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GİRİŞ 

 

Fiziki hazırlıq orqanizmin hərtərəfli hazırlığına, idmançının 

sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə, hərəki vərdişlərin 

təkmilləşdirilməsinə, fiziki keyfiyyətlərin hər tərəfli inkişafına 

etdirilməsinə yönəldilmiş bir prosesdir. Ümumi fiziki hazırlıq 

həmdə, digər hazırlıq növləri üçün möhkəm təməml yaradır. 

Hazırda idmançıların göstərdikləri yüksək idman 

nailiyyətlərinin səviyyəsi onların orqanizminə qarşı ümumi fiziki 

hazırlıq baxımından olduqca yüksək tələblər qoyur. Bu aşağdakı 

amillərlə aydınlaşdırılır. Keyfiyyətcə yeni nailiyyətlər səviyyəsi 

həmişə idmançılardan yeni fiziki keyfiyyətlərin inkişaf 

etdirilməsini tələb edir. 

Fiziki keyfiyyətlərin müntəzəm artım sürəti fiziki yüklərin, 

yəni məşq yüklərinin durmadan artması ilə şərtlənir. 

Əzələ gücünü, orqanizmin funksional imkanlarını inkişaf 

etdirmək üçün, məşqlərin fiziki yükünü artırmaq zəruridir. Yalnız 

son 5-6 il ərzində, demək olar ki, bütün idman növlərində, idman 

məşqlərin göstəriciləri bir neçə dəfə (3-4) artmışdır. 

Belə yüksək yüklərlə məşq etmək üçün, şübhəsiz hər tərəfli 

fiziki hazırlıq, idmançının möhkəm bünövrəyə malik olması tələb 

olunur. Buna görə də idman məşqinin yükünün və intensivliyinin 

hər cür yüksəldilməsindən əvvəl idmançıda fiziki hazırlığı kifayət 

qədər yüksəltmək lazımdır, əks halda idmançının orqanizmi 

yüksək yükə və intensivliyə dözə bilməz. 

Fiziki hazırlığı inkişaf etdirmək üçün müxtəlif metodlar və 

vasitələr vardır. 

İdman oyunları ilə məşğul olanların fziki hazırlığını, 

təkmilləşdirmək üçün, məşqçilərin təcrübəsinə əsasən bərabər, 

dəyişkən, təkrar interval, dairəi, yarış və başqa məşq 

metodlarından istifadə olunur. Bu metodların vasitəsilə məşq 

prosesini yarış şəraitinə maksimal dərəcədə yaxınlaşdırmaq olur. 

Yuxarıda qeyd olunan məəşq metodların məqsədinə görə yaxın 

olanda məzmununa görə (hərəkətlərin intensivliyinə, intervalına 

və istirahətin xarakterinə) bir-birindən fərqlənirlər. 
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İdmançının fəaliyyətinin təşkili formalarına görə də bu 

metodlar fərqlənirlər. 

İstifadə olunan vasitələrin xarakterinə  və fiziki hazırlığa 

göstərdiyi təsirə görə fiziki hazırlıq iki yerə: 

1) Ümumi fiziki hazırlıq 

2) Xüsusi fiziki hazırlıq 

Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, hazırlığın yuxarıda 

göstərildiyi kimi (bölünməsi müəyyən) şərti xarakter daşıyır. 

Beləki, hər iki fiziki hazırlıq formalarının məqsəd və 

vəzifələri bir çox hallarda bir-biriylə eyniləşir və yaxud da 

olduqca yaxınlaşır. 

Lakin yenə də qeyd etmək lazımdır ki, bu hazırlıq formaları 

eyni deyildir və onların vasitə və metodlarıda bir-birindən əsaslı 

sürətdə fərqlənir. 

Fiziki hazırlıq – insanların əməyə, idmana, orduya 

istiqamətləndirilmiş fiziki tərbiyəsidir. 

Seçilmiş idman növlərindən digər idman növləri və ya burada 

olan fiziki hərəkətlərlə məşğul olmaqla, fiziki qabiliyyətlərin 

tərbiyə olunması, ümumi fiziki hazırlıq adlanır.  

Seçilmiş idman növləindən, xüsusi fiziki hərəkətlərlə məşğul 

olmaqla, fiziki qabiliyyətlərin tərbiyə olunması xüsusi fiziki 

hazırlıq adlanır. 

İdmançının fiziki hazırlığı onun fiziki keyfiyyətləri ilə 

müəyyən olunur. 

Fiziki keyfiyyətlərə daha düzgün məna vermək üçün, onları 

fiziki və ya hərəki qabiliyyətlər, bəzən isə fiziki bacarıqlar 

adlandırılır. 

Ümumi fiziki hazırlığın qarşısında duran vəzifələr 

aşağıdakılardır: 

1) İdmançının orqanizmin hər tərəfli inkişafını təmin etmək 

üçün qüvvə, dözümlülük, cəldlilik, çeviklik, sürət və mütəhərlik 

kimi fiziki keyfiyyətləri tərbiyə etmək. 

2) İdman məşğələlərinin yükünü aşağı salarkən (keçid 

dövründə) fəal istirahət  üçün şərait yaratmaq; bərpa prosesinin 

(yaratmaq) fəallaşdırılması və tezləşdirilməsin təmin etmək. 
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3) Mənəvi-iradi hazırlığı yaxşılaşdırmaq “Yarış 

keyfiyyətlərini mökəmləndirmək” 

4) Hərəkətlərin texnikasında düzgün yiyələnməyə mane olan 

fiziki hazırlıqdakı çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq və s. 

Ümumi fiziki hazırlığın əsas mahiyyəti idman formasını 

inkişaf etdirilməsi üçün mümkün qədər möhkəm bazanın 

yaradılmasının təşkil edilməsidir. Bu təməl ümumi fiziki 

hazırlığın yaradılması və təkmilləşdirilməsi üçün əsas şərtlərdən 

hesab edilir. Orqanizmin ümumi funksional səviyyəsinin onun 

imkanlarının yüksəldilməsi, hərəki vərdişlər fondunu 

zənginləşdirməsini ümumi fiziki hazırlıqla üzvi surətdə bağlıdır. 

İdman ixtisasında idmançının bacarıq vərdişlərinin səviyyəsi 

də, ümumi fiziki hazırlığın səviyyəsindən xeyli asılıdır. 

Buna görədə məşqin məzmun mahiyyətinin əsas hissəsi 

ümumi fiziki hazırlıq təşkil etməlidir. Lakin bunu belə düşünmək 

səhv olardı ki, məşqlərin bütün əksəriyyətinin əsas hissəsini 

ümumi fiziki hazırlıq tutmalıdır. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, ümumi fiziki hazırlığa verilən 

saatların miqdarı yükün ümumi həcmi idmançını əvvəlcədən 

fiziki hazırlıq səviyyəsindən onun ixtisaslaşdığı idman növünün 

xarakterindən, idmançının məşq stajından və başqa səbəblərdən 

asılıdır. 

Ümumi fiziki hazırlıq məşq ilinin hazırlıq dövründə, qalan 

dövrlərə nisbətən daha çox yer tutur. 

Hazırlıq dövrünün ilk mərhələlərində ümumi fiziki hazırlığa 

daha çox diqqət verilməlidir. Ümumi fiziki hazırlıq zamanı, 

məşqin hazırlıq dövründəki inkişafının xarakterik cəhətlərindən 

biri odur ki, bu dövrdə həm yükün həcmi, həm də intensivlik 

getdikcə artırılır, lakin üstünlük bu zaman həcmə verilir. 

Ümumi fiziki hazırlıq mərhələsində idman formasını bərpa 

edəcək əsas işlər yerinə yetirilir. 

İntensivlik isə çox ehtiyatla və tədriclə artırılır. İdman 

məşqinin əsas dövründə isə yükün həcmi, yəni ümumi fiziki 

hazırlıqla verilən yükün həcmi xeyli azaldılır, intensilik isə 
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tədricən yüksəldilir. Məşqin əsas dövründə ümumi fiziki hazırlıq 

səviyyəsinə görə xüsusi fiziki hazırlıqdan geridə qalır. 

Ümumi fiziki hazırlıq idmançının məşq etmək səviyyəsini 

müəyyən edən əsas vasitələrdən biridir. Ümumi fiziki hazırlığa 

verlən vaxt, dövrün müddətindən də xeyli asılıdır. 

Ümumi fiziki hazırlığın inkişaf etdirməyin əsas yolları 

aşağıdakılardır: “Öz” idman növündə olan hərəkətlər; başqa 

idman növlərindən olan çoxlu hərəkətlər dairəsi daxil edilməlidir. 

Ümumi fiziki hazırlıq hərəkətlərindən ən geniş yayılmışları 

bunlardır: 

a) kros qaçışı 

b) ağırlıqla yerinə yetirilən hərəkətlər 

v) ümumi inkişaf etdirici xarakter daşıyan gimnastika    

    hərəkətləri 

q) idman oyunları 

d) üzgüçülük 

e) xizək sürmək və s. 
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XÜSUSI FIZIKI HAZIRLIQ VƏ ONUN  

IDMANÇILARIN HAZIRLIĞINDA YERI 

 

Xüsusi fiziki hazırlıq ümumi fiziki hazırlığın 

xüsusiləşdirilmiş formasıdır. Xüsusi fiziki hazırlığın qarşısında 

duran vəzifələr, təbiidir ki, bir qədər dar və spesifikdir. Bu 

vəzifələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. 

1. Mövcud idman növü üçün zəruri olan fiziki keyfiyyətlərin 

mükəmmələşdirilməsi. 

2. “Öz” idman növünün texniki-taktiki təkmilləşməsini 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirməyə imkan verən hərəki vərdişlərin 

daha üstünlüklə inkişaf etdirilməsi. 

3. Xüsusi hərəkətləri yerinə yetirərkən əsas yükü daşıyan 

əzələlərin və əzələ qruplarının ayrılıqla inkişaf etdirilməsi. 

Bu mərhələdə məşqlər elə qurulur ki, idman formasının 

bilavasitə bərpa olunması təmin edilməsi. Ümumi fiziki hazırlıq 

mərhələsilə idman formasının təməli yaradılırsa, yaxşılaşdırılırsa, 

xüsusi fiziki hazırlıq mərhələsində hər iki hazırlq 

əlaqələndirilməli, vahid bir məqsədə yönəldilməli, idmançının 

məqsədli hazırlığının harmonik komponentlərinə çevrilməlidir. 

Bu baxımdan da məşqlərin məzmununun bütün tərəfləri və 

vəsaitlərini elə səfərbərliyə almaq lazımdır ki, bunlar idmançının 

xüsusi məşqetmə səviyyəsini kifayət qədər yüksəltməklə bərabər, 

seçilmiş idman növünün taktiki-texniki vərdiş və bacarıqları 

dərindən mənimsənilmiş olsun. 

İdmançının idman forması qarşıdakı yarış fəaliyyətini 

modelləşdirən və ya həmin fəaliyyəti tamamilə əvəz edə bilən 

hərəkətlərin məşq prosesinə müntəzəm surətdə daxil edilməsi 

nəticəsində formalaşır və təkmilləşdirilir. Məhz buna görə də 

ümumi fiziki hazırlığın əhəmiyyəti nə qədər böyük olsa da, 

xüsusi fiziki hazırlıq mərhələsində onun miqdarı azaldılır və 

bunun əksinə olaraq, xüsusi fiziki hazırlığın miqdarı xeyli artırlır. 

(Təxmini olaraq məşqlərə ayrılan ümumi vaxtın 60-70%). 

Xüsusi hazırlığın qurtaran mərhələsində yarışların təşkili və 

keçirilməsi xüsusi əhəmiyyəti kəsb edir. 
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Məşqlərin tərkibinə tez-tez yarış xarakterli hərəkətlər daxil 

edilir ki, bunlarda yenə hazırlıq xarakteri daşıyır. (“seçmə”, 

kontrol məşq yarışları və s.) və məşqlərin tərkibinə üzvi surətdə 

daxil olur, qarşıdakı əsas yarışlara hazırlığın əsas vasitəsi rolunu 

daşıyır. 

Bununla əlaqədar olaraq, bu mərhələdə keçirilən məşqlərin 

tipik nümunələrindən biri kontrol hazırlıq yarışlarıdır. Bu yarışlar 

məsul yarışlar olmayıb, yalnız xüsusi fiziki hazırlıq məqsədi 

güdür. Belə yarışların rəsmi şəkildə də keçirmək olar, lakin bu 

şərtlə ki, bu yarışlar öz xüsusi hazırlıq mənasını itirməsin. 

Xüsusi fiziki hazırlıq mərhələsində məşq yüklərinin bütün 

parametrləri eyni səviyyədə yüksəltməkdə davam etmir. Bu 

mərhələdə, hər şeydən əvvəl, xüsusi hazırlıq və yarış 

hərəkətlərinin mütləq intensivliyi yüksəlir ki, bunlar da 

sürətin,tempin, qüvvənin və sürətli - güc keyifyyətlərinin 

inkişafında öz əksini tapır. Göstərilən hərəkətlərin intensivliyi 

artdıqca ilk əvvəl yükün ümumi həcmi sabitləşir, sonra isə yavaş-

yavaş azaldılır. 

Bu, onunla əlaqədardır ki, əvvəla, xüsusi hazırlıq 

mərhələsində məşqetmə səviyyəsin inkişaf etdirən əsas faktor 

sayılan intensivliyi artırmaq üçün zəruri şərait yaradır. İkincisi isə 

ümumi fiziki hazırlıq və xüsusi hazırlıq mərhələsinin ilk 

dövründə orqanizmin böyük fiziki yüklərdən aldığı yorğunluğu 

aradan qaldırmaq üçün yükün ümumi həcmi aşağı salınmalıdır. 

Bu dediklərimiz xüsusi hazırlıq mərhələsinin orqanizmi yarışlara 

ciddi hazırlamaq baxımından hansı əhəmiyyətə malik olduğunu 

bir daha parlaq sürətdə göstərir. Yalnız yükün ümumi həcmini 

müəyyən bir müddət ərzində aşağı salmaq və intensivliyi 

yüksəltməklə qarşıdakı yarışlarda qazanılan idman nailiyyətləri 

üçün lazımı şərait yaratmaq olar. Yükün həcmini aşağı salınma 

səviyyəsi onun ümumi hazırlıq mərhələsindəki həcmindən çox 

asılıdır. 

Yükün həcmini azaldılması əvvəlcə ümumi hazırlıq 

hərəkətlərinin hesabına baş verir. 



 9 

Bunun fonunda isə xüsusi hazırlıq hərəkətlərinin həcmi 

yüksəltməklə davam edir. Daha sonralar məşq yükün 

komponentinin həcmidə sabitləşir və getdikcə azalmağa başlayır. 

Həcmi yüksəlməkdə davam edən yarış və buna yaxın olan xüsusi-

hazırlıq hərəkətləri müstəsnalıq təşkil edir. 

Məşqin ümumi gərginliyinin artımı ilə əlaqədar olaraq, ikinci 

mərhələdə yükün orta artım sürəti bir qayda olaraq xeyli aşağı 

düşür. Bununla əlaqədar olaraq məşqin mezoskillərinin 

strukturasıda müvafiq sürətdə dəyişilir. Mezoskillərə tez-tez 

“zərbəçi” və “yükü azaldan” mikrotskillər daxil edilir. 

Xüsusi hazırlıq mərhələsindən sonra dərhal hər hansı bir 

məsul yarış başlanarsa onda mərhələnin son hissəsi yarışqabağı 

hazırlıq şəklində qurulur. Bu zaman məşq istirahətin ritmini və 

qarşıdakı yarışın modelini elə konkret şəraitdə yaratmaq lazımdır 

ki, idmançı bunları ən yüksək iş görmə qabiliyyətin saxlaya 

bilsin. 

Ümumi fiziki hazırlıq mərhələsində məşq yüklərinin 

dinamikası daimi surətdə artan həcm və gərginliklə xarakterizə 

olunur. 

Bu mərhələdə idman formasını əldə etmək üçün, möhkəm 

bünövrə yaradan həcminə görə əsas hazırlıq işləri görülür. 

Müasir idman metodikası ümumi fiziki hazırlığı “ daşıma” adı 

ilə əvəz etməyə səy göstərən təşəbbüsü elmi surətdə inkar edir. 

Xüsusi fiziki hazırlıq bilavasitə idman formasının əldə 

olunmasını təmin edir. 

Yükün ümumi həcmi intensivliyin artması ilə əlaqədar olaraq 

əvvəlcə sabitləşir, sonra isə azalmağa başlayır. 

Yükün həcminin azalması əvvəlcə ümumi hazırlıq 

hərəkətlərinin hesabına azalır (bu zaman xüsusi hazırlıq 

hərəkətlərinin həcmi artır), sonra isə məşqlərin intensivliyi və 

gərginliyin yüksəlməsi hesabına xüsusi hazırlıq hərəkətlərinin 

həcmi də azalmağa başlayır. 
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GÜCÜ INKIŞAF ETDIRMƏYIN METOD VƏ 

VASITƏLƏRI 

 

Bir çox idman növlərində olduğu kimi, ağırlıq qaldırmada da 

yüksək idman nəticələri qazanmaq, gücün inkişaf səviyyəsindən 

çox asılıdır. Məlum olduğu kimi gücün (qüvvə) yüksəkliyi, 

istiqaməti və tətbiq nöqtəsi vardır. Bu gücün mexanikadan bizə 

məlum olan xüsusiyyətidir. 

Mexanikada güc 









t

A
N  kəmiyyət göstəricisi kimi 

xrakterizə olunur. N-güc, A-iş, t-zamandır. Beynəlxalq sistemdə 

gücün vahidi vt, işin vahidi Coul, zaman vahidi isə saniyədir. 

Deməli 









t

A
N , 










san

coul
vt  olur. Lakin fiziolagiyada güc 

kəmiyyət xarakteri daşıyır, güc-qram və kiloqramla ifadə olunan 

və əzələ liflərini inkişaf etdirən maksimal gərginlik kimi anlaşılır.  

Mütəxəssislərin rəyincə gücün fiziologiyası tərifinin 

B.M.Zaçiorski (1966-cı ildə) daha yaxşı müəyyən etmişdir. O, 

qeyd edirki insanın gücünü – xarici maneələri aradan qaldırmaq 

qabiliyyəti və həmin maneələrə əzələ qüvvəsi vasitəsilə əksdurma 

qabiliyyəti kimi anlamaq lazımdır. 

Əzələ gücünü (qüvvəsini) dinamometr və digər cihazların 

vasitəsilə ölçmək olar. Müxtəlif əzələ qrupların gücünü müqayisə 

etmək üçün əzələnin, mütləq gücü müəyyən edilmişdir. İzolə 

edilmiş (ayrılmış) hər hansı əzələnin gücünü onu eninə kəsiyi ilə 

asan təyin etmək mümkündür. Lakin canlı insanda təbiidirki bu 

mümkün deyildir. 

Veber ayaq əzələlərinin gücünü müəyyənləşdirmək üçün 

vasitə hazırlamışdır. O, təcrübəçi üzərində belə bir eksperiment 

aparmışdır. 

Eksperiment aparılan şəxsin çiyinlərinə müəyyən yük 

qoymuşdur. Yükün miqdarı (çəkisi, kq) o vaxta qədər 

artırılımışdır ki, o artıq pəncələr üzərinə qalxa bilməmişdir. 

Bununla da o, ayaq əzələlərinin gücün təyin edə bilmişdir. 
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Ayrı-ayrı şəxslərdə gücün keyfiyyətini müəyyənləşdirməkdə 

xüsusi çəkidə nəzərə alınmalıdır. Müəyyən olunmuşdur ki, 

əzələnin gücü orqanizmin kütləsilə düz mütanasibdir. Kütlənin 

çəkisi artdıqca əzələnin gücü də artır. Bu asılılıq aşağıdakı 

formulada ifadə olunmuşdur. 

 

3
2aPF   

 

Burada, F – qüvvə, a – fiziki hazırlıq və P – orqanizmin 

çəkisidir. 

Əzələnin kütləsi ilə onun gücü arasındakı mütanasibliyi 

müəyyənləşdirmək üçün çoxlu təcrübələr aparılmışdır. 

1) Baldır əzələlərin gücü – 6,24 kq-la 

2) boyunu açan əzələlərin gücü  - 9,0 kq-la 

3) Çeynəmə əzələlərin gücü – 10,0 kq-la 

4) kürəyin iki başlı əzələsinin gücü – 11,4 kq-la 

5) kürəyin üç başlı əzələsinin gücü isə - 16,8 kq-la bərabərdir. 

Ağırlıq qaldırma idmançılarda orqanları açan əzələlərin gücü 

çox yüksək inkişaf etmişdir. 

Açan əzələlərin gücü, bükücü əzələlərin gücündən nəzərə 

çarpacaq dərəcədə 2,86 dəfə yüksəkdir. Məsələn, gövdəni açan 

əzələ, bükən əzələdən 4,3 dəfə, budu açan əzələ, bükən əzələdən 

4,3 dəfə, dizləri açan əzələlər isə bükən əzələlərdən 5,4 dəfə 

güclüdür. 

Start vəziyyətində idmançı 270 kq qədər qüvvə tətbiq edə 

bilir. Pəncələrlə dartmada (podruv) isə bu 500 kq-dək yüksələ 

bilir. 

Ağırlıqqaldırmada idmançının əzələ gücünün etdirilməsi 

vasitələri və metadkasından danışmazdan əvəl, bəzi həyatı 

faktorlarının əzələ gücünə təsirini də qeyd etmək lazımdır. 

1) Məlumdur ki, insan bədənində müxtəlif formalı əzələlər 

vardır. Bunlardan lələkvari əzələləri göstərmək olar. Lələkvari 

əzələnin gücü bşqa əzələlərin gücündən güclüdür. 
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2) Əzələlərin gücü sinir sistemindən ona göndərilən 

impulslardan çox asılıdır. Qıcıqlanmaların təsir qüvvəsi çox 

olduqca əzələ güçü də bir o qədər artıq olur. 

3) Mərkəzi sinir sisteminin emosional oyanma səviyyəsi 

yüksəldikcə əzələ gücüdə artır. 

4) Qısa müddətdə tənəffüsü saxlamaq (gecikdirmək) əzələ 

gücünün artmasına səbəb olur. 

5) İdmançılar psixoloqlar tərəfindən gipnoz edilərkən əzələ 

gücü 30% artır. 

