინოს
თავისი ჭეშმარიტი ჩანაფიქრების შენიღბვა. ბოლო პერიოდში მეტად აქტუალური
გახდა საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოწინააღმდეგე მოჭიდავის
მოქმედებიდან გამომდინარე, დავადგინოთ მისი მიზანი. თუ ჩვენ

შევძლებთ

მოწინააღმდეგის მიზნის ამოხსნას, ამით გვექნება შეასძლებლობა განვახორციელოთ
ჩვენი ჩანაფიქრები და მიზანი.
ჩვენი

დაკვირვების

ჩემპიონატები,

ობიექტი

რესპუბლიკური

და

იყო

საქართველოს

რეგიონალური

პირველობები

ტურნირები

და

თავისუფალ

ჭიდაობაში ახალგაზრდებისა და დიდების ასაკში.
მოგახსენებთ,

რომ

შეჯიბრზე

თავისუფალ

ჭიდაობაში

შესრულებული

ილეთების ლომის წილი ეკუთვნის ისეთ ილეთებს, რომლებიც არის დაკავშირებული
ფეხში (ფეხებში) შესვლასთან, რომლებიც ხშირად სრულდება დისტანციიდან, ამ
შემთხვევაში მოჭიდავეები ხშირად იყენებენ ისეთ ტაქტიკურ ხერხს, როგორიც არის
დაშინება.
ჩვენ მიერ ჩატარებული იყო საქართველოს შეჯიბრების 135 შეხვედრის
ანალიზი. ხდებოდა ყველა ტექნიკური ილეთის რეგისტრაცია და ტაქტიკური
ილეთები ფიქსირდებოდა. მოცემული მონაცემების საფუძველზე შეიძლება ითქვას
ის, რომ ილეთბის 70-75% სრულდება დგომში ძირითადად ფეხში მოვლების შემდეგ.
მანამდე მოჭიდავეები დისტანციაზე იმყოფებიან და „დაშინებას“ მიმართავენ. რაც
ეხება

ცრუ

მცდელობებს

წაგებული

სპორტსმენები

უთმობენ

მოგებულ

სპორტსმენებს. შეხვედრების დასაწყისში მოგებულ მოჭიდავეებში 10 აქტიური
ტექნიკური მოქმედებიდან, რომელიც სრულდება დისტანციიდან 6-7, ეს არის
რეალური მცდელობა და 3-4 ცრუ მცდელობა. ამით გამარკვებულ მოჭიდავეებს
ეძლევათ

საშუალება

მოაგროვონ

ქულების

დიდი

რაოდენობა

შეხვედრის

დასაწყისშივე, წაგებულებში კი პირიქით.
დისტანციური ჭიდაობის პროცესში დიდი როლი და მნიშვნელობა

აქვს

თავისუფალ ჭიდაობაში მხედველობით ანალიზატორებს, იმიტომ, რომ ხშირად
ილეთის

დასაწყისი

ანუ

დინამიური

სიტუაცია

შესაძლებელია

შეიქმნას

მოწინააღმდეგესთან მანძილზე ყოფნის დროს.
ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია სპორტსმენის სათანადო
სპორტულ დონეზე და მომზადების ხარისხზე, იმაზე, თუ რა სამუშაო ჩაატარა მან
ვარჯიშის პროცესში.
მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა სტილის მოჭიდავეებთან აუცილებელია
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სხვადასხვა ტაქტიკური ჩანაფიქრების განხორციელება. ილეთების შესრულება დიდ
დისტანციაზე ხდება ნაკლებად ეფექტური შესასრულებელი, რადგან ამ დისტანციაზე
მყოფ მოწინააღმდეგეს აქვს იმის საშუალება, რომ დაიცვას თავი და მიიღოს მისთვის
ხელსაყრელი პოზიცია.
ამიტომ
მდგომარეობის

უნდა

მოხდეს

შერჩევა,

იმ

რეალური

რომელიც

მეტად

დისტანციისა

რაციონალური

და
იქნება

დინამიური
ილეთის

(ილეთების) შესასრულებლად. ჩვენ კიდევ გვინდა განსაკუთრებული ყურადღება
გავამახვილოთ იმ საკითხზე, რომელიც ეხება მოჭიდავის მრავალმხრივობას. ჩვენი
აზრით,

მწვრთნელმა-პედაგოგმა

მოჭიდავის

ჩამოყალიბების

პროცესში

და

განსაკუთრებულად სასწავლო-საწვრთნო პროცესის დასაწყისში უნდა ეცადოს თავის
მოსწავლეებს ასწავლოს და სრულყოფილების დონეზე აიყვანოს

მოჭიდავეთა

ტექნიკური შესაძლებლობები ილეთების დამუშავებით ორივე მხარეს (ე.ი. ორივე
ხელზე და ორივე ფეხზე).
ამით მოხდება სპორტსმენის (სპორტსმენების) ტექნიკური შესაძლებლობების
გამრავალფეროვნება და შესაძლო პოტენციალის ზრდა, რაც რა თქმა უნდა, გაზრდის
მის შედეგსა და წარმატებებს.
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ნელი პაპუკაშვილი-ასისტენტ პროფესორი
ნინო ბერიანიძე-ასისტენტ პროფესორი
მამია ტუღუში-პროფესორი
ბოლო ხანებში სპორტის სფეროში მშვენიერების და ხელოვნების ადგილი სულ
უფრო შესამჩნევი და ყურადღების საგანი გახდა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სპორტულმა
პაექრობამ, როგორც ასეთმა, დაკარგა თავის ფუნქცია. მხედველობაშია ის ფაქტი, რომ
მეტი და მეტი მნიშვნელობა ენიჭება მშვენიერების კომპონენტებს. სპორტში
ზეაღმატებულობისა და სპორტის სილამაზისაკენ სწრაფვა განუყოფელია.
რამდენიმე ათეული წელია, რაც მეცნიერებმა, ფიზიკური აღზრდის
პედაგოგებმა და მწვრთნელებმა დაიწყეს სპორტის მშვენიერების, მოძრაობის
ესთეტიკური კომპონენტების როლის და მნიშვნელობის შესწავლა. ჯერ კიდევ
ფრანგი ბარონი და საზოგადო მოღვაწე, თანამედროვე ოლიმპიური მოძრაობის
ფუძემდებელი პიერ დე კუბერტენი აღნიშნავდა სპორტის და ხელოვნების კავშირზე
და ურთიერთდამოკიდებულებაზე. მისი ხედვა კულტურის და სპორტის ასეთ
კავშირზე ნათლად ჩანს მისსავე ოდაში, რომელიც უძღვნა სპორტს; პირველივე
სტროფში იგი უმღერის სპორტის სილამაზეს: ,,ო, სპორტო, შენ მშვენიერება ხარ!..’’
მას სპორტი აჰყავს უდიდესი ფასეულობების სიმაღლეზე, რადგანაც ყველა თაყვანს
ვცემთ მშვენიერებას და სილამაზეს.
სპორტში ხელოვნების შემოჭრა ყველაზე ცხადად ტანვარჯიშულ სახეებში
სჩანს. მისი როლი იმდენად დიდია, რომ მაგალითად მუსიკის და ცეკვის
(ქორეოგრაფიის) გარეშე სრულიად წარმოუდგენელია მათი სრულფასოვანი
არსებობა.
ტანვარჯიშული სახეები საკმაოდ სანახაობრივია და ამ თვალთახედვით იგი
შეიძლება შევადაროთ თეატრს, ბალეტს (განსაკუთრებით, აკრობატული წყვილების
კომპოზიციები) და ხელოვნების სხვა დარგებს. ფიზიკური ვარჯიშების ესთეტიკური
ღირებულება უკეთ წარმოჩნდება ტანვარჯიშულ გამოსვლებზე, სპორტულ
შეჯიბრებებზე, სახალხო აღლუმებზე, რომელნიც მასობრივ სანახაობად იქცევიან და
ესთეტიკური
ზემოქმედების
სიძლიერით
უახლოვდებიან
ხელოვნებას.
ტანვარჯიშულ სახეებში მეცადინეობისას სპორტსმენს გამოუმუშავდება ესთეტიკური
შემეცნების, შეგრძნებისა და არჩეულ სპორტის სახეში და სხვა ცხოვრებისეულ
გამოვლინებებში მშვენიერების სწორად შეფასების უნარი, ესთეტიკურად
მომწიფებული მისწრაფებები; შედეგად კი მოვარჯიშეები აღიჭურვებიან ცოდნით,
რაც მათ საშუალებას მისცემს უფრო ფართოდ და ღრმად გაიგონ მშვენიერების
სამყარო. ტანმოვარჯიშე ასპარეზობისას მოძრაობებს მეტი შემოქმედებით, მეტი
სილაღითა და იმპროვიზაციით ასრულებს. ამასთან, ესთეტიკური კომპონენტების
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ღრმა ცოდნა ასპარეზობის პროგრამას უფრო მხატვრულს, სახოვანსა და არტისტულს
გახდის. ეს უკანასკნელი, თანამედროვე აკრობატიკაში შეჯიბრების წესებიდან
გამომდინარე, სპორტსმენის წარმატებული გამოსვლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტორია და მსაჯების მიერ ცალკე შეფასების ობიექტს წარმოადგენს.
ხარისხიანი მუსიკალური მასალა და ქორეოგრაფიული კომპოზიცია
ტანვარჯიშულ სახეებში ისეთივე ესთეტიკურ სიამოვნებას გვანიჭებს, როგორც
ხელოვნების რომელიმე ნიმუში ფერწერაში, ქანდაკებაში და სხვაში.
ცეკვის მეცადინეობები ასწავლიან არა მხოლოდ მშვენიერების გაგებასა და
შექმნას, არამედ ისინი აგრეთვე ანვითარებენ გამომსახველობით აზროვნებას და
ფანტაზიას. იძლევიან ჰარმონიულ პლასტიურ განვითარებას, ასევე ეხმარებიან
ბავშვის მუსიკალურობის და სახიერ გამომსახველობის განვითარებაში .
ცეკვითი ხელოვნება თავის თავში გულისხმობს რიტმის შეგრძნების
განვითარებას, მუსიკის მოსმენას და გაგების ცოდნას, მის შესაბამისობას
მოძრაობასთან, კუნთური ძალის კორპუსის და ფეხების ერთდროულად
განვითარებას, ხელების პლასტიკას, გრაციას და გამომსახველობას. ქორეოგრაფიის
მეცადინეობები ორგანიზმს ფიზიკურად ტვირთავენ, თითქმის სპორტის რამდენიმე
სახეს თანაბრად.
თანამედროვე ტანვარჯიშის რიტმული მიმართულება დაკავშირებულია
ჟენევის მუსიკის პედაგოგის და კომპოზიტორის ემილ ჟაკ დალკროზის ( 1865-1914)
სახელთან. მას თავიდან მუსიკის სწავლების რეფორმის განხორციელება უნდოდა.
დაკვირვების შედეგად დალკროზმა დაადგინა, რომ გარკვეული მოძრაობის
შესრულება ხელს უწყბს რიტმის გრძნობის და სმენის განვითარებას. მეორე მხრივ,
მუსიკალური რიტმის დაუფლება ეხმარება ნერვული სისტემის ნორმალურ
მოქმედებას. მუსიკალური ხელოვნების მაღალ დონეზე დაუფლების მიზნით, ის
თავის მოსწავლეებს ავალებდა საკუთარი გრძნობები და აზრები, გამოწვეული
ტემპით და რაიმე აკორდით, გამოეხატათ ამა თუ იმ მოძრაობაში.
ემილ ჟაკ დალკროზმა შეიმუშავა მუსიკალურ-რტიმული აღზრდის სისტემა,
რომელიც დღესაც წარმოადგენს მსოფლიოში მუსიკალური განათლების ყველაზე
ცნობილ და პოპულარულ მეთოდად. დალკროზი სამართლიანად თვლიდა, რომ
ცეკვის და მუსიკის საშუალებით მოსწავლეები უკეთ სწავლობენ სამყაროსაც და
საკუთარ თავსაც, ხოლო ცეკვები ანვითარებენ არა მხოლოდ მუსიკალურობას, არამედ
ეხმარებიან ადამიანს ემოციურად და მუსიკალურად გახსნაში, ყურადღების ნების და
კომუნიკაბელურობის გამომუშავებაში .
სპორტის სანახაობრიობა ეჭვს არ იწვევს, ამიტომ მისი მნიშვნელობა იზრდება
და
აქედან
გამომდინარე
დგება
საკითხი
სპორტის
და
ხელოვნების
ურთიერთკავშირზე. ბოლო ხანებში ეს ფაქტი უკვე სრულიად ბუნებრივი გახდა.
უფრო მეტად საინტერესოა ის, თუ რომელი მეთოდით გავაშუქოთ ეს
ურთიერთკავშირი, რადგანაც ეს გახდებოდა საიმედო საფუძველი სპორტის
ესთეტიკის კონცეფციის განვითარებისთვის.
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სპორტის და ხელოვნების ირგვლის ანალიზის დროს ყურადღება უნდა
მივაქციოთ მათ საერთო და განმასხვავებელ ელემენტებს. ჩვენ აღნიშნავთ მსგავსებას
მხატვრობასა და თეატრს შორის, ქანდაკებასა და ცეკვას შორის, იმისათვის რომ
დავადგინოთ, შეიძლება თუ არა სპორტის ჩართვა ხელოვნების სფეროში თუნდაც
ნაწილობრივ. სპორტი ადამიანს თვითგამოხატვის საშუალებას აძლევს, ხოლო
სანახაობრიობის ელემენტები სპორტს ანიჭებს საზოგადოებრივ აღიარებას და
არსებობის საშუალებებს. ეს თვისებები გარკვეულ წილად ეხება ხელოვნებასაც.
სპორტში ესთეტიკურობის განცდის მისაღებად ყურადღება უნდა მივაქციოთ
სპორტის შესამჩნევ სიახლოვეს ხელოვნებასთან. მათ პირობითად სამი ასპექტი აქვთ
საერთო. პირველი - დიდი ემოციური აღმაფრენა; მეორე - კანონები და წესები,
რომლებიც ისეთივე სერიოზული და სავალდებლოა, როგორც ფილოსოფიაში ან
ფიზიკაში; და ბოლოს, მესამე - სპორტის და ხელოვნების შემოქმედებითი ხასიათი.
სპორტის მშვენიერების სილამაზის კულმინაცია არის ოლიმპიური თამაშები.
როგორც ცნობილია საერთაოშორისო ათლეტური კონგრესი გაიხსნა 1894 წლის
16

ივნისს,

ხოლო

გადაწყვეტილება

მისი

ერთი

ოლიმპიური

კვირის

თამაშების

მუშაობის

შემდეგ

აღორძინების

მიღებულ

შესახებ.

იქნა

კონგრესის

დელეგატებმა ჩამოაყალიბეს მუდივმოქმედი კომიტეტი, რომელსაც უნდა მოეხდინა
თამაშების ჩატარების ორგანიზება. ასე შეიქმნა საერთაოშორისო ოლიმპიური
კომიტეტი (სოკ-ი).
ძალიან მნიშვნელოვანია ის მოვლენა, რომ სოკ-ის წევრები თავიდანვე ყველა
შესაძლებლობებით ცდილობდნენ და დიდ წილად ამას ქმედითად აღწევდნენ, რომ
ოლიმპიზმი ჩამოყალიბებულიყო, როგორც სპორტის, კულტურისა და ხელოვნების,
მაღალი სულიერებისა და ზნეობრიობის სინთეზი.
1906 წელს შედგა ოლიმპიური კონგრესი, მიძღვნილი თემისადმი ,,სპორტი და
ხელოვნება’’,

რომელიც

აღიარეს,

როგორც

საკონსულტაციო

კონფერენცია

ხელოვნების, მეცნიერების და სპორტის საკითხებში.
კონგრესზე

კუბერტენის

მისასალმებელ

სიტყვაში

ძირითადი

იდეა

წარმოდგენილი იყო შემდეგნაირად: ,,გეგმის პირველი პუნქტი, რომელსაც დღეს
წარმოვადგენთ კრიტიკული განხილვისა და კონსულტაციისათვის - ეს არის ხუთი
კონკურსის ორგანიზაცია: შემოქმედება არქიტექტურაში, ქანდაკებაში, ფერწერაში,
მუსიკასა და ლიტერატურაში. ამ კონკურსებში ოთხ წელიწადში ერთხელ უნდა
მოხდეს დემონსტრაცია გამოუქვეყნებელი ან ადრე არ წარმოდგენილი შრომების,
რომლებიც შეიქმნა სპორტის იდეის პირდაპირი გავლენით. ამ კონკურსებში
დაშვებული შრომები თავიდან იქნება მცირერიცხოვანი და შესაძლებელია არ იყოს
მაღალი

კლასის იმ უბრალო

მიზეზის გამო,

რომ თავდაპირველად

ასეთ
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კონკურსებზე გამოვლინდებიან, მხოლოდ ის მხატვრები და

ლიტერატორები,

რომლებიც მეტ-ნაკლებად ვარჯიშობენ სპორტში. მართლაც და,

მოქანდაკე,

რომელსაც

ფიზიკური

სურს

შექმნას

ზუსტი

გამოსახულება

უდიდესი

დაძაბულობისა, რომელშიც არის სპორტსმენის სხეული, განა არ უნდა ფლობდეს
გარკვეულ საკუთარ გამოცდილებას მოცემულ სპორტის სახეობაში?
როგორი მგზნებარებით სურდა კუბერტენს, რომ ისეთი ხელოვნება, სადაც
იგრძნობოდა სიცოცხლისუნარიანობა, სიმხნევე და ესთეტიკური ჰარმონია
ცხოვრების წესსა და თვითგამოხატვას შორის, ჩართული ყოფილიყო ოლიმპიური
თამაშების პროცედურაში მხატვრულ კონკურსებთან ერთად. თანამედროვე
ოლიმპიზმის ერთ-ერთ საფუძვლად ის მიიჩნევდა სილამაზეს, რომელიც იბადებოდა
თამაშებში ინტელექტის მონაწილეობით.
ხელახლა განვიხილოთ ადგილი და როლი, რომელსაც თანამედროვე
ოლიმპიზმში კუბერტენი მიუჩენდა ლიტერატურას და ხელოვნებას - კერძოდ კი ამ
მიზნით მივდივართ ორ დასკვნამდე:
1.სურვილი შეინარჩუნოს ჩვენი დროის ოლიმპიურ მოძრაობაში ანტიკური სული და
კლასიკური განათლება და განსაკუთრებით მიაღწიოს ,,ნათესაურ კავშირს’’
ხელოვნებასა და სპორტს შორის, რომელსაც კუბერტენი ანიჭებდა უდიდეს
მნიშვნელობას. თავისი იდეის განსახორციელებლად საუკეთესო საშუალებად
თვლიდა მხატვრულ კონკურსებს, ასევე დაგეგმვას არა მარტო
ოლიმპიური
თამაშების პროგრამისა, არამედ სპორტის ეროვნული და რეგიონალური სახეების
შეჯიბრებისა ევრითმიის სულისკვეთებით. 1906 წელს კუბერტენის სიტყვაში იყო
ნათქვამი:
,,ჩვენ ორგანიზაციას ვუკეთებთ წინსვლას, თანამშრობლობას, ხელოვნებას,
მეცნიერებასა და აღორძინებულ ოლიმპიურ თამაშებს. არავითარი ეჭვი არ არსებობს,
ჯენტლმენებო, იმისა, რომ ჩვენ მივაღწევთ წარმატებას. თუმცა ასევე უეჭველია, რომ
ამას დრო და დიდი მოთმინება დასჭირდება’’.
ამრიგად, ხელოვნება და ლიტერატურა თანამედროვე ოლიმპიზმში
წარმოდგენენ სპორტის სამართლიან მეწყვილეებს. თითოეულმა მეწყვილემ უნდა
შესძლოს ერთმანეთის შთაგონება, სრულყოფა და დახვეწა, მშვიდობიანი
თანაარსებობა.
2.კუბერტენის მემკვიდრეობა შენარჩუნებული იყო თანამედროვე ოლიმპიურ
მოძრაობაში, რომლის დემონსტრირებასაც აკეთებდნენ მხატვრული კონკურსები და
რომლებიც ტარდებოდნენ 1948 წლამდე, შემდეგ კი განახლდა მელბურნის, რომის,
ტოკიოს თამაშების დროს
კუბერტენის კონცეფცია, ხელოვნების ადგილსა და როლზე გვაძლევს უფრო
მეტად კონკრეტული შემდეგი დასკვნების გაკეთების საშუალებას:
1. ხელოვნების ნაწარმოებების დემონსტირებამ და სხვა
მხატვრულმა
პროგრამებმა ოლიმპიადაზე უნდა ასახონ თანამედროვე ოლიმპიზმის
უმაღლესი იდეალები. კუბერტენის მოკლე განმარტებით, უნდა ,,ემსახურონ
მშვიდობას და პატივი სცენ სიცოცხლეს’’.
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2. ხელოვნება, რომელიც მჭიდრო კავშირშია, ასეთ იდეებთან და მიზნებთან, ეს
რაღაც უფრო მეტია, ვიდრე პლატონური სიყვარულის ახსნა სპორტისამდი. ეს
არის სოციალური შეგნების აღზრდის ძირითადი საშუალება, და ამიტომაც
არის ღიად მიკერძოებული თანამედროვე ოლიმპიზმის იდეალების შერჩევაში,
რომელიც არის მთავარი ელემენტი თანამედროვე საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, ხელოვნების მისია ობიექტური რეალობის
გამოხატვაში მდგომარეობს.
3. კუბერტენის მრავალმხრივი გამოცდილება ამყარებდა შეხედულებას იმაზე,
რომ ლიტერატურა და ხელოვნება, ოლიმპიური ფორმების ჩართვით, სრული
უფლებით დაიკავებენ ადგილს და შეასრულებენ თავის ფუნქციას მხოლოდ იმ
პირობით, თუ იქნებიან ხალხის მასებთან მჭიდრო კავშირში, რომ არ
დასცილდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებას თავისი სირთულეებითა და
პრობლემებით.
4. თანამედროვე ოლიმპიზმის ჰუმანური მისია, რომელსაც მნიშვნელოვან
ხარისხში უპირატესობას ანიჭებდა კუბერტენი, აღვივებს ხელოვნებას მისი
კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტისაკენ. როგორც თვითნ ოლიმპიური
თამაშებიც, მისი ჰუმანიზმი მომდინარეობს ანტიკური ბერძნებისგან. ჯერ
კიდევ სოფოკლე ამბობდა თავის ,,ანტიგონეში’’, რომ „ მრავალი სასწაულია ამ
ქვეყნაზე, მაგრამ ყველაზე მეტი სასწაული - ადამიანია’’.

რეზიუმე
მრავალი წელია, რაც მეცნიერებმა, ფიზიკური აღზრდის პედაგოგებმა და
მწვრთნელებმა დაიწყეს სპორტის ესთეტიკის შესწავლა. მის გარშემო მრავალი შრომა
დაიწერა. ასევე, რამდენიმე ათეული წელია მეცნიერები, ხელოვანები და სპორტის
მოღვაწეები მსჯელობენ და უძღვნიან შრომებს ამ თემას, თუ რა და რამდენი აქვს
საერთო სპორტს ხელოვნებასთან, რა ადგილი უკავია ხელოვნებას სპორტში. ჯერ
კიდევ დიდი ფრანგი საზოგადო მოღვაწე და თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების
ფუძემდებელი პიერ დე კუბერტენი კონგრესებზე ყოველ გამოსვლაში ხაზს უსვამდა
ხელოვნების ადგილსა და როლს სპორტში. ეს საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო,
რომ 1906 წელს შემდგარ ოლიმპიურ კონგრესზე ძირითადი თემა იყო ხელოვნება და
სპორტი. კუბერტენმა თავის სიტყვაში აღნიშნა, რომ იგი ხედავდა სპორტის კავშირს
არქიტექტურასთან,
ქანდაკებასთან,
ფერწერასთან,
მუსიკასთან
და
ლიტერატურასთან. ის ითხოვდა კონკურსების ჩატარებას, სადაც ოთხ წელიწადში
ერთხელ უნდა მოხდეს დემონსტრაცია გამოუქვეყნებელი ან ადრე არწარმოდგენილი
შრომებისა, რომლებიც შეიქმნენ სპორტის იდეის პირდაპირი გავლენით.
რაც შეეხება ცეკვას და მუსიკას ისინი გახდნენ სპორტის ცალკეული სახეების,
როგორიცაა ტანვარჯიში, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა,
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განუყოფელი ნაწილი, იმდენად, რომ მათ გარეშე დღეს ეს სპორტული სახეები ვერ
იარსებებდნენ.