6) Əzələlərin qızışması əzələ gücünü təxminən 19% artırır. 

7) Soyuq duş qəbul etmək də əzələ gücnünü artmaısna təsir 

göstərir. 

8) İdmançıların yarışlar zamanı soyuq suda islanmış dəsmalla 

silinmək eyni nəticə verir. 

9) Əzələnin gücü ilin fəslindən və günün müddətindən 

asılıdır. Əzələnin gücü ən aşağı gecə saat 2-4 arasında, ən yüksək 

gücü isə 11-12 (gündüz) və 17-18 arasında olur. 

Bəzi alimlər sübut edirlər ki, əzələ gücü payız fəslində daha 

çox, yayda isə daha az olur.  

Bəziləri isə bahar fəslini bu cəhətdən ən münasib fəsil 

sayırlar, lakin payız fəsli daha münasib fəsildir. 

10) Ultra bənövşəyi şüalar əzələ gücünün artmasına təsir 

göstərir. 

11) Qidalanma əzələ gücünün artmasına xeyli təsir göstərir, 

qəbul olunmuş qidanın tərkibinin müəyyənləşdirilməsi olduqca 

vacibdir. Çünki orqanizmə lazım olan yağlar, zülallar və 

karbohidratlar məhz qida vasitəsi ilə daxil olunur. 

Hazırda əzələnin gücünü artırmaq, onu tonusa gətirmək üçün 

əsas iki metoddan istifadə edilir. 

1) statik metod (izometrik) 

2) dinamik metod (izotonik) 

Bu metodlar öz adlarını əzələlərin gördüyü işin rejimində, 

xarakterindən almışdır. Skelet əzələləri iki iş rejiminə - statik və 

dinamik rejimə uyğunlaşmışdır. 
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Statik iş zamanı əzələnin tonusu dəyişir, lakin onun uzunluğu 

dəyişilmir, həm də hərəkət yoxdur. Məsələn, həlqələrdə “xaç” 

saxlamaq, müxtəlif dayaqlı durmalar və xüsusi hərəkətlərlə 

müxtəlif tutmalarda  asılmadan ağırlığn saxlanması 3, 4, 5, 6 

(saniyələrlə).   

Dinamik (uzotonik) iş zamanı əzələnin tonusu dəyişdiyi kimi, 

əzələnin uzunluğu da dəyişilir və bu zaman hərəkət mövcud olur. 

Dinamik iş zamanı əzələlərin uzunluğu həm uzanır və həm də 

qısala bilir. Bu zaman əzələ dəfedici xarakterli iş görür. Məsələn, 

idmançı ağırlıq qaldıran zaman əzlə qruplarının hamısı müəyyən 

növbə ilə dəfedici xarakterli iş görür. 

Ağırlıqqardırma idmanının yarandığı ilk vaxtlardan əzələ 

gücünü artırmaq üçün yalnız dinamik metod tətbiq olunurdu. 

Hazırda da həmin metod müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Lakin 

statik metodla əzələ gücünün inkişaf etdirilməsi son zamanlar 

tətbiq edilməyə başlamışdır. Bu metod rəsmi olaraq alman 

fizioloqları Müller və Xettinqer tərəfindən 1953-cü ildə irəli 

sürülmüşdür. Sovet ağırlıqqaldıranları (atletləri) isə bu metoddan 

təxminən 1957-1958-ci illərdən istifadə etməyə başlamışlar. 

Aparılmış çoxlu təcrübələr göstərmişdir ki, əzələ gücünün 

inkişafı üçün tətbiq olunan bu üsullardan dinamik üsul daha 

xeyirli və daha həyatidir. Mütəxəssislər sübut etmişlər ki, statik 

metoddan istifadə edərkən əzələ qruplarının hamısı eyni dərəcədə 

iş görmür ki, bu da inkişafda müxtəliflik yaradır. Hətta eyni əzələ 

qrupuna daxil olan əzələ lifləri belə eyni dərəcədə inkişaf etmir. 

Statik iş zamanı əzələ gərginliyinin müddəti 6 saniyədən artıq 

olmamalıdır. Məsələn, ağırlıqqaldıran ağırlığı böyük olan 

çəkilərdə ştanqı çiyinlərinə götürərək yarım cömələrək və bu 

vəziyyətdə 5-6 saniyə saxlamaqla sonra yenidən düzəlir və 

hərəkət təkrar olunur. 

Mütəxəssislərin fikrincə statik və dinamik metodlardan 

kombina olunmuş şəkildə istifadə etmək daha böyük nəticə verir. 

Hazırda bu üsuldan məşqlərdə geniş istifadə edirlər. Məsələn, 

məşq zamanı idmançı dartma hərəkətini yerinə yetirir. O, ştanqa 

pəncələrlə dartma (podrıv) səviyyəsinə qədər dartır və 3-4 san 
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saxladıqdan sonra hərəkəti davam etdirir. Və yaxud idmançı 

asılmadan birdən qaldırarkən ştanqı döşəməyə yaxın aşağı 

buraxır, bu vəziyyətdə 3-5 san. saxlayır və sonra hərəkəti davam 

etdirərək asılmadan birdən qaldırmanı tamamlayır.  

Yüksək dərəcəli məşqçilər qeyd edir ki, hər məşqdə statik iş 

görmə metodundan istifadə etmək gözlənilən nəticəni vermir. Bu 

metoddan məşqlərdə vaxtaşırı istifadə edilməlidir. Hər məşqə 4-5 

statik hərəkət daxil etmək məsləhət görülür. 

Əzələ qruplarının statik iş rejimində iş görmə müddəti 60-80 

san-dən çox olmamalıdır. 

Əzələ gücünü inkişaf etdirməkdə daha çox dinamik metoda 

yer verilir ki, bu da təbiidir. 

Əzələ gücünü inkişaf etdirərkən məşqçi bir ciddi məsələni də 

nəzərə almalıdır. O, bilməlidir ki, əzələnin bağlandığı nöqtələr, 

bədənin hansı nahiyyəsində əzələ liflərinin təxmini sayı, kütləsi, 

sinirlənməsi, qanla təchiz olunması da məşqçinin yaddaşından 

çıxmamalıdır. 

Bu və ya digər idmançının əzələ qruplarının hamısı heç də 

eyni inkişaf etmiş olmur. İdmançılarda kürək, bel və ayaq 

əzələləri daha güclü olmalıdır. Məşqçi ilk növbədə bu əzələləin 

gücünü inkişaf etdirməlidir. Məlumdur ki, əzələnin gücünü 

artırmaq üçün onun kütləsinin həcmini artırmaq lazımdır. Lakin 

əzələ kütləsini artırmaq vasitəsi və metodlarından asılı olaraq 

əzələlərdə güc keyfiyyəti müxtəlif ola bilir: güclü, sürətli-güclü 

və ya sürətli. İdmançılara güc və sürətli-güc keyfiyyəti olduqca 

vacibdir. Odur ki, məşqçi hansı fiziki hərəkətlərdən istifadə 

edəcəyini aydın başa düşməli və güc keyfiyyətinin inkişaf 

etdirilməsi vasitələrini yaxşı dərk etməlidir. 

Əzələ gücünü müxtəlif vasitələrlə inkişaf etdirmək 

mümkündür. Məşqlər də müəllim-məşqçi bu vasitələrin 

hamısından növbə ilə istifadə etməlidirlər. 

Bunlar – qantelər, pudluq daşlar, ispanderlər, gimnasitka 

divaları, paralel qollar, turnik, həlqələr, ipə dırmanmaq və s. 

misal ola bilər. Lakin əzələ gücünü inkişaf etdirməyin ən vacib və 

səmərəli üsulu stanqla görülən işlərdir, hərəkətlərdir. 
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Uzun illərdən bəri aparılan təcrübələr zamanı müəyyən 

olunmuşdur ki, güc keyfiyyətini inkişaf etdirmək üçün ancaq 5-ci 

zona üzrə ağırlıqla (90-100%-li) çəkilərdə işləməlidirlər. Bu 

zonaya idmançının ən yüksək nəticəsinin (hər hansı klassik və 

xüsusi hərəkətlər olursa olsun) 90-100%-nə aiddir. 90-100%-li 

çəkilərdə hərəkəti 2-3 (bəzən 3-4) dəfə təkrarlamaq (bir 

yanaşmada) əzələ gücnün inkişafını optimal sürətdə artırır. Biz 

məşqçilərdə çiyin, qol, kürək, bel və aşağı ətraf əzələrinin gücünü 

inkişaf etdirməkdən ötrü planlı şəkildə verəcəyimiz hərəkətlərin 

miqdarı, yanaşma və qaldırmaların say, çəkinin ağırlığını bu 

baxımdan izah etməyə çalışacağıq. 

Məşqçi yuxarıda sayılan əzələ qruplarının gücünü inkişaf 

etdirmək üçün, verilən hərəkətlərin dozasına ciddi yanaşmalıdır. 

Çünki yuxarı yaşlı idmançılarla, gənc idmançıların orqanizmi 

arasındakı fərq bunu tələb edir. 

Bu fərq barəsində biz yuxarıda kifayət qədər mülahizə 

yürütmüşük. 

Əvvəlcə ÜFH hərəkətlərindən istifadə etməklə güc 

keyfiyyətlərini inkişaf etdirən bəzi vasitələrə istinad edərək 

misallar gətirək: 

 

I . Bilək əzələləri üçün: 

1. tennis topunu və əl esponderini sıxmaq, çəkmək 

2. qantel və pudluq daşlar əldə olmaqla biləklərin açlıb 

yumulması və ya dairəvi hərəkəti 

3. pudluq daşı asılmış cihaz ilə fırlamaq 

 

II. Qolları bükən əzələlr üçün: 

1. turnikdə dartınma 

2. ayaq üstə əldə qantel və pudluq daş olmaqla qolları 

bükmək və aşağı salmaq 

3. ayaq üstə dayanmaqla qantel və çəki daşlarını çiyinlərə 

çatdırmaq və yenidən qolları yanlara açmaq 

4. kəndirə dırmanmaq və s. 
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III. Qolları açan əzələləri üçün: 

1. ayaq üstə dayanmaqla ştanqı və ya çəki daşlarının baş 

üzərindən boyun ardına endirmək və yuxarı baş üzərinə 

qaldırmaq. 

2. dayaqlı uzanmada qolları büküb-açmaq 

3. paralel qollarda və ya həlqələrdə qollar üzərində gövdəni 

aşağı-yuxarı hərəkət etdirmək (otjimanic) 

4. qollar üzərində dayaq saxlamaq və bədən qollar üzərində 

endirib – qaldırmaq (otjimanic) 

 

IV. Bel əzələləri üçün: 

1. çəki daşı və ya pudluq daşları çiyinlərdə olmaqla gövdəni 

irəliyə əyib – düzəltmək 

2. üzü üstə gimnastika skamyası üzərində uzanmaq ayaqları 

bərkitmək və gövdəni yuxarı qaldırıb endirmək. Bu hərəkəti 

gimnastika divarlarında idman atı üzərində uzanmaqla da etmək 

olar 

3. bir və ya iki çəki daşını 16-24-32 kq birdən yuxarı 

qaldırmaq çıxış vəziyyəti ştanqda olduğu kimidir) 

4. Jadronu və ya pudluq daşı baş üzərindən arxaya atmaq və s. 

 

V. Budları açan əzələlər üçün: 

1. pudluq daşlar çiyinlərdə olmaqla oturub-qalxmaq 

2. ayağı pudluq daşın əlcəyinə keçirməklə qıçları büküb-

açmaq 

3. “Qayçıvari” çöməlmək (çəki daşları çəyinlərdə döşdə 

olmaqla 

4. bir qıç üzərində oturub qalxmaq və s. 

 Bu hərəkətləri növbə ilə hər məşqin planına daixl etmək 

yaxşı səmərə verə bilər. 

İndi də əzələnin gücünü inkişaf etdirmək üçün ştanqla olan 

hərəkətlərə nəzər salaq. Burada da  çiyin qurşağı, kürək, bel və 
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bud-baldır əzələləri üçün ayrı-ayrı hərəkətlər kompleksinin növbə 

ilə və vaxtaşırı məşq planına daxil etmək lazımdır. 

 

I. Çiyin qurşağı və qollar üçün: 

1. ayaq üstə dayanmaqla ştanqı döşdən tədriclə qaldırmaq; 

2. ayaq üstə dayanmaqla ştanqı boyun ardından tədriclə 

qaldırmaq 

3. ayaq üstə dayanmaqla ştanqı döşdən və boyun ardından 

növbəli qaldırmalar 

4. oturmada tədriclə qaldırmaq. Burada ayaq və gövdə 

əzələləri neytral qalır. Fəal iş görən qol və çiyin qurşağı əzələləri 

olur. 

5. uzanmada tədriclə qaldırma. Burada əsas yükü üç başqa 

əzələ görür (müxtəlif yapışmalarda). 

6. şvunq (tədriclə qaldırma) – burada yükün müəyyən faizini 

ayaqlar, bel, çoxunu isə çiyin və qol əzələləri görür. 

7. dor tutmada ştanqı boyun ardından düz qollar üzərinə 

qaldırmaq və endirmək. Bu hərəkət üç başlı əzələnin gücünü 

artırır. 

8. ayaq üstə dayanaraq gövdəni irəliyə əymək və bu 

vəziyyətdə (ayaqlar bükülməməklə) ştanqı yalnız qolların gücü 

ilə sinəyədək çəkmək və çıxış vəziyyətinə qayıtmaq. Bu hərəkəti 

hər yanaşmada 5-6 dəfə təkrar etmək lazımdır. Bu hərəkət 40-

45% çəkilərdə yerinə yetirilməlidirş 

9. asılmadan ştanq yalnız qolların gücü ilə sinə 

nahiyyəsinədək çəkmək. Qolları büzən və trapesvari əzələlərin 

gücünü artırır. 

10. oxu aşağıdan yapışmaqla ştanqı – qolları dirsəklərdən 

bükərək, sinə qarşısına gətirib-endirmək. İki başlı əzələni inkişaf 

etdirir. Ştanqın ağırlığı idmançının çəkisindən asılıdır. 3-5 

yanaşma, hər yanaşmada 8-12 dəfə təkrar etmək olar. 

11. döş əzələlərin inkişaf etdirməkdən ötrü uzanmada tədriclə 

qaldırmaq lazımdır. Əzələ işinin istiqamətini və keyfiyyətini 

dəyişdirmək məqsədi ilə idmançının uzandığı skmayanı düz, 

maili və müxtəlif bucaq altında etmək olar. 
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12. asılmadan ştanqı qolları düz saxlamaqla irəlidən sinə 

nahiyyəsinədək qaldırıb endirmək. Oxdan aşağıdan və ya üstən 

yapışma ola bilər. Hərəkət deltavari əzələnin gücünü inkişaf 

etdirir. Hərəkəti 3-4 yanaşma, hər yanaşmada 10-12 dəfə 

təkrarlamaq lazımdır. 

 

II. Bel əzələləri üçün: 

1. ştanq çiyinlərdə ayaqlar bir yerdə, çiyin bərabərliyində və 

müxtəlif məsafə olmaqla əyilib-qalxmaq. Ayaqları çiyin 

bərabərliyində qoyub, pəncələrə azacıq yanlara açmaq. Ayaqları 

bükmədən gövdəni irəliyə əymək və qalxaraq çıxış vəziyyətini 

almaq. Hərəkətin sürəti yavaş və orta olmalıdır ki, çıxış vəziyyəti 

ilə qayıdarkən isə sürət artırılmalıdır. Sonra pəncələrə qalxmaq da 

məsləhət görülür. Əyilmə nə qədər dərin olsa əzələlərə bir o 

qədər çox yük düşür. Bu hərəkəti birdən qaldırmadakı ən yüksək 

nəticənin 50-70% etmək məsləhətdir. 

2. ştanq çiyinlərdə olmaqla geridən yanlara əymək. Növbə ilə 

gövdəni sola-sağa əymək lazımdır. Hərəkətin sürəti orta olmalı, 

ayaqlar dizlərdən bükülməlidir ki, bu hərəkət qarının çəp 

əzələlərini və belin uzun əzələsini inkişaf etdirir. Hərəkət 

idmançının birdən qaldırmada ən yüksək nəticəsinin 30-40% ilə 

icra olunmalıdır. 

3-5 yanaşma hər yanaşmada hər tərəfə 5 dəfə əyilmək 

lazımdır. Bu hərəkət (əzə) geridə əzələlərini inkişaf etdirir. 

3. ştanq çiyinlərdə olmaqla gövədni sağa-sola döndərmək: 

Hərəkəti növbə ilə sağa-sola, son həddə çatanadək icra etmək 

lazımdır. Hərəkəti kiçik çəkilərlə etmək məsləhətdir. 

Bel və qarın əzələlərinin gücünü inkişaf etdirir. 

4. ayaqları düz saxlamaqla ştanqı döşəmədən dartmaq: 

Dartma həm normal (tutmada) həmdə enli tutmada icra oluna 

bilər. Bu hərəkətlər bel əzələlərin gücünü inkişaf etdirir. 

Hərəkətin sürəti yavaş və orta ola bilər. 

İdmançının dartmada olan ən yüksək nəticəsinin 50-60%-i 

icra olunur. 
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5. üzü üstə gimnastika idman keçisi (idman atı) üzərinə 

uzanmaq, ayaqları gimnastika divarlarına keçirərək ştanqı boyun 

ardına qoymaqla, gövdən yuxarı-son həddədək qaldırmaq və 

aşağıya endirmək hərəkətin sürəti orta olmalıdır. Ştanqın çəkisi 

elə olmalıdır ki, idmançı onu 7-10 dəfə qaldırıb-endirə bilsin. 

Yeniyetmə və gənclərə daha aç çəkidə hərəkəti vermək məsaləhət 

görülür. 

 

III. Ayaq əzələləri üçün: 

1. ştanq çiyinlərdə olmaqla pəncələrə qalxmaq. 

Təkanla qaldırmada olan ən yüksək nəticənin 70% çəkisinin 

çiyinlərə almaq və pəncələrə qalxaraq çıxış vəziyyətinə qayıtmaq. 

Hərəkət baldır əzələsini inkişaf etdirir, baldır-daban nahiyyəsini, 

bağ və birləşmələrni möhkəmləndirir, hərəkəti 3-5 yanaşma və 

hər yanaşmada 10-12 dəfə təkrar etmək məsləhətdir. 

2. ştanq çiyinlərdə çöməlib-qalxmaq.  

Hərəkət ağırlıq qaldıranada ayaq əzələlərinin inkişaf etdirən 

ən lazımlı hərəkətlərindən biridir. 

Bu hərəkəti bütün idmançılar icra edirlər. Yüksək çəkilərdə 

hərəkətlər nisbətən yavaş sürətlə, orta və az çəkilərdə isə hərəkət 

iti sürətlə yernə yetirilir. Hərəkəti yüksək çəkilərdə icra etmək 

əzələ kütləsinin gücünü daha çox artırır. 

Ayaq əzələləri ilə yanaşı bu hərəkəti icra edərkən gövdə 

əzələlərnədə yüksək gərginlik düşür. 

Hərəkət təkanla qaldırmada olan ən yüksək nəticənin 90-

120% çəkilərində yerinə yetirilməlidir. Misal olaraq, 5 yanaşma, 

hər yanamada 2-3 qaldırma. 

3. ştanq döşdə olmaqla çöməlib-qalxma. 

Hərəkət idmançının döşə almada olan ən yüksək nəticənin 70-

100%də icra olunmalıdır. 

Hər məşqdə 4-5 uanaşma, hər yanaşmada isə 3-5 qaldırma 

planlaşdırılmalıdır. Hərəkət ayağı açan əzələləri inkişaf etdirir, 

ayaq və qolların oynaqlarına mütəhəriklik verir. 
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4. ştanq çiyinlərdə “qayçı vari” üsulda ştanqı çiyinlərə almaq, 

növbə ilə ayaqları irəli aparıb həmin ayaqlar üzərinə çöməlmək 

Ona görə də yükün çoxu irəlidəki ayaq üzərinə düşür. 

Hərəkət budun 4 başlı əzələsini inkişaf etdirir, diz və çanaq – 

bud oynaqlarının mütəhərrikliyini artırır. Hərəkət təkanla 

qaldırmadakı ən yüksək nəticənin 60-90%-li çəkilərində icra 

olunmalıdır. Yeni başlayanlar daha az çəkilərdə işləməlidirlər. 

Məşqdə 5 yanaşma, hər yanaşmada 4-5 qaldırma təkrar 

verilməlidir. 

5. ştanq döşdə “qayçıvari” üsulla ayaqların yaylı hərəkəti 

Hərəkət təkanla qaldırmada olan ən yüksək nəticənin 50-

70%-li çəkilərdə yerinə yetirməlidir. 

Ayaq əzələlərini inkişaf etdirməklə yanaşı bu hərəkət 

idmançının qamətini düz saxlamağı da öyrədir, kömək edir. 

Hərəkət ayağı açan dörd başlı əzələlərin gücünü inkişaf 

etdirir, çanaq-bud nahiyyəsinin mütəhərrikliyini yüksəldir. 

6. Ayaqlarla ştanqı tədriclə qaldırmaq. 

İdmançı arxası üstə skamiya üzərinə uzanır və xüsusi cihaz 

üzərinə qoyulmuş, ştanqı ayaqların altına dayaq edərək qaldırıb-

endirir. 

Bu hərəkət ona görə qiymətlidir ki, o onurğa sütununu ağır 

yükün təsirindən azad edir. 

7. ştanq çiyinlərdə olmaqla yanlara “hücum” addımı atmaq. 

Hərəkət kiçik çəkilərdə icra olunur. İdmançı sağ və sol 

ayaqlarını növbə ilə yanlara atır. (yana atılan ayaq dizdən 

bükülməməlidir) məşqdə 3 yanaşma hər yana smada 3-5 dəfə 

təkrar olunmalıdır. 

8. ştanq çiyinlərdə olmaqla tullanmalar 

Ayaqları dizlərdən azacıq bükərək və pəncələri döşəmədən 

üzülənədək yuxarı tullanmaq və çıxış vəziyyətinə qayıtmaq. 

Hərəkət idmançı üçün ən kiçik çəkilərdə icra olunmalıdır. 

Məşqdə 3-4 yanaşma 8-10 dəfə təkrar planlaşdırılmalıdır. 
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İDMANÇININ FİZİKİ HAZIRLIĞI 

 

Bütün idman növlərində olduğu kimi ağırlıq qaldırma 

idmanının əsas keyfiyyətlərindən biri, fiziki hazırlığın təşkilidir. 