საკვანძო სიტყვები: სპორტის ესთეტიკა, ოლიმპიზმი, ხელოვნება, პიერ

დე

კუბერტენი, იდეები.

The position of beauty and art in sports
Summary

Since several years, scientists, physical education pedagogues and instructors have begun
studying the aesthetics of sport. Numerous works are written dealing with that topic.
Furthermore, since several decades, scientists, artists and people working in the field of
sports have examined and addressed the question whether and in what extent sport is
connected to art and which position art occupies in sport. Also, a paramount French scholar
and the founder of modern Olympic Games, emphasized the place and role of art in sports on
congresses on every occasion. This question was that essential that during the congress of the
Olympic Games of 1906 the main subject was art. Coubertin remarked in his speech that he
saw a connection between sports and architecture, sculpture, art of painting, music and
literature. He demanded a competition, during which once in for years, formerly not
presented or published work created under the direct influence of the idea of sports, are
demonstrated. As far as dance and music are concerned, they became inseparable and
different facets of sports, such as gymnastics, rhythmic gymnastics and acrobatic gymnastics,
in such an extent that these facets would not exist without them nowadays.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1) ,,ოლიმპიური ქარტია’’ - გამომცემლობა სამშობლო’’. თბილისი. 1996.
2) ძაგანია ჯ. - ,,ქართული სპორტის მატიანე’’ -თბილისი - 2012
3) ძაგანია ჯ. - ,,ოლიმპიური თამაშები’’ - თბილისი. გამომცემ. ,,გლობალ-პრინტი’’ 2003.
4) ჯაფარიძე ზ. -საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, ჟურნ. „საისტორიო ვერტიკალები“ №30.
თბილისი, 2014;
5) Лоу В. – Красота спорта. Под.овш.ред. В.И Столярова, изд. „радуга“ М. 1984;
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ედუარდ ფეროიანი- ასოცირებული პროფესორი
მარიამ პაპიაშვილი
სპორტის ფსიქოლოგიაში პიროვნული და სიტუაციური შფოთვის დონე ერთერთი მნიშვნელოვნი საკითხია. დღეს ხშირია შემთხვევები, როდესაც სპორტსმენებს
აღენიშნებათ შფოთვის დონე შეჯიბრის წინ. ამიტომ სწორედ შფოთვა

არის

მოხსენიებული მთავარ ფაქტორად რის გამოც სპორტსმენი საშეჯიბრო სიტუაციაში
ვერ ავლენს საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმს [3]. შფოთვის კვლევა სპორტში
უკანასკნელ ათწლეულის განმავლობაში ჩატარდა სხვადასხვა სპორტის სახეობებში
მოქმედ აქტიურ სპორტსმენებზე, შედეგების მიხედვით პიროვნული შფოთვის
ცვალებადობა დამოკიდებულია ვარჯიშის, ფიზიკური აქტივობის,
წარმატების,

მარცხის

და

შეჯიბრის

მნიშნელობის

მიმართ,

განცდილი

მაშინ

როდესაც

სიტუაციური შფოთვა დაკავშირებულია სიტუაციურ ფაქტორებთან, უნარებთან,
გამოცდილებასთან. მათ უფრო მეტი გავლენა აქვთ სპორტსმენის შესრულების
დონეზე, ვიდრე ინდივიდუალურ განსხვავებებს ზოგადად შფოთვაში.
შფოთვა — ფსიქოვეგეტატიური წონასწორობის დარღვევის
ასახვაა,

რომელიც

წარმოქმნის

ფსიქიკური

სტრესს

და

სუბიქტური
საფუძვლად

უდევს ფსიქოპათოლოგიური დარღვევების დიდ ნაწილს. შფოთვა კლინიკურად
ვლინდება გაურკვეველი საფრთხის შეგრძნებით. იზრდება დაძაბულობის შეგრძნება,
რაც აძნელებს რეალურად საფრთხის შემცველი და უმნიშვნელო გამღიზიანებლის
ერთმანეთისგან გარჩევას. შფოთვა, რამდენიმე ცალკეული ემოციათა კომბინაციას
წარმოადგენს. შიში (ამათგან შიში ბაზისური ემოციაა), სევდა, განრისხება, ინტერესი,
სირცხვილი, ამ ემოციათა სხვადასხვაგვარი კომბინაცია განსაზღვრავს შფოთვის
ინტენსივობას და სპეციფიკას. შფოთვა, როგორც პროცესი გულისხმობს გარემოში
არსებული სტრესული გამღიზიანებელი ან პიროვნების შინაგანი

სამყაროდან

მომდინარე, მუქარის შემცველი სტიმულის გავლენით აქტუალიზებულ კოგნიტურ,
აფექტიურ და ქცევით რეაქციებს.
შფოთვა ადამიანის მნიშვნელოვანი ემოციური მდგომარეობაა, რომელიც
წარმოიშვება

გაურკვეველი

საფრთხის

მოლოდინის

შედეგად.

შიშისგან

განსხვავებით, რომელიც წარმოადგენს რეაქციას კონკრეტულ საფრთხეზე, შფოთვა
დაკავშირებულია გაუთვითცნობიერებელ, დიფუზურ, არაობიექტურ საფრთხესთან,
უმეტესად შფოთვა ვლინდება, როგორც დესტრუქტიული ფაქტორი, რომელიც
არღვევს დასახული მიზნების კონსტრუქციულ და თანმიმდევრულ რეალიზებას,
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ფაქტორი, რომელიც წარმოშობს სხვადასხვა ფსიქოპათოლოგიური კომპლექსების და
ფობიების განვითარებას.
სპორტსმენისთვის მნიშვნელოვანია აბსოლიტურად გამოავლინოს საკუთარი
შესაძლებლობები, რათა მიაღწიოს დასახულ მიზანს. შფოთვის მაღალი დონის
შემთხვევაში ხდება უნარების ნაწილობრივ გამოვლენა, რაც აისახება სპორტსმენის
მიღწევებზე. მნიშვნელოვანია დავადგინოთ როგორია სპორტსმენის სიტუაციური
და პიროვნული შფოთვის დონე შეჯიბრამდე, რომელიც შეგვიძლია ჩავთვალოთ
სპორტსმენის შფოთვითი დონის ზოგად მახასიათებლად, შეჯიბრზე გასვლის წინ
არსებული შფოთვის დონე ასახავს ცვლილებას, რომელიც გავლენას ახდენს
სპორტსმენის ასპარეზობაზე.
კვლევის მიზანი.
მოცემული კვლევის მიზანია დაადგინოს არის თუ არა სიტუაციური და
პიროვნული შფოთვა განსხვავებული შეჯიბრამდე და შეჯიბრის დროს.
კვლევის მასალა და მეთოდები.
მეთოდების უმეტესობა, მხოლოდ პიროვნული შფოთვის, მისი

ზოგადი

დონის, ან სპეციფიკური რეაქციების გაზომვის შესაძლებლობას იძლევა. ერთადერთი
მეთოდი, რომელიც გვაძლევს შფოთვის, როგორც პიროვნული თვისებისა
აგრეთვე

ადამიანის

ფსიქოლოგიური

მდგომარეობის

და

დიფერენცირებულად

დადგენის საშუალებას, არის ს.სპილბერგერის მეთოდიკა [4], რომლის დიაგნოსტიკის
საგანი მოიცავს პიროვნული და სიტუაციური მღელვარების შეფასებას.
სიტუაციური ანუ რეაქტიული შფოთვა - ეს არის ტენდენცია,

აღიქვა

სიტუაციების საკმაოდ ფართო სპექტრი, როგორც საშიში, სახიფათო. ის ხასიათდება
ემოციების სუბიექტური განცდით, დაძაბულობით, მოუსვენრობით, ნერვიულობით.
პიროვნული შფოთვა - თვისებაა, რომელიც აქტიურდება იმ სტიმულების
აღქმის შედეგად, რომლებსაც ადამიანი აფასებს, როგორც სახიფათოს

მისი:

პრესტიჟის, თვითშეფასების, პირადი პატივისცემის მიმართ.
სპილბერგერის შფოთვის დიფერენცირებული დიაგნოსტიკის სკალა-ტესტი
მოიცავს ორ ნაწილს: 20 დებულებისგან შემდგარ „სიტუაციური შფოთვის სკალას“ და
აგრეთვე 20 დებულებისგან შემდგარ „პიროვნული შფოთვის სკალას“. კვლევის
მონაწილეებისათვის მიწოდებული ინსტრუქცია იყო შემდეგი:

„ყურადღებით

წაიკითხეთ თითოეული ქვემოთმოყვანილი წინადადება/დებულება და შემოხაზეთ
შესაბამისი ციფრი, იმის მიხედვით, თუ როგორ გრძნობთ თავს ამჟამად. დიდხანს არ
იფიქროთ, ვინაიდან არ არსებობს სწორი და მცდარი პასუხები“.

72

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 14 მოქმედმა სპორტსმენმა (I თანრიგი –
სპორტის ოსტატამდე), სახეობა ცურვა. სქესი მამრობითი, ასაკობრივი კატეგორია 1522 წლამდე. კვლევითი ინსტრუმენტი მიეწოდათ შეჯიბრამდე ერთი თვით ადრე და
განმეორებით შეჯიბრზე გასვლის წინ.
კვლევის შედეგების დასამუშავებლად გამოვიყენეთ t-test

paired-samples.

მოცემული მეთოდი გამოიყენება მაშინ, როდესაც გვსურს შევადაროთ ადამიანების
ერთი და იმავე ჯგუფის მიერ ორ განსხვავებულ პირობაში მიღებული ქულები.
სანდოობის დონე : α = 0.05.
მიღებული შედეგები და განხილვა.
შეჯიბრებამდე სიტუაცირი შფოთვა ნორმის ფარგლებში (31<45) მოქცეული
იყო მოცურავე სპორტსმენთა 70%, საშუალო შფოთვაზე დაბალი აღენიშნებოდა 30%,
არცერთ მოცურავეს შეჯიბრებამდე არ აღენიშნებოდა მაღალი სიტუაციური შფოთვა.
შეჯიბრების წინ სიტუაციური შფოთვა ნორმის ფაგლებში 31<45 აღენიშნებოდა
70%, ხოლო ზომიერზე დაბალი შფოთვა აღენიშნებოდა 15%, ზომიერზე მაღალი
შფოთვა ასევე აღენიშნებოდა 15%.
პიროვნული შფოთვის დონე შეჯიბრებამდე ზომიერი (31<45)

ჰქონდა

მოცურავე სპორტსმენთა 60%, ხოლო მაღალი პიროვნული შფოთვა 40%, დაბალი
პიროვნული შფოთვა 0.
შეჯიბრების წინ მოცურავეებს ზომიერი პიროვნული შფოთვა (31<45) ჰქონდა
30%, მაღალი პიროვნული შფოთვა 70%, დაბალი პიროვნული შფოთვა 0.
განსხვავება არ აღმოჩნდა სიტუაციური შფოთვის დონეს შორის შეჯიბრებამდე
და შეჯიბრების დროს სიტუაციური შფოთვის დონე T-test=0.65 - კრიტიკული
წერტილი 2.160, ანუ 0.65<2.160.
განსხვავება

აღმოჩნდა

თავად

პიროვნული

შფოთვის

შემთხვევაში

-

პიროვნული შფოთვის დონე შეჯიბრებამდე და შეჯიბრებისას T-test=2.70

-

კრიტიკული წერტილი 2.160. ანუ 2.70 > 2.160.
დასკვნა.
• შეჯიბრებამდე

და

შეჯიბრის

დროს

სიტუაციური

შფოთვის

დონე

არ

განსხვავდებოდა, რაც მიუთითებს სპორტსმენის უნარზე მართოს სუბიექტური
განცდები. სპორტსმენები არ აღიქვავენ სიტუაციას როგორც უმართავს.
• შეჯიბრებამდე და შეჯიბრის დროს პიროვნული შფოთვის

განსხვავება

მიანიშნებს სპორტსმენის სურვილზე შეჯიბრის დროს შიეინარჩუნოს თვითხატი, ის
შეჯიბრის

წინ

ჩვეულებრივზე

მეტად

ფიქრობს

წარუმატებლობის

თავიდან

აცილებაზე. სპორტსმენი შეჯიბრს აღიქვავს, როგორც უმძიმეს მოვლენას და მასში
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გადატანილი მარცხის შემდეგ უჭირს პირადი პატივისცემის და თვითშეფასების
შენარჩუნება, რაც გავლენას ახდენს მის შეჯიბრში ასპარეზობაზე.
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რეზიუმე
მოცურავე სპორტსმენები საკუთარი ასპარეზობის შედეგებს ხშირად შფოთვის დონეს
უკავშირებენ. ემოციური მდგომარეობა, საკუთარი უნარებისა თუ გარემო ფაქტორების
კონტროლის შეუძლებლობა იწვევს ადამიანებში შფოთვის მაღალ დონეს, კვლევის მიზანი
იყო პიროვნული და სიტუაციური შფოთვის განსაზღვრა შეჯიბრებამდე და შეჯიბრის დროს
მაღალკვალიფიციურ

მოცურავეებში.

კვლევის

ინსტრუმენტად

გამოყენებულია

სპილბერგერის შფოთვის დონის ტესტი, სტატისტიკური მონაცემების დასამუშავებლად
ორმხრივი T-ტესტი. მიღებული მონაცემიების ანალიზით დადგინდა, რომ არ არის
განსხვავებული სიტუაციური შფოთვის დონე შეჯიბრებამდე და შეჯიბრის დროს, რაც
მიანიშნებს სპორტსმენების უნარზე მართონ სუბიექტური განცდები. განსხვავებულია
პიროვნული შფოთვის დონე შეჯიბრებამდე და შეჯიბრის დროს, ამიტომ

სპორტსმენი
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ფიქრობს წარუმატებლობის თავიდან აცილებაზე, სპორტსმენი შეჯიბრს აღიქვავს, როგორც
უმძიმეს მოვლენას და მასში გადატანილ მარცხის შემდეგ უჭირს პირადი პატივისცემის და
თვითშეფასების შენარჩუნება, რაც გავლენას ახდენს მის შეჯიბრში ასპარეზობაზე.

საძიებო

სპორტსმენები.

სიტყვა:

პიროვნული

შფოთვა,

სიტუაციური

შფოთვა,

მოცურავე

Resume
Swimmers athletes often associate their competing results with the anxiety level. The
emotional state, personal skills or disability to control environmental factors cause high level of
anxiety in people. The goal of the research was to determine a personal and situational anxiety before
and during the competition in highly qualified swimmers. As a tool of the research it was used an
anxiety-level test by Spilberger and for the statistical data processing bilateral T- test. The data
analysis revealed that situational anxiety-level is not different before and during the competition
which indicates that athletes are able to manage their subjective feelings. A personal anxiety-level is
different before and during the competition, so an athlete is anxious during the competition to keep
his/her self-image, he/she thinks to avoid a failure which has an influence on an athlete. An athlete
perceives the competition as a hardest phenomenon and it is difficult for him/her to overcome a
personal respect and self-esteem, so it influence a participation of an athlete in the competition.

Search words: personal anxiety, situational anxiety, swimmer athletes.
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ქეთევან ქობალია-ასოცირებული პროფესორი
საზოგადოებრიობის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მკაფიოდაა
გაცნობიერებული ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვის მნიშვნელობა. ისიც
ნათელია, რომ ამ მიზნის წარმატებით განხორციელებისათვის აუცილებელია
ფიზიკური აღზრდის არსებული სისტემის მოდერნიზაცია, მისი ფოკუსირება
თითოეული ადამიანის შესაძლებლობათა გამოვლენასა და ასევე საყოველთაო
კეთილდღეობაზე. ცხადია, რომ ამ ღონისძიებათა ეფექტიანობა დიდადაა
დამოკიდებული
შესაბამისი
პროფესიული
კადრების
მომზადებასა
და
გადამზადებაზე.
დღეს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის გადამზადების
აქტუალურ პრობლემად ითვლება მისი პროფესიული განვითარების მუდმივი
პროცესი. 2015-2016 სასწავლო წელს საქართველოში ამოქმედდა „მასწავლებლის
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის სქემა“, რომლის მიხედვით
რეგულირდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლების (მათ
შორის, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლების) საქმიანობის შეფასება
და პროფესიული განვითარება. სქემის ფარგლებში განისაზღვრება მასწავლებლების
შემდეგი სტატუსები:
• პრაქტიკოსი მასწავლებელი;
• უფროსი მასწავლებელი;
• წამყვანი მასწავლებელი;
• მენტორი.
მასწავლებლის
სტატუსები
ეფუძნება
მასწავლებლის
პროფესიული
სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ყველა მოქმედ მასწავლებელს მიენიჭა
მასწავლებლობის გარკვეული სტატუსი იმის საფუძველზე, არის თუ არა ის
სერტიფიცირებული ან/და აქვს თუ არა მას დოქტორის აკადემიური ხარისხი სქემაში
განაწილების ეტაპზე.
პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭა ყველა იმ
მოქმედ
მასწავლებელს, რომელიც არ არის სერტიფიცირებული ან აქვს ჩაბარებული
სერტიფიცირების მხოლოდ ერთი – საგნის ან პროფესიული უნარების – გამოცდა.
იმისთვის, რომ პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა შეძლოს შემდეგ საფეხურზე გადასვლა,
მან უნდა დააგროვოს 19 კრედიტქულა, რომლიდან 10 კრედიტქულა ენიჭება
საგნობრივი გამოცდის წარმატებულად ჩაბარებაში, 4 ქულა – 2 გაკვეთილის
წარმართვაში (რომელზეც დაკვირვებას ახორციელებს მასწავლებლის შეფასების
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ჯგუფი) და 5 კრედიტქულა მასწავლებლის პროფესიულ უნარებში პროფესიული
განვითარების კურსის გავლაში.
წელს საქართველოში პირველად ჩატარდა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
მასწავლებელთა საგნობრივი გამოცდა. გამოცდების შედეგების
საფუძველზე
ჩატარდა კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა გამოცდაზე გასულ მასწავლებელთა
დემოგრაფიული მაჩვენებლების, განათლების, კვალიფიკაციისა და ტესტირების
შედეგად მიღებული ქულებს შორის კორელაციის დადგენას.
კვლევაში მონაწილეობა მიიღო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 747
მასწავლებელმა.
ქვემოთ
მოცემულ
დიაგრამაში
წარმოდგენილია
მათი
რაოდენობრივი განაწილება ქალაქებისა და რეგიონების მიხედვით (დიაგრამა 1).
დიაგრამა 1.
=
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25%
16.30%
10.20% 9.30%

8.70%

8%

8%

6.80%

3.50% 3.40%

0.80%

კვლევის მონაწილეთა ასაკი ვარირებდა 23-დან 77 წლამდე. ასაკობრივი
კატეგორიის მიხედვით კვლევის მონაწილენი შემდეგნაირად ნაწილდებიან: 23-დან
39 წლამდე – 27%; 40-დან 60 წლამდე – 60%; 60 წელზე ზევით – 13%.
კვლევაში მონაწილე ადამიანთა უმეტესობას – 93.3% – მიღებული აქვს
უმაღლესი განათლება, 4.7% – პროფესიული და 2% – ზოგადი განათლება.
სპეციალობის მიხედვით მონაწილეთა 67% არის ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სპეციალისტი, 33% – სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენლები. ამ 33%დან 20% სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენელია, 10.7% – სხვა
მასწავლებელი,

ხოლო

2,3

%

–

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი

საგნის

მუშაობის

სპეციალისტი.
საგამოცდო ტესტის მაქსიმალური ქულა იყო 70, გამსვლელი ბარიერი კი 43.
მასწავლებელთა ქულები ვარირებდა 3 დან 61-მდე. საშუალო ქულა იყო – 34.
მიღებული ქულები შემდეგნაირად გადანაწილდა: დაბალი ქულის კატეგორიაში (3
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დან 25 ქულის ჩათვლით) მოხვდა მასწავლებელთა 22%, საშუალო ქულა (26-დან 49მდე) მიიღო მასწავლებელთა 70%-მა, ხოლო მაღალი ქულა (50-დან 61-მდე) –
მასწავლებელთა 8%-მა (იხ. დიაგრამა 2).
დიაგრამა 2.
70%

80%
60%
40%

22%

20%

8%

შესაბამისად,
მიღებული ქულათა
3. - 25
26-49
50-70
სტატისტიკურმა
ანალიზმა აჩვენა, რომ მასწავლებელთა 78%-მა ზღვარი ვერ გადალახა, ხოლო 22%-მა
მოახერხა ზღვარის გადალახა.
იმის გასარკვევად თუ რა განაპირობებდა მიღებულ შედეგებს, ჩატარდა უფრო
0%

ღრმა სტატისტიკური ანალიზი, რომლის მიხედვითაც დადგინდა თითოეული
ცვლადის კავშირი ზღვრის გადალახვის მაჩვენებელთან.
კვლევაში მნიშვნელოვანი ცვლადი იყო პედაგოგის განათლების შესაბამისობა
აღნიშნულ სფეროსთან და მისი კავშირი გამოცდის შედეგებთან. სტატისტიკურმა
ანალიზმა აჩვენა, რომ ზღვარი გადალახა:
•
•

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სპეციალისტების 25%-მა;
არასპეციალისტების 16.3%-მა.

არასპეციალისტებს შორის ზღვარი გადალახა:
•

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მუშაობის სპეციალისტების 35,3%-მა,

•

სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენლების 18,1%-მა,

•

სხვა საგნის მასწავლებლების 8,8%-მა.

კვლევამ გამოავლინა, რომ ასაკობრივი კატეგორია არ თამაშობს დიდ როლს,
რადგან მიღებულ ქულასა და ასაკს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი კავშირი
არ აღმოჩნდა (იხ. დიაგრამა 3).
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დიაგრამა 3.
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60-დან ზევით

ასაკი
გადალახა ზღვარი

ვერ გადალახა ზღვარი

ასევე საინტერესო იყო თუ რამდენ მასწავლებელს ჰქონდა გავლილი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ
შეთავაზებული საგნობრივი ტრენინგები და რამდენად უკავშირდებოდა ტრენინგის
გავლის მაჩვენებელი ზღვრის გადალახვის შესაძლებლობებს. აღმოჩნდა, რომ
გამოცდაზე გასულ მასწავლებელთა 33.2%-ს ესწრებოდა ტრენინგებს 2012-2016
წლებში. ტრენინგგავლილ მასწავლებლებისგან ზღვარი გადალახა 39.9%-მა, ხოლო
ტრენინგგაუვლელ მასწავლებლებისგან გამოცდის ჩაბარება მოახერხა 13%-მა.
ასევე გამოვყავით სამი კატეგორიის მასწავლებლების შედეგები სხვადასხვა
ტრენინგის გავლის მიხედვით:
1. წინასაგამოცდო პერიოდში მოკლევადიანი ტრენინგის გავლის შედეგად
ზღვარი გადალახა მასწავლებელთა 36.8%
2. გრძელვადიანი ტრენინგის (2013-2014 წ.წ.) გავლის შედეგად ზღვარი
გადალახა მასწავლებელთა 44.1%
3. ორივე ტრენინგის გავლის შემთხვევაში ზღვარი გადალახა მასწავლებელთა
50%-მა.
კვლევის მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა,
რომ:
• კვლევაში მონაწილე მასწავლებელთა უმრავლესობამ ვერ გადალახა
ბარიერი. ეს ტენდენცია ვლინდება როგორც ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის მიმართულებით განათლების მქონე მასწავლებლებში, ასევე იმ
პედაგოგებთან, რომლებსაც არ გააჩნიათ შესაბამისი განათლება;
• ტრენინგზე დასწრება დადებით გავლენას ახდენს მასწავლებელთა
საგნობრივი გამოცდის შედეგებზე. განსაკუთრებით კარგი შედეგები
აჩვენეს იმ მასწავლებლებმა, რომლებსაც გავლილი ჰქონდათ ორივე გრძელვადიანი და წინასაგამოცდო ტრენინგი;
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• ასაკობრივი კატეგორია არ თამაშობს დიდ
როლს
გამოცდების
შედეგებზე, რადგან მიღებულ ქულასა და ასაკს შორის სტატისტიკურად
მნიშვნელოვანი კავშირი არ აღმოჩნდა;
• რეგიონების მიხედვით არათანაბრად გამოვლინდა მასწავლებელთა
ჩართულობა, შედარებით დაბალია კახეთის, ქვემო ქართლის, სამცხეჯავახეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთისა და სამეგრელოზემო სვანეთის წარმომადგენელთა რიცხვი.
• ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის გამოცდების
მონაცემების ანალიზის საფუძველზე გვაქვს შემდეგი რეკომენდაციები:
• მასწავლებელთა
წარმატებული
საქმიანობისა
და
კარიერული
წინსვლისთვის, რის ერთ-ერთ კომპონენტს საგნობრივი გამოცდის
ჩაბარება წარმოადგენს, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ
ტრენინგებში მონაწილეობა;
• იმ მასწავლებლებისთვის, რომელთაც დაბალი შედეგები აჩვენეს (25
ქულამდე),
რეკომენდებულია
კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი
გრძელვადიანი კურსის გავლა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სასწავლო უნივერსიტეტში.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. ინასარიძე ი. და სხვ. (2015). მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული ზრდის სქემა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ცენტრი. თბილისი.
2. ქობალია ქ. (2015) ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის
პროფესიულად ღირებული პიროვნული ნიშან-თვისებების
მოდელი.
დისერტაცია.
ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
https://iliauni.edu.ge/uploads/other/9/9991.pdf
3. http://tpdc.gov.ge/ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრი.
4. http://naec.ge/ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.
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რეზიუმე
სტატიაში განხილულია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის
„პროფესიული განვითარების და კარიერული ზრდის სქემის“ მიხედვით 2016 წელს
ჩატარებული კვლევა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სხვადასხვა
ქალაქსა და რეგიონის 747-მა პედაგოგმა.
კვლევის საფუძვლად დაედო საქართველოში პირველად ჩატარებული
ფიზიკური არზრდისა და სპორტის მასწავლებლის საგნობრივ გამოცდაში მიღებული
შედეგები, რომლის სტატისტკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ მასწავლებელთა 22%-მა
მოახერხა ზღვრის გადალახვა.
სტატიაში ნაჩვენებია გამოცდაზე გასულ მასწავლებელთა სხვადასხვა
პროფესიული მაჩვენებლის, კვალიფიკაციისა და ტესტირების მიღებულ ქულებს
შორის კორელაციის დადგენა და, აგრეთვე, ტრენინგების ჩატარების დადებითი
გავლენა საგნობრივ გამოცდის შედეგებზე.