Fiziki hazırlıq – insanların əməyə, idmana, orduya 

hazırlığının fiziki tərbiyyəsinin əsasını təşkil edir. İdmançı öz 

idman növündən əlavə digər idman növləri və burada olan fiziki 

hərəkətlərlə məşğul olmaqla, fiziki qabiliyyətlərin tərbiyyə 

olunması, ümumi fiziki hazırlıq adlanır. 

Öz idman növündən, xüsusi fiziki hərəkətlərlə məşğul 

olmaqla, fiziki qabiliyyətlərin tərbiyə olunması xüsusi fiziki 

hazırlıq adlanır. 

Ağırlıq qaldıranın fiziki hazırlığı onun fiziki keyfiyyətləri ilə 

müəyyən olunur. 

Fiziki keyfiyyətlərə daha düzgün məna vermək üçün onları, 

fiziki və ya hərəki qabiliyyətlər və həmdə fiziki bacarıqlar 

adlandırılır. 

Fiziki qabiliyyətlərdən bunlar qeyd etmək olar: qüvvə, sürət, 

cəldlik, elastiklik, dözümlülük. Əlavə olaraq bir sıra sinonim və 

fərqli qabiliyyətlərdə var: güc, çeviklik, quraqlıq, korbinasiya, 

plastik, davamlıq, yaylı hərəkətlər, əyilməz qabiliyyəti və s. 

Qüvvə - cisimlərin bir-birinə təsirini xarakterizə edən 

kəmiyyətə qüvvə deyilir. 

a

m
F    ;  

2
1

san

kqm
N

m

F
a   beynəlxalq sistemdə (BS) 

F=qüvvə, m=kütlə, a=təcil 

Qüvvənin təsiri altında cisim sürətini dəyişir, yeni təcil alır və 

ya diformasiyaya uğrayır. Deməli, qüvvə cismə təcil verən və ya 

onu deformasiya etdirən səbəbdir. 

Cismə təsir edən qüvvə cismin kütləsi ilə bu qüvvənin verdiyi 

təcilin hasilinə bərabərdir. 
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İdmançının qüvvəsini əzələlərin gərginləşdirilməsi ilə xarici 

müqaviməti dəf etmək və ya ona qarşı müqavimət göstərmək 
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qabiliyəti kimi xarakterizə olunur. Ağırlıqqadırmada maksimal, 

nisbi partlayış, mütləq sürət, elastiklik, dözümlülük, statik və 

dinamik qüvvə anlayışı vardır. 

Qüvvənin inkişaf və təzahürünü şərtləndirən əsas 

xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

1) Əzələ fəaliyyətini nizamlayan fikir impulslarının gücü və 

tezliyi; 

2) Əzələnin reaktivliyi və elastiklik xüsusiyyəti; 

3) Əzələnin en kəsiyi; 

4)əzələ liflərinin xüsusiyyəti; 

5) icra olunan hərəkərlərin və icra rejiminin səmərəliyi. 

Qüvvəni tərbiyə etmək üçün əsas 4 metoddan istifadə edilir: 

1) Maksimal səylər metodu; 

2) Dinamik səylər metodu; 

3) Təkrar səylər metodu; 

4) İzametrik səylər metodu. 

Maksimal səylər metodu ilə qüvvəni inkişaf etdirmək üçün 

idmançının ən yüksək nəticəsinin 90-95% ilə, yəni yuxarı 

zonalarda hərəkəti bir-iki dəfə, 3-4 yaxınlaşma etməklə icra 

edilir. Bu metodla mütləq qüvvə inkişaf etdirilir. 

Dinamik səylər metodu ilə qüvvəni inkişaf etdirmək üçün, 

idmançının ən yüksək nəticəsinin 20-30% ilə hərəkəti maksimal 

sürətlə 10-12 dəfə icra etməklə 3-4 yanaşma yerinə yetirilir. Bu 

zaman sürət-qüvvə inkişaf etdirilir. 

Təkrar səylər metodun köməyi ilə qüvvəni inkişaf etdirmək 

üçün idmançının ən yüksək nəticəsinin 40-50% hərəkəti yorulana 

qədər icra etməklə yanaşmaların sayı isə 3-4 dəfə olmalıdır. 

Bu zaman idmançı qüvvə və dözümlülüyü inkişaf etdirir. 

İzometrik səylər metodu köməyi ilə qüvvəni inkişaf etdirmək 

üçün bir qrup əzələni 6-8 saniyə müddətində gərginləşdirməklə, 

4-5 yanaşmadan istifadə etmək lazımdır. Bu zaman statik qüvvə 

inkişaf etdirilir. Misal üçün idmançı Şveçiya gimnastika 

divarından sallanmış vəziyyətdə qıclarını 90
0
-li bucaq saxlamaqla 

qarın əzələlərini 8-10 saniyə müddətində 5 kq ağırlığı saxlayırsa 

bir müddətdən sonra isə idmançı qeyd olunan statik vəziyəti 12-
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14 saniyədən çox gərginləşmiş vəziyyətdə saxlamağı bacarırsa bu 

iş statik qüvvənin artmasını göstərir. 

Təkrar səylər metodunun köməyi ilə qüvvənin inkişaf 

etdirmək üçün idmançının rekord nəticəsinin 40-50% ilə hərəkəti 

yorulana qədər icra etməklə, 4-5 yanaşma ilə yerinə yetirilir. Bu 

hərəkətdə qüvvə-dözümlüyü inkişaf etdirir. 

Əgər idmançının rekord nəticəsi 60 kq olsa, onda idmançı 25-

30 kq çəki ilə ağırlığı baş üzərinə qaldırmaqla 3-4 yaxınlaşma ilə 

yerinə yetirir. Müəyyən bir zamandan sonra idmançı hərəkətlərin 

sayı artdıqca, qaldırılan yükün tonnajının çoxalması qüvvə-

dözümlülüyün artmasının göstəricisidir. 

Əzələ sistemi bəhsi hərəkət aparatının aktiv hissəsini təşkil 

edir. Əzələnin yığılması sinir lifləri ilə nəql olunan impulusundan 

asılıdır. Hər bir əzələ hüceyrəsi müəyyən sinir lifi ilə rabitədədir. 

Əzələ toxuması 3 növdür: 

1) Saya əzələ toxuması 

2) Eninəzolaqlı (somatik) əzələ toxuması 

3) Ürək əzələ toxuması 

Saya əzələ toxuması zəif inkişaf etmiş toxumadır, 

onurğalılarda yalnız damarların daxil üzvlərin divarlarında 

təsadüf edilir. 

Saya əzələ toxuması qeyri-iradidir. Yığılması sinir liflərinin 

impulsunun (oyanmasının) refleks yolu ilə həmin əzələyə 

verilməsi nəticəsində olur, lifləri çox qısa (22-50 mikrom) olur. 

Eninəzolaqlı əzələ toxuması iradi olub, yığılması sinir 

impulsunun iradi olaraq meydana çıxması ilə və ya refleks yolu 

ilə olur. 

Boyun lifləri uzun (16.0 sm-dək) olur. Eninəzolaqlı əzələlər 

sürətlə hərəkət edən və qüvvə tələb olunan yerlərdə təsadüf edilir. 

Bunların yığılması nəticəsində orqanizm və onun ayrı-ayrı 

hissələri (baş, gövdə, ətraf) yerini dəyişərək hərəkət edilir. 

Əzələ müəyyən formaya, həcmə və vəzifəyə malik üzv olub, 

boş birləşdirici toxuma vasitəsi ilə birləşmiş bir çox eninəzolaqlı 

əzələ liflərindən təşkil olunmuşdur. Daxilində qan və limfa 
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damarları və sinir lifləri vardır və ucları vətər – adlanan 

törəmələrə keçir. 

Əzələnin qalınlığı əzələ dəstələrinin miqdarından asılıdır. 

Bəzi əzələlərin əzələ dəstələri o, qədər qalın olur ki, onları adi 

gözlə görmək belə mümkün olur. Məsələn Böyük sarğı və deltaya 

bənzər əzələlər. 

Hər əzələdə iştirak edən əzələ liflərinin miqdarı yüz minlərlə 

hesab olunur. 

Əzələ lifləri yığılma qabiliyyəti ilə bərabər elastiklik 

xassəsinədə malikdir; onlar asanlıqla gərginləşdikdən sonra ilk 

ölçülərinə qayıda bilirlər. Əzələ liflərinin bu xüsusiyyətinin çox 

böyük mexaniki əhəmiyyəti vardır. Əzələ elastiklik xassəsinə 

malik olduğu üçün oynaq hansı vəziyyətdə olursa olsun o, gərgin 

halda olur, beləliklə oynağın fiksasiyasına kömək edir və eyni 

zamanda onu hərəkətə gətirir. Əzələ elastikliyi fiziki xassəyə 

malik olduğu üçün meyitdə  də davam edir. Əzələ kəsilərkən bir-

birindən uzaqlaşır. 

Məlum olduğu üzrə əzələ yığılma qabiliyyətinə malikdir. 

Yığılma prosesi isə qıcıqlanmaya qarşı bir reaksiyadır. Beləliklə, 

əzələ qıcıqlanarkən yığılır, onun qarıncığı (cismi) qısalır və 

qalınlaşır. Bu işin nəticəsində əzələnin bağlanan ucu başlanan 

ucuna yaxınlaşır. Orqanizmin müəyyən hissəsi yerini dəyişir yəni 

hərəkət meydana çıxır. 

Əzələlərin fəaliyyəti üç halda ola bilər: 

 1) Yığılmış hal 

 2) Boşalmış hal 

 3) Dartılmış hal 

Əzələ yığılmış halda olarkən başlanan və bağlanan uclar bir-

birinə yaxın olurlar. 

Əzələ boşalmış halda olanda başlanan və bağlanan uclar 

yığılmış hala nisbətən uzaq olurlar. 

Əzələ dartılmış halda olarkən başlanan və bağlanan uclar bir-

birindən uzaq olurlar. 

Məlum olduğu üzrə əksər əzələlər yığılarkən nəticədə 

müəyyən hərəkət törədirlər, orqanizmin ayrı-ayrı hisssələrinin 
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yerlərini (bir-birinə olan nisbətlərini) dəyişdirirlər. Bu növ əzələ 

işinə dinamik iş və bu işi görən əzələyə dinamik iş görən əzələ 

deyilir. 

Digər qrup əzələlər yığılarkən hərəkət törədirlər. Əldə 

etdikləri qüvvə müqavimətə bərabər gəlir; onlar orqanizmin ayrı-

ayrı hissələrini müəyyən vəziyyətdə saxlayırlar, onlar fiksasiya 

edirlər; bu növ əzələ işinə statik iş və bunu ifa edən əzələyə statik 

iş görən əzələ deyilir. 

Dinamik iş görən əzələlər vəzifə ilə əlaqədar olaraq quruluş 

cəhətcə statik iş görən əzələlərdən ayrılırlar. Dinamik iş görən 

əzələlərdə, əzələvi hissə nisbətən çox inkişaf edir. Vətər hissəsi 

hesabına böyüyür, əzələ lifləri uzun olur, bunun nəticəsində 

törədiyi hərəkət qövsü böyük olur. 

Statik iş görən əzələlərdə birləşdirici toxuma elementləri 

yüksək dərəcədə inkişaf edir, vətərləri uzun, əzələ qarıncığı qısa 

və bağlanan sahəsi böyük olur. Əzələ uzun müddət yorulmadan 

gərgin halda qala bilir. 

Bu əzələlərin nəinki vəzifə və quruluşlarında fərq vardır, hətta 

damarlarının şaxələnmə tipləri də başqa başqadır. Dinamik 

əzələlərdə damarlar magistiral tip üsulu ilə, statik əzələlərdə isə 

səpkin tip üsulu ilə şaxələnir. 

İnsanda bir çox əzələlər qarışıq tipə aiddirlər, yəni onlar həm 

dinamik, həm statik iş görmə qabiliyyətinə malikdirlər. Məsələn 

böyük sarğı əzələsi; bunun gördüyü statik iş ayaq üstə durarkən 

çanağı saxlamaqdan ibarətdir, dinamik iş isə insan tullanarkən 

ifadə olunur. 

 

Əzələnin forması, çəkisi, qidalanması, sinirlənməsi və işi. 

Əzələlərin forması  və bir-birinə olan nisbətləri çox 

müxtəlifdir. Adətən uzun, enli və qısa əzələlər aid edilir. 

Uzun əzələlər əksərən ətrafda təsadüf edilir və çox vaxt iyə 

bənzəyir. 

Enli əzələlərə gövdədə, məsələn, döşdə, qarında və arxanın 

səthi qatlarında təsadüf edilir. 
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Uzun əzələlərlə enli əzələlərin vəzifə cəhətcə fərqi bundadır 

ki, uzun əzələlər bütünlüklə yığıldığı halda, enli əzələlər 

bütünlüklə və həmdə hissə-hissə yığıla bilir. Buna görə enli 

əzələlər çox müxtəlif hərəkət törətməyə qabildirlər. 

Qısa əzələlərə arxanın dərin qatlarında fəqərələr arasında 

təsadüf edilir. Bunların uzunluğu enindən bir o qədər artıq olunur. 

Yuxarıda göstərilən əsas formalardan başqa əzələ liflərinin vətər 

liflərinə olan nisbəti cəhətcə bir neçə başqa forma əzələlər aid 

edilir. 

1) iyə bənzər əzələ - uzun əzələlərdən olub qarıncığı iyə 

bənzəyir və əzələ lifləri qarıncıq boyu bir-birinə paralel sürətdə 

düzülmüş olurlar; məsələn, biləyi bükən mil əzələ 

2) Birlələkli əzələlərin əzələ lifləri bir-birinə paralel 

düzülərək vətərin yalnız bir kənarına bağlanırlar; məsələn, 

yarımzarlı əzələ, barmaqları bükən üzün əzələ 

3) İkilələkli əzələ - vətər ortada olur və əzələ lifləri paralel 

düzülərək hər iki tərəfdən vətərə yaxınlaşır. Məsələn, dalqamış 

əzələsi 

4) Yelpicəbənzər əzələ-lifləri şüalar kimi müxtəlif nöqtədən 

başalyıb, əzələnin digər ucunda bir yerə toplaşaraq uzun bir vətər 

əmələ gətirirlər. Məsələn, gicgah əzələsi. 

Yuxarıda göstərilən sadə formalı əzələlərdən başqa mürəkkəb 

formalı əzələlərə də təsadüf edilir. 

5) İki, üç və dörd başlı əzələlər – bu əzələlərin başları skiletin 

ayrı-ayrı hissələrindən və ya bir sümüyün müxtəlif nöqtələrindən 

başlayır. Sonra bir yerə toplaşıb bir vətər vasitəsi ilə müəyyən 

nöqtəyə bağlanır. Məsələn bazunun iki başlı əzələsi, baldırın üç 

başlı əzələsi və budun död başlı əzələsi. 

6) Çox dəstəli əzələlər – bu zaman əzələ bir ümumi qarıncığa 

malik olub bağlanan ucunda bir neçə vətərə keçir və bunların 

vasitəsi ilə müxtəlif nöqtələrə bağlanır. Məsələn, barmaqları açan 

ümumi əzələ. 

7) İkiqarıncıqlı əzələ - ikiqarıncığa malik olur, belə ki, bunlar 

bir-biri ilə ara vətər vasitəsi ilə birləşir. 
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8) Bəzi əzələlərin qarıncığları vətər atmaları – adlanan ara 

vətərlər vasitəsi ilə bir neçə hissəyə bölünür. Bu atmalar qısa 

vətər liflərindən təşkil olaraq əzələnin istinad səthini çoxaldırlar, 

beləliklə, əzələnin qüvvəsini artırırlar. Misal olaraq qarının düz 

əzələsini göstərmək olar. 

9) Dairəvi əzələ - yaxud büzücü əzələ. Təbii dəliklərin (göz 

yuvalarının, ağız və anus dəliklərinin ətrafını əhatə edir. Lifləri 

dairə şəklində olub, vətərlərə malik deyildir. 

Vətərlərin formasıda müxtəlif olur. Uzun əzələlərin vətərləri 

az-çox uzun və formaca silindirə bənzəyirlər. 

Enli əzələlərin vətərləri nazik və kafi dərəcədə möhkəm səhfə 

şəklində olub aponevroz adlanırlar. Qısa əzələlərin vətərləri isə 

olduqca qısa olur. 

Əzələlərin innervasiyası (qidalanması) əzələlərdə gedən 

maddələr mübadiləsi sürətli olmalıdır. Odur ki, bunlar qan 

damarları ilə zəngin təchiz olunurlar (qidalanırlar), çox hallarda 

hər bir əzələ neçə arterial şaxə ilə qidalanırlar, bunlar əzələyə 

müxtəlif bucaq altında içəri səth tərəfdən daxil olurlar. 

Əzələnin vətər hissəsi əzələvi hissəyə nisbətən zəif 

qidalanmış olur. 

Əzələ və vətərlərdə linfa damarları azdır və bunlar qan 

damarları ilə birlikdə gedirlər. 

Skelet əzələləri iki növ somatik və vegetativ sinirlərlə təchiz 

olunur (inervasiya edilir). 

Əzələni təchiz edən somatik sinirlərdə iki növ; hərəki və hissi 

olur. Bu sinirlərin hamısını adətən, əzələyə içəri səth tərəfdən 

daxil olurlar. 

Sinir liflərinin əzələyə daxil olan yeri, adətən əzələ lifinin 

ortası yaxınlığında olur. Əzələ liflərinin uzunluğu 3,5 sm artıq 

deyildir. Eyni liflərə malikdirsə o, zaman əzələyə bir sinir daxil 

olacaqdır. Əgər əzələ uzun isə məsələn (dərzi əzələsi və lifləri 

əzələnin bütün boyu uzunu getmirsə, o zaman həmən əzələyə bir 

neçə sinir daxil olacaqdır. 

Müxtəlif əzələlərdə şaxələnən sinir liflərinin miqdarı əzələnin 

vəzifəsi ilə düz mütanasibdir. Lesqaftın tədqiqatına görə nə qədər 
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əzələ sürətlə müxtəlif hərəkətlər törətməyə qabil isə və nə qədər 

ayrı-ayrı hərəkətlərin xüsusiyyətlərini izola etmək mümkün isə 

bir o qədər əzələ çox miqdarda sinir lifləri qəbul edir və əksinə 

dinamik iş görən əzələlər statik iş görən əzələlərə nisbətən artıq 

miqdarda sinir liflərinə malikdirlər. 

Əksər hallarda hər əzələ bir sinir ilə təchiz olunur, başqa 

hallarda bir əzələ iki sinir ilə innervasiya olunur. Bəzən bir-

birinin yanında yerləşən və eyni vəzifə daşıyan əzələ iki müxtəlif 

sinir ilə innervasiya olunur. 

Hərəki somatik sinir liflərindən başqa, əzələdə nazik özəksiz 

vegatatif fikir lifinədə təsadüf edilir. 

Bu növ sinir lifləri əzələnin fiziki-kimyəvi xassələrinin onun 

tonusunu tənzim edir. 

Hissi sinir lifləri hərəki liflərin əksinə olaraq, əzələ lifləri 

içərisinə daxil olmayıb, sarkolenma üzərində incə saplar vasitəsi 

ilə başlayırlar. 

Hissi sinir lifləri ümumi hissiyatdan əlavə əzələ hissini yəni 

aktiv və passiv hərəkət hissəsini müvazinət saxlamaq üçün 

koordinasiya hissəsini mərkəzi sinir sisteminə daşıyırlar. 

Əzələ işinin orqanizmi üçün çox əhəmiyyəti vardır. 

1) Üzvlərin forma və quruluşunun təkamül etməsinə təsiredici 

bir amil hesab edilir. Məsələn, sümüklərin forması, onların xarici 

səthlərinin relyefi və hətta daxili quruluşu əzələ işindən asılıdır. 

2) Əzələlər ayrı-ayrılıqda bədənin bütün hissələrini hərəkətə 

gətirir, kimyəvi enerjini mexaniki işə və istiliyə çevirir; (əzələlər 

orqanizm üçün ən başlıca istilik mənbəyidir; bunlar kimyəvi 

enerjini ¼ və hətta ½ -rin mexaniki işə və yerdə qalan ¾ , ya 
2
/3 

hissəsini istiliyə çevirə bilirlər. 

3) Tənəffüs və həzm proseslərində iştirak edir; 

4) Qan və linfa cəryanını tənzim edir; 

5) Maddələr mübadiləsini sürətləndirir. 

6) Oriyentasiyanı, orqanizmin xarici formasını şaquli 

vəziyyətdə durmasını təmin edir. 
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ƏZƏLƏ QÜVVƏSİ 

 

Əzələ yığılarkən, qısalır və müəyyən qüvvə ilə bağlanan ucu 

başlanan uca yaxınlaşdırır. Əzələnin qüvvəsi bir sıra anatomik, 

fizioloji və mexaniki səbəblərdən asılıdır. 

Anatomik cəhətcə əzələnin qüvvəsi onun qurluşundan asılıdır; 

əzələ liflərinin miqdarı və qalınlığı nə qədər artıq və sərt 

birləşdirici toxuma elementləri çox, beləliklə əzələnin qüvvəsi 

əzələ liflərinin miqdarına onun fizioloji en kəsiyilə düz 

mütanasibdir. F=ap
2
/3 F-quvvə, a-fiziki hazırlıq, p-bədənin çəkisi 

Əzələ qüvvəsinin əzələ lifləri uzunluğuna olan nisbətinə 

gəldikdə, bu nisbətin əks mütanasib olduğunu görürük, yəni əzələ 

lifləri nə qədər qısa olarsa, fizioloji en kəsiyi, beləliklə əzələ 

qüvvəsi bir o qədər artıq olacaqdır və əksinə. 

Fizioloji cəhətcə əzələnin qüvvəsi onun olduğu haldan və 

qıcığın dərəcəsindən asılıdır. 

Əzələ nə qədər dartılmış halda olarsa yığılarkən bir o qədər 

artıq qüvvə əldə edəcəkdir. Zəif qıcıqlanma nəticəsində əzələ 

liflərinin yeni-yeni əzələ lifləri işə cəlb olunur. Nəhayət güclü 

qıcıqlanma zamanı əzələ maksimum qüvvə ilə yığılır. 

Beləliklə, əzələnin qüvvəsinə təsiredici amillərə əzələ 

liflərinin miqdarı, qalınlığı, uzunluğu, birləşdirici toxuma 

elementlərinin miqdarı əzələnin halı (əzələnin dartılma dərəcəsi) 

qıcığın dərəcəsi, əzələnin sümüyə zəbt olan səthinin ölçüsü 

(istinad səthinin ölçüsü) bağlannma üsulu və seqmentin (oynağın) 

vəziyyəti aiddir. 

Əzələnin qüvvəsi onun fizioloji en kəsiyinin ölçüsü ilə edilir. 

Məlumdur ki, insanda 1sm
2
 fizioloji en kəsiyinə malik əzələ, 

maksimum qıcıqlanma və liflərin uzunluğu ən əlverişli olmaq 

şərti ilə, 4-dən 10kq-dək yükü qaldırma qüvvəsinə malikdir. Bu 

qüvvə kiloqram metri ilə yükün çəkisini qaldırılan yüksəkliyə 

vurmaqla ölçülür. İstədiyimiz bir əzələnin qüvvəsini təyin etmək 

üçün fizioloji en kəsiyi ölçüsünü 10-a vurmaq lazımdır. Məsələn, 

həmən əzələ 5sm
2
 fizioloji en kəsiyinə malik olarsa, o zaman 

5·10=50 kq ağırlığında yükü qaldırmağa qadir qüvvə ilə 
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yığılacaqdır. Əgər bu əzələ yığıldıqda 5sm qısalarsa, onda əzlənin 

gördüyü mexaniki iş 50·0,05=2,5 kiloqram metrə bərabər 

olacaqdır. Yəni həmən əzələ 2,5 kq ağırlığında bir yükü bir metr 

yüksəkliyə qaldıra bilər. 
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SÜRƏT 

 

Əsas fiziki keyfiyyətlərdən biridə sürətdir. 

Sürət məsafənin zamana olan nisbəti ilə ölçülür. 

t

s
v    v-sürət, s-məsafə, t-zamandır. Deməli sürət müəyyən 

hərəkət fəaliyyətinə minimal vaxt sərf etmək bacarığıdır. 

Müəlliflər bəzən bu keyfiyyətə cəldlik deyirlər. Sürətin əsas 

faktorları və elementlərindən: a) hərəkət reaksiyasının gizli 

(latent) vaxtı, dövrüdə adlandırılır b) tək hərəkətin icra sürəti c) 

hərəkət tezliyindən ibarət olub, hərəkətin mümkün qədər tez (qısa 
vaxt ərzində) icra etmək qabiliyyətidir. 

Sürət faktorunun tərkib elementləri başqa hərəki 

qabiliyyətlərə, xüsusilə də çeviklik qabiliyyətinə daxildir. 

Hərəkət reaksiyasının gizli dövrünə tək hərəkətin icra sürəti, 

hərəkət tezliyi daxildir. Həm tək hərəkətin icra tezliyi, eləcə də 

hərəkət tezliyi əzələnin sürət-güc, sürətli qüvvə, əzələnin 

elastikliyi və s. kimi faktorlardan asılıdır. 

Məşqçi müəllim əvvəlcə hərəkət reaksiyasının tezliyi, tək 

hərəkətin icra tezliyi və hərəkət tezliyi üzərində işləməklə məşqin 

ardıcılığını təşkil etməlidir. 

Sürəti təyin etmək üçün ən yaxşı vasitə qısa məsafəyə 

qaçışdır. Hərəkət reaksoyasının tezliyi hərəkətə başlamaq üçün 

verilən siqnaldan hərkətin icrasına başlanma anı kimi olan vaxt 

ölçüsü ilə təyin olunur. Hərəkət reaksiyasının tezliyi orqanizmin 

seçicisi, hissedici reaksiyasıdır. Bu reaksiya sadə və mürəkkəb 

ola bilər. Sadə reaksiya - əvvəlcədən gözlənilən siqnala və 

komandaya müəyyən hərəkətin icrası ilə cavabdır. Sürətin 

inkişafı üçün planlaşdırılan idman məşqlərində həm hərəkət 

reaksiyasının tezliyi, həm də bu tezliyi inkişaf etdirmək üçün 

vasitələr inkişafı üçün vasitələr daxil edilməlidir. 

Sürətin inkişafı “təkrar” “serialı” metodlardan istifadə ilə 

həyata keçirilir. Təkrarlama yorulma hiss olunduqdan sonra 

dayandırılmalıdır. 
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Sadə və mürəkkəb hərəkət reaksiyası tək növçülükdə yüksək 

nəticə göstərmək üçün mühüm şərtlərdən biridir. Sürəti 

müvəffəqiyyətlə yaxın və yüksək həddə (95-100%) hərəkətlə 

yerinə yetirmək mümkündür. Lakin bu metodla işləmək çətin və 

təhlükəlidir. Bəzən hətta məşq zamanı maksimum yüklənmədən 

də yüksək tezliklə hərəkətlər verilir. Məsələn, yüksək nəticə əldə 

etdikdən sonra çəkini aşağı salmaqla yüngülləşdirilmiş çəkilərdən 

istifadə etmək və s. 

Sürətin inkişafı və tezliyi idmançının sinir sistemi və sinir 

əzələ aparatının reaktivliyindən, elastikliyindən, qüvvəsindən, 

oynaqların mütəhərrikliyindən, gərgin vəziyyətdən boşalmış 

vəziyyətə keçə bilmək bacarığından, əzələ lifləinin 

xüsusiyyətindən sürətli liflərin miqdarından, idmançının texniki 

ustalığından və başqa fiziki qabiliyyətlərin səviyyəsindən asılıdır. 

Sürəti artırmaq üçün iki əsas metoddan istifadə edilir. 

Hərəkətləri yüngülləşdirmə, ağırlaşdırma metodundan istifadə 

edilir. Sürəti inkişaf etdirən vasitələr və istifadə olunan 

metodundan asılıdır. O, şəxsi çəkisini yüngülləşdirmək və ya ya 

ağırlaşdırmaq müqaviməti azaltmaq və ya çoxaltmaq, xarici 

faktorların təsiri, dozalaşdırılmış texniki vasitələr daxildir. 

Sürəti inkişaf etdirmək üçün yüngülləşdirmə üsulunda seçilən 

hərəkət asanlıqla yerinə yetirilir. Yuxarıda göstərilən metodlardan 

və vasitələrdən istifadə etdikdə idmançının texnikasında müsbət 

irəliləyiş bu da sürətin artmasına səbəb olur. 

Ağırlaşdırma metodundan istifadə etmək üçün idmançıya 

verilən hərəkətlərin icrasında müqavimət artırılır. Misal üçün, 

dozalaşdırılmış xarici faktorlardan istifadə etmək idmançının 

idman alətlərində yüklə asılmalarda daxildir. Misal üçün ağır 

pudluq daşlar və qantellərlə hərəkətin icrası daxildir. 

Sürət-güc – qabiliyyəti – qısa vaxt ərzində maksimum böyük 

qüvvə, enerji (kalori) sərf etmək deməkdir. Buna misal olaraq 

yuxarı gövdə və aşağı ətraf əzələlərində bu qabiliyyətin inkişaf 

yolları müxtəlif olur. 
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Sürət-güc qabiliyyətinin inkişafı üçün öz çəksini dəf etmək və 

orta çəkilərdə işləməklə və xüsusi köməkçi hərəkətlərdən istifadə 

etməlidir. 

İstifadə olunan hərəkətlər həm sürət, həmdə qüvvə tələb edən 

hərəkətlər ola bilər. 

Sürət gücün artırılmasında çoxlu “təkrarlama” metodundan 

istifadə olunmalıdır. 

Sürət-güc qabiliyyətin artırılması metodikasına əsasən məşqin 

dövürlərini nəzərə alaraq düzgün planlaşdırılmalıdır. 

Elastiklik – sərbəst tərzdə geniş ampilitudada, hərəkətin 

icrasının yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

Bu əsaəsn yaylı hərəkətlərdir. Elastiklik iki-anatomik amillər, 

əzələ-bağların elastikliyi və oynaqların mütəhərrikliyindən 

asılıdır. 

İdmançının elastikliyi onun texniki hazırlığının icra 

keyfiyyətinin təsiri böyükdür. Hərəkətin ampilitudası təkcə 

idmanda dinamik, statik vəziyyətlərdə bu kəmiyyət böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Fiziki keyifyyətlərdən fərqli olaraq 

elastiklik, hərəkət aparatının morfoloji və fizioloji 

xüsusiyyətlərindən çox asılı olur. 

İdmançının mütəhərrikliyi onun dayaq – hərəkət aparatının 

mütəhərriklik dərəcəsini göstərən amillərdir. 

Elastiklik müxtəlif ampiliituda da quruluş xrakterinə müvafiq 

olaraq bükülmək, açılmaq, gərilmək, boşalmaq və hərəkətlərin 

ampilitudası toplusudur. 

Hərəkətlərin elastikliyinə; fəal, qeyri-fəal, dinamik və statik iş 

daxildir. 

Fəal elastiklik – (aktiv) hərəkətlər isə oynaqlara birləşmiş 

əzələ qrupların işi ilə təmin edilir. 

Qeyri-fəal (passiv elastiklik) hərəkətlər xarici qüvvələrin 

təsiri nəticəsində əmələ gəlir 

Dinamik elastiklik – maksimal ampilituda da hərəkətlərin 

icrasına deyilir. 
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Statik elastikliyi – hərəkətlərlədə inkişaf etdirmək olur, bu 

vaxt bədən hərəkətsizdir, onun hansı bir hissəsi isə maksimal 

ampilituda da hərəkəti yerinə yetirir.  

 

Bədənin əyilmə qabiliyyətinə təsir edən faktorlar 

aşağıdakılardır; 

 

Müxtəlif əzələ qruplarının sümük – oynaq bağlarının 

mütəhərrikliyi və elastikliyi, idmançınını psixoloji vəziyyəti, yaşı, 

xarici faktorların (mühütün) təsiri, əzələ qüvvəsinin inkişaf 

dərəcəsi və masajdan ibarətdir. 

Dözümlülük – əzələ fəaliyyəti nəticəsində müxtəlif intensivlik 

zonalarına aid olna fiziki yükün icrasının davam etdirilməsi 

qabiliyyətidir. Dözümlülük daha çox orqanizmin yorulmağa qarşı 

dayanmaq xüsusiyyəti kimi də xarakterizə olunur. 

Dözümülülüyün ölçüsü insanın müəyyən xarakterli intensivli 

hərəkətlərin bacardığı qədər yerinə yetirməsidir. Bu isə 

hərəkətlərə sərf edilən vaxta dözümlülüyün dərəcəsi deyilir. 

Dözümlülük ümumi və xüsusi ola bilər. İdmançının müəyyən 

vaxt ərzində, ümumi dözümlülük, yorğunluq fonunda nəticələri 

aşağı salmadan fəaliyyəti davam etdirmək səviyyəsidir. 

 Seçilmiş fəaliyyətin və bu fəaliyyətdə yerinə yetirilən 

hərəkətlər zamanı görülən işlər dözümlülükdür ki, bunada xüsusi 

dözümülük deyilir. Bütün idman növlərində bu terminlərdən 

istifadə edilir; sürət, qüvvə, tullanmalar, statik, dinamik işlər 

(hərəkətlər) və başqa. 

Xüsusi dözümlülüyə aşağıdakı faktorlar aiddir; 

İdmançının sürət və gücü. 

Texniki ustalıq səviyyəsi 

Enerji ehtiyatı, hərəkətin icra vaxtı, əzələ işini yerinə 

yetirərkən yorulma zamanı fiziloji funksiyaların dayanıqlığı, 

bədənin aerob imkanları, yaşı və bərpa dövrü üçün əsas 

faktorlardandir. 
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Cəldlik və çeviklik, fiziki hazırlığın əsas göstəricisi kimi 

 

Cəldlik-çeviklik dedikdə bir insanın koordinasiya cəhətcə 

mürəkkəb hərəkət fəaliyyətini icra etmək, dəqiq sürətdə 

koordinasiya edilmiş bir hərəkətdən dərhal digər hərəkətə keçmək 

və şəraitin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq gözlənilmədən meydana 

çıxan təlabata müvafiq sürətdə tez yeni hərəkət axtarıb yarada 

bilmək qabiliyyətinin təzahürüdür, misal olaraq ağırlıqqaldıranın 

gimnastın, akrobatın, gözəl, zərif və olduqca dəqiq hərəkətlərinin 

icrası necə məharətlə icra edilməsini görsək onda çevikliyin nə 

olduğunu dəqiq başaa düşərik. 

Demək fizioloji nöqteyi nəzərdən, çeviklik – cəldlik şərti 

refleks fəaliyyətinin təzahürüdür, bu təzahür çətin hərəki 

vərdişlərin icrası üçün zəruri olan mürəkkəb koordinasiya 

yaratmaq imkanından ibarətdir. Çevikliyin inkişafı qabıq sümük 

sinir proseslərinin yüksək plastikliyə malik olması çevikliyin 

mühüm şərtidir. Plastik sahəsində idmançı bir reaksiyadan 

digərinə asanlıqla keçir və yeni əlaqələr yarada bilir. 

Çevik insan hərəkətlərinin tezliyi, dəqiqliyi ilə seçilir. Hər bir 

insan da cəldlik-çevikliyin müəyyən potensialı vardır. Ardıcıl 

sistemli səylər nəticəsində bu potensiyalı cəldliyə və çeikliyə öz 

fiziki imkanları ilə çevirmək mümkündür. İdmançıda məşq 

zamanı cəldlik – çevikliyin inkişaf etdirilməsi məşqin hazırlayıcı 

və əsas hissəsinin əvvəlində verilməlidir. Məşqin axırında yəni 

tamamlayıcı hissədə yorğunluq zamanında cəldlik az effektilə 

inkişaf edir. 

Əzələ gücünün ayrıa-ayrı hərəkətlərlə artırılmasını 

fərqləndirilməsini təkminləşdirmək üçün aşağıdakı hərəkətlərdən 

istifadə etmək olar. Yerindən uzunluğa müəyyən məsafəni üç 

təkanla tullamaq, hündürlüyə tullanmaq. Dəniz otu (yosunla 

doldurulmuş) topları voleybol, baksetbol, tennis və s. müxtəlif 

hədəfə və məsafəyə atmalar. 

Mühütə uyğunlaşma keyfiyyətinin təkminləşdirilməsi 

hərəkətləri. 
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1) Yuxarı gövdə və aşağı ətraf üçün (əşyasız və əşyalarla) 

hərəkətləri gözləri bağlı ampilitudasını korreksiya etmək. 

Vaxta görə hərəkətlərin icrasına uyğunlaşdırılması (yerimək, 

qaçmaq, tullanmaq, atmalar, ağırlıqqaldırma, ümumi inkişaf 

etdirici hərəkətləri) cari vaxtla təyin edilmiş; 

2) Azad hərəkətlər kombinasiyasını verilmiş vaxtda yerinə 

yetirmək; 

3) Hərəkətləri bir neçə dəfə, dəqiqliklə, sürətlə qüvvə ilə 

yerinə yetirmək. Bu hərəkətlər müxtəlif çıxış vəziyyətlərində 

istiqamətlərdə, fazalarla, tamamlanır, yerinə yetirilir. 

Bu hərəkətlər isə tarazlıq funksiyasını təkmilləşdrmək üçün 

məsləhətdir. 

1. Bu hərəkətlər ayaq üstə durmaq, gözlərin açıq və bağlı 

olması şərti ilə ayağı müxtəlif vəziyyətlərdə saxlamaq və 

məhdudlaşmış sahədə tarazlığı pozulana kimi durmaq. 

Estafetlər maneyələri dəf etmək tarazlıq elementləri ilə 

oyunlar və s. 

Yuxarıda göstərilən hərəkətlərin nəticəsi olaraq yüksək 

dərəcəli idmançılarda məşq nəticəsində maksimal qüvvə, sürət, 

dözümlülük və cəldlik və çevikliyin xeyli artdığı məlum 

olmuşdur. Bu artım dərəcəsi ilə idmançının dərəcəsini, məşq 

zamanı verilən yükü məşqin müddət və rejimini, idmançının fərdi 

xüsusiyyətlərini (onun ali sinir fəaliyyəti tipini) və s. göstərmək 

olar. 

Məşq nəticəsində çəldlik-çevikliyin artmasına misal olaraq 

ağırlıqqaldıranların, yüngül atletlərin, gimnastların, idman 

oyunlarını, suya tullananların və s. üzərində aparılan təcrübələr 

göstərir ki, hərəki keyfiyyət də çox geniş miqyasda hər tərəfli 

inkişaf edir. 
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AĞIRLIQQALDIRANLARIN MƏŞQ PROSESİNDƏ  

MƏNƏVİ-İRADİ KEYFİYYƏTLƏRİNİN TƏRBİYƏ 

EDİLMƏSİ 

 

Ağırlıqqaldırmada müasir ən yüksək nəticələrin əldə edilməsi 

yalnız idmançının fiziki və texniki hazırlıq səviyyəsindən asılı  

deyil, həmdə onun mənəvi-iradə keyfiyyətlərindən də asılıdır. 

Digər bir-birinə bərabər olan imkanlar şəraitində yarışların 

gedişindəki, idman mübarizəsində qələbə yalnız möhkəm iradə 

nəticəsində əldə edilə bilər. Qələbə əzmi, dözümlülükdən başqa 

fiziki texniki və taktiki imkanlarından bütünlüklə və dəqiq 

istifadə etməyə kömək göstərir. 

Mənəvi-iradi keyfiyyətlərin adətən nəzərdə tutulan məqsədin 

həyata keçirilməsindən ötrü insanın etdiyi müxtəlif əməllərdə öz 

əksini tapır. Həmən əməllər insanın əqli fəaliyyətinin və mənəvi 

simasını göstəricisi olmalıdır. 

Adətən, nəzərdə tutulan məqsədin həyata keçirilməsindən 

ötrü insan etdiyi müxtəlif əməllərdə onun mənəvi-iradə 

keyfiyyətləri öz əksini tapır. Həmən əməllər insanın əqli 

fəaliyyətini və mənəvi simasını göstərir. 

Buna görədə idman məşqlərinin gedişində mənəvi-iradi və 

intelektual səviyyəsini yaratmaq lazımdır. Bu isə o deməkdir ki, 

məşq prosesində idmançıların mənəvi-iradi keyfiyyətlərini 

tərbiyyə edilməsi işi onların əqli fəaliyyətinin inkişafına, idmanla 

məşqul olanlarda milli ruhda əxlaq prinsiplərindən irəli gələn 

inam, baxış (onların) və hisslərin formalaşmasına əsaslanmalıdır. 

Nəzərdə tutulan məqsədə nail olmaq uğrunda mübarizədə 

insan həmişə müxtəlif səviyyəli çətinliklərlə qarşılaşır, həmin 

çətinliklərin aradan qaldırılmasından ötrü müvafiq iradə qüvvəsi 

tələb olunur. 

Buradan iradənin çətinliklərini aradan qaldırmaqla tərbiyyə 

edilməsinin başlıca prinsipi meydana çıxır. Deməli, ağırlıq 

qaldıranların iradə hazırlığının səviyyəsini yüksəltməkdə 

məşqçinin məqsədi ilə məşq prosesində yerinə yetirilən 

vəzifələrin mürəkkəbliyi tədricən artırılmalıdır. Həmin 
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çətinliklərin idmançılar tərəfindən mütləq sərbəst sürətdə aradan 

qaldıırlmasına nail olmaq lazımdır. 

Ağırlıqqaldıranların idman fəaliyyəti təcrübəsində iradi 

təzahürləri müxtəlif səciyyəyə malikdir. 

Rejimə riayət edilməsi ilə böyük çəkili ağırlıqlarla 

hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zamanı göstərilən əzələ gəginliyi 

ilə, müəyyən vaxt ərzində hərəkətlərin ayrı-ayrı cəhətləri 

üzərində, diqqətin cəmləşdirilməsi ilə, yorğunluğu aradan 

qaldırılması ilə əzələ ağrılarını, böyük çəkili ağırlıqların 

qaldırılması zamanı qorxu hissinin komanda yoldaşları və 

tamaşaçılar qarşısında utancaqlıq duyğularının və s. aradan 

qaldırılması ilə əlaqədar olaraq iradi səylər özünü büruzə verə 

bilər. 

Dəqiq iradi təzahürləri idmançının iradi keyifyyətləri kimi 

qiymətləndirilir, məqsəd aydınlıqlı, təşəbbüskarlıq, qətiyyətlilik 

və cəsarət, inadkarlıq, dözüm və soyuqqanlılıq insanın iradi 

fəaliyyətini xarakterizə edən başlıca keyfiyyətlərdir. 

Başlıca olaraq iradi keyfiyyətlərinə və onların əlamətlərinə 

əsaslanaraq ağırqlı qaldıranların iradi-hazırlığı prosesini daha da 

məqsədyönlü etmək mümkündür. 

Fiziki hazırlıq işi idmançının fiziki və hərəki keyfiyyətlərinə 

əsaslandığından onun göstərilən iradi keyfiyyərlərinin inkişaf 

etdirilməsi də nəzərdə tutulmalıdır. 

Ağırlıqqaldıranların mənəvi və iradi keyfiyyətlərinin tərbiyyə 

olunması və inkişaf etdirilməsi, onun məşq və həyat şəraitindən 

irəli gəlir. 

Hər şeydən əvvəl bu məşqçinin və bədən tərbiyyəsi 

kollektivinin təlim-tərbiyyə prosesinə məqsədyönlü təsiri 

deməkdir. Başlıcası bundan ibarətdir ki, idmançı dəqiq iradi 

keyfiyyətlərin göstərilməsini tələb edən şəraitə düşsün. 

Nəzərdə tutulan (göstəricinin) nəticələrin əldə olunması işinə 

idmançının öz hərəkətlərini, düşüncələrini fəal, şüurlu və gərgin 

əməyini tələb etmək bacarığı kimi anlaşılan məqsədyönlülük 

tərbiyə edilməsi məşqin hər bir mərhələsindən ötrü dəqiq, yerinə 

yetirilməsi mümkün olan məqsəd qoyulmalıdır. Yaxın və uzaq 
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məqsədlər ola bilər. Məsələn, gənc ağırlıq qaldıranlardan ötrü ən 

yaxşı məqsəd klassik hərəkətlər texnikasının 

mənimsənilməsindən II-III idman dərəcələri normalarının yerinə 

yetirilməsindən ibarət ola bilər. 