საკვანძო სიტყვები: ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლების

გადამზადება, პროფესიული განვითარება და კარიერული ზრდა, საგნობრივი
გამოცდა.

Resume
The article observes the research carried out in 2016 in accordance with the “Scheme
for teacher professional development and career advancement” of the teachers of physical
education and sports. 747 teachers from various cities and regions of Georgia participated in
the study.
The research was carried out based on the results of the exam conducted for the first
time in Georgia in the subject of Physical Education and Sports, the statistical analysis of
which revealed that only 22% of teachers managed to overcome the threshold.
The article demonstrates the correlation between different professional indicators of
those teachers, who had passed the exam, in particular, between the scores of qualification
and examination and the positive effect of trainings on the results of subject examination as
well.

Key words: retraining of teachers of physical education and sport, professional development

and career advancement, subject examination.
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სპორტული სფეროს კვალიფიკაციური სპეციალისტების მომზადების
და გადამზადების პრობლემები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მაგალითზე

საქართველოში

სპორტული

სფეროს

კვალიფიციური

სპეციალისტების

მომზადება- გადამზადება იყო, არის და ყოველთვის იქნება აქტუალური საკითხი
გამომდინარე იქიდან, რომ სპორტი მუდამ და სწრაფად პროგრესირებადი სფეროა,
რომელიც არასოდეს არ კმაყოფილდება მიღწეულით. სწორედ ამიტომაა ძნელი ფეხი
აუწყო ამ სფეროში მოწინავე ქვეყნების სწრაფ და ცვალებად პროგრესს, იგულისხმება
როგორც სამართლებრივი და ორგანიზაციულ-სამეცნიერო, ასევე მატერიალურტექნიკური,

მედიკო-

ბიოლოგიური,

სპორტულ-პედაგოგიური,

თეორიულ-

მეთოდოლოგიური და სხვა მიმართულებანი, რადგან ქვეყანა ჯერაც ვერ დამდგარა
ფეხზე, უამრავი საზრუნავი და გადაუჭრელი საკითხია, რასაც თავისი ობიექტურსუბიექტური მიზეზი აქვს, უპირველესი მათ შორის მაღალკვალიფიციური კადრების
მომზადება-გადამზადებაა თითქმის ყველა სფეროში. ჩვენი მიზანი კი, სპორტული
სფეროს პრობლემატიკის კვლევა და წარმოჩინება, შემდეგ კი გამოსავლის ძიება და ამ
საკითხთა დადებითად გადაჭრის გზების სრულყოფაა მთავარი

დღევანდელ

რეალობასთან შესაბამისობაში.
გასულ

წლებში

აჭარის

ავტონომიური

რესპუბლიკის

განათლების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და უშუალოდ მინისტრის ხელშეწყობით,
ჩავატარეთ კვლევა ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით, ფიზიკური აღზრდისა
და

სპორტის

მიმართულებით

მოღვაწე

მწვრთნელთა

და

მასწავლებელთა

დასაქმების, კვალიფიკაციის, მათი მომზადება-გადამზადების , აგრეთვე ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის სწავლა-სწავლების საკითხებსა და ზოგადად ამ სფეროში
შექმნილი მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
კვლევამ გვიჩვენა:
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• აჭარის

ავტონომიურ

რესპუბლიკის

სკოლებში

მოღვაწე

სპორტის

მასწავლებელთა მხოლოდ 69% აქვს დიპლომი, იგულისხმება
ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლის კვალიფიკაცია და არა

სკოლის
სპორტის,

რომელთაც კანონით არ აქვთ უფლება იმუშაონ სპორტის მასწავლებლად.
• სპორტის მასწავლებელთა 31% საერთოდ არა აქვს სპეციალური განათლება,
რომელთაგანაც

25%-ს

აქვს

დამთავრებული

ტექნიკუმი,

4%

საშუალო

განათლებითაა, 2% -ის კვალიფიკაცია დაზუსტებას საჭიროებს.
• კითხვაზე, „ გაქვთ თუ არა სურვილი აიმაღლოთ კვალიფიკაცია“, სკოლაში
მომუშავე მასწავლებლების პასუხების შედეგი ასეთია: 4%-მა უარი განაცხადა
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, 15%-მა თავი შეიკავა, ხოლო 8%( 65-85 წლის
მასწავლებლები) არ ექვემდებარებიან გადამზადებას.
საბოლოო შედეგი ასეთია: 31%-ს არა აქვს სპეციალობით განათლება + 19%-მა
უარი განაცხადა ან თავი შეიკავა + 8% (65-85 წლის მასწავლებლები)
ექვემდებარებიან გადამზადებას და საბოლოოდ ჯამში მივიღეთ 58%.
დასკვნა,

იმ

შემთხვევაშიც

კი,

თუ

მოვახერხებთ

არსებული

არ

აქედან

ადამიანური

რესურსის(ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები) მთლიან გადამზადებას აჭარის
მასშტაბით,

მხოლოდ

42%

-ით

უზრუნველვყოფთ

არსებულ

სკოლებს

კვალიფიციური კადრით საუკეთესო შემთხვევაში. აქვე დავძენთ, რომ ორ ათეულ
წელზე მეტია, აჭარაში ასეთ მცდელობას ადგილი არ ჰქონია.
კიდევ უფრო კატასტროფული მდგომარეობაა სასპორტო სკოლებში, სადაც
მწვრთნელ-მასწავლებლის კვალიფიკაცია 8-12% აქვს, დანარჩენი

კონტიგენტი

ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლის კვალიფიკაციითაა, ან სულაც

უბრალოდ

(„პრქტიკოსი“) მწვრთნელია. სპეციალისტების დეფიციტი სახეზეა 88-92%.
კატასტროფულია

სპორტული

ლიტერატურითა

და

მეთოდური

სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა, რომლის გარეშეც შეუძლებელია არა მარტო
სიახლის დანერგვა, არამედ სწავლებაც. ასეთი ლიტერატურა არაა, ან იშვიათობას

83

წარმოადგენს, უცხოურზე ხელი არ მიგვიწვდება ენობრივი ან სხვა მიზეზის გამო, არ
სრულდება ასეთი წიგნების თარგმანი, წიგნების ფასი ძალიან მაღალია, ტირაჟი კი
მცირე - ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 83%. რაც შეეხება უმაღლეს სასწავლებლებს,
სასპორტო თუ საჯარო სკოლებს, აგრეთვე სხვა ტიპის სასწავლო დაწესებულებების
მატერიალურ-ტექნიკური თუ სპორტული ინვენტარით აღჭურვას, ეს საკითხი ცალკე
მსჯელობის საკითხია და ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს.
კიდევ ერთი საჭირბოროტო და გადაუჭრელი საკითხია სპეციალისტთა
მომზადება უმაღლეს სასწავლებლებში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
ინსტიტუტი, შემდგომ კი უნივერსიტეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის
იყო ფიზიკური აღზრდის და სპორტის სფეროში სპეციალისტთა მომზადების
ძირითადი სამჭედლო, რომლის კურსდამთავრებულია მოქმედ მასწავლებელთა
თითქმის 50%, თბილისის ფიზიკური კულტურისა და სპორტის

აკადემიის

კურსდამთავრებულია 10%, თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტის 9%,
კოოპერაციული ინსტიტუტის 1%, სხვა ყოფილ მოკავშირე
უმაღლესი

სასწავლებლების

კურსდამთავრებულია

აჭარის

რესპუბლიკების

ფიზიკური

აღზრდის

სპეციალობით 2%.
უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად სპორტის სფეროში კვალიფიციური
კადრის

უმწვავესი

უნივერსიტეტში

დეფიციტისა,
გაუქმდა

ბათუმის

ფიზიკური

შოთა

რუსთაველის

აღზრდისა

სახელმწიფო

და

სპორტის

დეპარტამენტი(კათედრა), რასაც შედეგად მოჰყვა ის, რომ 2011 წლის შემდგომ აღარ
გვაქვს მიღება ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სპეციალობაზე. ამ და სხვა
გადაუჭრელ პრობლემებზე სამსჯელოდ, ბათუმში ა/წლის 28 მაისს

გაიმართა

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის გასვლითი სხდომა,
რომელზეც განხილული იქნა ზემოთ აღნიშნული პრობლემები და მიღებული იქნა
დადგენილება სპორტის სფეროში ძირეული ცვლილებების საჭიროების შესახებ.
საჭიროდ იქნა მიჩნეული ყველა უმაღლეს სასწავლებელში კვლავ აღდგეს ფიზიკური
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კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტები(კათედრა), რომლებიც წარმართავენ და
უხელმძღვანელებენ

უმაღლეს

სასწავლებლებში

სპორტულ

საქმიანობას

და

სტუდენტთა აქტივობას სპორტის სახეების მიხედვით. გამოითქვა ასევე სურვილი
აღდგეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფიზიკური
აღზრდისა

და

სპორტის

სპეციალობა

და

2017-2018

სასწავლო

წლისათვის

განახორციელოს მიღება ამ სპეციალობაზე.
ყოველივე
მნიშვნელოვანია

ზემოთ
ჩვენს

ჩამოთვლილი

სტუდენტებს

რას

„მედლის

ერთი

ვასწავლით

და

მხარეა“.
როგორ,

ძალზე
როგორი

პროფესიული და პიროვნული თვისებებით ყალიბდებიან ისინი მწვრთნელებად და
მასწავლებლებად, რადგან მათი როლი შემდგომ მოსწავლე

ახალგაზრდობის

აღზრდის საქმეში ძალზე დიდი და საპასუხისმგებლო საქმეა, ფაქტია

რომ

მწვრთნელი თუ მასწავლებელი თვითონ არის ხილული მაგალითი აღზრდის ყველა
ასპექტში,

მათი

კეთილსინდისიერება

და

პროფესიონალიზმი

სამომავლოდ სპორტულ შედეგებს და უდიდეს წილად მათ

განსაზღვრავს

სოციალიზაციას,

რადგან(„ სოციალიზაცია არის პროცესი, რომლის მეშვეობით მოზარდი ითვისებს
ქცევის წესებს, აგრეთვე შეხედულებათა და განწყობათა სისტემებს, რომლებიც
ინდივიდს,

როგორც

საზოგადოების

წევრს,

ეფექტიანად

ფუნქციონირების

საშუალებას აძლევენ.“ - კევინ დარკინი - Kevin Durkin [Хьюстон, Штреве, 2004:48]).
განვითარება ამ მიმართულებით შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
არსებობს ერთობლივი აქტივობის გარკვეული დონე, თუ ხდება
ფორმირება,

სპორტულ

საქმიანობასთან

დამყარება.

სპორტის

სფეროს

დამოკიდებული

დაკავდება

თუ

ღირებულებითი

წარმომადგენლის
არა

მოზარდი

ინტერესის

ურთიერთობების

პროფესიონალიზმზეა

სპორტით.

ცნობილია,

რომ

სპორტული საქმიანობის გამოცდას ყველა ვერ უძლებს. 1/3-ზე მეტი წყვეტს სპორტში
მეცადინეობას ჯერ კიდევ ბავშვობის ასაკში, რადგან ე/წოდებულ არა პროფესიონალ,
მაგრამ „პრაქტიკოს“ მწვრთნელებს არ ყოფნით კომპეტენცია. სკოლებში

კი

მოსწავლეებს უქრებათ მოტივაცია, რაც საგნის უარყოფით გამოიხატება. რაც უფრო
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მაღალია სპორტში ჩართულობა, მით უფრო მეტია თვით

სოციალიზაციის

სხვადასხვა ფორმა. რაც უფრო მნიშვნელოვანია სპორტული

სოციალიზაციის

მასშტაბები, მით უფრო დიდ ზემოქმედებას ახდენს სოციალიზაციის პროცესები
სპორტის

პოპულარობაზე,

რადგან

ის

უკუკავშირშია

ერთიან,

მთლიან

სოციოკულტურულ სისტემასთან.
საინტერესო
მასწავლებელთა

შედეგი

დაფიქსირდა

კვლევის

კომპეტენტურობასთან

შედეგად

მწვრთნელ-

მიმართებაში.

მწვრთნელის

კომპეტენტურობას ყველა ასაკობრივ ჯგუფში „ჩვეულებრივი მოსწავლეები“ უფრო
მაღალ შეფასებას აძლევენ, ვიდრე „მოსწავლე სპორტსმენები,“ რომლებიც, ასაკის
ზრდასთან ერთად, სულ უფრო იშვიათად აძლევენ მაღალ შეფასებას მწვრთნელის
კომპეტენტურობას. დადგინდა, რომ რაც უფრო მეტად არიან დახელოვნებულები
„მოსწავლე სპორტსმენები“ და რაც უფრო მეტ ცოდნას ფლობენ სპორტის, ვარჯიშის
ზემოქმედების ფაქტორების შესახებ წვრთნის ჩატარების პერიოდში, მით უფრო
ნაკლებ კომპეტენტურად მიიჩნევენ მწვრთნელებს. ასეთი განსხვავების მიუხედავად,
მწვრთნელის პიროვნებისადმი სიმპათია და მაღალი დონე აღინიშნება უფროს
სასკოლო ასაკის „მოსწავლე სპორტსმენებში“ 81%. როგორც ჩანს, „მოსწავლე
სპორტსმენებს“ ტრადიციულად კარგი ურთიერთობა აქვთ მწვრთნელებთან, რადგან
ისინი სპორტით სერიოზულად არიან დაინტერესებულნი, თუმცა ეს მაინც არ
გამორიცხავს

მწვრთნელების

დამოკიდებულებას.
მატულობს

კომპეტენტურობის

კრიტიკული

დაძაბულობა,

რაც

მიმართ

დამოკიდებულების
უფრო

მეტად

მათ

მატების

გამოიხატება

კრიტიკულ

გამო,

ხშირად

ნერვულობაში,

აგრესიულობაში, დეპრესიულობასა და აგზნებულობაში, რაც თავისთავად ძალიან
საგანგაშოა და განსაკუთრებულ სამედიცინო, პედაგოგიურ და ფსიქოლოგიურ
მხარდაჭერას, სიფრთხილესა და ყურადღებას მოითხოვს.
კვლევამ გვაჩვენა, მწვრთნელების კვალიფიკაციის მაჩვენებლის კოეფიციენტის
ზრდასთან

ერთად

უფრო

მეტად იზრდება

გახსნილობა

და კონტაქტურობა

„მოსწავლე სპორტსმენებში“, რაც შეჯიბრებათა სიხშირითა და სხვადასხვა

კუთხის

86

თუ ქვეყნის სპორტსმენებთან ხშირი კონტაქტით უნდა იყოს გამოწვეული, ეს კი ხელს
უწყობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებლის „თვითფლობის უნარის“ ზრდას
„მოსწავლე სპორტსმენებში“, რაც ასევე კვლევით დადასტურდა. ასევე აღნიშვნის
ღირსია „მოსწავლე სპორტსმენთა“ მხრიდან სიცოცხლის შეფასების დაბალი დონე
38%,“სკოლის მოსწავლეების“ შეფასების მაჩვენებელი 87%-ა. ეს დამაფიქრებელი
ფაქტია და საკუთრივ ცალკე კვლევის საგანი უნდა გახდეს, რადგან ამგვარი ფაქტის
მხოლოდ დადასტურება სულაც არ არის საკმარისი. თუმცა ვფიქრობთ,

რომ

„მოსწავლე სპორტსმენებს“ გაცნობიერებული აქვთ საშიშროება, რომელიც უკიდურეს
შემთხვევაში შეიძლება სიცოცხლისადმი საშიშროებად იქნეს განცდილი, რადგან
სპორტული საქმიანობა რისკთან არის დაკავშირებული და მასთან

შეგუება

განაპირობებს ასეთ შედეგს. „მოსწავლე სპორტსმენებს“ სხვებთან შედარებით მაღალი
აქვთ სამართლიანობის უცილობელი მოთხოვნილება, რაც „მოსწავლე სპორტსმენთა“
ღირსებად უნდა ჩაითვალოს, რითაც ისინი აღემატებიან „ჩვეულებრივ მოსწავლეებს“.
სამწუხაროდ,

მწვრთნელები

და

მათი

შეგირდები

მასწავლებლებს და „ჩვეულებრივ მოსწავლეებს“
ლანძღვა-გინების,

ბილწსიტყვაობის

აღემატებიან

სკოლის

კოპროლალიაში(აკვიატებული

მოთხოვნილება),

თუმცა

ეს

მაჩვენებელი

სკოლებშიც საკმაოდ მაღალია(ორივე შემთხვევაში 90%-ზე მეტი დაფიქსირდა),
განსაკუთრებით გამოარჩევენ ამ მხრივ „მოსწავლე ფეხბურთელებს“ და სპორტის იმ
სახეობაში მოვარჯიშეებს, რომლებთანაც მაყურებელი შედარებით შორს იმყოფება.
ხშირია

„მოსწავლე

სპორტსმენებში“

აგრესიულობა

და

რევანშისტული

გამოვლინებები, გასაგებია, რომ სპორტული შეჯიბრების სიტუაცია, მეტოქეობა
გარკვეულწილად ხელს უწყობს აგრესიულობის გაძლიერებას, ამიტომ საჭიროა, რომ
სპორტში დასაშვები და წესების საზღვრებში გამოყენებული აგრესიულობა ჩვევად
არ გადაიქცეს ცხოვრების სხვა სფეროებში მოღვაწეობის დროს, რადგან არსებული
ინტერპრეტაციით აგრესიულობის მაღალი მაჩვენებელი(40-60 ბალი) საკმაოდ
რთული ფსიქოლოგიური პრობლემების ამსახველი უნდა იყოს, რაც აგრესიული
მოქმედებებისადმი

მიდრეკილებაში

გამოიხატება,

ეს

ფაქტი

ჩვენი

აზრით

მწვრთნელთა მომზადებისას აუცილებლად უნდა იყოს ცალკე განხილვის და მასზე
სერიოზული მუშაობის საგანი(სამწუხაროდ დიდ სპორტშიც და ცხოვრებაშიც
საგრძნობლად იმატა ამ მოვლენამ და მისმა საქვეყნო დემონსტრირებამ,

რაც

უარყოფითად მოქმედებს ახალგაზრდა თაობაზე).
წარმოებულმა მრავალმხრივმა კვლევამ, საშუალება მოგვცა კომპლექსურად
შეგვესწავლა
შედეგები.

ფიზიკური
აქცენტი

აღზრდისა

გავაკეთეთ

და

სკოლის

სპორტის

პიროვნებაზე

ასაკის

სპორტსმენებსა

ზეგავლენის
და

არა

სპორტსმენებზე, პირობითად სკოლის „ჩვეულებრივ მოსწავლეებისა „ და „მოსწავლე
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სპორტსმენებზე“ შევისწავლეთ მათი ინტელექტუალური, ზნეობრივი, ესთეტიკური,
რელიგიური, სპორტსმენთა და მწვრთნელთა, ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელთა
და

მოსწავლეთა

ურთიერთობის,

პიროვნების

სოციალიზაციის,

პიროვნული

მახასიათებლებისა და ხასიათის აქცენტუაციის მონაცემები, აგრეთვე

საჯარო

სკოლებსა და სასპორტო სკოლების პედაგოგთა შემადგენლობის სტრუქტურა და
კვალიფიკაცია.
კვლევის შედეგად დამტკიცდა, რომ დარღვეულია თანაფარდობა, რომელიც
ტრადიციულად

არსებობდა

ადამიანის

ჩამოყალიბებაში,

მის

ფიზიკურ

განვითარებასა და პიროვნების გონებრივ განვითარებას შორის. აქცენტი კეთდება
პიროვნების ინტელექტუალურ ფორმირებაზე, ხოლო ფიზიკური განვითარება, ანუ
სხეულის სრულყოფილი განვითარება ხშირად უგულებელყოფილია, რაც ადამიანის
განვითარების საწინააღმდეგო ფაქტორს წარმოადგენს და ზიანს აყენებს მას, როგორც
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს სრულყოფილი პიროვნების ჩამოყალიბებაში.
„ტექნოლოგიურმა

სიკეთემ“

მოზარდი

თაობის

ფიზიკური

განვითარება

გაუთვითცნობიერებლად მეორე პლანზე გადაწია, რასაც უკვე მოჰყვა უარყოფითი
შედეგები(გაიზარდა

თამბაქოს,

ალკოჰოლის

მომხმარებელთა

რიცხვი,

იმატა

სხვადასხვა სახის დაავადებებმა, მათ შორის უპირატესად საყრდენ მამოძრავებელი
აპარატის, გაიზარდა სტრესული წნეხი, სამართალ დარღვევები. კრიტიკას ვერ
უძლებს მოსწავლეთა ფიზიკური განვითარების, მომზადების დონე და

სხვა

მრავალი). შექმნილი მდგომარეობა სასწრაფოდ მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან
დროულ რეაგირებას, რადგან მდგომარეობა უკვე საგანგაშოა და საჭიროებს ისეთ
ძალისხმევას, რომელიც უზრუნველყოფს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროს
სწრაფ

რეაბილიტაციას

კომპლექსურად

უნდა

და

მის

გადაწყდეს.