Çox illik, perespektiv planın məqsədi isə idman ustası 

normasını yerinə yetirməsini hesab etmək olar. 

Bu çox çətin məsələdə olsa, hər halda yerinə yetirilməsi 

mümkündür. Həmin məsələnin həyata keçirilməsindən ötrü izahat 

yolu ilə, başqa idmançıların və idmançının şəxsi təcrübəsindən 

götürülmüş inandırıcı misallarla, qarşıya qoyulan məqsədə nail 

olmağın reallığı və mümkünlüyü barədə idmançıda inam 

yaratmaq lazımdır. 

İdmançının işini sadələşdirmək və asanlaşdırmaq prespekti 

məqsədə nail olunması gedişinə daha yaxşı nəzarət etməkdən, 

məşq işinin nəticələrinə qarşı böyük məqsəd aydınlığı, inamlılığı 

istiqamətini yaratmaqdan ötrü mərhələlər müəyyən edilir. Yəni, 

mərhələ məqsədləri qarşıya qoyulur. Adətən bu məqsədlər 2 

klassik hərəkətlərin göstəriciləri illərə görə müəyyən olunur. Bu 

zaman həmin göstəricilərin əldə olunmasını təmin eədn xallar və 

vasitələr göstərilir. Bu isə prespektiv məqsədi əsaslandırır və 

reallaşdırır. Məqsədin reallığı idmançının həvəsini artırır, onu 

məqsədyönlü inadlıq və gərgin təlim-tərbiyə işinə qarşı daha 

böyük mənəvi qüvvə ilə silahlandırır. İdmançının öz idman 

fəaliyyətinin və qarşısında duran məqsədin (optimal) ictimai 

mahiyyətini dərk etməsi, onun məqsəd aydınlığını artmasının 

mühüm şərtidir. 

İradəlilik keyfiyyətlərindən biri olan təşəbbüskarlıq, qarşıya 

qoyulan məqsədin əldə olunması sahəsində müəyyən şəraitdə 

idmançının öz şəxsi planı üzrə hərəkət etməsindən, həm də bu 

zaman yaradıcılıq bacarığını göstərməsindən ibarətdir. 

Lakin bu heçdə o demək deyilldir ki, şəxsi təşəbbüskarlıq 

göstərən idmançının, məşqçinin heç bir yardıma ehtiyacı qalmır. 

Həmən yardım məsələnin daha tam və uğurlu müstəqil 

həllinin üsullarını göstərmək tərzində edilir. Bu halda təşəbbüsün 

mükafatlandırılması və bəyənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Qətiyyətlilik və cəsarət – ağırlıqqaldırmada idman 

fəaliyyətinin mühüm iradə keyfiyyətidir. 

Qətiyyətlilik və cəsarət dedikdə idman fəaliyyəti təcrübəsində 

meydana çıxan məsələnin hərtərəfli əsaslandırılmış həllini vaxtlı-

vaxtında axtarıb tapmaq və məsuliyyəti öz üzərinə götürməkdən 

çəkinməyərək, həmən keyfiyyətləri risk və təhlükə şəraitində 

həyata keçirmək bacarığı anlaşılır. 

Məhşur idmançıya qarşı birincilik uğrunda mübarizədə böyük 

çəkili ağırlığın götürülməsi, yaxud rekord nəticəsinin göstərilməsi 

lazım gəldikdə, idmançının qətiyyətliliyi və cəsarəti özünü xüsusi 

ilə büruzə verir. 

Yarışlarda iştirak zamanı bərabər qüvvəli və güclü rəqiblərə 

qarşı mübarizədə qətiyyətlilik və cəsarət daha yaxşı tərbiyyə 

olunur. 

Həmən iradə keyfiyyətlərini tərbiyyə etməkdən ötrü: müxtəlif 

yarışlarda tez-tez çıxış etmək lazımdır. Yarışlar idman mübarizəsi 

şəraitində əsas rəqiblərlə görüşlər idmançının öz qüvvəsinə 

inamını tərbiyə etməkdən ötrü ən ciddi məktəbdir, lakin ayrı-ayrı 

idmançılardan ötrü bütün yarışlarda layiqli rəqiblər olmaya da 

bilər. Belə hallarda qiyabi yarışlar forması tövsiyyə edilir. 

Bundan ötrü məşq salonunda idmançıların və onların 

mümkün olan soyadı, atasının adı və idman göstəriciləri yazılıb 

vurulmalıdır, idman göstəriciləri müəyyən ardıcıllıqla 

göstərilməlidir. Hazırlıq prosesindən idmançının və onun 

rəqibinin göstəriciləri dəyişildikdə, həmin siyahıdakı 

göstəricilərin düzülüşündə də müəyyən dəyişiklik edilməlidir. 

Beləliklə, idmançı qiyabi sürətdə öz rəqiblərinə qarşı mübarizə 

aparmağa və onlara qalib gəlməyi öyrənir, həmdə bununla 

birlikdə idmançının qətiyyətliliyi, cəsarətliliyi və qələbə əzmi 

tərbiyə olunur və iradə keyfiyyəti kimi inad, səy və fəallığının 

azalmadan, bu zaman bir sıra o cümlədən hətta gözlənilməz 

çətinlikləri aradan qaldıraraq uzun müddətli və gərgin mübarizə 

aparmaq bacarığı kimi xarakterizə edilir. 

Qələbə qazanmaqdan ötrü yarışlarda idmançının apardığı 

idman mübarizəsinin gedişində əksər hallarda soyuqqanlılıq və 
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dözümlülük həlledici rola malik olur. Həmən keyfiyyətlər 

idmançıya özünü idarə etməsinə, həm müvəffəqiyyətli çıxışlar, 

həmdə uğursuz yanaşmalar zamanı, ilk yanaşmalarda və rəqibin 

hərəkətlərində gözlənilməz yüksək nəticələr göstərildikdə, 

hakimin qərəzli və aşağı səviyyədə olduqda, son məşqlərdə 

uğursuzluq baş verdikdə zədələnmə xəstəlik və başqa sözlər 

gətirməklə öz hisslərini şüurlu sürətdə istiqamətləndirilməsinə 

imkan verir, bu keyfiyyətlər yarışların, uğursuz başlanğıcı zamanı 

idmançıya həmdə öz həyəcanının inamsızlıq və qorxu hissini 

cilovlamaq imkanı verir. 

Məşq prosesində soyuqqanlılıq və dözümlülüyün tərbiyəsi 

sahəsində yalnız müəyyən iş aparıldıqda həmən keyfiyyətlər yarış 

zamanı özünü büruzə verə bilir bu məqsədlə yarışlar qabağı 

mərhələdə məşqlər yarışlar maksimum bərabər olan bir şəraitdə 

keçirilir. Son həddə yaxın və son hədd çəkilərinə daha çox 

yanaşmalar edilir. Lakin bütün bunları əsasən enerjisinin 

toplamaqlarını gəldiyi yarış qabağı günlərdə etmək olmaz. 

Yarışların gedişində başlanğıc yanaşmaların uğursuz yerinə 

yetirilməsi zamanı baş verən vəziyyətlər olmasın deyə məşq 

prosesinə xüsusi olaraq diqqət yaradılır. 

Bu zaman son hədd çəkisindən 2 yaxud 5 kq-dan az olan 

ağırlığının qaldırılması vəzifəsi qarşıya qoyulur. 

Ayrı-ayrı hərəkətlər üzrə bir neçə yanaşmada yaxud məşqərin 

axırındakı müəyyən yorğunluq vəziyyətində maksimum şəkilli 

ağırlığın qaldırılması tövsiyyə olunur. 

Bütün bunları böyük ağırlı çəkililərin uğurla qaldıracağına 

tam təminat olduğu halda etmək lazımdır. Həmən hallarda heç bir 

uğursuz yanaşma olmamalıdır. 

Məşqlərdə yarış üsulunun tədbiqi ayrı-ayrı hallarda iradə 

keyfiyyətlərinin tərbiyəsinə kömək göstərir: Hər hansı bir 

hərəkətdə kim daha böyük çəkini (ağırlıq) qaldırarsa, o həmin 

hərəkəti texniki cəhətdən daha yaxşı yerinə yetirmiş olar. 

Bəzən idmançı daha böyük çəkini qaldırmağa qadir olmasına 

baxmayaraq, özünü bu hərəkəti yerinə yetirməyə məcbur edə 

bilmir, belə halda idmançının bədənini qızışdırmaq, onun tam 



 42 

səfərbər olmasına texnikasına psixoloji maniyələri aradan 

qaldırılmasına kömək göstərmək lazımdır. 

Ayrı-ayrı hallarda ağırlığın əsl çəkisinin gizlədilməsində buna 

kömək göstərir. 

İdmançıya xəbər verilir ki, çəkinin ağırlığı həmişə asanlıqla 

qaldırdığı çəkidən aşağı olmalıdır, lakin həmən çəki uğurluqla 

qaldırıldıqda onun əsil çəkisi barədə idmançıya məlumat verilir. 

İdmançının psixoloji vəziyyətinin müşahidəsi və müvafiq 

psixoloji hazırlığı məşq prosesində onun iradə hazırlığını daha 

məqsədəyönlü etməyə kömək edir. 

Ağırlıq qaldıranların psixoloji vəziyyəti bir sıra amillərə görə 

müəyyən olunur. 

Lakin məşqçi bundan ötrü məşqlərdə və yarışlarda apardığı 

müşahidələrdən əldə etdiyi məlumatlarla kifayətlənir. Bununla 

əlaqədar olaraq idmançının məşqlərə, yaxud yarışlara necə 

hazırlaşması, qızışdırıcı hərəkətlərə başlaması və hansı sürətlə 

yerinə yetirilməsinə böyük maraq doğurur. İdmançı maksimum 

çəkinin qaldırılmasını nəzərdə tutulduğu məşq, yaxud yarışlara 

yaxşı yanaşdıqda idmançı bu tədbirlərə diqqətlə hazırlaşır, 

qızışdırıcı hərəkətləri yaxşı icra edir. Çəkinin qaldırılmasının 

böyük həvəslə yerinə yetirir. 

Yüksək emosional vəziyyətə baxmayaraq, hərəkətlər dəqiq, 

yaxşı sürətlə tam ampilitudada yerinə yetirilir. İdmançı fikrini 

cəmləşdirir, diqqətini yayındırır, qarşısında duran vəzifənin 

öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlir. 

Əgər məşqlər orqazmin, natamam bərpası fonunda keçirilirsə 

və yüksək emosialar müşahidə edilmirsə, deməli idmançı 

qızışdırıcı hərəkətləri süst (hərəkətləri) yerinə yetirir, məşq etmək 

və məşqlərdən yayılmaq istəyini açıq şəkildə büruzə vermir. 

Belə hallarda böyük çəkilərdə məşq etmək olmaz. Ən yaxşısı 

idmançının çox böyük əsəb gərginliyi tələb etməyən və 

orqanizmin bərpa proseslərin gücləndirən hərəkətlərin icrasına 

həvəsləndirməkdən ibarət olmalıdır. Süstlük anında böyük 

çəkilərin qaldırılması cəhdləri əksərən heç bir nəticə vermir, əgər 
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məşqlə bilavasitə yarışlar ərəfəsində keçirilirsə, əsəbilik doğurur 

və yarışlardakı çıxışların uğurlu olacağına şübhə oyadır. 

Yarışlar ərəfəsində və onların gedişində idmançıların 

psixoloji hazırlığı da əməli əhəmiyyət kəsb edir. Yarışlarda ilk 

dəfə iştirak edən və məşhur idmançılarla yarışa çıxmaq, 

hazırlaşmaq, idmançılardan ötrü bunun xüsusi ilə mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Yarış yerlərinə toplaşdıqda, onlar öz 

nəaliyyətlərini sözdə, adətən şişirtməyə çalışan rəqiblərinin 

məşqlərini müşahidə edirlər. 

Psixikası qeyri-sabit, iradəsi zəif olan idmançı belə söz-

söhbətlər nəticəsində öz qüvvəsinə qarşı inamını itirir. Buna 

görədə yarışların gedişində elə bil şərait yaratmaq lazımdırki, 

idmançının diqqəti bu kimi söz-söhbətdən yayınsın və idmançıda 

vaxtından qabaq gərəksiz həyacan və narahatlıqlar əmələ 

gəlməsin. 

Məşq və yarışlar barədə söhbətlər yalnız lazımi hallarda 

aparılmalıdır. Lakin bu heçdə o demək deyildir ki, yarışlardan 

əvvəl rəqiblər barədə onların hazırlıq vəziyyəti və qarşıdakı 

yarışlar haqqındakı söhbət gedə bilməz. Belə söhbətləri aparmaq 

lazımdır, özüdə bu söhbətlər idmançının öz qüvvəsinə inamını 

daha da artırmalır, idmançının yarışlara yaxşı hazırlaşdığına və 

çıxışlarının müvəffəqiyyətlə başa çatacağına əmin etməlidir. 

Rəqiblərin idman formasını və hazırlıq səviyyəsini 

idmançılardan gizlətmək olmaz. 

Rəqiblərin gücünü və öz imkanlarının hər tərəfli təhlili 

yarışlarda müvəffəqiyyətin əldə olunması işinə idmançının bütün 

fikrinin və iradəsinin səfərbər edilməsinə kömək göstərilməlidir. 

Bu halda idmançının fiziki və texniki hazırlığındakı üstünlüklərin 

inandırıcı izahı, onun orqanizmini yaxşı funksional göstəriciləri, 

həmçinin kamanda yoldaşlarının uğurlu çıxışlarıda köməyə gələ 

bilər. 

Məşhur yarışlarda qalib gəlməkdən ötrü böyük çəkili daşları 

qaldırmaq, psixoloji maniyələri dəf etmək lazımdır. 
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Bəzən yarışlarda idmançının bu vaxtadək qaldırmadığı 

çəkilərdən baslamaq lazım gəlir. Lakin ilk yanaşmalardakı 

yüksək çəkilərin qaldırılması da qələbə ilə nəticələnməyədə bilər. 

Bu zaman növbəti yanaşmalarda rekord nailiyyətlərin əldə 

olunmasından ötrü cəhd etmək lazım gəlir. 

Belə hallada yalnız məşqçi vəziyyətin çətin və riskli olmasını 

dərk edərək, idmançıya qələbəyə inam təqlini etməli, 

müvəffəqiyyətin qazanılmasına bir zərrə belə şübhə etdiyini 

göstərməməlidir. Nəticədə idmançı dərk etməlidirki, hamını ona 

inamsız, mübarizə apara bilər və ən yaxşı nəticə qazana bilər. 

Müasir dövrdə yarışlar zamanı idman mübarizəsinin 

gedişində qələbənin qazanılması sahəsində idmançının iradə və 

psixoloji hazırlığı əksər hallarda həlledici rola malikdir. Həmən 

keyfiyyətlər həyat prosesində və idman məşqlərində formalaşır, 

ağırlıqqaldırmada bu keyfiyyətlər yüksək idman nəticələri 

uğrunda mübarizədə tərbiyə olunur. 

İdmançının öz üzərində fəal və şüurlu işi iradə tərbiyyəsi 

prosesində mühüm və həll edici cəhətdir. Lakin məşqçinin və 

bədən tərbiyəsi kollektivinin mütəşəkkil məqsədyönlü plana 

uyğun və ciddi sürətdə fərdiləşdirilmiş tərbiyəvi fəaliyyəti daha 

mühüm və həll edici əhəmiyyətə malikdir. 
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AĞIRQQALDIRMADA İDMANÇILARIN İRADƏ VƏ 

TAKTİKİ HAZIRLIĞI 

 

İradə və taktiki hazırlıq müasir məşq metodikasının ayrılmaz 

hissəsinə çevrilmişdir. Əla fiziki və texniki hazırlığa malik olan 

idmançıların çox vaxt yarışlarda gözlənilmədən məğlubiyyətə 

uğramasının və çıxışlarının yarımçıq kəsilməsinin şahidi oluruq. 

Bəs bunun səbəbi nədir? Fiziki və texniki hazırlığın aşağı 

səviyyədə  olmasıdımı? Məşqçilərin dediyinə görə, belə hallara 

istisna edilir – qələbənin əldə ediləcəyinə heç bir şübhə ola 

bilməzdi, təsadüfmü? Həmin gözlənilməz vəziyyətin təhlili çox 

çətindir, halbuki məsələyə şüurlu sürətdə yanaşılarsa onun qarşısı 

alına bilər.  Bunun səbəbləri tamamilə başqadır: 

Güclü əsəbi gərginlik, psixoloji yorğunluq əzələ qüvvəsinə 

mənfi təsir göstərir. 

Hazırda dünya ağırlıqqaldıranların birincilik uğrunda 

mübarizəsinin kəskinləşdiyi bir dövrdə idmançıların iradə və 

psixoloji hazırlığı həmişəkinə nisbətən daha çox olması həll edici 

əhəmiyyət kəsb edir. 

İradə hazırlığının təkmilləşdirilməsi üsullarının bəzən biz 

aydın təsəvvür edə bilmirik. Bu sahədəki mühakimələr standart 

və səthi olub, əsasən hamıya məlum hərəkətlərdən başqa bir şey 

deyildir: yorğunluqdan uzaqlaşmalı yarışlar dövründə fikrini 

dağıtmalı, kinoya getməli, kitab mütaliə etməli, fikrini 

cəmləşdirmək yaxşıca yuxulamalı və s. 

Məlum məsələdir ki, hazırda bütün bunlar kifayət deyildir. 

Psixoloji və iradə hazırlığının rolunu müəyyənləşdirərkən biz 

əksər hallarda texniki və qüvvə hazırlığını üstün tutmaqla səhvə 

yol veririk. İradə tərbiyyəsi məsələlərini isə alimlərin, 

psixoloqların öhdəsinə buraxırıq. Bu çox böyük səhvdir. 

Doğrudan həmin məsələnin nəzəri həlli sahəsində alimlər az 

iş görməmişlər. Məgər həmən məsələni məşq və yarışlar zamanı 

idmançıları daima müşahidə edən məşqçilər həll etsələr, alimlərin 

tədqiqatlarının nəticələrini yaradıcı sürətdə tədbiq etsələr düzgün 

olmazmı? İdman-iradə tərbiyəsindən ötrü ən yaxşı məktəbdir. 
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İradənin nəaliyyəti barədə elmi müddüalara əsaslanaraq, 

idmançının ümumi hazırlığı kompleksində iradə tərbiyyəsini də 

nəzərdə tutmaq lazımdır. 

İradə nədir –iradə irəli çıxan çətinlik və maniyələri aradan 

qaldırmaqla insanın öz hərəkətlərini şüurlu sürətdə idarə etməsi 

qarşıya qoyulan məqsədə nail olması bacarığı deməkdir. 

Çətinliklərin müxtəlifliyi onların xarakter və məzmunu 

insanın iradə təzahürləri rəngarəngliyini əmələ gətirir. 

Qətiyyətlilik, savadlılıq, dözüm və soyuqqanlılıq, 

təşəbbüqskarlıq, intizamlılıq başlıca iradə keyfiyyətləridir. 

Onların lazımlı səviyyədə inkişafı idmançının, 

ağırlıqqaldıranların yaxşı hazırlaşmasını, yarışlarda 

müvəffəqiyyətlə çıxış etməsini təmin edir. 

Əlbəttə, iradə daimi keyfiyyət deyildir. İnsanın psixiloji 

fəaliyyətinin ən fəal bir cəhəti kimi, məqsədə doğru gedən yolda 

qarşıya çıxan maniyələrin müntəzəm sürətdə aradan qaldırılması 

nəticəsində iradə təkminləşir. 

İradə müəyyən dərəcədə təbii keyfiyyətdir. Lakin digər 

keyfiyyətlər kimi o, da əməli fəaliyyətdə inkişaf edir. 

Ağırlıqqaldıranların iradə keyfiyyətlərinin inkişafı kortəbii 

şəkildə ola bilməz. 

Yalnız hazırlıq səviyyəsinə daxil olan, qabaqcadan 

düşünülmüş üsul və vasitələr lazımi keyfiyyətlərin tərbiyyə 

edilməsini təmin edə bilər. 

İdmançının qarşıda qoyulan məqsəd vəzifələrin həyata 

keçirilməsinə sövq edən səbəblərin formalaşması da mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu isə məşqçi və alimlərdən dərin metodiki və pedaqoji 

tədqiqatların aparılmasını tələb edir. 

İradə keyfiyyətlərinin, iradənin əxlaqi əsaslarının tərbiyyəsi 

çox vacibdir. Əgər idmançının yüksək əxlaqı hissləri 

formalaşmamışsa, bu zaman onun iradə keyfiyyətləri 

hərəkətlərinin zahiri cəhəti kimi özünü biruzə verəcək. 

İdmançının fəaliyyətində milli əxlaqi hissləri qarşıya qoyulan 

məqsədə nail olmaq uğrunda mübarizəyə idmançını səfərbər edən 
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bir səbəb, arzu kimi meydana çıxır. İdman fəaliyyətinin içtimai 

əsaslarının tərbiyəsi milli inamlığının, iradə və xarakterik 

cizgilərinin milli ruhda, ideyalarının tərbiyə edilməsi deməkdir. 

Vətənin şöhrətini artırmaq, kollektiv borcu ölkəmizin 

hüdudlarından kənarda idmançılarımızın böyük sücayət və 

yenilməzlik göstərməsinə kömək edən başlıca mənəvi ideyalardır. 

İradə özlüyündə həlledici amil deyildir. Lakin, lazımlı fiziki 

texniki hazırlıq sahəsində, iradə başlıca keyfiyyətə çevrilə bilir. 

Müvafiq fiziki və texniki hazırlığa əsaslanmadan iradə səylərinə 

idmançının təhrik edilməsi, idmançının iradə hazırlığına yalnız 

zərər vura bilər. 

Hazırlığın naqisliyi, iradə gərginliyi ilə əvəz edilə bilməz. 

Rekord çəkinin qaldılırmasından ötrü bir iradə kifayət deyildir: 

Qarşıya qoyulan vəzifənin həyata keçirilməsindən ötrü müvafiq 

fiziki və texniki hazırlığın olması, iradəni təsiri heç bir səmərə 

vermir. Yalnız iradəsinin səyi ilə arzusunun gücü ilə N.Paşayev 

181 kq-lıq ağırlığı birdən qaldıra bilməzdi. Bundan ötrü ayaq bel 

və yuxarı ətrafın gücünün uzun müddət ərzində inkişaf etməsi 

əzələ qüvvəsinin artması və texnikanın təkmilləşdirilməsi vacib 

idi. 