ქმედითუნარიანობის
ამის

გაზრდას,

უზრუნველსაყოფად

კი

რომელიც
საჭიროა

მაღალკვალიფიცირებული კადრების, სპეციალისტების მომზადება-გადამზადება,
რომელიც სასპორტო განათლების სისტემამ უნდა უზრუნველყოს. ვიმედოვნებთ,
რომ სასკოლო, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პრობლემატიკის
შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
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სამინისტრო, მთელი სპორტული საზოგადოების, თბილისის ფიზიკური აღზრდისა
და სპორტის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის ჯეროვნად
გამოყენების

შემთხვევაში,

შეძლებს

სახელმწიფოს

სოციალურ-ეკონომიკური

განვითარების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილის ფიზიკური
კულტურისა და სპორტის მიზანმიმართულ, სწრაფ განვითარებას.
გამოყენებული ლიტერატურა:
Хьюстон, 2004: Хьюстон М; Штребе В; Введение в социальную психологию, ЮНИТИ,
М., 2004.
რეზიუმე
სპორტული სფეროსათვის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება
მუდმივად აქტუალური საკითხია, რადგან სპორტი ყოველდღიურ პროგრესირებას
განიცდის და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების
რთული, პრობლემატური და შრომატევადი საქმეა, რომლის

მომზადება

აუცილებლობაც

ჩატარებული კვლევის შედეგებმაც დაადასტურა. სწორედ ამ საკითხებს განხილვასა
და ანალიზს ეძღვნება წარმოდგენილი ნაშრომი.
Summary
Preparation of high qualified specialists for the sport has been the constantly urgent question,
because the sport develops every day and the preparation of the qualified specialists is hard
and problematic work. That has been confirmed by the survey results. The article studies the
questions given above.
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ჯანსაღი ცხოვრების წესი, სპორტი და გარემო
ჯემალ ძაგანია-პროფესორი
ნინო ძაგანია -დოქტორანტი

საკვანძო სიტყვები: გლობალური დაბინძურება, სპორტი და გარემო, ეკოლოგიური
კრიზისი, გარემოს დაცვა, ინდუსტრია, სპორტული საქონელი, გლობალური დათბობა,

მიჩეზო.
გარემოს ფაქტორს ადამიანი გვერდს ვერანაირად ვერ აუვლის რომელ სფეროშიც
არ უნდა მოღვაწეობდეს ის. დღეისათვის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი
პრობლემაა გარემოს გლობალური დაბინძურება. ცივილიზაციის განვითარების
კვალდაკვალ ადამიანი სახეს უცვლის ბუნებას და მთლიანად ეკოსისტემას, რის
გამოც უარესდება როგორც სოციალური გარემო, ისე ადამიანის ჯანმრთელობის
მდგომარეობა. გარემოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება როგორც ცხოვრების
ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში, ისე ფიზიკური აღზრდის, ოლიმპიური და
მასობრივი სპორტის განვითარების საქმეში.
სპორტისა და გარემოს პრობლემატიკაში ცენტრალურ ადგილს

იკავებს

ჯანმრთელობა და აქედან გამომდინარე, საკითხი სწორედ ამ კუთხით უნდა
განვიხილოთ. როდესაც ლაპარაკია ჯანრთელობაზე იქ აუცილებლად გულიხმობენ
ჯანსაღი

წესით

ცხოვრებას,

რომელიც

თავის

თავში

მოიაზრებს

ცხოვრებისაქტიურწესს, როგორც პირდაპირ კავშირს ადამიანი სჯანმრთელობასა და
დღეგრძელობასთან.
პოზიციაა,

ცხოვრების

ადამიანის

ქცევა

ჯანსაღი
და

წესი

უბრალოდ

შემოქმედებაა,

ცხოვრებისეული

მიმართული

საკუთარი

ჯანმრთელობის განმტკიცებისკენ. როცა ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ვსაუბრობთ,
ძალიან ბევრს თვალწინ წარმოუდგება სწორი კვება, ყოველდილით ვარჯიში,
შრომისა და დასვენების ოპტიმალური რეჟიმი, მოძრაობითი აქტივობა, პირადი
ჰიგიენა, მავნე ჩვევებზე უარის თქმა და ა.შ. სინამდვილეში ცხოვრების ჯანსაღი წესი
გაცილებით უფრო ფართო, მრავლისმომცველი ცნებაა და სხვა მრავალ ფაქტორსაც
მოიცავს, რომელთაგან განსაკუთრებული როლი

გარემო ფაქტორს ენიჭება,
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რომელიც თანამედროვე ცივილიზაციის ეპოქაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია და
გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე.
დღეისათვის ადამიანის სასიცოცხლო გარემო მთელ მსოფლიოში და მათ შორის
საქართველოში, მწვავე ეკოლოგიურ კრიზისს განიცდის. ადამიანთა ჯანმრთელობის
დარღვევები გარემოს მრავალი ფაქტორის ზემოქმედებით არის გამოწვეული; მათგან
უპირველესყოვლისა, უნდა დავასახელოთ ატმოსფერული ჰაერის, სასმელი წყლისა
და

ღია წყალსატევების,

ნიადაგის

და

საკვები

პროდუქტების

ტოქსიკური

(მომწამლავი) ნივთიერებით, პესტიციდებით, მძიმე ლითონებით დაბინძურება.
გარემოს შენარჩუნება და სისუფთავე ყოველი

ადამიანის ინტერესებში უნდა

შედიოდეს, ვინაიდან დაზიანებული გარემო ისეთივე ზიანს აყენებს ადამიანს
როგორსაც არაჯანსაღი ცხოვრების წესითცხოვრება.
შემაშფოთებელ სტატისტიკურ მონაცემებს აქვეყნებს ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაცია.ბოლო მონაცემებით დასტურდება, რომ 102 დაავადებიდან 85 სწორედ
დაბინძურებული გარემოთი არის გამოწვეული. გარემოს მავნე ფაქტორების გავლენა
ადამიანის ჯანმრთელობაზე ავადობის 24, ხოლო სიკვდილიანობის 23% მიზეზი
გახლავთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების მეცნიერების

ცნობით,

წელიწადში

თითქმის 5.5 მილიონი ადამიანის სიკვდილს ჰაერის დაბინძურება იწვევს.

ისიც

უნდა აღინიშნოს, რომ დაბინძურების შედეგად პროცენტულად უფრო მეტი ადამიანი
იღუპება, ვიდრე არასაკმარისი კვების, სიმსუქნის ან ნარკოტიკების მიღებისაგან.
კვლევების

საფუძველზე

დადგინდა,

რომ

ჰაერის

უხარისხობის

მსოფლიო მასშტაბით, სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ნახევარზე მეტი

გამო,
მოდის

ჩინეთზე და ინდოეთზე. ზოგიერთი მონაცემებით ჩინეთში ამ პრობლემის გამო
ყოველწლიურად 1,6 მილიონი ადამიანი იღუპება, ხოლო ინდოეთში დაახლოებით
1,3 მილიონი.
ასეთი შემაშფოთებელი სტატისტიკის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა დავიცვათ ის
გარემო სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, დავიცვათ და გავუფრთხილდეთ მას.ვინაიდან,
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როგორც კვლევების შედეგებიდან ირკვევა, ჯანსაღი გარემოს

შენარჩუნებით

შესაძლებელია ყოველწლიურად 13 მილიონი ადამიანის სიკვდილის თავიდან
აცილება.
რაც შეეხება სპორტისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულებას. სპორტის
სფერო

მჭიდროდ

არის

დაკავშირებული

ბუნებასთან.

ჯანმრთელი

გარემო

აუცილებელია სპორტისათვის, რამეთუ მოვარჯიშეთა უმრავლესობას სწორედ ეს
ფაქტორი უღვივებს ინტერესს და იზიდავს მათ სპორტისაკენ, მეორეს მხრივ,
არაჯანმრთელი გარემო სპორტში მეცადინეობის ყოველგვარ სურვილს უკარგავს
ადამიანს და შეიძლება მის ჯანმრთელობაზე უარყოფითადაც კი აისახოს.
კავშირი გარემოსა და ჯანმრთელობას შორის, ჯანმრთელობასა და სპორტს
(ფიზიკურ აღზრდას) შორის, გარემოსა და სპორტს შორის, განპირობებულია იმით,
რომ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტისათვის აუცილებელია

ჯანმრთელი

ბუნებრივი გარემო, ხოლო სპორტულმა მოღვაწეობამ ზიანი არ უნდა მიაყენოს
ცოცხალ გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას.
ევროპის სპორტის ქარტია და სპორტული ეთიკის კოდექსში, რომელიც
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა 1992 წლის 24 სექტემბერს მიიღო, ნათქვამია,
რომ უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ყველა პიროვნების სპორტში ჩაბმისა და
უსაფრთხო, ჯანსაღ გარემოში ასპარეზობის შესაძლებლობა.
1994 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ შეიმუშავა სპეციალური
პროგრამა United Nations EnvironmentPrograme( UNЕP) გარემოს შესახებ და დაიწყო
მუშაობა სპორტისა და გარემოს ურთიერთკავშირის შესახებ, იმ გზებისა
ფორმების

ძიება,

რომელიც

ურთიერთსასარგებლო

იქნებოდა

და

სპორტული

ორგანიზაციებისათვის, სპორტის შემდგომი განვითარების კუთხით და გარემოს
შენარჩუნებისა და გაჯანმრთელებისათვის, ანუ როგორ

შეიძლება

სპორტმა

შეიტანოს თავისი წვლილი გარემოს შენარჩუნებისა და გაჯანმრთელების საქმეში და
პირიქით,

როგორ შეუძლია

გარემოს და

იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც
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დაკავებულნი არიან გარემოს პრობლემებით, ხელი შეუწყონ სპორტის განვითარებას
და მისი მეშვეობით ადამიანების ჯანმრთელობას.
დღევანდელი სპორტი უზარმაზარი ინდუსტრიაა. ამ იდუსტრიის საერთო
საქონელბრუნვამ მსოფლიო ეკონომიკური საქონელბრუნვის

თითქმის

5%-ს

მიაღწია. მაგალითისათვის, ინგლისში სპორტული ინდუსტრიის საქონელბრუნვა
ქვეყნის საავტომობილო და კვების მრეწველობის ინდუსტრიას

გაუთანაბრდა.

მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, წელიწადში
თითქმის ხუთ მილიარდ ამერიკულ დოლარს გამოიმუშავებს სპონსორებისა და
ტელეტრანსილაციების უფლებების გაყიდვებიდან და როგორც ყველა ინდუსტრია
ის გარკვეულ ეკოლოგიურ კვალს ტოვებს ბუნებაში.
როგორ

ტარდება

სპორტული

ღონისძიებები,

როგორ

ახორციელებენ

სპორტული კომპანიები ბიზნესს, როგორ იქცევიან სპორტსმენები სპორტულ
არენებზე და მის გარეთ, გარემოზე ახდენს როგორც დადებითი ისე უარყოფით
ზეგავლენას.
ყველაფერი, რაც სპორტში კეთდება, გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს გარემოზე.
მაგალითად, ბალახის სპორტულ მოედნებს ყოველწლიურად ესაჭირეობა მრავალი
სახის პესტიციდები და მილიონობით ლიტრი წყალი. საცურაო აუზები იყენებებ
ქლორს, სპორტული ღონისძიებების ჩატარების შემდეგ არენებზე რჩება დიდი
რაოდენობის ნარჩენები. შეერთებულ შტატებში ჩვეულებრივი საკალათბურთო ან
საფეხბურთო მატჩის შემდეგ ნაგავში იყრება 50 ათასზე მეტი პლასტიკური ჭიქა.
გამოანგარიშებულია, რომ ერთი მაყურებელი სპორტულ არენაზე ტოვებს ორ
კილოგრამამდე

საკვების

ნარჩენებს,

რომელთა

უმრავლესობა

საჭიროებს

გადამუშავებას. ამ მცირეოდენი მაგალითებიდან ჩანს, რომ სპორტი გარკველ
ზეგავლენას ახდენს გარემოზე.
სპორტული

საქონლის

მწარმოებელები

და

უდიდესი

სპორტული

შეჯიბრებების ორგანიზატორები (ოლიმპიური თამაშები, მსოფლიოს ჩემპიონატები
ფეხბურთში, ველორბოლა „ტურ დე ფრანსი“ და მრავალი სხვა),

მოიხმარენ

93

უზარმაზარი რაოდენობის რესურსებს, აწარმოებენ მილიონობით სამომხმარებლო
საქონელს, გამოიყენებენ დიდი ოდენობის ენერგიას და წყალს, ითვისებენ მიწებს და
იყენებენ

უამრავ

სატრანსპორტო

საშუალებებს.

მართალია,

სპორტული

ორგანიზაციები იშვიათად არიან ბუნების მსხვილი დამბინძურნებლების სიაში,
მაგრამ მათი „ეკოლოგიური კვალი“ ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ შესამჩნევია.
სპორტული აღჭურვილობა, სპორტული ტანსაცმელი, სპორტული ობიექტები შესამჩნევ ეკოლოგიურ კვალს ტოვებენ გარემოში.
ყოველივე ზემოთქმულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ყველაფერი ეს იწვევს:
•

დიდი ოდენობით მეტალის, საწვავის, წყლის, ხის და ქაღალდის მოხმარებას;

•

სითბური გაზების დამატებით საჭიროებას;

•

ოზონის შრის რღვევას;

•

პესტიციდებით ნიადაგისა და წყლის რესურსების დაბინძურებას;

•

ნიადაგის ეროზიას - გამოწვეული სპორტული ობიექტების მშენებლობისა და
სპორტულ ღონისძიებებზე გულშემატკივრების მოქმედებებით;

•

ჰაერის დაბინძურებას.
თავის მხრივ გარემო გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს სპორტულ მოღვაწეობაზე.

დღეს ხშირად მოისმენთ ინფორმაციას გლობალური დათბობის შესახებ. არქტიკაში
ტემპერატურამ 3-4 გრადუსით აიწია. ამერიკელი მეცნიერების

მონაცემებით

უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკენის ყინულის
სისქემ რეკორდულად დაბალ ნიშნულს მიაღწია. კენიაში, საყოველთაოდ ცნობილი
ყინულოვანი აღმართი, რომელიც ალმასის ხეობის მთა კენიაზე მდებარეობს და
მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ტურისტებს იზიდავდა, საერთოდ დადნა. ატმოსფეროს
საშუალო

ტემპერატირის

ზრდა

იწვევს ზღვის

დონის აწევას.

იზრდება კატასტროფული კლიმატური მოვლენების სიხშირე და სიმძლავრე,
იცვლება ნალექების რაოდენობა და განაწილება. იცვლება აგრეთვე

სოფლის

მეურნეობის მოსავლიანობა, მცირდება მყინვარები, გადაშენებულია

ცოცხალი

ორგანიზმების ზოგიერთი სახეობები, იზრდება დაავადებათა რიცხვი.
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სპორტულ მოღვაწეობაზე გარემოს ზეგავლენის შესახებ იუნეპმა მასშტაბური
კვლევა ჩაატარა. რომლის მონაცემებით ირკვევა, რომ გლობალურ ეკოსისტემაში
მიმდინარე

ცვლილებების

დაბალი

სიმაღლის

სათხილამურო

კურორტების

უმრავლესობა უკვე განიცდიან გარკვეულ ეკონომიკურ სიძნელეებს, ზოგი მათგანი
კი გაკოტრდა კიდეც გლობალური დათბობის გამო. შვეიცარიის ქალაქ ციურიხის
უნივერსიტეტის ექსპერტები ასკვნიან, რომ მთების მასივთა დაბალ რაიონებში
მომდევნო ათწლეულებში თოვლის მოსვლა არასაიმედო და არაპროგნოზირებადი
იქნება. პრობლემები იქმნება თოვლის საფართან დაკავშირებითაც, როგორც დაბალ
ისე საშუალო სიმაღლის მთებში. იმასაც პროგნოზირებენ, რომ მომდევნო 20-30
წელიწადში 2000-2500 მეტრის სიმაღლეზე არსებულ კურორტებს შეექმნებათ დიდი
ეკონომიკური პრობლემები. ყოველივე ეს კი თავისთავად უარყოფით გავლენას
ახდენს სპორტის ზამთრის სახეების განვითარებაზე.
უდიდეს

ზეგალენას ახდენს დაბინძურებული ჰაერი სპორტზე. ჰაერის

დამბინძურების მთავარ წყაროებს მრეწველობა და ტრანსპორტი წარმოადგენს.
გამოანგარიშებულია, რომ ერთი ავტომობილის ძრავა 45-ჯერ მეტ ჟანგბადს
მოიხმარს, ვიდრე ერთი ადამიანი. ავტომობილის გამონაბოლქვი აირები შეიცავს
დაახლოებით 200 დასახელების სხვადასხვა მომწამლავი ნივთიერების ნარევს.
საზღვაო და სამდინარო ხომალდები იწვევენ ნავსადგურების, პორტების და სხვა
არხების მისადგომების

ჰაერის ლოკალურ დაბინძურებას. დაბინძურების წყაროები

არის გემის ძრავები.
ასევე დიდი„ წვლილი შეაქვს“ ატმოსფეროს დაბინძურებაში.
ტრანასპორტს
გამონაბოლქვს,

მაგ:

4

რაც

ძრავიანი

თვითმფრინავი

გაჯერებულია

იმდენივე

აფრენი

საჰაერო

სასტოვებს

მომწამლავი

შხამიან

აირით,

რასაც

ერთდროულად გამოაფრქვევს 6850 მსუბუქია ვტომობილი. გამონაბოლქვი აირების
ერთ-ერთი

ძირითადი

კომპონენტი

ნახშირჟანგია,

იგი

უერთდება

სისხლის

ჰემოგლობინს და ხელს უშლის ორგანიზმის ქსოვილებში ჟანგბადის შეღწევას.
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მსოფლიოში ყოველწლიურად შიგაწვის ძრავებში იწვება 2 მილიარდი ტონა
ნავთოპროდუქტი. მარგი ქმედების კოეფიციენტი შეადგენს 23%, დარჩენილი77% კი
ხვდება გარემოში და იწვევს ჰაერის დაბინძურებას.
მსხვილი ქალაქების ატმოსფეროში სხვადასხვა ნივთიერების დიდი რაოდენობით
დაგროვებასთან დაკავშირებით ადგილი აქვს ბუნებაში ახალი ტიპის ფენომენის ე.წ.
სმოგის წარმოქმნას. ყოველივე ეს კი რესპირატორული დაავადებების და სასუნთქი
გზების პრობლემების, სტრესის, ჟანგბადის უკმარისობის და სხვა დაავადებების
მიზეზი ხდება.
კალიფორნიაში ჩაატარეს კვლევა იმ რაიონებში სადაც ჰაერის ძალიან დაბალი
ხარისხი იყო. კვლევამ აჩვენა, რომ სპორტში სისტემატურად მოვარჯიშე ბავშვებში
სამჯერ უფრო მაღალია ასთმით დაავადების რისკი ვიდრე არა მოვარჯიშე ბავშვებში.
2015 წლის 21 სექტემბერს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში ჩატარდა
საერთაშორისო მარათონული რბენა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 30 000
მორბენალმა, ჰაერის დაბინძურების დონე ისეთი მაღალი იყო, რომ ექვსმა მონაწილემ
ინფარქტი მიიღი და სასწრაფოდ გოსპიტალიზირებლი იქნენ, საბედნიეროდ არც
ერთი მათგანი არ დაღუპულა მაგამ აქტიურ სპორტს საერთოდ ჩამოსცილდნენ.
2015 წლის 27 დეკემბერს ირანში ჰაერის ხარისხის ინდექსმა 132 პუნქტს
მიაღწია, მაშინ როდესაც მსოფლიო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ
დადგენილი ნორმა შეადგენს 0-50 პუნქტს. დაბიძურების გამო ორი საფეხბურთო
მატჩი გადაიდო, ხოლო საბავშო და საშუალო სკოლები სამი დღით დაიხურა.
სინგაპურში, 2016 წლის 29 თებერვალს, ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელმა
კრიტიკულ -320 ნიშნულს მიაღწია, რაც ხასიათდება,როგორც „ძალიან საშიში.“ ამის
გამო ცურვაში მსოფლიო თასის გათამაშების ერთერთი ეტაპის საორგანიზაციო
კომიტეტმა, თავისუფალი სტილით 800 და 1500 მეტრზე ფინალური გაცურვების
გაუქმების

გადაწყვეტილება

მიიღო.

დამეთანხმებით

ძალიან

სამწუხარო

სტატისტიკაა.
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და ბოლოს, UNEP-მა შეიმუშავა გრძელვადიანი სტრატეგია სპორტისა და
გარემოს შესახებ, რომელსაც „მიჩეზო“ ეწოდება. ეს ტერმინი სამხრეთ-აღმოსავლეთ
აფრიკის (აქ მდებარეობს იუნეპის შტაბ-ბინა) სუბრეგიონალურ ენაზე ნიშნავს
„სპორტს“, „თამაშებს“.
სტრატეგია მიზნად ისახავს მომავალში განავითაროს და გააძლიეროს UNEPის (გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამის) თანამშრომლობა პარტნიორებთან
სპორტულ სამყაროში, რაც თავის მხრივ საშუალებას მისცემს უფრო ღრმად
შეისწავლოს ურთიერთ-კავშირი სპორტსა და გარემოს შორის. რადგან სწორედ ამ
ორი სფეროს ურთიერთკავშირის მიმართულებით გასაკეთებელი საკმაოდ ბევრია.
„მიჩეზოს“ ძირითადი ამოცანებია:
1. გარემოს დაცვითი საკითხების სპორტულ ღონისძიებებში
ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
2. გარემოს დაცვის საკითხების ინფორმირებულობის გაზრდის
საქმეში სპორტის პოპულარობის გამოყენება და საზოგადოების,
განსაკუთრებით ახალგაზრდების, აღზრდა გარემოს მიმართ პატივისცემის
სულისკვეთებით.
3. სპორტული ბაზის განვითარების ხელშეწყობა და სპორტული საქონლის
ეკოლოგიურად უსაფრთხო წარმოება. იმის მიღწევა, რომ სპორტული
საქონლის მწარმოებელმა კომპანიებმა უფრო მეტად გააცნობიერონ და
გაითვალისწინონ ამ საქონლის გავლენა გარემოზე.
„მიჩეზოს“ პროგრამა ხაზს უსვავს, რომ სპორტსმენებს შეუძლიათ
მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ გარემოს დაცვის საქმეში, როგორც კეთილი ნების
ელჩებს და ბუნების დაცვითი ქმედებების ინიციატორებს. დიდი გავლენისა და
მნიშვნელობის გამო სპორტს შეუძლია გახდეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი
ფაქტორი რათა შეიცვალოს საზოგადოების დამოკიდებულება გარემოს მიმართ.
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სპორტულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გახდნენ გარემოს დაცვის კატალიზატორები.
მათ აქვთ საშუალება იმუშაონ როგორც სამთავრობო სტრუქტურებთან ასევე
სამრეწველო საწარმოებთან.
სიდნეიში, ჰოუმბუშის ყურეში, რომელიც ათწლეულების მანძილზე
ეკოლოგიური თვალსაზრისით ერთერთი ყველაზე დაბინძურებული ადგილი იყო
ავსტრალიაში,რადგან ის წარმოადგენდა ტოქსიკური ნარჩენების ნაგავსაყრელს,
გარდაიქმნა დასასვენებლად განკუთვნილ უსაფრთხო ადგილად. ამას კი ხელი
შეუწყო იმ ფაქტორმა, რომ სწორედ ეს ადგილი შეირჩა ოლიმპიური თამაშების
ჩატარების ადგილად. სხვათა შორის, 2000 წელს გამართული სიდნეის ზაფხულის
ოლიმპიური თამაშები იმ დროისათვის ყველაზე ე.წ. „მწვანე“ თამაშებად იქნა
აღიარებული და გაეროს დაცვითი პროგრამის "Global 500“ ჯილდოთი
დაჯილდოვდა. მსგავსი ჯილდო გადაეცა 1994 წელის ზამთრის ოლიმპიური
თამაშების მასპინძელ ქალაქ ლილეჰამერს.
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civilpress.ge@gmail.com. 10 მარტი 2014წ.
2.ც. თურქაძე, ბ. ბუცხრიკიძე. გარემოს დაცვა და ბუნებათსარგებლობის ეკოლოგია. I ნაწილი.
2009 წ.

3. Global Environment Outlook 2000. UNEP EARTHSCAN. ISBN: 1 85383588. — London:
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რეზიუმე
დღეისათვის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა გარემოს გლობალური
დაბინძურება, რის გამოც უარესდება როგორც სოციალური გარემო, ისე ადამიანის
ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
ნაშრომი ეხება ჯანსაღი ცხოვრების წესის, სპორტისა და გარემოს იმ საკვანძო
საკითხებს, რომლებიც გარემოს ენიჭება როგორც ცხოვრების ჯანსაღი წესის
დამკვიდრებაში, ისე ფიზიკური აღზრდის, ოლიმპიური და მასობრივი სპორტის
განვითარების საქმეში. აღნიშნულია, რომ გარემო ფაქტორები,თანამედროვე
ცივილიზაციის ეპოქაში,ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია და გარკვეულ ზეგავლენას
ახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე.
ნაშრომში

დიდი

ადგილი

ეთმობა

სპორტისა

და

გარემოს

ურთიერთდამოკიდებულებას, რომელიც განპირობებულია იმით, რომ ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტისათვის აუცილებელია ჯანმრთელი

ბუნებრივი

გარემო,

ხოლო სპორტულმა მოღვაწეობამ ზიანი არ უნდა მიაყენოს ცოცხალ გარემოს და
ადამიანის ჯანმრთელობას. განხილულია საკითხი, როგორ შეიძლება სპორტმა
შეიტანოს თავისი წვლილი გარემოს შენარჩუნებისა და გაჯანმრთელების საქმეში და
პირიქით, როგორ შეუძლია გარემოს და იმ

ორგანიზაციებს,

რომლებიც

დაკავებულნი არიან გარემოს პრობლემებით, ხელი შეუწყონ სპორტის განვითარებას
და მისი მეშვეობით ადამიანების ჯანმრთელობას
Dzagania Jemal – Professor.Georgian State Teaching University of Phyzical Education and
Sport
Dzagania Nino - Doctoral
Healthy lifestyle, sport and environment.

Summary
One of the main problems of the modern world is global environmental pollution, and
as a result both the social environment, and a state of health of the humans worsens.
In present article are considered key questions of a healthy lifestyle, sport and environment
which is appropriated to environment as defining for development of questions both a
healthy lifestyle, and physical education, the Olympic and mass sport. This work notes that
environment factors during an era of a modern civilization, are one of the most important
and affect human health.
The special attention in article is paid to relationship of sport and environment as it is
necessary healthy environment for development of physical education and sport. In turn,
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sport events shouldn't damage environment and human health. In article also considered

10

issues as sport can make the contribution in preservation and improvement of environment
and vice versa as can environment and those organizations which are engaged in
environmental issues to promote sport development, for improvement of human health.

Keywords: global pollution, sport and environment, ecological crisis, environmental
protection, industry, sports goods, global warming.

Резюме
В настоящее время одним из основных проблем современного мира является
глобальное загрязнение окружающей среды, по причине чего ухутшается как
социальная среда, так и состояние здоровья человека.
В статье рассматриваются ключевые вопросы здорового образа жизни, спорта и
окружающей среды, которые присваиваются окружающей среде, как определяющей
для развития вопросов здорового образа жизни, и физического воспитания,
олимпийского и массового спорта. В настоящей работе отмечается, что факторы
окружающей среды в эпоху современной цивилизации, являются одним из самых
важных и влияют на здоровье людей.
Особое внимание в статье уделяется взаимоотношению спорта и окружающей
среды, так как для развития физического воспитания и спорта необходимо здоровая
окружающая среда. В свою очередь, спортивные мероприятия не должны вредить
окружающей среде и здоровью человека. В статье также рассмотрены вопросы как
может спорт внести свой вклад в дело сохранения и оздоровления окружающей среды ,
и наоборот, как могут окружающая среда и те организации, которые занимаются
проблемами окружающей среды, способствовать развитию спорта, в целях улучшения
здоровья людей.

Ключевые слова: глобальное загрязнение, спорт и окружающая среда, экологический
кризис, охрана окружающей среды, индустрия, спортивные товары, глобальное
потепление.
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უმაღლესი კვალიფიკაციის სპორტსმენთა მომზადების
სპორტულ- პედაგოგიური საფუძვლები
ჯემალ ძაგანია-პროფესორი
გივი გოგოძე-ასისტენტ პროფესორი
მანუჩარ დვალი-ასისტენტ პროფესორი
სპორტს ადამიანის ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. იგი
თავისი მრავალმხრივი მნიშვნლობით საყოველთაო საზოგადოებრივ მოვლენად იქცა.
სპორტული მოღვაწეობის პრაქტიკამ და ექპერიმენტულმა კვლევებმა გვიჩვენა,
რომ მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება სულ უფრო რთული ხდება
და აქედან გამომდინარე უმაღლესი კლასის სპორტსმენების მომზადების ახალი,
ეფექტური გზების ძიებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება საწვრთნო პროცესის
სრულყოფის საკითხებს, სადაც ერთ-ერთი წამყვანი მისია აკისრია საერთო და
სპეციალური

ფიზიკური

მომზადებულობის

დონეს,

რომელიც

ყოველთვის

ძირითადი პირობა იქნება უმაღლესი სპორტული შედეგების მისაღწევად.
სპორტში მომუშავე მეცნიერების მიერ დადგენილია მრავალწლიანი წვრთნის
აგების ფუძემდებლური პრინციპები და ზოგადი კანონზომიერებები,
სპორტსმენების

ინდივიდუალიზმიდან

გამომდინარე

აღნიშნული

მაგრამ

პრობლემა

მოითხოვს დაკონკრეტებას და დეტალიზებას ამა თუ იმ სპორტის სახეობის
სპეციფიკიდან გამომდინარე.
სპეციალური სამეცნიერო და მეთოდური ლიტერატურის ანალიზმა გვიჩვენა,
რომ ჩვენს ქვეყანაში უმაღლესი კვალიფიკაციის სპორტსმენების მომზადება ვერ იქცა
სპეციალური კვლევის საგნად და სპორტის გარკვეულ სახეობებში ვერ დგას
სათანადო სიმაღლეზე. არსებული პუბლიკაციები, მცირე გამონაკლისის გარდა,
ატარებს ფრაგმენტულ ხასიათს და სათანადოდ ვერ ასახავს მაღალი კვალიფიკაციის
სპორტსმენების მომზადების რთულ სისტემას, მწვრთნელთა მოღვაწეობა

კი

უმრავლეს შემთხვეაში, სპორტის ზოგიერთ სახეობებში დამუშავებულ დებულებებს
ემყარება.
სპორტული წვრთნა მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევისაკენ მიმართული
სპეციალიზებული პედაგოგიური პროცესია, იგი აღზრდის საერთო
ორგანული

შემადგენელი

ნაწილია,

რომლის

საშუალებითაც

სისტემის

ხორციელდება

ადამიანის ყოველმხრივი ჰარმონიული განვითარება, ყალიბდება მაღალი იდეების
მატარებელი

სრულფასოვანი

მოქალაქე.

მაღალკვალიფიციური

სპორტსმენი.
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წვრთნის

პროცესში

წყდება

ერთმანეთთან

მჭიდროდ

დაკავშირებული

სვადასხვაგვარი ამოცანა:
- მაღალი მორალური და ნებელობითი თვისებების აღზრდა;
- ყოველმხრივი განვითარება და სპეციალური თვისებების აღზრდა;
- ორგანიზმის ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
- თანამედროვე ტექნიკური ხერხების, მოქნილი ტაქტიკისა და
დაუფლება.

სტრატეგიის

სპორტული წვრთნა მოიცავს სპორტსმენის მომზადებისათვის საჭირო ყველა
ძირითად მხარეს: ფიზიკურს, ტექნიკურს, ტაქტიკურს, საშეჯიბროს და
ფსიქოლოგიურს.
ფიზიკური მომზადება. ფიზიკური მომზადების ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:
სპორტსმენის ყოველმხრივი (ჰარმონიული) განვითარება და ჯანმრთელობის
განმტკიცება, მამოძრავებელი თვისებებისა და ფუნქციონალური შესაძლებლობების
გაუმჯობესება. ფიზიკური მომზადების ამოცანები გამომდინარეობს ჩვენი ქვეყნის
ფიზიკური აღზრდის საერთო სისტემიდან და შემდეგ კონკრეტიზირდება სპორტის
შესაბამისი სახის სპეციფიკის მიხედვით. ფიზიკური მომზადება მიმართულია
შემდეგი კონკრეტული ამოცანების გადასაწყვეტად:
1. ორგანიზმის ფუნქციონალური შესაძლებლობების დონის ამაღლება და გაფართოება
(ფუნქციონალური მომზადება);
2. ფიზიკური თვისებების აღზრდა ( ძალა, სისწრაფე, გამძლეობა, მოქნილობა,
სიმარჯვე) და მათთან დაკავშირებული ფიზიკური შესაძლებლობების კომპლექსური
განვითარება, რომელიც განაპირობებს სხვადასხვა მოქმედებების ეფექტურობას
(სისწრაფე, ხტომადობა, მოძრაობების სიძლიერე, გამძლეობა, ათლეტური
მომზადება). ამ ამოცანების გადაწყვეტა ხორციელდება საერთო და სპეციალური
ფიზიკური მომზადების პროცესში.
საერთო ფიზიკური მომზადება უზრუნველყოფს სპორტსმენის ყოველმხრივ
განვითარებას და ქმნის იმ აუცილებელ წინაპირობას, რომელიც საჭიროა სპორტის
არჩეულ სახეობაში სპეციალური ფიზიკური თვისებების გამოსავლენად. მას უნდა
ჰქონდეს სპეციფიკური მიმართულება: გაამაგროს ორგანიზმის ის სიტემები და
ორგანოები, რომლებიც საჭიროა სპორტის არჩეული სახეობისათვის.
სპეციალური ფიზიკური მომზადება წამყვან როლს თამაშობს სპორტსმენის
მამოძრავებელი
შესაძლებლობების
ფორმირებაში
და
პირდაპირ
დამოკიდებულებაშია ტექნიკის, ტაქტიკის, საშეჯიბრო დატვირთვის მაჩვენებლებსა
და ფსიქოლოგიურ დაძაბულობასთან.
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ფიზიკური მომზადების დაბალი დონე ხელს ვერ უწყობს ტექნიკურტაქტიკური არსენალის ათვისებასა და სრულყოფას და ლიმიტირებულს ხდის
სპორტსმენის შესაძლებლობლებს.
საერთო და სპეციალური ფიზიკური მომზადება ურთიერთდაკავშირებულია
და ერთმანეთს ავსებს. ერთის მხრივ, მომზადების ეს სახეები დამოკიდებულია
სპორტის სახეობის თავისებურებაზე და, მეორეს მხრივ,
განსაზღვრავენ
შეჯიბრებებში
სპორტსმენის
მოქმედებების
რეალურ
შესაძლებლობას.
აუცილებელია აგრეთვე აღინიშნოს, რომ ფიზიკური მომზადების საკმაოდ მაღალი
დონე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც.
ფიზიკურად ყოველმხრივ მომზადებული სპორტსმენი უფრო დაჯერებულია თავის
სიძლიერეში, რაც ხელს უწყობს მას შეჯიბრების ექსტრემალურ სიტუაციებში
გამოავლინოს მაღალი ნებელობითი თვისებები.
ფუნქციონალური შესაძლებლობები წარმოადგენს სპორტსმენის ფიზიკური
მომზადების საფუძველს. მათი განვითარების დონე კრიტიკულად ვლინდება
სპორტულ
მუშაობისუნარიანობაში.სასწავლო-საწვრთნო
მეცადინეობების
დაგეგმვისას ცალკეულ ეტაპებზე აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული
სპორტსმენის ორგანიზმის ფუნქციონალურ ძვრებზე ფიზიკური ვარჯიშების
ზემოქმედების ხარისხი.
ტექნიკური მომზადება. სპორტსმენის შეჯიბრებაში მონაწილეობის თანამედროვე
ტენდენციას განსაზღვრავს ტექნიკური მომზადების მიმართულება. მხოლოდ
სრულყოფილი ტექნიკური მომზადებით შეიძლება უმაღლესი შედეგების მიღწევა.
წვრთნის პროცესში სპორტსმენმა უნდა აითვისოს არჩეული სპორტის სახეობის
ყველა ტექნიკური ხერხი და გამოიყენოს ისინი ნებისმიერ საშეჯიბრო სიტუაციაში.
მას უნდა შეეძლოს სხვადასხვა ტექნიკური ხერხის შეხამება ერთმანეთთან ნებისმიერ
პირობებში (სიარულში, სირბილში, ხტომაში, ვარდნაში და სხვა).
მრავალწლიან საწვრთნო პროცესში პირობითად გამოყოფენ

სწავლების სამ

ეტაპს:
- ტექნიკური ხერხების სწავლების ეტაპი;
- მისი სტაბილიზაცია და სრულყოფა;
- უმაღლესი სპორტული ოსტატობის მიღწევა.
ტექნიკის სწავლება, როგორც ყოველმხრივი ფიზიკური მომზადება,
განიხილება როგორც უმაღლესი შედეგების მიღწევის საფუძველი. მომზადების ეს
ეტაპი გადამწყვეტ როლს ასრულებს სპორტსმენის შემდგომ საქმიანობაში. სწავლების
ამ ეტაპზეა დამოკიდებული სპორტსმენის შესაძლებლობათა ზრდის ტემპები.
მოცემული ეტაპის ძირითადი ამოცანაა ტექნიკის ჩამოყალიბება, ტექნიკური
ხერხების ძირითადი კანონზომიერებების ათვისება. ამისთვის: 1) გამოყენებულ უნდა
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იქნას სირბილი, ხტომები, ტყორცნები; 2) სპორტსმენებმა უნდა შეიძინონ ისეთი
მამოძრავებელი ჩვევები, რომლებიც აუცილებელია ტექნიკის ძირითადი ხერხების
შესასრულებლად; 3) უნდა შეძლონ შესწავლილი ტექნიკური ხერხების გამოყენება.
სპორტის არჩეული სახეობის ძირითადი მოძრაობების სწორად ათვისება
დამოკიდებულია პედაგოგიური ამოცანების თანმიმდევრულ და სწორ დაყენებაზე.
დასაწყისში სპორტსმენმა უნდა აითვისოს საწყისი მდგომარეობა, გაიგოს სხეულის
რომელი ნაწილი მონაწილებს ამა თუ იმ მოძრაობაში და როგორია ამ მოძრაობების
მიმართულება. შემდეგ უნდა ისწავლოს მოძრაობების შესრულება ოპტიმალური
ამპლიტუდით მისთვის მოსახერხებელ ნებისმიერ ტემპში, ბოლოს კი აითვისოს
ტექნიკური ხერხის ცალკეული დეტალები.
ტაქტიკური მომზადება. სპორტსმენის ტაქტიკური მომზადება გულისხმობს
სპორტული ორთაბრძოლის წამყვანის ხელოვნებას. ის ეფუძნება სპორტსმენის
შესაძლებლობებს სწრაფად გაანალიზოს შექმნილი სიტუაცია
და
მონახოს
მოცემული ტაქტიკური ამოცანის შესრულების ოპტიმალური ვარიანტი, რომელსაც
გადაწყვეტს როგორც ინდივიდუალურად ისე პარტნიორებთან ერთად. ტაქტიკური
მომზადების თეორიული საფუძვლების შექმნისათვის ფართოდ უნდა იქნას
გამოყენებული ინდივიდუალური მუშაობის ყველა ფორმა. სპორტსმენმა უნდა
შეისწავლოს შეჯიბრების წესები და მსაჯობის თავისებურებანი, უნდა შეძლოს
საკუთარი საშეჯიბრო გამოცდილების დეტალური გაანალიზება. მაგალითად,
პირადი დღიურის გარჩევა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დაადგინოს
სპორტული შედეგების სწრაფი ზრდის ან დაქვეითების მიზეზები, შეუდაროს
სხვადასხვა ეტაპებზე ტაქტიკური მომზადების თავისებურებებს და გააკეთოს
შესაბამისი დასკვნები.
მიზანშეწონილია სპორტსმენმა პერიოდულად, დამოუკიდებლად შეადგინოს
კონკრეტული შეჯიბრების ტაქტიკური გეგმა და დამთავრების
შემდეგ
მწვრთნელთან ერთად შეადაროს და გაანალიზოს ყოველივე, რის საფუძველზეც
დასახოს ტაქტიკური მომზადების შემდგომი სრულყოფის გზები.
სპორტსმენების ტაქტიკურ მომზადებაში ნათლად გამოიყოფა მეთოდურად
ურთიერთდაკავშირებული ოთხი ამოცანა:
1.

მომეცადინეებში რთული რეაქციის, ყურადღების, ორიენტირების,
საზრიანობისა და შემოქმედებითი ინიციატივის სწრაფი განვითარება;
2. ინდივიდუალური, ჯგუფური და გუნდური მოქმედებების ძირითადი
სისტემების დაუფლება;
3. შესწავლილი ტაქტიკური მოქმედებების ეფექტურად გამოყენების
უზრუნველყოფა
საკუთარი
ძალისა
და
შესაძლებლობების
გათვალისწინებით;
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4. შეჯიბრების მსვლელობის დროს
მოქმედებების ერთი ვარიანტიდან
მეორეზე გადასვლის უნარის გამომუშავება.
თუ პირველი ორი ამოცანა ძირითადად ტაქტიკური ხერხების შესწავლის პირველ
ეტაპზე უნდა გადაწყდეს, დანარჩენი ორი სპორტული სრულყოფის ხანგრძლივი
პერიოდის მანძილზე წყდება.
საშეჯიბრო მომზადება. სპორტსმენის შეჯიბრებაში მონაწილეობა, რომელიც
მიმდინარეობს ექსტრემალურ პირობებში, განიხილება როგორც სპორტსმენების
მომზადებულობის გამოვლინების უმაღლესი ფორმა.
საშეჯიბრო მომზადება თანამედროვე ეტაპზე უდიდეს მნიშვნელობას იძენს.
შეჯიბრების პროცესში მეტად წარმოჩინდება სპორტსმენის
ორგანიზმის
პოტენციალი. სწორედ შეჯიბრება უწყობს ხელს სპორტსმენის ადაპტირებას
მაქსიმალური დატვირთვებისადმი, მხოლოდ შეჯიბრების პროცესში ხდება
საკუთარი ძალების სრული მობილიზება და მათი რაციონალური განაწილება, ხდება
საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმის გამოვლენა. თუ
სპორტსმენები
სისტემატურად იმყოფებიან ერთსა და იმავე საშეჯიბრო პირობებში და ხვდებიან
ერთსა და იმავე მოწინააღმდეგეებს, მათ შეიძლება გამოუმუშავდეთ ქცევის
სტერეოტიპული სისტემა, რომელიც უცილობლად მისცემს ბზარს, როგორც კი
შეიქმნება განსხვავებული პირობები ან მოწინააღმდეგე იქნება უცნობი.
საშეჯიბრო მომზადებით მთავრდება წლის ძირითადი შეჯიბრებებისათვის
მომზადების
პროცესი.
საშეჯიბრო
მომზადების
სისტემაში
მიზნობრივი
დანიშნულების მიხედვით შეჯიბრებებს ყოფენ საკონტროლო, მიმყვან და ძირითად
შეჯიბრებებად. თითოეულ მათგანს თავისი კონკრეტული მიზანი და ამოცანა აქვს.
საშეჯიბრებო მომზადების საერთო მოცულობა დამოკიდებულია სპორტსმენებისა და
გუნდების კვალიფიკაციაზე.
ფსიქოლოგიური მომზადება. სპორტში ფსიქოლოგიური მომზადების მცნება
გულისხმობს კომპლექსურ პედაგოგიურ პროცესს, რომელიც მიმართულია
სპორტსმენის
ნებელობითი
თვისებების
ყოველმხრივი
განვითარებისაკენ.
სპორტსმენის
ფსიქოლოგიური
მომზადების
პროცესში
პირველ
რიგში
გათვალისწინებული უნდა იყოს პიროვნება, მისი ტემპერამენტი და ხასიათი, ასაკი,
გამოცდილება, შეჯიბრების მასშტაბები და პირობები. სპორტსმენის ფსიქიკური
მზადყოფნის ცნებაში იგულისხმება პიროვნების ისეთ მდგომარეობა, როდესაც იგი
ნებისმიერ დროსა და პირობებში ახერხებს საკუთარი შესაძლებლობების
მობილიზებას და ამ უკანასკნელის მაქსიმალურად რეალიზებას შეჯიბრების
ექსტრემალურ პირობებში
ფსიქოლოგიური მომზადების ამოცანაა პირველ რიგში ხელი შეუწყოს
სპორტსმენის იმ ფსიქიკური პროცესებისა და თვისებების გამოვლენასა და
განვითარებას, რომლებიც განაპირობებენ სპორტის ამა თუ იმ
სახეობაში
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სპორტსმენის ფსიქიკურ მზადყოფნას და მის განმტკიცებას (სწორედ ეს არის
შეჯიბრებაში სპორტსმენის წარმატების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა).
სპორტის ფსიქოლოგიაში არჩევენ ფსიქოლოგიური მომზადების ორ სახესზოგად ფსიქოლოგიურს და კონკრეტული შეჯიბრებისათვის ფსიქოლოგიურ
მომზადებას.
ზოგადფსიქოლოგიური მომზადება მთელი წლის განმავლობაში უნდა
მიმდინარეობდეს სპორტსმენის ფიზიკურ, ტექნიკურ და ტაქტიკურ მომზადებასთან
ერთად.
სპორტსმენის
პიროვნული
თუ
სოციალურ-ფსიქოლოგიური
თავისებურებები, ხარვეზები და ნაკლოვანი მხარეები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს
წვრთნისა და შეჯიბრების პროცესში წარმატებას. ზოგადფსიქოლოგიურ მომზადებას
აუცილებლად
წინ
უნდა
უსწრებდეს
სპორტსმენის
პიროვნების
ღრმა
ფსიქოლოგიური შესწავლა, რომლის მიზანი იქნებოდა სპორტსმენის პიროვნების
თავისებურებების გამოვლენა, ძლიერი და სუსტი მხარეების
დადგენა,
ფსიქოლოგიური პორტრეტების შექმნა.
კონკრეტული შეჯიბრებისთვის ფსიქოლოგიურ მომზადებაში
ადრეული და უშუალო ფსიქოლოგიური მომზადების ეტაპებს.