Dünya rekordunun vurulması, idmançının iradəsinin 

nəticəsində buna nail olmuşdur. Niyyətinin möhkəmliyini, həmin 

göstəricinin yerinə yetirilməsinin reallığını dəfələrlə yoxlamaq 

tələbini qarşıya qoyulmuşdur. Buna görə də dünya rekordunun 

əldə edilməsindən ötrü lazım olan gərginliklərə məşq şəraitində 

idmançının əzələləri və iradəsi dəfələrlə gərginliyə məruz 

qalmışdır. 

Beləliklə iraədnin tərbiyəsi maneələrin aradan qaldırılması 

bacarığının formalaşması yalnız müvafiq idman növünə aid 

texniki taktiki və fiziki hazırlıq əsasında mümkündür. Müvafiq 

fiziki texniki və taktiki hazırlığa əsaslanmadan iradə səylərinə 

qarşı hər cür meyillər, iradə hazırlığına yalnız zərər vura bilər. 

Hər idman növündəki maneələrin aradan qaldırılmasının 

özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır. Lakin elə maneələr vardır ki, 

bunlar bütün idman növlərnə görə səciyyəvidir. Ümumi spesifik 
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maneələrin aradan qaldılrılması üçün xüsusi iradə 

keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi tələbi qarşıya qoyulur. 

Buna görədə iradə tərbiyəsindən danışarkən biz ümumi və 

xüsusi çətinliklərin aradan qaldırılması prosesində ümumi və 

xüsusi iradə tərbiyyəsindən söz aça bilərik. 

Ağırlıqqaldıranlara məxsus iradə keyfiyyətlərinin tədbiqini 

tələb edən hərəkətlərin məşq prosesində müntəzəm sürətdə yerinə 

yetirilməsi ağırlıqqaldıranların iradə keyfiyyətlərinin tərbiyyə 

edilməsinin başlıca vasitəsidir. 

Aşağıdakı cəhətlər çox vaxt qətiyyətsizliyin meydana 

çıxmasına səbəb olur: 

1. Daha güclü rəqib qarşısında qorxudan hazırlıqdakı texniki 

qüsurlardan irəli gələn inamsızlıqdır. Bunların aradan 

qaldırılması rəqibin bir o qədərdə qorxulu olmasına inam 

oyadılması, idmançının inamsızlıq hissini tərk etməsinə kömək 

göstərir. 

2. Yarışların gedişindəki zədələr, yaxud böyük 

uğursuzluqlardır: belə hallarda uğursuzluğun səbəblərini təhlil 

etmək, zədələri sağaltmaq və məşq prosesində son hədd çəkilərini 

bir neçə dəfə qaldırmağa cəhd göstərmək lazımdır. 

3. Tamaşaçıların, hakimlərin iştirakına vərdiş edilməməsi: - 

ağırlığın qaldırılması zamanı mümkün ola bilən uğursuzluq 

barədə fikirlərdir. 

Hər şeydən əvvəl qətiyyətsizliyin səbəbi aşkar olunmalıdır. 

Qətiyyətliliyin tərbiyyə edilməsindən ötrü icrası müəyyən qədər 

risk ilə əlaqədar oln və qroxu hissinin aradan qaldırılmasını tələb 

edən hərəkətlər tədbiq edilir. 

Ağırlıq qaldıranların qətiyyətliliyinin xüsusi olaraq inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə məşqlərə yoxlama hərəkətlər, yarışlarda 

iştirak etmək kimi tədbirlər daxil edilir. 

Dəqiq olaraq misallara əsaslanan söhbətlərin keçirilməsi, 

idmançının öz qüvvəsinə inamının oyadılması qətiyyətliliyini 

tərbiyyə edilməsi sahəsində böyük əhəmiyyətə malikdir. 

İdmançının hissiyatına təsir etmək, ona öz imkanlarını başa 

salmaq bacarığı da mühüm rol oynayır. 



 49 

Bacarıq məşqin vacib keyfiyyətidir: - bacarıq böyük çəkili 

ağırlıqlara dözməyə, idman ustalığını durmadan artırmağa kömək 

göstərir. 

Dözüm və soyuqqanlılıq birlikdə bacarıq, bütün hərəkətlər 

üzrə ilk yanaşmadan son yanaşmaya qədər idmançının öz 

enerjisini və fəallığını qoruyub saxlamasına, yarışlara tamamilə 

“birnəfəsə” başa çatmasına imkan verir. 

İradə və soyuqqanlılıq. Başlanğıc mərhələsindəki həyacnların 

aradan qaldırılmasına, yarışlarda ilk uğursuzluq baş verərsə, axıra 

qədər var qüvvəsi ilə yarışmağa ruh düşkünlüyünə üstün gəlməyə 

hətta rəqib gözlənilmədən müvəffəqiyyət qazandıqda belə inamla 

hərəkət etməyə kömək göstərir. 

Məşqlərin müvəffəqiyyətli olmasının başlıca səbəblərindən 

biridə idmançıların həmən prosesə marağından ibarətdir. 

İdman növünə qarşı bağlılıq olmazsa, kollektivin idman 

həyatında fəal iştirak etməyə həvəs göstərilməzsə məşq səyləri 

heç bir səmərə verməz. İdmançının məşqləri səbirsizliklə 

gözləməsi onun məşq etmək istəyi artırır. Idmançıdan ötrü 

lazımsız (gərəksiz) bir məcburiyyət çevrilən uzun müddətli 

gərginlik əsəbiliyə, süstlüyə səbəb olur. Məşqdən imtina etməyə 

gətirib çıxarır. 

Məşq yükünün ardıcıl sürətdə artırılmasını nəzərdə tutan 

məşq işinin hökmən və müntəzəm sürətdə yerinə yetirilməsi, 

iradə tərbiyyəsinin vacib şərtlərindən biridir. 

Nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirmək geriyə 

çəkilməmək, yarımçıq işi sonraya saxlamaq vacibdir. 

Səmimilik, yekdil kollektivdə məşqlər daha böyük səmərə 

verir, belə məşqlərə daha böyük maraq, həvəs doğurur. 

Müntəzəm sürətdə rəy mübadiləsi keçirməyə, bir-birinə nəzarət 

etməyə, texnikanın daha tez mənimsəməyə imkan verir. 

İdmançının “kollektivdə, kollektiv vasitəsi ilə və kollektivdən 

ötrü” tərbiyyə etmək barədə məşqçi qayğısı idman-məşqinin 

başlıca vəzifələrindən biri olmalıdır. 

İdmançının iradə keyfiyyətlərinin formalaşmasından ötrü 

kollektiv ən yaxşı mühütdür. 
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Yalnız çox bacarıqlı, təşəbbüskar, öz idman texnikasını 

mükəmməl bilən, həddindən çox iradəli idmançılardan ötrü fərədi 

məşqlər əlverişlidir. 

İdmançı öz səylərini uğurla başa çatacağına məşqlərin 

ecazkar təsirinə inanmalıdır, lakin heçdə asanlıqla müvəffəqiyyət 

qazanacağına ümid bağlamamalıdır. Hər bir yeniyetmə Nizami 

Paşayev şöhrəti vəd edən məşqçilər heçdə düzgün iş görmürlər. 

Gənc idmançı öz göstəricilərinin sürətlə artmasına ümid 

bağlayır, lakin bunun çoxda asan olmadığını gördükdə, idman 

zalını məyusluql tərk edir. 

Məşqin öz çətinlikləri var. 

Bəzən məşqin gedişi pozulur. İdmançının maraq 

göstərmədiyi, yerinə yetirməkdən boyun qaçırdığı “Sevilməyən 

hərəkətlərdə olur. Bu da idman naliyyətlərinin artmasını ləngidir. 

Daimi özünənəzarət “özünə buyurma” olmadan iradə 

tərbiyyəsi mümkün deyildir. 

“Özünə buyurma”nın mahiyyəti nəzərdə tutulan gündəlik cüzi 

tədbirləri dönmədən yerinə yetirməkdən ibarətdir. Həvəsi yoxsa, 

yağış yağırsa, hava korlanmışsa da,  məşqi təxirə salmaq olmaz. 

İdman salonuna get, rəqibdən qorxursansa bu hissi özündən 

uzaqlaşdır. Körpünün üzərinə qalx: Bədəni soyuq su ilə silmək 

xoşuna gəlmirsə də - bədənini mütləq soyuq su ilə yumağa, 

öyrəşəcəksən, bu sənin səhhətinin xeyrinədir. 

Yoxlama-nəzarət məşqlərinin məqsədi iradənin formalaşması 

sahəsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Həmən məşqlərə 

mükəmməl hazırlaşmaq lazımdır. 

Son hədd çəkisi əgər ilk dəfə qaldırılırsa onu məşqin 

əvvəlində, idmançının yorulmadığı bir vaxtda götürmək lazımdır. 

Bir müddətdən sonra idmançıdan məşq zamanı maksimum 

çəkini qaldırmaq inamı əmələ gəldikdə, yoxlama hərəkətini 

məşqin axırında da yerinə yetirmək olar. Məşqin axırında 

ağırlığın sürətlə qaldırılması intensivliyinin və miqdarının 

artırılmasına gəlincə isə bunu təxminən bütün ən yaxşı idmançılar 

çox təcrübədən keçirilir. 
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Əgər yoxlama zamanı ağırlığı ilk yanaşmada qaldırılma 

mümkün olmazsa, lakin böyük səy və texniki təshihlər 

nəticəsində (ağırlığı qaldırılma) ştanqı qaldırmağı mümkün 

olması aydındırsa, qaydaların pozulmasına yol verilsə də ağırlığın 

götürülməsi cəhdini bir daha təkrar etmək lazımdır. 

Əlbəttə bu çox böyük iradə qüvvəsinə dəlalət edir. 

Maksimum ağırlığın qaldırılması uğursuzluqla nəticələnərsə, 

yoxlama məşqini təxirsiz-sürətdə dayandırmaq lazımdır. Çünki 

özünü bu kimi məcburiyyətə uğratmaq zədələrə əsəbi yorğunluğa, 

daxili narahatsızlığa səbəb ola bilər. 

Son hədd çəkisi ilə yoxlama hərəkətini – yanaşmanı tam 

sakitliklə etmək lazımdır. Bu idmançının özünü cəmləşdirməsinə 

kömək göstərir. Həmin ağırlığın sonrakı müşayət edən narahat 

şəraitdə yerinə yetirməyə öyrənmək lazımdır. Bəzi 

ağırlıqqaldıranlar böyük çəkili ştanqdan qorxurlar. Bu və ya digər 

hərəkətlər ən böyük çəkilərin qaldırılması zamanı baş verən 

uğursuzluqlar, ağırlığın birdən, yaxud təkanla qaldırılması 

nəticəsində əmələ gələn zədələr həmin ağırlığa qarşı qorxu hissin 

meydana çıxarır. İdmançı öz diqqətini maksimum səylərə 

yönəltmək əvəzinə, ştanqın ağırlığını, yarışın pozulması və 

zədələmə ehtimalını heç cür beynindən çıxara bilmir. İdmançı bu 

barədə nə qədər düşünərsə onun həmin çəkiyə qarşı qorxu hissi 

də artmış olur, beləliklə, ağırlıq qorxusu başlanır. Bəs bu 

qorxudan necə yaxa qurtarmaq olar? Bəs bu psixoloji maneə necə 

dəf edilə bilər? 

Hər şeydən əvvəl həmin qoxunu əmələ gətirən səbəbləri 

müəyyənləşdirmək onun meydana çıxamasına səbəb olan şərti 

reflektor əlaqələri aşkara çıxarmaq lazımdır. Həmin ağırlığın bu 

və ya başqa tərzdə yoxlamaq, qaldırılmasını qəti surətdə qadağan 

etmək lazımdır. Əsəb sistemini bütünlüklə bərpa olunmasına 

imkan vermək lazımdır. Əgər zədələr varsa, onları sağaltmaq 

daha kiçik ağırlıqları qaldırmaq, bir qədər istirahət etmək 

lazımdır. İdmançıya necə deyərlər, psixoterapiya lazımdır. Ona 

uğursuzluğunun səbəbləri izah edilməli və nəzərinə 

çatdırılmalıdır ki, bütün bu çətinliklər asanlıqla aradan qaldırıla 
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bilər. Sonra isə əvvəllər qaldıra bilmədiyi və mümkün olmayan 

çəkinin qaldırılmasından ötrü əlverişli şərait yaradılmalıdır. 

Beləliklə, idmançının öz artmaqda olan qüvvəsinə və imkanlarına 

inamından mütləq meydana çıxar. 

Yarışın əvvəlindən axırına kimi təşəbbüsü əldə saxlamaq 

lazımdır. Birdən qaldırmada müvəffəqiyyət qazandıqdan sonra 

idmançı təkanla qaldırılmasına hazırlaşmaq lazımdır. Yarışlar 

zamanı tərif və təbriklər nə qədər az eşidilərsə, bir o qədər yaxşı 

olar. Vaxtından əvvəl gərəksizdir. 

Yarışlar uğursuzluqla başa çatdıqda özünü doğrutmaqdan ötrü 

cürbəcür səbəblərə əl atmaq düzgün deyildir: “Körpü pis idi”, 

“Zədələr mane oldu”, “Hakimlər qərazkarlıq edirdilər”, 

“Hazırlığım yaxşı deyildi” və s. 

Bütün bu bəhanələr yalnız idmançının çarəsizliyinə və 

iradəsizliyinə dəlalət edir. Belə bir mənəvi zərbədən mütəəsir 

olan, idmançısına qarşı məşqçinin münasibətdə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Heç bir məzəmmətə öyüd-nəsihətə yol verilməməlidir. 

Məşqçi öz məyusluğunu gizlətməli, idmançıya ürək-dirək 

verməlidir. 

Beləliklə idmançının iradə hazırlığının möhkəm olması 

ümumi fiziki texniki hazırlığında çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 
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TAKTİKANIN ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA 

 

Ağırlıqqaldırmada da ümumiyyətlə taktika mövcuddurmu? 

İdman oyunlarında, güləşmədə, boksda taktiki kombinasiyalar, 

aldadıcı hərəkətlər, istirakçıların gözlənilməz yerdəyişmələri və s. 

Bəs, ağırlıq qaldırma idmanında? Axı doğru desək, ağırlıq 

qaldırmanın vəzifəsi sanki tamamilə aydındır; maksimum çəkili 

ağırlığı qaldırmaq. Deməli fiziki hazırlıq, rejim, hərəkətlərin 

texnikasnı mənimsəmək, ümumi ustalıq səviyyəsini artırmaq 

barədə danışmaq mümkündür. Bəs, taktika kimə lazımdır? Bu 

kimi mülahizələr tamam yanlışdır. İdmanın başqa növlərində 

olduğu kimi ağırlıq qaldırmada da taktiki ustalıq böyük mühüm 

rola malikdir. Gücünə görə özünə bərabər olan rəqibə qalib 

gəlməkdən ötrü, ağırlıq qaldıran idmançı çəkini götürmək üçün 

sərancamında olan altı yanaşmanın hamısından daha yaxşı 

istifadə etməyə çalışmalı, öz qüvvəssini maksimum dəqiqliklə 

bölüşdürməlidir. Taktikadan hələ bu o, demək deyildir. 

Körpü üzərində mübarizə bir çox incə taktik sirlərlə 

zəngindir. İdmançıya və məşqçilərə məlumdur ki, yarışın uğurlu 

başlanğıcını, müvəffəqiyyətini nəzərdə tutulan son hədd çəkisinin 

götürülməsini təmin edəcək yanaşmaları hələ yarışlardan xeyli 

əvvəl və yarışların gedişində müəyyən etmək çox çətindir. 

Taktiki hərəkətlərin ilkin planının tərtibi yanaşmaların 

bölüşdürülməsi, çərki artımları ölçülərin müəyyən edilməsi yarış 

şəraitində idmançının fiziki-texniki və iradə hazırlığın bir sıra 

amillərinə əsaslanır. İcra texnikasının həddindən artıq dəqiq və 

mükəmməl olmasına baxmayaraq, get-gedə artan qüvvə və xüsusi 

hazırlıq həmçinin idmançının iradə möhkəmliyi olmadan son 

hədd çəkilərinin qaldırılmasını təsəvvür etmək mümkün deyildir. 

Əlbətdə, digər komponentlərlə birlikdə məhz bu keyfiyyətlər 

idmançılarımız müxtəlif yarış marafonlarında 8-10 saatlıq 

maksimum bacarıqlarını nümayiş etdirmiş, necə deyərlər körpü 

üzərində bütün məharətlərini göstərərək, yüksək idman 

nəaliyyətləri qazanmışlar. 
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Təxminən bərabər imkanlı idmançıların təkbətək görüşündə 

ağırlıq qaldıranların yarışının taktikası özünü parlaq sürətdə 

nümayiş etdirir. Texniki və qüvvə hazırlığının bir-birinə bərabər 

olan digər şəraitində müvəffəqiyyətin əldə olunması idmançının 

mənəvi və iradə keyfiyyətlərindən onun qətiyyətlə və müstəqil 

həəkət etmək, əmələ gəlmiş vəziyyəti, rəqibinin hərəkətlərini 

təhlil etmək bacarığından asılıdır. Misal göstərə bilərik. 

Təcrübəli mükəmməl hazırlıqlı idmançıların məşq zamanı 

əmələ gələn ilkin taktik yanaşmalar planlı bəzən yarış 

prosesindədə dəyişilmir. 

İdmançılar təcrübəsiz olduqda, öz çəkilərini 2-3-4 kq 

azaltmaq istədikdə, icra texnikası zəif olduqda bu zaman 

yanaşmalar üzrə takik planlarda başqa cür olur. Bu halda 

yarışların gedişindəki hərəkətlərin yanaşmaların planı son olaraq 

döşəmə üzərinə çıxmaqdan əvvəlki qızışdırıcı hərəkətlər zamanı 

müəyyənləşdirilməlidir. 

İdmançı öz imkanları haqqında daha dəqiq məlumata malik 

olmalıdır, daha sabit göstəricilər əldə etməlidir. Bundan ötrü 

yarışlardan 10-15 gün əvvəl yoxlama məşqləri keçirilməlidir. 

Adət edilmiş və əlverişli şəraitdə məşq salonunda tələsik 

sürətdə göstərilən son həd çəkisi, heç də yarış şəraitində həmin 

ağırlığın asanlıqla qaldırılacağına tam təminat vermir. 

Həmən halda da idmançının mükəmməl, yaxud qeyri-

mükəmməl icra tenxikası iradə hazırlığı və təcrübəsi ya onun 

yaxın köməkçisinə çevriləcək, ya da idmançının uğurlu çıxışına 

əngəl törədəcəkdir. 

Şəxsi çəki rejiminə nəzarət etmək, məşq maksimum hansı 

normada artıq çəkidə əldə olunduğunu nəzərə almaq şəxsi çəkinin 

azaldılmasına gücün, həmçinin ağırlığın nə qədər azaldılmasının 

lazım olduğunu bilmək vacibdir. 

İdmançının öz çəkisinin 2,5-3,5 kq aşağı salınması, birdən və 

təkanla qaldırılma zamanı qaldırılan ağırlığın çəkisində 5-7,5 kq 

azaltmağa imkan verir. Bunu nəzərə almaq mümkündürmü? 

Halbuki bir çox idmançıların çəkiləri azaldıqdan sonra da öz 

çəkisinin aşağı salınmasına qədər məşqlər zamanı qaldırıldığı 
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çəkini qaldırmağa cəhd etdiyini müşahidə edirik. Bəzən ölkənin 

qüvvətli idmançıları da yarışlardakı çıxışlarını məğlubiyyətlə 

qurtarırlar -“sıfır” qiymət alırlar. 

Seçilmiş taktikanın həyata keçirilməsi texnikanın sabitliyinə 

əsaslanmalıdır. İdmançı ağırlığı birdən və təkanla qaldırılması 

texnikasında çatışmamazlıqlar varsa, onun imkalarını qüsursuz 

sürətdə müəyyən etmək mümkdürmü? 

Əlbətdə yox. 

Buna görədə icra texnikasının səviyyəsi və yarışlar zamanı 

idmançının belə qüsurlara yol verə biləcəyi imkanı nəzərə 

alınmalıdır. Deməli idmançının inamla qaldıra biləcəyi başlanğıc 

çəki müəyyən edilməlidir. 

Qaydaları mükəmməl bilmək yarışlardan əvvəl keçmiş 

çıxışları yada salmaq gündəlik qeydləri təhlil etmək, ötən 

çıxışlrın taktiki planlarının xüsusiyyətlərini götür-qoy etmək 

lazımdır. 

Taktiki plan məşqçi ilə birlikdə müzakirə olunmalı, 

komandanın müzakirəsinə verilməlidir.  

Bəzən komanda üzvləri məşqçinin nəzərindən qaçan detallar 

(fikirlər) barədə öz tövsiyyə və qeydlərini bildirirlər. 

Çıxışların taktiki planını hazırlayarkən yadda saxlamaq 

lazımdır ki, yarışlarda idmançının hər bir hərəkətinə hakimlərin 

tələbkar baxışları ona dikiləcək, bəzən məşqçilər idmançının 

maksimum çəkini qaldırdığı zaman buraxdığı kobud səhvlərə 

barmaq arası baxır, bu zaman məşqçinin vəzifəsi belə bir ağırlığı 

götürməkdən ötrü “psixoloji” maneəni aradan qaldırmaqdan 

ibarətdir. Texniki hərəkətlərin dəqiqliyi özü tədricən əldə 

olunacaq axı, məşq salonuna nisbətən, yarışların gedişində 

idmançının daha çox həyacanlandığı bir vaxt qüsurlara yol 

verməsi ehtimalı daha çoxdur. 

Ağırlığın birdən və təkanla qaldırılması zamanı ilk cəhddə 

ciddi yanaşmaq, onun yerinə yetirilməsinə səy göstərərək 

qaydaları pozmamağa və öz gücünə qənaət etməyə çalışmaq 

lazımdır. Bu isə qaldırılan ağırlığın qeyd edilməsinə imkan verir. 

Ağırlığın növbəti artırmalarından sonra da uğurla qaldırılacağına 
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özündə inam yaradır. Başlanğıc ağırlıq, qızışdırıcı hərəkətlər 

zamanı götürülən maksimum ağırlıq 7,5-10 kq çox, yarışlar 

zamanı qaldırılması nəzərdə tutulan çəkidən də bir o qədər az 

olmalıdır. 

Adətən, ilk uğurlu yanaşmadan sonra hədsiz həyacan 

tamamilə yox olur, sonra özünü ələ alaraq sərbəst növbəti çəkinin 

qaldırılmasında onda inam yaranır. 

İkinci yanaşmanın vəzifəsi – qazanılan nailiyyəti inkişaf 

etdirməkdən, təxminən ən yaxşı nəticəyə bərabər olan, son hədd 

çəkisinə yaxın ağırlığın qaldırmaqdan ibarətdir. 

Ağırlığı nə qədər artırmaq olar? 

Həmin məsələnin həlli ilk yanaşmanın müvəffəqiyyətli 

olmasından, vərdişdən, ağırlığın yüngül qaldırılmasından, 

idmançının idmançının əhval-ruhiyyəsindən və rəqibin texniki və 

xüsusi fiziki hazırlığından asılıdır. 

Üçüncü yanaşmada idmançı son hədd göstəricisinə nail 

olmalı, yaxud ikinci yanaşmanın uğursuzluğunu təshih etməlidir. 

Üçüncü yanaşmada idmançı sonra hədd göstəricisinə nail 

olmalı, yaxud ikinci yanaşmanın uğursuzluğunu təshih etməlidir. 

Yanaşmaların dəqiq planlaşdırılması cəhdlərinə görə 

idmançının qüvvəsinin bölüşdürülməsinin nə qədər mühüm 

əhəmiyyətə malik olduğu barədə danışmaq olar. 

İdmançının riskə gedərək yarışları özünə görə maksimum 

çəkidən başlamaq kimi yanlış taktikası özünü doğrultmadı və bu 

nəticələr barədə misallar heçdə az deyildir. 

İdmançının bütün səyləri nəzərdə tutulan çəkinin 

qaldırılmasına yönəldilməlidir. Rəqib barədə az düşünmək 

lazımdır, idmançı ən çox özünün döşəmə üstündəki hərəkətlərini 

düşünməlidir, çünki bu hərəkətlərin uğurlu icra olması rəqib 

üzərində qələbəni təmin edir. 

İdman mübarizəsinin gedişində riskə yer verilə bilərmi? 

Əgər risk özünü doğrulda bilərsə və idmançının real 

imkanlarına əsaslanarsa ona yol verilə bilər. Əksər hallarda 

mübarizənin başlanğıcında idmançının daha böyük 

müvəffəqiyyət qazanmasına şərait yaradan yeni qüvvə ehtiyatı, 
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gözlənilməz imkanlar meydana çıxır. Ağırlığı qaldırıb lazımi xalı 

udub komandanı təmin etdikdən sonra, idmançı sərancamında 

olan cəhtdən istifadə edərək riskə gedə bilər: 

Öz nəticəsini daha da yaxşılaşdıraraq sonra isə rekord vurmaq 

üçün səy göstərə bilər. Bu şərtlə  

yaxın rəqiblərin hərəkətlərinə nəzarət edilməlidir. 

Onların naliyyət və uğursuzluqları, hərəkətləri asanlıqla, 

yaxud çətinliklə, dəqiq müvəffəqiyyətsiz icra etməsi, müxtəlif 

yanaşma variantları qabaqcadan müəyyən edilən yanaşma və çəki 

artımları planlarınn dəyişdirilməsinə səbəb ola bilər. 

Ağırlıqqaldıranların öz taktikası vardır, onu qabaqcadan 

planlaşdırmaq lazımdır. Çox vaxt yarışın müvəffəqiyyəti düzgün 

müəyyən edilmiş taktikadan asılı olur. 
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TAKTİKİ HAZIRLIĞIN PSİXOLOGİYASI 
İdmançının taktiki ustalığı, onun müasir idmanda atletik 

hazırlığın 4 istiqaməti – fiziki, taktiki, texniki və psixoloji 

hazırlıq əsas götürülür. 

Fiziki keyfiyyətlərin zəif inkişafı, idmançının taktiki 

ustalığının artmasına mane olur. Texniki hazırlıq da idmançının 

taktiki fəaliyyətinin səmərəsinə təsir edir. Taktiki ustalıq müxtəlif 

psixi proses və funksiyaların – qavrayış, təsəvvür, diqqət, 

təfəkkür və s. tələb olunan inkişafı olmadan qeyri-münkündür. 

Taktiki hazırlıq ən əvvəl fiziki, texniki və psixoloji 

keyfiyyətlərlə sıx bağlıdır. Belə ki, fiziki inkişafın tələb olunan 

səviyyədə olmaması idmançıların taktiki ustalığına mənfi təsir 

edir. Taktiki hazırlıq həm də psixi proseslər zamanı qavrayış, 

təsəvvür, diqqət, təfəkkür və s. ilə həmahəng inkişaf edir. 

İdman fəaliyyətinin nəzəri əsaslarında deyilir ki, taktika öz 

quruluşuna görə üç mühüm amili təcəssüm etdirir.  

1.  İdman şəraitinin qavranılması,  

2. Taktiki məsələlərin fikrən həll edilməsi  

3. Psixoloji fəallıqla icrası.  

Birinci amil mahiyyət etibarı ilə ilkin mərhələ hesab olunur. 

İdmançının tam və dəqiq məlumatlar toplamaq bacarığı ilə 

səciyyələnir. 

Fəaliyyətin nəticəsi ondan zövq almaq, daxili psixoloji 

rahatlıq, insanın hiss və həyacanları və s.lər. Əksər hallarda 

insanın psixoloji hazırlığın onun fəaliyyət hazırlığından asılıdır. 

İdmançının psixoloji hazırlığı, idmanda təlim-tərbiyə 

prosesinin bir tərəfidir. Burada onun son məqsədi, idmançının 

münasibətlər sisteminin dəyişdirilməsi yolu ilə idman üçün 

həlledici əhəmiyyət kəsb edən şəxsiyyətin təşəkkülü və təkmilləş-

dirilməsinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Bu prosesin başlıca vəzifəsi idmançının psixoloji hazırlığının 

yaxşılaşdırılması və təşkilindən ibarətdir. 

Uzunmüddətli məşq proseslərinə psixoloji hazırlıq, xeyli 

əvvəldən başlayır və ümumi psixoloji hazırlıq adlanır. Yarışlara 

hazırlıq isə xüsusi psixoloji hazırlıq deyilir. Ümumi və xüsusi 
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psixoloji hazırlıqları arasında digər tədbirlər keçirilir ki, bunun da 

məqsədi, idmançının son mərhələsindəki psixoloji vəziyyətini 

əhmana salmaqdan ibarətdir. 

Psixi vəziyyətin səhmana salınması proqramı geniş psixoloji 

hazırlığın bir növ ixtisar variant hesab olunur. 

Şəxsiyyətin təşəkkül tapması və təkmilləşdirilməsi, hazırlığın 

son məqsədidir. Gündəlik tədbirlərin keçirilməsində vəzifə daha 

konkret qoyulur. İdmançıda elə xoşagəlməli psixi vəziyyət 

yaranmalıdır ki, məqşlərin və yarışların müvəffəqiyyətlə təşkili 

və aparılması təmin edilsin. Məsələn, bir idmançı həmişə 

məşqçinin tapşırıqlarını keyfiyyətli və məhsuldar yerinə yetirir, 

bir başqası isə onun candərdi icra edir. Birincidə işgüzarlıq, 

məşqetmə prosesinə vicdanlı münasibəti göstərir, yəni şəxsi 

xassiyyətlərini büruzə verir, ikinci isə günü ilə yaşayır yeni 

əhvali-ruhiyyəsini təzahür etdirir. 

İdmançının, sxemi öz əksini tapır ki, bunun da əsasını psixi 

hadisələrin üç əsas təkmil qrupu – proseslər, vəziyyətlər və 

xüsusiyyətlər təşkil edir. Qeyd olunanlar göstərir ki, idmançının 

psixoloji hazırlığında məqsəd şəxsi xüsusiyyətlərin təşəkkülü və 

təkmilləşdirilməsindən ibarətdir, məşqləri və yarışların 

müvəffəqiyyətini təmin edir. 

İdmançının psixoloji hazırlığını əsasən məşqçi həyata keçirir. 

Lakin buraya daxil olan bütün cəhətləri əhatə edə bilməz. 

Məsələnin həllində peşakar təcrübəli psixoloq, pedaqoq, idman 

rəhbərləri, idmançıların valideynləri və başqaları onun yaxın 

köməkçiləri iştirak edirlər. Lakin psixoloji hazırlığın bütün 

proseslərini yalnız məçqçi idarə edir. Rəhbərliyin düzgün və 

savadlı aparılması üçün o özü psixoloji cəhətdən hazırlıqlı və 

bilikli olmalıdır. İdman növü üzrə psxioloji biliklərə malik olmaq, 

yaranmış vəziyyətlərdə idmançıya təsir etmək, məşqlərdə, 

xüsusilə yarış zamanı baş verən gərgin şəraitlərdə belə özünü ələ 

almaq bacarığını, məşqçinin psixoloji hazırlığının ən mühüm 

xüsusiyyətləridir. Psixi hazırlıqda məşqçinin əsas köməkçisi onun 

fəaliyyətinin başlıca motivi, yetirmələrinin əldə etdiyi nəticələr, 

qazandıqları isə qələbələr və idman şöhrətidir. 
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Psixologiya dedikdə - “psixo” – ruh “logiya” elm deməkdir. 

İdmançının psixoloji hazırlığı, psixoloji keyfiyyətləri ilə müəyyən 

olunur. Psixoloji keyfiyyətlərə aşağıdakılar aiddir. İradi 

keyfiyyətlərə mərdlik, mətanətlik, özünü ələ almaq, qələbəyə 

inam, prinsipiallıq daxildir.  

Mənəvi keyfiyyətlər isə aşağıdakılardır - vətənpərvərlik, 

yoldaşlıq, humanistlik, kollektivçilik, dəqiqlik, nəzakətlilik 

intizamlılıq və s. aiddir. 

Sual oluna bilər ki, bəs taktiki fəaliyyətin psixiloji quruluşu 

necə anlaşılmalıdır? Burada yalnız xüsusi qabiliyyətlərindən və 

taktiki təfəkkürdən söhbət gedə bilər. 

Taktiki biliklər deyildikdə, konkret idman növündə fərdi və 

kollektiv taktiki xüsusiyyətlərin, onun inkişaf ənənələrinin, eləcə 

də görkəmli idmançıların taktiki fəaliyyətinə bələd olmağın 

kifayət etdiyini düşünməmək səhv olardı. Bunlarla yanaşı 

məşqçilərin qavrayış, diqqət və təfəkkür proseslərinin 

qanunauyğunluqlarını bilmələri olduqca vacibdir. Taktiki 

bacarıqların başlıca vəzifələri rəqibin fikrini qabaqcadan və 

vaxtında oxumaq, ona müvafiq olaraq, öz taktikasının sürətlə 

dəyişmək bacarığına malik olmalıdır. Əlbətdə qabaqcadan və ona 

müvafiq olaraq öz taktikasının sürətlə dəyişmək bacarığına malik 

olmalıdır. Əlbəttə, qabaqcadan planlaşdırma aparmaq, nəzarət 

etmək və yarış zamanı tənzimləmə aparmaq, nəzarət etmək də 

idmançının taktiki bacarığı deməkdir. 

Taktiki vərdişlər taktiki fəaliyyətlə bağlı olan fərdi və 

kollektiv icra proseslərinin avtomatlaşdırılması, sürətli axıcılığı 

və variantlığı ilə səciyyələnir. Taktiki qabiliyyətlə isə müxtəlf ola 

bilər. Burada idmançının fərdi xüsusiyyətləri qabarıq rol oynayır. 

Lakin dəqiq olmasa da həmin qabiliyyətləri qruplaşdırmaq 

mümkündür. Taktikanın özündə olduğu kimi, burada da 

məlumatların toplanması, fikri əməliyyatlar və konkret fəaliyyət 

zamanı qabiliyyətlər özünü göstərir. 

İndi isə dəqiq olaraq, ayrı-ayrı psixi proseslərin idmançı 

taktiki hazırlığı ilə əlaqəsinə diqqət yetirək. Sir deyil ki, hər bir 

taktiki hərəkət mürəkkəb və müxtəlif tərzdə sürətlə dəyişən 
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şəraitdə icra edilir. Taktiki fəndlərin müvəffəqiyyətlər tətbiqi 

məhz bu dəyişiklik və mürəkkəbliyin təxirə salınmadan nəzərə 

alınmasıdır.  

Qavrayışın müxtəlif növlərinin və xüsusiyyətlərinin iştirakı 

texniki, taktiki fəndlərin icrası olmadan qeyri-mümkündür. 

Burada görmə sahəsinin genişliyindən, gözlə təxmini ölçməni 

bacarmaqdan çox şey asılıdır. 

Qavrayışdan bəhs edərkən, onun zaman növündən də 

danışmaq yerinə düşərdi. Ona görə ki, hər bir idmançıdan ötrü 

müddət, sürət və ardıcıllıq amillərinin obyektiv inikası xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Yarışlar zamanı daxilində cərəyan yaranır. 

Qısa fasilə zamanı taktiki fəndlər işlədilir, sürət, onun temp və 

ritmi dəyişir, dinamik yaranır. Eyni sözləri məkan qavrayışı 

haqqında da demək mümkündür. Bütün bunlar idmançıların 

məşqetmə vəziyyəti, hərəkətlrin müntəzəm təkmilləşmə prosesi 

ilə sıx sürətdə əlaqədardır. 

İdman fəaliyyəti rəngarəng emosiyalarla zəngindir. Elə bir an 

ola bilməz ki, çılğınlığın özündən çıxma hallarının qarşısını 

almaq üçün iradi səy göstərmək laızm gəlməsin. Yalnız 

emosionallığın tüğyan etdiyi zamandamı? Əlbəttə yox”. Fiziki 

gərginliyin saxlanılmasında, psixi sabitliyin qorunmasında 

müxtəlif xarakterli maniyələrin aradan qaldırılmasında iradi səy 

göstərilir. İradi zəiflik ətalət burulğanına atılmaqdır. Xalq 

arasında deyildiyi kimi taleyin ümidinə qalmaqdır. Bu isə 

sahildən sahilə çırpılan gəmiyə bənzəməzmi? İradənin 

məqsədyönlük, təşəbbüskarlıq, müstəqillik, qətiyyətlilik, mərdlik 

kimi keyfiyyələri vardır. Yalnız bu keyfiyyətlərdən hər birinin 

məna çalarını, mahiyyətini özünə aydınlaşdırmalı, onların tərbiyə 

olunması yollarını müəyyənləşdirməlidir. Əks təqdirdə, müəllim 

üçün qaranlıq olan şagird-idmançı üçün zülmətə çevrilə bilər, 

hikmətli fikirlərlə rastlaşmaq mümkündür. Məsələn, müstəqillik 

kənar qüvvələrin köməyi olmadan qarşıya çıxan maniyələrin hər 

hansı bir şəxsi tərəfindən sərbəst sürətdə aradan qaldırılmasıdır və 

s. 
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Taktiki fəaliyyətdə həlledici əhəmiyyət kəsb edən psixi 

proseslərin təfəkkürüdür. Bu, psixoloji ədəbiyyatlarda taktiki 

təfəkkür kimi qəbul olunmuşdur. İstər qavrayış prosesi, istərsə də 

hərəki fəaliyyətlə sıx bağlıdır. İdmançı taktiki təfəkkürün kpməyi 

ilə sürətlə dəyişən vəziyyətləri qiymətləndirməyi bacarır və 

özünün taktiki fikirlərinin səhmana salır. Taktiki təfəkkür daşıdığı 

vəzifələrə görə müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olur. İdmançının 

əyani-obrazlı olması, əməli əhəmiyyət kəsb etməsi, aktivliyi, 

tezliyi, məqsədyönlüyü, müstəqilliyi, dərinliyi, genişliyi və 

tənqidliyi həmin xüsusiyyətlərin mahiyəti ilə bağlıdır. Yəni 

bunların taktiki fəaliyyətin meyarları, həm də simptomlarıdır. 

İdmançıların taktiki fəaliyyəti, istər fərdi olsun, istərsə də 

kollektiv, qabaqcadan planlaşdırılır. Bunun üçün yarışlara təsir 

edən amillər-rəqiblər haqqında məlumat, şərait və mühit, yarış 

şəraitləri, iqlim və s. nəzərə alınır. Konkret planların 

hazırlanmasında aşağıdakı amillər nəzərə alına bilən-yarışın 

məqsəd və vəzifələrinin aydınlaşdırılması, rəqibin, fiziki, taktiki, 

texniki və psixoloji hazırlığı, yarış şəraitlərinin nəzərə alınması, 

qarşıya çıxa biləcək manelərin qabaqcadan proqnozlaşdırılması 

və anlaşılması, qələbəyə aparan vasitələr və fəndlərin 

müəyyənləşdirilməsi, gözlənilməz hadisələrin baş verəcəyi 

ehtimali ehtiyat plana malik olmaq. Məşqçi ilə qabaqcadan əldə 

edilmiş razılığa əsasən idmançı bir taktiki hərəkətdən digərinə 

keçir, onun müstəqil qərar qəbul etməsi üçün şərait yaradır. 

Taktiki fəaliyyətin sürət və dəqiqliyini təmin etmək üçün xüsusi 

tapşırıqlar seçilir, bir-birindən fərqli olaraq idmançılarla yoldaşlıq 

görüşləri keçirilir, yarışların özündən də məşqetmə məqsədi ilə 

istifadə olunur, təhlillər aparılır və s. 

İdmançıların taktiki fəaliyyətinin səmərəli təşkilində onların 

taktiki qabiliyyətlərin xüsusi rol oynayır. Bunun fərdi psixi xassə 

kimi nəzərə alınması, taktiki təfəkkürün inkişaf etdirilməsində 

sərf edilən səyin səmərəliliynə mane olur. Beləliklə, idmançıların 

taktiki fəaliyyətinin psixoloji halları yalnız əməli işdə özünü 

doğrultduqda faydalı ola bilər. 
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İdmançının iradəsi yalnız şüurlu tərzdə çətinlikləri aradan 

qaldırma prosesində innkişaf edir və möhkəmlənir. İdman 

mübarizəsində idmançının iradi keyfiyyətlərinin tərbiyə olunması 

məşqlərdə, yoxlama və yarış proseslərində fiziki taktiki və texniki 

cəhətdən, eləcə də dözümlük baxımından güclü rəqiblərə 

mübarizə şəraitinin yaranması ilə mümkündür. Məşqçilər təlim 

proqrama daxil etməlidirlər. Yarış formasında keçirilən 

məşğələlər məşqçiyə imkan verir ki, idmançının iradi 

keyfiyyətlərini müəyyənləşdirsin və onun tərbiyə olunmasına 

kömək etsin. 

İdmançılarda yüksək əxlaqi və mənəvi mədəniyyətin tərbiyə 

olunması məşqçilər qarşısında duran az əhəmiyyətli məsələ 

deyildir. İdmançıların mənəvi keyfiyyətlərinin tərbiyyə 

olunmasında məşqçinin şəxsi nümunəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Məşqçilərin bunu daim yadda saxlamaları olduqca vacibdir. 

Yarışlar zamanı məşqçiləri həyacanlandırır, onları düşünməyə 

vadar edir, şübhəyə salır, inandırmağa, yeni dəlillər axtarmağa 

sövq edir. Sonra işgüzarlıqla aparıcının istiqamətləndirdiyi, 

dostcasına gedən fikir mübadiləsində idman yarışları və 

məşqlərin bu vəya digər məsələləri üzrə düzgün təsəvvür və 

anlayışlar formalaşır. İdman naliyyətləri tədricən, günbəgün, 

uzun illər boyu əldə edilir. Müasir idmanda yüksək naliyyətlər 

yalnız çoxillik müntəzəm məşqlər, məişət və idman rejiminə 

möhkəm əməl etməklə qazanılır. 

İdmançı buna psixoloji cəhətdən hazır olmalıdır. Əldə edilmiş 

hazırlıq səviyyəsi müntəzəm olaraq, məşq etmənin gedişində 

artırılır, təkmilləşir. Belə hazırlığın təmin edilməsi və qorunması 

üçün iki yol vardır. 

1. İdmanda məşqetmə motivlərininin müəyyənləşdirilməsi və 

təkmilləşdirilməsi 

2. Məşqetmə prosesinə xeyirxah münasibətin yaradılması 

Halbuki motivləşmənin özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır. 

İdmançının məşqetmə prosesindəki motivliyi, onun fəalliğı, 

mütəşəkkilliyi, intizamı, işin davamlılığı və nəticəsi ilə müəyyən 

edilir. 
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Motivləşmə idmançının tələblərinə əsaslanmalı, strateji, 

taktiki və texniki məqsədlərə tabe edilməli və konkret əməllərdə 

öz əksini tapmalıdır. 

Burada idmançını yüksək naliyyətlər  qazanmaq məqsədilə 

fasiləsiz olaraq məşqetmə prosesinə təhrik edən motivlər 

nəzərdən keçirilir. İdmançı, idman yolunu hansı məsafəsində 

olursa olsun onun qarşısında həmişə uzaq və çoxillik, yüksək 

səviyyəli prespektiv məqsədlərin qoyulması zəruridir. 

Gələcək üçün məqsəd gündəlik məşqetmə məqsədləri üçün 

əsas tutulduqda, idman təkmilləşməsinin hər hansı bir 

mərhələsində, işin keyfiyyətli görülməsi üçün şərait yaradır. 

Həmən məqsədlərin mərhələlərlə əldə edilməsi idmançının mətin, 

sakit və inamlı vəziyyətini təmin edir. Gələcək üçün nəzərdə 

tutulan məqsəd, idmançıya indiki və gələcək motivlər arasındakı 

fərqi başa düşməyə kömək edir. Yüksək idman göstəricilərinin 

yaratdığı fərəh hissləri idmançını ani sevinclərdən qorumağa 

imkan verir. 

İdman şöhrəti və ona istinad edilməsi, məşqetmə prosesinin 

motivləşmə sturukturunu möhkəmləndirir. Şöhrətlə bağlı müsbət 

amillərin inkişaf etdirilməsi, bu şöhrətin yayılmasına kömək edir. 