გამოყოფენ

ადრეული ფსიქოლოგიური მომზადება იმ პერიოდიდან იწყება, როდესაც
სპორტსმენისათვის ცნობილი გახდება შეჯიბრებაში მონაწილეობა. ამ ეტაპზე
სპეციფიკური ამოცანები წყდება. საჭიროა მომავალი შეჯიბრების
შესახებ
დეტალური და რაც შეიძლება სრული ინფორმაცია (სპორტული ბაზისა და
ინვენტარის ხარისხის, შეჯიბრების დებულების, კვებისა და სხვა). ასევე
მნიშვნელოვანია ინფორმაცია სავარაუდო მოწინააღმდეგეთა შესახებ სპორტული
ფორმის, მათი პიროვნების ინდივიდუალური თავისებურებების შესახებ. ამავე
ეტაპზე უნდა შეიმუშაონ მომავალი შეჯიბრების სამოქმედო გეგმა - ტაქტიკური
სქემები. ხშირად ტაქტიკური სქემა არ შეესატყვისება შეჯიბრებისას შექმნილ
ვითარებას, ამიტომ აუცილებელია ტაქტიკური სქემის სხვადასხვა ვარიანტის
წინასწარ შემუშავება, წვრთნის პროცესში მათი სრულყოფილად დაუფლებისა და
გამოყენების ჩვევების გამომუშავება.
წვრთნის პრინციპები. სპორტსმენების წვრთნა სწავლებისა და აღზრდის
ზოგად კანონზომიერებებს ემყარება, მაგრამ სპორტულ წვრთნას, როგორც აღზრდის
განსაკუთრებულ ფორმას, თავისებურებები ახასიათებს. სპორტულ წვრთნას აქვს
თავისი სპეციფიკური კანონზომიერებები, რაც მისი აგებისას აუცილებლად
საჭიროებს ზოგადი პრინციპების დაკონკრეტებას ცალკეული სპორტის სახეობების
წვრთნის თავისებურების გათვალისწინებით. ასეთებია: მაღალი მიღწევებისაკენ
სწრაფვა, საერთო და სპეციალური მომზადების ერთიანობა, საწვრთნო პროცესის
უწყვეტობა, თანდათანობითობისა და „ზღვრული“ დატვირთვის ტენდენციის
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ურთიერთკავშირი, დატვირთვის დინამიკის სტაბილურობა და საწვრთნო პროცესის
ციკლურობა.
მაღალი მიღწევებისკენ სწრაფვა. სპორტის სახეობები, წარმოუდგენელია
შეჯიბრების გარეშე, ამიტომ სავსებით ბუნებრივი და კანონზომიერია სპორტსმენის
მისწრაფება უმაღლესი შედეგების მიღწევისკენ. მაღალი შედეგებისაკენ მისწრაფების
რეალიზაცია ხდება სპორტული წვრთნის გეგმაზომიერი აგების მეშვეობით, ყველაზე
უფრო ქმედითი მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენებით, ყოველწლიური და
მრავალწლიანი ვარჯიშით. მაქსიმუმისადმი მიმართულებას ასე თუ
ისე
განაპირობებს სპორტული წვრთნის ყველა განმანსხვავებელი ნიშანი: მაღალი დონე,
დატვირთვისა და დასვენების განსაკუთრებული სისტემა, მკაფიოდ გამოხატული
ციკლურობა და ა.შ.
საერთო და სპეციალური მომზადების ერთიანობა სპორტსმენის მრავალმხრივ
განვითარებასა და სპორტულ სპეციალიზაციის შორის
ურთიერთკავშირი
დიალექტიკური გაგებიდან გამომდინარეობს. სპორტში სპეციალიზაცია არ
გამორიცხავს სპორტსმენის ყოველმხრივ განვითარებას, პირიქით ყველაზე უფრო
მნიშვნელოვანი პროგრესი შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზმის ფუნქციური
შესაძლებლობების საერთო ამაღლების, ფიზიკური და სულიერი უნარიანობის
მრავალმხრივი განვითარების საფუძველზე.
წვრთნის პროცესის უწყვეტობა. სპორტული წვრთნა მრავალწლიანი
გეგმაზომიერი სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესია, რომლის ერთ-ერთი
აუცილებელი და ძირითადი ნიშან-თვისებაა წვრთნის პროცესის უწყვეტობა.
უწყვეტობას, როგორც საწვრთნო პროცესის კანონზომიერებას, სპორტში ახასიათებს
სამი ძირითადი დებულება: 1)სპორტული წვრთნა მიმდინარეობს მთელი წლის
განმავლობაში და მრავაწლიანი მეცადინეობების სახით; 2) ამ პროცესის რგოლებს
შორის კავშირი უზრუნველყოფილია წვრთნის უახლოესი და კუმულაციური
ეფექტის უწყვეტი მემკვიდრეობითობის საფუძველზე; 3)საწვრთნო მეცადინეობებს
შორის ინტერვალი ისეთ ფარგლებში უნდა იყოს დაცული, რომ არსებობდეს
გაწვრთნილობის განუწყვეტელი ზრდის გარანტია.
თანდათანობითობისა
და
ზღვრული
დატვირთვის
ტენდენციის
ურთიერთკავშირი. ორგანიზმის ფუნქციური შესაძლებლობების ამაღლება უშუალო
კავშირშია საწვრთნო დატვირთვის სიდიდესთან. თანდათანობით და განუხრელად
იზრდება სპორტსმენის ფიზიკური დატვირთვა, მოთხოვნები ტექნიკური,
ტაქტიკური და ფსიქოლოგიური მომზადებულობისადმი. დატვირთვის გაზრდა
ხდება მოცულობისა და ინტენსივობის გაზრდის ხარჯზე, რომელიც იცვლება
საწვრთნო პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე. თანამედროვე
მეცნიერულმა
გამოკვლევებმა სპორტში ცხადყო, რომ სპორტული მიღწევების ზრდა საწვრთნო
დატვირთვის ზრდის პირობებში მიმდინარეობს.
დატვირთვის დინამიკის ტალღურობა. სპორტსმენების წვრთნის პროცესში
დატვირთვის დინამიკის ტალღისებრი ხასიათი განპირობებულია დაღლილობისა და
აღდგენითი პროცესების თავისებურებებით, რაც საჭიროებს დიდი, საშუალო და
მცირე დატვირთვისა და დასვენების მონაცვლეობას წვრთნის მიკროციკლში,
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ეტაპებსა და პერიოდებში. ტალღობრივი ცვალებადობა ახასიათებს როგორც
დატვირთვის მოცულობის დინამიკას, ისე ინტენსივობას. ინტენსივობისა და
მოცულობის „ტალღა“ ერთმანეთს არ ემთხვევა - მოცულობის გაზრდის შემთხვევაში
ინტენსივობა მცირდება და პირიქით.
საწვრთნო პროცესის ციკლურობა. ზემოთ აღნიშნულ კანონზომიერებებთან
ერთად სპორტულ წვრთნას ახასიათებს მკაფიოდ გამოხატული ციკლურიბა.
საწვრთნო პროცესის ციკლურობა ნიშნავს მის სისტემურად გამეორებას დროის
განსაზღვრული მონაკვეთის ფარგლებში. ყოველი მომდევნო ციკლი ნაწილობრივი
განმეორებაა და საწვრთნო პროცესის განვითარების ტენდენციების გამომხატველია.
ახალი ციკლი წინისაგან განსხვავდება შინაარსის, საშუალებებისა და მეთოდების
ნაწილობრივი შეცვლით, საწვრთნო დატვირთვის გაზრდით და ა.შ. არჩევენ დიდ მაკროციკლს (წლიური და ნახევარწლიური), საშუალო - მეზოციკლს (თვიური) და
მცირე - მიკროციკლს (კვირეული).
გამოყენებული ლიტერატურა:
1. მატვეევი ლ. ”სპორტული წვრთნის საფუძვლები”, თბილისი 1989წ.
2. ძაგანია გ. ”სპორტულ თამაშებში მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენების
მომზადების სპორტულ-პედაგოგიური საფუძვლები”, თბილისი 1998წ.
რეზიუმე
სპორტული წვრთნა მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევისაკენ მიმართული
სპეციალიზებული პედაგოგიური პროცესია, იგი აღზრდის საერთო სისტემის
ორგანული შემადგენელი ნაწილია, რომლის საშუალებითაც ხორციელდება
ადამიანის ყოველმხრივი ჰარმონიული განვითარება, ყალიბდება მაღალი იდეების
მატარებელი სრულფასოვანი მოქალაქე. სპორტული წვრთნა მოიცავს სპორტსმენის
მომზადებისათვის საჭირო ყველა ძირითად მხარეს: ფიზიკურს, ტექნიკურს,
ტაქტიკურს, საშეჯიბროს და ფსიქოლოგიურს. უმაღლესი კლასის სპორტსმენების
მომზადების ახალი, ეფექტური გზების ძიებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება
საწვრთნო პროცესის სრულყოფის საკითხებს, სადაც ერთ-ერთი წამყვანი მისია
აკისრია საერთო და სპეციალური ფიზიკური მომზადებულობის დონეს, რომელიც
ყოველთვის ძირითადი პირობა იქნება უმაღლესი სპორტული შედეგების
მისაღწევად.
Abstract
Sports training is specialized teaching process, aimed on achieving high sport results. It is an
integral part of overall education system, which is used in human’s harmonious developing, into a fullfledges citizen of high ideas. Sports training includes athlete’s preparation in all the main sides: physical,
technical, tactical, psychological and also for competitions. Improving training process is the most
important and cost-effective way, in top-class athlete’s training, where one of the leading missions are
general and special physical preparations, which will be always the main for achieving the highest sport
results
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ქეთევანი ხაზარაძე-ასოც.პროფესორი
ნ.ჯაფარიძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
რუსუდან ხაზარაძე,საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N 76 განკარგულებით
დამტკიცდა
„შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
თანაბარი
შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო
გეგმა“. აღნიშნული გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
სპორტულ
აქტივობებში
მონაწილეობის
უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და ახალგაზრდების
ფიზიკურ აქტიობებში ჩართვა; კულტურულ-შემეცნებით, საგანმანათლებლო
ღონისძიებების
დაგეგმვა-განხორციელება,
სახელობო
პროგრამების
განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ სპორტსმენთა უზრუნველყოფა „აქტიური” ტიპის
სავარძელ-ეტლებით, სპეცყავარჯნებითა და შესაბამისი ტრენინგით; სპორტული,
სარეკრეაციო და ტურისტული ობიექტების ფიზიკური გარემოს ადაპტირება შშმ
პირთა
საჭიროებებზე.
ზემოაღშნიშნული
ღონისძიებების
გატარებაზე
პასუხისმგებელ
პირად
განსაზღვრულია
საქართველოს
სპორტისა
და
ახალგაზრდობის სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები,
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და სხვა უწყებები.
„სპორტის პოლიტიკის სახელმწიფო დოკუმენტი“ დამტკიცდა საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის N 601 დადგენილებით, რომელიც მოიცავს
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტულ აქტივობებში ჩართვის
ღონისძიებებს.
კვლევის მიზანი - საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირებისათვის ადაპტიური სპორტის განვითარების მდგომარეობის შესწავლაშეფასება, შემდგომი სრულყოფის მიზნით.
კვლევის მეთოდები და მასალა. კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა დოკუმენტური
და სისტემური ანალიზის მეთოდი. დოკუმენტური ანალიზის
მეთოდის
გამოყენებით განხილული და შეფასებული იქნა ბოლო ათი წლის საქართველოს
კანონმდებლობა და საერთაშორისო გამოცდილება. კომპლექსურად მოხდა სპორტის
სისტემის შეფასება.
კვლევის შედეგები და განსჯა
უკანასკნელ
წლებში
საქართველოში
სერიოზული
ყურადღება
ეთმობა
ახალგაზრდების და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ახალგაზრდების ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში. ამის ნათელი
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მაგალითია, ის წარმატებები,
სპორტსმენებს ბოლო წლებში.

რაც

ქონდათ

ახალგაზრდა

პარაოლიმპიურ

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტს წარმოადგენს
სპორტის მიმართულებით სისტემის რეფორმის განხორციელება და სპორტის
თანამედროვე დონეზე წარმოჩინება საერთაშორისო მასშტაბით.
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინფორმაციით, 2014 2016 წლებში სპორტული მიღწევების ჩამონათვალი ძალზედ ვრცელია, თუმცა
პარაოლიმპიურ სპორტს რაც შეეხება მონაწილეთა რაოდენობა და სახეობები სხვა
ქვეყნებთან შედარებით კვლავ მცირეა. ამის მიუხედავად, აღსანიშნავია
პარაოლიმპიელი სპორტსმენის ზვიად გოგოჭურის წარმატება რიო-დე-ჟანეიროს
პარაოლიმპიურ თამაშებში 2016 წელს.
ყოველივე ზემოაღნიშნული მიანიშნებს იმაზე, რომ პრობლემად რჩება არსებული
სპორტული სიმძლავრეების განვითარება-შენარჩუნება და სულ უფრო მეტი
ახალგაზრდის ჩართვა სპორტულ აქტივობებში. ეს ეხება შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებს.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბოლო წლებში მიმდინარეობს სპორტული
სისტემის აღორძინება, კვლავ რჩებიან ახალგაზრდები სპორტული აქტივობების
მიღმა. ეს დაკავშირებულია ხელმისაწვდომობის პრობლემასთან (მისასვლელი გზა,
ტრანსპორტი).
სპორტის ყოვლისმომცველი პოლიტიკის ფარგლებში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
თემაა სპორტსმენის შესაბამისი ეკიპირება, რაც გარკვეულ ფინანსურ დანახარჯებთან
არის დაკავშირებული. საქართველოს პარაოლიმპიური ნაკრები გუნდის წევრთა
სპორტული ეკიპირება ყოველთვის მაღალ დონეზეა, მაგრამ ადგილობრივ
შეჯიბრებებზე სპორტსმენთა მონაწილეობა ამ მხრივ დამატებით ფინანსურ
დანახარჯებს მოითხოვს. ამ მხრივ აუცილებელი იქნება არასამთავრობო სექტორის
ჩართულობის გაზრდა.
დასკვნები და რეკომენდაციები.
უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერ
კიდევ
ბევრი
რამ
არის
გასაკეთებელი
საქართველოში სპორტის თანამედროვე დონეზე წარმოჩინებისათვის, კერძოდ:
მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს შშმ პირთა სოციალურ ადაპტაციასა და
რეინტეგრაციაზე, ამით გაუმჯობესდება შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხი, მოიმატებს
საზოგადოების ინტერესი შშმ პირებისა და კერძოდ სპორტისადმი ინტერესი.
სპორტული ობიექტების ადაპტირება და მდგომარეობის გაუმჯობესება
აუცილებელია, რაც შესაბამისად გაზრდის შშმ პირებისათვის
სპორტში,
საზოგადოების
სოცილურ-კულტურულ
ცხოვრებაში
ჩართულობის
ხელმისაწვდომობას.
ამ
მიმართულებით
მრავალი
კომპლექსური
ხასიათის
ღონისძიებებია
შესამუშავებელი და გასატარებელი. მათი პრაქტიკული რეალიზაცია სახელმწიფო
სტრუქტურების ინტერსექტორულ თანამშრომლობას მოითხოვს.

110

რეკომენდაციას ვუწევთ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს,
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფის მონაწილეობით და ასევე
საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წამყვანი
სპეციალისტებისაგან შემდგარი ჯგუფის ჩამოყალიბებას პარაოლიმპიური სპორტის
შემდგომი
განვითარების
სტრატეგიისა
და
სამოქმედო
დოკუმენტის
შესამუშავებლად.
პარაოლიმპიური სპორტის სახეობების, როგორც წარმატებული სპორტის
სახეობის პროდუქტის შექმნა, რომელიც მიმზიდველი იქნება ბიზნესისათვის,
ინვესტიციების (სპონსორობის) განსახორციელებლად მიმზიდველს გახდის ასევე
ჩვენს ქვეყანას სპორტული ტურიზმის თვალსაზრისით.
გამოყენებული ლიტერატურა

1. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N 76 განკარგულება
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“,
www.matsne.gov.ge
2. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის N 601 დადგენილება
„სპორტის პოლიტიკის სახელმწიფო დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“,
www.matsne.gov.ge;
3. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 8
ივნისის N 01/628 ბრძანება „საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროს 2016-19 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის
დამტკიცების თაობაზე“,
http://msy.gov.ge/files/111/Sajaro%20Informacia/2016_19_weli.pdf

რეზიუმე
ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირებისათვის ადაპტიური სპორტის განვითარების მდგომარეობა. შეჯამებულია
პარაოლიმპიური სპორტის განვითარების არსებული სიტუაცია. დასახულია
გამოკვეთილი პრობლემების გადაჭრის გზები.
უკანასკნელ
წლებში
საქართველოში
სერიოზული
ყურადღება
ეთმობა
ახალგაზრდების და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ახალგაზრდების ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში. ამის ნათელი
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მაგალითია, ის წარმატებები,
სპორტსმენებს ბოლო წლებში.

რაც

ქონდათ

ახალგაზრდა

პარაოლიმპიურ

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბოლო წლებში მიმდინარეობს სპორტული
სისტემის აღორძინება, კვლავ რჩებიან ახალგაზრდები სპორტული აქტივობების
მიღმა.
ამ
მიმართულებით
მრავალი
კომპლექსური
ხასიათის
ღონისძიებებია
შესამუშავებელი და გასატარებელი. მათი პრაქტიკული რეალიზაცია სახელმწიფო
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სპორტული

Abstract

The paper analyzes development situation of adaptive sport in Georgia for persons with
disabilities. We have summarized the current situation of the adaptive sport’s development.
The solutions to overcome the problems are defined.
In recent years, Georgia devotes considerable attention to young people, and especially
young people with disabilities to be engaged in various sports activities. A good example is the
success that Georgian young Paralympic athletes had in recent years.
Despite the fact that in Georgia in recent years the sport system is revived, youth still
remain beyond sports activities.
The complex measures must be developed and implemented in these directions. These
practical realizations need inter-sectorial collaboration of state structures.
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ეკა ხურციძე-ასოცირებული პროფესორი
1. შესავალი
ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე მთელ
მსოფლიოში შეიმჩნევა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საგრძნობი
გაუარესება და სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირება. ამის გამომწვევი ძირითადი
ფაქტორებია: ორგანიზმისათვის მნიშვნელოვანი საკვები ნივთიერებების დეფიციტი,
საცხოვრებელი გარემოს ეკოლოგიური პირობების გაუარესება და სტრესი.
დღეისათვის, ჩვენი პლანეტის მოსახლეობის უზრუნველყოფა საკვები პროდუქტებით
სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს: მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არ არის
უზრუნველყოფილი საკვები პროდუქტების საჭირო რაოდენობით, დაახლოებით 2
მილიარდი იკვებება არასაკმარისად ან არასწორად, ხოლო დაახლოებით
900
მილიონი ადამიანი შიმშილობს.
მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერების რეკომენდაციებით პრობლემის გადაჭრის
ეფექტურ გზას წარმოადგენს ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების (ბად)
ფართოდ ჩართვა კვების კორექციის პროცესში. ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები
- წარმოადგენს ბუნებრივ, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს, რომელიც
მიღებულია მცენარეული, ცხოველური ან მინერალური ნედლეულისაგან და
განკუთვნილია საკვებთან ერთად მისაღებად, ან სინთეზირებულია ქიმიური და
ბიოტექნოლოგიური მეთოდებით. ბად-ები საშუალებას იძლევა დააკმაყოფილოს
ადამიანის ყოველდღიური მოთხოვნილება საკვების შეუცვლელი კომპონენტების:
ვიტამინების, მინერალების, ამინომჟავების, მონო და პოლიუჯერი ცხიმოვანი
მჟავების, საკვები ბოჭკოების მიმართ.
ბად–ებს უწოდებენ XXI საუკუნის საკვებს, რადგან თანამედროვე ადამიანის
კვების რაციონში არის ბევრი ნუტრიენტის დეფიციტი. ძირითადი ნუტრიენტებიდან
- ცხიმებისა და ნახშირწყლების შეცვლა შესაძლებელია ცილებით მაგრამ ცილებს ვერ
შევცვლით ვერაფრით. ამდენად მოსახლეობის კვების პრობლემა საბოლოო ჯამში
მდგომარეობს ცილის დეფიციტში. მსოფლიოში ცილის ყოველწლიური დეფიციტი
15 მილიონი ტონითაა შეფასებული. დღევანდელი მონაცემებით განვითარებული
ქვეყნების მოსახლეობის დაახლოებით 70% არის ბად–ების მომხმარებელი.
რაციონალური და დაბალანსებული კვება მოიცავს აპრობირებული
ვიტამინების და მიკროელემენტების კომპლექსების და ბიოლოგიურად აქტიური
დანამატების (ბად) გამოყენებას, რაც უზრუნველყოფს სპორტსმენების და
ფიზიკურად აქტიური პირების შრომისუნარიანობის ამაღლებას, ენერგიის
ადექვატურად აღდგენას, იმუნური სისტემის გაძლიერებას, რაც თავის მხრივ
განაპირობებს სპორტული
შედეგების
გაუმჯობესებას. ბიოტექნოლოგიური
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წარმოების ყველაზე დიდი წილი მოდის ცილოვან ბად–ებზე, რომლებიც გამოიყენება
აქტიურ სპორტში სხეულის წონის კორექციისათვის, ფიზიკური ტრავმების დროს. ბად–
ები აქტიურად გამოიყენება ძირითადად ძალისმიერ სპორტის სახეობებში
როგორიცაა მაგალითად ჭიდაობა, რაგბი ასევე სამჭიდი და ოლიმპიური სახეობა
(აკვრა, ატაცი), ბოდიბილდინგი და სხვ.
თანამედროვე კლასიფიკაციით არსებობს ბიოლოგიურად აქტიური საკვები
დანამატების 3 ძირითადი კლასი, ესენია: 1. ნუტრიცევტიკები – დამატებითი
წყაროები ნუტრიენტების საკვების ქიმიური შემადგენლობის კორექციისათვის:
ცილები, ამინომჟავები, მონო და პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები, ნახშირწყლები,
ვიტამინები, მინერალური ნივთიერებები, საკვები ბოჭკოები; 2. პარაფარმაცევტიკები
– ნივთიერებები, რომელთა აქტიურ საწყისს წარმოადგენს მცენარეული ექსტრაქტები
და ფიტოპრეპარატები; 3. პრობიოტიკები – ცოცხალი, სასარგებლო ბაქტერიები,
რომლებიც აღადგენენ ბუნებრივ მიკროფლორას ორგანიზმში.
თავის მხრივ ცილოვანი ნუტრიცევტიკები შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად:
I – მოიცავს სრულფასოვან ცილას, II – შეიცავს ცალკეულ ამინომჟავებს ან მათ
კომბინაციებს. ყველაზე გავრცელებული და ცნობილი ბუნებრივი დანამატებია
პროტეინი, კრეატინი და ამინო.
პროტეინები აუცილებელია ორგანიზმისათვის, მათი
საშუალებით:
იზრდება კუნთოვანი მასა, უმჯობესდება ორგანიზმის აღდგენის უნარი, ძლიერდება
იმუნური სისტემა, რეგულირდება მასა. ცილოვანი დანამატები მოსახერხებელია
განსაკუთრებით იმ სპორტსმენებისათვის, რომლებსაც ესაჭიროებათ მაღალი
კალორიები და არ ყოფნით დრო საკვების მოსამზადებლად და მისაღებად.
მრავალი სპორტსმენი მიუხედავად იმისა, რომ თავიანთ ყურადღებას
მიაპყრობენ ცილებისკენ, მოიხმარენ ცილების არასაკმარის რაოდენობას. ასეთი
პრობლემა არსებობს სპორტსმენებში, რომლებიც ვარჯიშობენ გამძლეობაზე,
მაგალითად მორბენლებში. ეს სპორტსმენები თავიანთ ყურადღებას მიმართავენ არა
კუნთოვანი მასის ზრდისკენ, არამედ დახარჯული კალორიების აღდგენისკენ.
არაადექვატური ცილის რაოდენობამ სპორტსმენი შეიძლება დააყენოს კუნთოვანი
მასის შემცირების რისკის წინ. ცილის არაადექვატური მოხმარება ნიშნავს
ქსოვილების აღდგენისათვის და სინთეზისათვის ამინომჟავების უკმარისობას, რაც
ტრამვების მიღების თვალსაზრისით სახიფათოა სპორტსმენისთვის. ასეთი
სპორტსმენების ქრონიკული დაღლილობაც მიუთითებს კუნთების სისუსტეზე.
კვლევებმა აჩვენა, რომ საკვებ დანამატებს, რომლებიც შეიცავენ სხვადასხვა
ამინომჟავას მცირე რაოდენობით, შეუძლიათ გააუმჯობესონ მაჩვენებლები კუნთებში
და სისხლში; შეაჩერონ დაღლის პროცესები; გააძლიერონ ზრდის ჰორმონის
სინთეზი, გამოიწვიონ ანაბოლური ეფექტი კუნთოვან ქსოვილზე, რაც გამოიხატება
კუნთოვანი მასის ზრდაში; გააძლიერონ, ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ
დაქვეითებული იმუნიტეტი.

ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე,
ჩვენთვის
განსაკუთრებულ
ინტერესს
წარმოადგენდა შეგვესწავლა ქართული ჯიშის თეთრი თუთის (Morus alba. var. Gruzia. L.)

თესლებიდან,

პირველად,

ჩვენს მიერ

გამოყოფილი

ბიოლოგიურად აქტიური
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ცილის–ლექტინის (MAL) თვისებები და სპორტულ კვებაში, საკვები დანამატის
სახით, მისი გამოყენების პერსპექტივები.
ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ ლექტინები მიეკუთვნებიან ბიოლოგიურად
აქტიურ ნახშირწყალდამკავშირებელ ცილებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ
ორგანიზმში მიმდინარე თითქმის ყველა პროცესში მათ შორის ნახშირწყლების
ცვლაში. ასევე მცენარეული ლექტინები ავლენენ მრავალგვარ ბიოლოგიურ ეფექტებს
ცხოველური უჯრედების მიართ. ასე მაგალითად ისინი ავლენენ მიტოგენურ
აქტივობას [3,6], ჰორმონის მსგავს მოქმედებას ცხოველურ უჯრედებზე, ფერმენტულ
აქტივობას, ანტიბაქტერიულ, ანტივირუსულ თვისებებს და სხვ [5]. განსაკუთრებულ
ყურადღებას იპყრობს ლექტინების მიერ ლიმფოციტების მიმართ მიტოგენური
აქტივობის გამოვლენის უნარი [1]. თუ გავითვალისწინებთ ორგანიზმის მიერ
იმუნური პასუხის განხორციელებაში ლიმფოციტების პროლიფერაციის როლს, მაშინ
ნათელი გახდება ლექტინების მიტოგენური აქტივობის მნიშვნელობა.
იმუნომოდულატორული თვისებების გამო ლექტინებს იყენებენ როგორც
ბიოეფექტორებს იმუნოლოგიური დარღვევების მკურნალობის სფეროში. ასევე
ფიზიკურად აქტიურ პირებში, ძლიერი ფიზიკური დატვირთვების შემდეგ,
გადაღლისა და გადაწვრთნის სინდრომით განპირობებული შესუსტებული
იმუნიტეტის აღდგენისა და გაძლიერების პროცესში. აქედან გამომდინარე,
მიტოგენური აქტივობის მქონე ახალი მაღალეფექტური ლექტინების გამოვლენა,
თანამედროვე ბიომედიცინაში მათი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით, კვლავაც
აქტუალურია.

2. მასალა და მეთოდები
თუთა საქართველოში ფართოდ გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო
კულტურაა. იგი საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ რიგი სამკურნალო
თვისებებით ხასიათდება, რის გამოც თუთა ფართოდ გამოიყენება ხალხურ
მედიცინაში: ჰიპერტონიის მკურნალობისათვის, ყელის ანთების, ბრონხიტის,
პნევმონიის, ბრონხიალური ასთმის სამკურნალოდ. სამეცნიერო ლიტერატურაში
თუთის ექსტრაქტები შესწავლილია, როგორც ანთების საწინააღმდეგო და სიმსივნის
პროფილაქტიკური აგენტები. თუთის ექსტრაქტები ძლიერი ანტიოქსიდანტური
თვისებითაც გამოირჩევა, ამიტომ იგი ამ თვალსაზრისით ძლიერ ფასობს ჩინურ და
იაპონურ მედიცინაში.
თუთაში ვიტამინებისა და ადამიანის
ორგანიზმისთვის სასარგებლო ელემენტების
შემცველობა ნამდვილად შთამბეჭდავია. 100 გ თუთა შეიცავს: წყალს – 82,7 გ;
ცილას – 0.7 გ; ნახშირწყლებს – 13.6 გ; ორგანული მჟავებს – 1,2 გ; კალიუმს – 350 მგ;
კალციუმს – 24 მგ; მაგნიუმს – 51 მგ; ნატრიუმს – 16 მგ; ვიტამინ A-კაროტინს, 0.02
მგ; ვიტამინ C - 10 მგ; ვიტამინ B1-0.04 მგ; ვიტამინ B2-0.02 მგ; ვიტამინ PP-0.8 მგ;
კალორიულობა
52
კალ.
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სასარგებლო
ნივთიერებებით
ასე
მდიდარი
შემადგენლობა, თავისთავად
მოწმობს, რომ თუთა იმუნიტეტის ასამაღლებელი მძლავრი ბუნებრივი
საშუალებაა.
კვლევის ობიექტად პირველ რიგში შერჩეული იყო ამ მრავალწლოვანი
მერქნიანი მცენარის თესლი, ვინაიდან, როგორც ცნობილია, ლექტინები ხშირ
შემთხვევაში ჭარბადაა ლოკალიზებული მცენარეთა თესლებში. თუთის
თესლებიდან K+-ფოსფატის ბუფერით
(pH7.4) ექსტრაგირებულიცილების
ნაწილობრივ გასუფთავებას ვახდენდით ამონიუმის სულფატით (0–90%) გაჯერების
პირობებში. გელ–ფილტრაციას ვატარებდით Toyopearl HW55-ის გელის სვეტზე
(1.5X45
სმ). ლექტინის
შემდგომ
გასუფთავებას
ვახდენდით
აფინური
ქრომატოგრაფიის მეთოდით ტრის–აკრილზე
იმობილიზებულ N-აცეტილ–Dგალაქტოზამინის სვეტზე (6X0.8 სმ). ლექტინის სისუფთავეს ვამოწმებდით ნატიური
ელექტროფორეზის
მეთოდით
[2].
ლექტინურ
აქტივობას
ვადგენდით
ჰემაგლუტინაციური ტესტით ბოცვრის ტრიფსინიზირებულ
ერითროციტებზე.
ცილის კონცენტრაციას ვსაზღვრავდით ლოურის მეთოდით [4]. პერიფერიული
სისხლის
მონონუკლეური უჯრედების პროლიფერაციას
ვსწავლობდით
ტეტრაზოლიუმზე დაფუძნებული კოლორიმეტრული (MTT) ტესტით. მონაცემები
დამუშავებული იქნა სტატისტიკურად.
3. შედეგები და დასკვნები
ახალი ბიოლოგიურად აქტიური მაღალეფექტური ლექტინების გამოვლენის
აქტუალობამ განაპირობა ჩვენი ინტერესი პრაქტიკულად შეუსწავლელი თუთის
ლექტინების მიმართ. ნაჩვენები იქნა, რომ ზემოაღნიშნული
მეთოდით,
ინდივიდუალური მოლეკულის სახით მიღებული
ლექტინის
გასუფთავების
ხარისხი 1097–ჯერ უფრო მაღალია საწყის ეტაპთან შედარებით (ცხრილი 1).
ცხრილი 1.
თუთის თესლის Gal- სპეციფიკური ლექტინის აქტივობა გასუფთავების სხვადასხვა ეტაპზე
გასუფთავების
ეტაპები

ლექტინური
აქტივობა(მკ
გ/მგ)

სპეციფიკური
აქტივობა
(მლ/მგ) (ml/mg)

გასუფთავების ხარისხი
ყოველ მომდევნო
ეტაპზე წინა ეტაპთან
შედარებით

გასუფთავების
ხარისხი საწყის
ეტაპთან
შედარებით

ექსტრაქტი

0.72

931

1

1

0.068

14455

16

16

სეფადექს G-10

0.029

34133

2.35

37

აფინური
ქრომატოგრაფია

0.00098

1020016

30

1097

(NH4)2SO4

116

p<0.01

აფინურად

გასუფთავებული

ლექტინის

(MAL)

პოლიპეპტიდური

შედგენილობა და მოლეკულური მასები მოცემულია სურ 1-ზე. როგორც სურათიდან
ჩანს MAL ლექტინის ნატიური პრეპარატი გელში მიგრირებდა 65±3

kD

მოლეკულური მასის შესაბამისი მსხვილი ზოლის სახით (სურ. 1. ა. 2). MNL–ის
პრეპარატის SDS PAGE (10-25 % გრადიენტიან გელში) ანალიზისას კი ვლინდებოდა
ერთი 17 kD მასის მქონე მკვეთრი და 65±3 kD მასის მქონე მკრთალი ზოლი (სურ. 1. ბ.
2). ამრიგად, მიღებული შედეგების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ თუთის
თესლიდან გამოყოფილ GalNAc-სპეციფიკურ ლექტინს გააჩნია

ოლიგომერული

სტრუქტურა და შედგება 17 კდა მოლ. მასის მქონე მსგავსი სუბერთეულებისაგან.
თუთის თესლიდან, ჩვენს მიერ შემუშავებული მეთოდით, ინდივიდუალური
მოლეკულის სახით გამოყოფილი და გასუფთავებული ლექტინი ხასიათდება მაღალი
ჰემაგლუტინაციური

აქტივობით.

ნაჩვენები

იქნა,

რომ

მინიმალური

ჰემაგლუტინაციური აქტივობა შეადგენს 0.98 ნგ/მლ.
ცდების სემდგომ სერიაში შესწავლილი იქნა ჯანმრთელი (20 დონორი) და
ქრონიკული ლიმფოლეიკოზით (B-CLL) დაავადებული (30 დონორი) პერიფერიული
სისხლის მონონუკლეური უჯრედების პროლიფერაციაზე თუთის თესლის Galსპეციფიკური ლექტინის (MAL) გავლენა.
მიღებული შედეგების თანახმად, ჯანმრთელი დონორების პერიფერიული
სისხლის მონონუკლეარული უჯრედების პროლიფერაციის მაჩვენებელი MAL
ლექტინის 1 მკგ/მლ დოზის გამოყენების შემთხვევაში შეადგენდა 0.15±0,07, ხოლო 10
მკგ/მლ და 100 მკგ/მლ დოზებზე - 0.32±0.09 და 0.50±0.05 შესაბამისად. B-ქლლ
მონონუკლეური უჯრედების პროლიფერაციის მაქსიმალური მაჩვენებელი

(10

მკგ/მლ დოზაზე) კი დაახლოებით უტოლდებოდა საკონტროლო მაჩვენებელს და
შეადგენდა 0.136±0.05, რაც მიუთითებს, რომ MAL უმნიშვნელო გავლენას ახდენდა Bქლლ ლიმფოციტების პროლიფერაციაზე (სურ. 2).
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სურ. 1. თუთის თესლის Gal-სპეციფიკური ლექტინის ელექტროფორეზი:
ა) ნატიურ პირობებში, 5-25% გრადიენტიან გელში: 1 - მარკერული ცილების ნაკრები (Sigma): ხარის
შრატის ალბუმინი (67), კვერცხის ალბუმინი (45), კარბოანჰიდრაზა (29), α-ლაქტალბუმინი (14,2); 2 თუთის თესლის ლექტინი (MAL); 3 - ლექტინის დენსიტოგრამა;
ბ) დისოცირებულ პირობებში, 10-25% გრადიენტიან გელში SDS-ით და β-მერკაპტო¬ეთანოლით: 1 ცილების სტანდარტული ნაკრები (LMW, Sigma): ფოსფორილაზა(94), ალბუმინი (67), ოვალბუმინი (43),
კარბოანჰიდრაზა (30), ტრიპსინის ინჰიბიტორი (20,1), ლაქტალბუმინი (14.4);
2 - თუთის თესლის ლექტინის (MAL ) პოლიპეპტიდები; 3 - მოლ. მასის საკალიბრო გრაფიკი, MALპოლიპეპტიდი.

ნაჩვენები იქნა, რომ MAL-ის მზარდი კონცენტრაციების (1, 10, 50, 100, 200, 500
და

600

მკგ/მლ)

გამოყენებისას

ნორმალური

მონონუკლეური

უჯრედების

პროლიფერაციის დონე გრადუალურად იზრდებოდა და მაქსიმალური იყო 600
მკგ/მლ დოზის შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენს მიერ გამოყოფილი
ლექტინის

პრეპარატი

ხასიათდება

უფრო

მაღალი

მიტოგენური

აქტივობით

ჯანმრთელი ადამიანის პერიფერიული სისხლის ლიმფოციტების მიმართ, ვიდრე
ცნობილი კომერციული მიტოგენები (Con A და Pa-1).
OD 570 nm
p<0.001

0,6
0,5

0,025
0,067
0,096
0,056

p<0.01
0,4
0,3

p<0.01
0,2
0,1
0

kontrol i

1

ja nmrTeli pirebi

10

100

MAL , mkg/ml

B-ql l-iT daavadebulebi

სურ.2. თუთის თესლის ლექტინის (MAL) მოქმედება ჯანმრთელი და B-ქლლით დაავადებული დონორების პერიფერიული სისხლის მონონუკლეური
უჯრედების (2 × 106 უჯრედი/მლ) პროლიფერაციაზე.
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ჰაპტენ-ინჰიბირების
მეთოდის
გამოყენებით,
MAL
–
ლექტინის
ლიმფოციტებთან ინკუბაციის შემდეგ ლექტინის ჰემაგლუტინაციური აქტივობის
ინჰიბირება მიუთითებს, რომ ხდება ლექტინის დაკავშირება ლიმფოციტებთან. ასევე,
ნახშირწყლის, ლიმფოციტებისა და ერითროციტების დაკავშირება ლექტინის
მოლეკულასთან ერთი და იმავე ცენტრით ხორციელდება.
წარმოდგენილი მონაცემებიდან გამომდინარე თუთის GalNAc-სპეციფიკური
ლექტინი (MAL), ლიმფოციტების მიმართ მაღალი მიტოგენური აქტივობის
გამოვლენის უნარის გამო, შესაძლებელია ფართოდ იქნას გამოიყენებული
იმუნოლოგიურ, ბიოქიმიურ, მოლეკულური ბიოლოგიის კვლევებში, ორგანიზმის
მიერ იმუნური პასუხის განხორციელების მოლეკულური მექანიზმების კვლევის
პროცესებში. განხილულია სპორტულ კვებაში ძლიერი ფიზიკური დატვირთვების
შემდეგ, გადაწვრთნისა და გადაღლის პროცესებით განპირობებული დაქვეითებული
იმუნიტეტის აღდგენისა და გაძლიერების პროცესში თუთის თესლის სრულფასოვანი
ცილის
გამოყენების
პერსპექტივები,
როგორც
იმუნიტეტის ასამაღლებელი მძლავრი ბუნებრივი საშუალება.
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რეზიუმე
შესწავლილია ქართული ჯიშის თეთრი თუთის (Morus Alba var. Gruzia L.) თესლებიდან,
პირველად, ჩვენს მიერ გამოყოფილი და გასუფთავებული ახალი GalNAc ლექტინის (MAL)
მიტოგენური აქტივობა. ნაჩვენებია, რომ MAL იწვევს ჯანმრთელი ადამიანის პერიფერიული
სისხლის ლიმფოციტების პროლიფერაციას და ხასიათდება მაღალი მიტოგენური აქტივობით
(1,73±0,13, p<0.01). გამოთქმულია ვარაუდი, სპორტულ კვებაში თუთის სრულფასოვანი
ცილების საკვები დანამატის სახით გამოყენების პერსპექტივების შესახებ, როგორც
იმუნიტეტის ასამაღლებელი მძლავრი ბუნებრივი საშუალება.

საკვანძო სიტყვები:

ცილოვანი დანამატი, ლექტინი, მიტოგენური აქტივობა, იმუნიტეტი.

A New Biologically Active Protein Supplements and Perspective for Use in a Sport
Abstract: The mitogenic activity of galactose-specific lectin from Georgian mulberry (Morus alba

var. Gruzia L.) on healthy and chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) diseased human peripheral
blood lymphocytes were investigated. Affinity purified GalNAc-specific lectin (MNL) characterized a
higher hemagglutinating activity (0.98 ng/ml) and high degree of purification (purification quality
1097-fold higher compared to the preliminary stage). Lectin showed higher mitogenic activity
(1.73±0.13) from healthy human peripheral blood lymphocytes. MNL could be useful as research
tools in the immunological, biochemical and molecular biology studies.

Key words: Protein supplement, Lectin, Mitogenic activity, Immunity.
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ბარსელონას ოლიმპიური თამაშები და საქართველო–
საუკუნის დიპლომატიური კურიოზი
ზაზა ჯაფარიძე-ასოცირებული პროფესორი
ბარსელონას ოლიმპიურ თამაშებზე დამოუკიდებელი ქვეყნის სახით
საქართველოს მონაწილეობა – უფრო სწორად კი – მცდელობა მონაწილეობისა,
იმდენად არაორდინალურსა და მსოფლიო სტრუქტურული წესრიგიდან
ამოვარდნილი მეთოდით მოხდა, რომ მისი განხილვა და ჯეროვანი გაგება ყოვლად
შეუძლებელია – ამავე მსოფლიო სტრუქტურულ წესრიგში საქართველოს ადგილის
გამოყოფისა, თუ დამკვიდრების პროცესის ფუნდამენტალურად გააზრებისა და
გაანალიზების გარეშე.
ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში (სოკ–
ში) გაუწევრებელი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის (სეოკ–ის)
მესვეურებმა მოახერხეს და იმდენად სწორი და კარგი ურთიერთობა ჩამოაყალიბეს
სოკ–თან, იმდენად დიდი კეთილგანწყობა და სწორი საორგანიზაციო პოზიცია
მოიპოვეს, რომ სოკ–ში საქართველოს არავითარი პრობლემა აღარ შეხვდებოდა. ჩვენი
ოლიმპიური პრობლემის სრული ასი პროცენტი მდებარეობდა გაერო–ში, სადაც ასევე
კარგად ჩამოყალიბებული საქართველოს პოზიცია სპეციალურად და
მიზანმიმართულად იქნა განადგურებული და ამ განადგურებაში სატანური გენიის
იმხელა სიმძლავრე ჩაიდო, როგორი შემთხვევებიც ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში
ცალი ხელის თითებზე თუ ჩამოითვლება. ამ საკაცობრიო პრეცენდენტს
ჯერჯერობით თვალსა და ყურს არიდებს მთელი მსოფლიო და მას (პრეცენდენტს)
ჯერჯერობით არც გაერო–ს მიერ და არც სხვა, რომელსამე დონეზე არ მისცემია
ჯეროვანი შეფასება. ჩვენ კი, საქართველოს – მიზანმიმართულად და მკვეთრად
გამოვლენილი სახელმწიფო ნების შემთხვევაში შეგვიძლია, რომ ამ „შეფასებისათვის“
საჭირო კვლევა–ძიება და შესწავლა–გაანალიზება დავიწყოთ, სერიოზულ ფაზაში
შევიყვანოთ იგი და ვაიძულოთ „წაყრუების რეჟიმში“ მყოფი მსოფლიო
თანამეგობრობა – ჩაერთოს ამ კვლევაში, რათა ბოლომდე მივიყვანოთ იგი, შეფასება
მივცეთ მას და აღმოვფხვრათ მსოფლიო წესრიგის მოშლის პირველი მცდელობის
პრეცენდენტი, რომელსაც ახლა უკვე ხილულ სახეში მეორე, მესამე და კიდევ
არაერთი მცდელობაც მოჰყვა. ეს პროცესი არც გაჩერდება, თუ კი მისი სათავე არ
გაიშიფრა. სათავე კი საქართველოში, სახელდობრ კი – ედუარდ შევარდნაძის
კუბოშია.

121

***
საბჭოთა კავშირის დაშლისა და შედეგად თხუთმეტი დამოუკიდებელი ქვეყნის,
სუვერენული სახელმწიფოს წარმოქმნის გადამწყვეტი დოკუმენტი, რომელსაც გაერო
დაეყრდნო, არის სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 22
დეკემბრიდან – 23 დეკემბრამდე გადამსვლელი ღამის 0300 საათზე მიღებული
დადგენილება, რომელსაც საიდუმლო გრიფი ადევს. საკითხავია, თუ რატომ ადევს
მას საიდუმლო გრიფი, როდესაც ეს დოკუმენტი თავისი შინაარსობრივი
მნიშვნელობითა და აგებულებით – კონსტიტუციასავით ღია და გამჭვირვალეა.
საიდუმლო გრიფის მიზეზი ერთადერთია და ის შემდეგში მდგომარეობს:
დადგენილების პირველი სამი პუნქტიდან, პირველივე პუნქტი განეკუთვნება
მხოლოდ საქართველოს და დაწვრილებით აღწერს, თუ როგორ მივიდა საქართველო
დამოუკიდებლობამდე. დაწვრილებით არის აღწერილი, რომ საქართველოს
დამოუკიდებლობის საფუძვლად მიღებული, უკლებლივ ყველა დოკუმენტი – ჯერ
კიდევ მიღებამდე, გაერო–ში იქნა განხილული, მოწონებული, რეკომენდებული და
შემდეგ კი უკვე – ოფიციალურად ლიცენზირებული. გაერო–ს წარმომადგენელთა
ეგიდით მსოფლიოს დამკვირვებელთა ჯგუფებიც ოფიციალურად მონაწილეობდნენ
ლიცენზირების ფორმატით და ყოველი მათგანის ჩატარებისა და მიღების შემდეგაც,
იმავე გაერო–ს სამსახურებისა და დარგობრივი კომისარიატების მიერ იქნა
შეფასებული, როგორც ლიცენზიის შესრულების სრული ასი პროცენტით მოპასუხე
დოკუმენტი. ეს დოკუმენტები გახლავთ:
1) კანონი „მრავალპარტიული არჩევნების შესახებ“, რომელიც

მრგვალი

მაგიდის“ მიერ იქნა მომზადებული, მიწოდებული გაერო–სადმი და მისი
პასუხის შემდეგ წარდგენილი – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს
პრეზიდიუმში;
2) საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება
„საქართველოში პირველი მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარების
შესახებ“, რომელიც აგრეთვე „მრგვალი მაგიდის“ მიერ იქნა ინიცირებული;
3)

საქართველოში

პირველი

მრავალპარტიული

არჩევნების

ჩატარების

შედეგების შეჯამების შესახებ – დასკვნითი საოქმო დადგენილება;
4) საქართველოს

კანონი

დამოუკიდებლობის

აღდგენის

„საქართველოს
თაობაზე

სახელმწიფოებრივი
სრულიად

ეროვნული

რეფერენდუმის შესახებ“.
5) რეფერენდუმის ჩატარების შედეგების შეჯამების შესახებ – დასკვნითი
საოქმო დადგენილება;
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6)

„საქართველოს

სახელმწიფოებრივი

დამოუკიდებლობის

აღდგენის

დეკლარაცია“ – „დამოუკიდებლობის აქტი“.
7) კანონი „საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის შესახებ“.
8) საქართველოს
რესპუბლიკის
უზენაესი
საბჭოს
დადგენილება
„საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ“;
9) საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება „დროებითი
ვადით საქართველოს

პრეზიდენტად

ზვიად

გამსახურდიას

არჩევის

შესახებ“.
10) საქართველოს პრეზიდენტის სრულიად ეროვნული საყოველთაო სახალხო
არჩევნების ჩატარების შედეგების შეჯამების შესახებ – დასკვნითი საოქმო
დადგენილება;
სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ხსენებული დადგენილების
ხსენებული პირველი პუნქტის, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ეძღვნება –
საფუძვლად მოყვანილია ზემოთ ჩამოთვლილი ათივე დოკუმენტი, ათსავე მათგანს
მუქი შრიფტით მიწერილი აქვს ერთი და იგივე განმარტება – „აღიარებულია გაეროს
მიერ“; ანუ „მრგვალი მაგიდის“ ინიციატივით გაერო–ს ეგზომმა აქტივაციამ
განაპირობა ის, რომ ვერ იქნა წამოწყებული პოლიტბიუროს კულუარული გეგმა, ჯერ
კიდევ სსრკ–ს შიგნით საქართველოს ოთხ რესპუბლიკად დაშლისა, რომელიც ანდრეი
სახაროვის პირით იქნა გაჟღერებული: “МАЛАЯ ИМПЕРИЯ ПО ЗАМЫСЛУ СТАЛИНА“.
ათივე მათგანზე მკვეთრად არის კომენტირება ფორმულირებული, რომ დოკუმენტი
მომზადებული და ინიცირებულია პოლიტიკური პარტია „მრგვალი მაგიდის“ მიერ.
ანუ, დადგენილება დაწვრილებით ასაბუთებს და აღიარებს იმ რეალობას, რომ
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა, ყველაზე უფრო რთულსა და
დაცვითი სისტემების არ არსებობის პერიოდში – სწორედაც რომ, ჯერ კიდევ
ხელისუფლებაში მოსვლამდე, ჯერ კიდევ ოპოზიციაში მყოფი „მრგვალი მაგიდის“,
უაღრესად სწორმა და სერიოზულმა სახელმწიფოებრივმა მუშა–პოლიტიკამ შეძლო.
დოკუმენტი არის უაღრესად მაღალკვალიფიციურად, უაღრესად ობიექტურად,
ყოველმხრივ ამომწურავად და ცალსახად, არაორაზროვანი სტილოგრამატული
სამართლებრივი დიპლომატიკის ენით შედგენილი. ცხადია, რომ მის შემდგენლებს
მთელი სიგრძე–სიგანითა და სრული სიღრმით ესმოდათ, რომ ამ დოკუმენტით
ისტორიის ერთ სერიოზულ წიგნს ხურავდნენ, რაც სათავეს დაუდებდა ისტორიის
ახალი წიგნის დასაწყისსა და მსოფლიოს გარკვეულწილად შეცვლას.
დადგენილების მეორე პუნქტი ეძღვნება ბალტიისპირეთის სამ რესპუბლიკას.
სარედაქციო ფართობით ის პირველი პუნქტის დაახლოებით ერთი მეოთხედია და
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საფუძვლად მოტანილია ერთად ერთი დოკუმენტი – მიხეილ გორბაჩოვსა და ჯორჯ
ბუშს შორის კუნძულ მალტაზე გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც „მალტის
ხელშეკრულებად“ მოიხსენიება, რომელსაც არაოფიციალურ შეხვედრაზე
არაოფიციალური დოკუმენტის სტატუსით მოეწერა ხელი და მასზე მიწერილია ასევე
მუქი შრიფტით – „რეაგირებისა და კომენტარის გარეშე დატოვა გაერო–მ“;
დადგენილების მესამე პუნქტი კი დაახლოებით მეორე პუნქტის ფართობისაა,
მოიცავს მთელ დანარჩენ თერთმეტ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკას, ძალიან ზერელედ
აღწერს „ბელოვეჟის ხელშეკრულებასა“ და ალმა–ათას „დსთ–ს დამფუძნებელ აქტს“,
საფუძვლადაც ეს ორი დოკუმენტი მოჰყავს და ასევე მუქი შრიფტით მიწერილი აქვს
მეორე პუნქტის განმარტების ზუსტი ასლი – „რეაგირებისა და კომენტარის გარეშე
დატოვა გაერო–მ“;
გამოდის, რომ მოცემული დადგენილებაცა და გაერო–ს უკლებლივ ყველა
დოკუმენტიც, ერთხმად აღიარებენ, რომ საქართველო დანარჩენ თოთხმეტ
პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკათაგან, ყოველ ნებისმიერ მათგანზე – ზუსტად ათჯერ (და
ეს მხატვრული კი არა მათემატიკური სიზუსტის შედარებაა...) უკეთ არის მზად
დამოუკიდებლობისათვისა (ზუსტად ათი საფუძველი, ათივე ცნობილი გაერო–ს
მიერ..., დანარჩენებს კი თითო საფუძველი გაერო–ს მიერი აღიარების გარეშე...) და
გაერო–ს წევრობისათვის. ამას ემატება ისიც, რომ საქართველო მოითხოვს
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის არა „მიღებას“, არამედ – ოკუპაციისა და
ანექსიის შედეგად დაკარგულის „აღდგენას“, რაც მას 1941 წელს ხელმოწერილი
„ატლანტიკური ქარტიის“ მესამე პრინციპითაც (პუნქტითაც) უღიარა მსოფლიომ, რაც
გაერო–ს შექმნის საფუძველთა საფუძვლადაც იქნა აღიარებული და რასაც სტალინმაც
მიზანმიმართულად წაუყრუა.
სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ხსენებული დადგენილება
აღიარა გაერო–მ, რასაც მოჰყვა ავტომატურ რეჟიმში გაერო–ს უკლებლივ ყველა
წევრი–ქვეყნის მიერ – ახლადწარმოქმნილი პოსტსაბჭოთა თხუთმეტი
დამოუკიდებელი ქვეყნის, უკვე თხუთმეტი სუვერენული სახელმწიფოს აღიარება,
თუმცა – მიმდინარე დადგენილების საფუძვლების ნაწილში მხოლოდ საქართველოს
საფუძვლები (სულ ათი საფუძველი) იქნა აღიარებული გაერო–ს მიერ და თანაც –
სრული სიმძლავრით, არც ერთი ხარვეზი არ იქნა მითითებული. ამ დროს კი
საქართველოს ეგზომ უმაღლეს დონეზე აღიარებულ, კანონიერ, ეგზომ უმაღლეს
დონეზე ლეგიტიმურ – ხალხის სრული მხარდაჭერით მოსარგებლე, უკვე ბუნკერში
მჯდომ ხელისუფლებას თავზე ბომბები აცვივა. ხოლო გაერო–ს წევრი – ქვეყნებისაგან
საქართველოს დამოუკიდებელ ქვეყნად, სუვერენულ სახელმწიფოდ აღიარებათა
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რიგი კი ღვარად მოედინება და საქართველოს მთავრობის წევრები ამ „გამარჯვებას“
ბუნკერში ულოცავენ ერთმანეთს.
ამ დროს კი ნიუ–იორკში მსოფლიოს მერვე საოცრება წარმოებს. თხუთმეტი
პოსტსაბჭოთა ქვეყანა სცნო ას სამოცდა თხუთმეტმა გაერო–ს წევრმა – ქვეყანამ.
გაერო–ს ქარტიის თანახმად მაშინდელი კვოტირების პრინციპით ას ორმოცდა ხუთი
წევრი – ქვეყნის მიერ აღიარებული ახალი სახელმწიფოს ცნობა – არცნობის საკითხი
აღარ ექვემდებარებოდა განხილვას, რადგანაც განხილვა თეორიულად გათვლილია
ორ ერთმანეთის საპირისპირო შედეგზე: დაკმაყოფილება, ან – უარის თქმა. გაერო–ს
ასორმოცდახუთი წევრი – ქვეყნის მიერ აღიარებული ახალი სახელმწიფოს – გაერო–ს
მიერ აღიარებაზე კი გაერო მკაცრად არის ვალდებული და მას უარის თქმის
აღარავითარი მექანიზმი აღარ გააჩნია. ეს პრინციპი დღესაც უცვლელია და,
სავარაუდოდ, ის ვერც ვერასოდეს ვერ შეიცვლება. შეცვლილია მხოლოდ ციფრი.
კვოტა – ასორმოცდახუთი, შეიცვალა კვოტით – ასსამოცი. რა ხდება ჩვენს
შემთხვევაში???.. გაერო იწვევს გენერალურ ასამბლეას, რომელიც ტარდება 1992 წლის
04 იანვარს და განიხილავს (რატომ??? ეს ხომ ყველა მუხლით დაუშვებელი იყო?!?!...)
პოსტსაბჭოთა სივრციდან წარმოქმნილი ახალი თხუთმეტი დამოუკიდებელი
სახელმწიფოს ცნობა–არცნობის საკითხს, რომელსაც ესწრება ასსამოცდათხუთმეტივე
გაერო–ს წევრი–ქვეყანა, ასსამოცდათხუთმეტივე ადასტურებს თხუთმეტივე ახალი
ქვეყნის, მათს შორის საქართველოსიც – აღიარებას, მაგრამ გაერო–ს უშიშროების
საბჭო ამ აღიარებას აკმაყოფილებს თოთხმეტი ქვეყნის ნაწილში და მხოლოდ
საქართველოს ნაწილში ადებს ვეტოს, რომელსაც არ ასაბუთებს და არც არავითარ ახსნა–
განმარტებას არ გასცემს. ანუ, ბუნკერში მჯდომი და ცეცხლში გახვეული
საქართველოს ლეგიტიმური მთავრობა, სავარაუდოდ ხუთ იანვარს ღებულობს
გაერო–საგან შეტყობინებას, რომ: „დაგიჭირე, მკლავი მოგჭერ, რატომ დანარჩენ
თოთხმეტ რესპუბლიკაზე ათჯერ უფრო კარგად აგიგია, ხოლო გასამრჯელოდ კი
ყოველ თითოეულ რესპუბლიკაზე ორჯერ უფრო ნაკლები მოგითხოვია?!?!...“ რომ
საქართველო ჯერჯერობით ქვეყანა არ არის, ის გაერო–ს დაფარვის ზონას არ
წარმოადგენს, ნებისმიერ ქვეყანას, ან ქვეყანათა ჯგუფს შეუძლია საქართველოს
ჩაყლაპვა, თუ დანაწილება, რადგანაც ჩამყლაპავ–დამნაწილებლები წინასწარვე
გარანტირებულნი არიან, რომ გაერო–ს პრინციპები ვერ დაიცავენ ქვეყანას, რომელიც
არ არსებობს. ის მხოლოდ დეპოლიტიზებული გეოგრაფიული ვაკუუმია. არავის არ
ჩაეთვლება დანაშაულად, ან ოკუპაციად – ნაცრად ქცევა ქვეყნისა, რომელიც არ
არსებობს. ყოველივე ეს ცოტა მომავალში მოხდა და ეს სხვა ვერავითარ შემთხვევაში
ვერ მოხდებოდა. ადვილი წარმოსადგენია, თუ რა დაგვემართებოდა – სომხეთი და
აზერბაიჯანი, სწორედ ამ დროს ყარაბაღისა და ლაჩინ–ლენქორანის ცეცხლით, რომ არ
ყოფილიყვნენ ურთიერთთავწართმეულნი. საინტერესოა, ვის შეიძლებოდა თავში
მოსვლოდა ეს საკაცობრიო სატანური მარაზმი, რომელსაც გალაქტიკის ისტორიაში
ანალოგი არ გააჩნია, რომლის შესახებაც ქართველ ერს დღესდღეობითაც კი
წარმოდგენაც არა აქვს, ხოლო ქართველი ერის დეგენერაციასა და დეგრადირებაში
დაინტერესებული მსოფლიოს ელიტა მიზანმიმართულად ფარავს და აყალბებს მაშინ
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ჩამოყალიბებულ სურათს, რომელმაც გადაწყვიტა საქართველოს ყველა
შემდგომდროინდელი უბედურება?!?!...
გაერო–ს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრი – ქვეყანა, გაერო–ს ხუთი
დამფუძნებელი, უშიშროების საბჭოში მჯდომი ხუთი საგარეო საქმეთა მინისტრი.
ყოველი მათგანი სხვადასხვა სახის ვეტოს ინიციატორია და ცდილობს დაითანხმოს
დანარჩენი ოთხი. ვინ არის ამ დროს მათს შორის მჯდომი სსრკ საგარეო საქმეთა
მინისტრი???... ედუარდ შევარდნაძე, რომელიც, დანარჩენ ოთხთან ერთად, სსრ
კავშირის დაშლა – გაუქმებას აწერს ხელს და თვითონ კი – ხვალიდან თანამდებობის
გარეშე უნდა დარჩეს!!!... დანარჩენ ოთხთაგან ვერც ერთი ვერ შესძლებს ეგზომ
ყველაფრის წინააღმდეგ ეგზომ თავაშვებას, რადგანაც ყოველ მათგანს ზურგს უკან
უდგას სახელმწიფო, შესაბამისად – პასუხისმგებლობაცა და შეზღუდვაც. არცერთ
მათგანს არც საშუალება არა აქვს ეგზომი თავაშვებისა, არც – დაინტერესება და არც –
სხვა რაიმე მოტივაცია. მხოლოდ „აგია“, რომელსაც ხვალიდან აღარ უდგას ზურგს
უკან სახელმწიფო!!!... „ეიშვი და ითარეშე“ ამბროსიეს არქი–პოლიტ–კვაჭის
ვარსკვლავზე გაჩენილო!!!... ვინ არის იმ ხუთს შორის ყველაზე მეტად
დაინტერესებული საქართველოთი???... ვის შეეძლო ყოფილიყო ინიციატორი
საქართველოს მიმართ ამ ყოვლად უსაფუძვლო და ყოვლად დაუშვებელ ვეტოზე???...
ვინ დაითანხმა დანარჩენი ოთხი მინისტრი, ამ ყოვლად შეუძლებელსა და
არავისათვის საჭირო ვეტოზე???... თუმცა ვეტოს მხოლოდ ერთი ადებს. დანარჩენებს
იურიდიულად ისედაც არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა. მათგან მხოლოდ თანმხვედრი
დუმილი და ტაქტიანი უხმაურობაა საჭირო. ვინ დაამადლიდა?!?!... ვის სჭირდებოდა
საქართველოს პრივატიზება საკუთარ საოჯახო კოოპერატივად???... ვის აჩუქეს, თუ
დაუთმეს კოლეგებმა, საპენსიო ასაკში სათარეშოდ – ეს უფლისათვის საპენსიო ასაკში
საცხოვრებლად გამოყოფილი წალკოტი???... ყოველივე ამის „მოსაკვარახჭინებლად“
ვის სჭირდებოდა „მრგვალი მაგიდის“ მიერ ბრწყინვალედ წაყვანილი პროცესი –
პოლიტიკურ სირეგვნედ და ერის ღალატად წარმოეჩინა???... ხოლო „მრგვალი
მაგიდის“ მეთაური კი – პოლიტიკურად უმეცარ და ურაპატრიოტ
პროვინციალად???... ვინ მიაღწია იმას, რომ მსოფლიოს იმიჯმეიკერთა ფარული
სიმძლავრეების შედეგად, დღევანდელ საქართველოშიც კი, ქართველთა დასაშვებ
დოზაზე შეუდარებლად დიდ რიცხვს – ედუარდ შევარდნაძე ეროვნულ–
გამათავისუფლებელი დისიდენტი ჰგონია, ხოლო ზვიად გამსახურდია კი – ლამის,
მამათის კომკავშირული უჯრედიდან აღმოცენებული კომპარტიის ცეკას
მდივანი???... ვინ დააბრმავა ამ დონეზე და ეგზომ ულტრათანამედროვე მეთოდური
ტექნოლოგიებით – ერი და ბერი???... ამ კითხვებზე პასუხი მსოფლიოს
დიპლომატიისა და ისტორიოგრაფიის წამყვან მკვლევართა მუშა ჯგუფმა და
მსოფლიოს პოლიტიკურმა გამოძიებამ უნდა მოიკვლიონ. ამაზე ოდესმე ტომეულები
დაიწერება, რაშიც მეც, თუნდაც სულ ბოლო ნომრად – სრული სიმძლავრით
დავიხარჯები. ჩვენ კი ამჯერად იმ საკითხზე გადავიდეთ, თუ რა რეზონი ჰპოვა
საქართველოს ამ ყოვლად წარმოუდგენლად გადასვლამ არ არსებობაში – ბარსელონას
ოლიმპიურ თამაშებზე და სოკ–ის დიპლომატიურ ნაწილში.
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***
გაერო–მ თავის მიერ აღიარებულ დარგობრივ მსოფლიო სტრუქტურებს (სოკ–ი,
ინტერმედია, ინტერფოსტი, ინტერსატელაიტი, ვორლდინტერპასპორტი, მსოფლიოს
მეტეოროლოგიის სამსახური, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ჟურნალისტთა
მსოფლიო ორგანიზაცია, იუნესკო, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის
მსოფლიო ფედერაცია და სხვა და სხვა...) დაუგზავნა თავისი აღიარება თოთხმეტი
ახალწარმოქმნილი ქვეყნის შესახებ და მკვეთრი გამიჯვნა მათგან საქართველოსი,
რომელიც ჯერჯერობით მსოფლიოს პოლიტიკურ რუქაზე არ არსებობს და ის
მხოლოდ დეპოლიტიზებული გეოგრაფიული ვაკუუმია. სოკ–მა გაერო–საგან მიიღო
თოთხმეტიდან ყოველი თითოეული ახალაღიარებული ქვეყნის სახელმწიფო
კონსტიტუცია, განსაზღვრება სახელმწიფო ენისა, მოქალაქის პასპორტის დროებითი
ბლანკეტი თავისი საკონტროლო მექანიზმებით, დროშა, ჰიმნი, გერბი, გეოშიფრი და
სავაჭრო და სამაკლერო ნიშნები. საქართველოს შესახებ კი სოკ–მა გაერო–საგან მიიღო
გზავნილი, რომელიც ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ყოველივე ზემოჩამოთვლილი
საქართველოს არ გააჩნია, რომ საქართველო ჯერჯერობით ქვეყანა არ არის, რომ ის
გაერო–ს დაფარვის ზონაში არ იმყოფება და მასზე ვერც ერთი ზემოაღნიშნული
საერთაშორისო დარგობრივი სტრუქტურა თავის ფარვას ვერ განავრცობს.
უმძიმეს დღეში ჩავარდა სოკ–ის პრეზიდენტი, ესპანეთის სამეფო საბჭოსა და
კასტილიო დე ბურბონის სასახლის დარბაზის წევრი, მისი უდიდებულესობა მეფე
ხუან კარლოს ბურბონის სამეფო ელიტის წარმომადგენელი მარკიზ დე ხუან ანტონიო
სამარანჩი. მას სსრ კავშირის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი
ვიტალი სმირნოვისათვის, რომელიც ამავე დროს სოკ–ის ვიცე–პრეზიდენტიცაა –
გაგზავნილი აქვს სტანდარტულისაგან განსხვავებული მოწვევის პაკეტი ბარსელონას
ოლიმპიურ თამაშებზე. პაკეტი გულისხმობს თხუთმეტი რესპუბლიკის გამოცხადებას
სსრ კავშირის ეროვნული ოლიმპიურ კომიტეტის სამართალმემკივდრედ და
უფლებამონაცვლედ, რომ ვიტალი სმირნოვი ბარსელონაში გაგზავნის თხუთმეტი
ქვეყნის თხუთმეტ დელეგაციად დაკვალიფიცირებულ წარმომადგენლობებს –
ყოველი თითოეული მათგანის ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სახელმწიფო
სიმბოლიკითა და ატრიბუტიკით. მათ ჩამონათვალში საქართველოც წერია. გარდა
ამისა მარკიზი სიტყვიერადაც არის ვალდებული საქართველოს ეროვნული
ოლიმპიური კომიტეტის მესვეურთა წინაშე, რომელთაც მან მოსკოვში პირობა მისცა,
რომ მათი პოზიცია განხორციელებული იქნება. ახლა კი გაერო–მ ყოველგვარი
საერთაშორისო კანონმდებლობისა და პოლიტიკური ლოგიკის წინააღმდეგ
„საქართველოს არ არსებობა“ გამოაცხადა და თანაც იმ ერთად ერთი მიზეზით, რომ
საქართველომ დანარჩენ თოთხმეტ რესპუბლიკაზე ათჯერ უფრო მაღალი და ათჯერ
უფრო სერიოზული პოლიტიკური კულტურა გამოავლინა, თუმცა დღემდე
სრულიად საწინააღმდეგოში კი ვარწმუნებთ ერთმანეთს. საქართველო უკვე
წელიწადზე მეტია ბარსელონასათვის დამოუკიდებელი ქვეყნის ამპლუაში ემზადება
და ეს ხდება სამარანჩის, როგორც სიტყვიერი პირობის, ისე მყარად გაფორმებული
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იურიდიული პაკეტის საფუძველზე. ქართველ სპორტსმენებს უკვე მოპოვებული
აქვთ ოლიმპიადის ლიცენზიები. როგორ იკადროს, ან როგორ მოახერხოს მეფური
სისხლის დიდგვაროვანმა – ქუთაისის საბაზრო ბირჟის ხონელი მაკლერის მანევრით
– ქვეშიდან გამოძრომა???... რა ცინიზმია არა?!?!... მის უდიდებულესობა ესპანელ
მარკიზს ეს ყოვლად უღირსი დავალება გაერო–დან სწორედაც რომ მამათელმა
პოლიტიკურმა თაღლითმა მოუგვარა.
კვლავ ამოქმედდნენ სოკ–ში ჯერ კიდევ გაუწევრებელი სეოკ–ის მესვეურები,
არაერთხელ დაანამუსეს ესპანელი თავადი თავის მიერ გაცემულ პირობაზე,
არაერთგზის გამოიყენეს რუსთაველისეული სიბრძნე: „გველსა ხვრელით ამოიყვანს –
ენა ტკბილად მოუბარი“, მითუმეტეს, რომ სამარანჩი არამც და არამც არ იყო გველი. ის
ქართველებზე არანაკლებად ცდილობდა თავი აერიდებინა გველისაგან წამოსული
გველური დავალებისათვის. შეთანხმდნენ. საქართველო ყველა პოსტსაბჭოთა
ქვეყანასთან ერთად ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელებს პროცესში მონაწილეობას,
საელჩოებისა და სასაზღვრო გადაკვეთების პროცედურებს ვიტალი სმირნოვი მწვანე
შუქს მოუგვარებს, საქართველო ოლიმპიადაში მონაწილეობას დაიწყებს და ყველანი
იმედოვნებენ, რომ ოლიმპიადის დასრულებამდე – გაერო გააუქმებს ვეტოს,
რომელმაც შეუძლებელია, რომ დიდხანს გაძლოს, იმდენად ყველაფრის წინააღმდეგ
არის ის მიღებული. აი მაშინ კი სამარანჩის მიეცემა საშუალება, ასე ვთქვათ –
„გაგვიპრავოს“ მონაწილეობა, რომელიც არა იურიდიულად, უბრალოდ სიტყვიერი
შეთანხმებისამებრ წარმოებს. თუ აღიარება დასრულებამდე ვერ მოგვისწრებს –
ოქმებიდან ისე ამოგვიღებენ – თითქოს იქ ფიზიკურადაც არ ჩავსულვართ.
ოლიმპიადა დაიწყო, პროცესი მიდის, ქართველები მონაწილეობენ, გაერო
აგვიანებს, სამარანჩი სიგიჟის ზღვარზეა. მთლიანად ამოღება ოქმებიდან
საქართველოსი აღარ გამოუვა, რადგანაც ქართველები ბარსელონას ოქროსა და
ბრინჯაოს მედლებს ართმევენ. იმერლებისა და გურულების მიერ, თუმცა
კეთილშობილ, მაგრამ მაინც მსოფლიო ავანტიურაში ჩათრეულ სამარანჩის თენგიზ
გაჩეჩილაძე აწყნარებს და ისე ტექნიკურად სთავაზობს ახალ–ახალ პოზიციებს,
როგორც იმერული „ცოლიკაურით“ სავსე ყანწებს. სამარანჩიც ვერ უძლებს მის „ენა
ტკბილად მოუბარობას“ და თითო–თითო ნაბიჯით სულ უფრო და უფრო ღრმად
ხდება მისი ჩათრევა „კვაჭის ხაფანგში“. არც ემზარ ზენაიშვილი და პაატა
ნაცვლიშვილი აკლებენ კვაწარახგადასმული გურული კვერივით ნუგბარ–ნუგბარ
არგუმენტაციას. პოლიტიკურად უკვე კარგად შეზარხოშებული სამარანჩი ცლის და
ცლის – დამამშვიდებელი სიტყვებით სავსე ზესტაფონურ თიხის ფიალებს.
ოლიმპიური ბახუსის საჭირო ფაზაში შესულ სამარანჩის არ არსებული ქვეყნიდან
მოვლენილმა არსებულმა ჩემპიონებმა ლერი ხაბელოვმა და კახი კახიაშვილმა –
მეტაფიზიურ მაგიდაზე თითო–თითო ფუთიანი დიპლომატიური მუშტიც დაურტყეს
და თავთავიანთი არსებული ოქროს მედლების – არ არსებული ქვეყნის არ არსებული
დროშითა და არ არსებული ჰიმნით გაფორმებაც მოსთხოვეს. კვლავ სცადა
წინააღმდეგობა მარკიზმა, მაგრამ კვლავ ამოქმედდა თენგიზიც და ისე გამოართვა
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დასტური, როგორც სოლომან მორბელაძე გამოართმევდა საქორწინო ბეჭედს –
დარისპანის კაროჟნასათვის. დარღვევებში ღრმად ჩათრეულ ღირსების
დიდგვაროვანს, ალბათ თავისი ნათესავის, მეფე ხუან კარლოს ბურბონის მიმართვა
გაახსენდა ჰუგო ჩავესისადმი მსოფლიოს ღია ტელეეთერში: „უმორჩილესად გთხოვთ
მოკეტოთ!!!“ ჰოდა „კვაჭის ხაფანგში“ მოყოლილ სამარანჩისაც – აბა „მოკეტვის“ მეტი
რაღა დარჩენოდა?!?!... აიწია ქაქუცას შინდისფერი დროშა. აჟღერდა კოტე
ფოცხვერაშვილის „დიდება“... აინთო გაერო–ს მიერ ჯერ კიდევ ინტერპასპორტში
დაუკვალიფიცირებელი გეოშიფრი „GEO“....... სეოკ–ელებმა შეუძლებელი შეძლეს და
ნაწილობრივ მაინც ამოიგეს – ყველაფერში წაგებული საქართველოს ღირსება.
ასე შევასაღეთ შევარდნაძის მიერ მოტყუებულ–გაბახებული „კაროჟნა“
ნავარიელ ბურბონთა ნათესავს. ასე „გაგვიიმასქნენ“ მზითვად სეოკ–ელებმა სამი ოქრო
და ხუთი ბრინჯაო. ასე მოიჭყლიტა და მოისრისა სამარანჩი მამათელ ანტიქართველსა
და ზესტაფონელ, თბილისელ და ჩოჩხათელ პროქართველ მამულიშვილებს შორის.
ეს მოხდა მაშინ, როცა საქართველო, დანარჩენი თოთხმეტი პოსტსაბჭოთა ქვეყნისაგან
განსხვავებით, არც გაერო–ს წევრი იყო, არც – დსთ–სი, არც – სოკ–ის, სპორტის
სახეობებში – არც ერთი საერთაშორისო ფედერაციისა და საერთოდ არც ერთი
საერთაშორისო სტრუქტურისა. ის, უბრალოდ – არ არსებობდა!!!...
საუკუნის დიპლომატიური კურიოზი!!!...

რეზიუმე
მოხსენებაში მოხაზულია ის საერთაშორისო სისტემური სქემა, რომელშიც
საქართველოს მიზანმიმართულად დაეკეტა შესასვლელი და არასრული ერთი წლის
მანძილზე საქართველო არ წარმოადგენდა ქვეყანას. სწორედ ამ დროს დატრიალდა
აფხაზეთისა და ეგრეთწოდებული „სამხრეთ ოსეთის“ სისხლიანი ტრაგედიები
ეთნიკური წმენდებით, რასაც რუსეთის „ცისფერ ჩაფხუტიანი მშვიდობის
მყოფელების“ ჩადგომა მოჰყვა – თავდაპირველად მხოლოდ დსთ–ს მანდატით
(თუმცა, საქართველო ამ დროს არც დსთ–ს წევრი არ იყო), რადგანაც გაერო–ს ქარტიის
თანახმად სახმელეთო საზღვრის მქონე ქვეყანაში ეს გარნიზონი ვერ ჩადგებოდა.
საქართველო გაერო–ში მხოლოდ მას შემდეგღა გაწევრდა, რაც ყველაფერი დაკარგა.
რაც დსთ, როგორც სივრცე აღიარა გაერო–მ ამ სივრცეში ხელოვნურად და
მიზანმიმართულად არეულ–დარეული გეოპოლიტიკური ცეცხლის ზონებით. გაერო–
ც იძულებული გახდა – ამ რეალობას შეგუებოდა. ერთადერთი სფერო იყო სპორტი,
რომელშიც საქართველომ მხოლოდ ნაწილობრივ შეძლო დაეცვა თავისი პოზიცია.
ამას ეხება მიმდინარე მოხსენება.
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Summary
The report discusses the international system scheme, in which Georgia has been closed
the entrance deliberately and Georgia was not country during an incomplete one year. Bloody
tragedies with ethnic cleansing were happened at this time in Abkhazia and so-called "South
Ossetia". It was followed by the alignment of “Russian peacemakers with blue helmet". At first
it was happened only under the CIS (Commonwealth of Independent States) mandate ((hough,
Georgia at this time, wasn't also a member of the CIS), according to the UN Charter itis not
normal that such garrison stand in a country with a land border. Georgia became the member
of the United Nations, only after that it lost everything, after the UN recognized it as the space
having purposely and purposefully tangled geopolitical fire zones.The United Nations was
forced - to accept this reality.The only area was sport, where Georgia has been partially able to
defend its position. The current report refers to this event.
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