Məşqçi öz fəaliyyətində həvəsləndirmə və cəzalandırma 

tədbirlərinə əl atmadan keçinə bilməz. Həvəsləndirmə və 

cəzalandırmanın səmərəsi, onların ədalətliliyi, gücü vaxtında 

edilməsi, forması, idmançı və məşqçinin fərdi xüsusiyyətləri, 

idrəetmənin üslubu və s. ilə təyin edilir. Sözlə həvəsləndirmə, 

sadə görünsə də təsirlidir. Xeyirxah sözlər demək, vaxtında 

əsaslandırılmış tərif, idmançıya yeni güc verir. Həvəsləndirmə, 

fərmanlardan, nişanlardan, jetonlardan, medallar və 

mükafatlardan, eləcə də təşkil olunmuş səfərlərdən istifadə oluna 

bilər. Həvəsləndirmə idmanda uzunmüddətli marağın və yüksək 

fəallığın qorunmasında etibarlı stimul hesab olunur. 

Kollektivdə qərarların qəbulunda idmançıların iştirak etməsi, 

onların fəallığını artırır, idmanla bağlı problemlərin dərindən 

anlaşılamsını təmin edir. Məşqetmənin emosionallığın 
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yüksəltmək, idmançının motivi üçün tək halda, yaxud qrup 

halında keçirilən məşqlərdən geniş istifadə olunur. 

Elə etmək lazımdır ki, məşqlərdən zövq almaq mümkün 

olsun. Buna görə də hər bir məşqçi emosionallıq baxımından kçik 

yarış adlandırırlar. Keçirilən yarışlarda belə bu rolu yerinə yetirir. 

Məşqetmənin emosionallığını artırmaq üçün xüsusi musiqi 

proqramlarına da müraciət olunur. 

İdmançıların arzularına müvafiq olaraq yeni plastinkalar əldə 

edilir. İdmançıların arzusu nəzərə alınmalıdır. 

Məşqetmə prosesində fəallıq göstərərk, güclü motivlərə malik 

olmaq, məşqçi şəxsiyyəti ilə bilavasitə əlaqədardır. 

Məşqçi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır: 

İdmançılarla ünsiyyəti adi insani normalar əsasında qurmaq, 

həm kamil, məsləhətçi, yaxın yoldaş olmaq, mülayim və kəskin 

xarakter göstərmək, işdə güzəştə, adamların alçaldılmasına, 

təhqirinə, qeyri-adi gərginliyə yol verməmək. 

İradəlilik, təçkilatçılıq, icraçılıq, əməksevərlik, mütəşəkkillik, 

məqsədyönlülük məsələlərdə nümunə olmaq. Bütün idmançılara 

münasibətdə tələbkarlıq və hörmət göstərməkdə eyni səviyyədə 

olmalı. 

Məşqetmə prosesində idmançı motivi elə bir sınaq daşıyır ki, 

bununla məşqçinin ustalığı yoxlanılır. Yüksək səviyyəli məşqçi o, 

adama deyilir ki, idmançılarına son imkanlarınadək işlətməyi 

bacarır və eyni zamanda, qarşılıqlı xoş münasibətlərin 

qorunmasına səy edir. 

İdman insanlara sevinc, naliyyət qazananlara isə xoşbəxtlik 

gətirir. Bu mübarizə və qələbə xoşbəxtliyi, özünəqiymət və şöhrət 

hissləri, özünün və başqalarının qarşısında vəzifələrini yerinə 

yetirmək, idman uğuru və həyat müvəffəqiyyətləri, ictimai 

qiymət və vətənpərvərlik hissləri deməkdir. 

Fiziki tapşırıqların icrasında fizioloji amillərlə yanaşı, 

psixoloji amillərdə nəzərə alınır. Ən sadə şəkildə bu, konkret 

həcm və intensivliyi malik olan məşqetmə icrasında həyata 

keçirilir. 
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Motivləşmə sistemi məşqetmə prosesləri üçün yaxşı təşkil 

olunmuş köməyə çevrilir. Vəzifənin icrası ilə bağlı qorxu hissi 

idmançı tərəfindən dərk edilir, yada dərk edilmir. Belə hallarda 

onun icra imkanları xeyli aşağı düşür. 

İdmançı öz vəzifəsinin icrasında əvvəl baş verən qorxu 

xüsusilə yuxu və yataqdan qalxma qabarıq formalaşır. İnoxondrik 

sindromun da idmançının öz vəziyyətinə həddən artıq diqqət 

yetirməsi və həyacan keçirməsi ilə xarakterizə edilir. 

Elə səbəblər yaranır ki, bununla məşqləri buraxmağa dəyər, 

yaxud hər hansı tapşırığı icra etməmək olar. İdmançı özünə öz 

qüvvələrinə inam sayəsində icrasında olan hərəkətlərə mənfi 

münasibətin dəyişə bilir. 

İdmançılar intensiv məşq edirlər. 

İmkanların yenidən bərpa olunmasına münasibət məşqlərarası 

fasilədə meydana gəlir. İdmançı yorğunluğa, xoşagəlməz hallara 

fikir verməli, həmişə özünün sağlamlığı üçün narahat olmalıdır. 

O, tapşırığın icrasından sonra tam bərpa oluna bilər. Sürətli və 

keyfiyyətli bərpa olunmaq üçün təbabət, əmək və idmanla yanaşı 

psixoloji amillərin də əhəmiyyəti çoxdan sübut edilmişdir. 

Ruh düşkünlüyünü aradan qaldırılması, diqqətin yorğunluğu 

ilə mübarizə və bərpaolunmaya sarsılmaz inam, onun icra 

metodikasının düzgün seçilməsi və s. elə vacib psixoloji 

amillərdir ki, bərpa prosesinin vaxtında yüksək səviyyədə təmin 

edir. 

Məşqlər fasiləsiz və çətin keçirilərsə psixi gərginlik 

əlamətlərin həddindən artıq olacağı şəksizdir. İdmançı başa 

düşməlidir ki, bu məşqlərə olan qanuni reaksiyadır. İdmançı 

bilməlidir ki, həyacanla bağlı olan dəyişikliklə müvəqqəti hal 

hesab edilir. 

Müəllim və məşqçinin fəaliyyəti və şəxsiyyətinin psixoloji 

səciyyəsi. 

Gənc nəslin inkişafında müəllim və məşqçi başqa fənn 

müəllimləri kimi yüksək ideya-siyasi səviyyəyə müsbət səciyyəli 

fərdi və peşə keyfiyyətlərinə malik olmalıdır. Onda, xalq 

mənafeyi, təmiz mənaviyyat və ictimai məsuliyyət və 
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münasibətdən kəskin prensipiallıq kimi keyfiyyətlər 

səciyyələndirilməlidir. Bu keyfiyyətlərin mənimsədən, fiziki və 

psixi cəhətdən inkişaf etmiş süurlu və fəal üzvünü yetişdirə 

bilməz. Müəllim və məşqçinin fəaliyyəti heçdə maneyəsiz və 

çətinliklərsiz cərayan etmir. Bunların obyektiv və subyektiv 

çətinliklərin mühüm cəhətlərindən biri də məşqçi-müəllim 

müxtəlif elm sahələrinə dair müvafiq biliklərə yiyələnməsinin 

zəruriliyidir. Öz fənnini deyil, bədən tərbiyə nəzəriyyəsi və 

metodikası ayrı-ayrı idman növləri üzrə, eləcə də anatomiya, 

fiziologiya, biologiya, gigiyena, idman təbabəti, biomexanika, 

fizika ümumi və yaş psixologiyası, sosial psixologiya və s. 

sahələr üzrə biliklərə malik olsun. 

Subyektiv çətinliklər isə iki qrupa ayrılır.  

Birinci qrupa, fəaliyyətin icrasına mane olan fərdi 

xüsusiyyətlərlə bağlı çətinliklər daxilidir. 

Fərdi xüsusiyyətlər deyildikdə, sinir sisteminin xassələri və 

temperament, xarakterli və qabiliyyətlər nəzərdə tutulur. 

İdman pedaqogikası, fiziki tərbiyə problemləri, təlim-məşq 

prosesi nəzəriyyə və metodikası ilə bağlı temperament 

problemlərinin öyrənilməsi ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir 

insan şəxsiyyəti təkrarolunmazdır. İnsana anadangəlmə xas olan 

psixi keyfiyyətlər, əslində temperamentin xassələrindən ibarətdir. 

Temperament haqqında ilk məlumat bizim eradan V əsrdə 

Hippokrat vermişdir. O, temperament tiplərini insan bədənində 

olan bərk və maye cisimlərlə – qan, selik, sarı öd və qara ödlə 

əlaqələndirmiş, onları həmin cisimlərlə mənaca bağlı olan 

sanqvinik, fleqmatik, xlorik və mexanxolik adlandırmışdır. 

Onların fizioloji əsası haqqında söylədikləri isə fizioloq 

İ.Pavlovun sinir fəaliyyətinin tipləri barədə təlimi ilə təkzib 

edilmişdir. Beləliklə, Hipokratdan bizə qalan yalnız tepperament 

tiplərin adi olmuşdur. 

İ.Pavlovun təliminə görə, temperament tiplərinin fizioloji 

əsasını mərkəzi sinir sistemini qanunauyğunluqları təşkil edir. Bu 

təlimin üstünlüyü odur ki, sinir sisteminin iştirakı olmadan heç 

bir fəaliyyət mümkün deyil. 
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İ.Pavlov mərkəzi sinir sisteminin faəliyyətini dörd tipə 

ayrılmışdır. 

Sanqvinik tipi üstünülk təşkil etdiyi insanlar – qüvvətli, 

müvazinətli, diribas, tez coşub, tez də sakitləşirlər, çevikdirlər və 

alovludurlar. 

Sanqvinik tipin üstün cəhətləri, təşkil etdiyi adamlar həmişə 

özülərini narahat hiss, hər işə qarışır, insalarla təmas yaratmağı 

xoşlayır, tanımadığı adamlarla ünsiyyətə girməkdən çəkinmirlər. 

Tez-tez suallar verir və tələsikliyə yol verir. Məqsəd aydınlığını 

itirirlər. 

Həmçinin hərəkətlərə münasibətlərində həmişə sabit qalan 

olurlar, çox başladıqları işi yarımçı qoyurlar. Qeyri-ciddidirlər, 

çətin işdən yan keçirlər, məsələlərin həllində düşüncə sabitliyi, 

dəyanətliyi, dözümlüyü az olur. 

Məşqçilər bu idmançılarla işləməli olduqda ilk növbədə 

motivasiya və məqsəd aydınlığının sabitliyini təmin etməyə səy 

göstərməlidir. 

Fleqmatiklər – qüvvətli, müvazinətli və asta, həmən tipdə 

olan insanlar “gec coşub, gec sakitləşirlər” fleqmatik-tipin 

üstünlük təşkil etdiyi insanlar səbirli təmkinlidirlər, qərar 

qəbulunda, fəaliyyətdə tələsikliyə yol vermir, hər şeyi yüz ölçüb, 

bir biçirlər. Onlar üçün məsələlərə təfəkkür movqeyindən 

yanaşmaq xoşdur. Taktiki planların müzakirəsində həvəslə iştirak 

edir. Daxili hisslərini biruzə verməyi sevmirlər. Motivasiyaya 

malik olmaq, məqsədi dəqiqləşdirmək, nəticənin əldə edilməsi 

üçün təkidli olmaq, onların xarakter xüsusiyyətləridir. Qısa olaraq 

onların nitqi və hərəkətləri yubandırıcıdır. İş icra etmək və ya söz 

gec çatır, işə adət çətin keçir. Yarış yerinə onları iki həftə 

qabaqca gətirmək məsləhətdir. 

Melanxoliklər – zəif sinir tipinə malik olurlar. Bu tipin 

üstünlüyü isə məşqçidə huşsuzluq, ətalət, unutqanlıq, 

qətiyyətsizliyin yaranmasına kömək etməsindədir. 

Subyektiv çətinliklər yalnız temperament tipləri ilə deyil, 

yuxarıda qeyd edildiyi kimi, digər səbəblərlədə əlaqədar ola bilər. 

Bu tipdə olan insalar qapalı, fiziki və zehni işdən tez yorulurlar, 
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əhvalı tez pozulan, inciyən, çox hissiyyatlı, narahatlıqla qəbul 

edirlər. Ən kiçik uğursuzluğu uzun müddət unuda bilmirlər, 

hadisələr qarşısında qorxu hissi keçirir, elə olurki, adi 

zədələnmədən huşunu itirə bilir. Belə sadə halda çıxış yolu tapa 

bilmir. Baş vermiş hadisələrdə bu tipin nümayəndələri özlərini 

müxtəlif cür aparırlar. Hər bir tipin ayrı-ayrılıqda öz üstünlüyü və 

zəif xüsusiyyətləri vardır. Müasir idmanda o zaman naliyyət 

qazanmaq olur ki, idmançı çıxışa qədər (start) öz əsəblərini 

saxlaya bilsin, idman bacarığını səmərəli və düzgün 

bölüşdürməyi rəqibinin düşünülmüş taktiki mübarizəyə məcbur 

etməyi bacarmalıdır. Belə vəziyyətdə zəif sinir tipinə malik olan 

idmançılar, böyük idman yarışlarında özünü müsbət cəhətlərini 

nümayiş etdirir və qələbə qazanır. 

Xoleriklər – qüvvətli, müvazinətsiz, coşqun, nəhayət bu tipdə 

olan insalar tez coşub, gec sakitləşirlər. Hərəkətləri cəld və 

qətidir. Hadisələr haqqında az fikirləşirlər yaxşı reaksiyaları olur, 

az istirahətdən sonra tez məşqə keçə bilirlər. Sədaqətli dost və 

yoldaşdırlar, qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün onu axıra 

qədər çatdırmaq və tapşırığı yerinə yetirmək və onları aldatmaq 

çətin olur. 

Çatışmayan cəhətləri isə onları tənqid etmək mənfi nəticə 

verir, yarış qabağı çəki itirilməsinə səbəb olur, yüksək danışır, sir 

saxlaya bilmir. 

Subyektiv çətinliklərin aradan qaldırılması yalnız xüsusi səy 

göstərməklə mümkündür. 

“Xolerik”–məşqçi-müəllim öz emosiyalarını cilovlamağı 

bacarmalı, görəcəyi iş hər tərəfli planlaşdırmalı, başqaları ilə 

müqayisədə, fiziki inkişafı aşağı səviyyədə olan yeni başlayan 

uşaqlara da daha da diqqətlə yanaşmalıdır. 

“Melanxolik”–məşqçi-müəllim isə diqqətlilik, müşahidəçilik, 

xeyirxahlıq, işgüzarlıq kimi xüsusiyyətlər özündə inkişaf 

etdirməlidir. 

“Fleqmatik” – özündə ləng tərpənişliyi aradan qaldırmalı, işdə 

səriştəli və səliqəli olmalı, uşaqlarla təmasa daha çox meyl 

göstərməlidir. 
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Subyektiv çətinliklərin aradan qaldırılması əvvəla müəllimin 

ustalığından (əyani vəsaitlərdən yerli-yerində istifadə etmək, 

izahati işi, hərəkətlərin nümayiş etdirilməsi), ikincisi onun 

məşqçi-müəllim və idman kollektivləri arasından öz nüfuzundan, 

peşəsini sevməsindən, didaktiv və metodik bacarıqlarından, hər 

bir dərsə canlı maraq yarada bilmək qabiliyyətindən asılıdır. 

Məşqçi-müəllim nüfuzu eyni zamanda onun şəxsiyyətinə xas 

olan xüsusiyyətlərlə - əməksevərlik, işgüzarlıq, qayğıkeşlik, 

xeyirxahlıq, uşaqlara yaşından asılı olmayaraq, hörmətlə 

yanaşmaq, eyni zamanda, yüksək tələbkarlıq göstərmək, ədalətli 

olmaq, qarşılıqlı anlaşmaya, ünsiyyətə meylli olmaq və s. ilə 

qazanılır. 
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İDMANÇILARIN TEXNİKİ HAZIRLIĞININ  

PSİXOLOJİ ƏSASLARI 

 

Texnikanı icra etmək bacarığına idmançının texniki hazrılğı 

deyilir. Texniki hazırlıq 3 hissədən ibarətdir: tac və əsas 

hərəkətlər; baza texnikası, texniki təkmilləşmə və yaxud əsas 

hərəkətlər. 

Baza texnikası – məşqçi-müəllim 10-12 yaşından, 16-17 

yaşına qədər idmançının baza texnikasını formalaşdırır. Baza 

texnikasının sayı nə qədər çox və keyfiyyətli olsa onun yarışlarda 

qalib gəlmə şansı bir o qədər artar. Eyni zamanda idman 

növlərindən asılı olaraq müxtəlif çıxış vəziyyətləri, tutmalar, 

yanaşmalar, hərəkətlər icrasında ağırlıqdan, ayrılmaq və s. aid 

etmək olar. 

Klassik hərəkətlərin texnikasının təkmilləşdirilməsi - 

vasitələrinə bunları göstərmək olar:  

1. Hərəkətlərin kompleks şəkildə verilməsi: hərəkətlərin 

biomexaniki təhlili və analizi 

2. Yeni hərəkətlərin tərtib edilməsini planlaşdırmaq: 

Yuxarı ətraf əzələ quruplarına, gövdə, aşağı ətraf hərəkətləri 

vermək, video və kinoqramlardan istifadə etmək, texnikanın 

elementlərində dəyişiklik aparmaq. 

3. Ağırlıqqaldırmada məşq zamanı yarış qaydalarına 

uyğunlaşmaq: hərəkətlərin icrası zamanı sürətli gücə üstünlük 

vermək. 

4. Fiziki keyfiyyətləri təkminləşdirmək: onlardan qüvvə, 

sürət, cəldlik, elastiklik, dözümlülük. 

Hərəkətlərin texnikasının icrası biomenxaniki əsaslara görə 

qurmaq. 

İdmançının dayaq sahəsi, ağırlıq mərkəzi, mərkəzdən qaçma 

qüvvəsi, müqavimət, tarazlıq, sürət, istiqamət (həmçinin getdiyi 

yol) çəki, elastikliyi, bir sözlə idman növlərinin müxtəlifliyindən 

asılı olaraq, fizikanın mexnaiki bölməsi bunlara cavab verir. 

Hər bir müəllim-məşqçi öz yetişdirmələrinin yalnız fiziki 

imknalarını deyir, eyni zamanda onların psixoloji vəziyyətlərində 
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inkişaf etdirilməsi qayğısına qalmalıdır. Məhz bu baxımdan da 

böyük idmanında özünəməxsus psixologiyası yaranmışdır. 

İdmançılarda qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq göstəriləcək 

nəticəni qabaqcadan təxmini də olsa, təsəvvür etmək üçün şərait 

yaranır. 

İradi keyfiyyətlər, o zaman özünü qabarıq tərzdə büruzə verir 

ki, çətinlikləri dəf etmək, maneyələri aradan qaldırmaq tələb 

olunsun. 

Fiziki-psixi gərginliklər və s. hallarla daxili çətinliklərin 

həmahəngliyi diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. 

İdman fəaliyyəti zamanı əzələ qrupunun gərginliyi prosesində 

iradi gərginliyin dərəcəsi və davamlığı aşkar edilə bilər. 

İradi səygöstərməyi bacarmadan tələb olunan iş həcminin 

təmin ediləcəyini düşünmək düzgün olmaz. Yoxlamalar göstərir 

ki, yarışlar zamanı bəzi idmançılar, xüsusilə yeniyetmələr 

taqətdən tez düşürlər. Məhz iradi səy göstərilməklə əzələ 

durğunluğu aradan qaldırılır. Mübarizə davam etdirilir. Bu zaman 

rejimə əməl etmək işində iradi səy etməyin əhəmiyyəti böyükdür. 

Burada mənəvi tələbatlar da məsuliyyət hissi və ictimai borc da 

idmançının yeni adət və vərdişlərə uyğunlaşdırır. 

İdman məşqləri fəaliyyətin digər növlərindən özünün kəskin 

və qüvvətli emosianallığı ilə fərqlənir. 

İdman fəaliyyəti prosesində bir sıra dəyişikliklər baş verir. Bu 

çətinliklərdən yarışlarda qarşıya çıxacaq gözlənilməz çətinliklərin 

məşqlər zamanı nəzərə alınması və onların aradan qaldırılması 

yollarının müəyyənləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Qələbənin qazanılacağına möhkəm inam, çətinliklərii aradan 

qaldırmaq üçün özündə qüvvə duymaq fərəhli haldır. Əksinə 

olaraq zədələnmək, yaxud müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq halları 

baş verdikdə idmançıda )yeniyetmələrdə inamsızlıq, cəsarətsizlik 

yaranır) 

İdman yarışlarının təntənəli şəraitdə keçməsi geyim 

formalarının hərəkətlərə müvafiqliyi, tamaşaçıların azərkeşliyi, 

hakimlərin obyektivliyi yarış iştirakçılarında yüksək 

emosianallığı təmin etməklə bərabər onlarda qələbəyə inam 
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əzmini artırır. İdman fəaliyyəti elə bir prosesdir ki, onun 

müvəffəqiyyətli təşkili aşağıdakıların vəhdət halında 

götürülməsini tələb edir. Fiziki inkişaf, hərəkətlərin yerinə 

yetirilməsi texnikası məşğələlərin təşkilat formaları, məşqin 

məqsəd və məqçi konkret olaraq idman növü üzrə psixoloji 

tələbləri nəzərə almaqla müvafiq pedaqoji prosesin təşkilini də 

bacarmalıdır. İdmana olan marağın yaranması və inkişafı tərbiyə 

prosesində, eləcə də idman ustalığının artırılmasında və müxtəlif 

idman növlərinin rekord nəticələrinə nail olmaq üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də marağın psixoloji təbiəti ilə 

tanışlıq idman fəaliyyəti prosesində idmançı şəxsiyyətinin 

formalaşmasının əsas psixoloji qanunauyğunluqlarının anlamaq 

işində mühüm rol oynaya bilər. 

İdman vərdişlərin əsası planlı şəkildə məktəb illərində 

qoyulur və sonralar daha səmərəli inkişaf imkanlarına malik olur. 

Məhz buna görə də hələ məktəb dövründə bədən tərdbiyəsi 

müəllimi və məşqçilər şagirdlərdə ilkin idman vərdişlərinin 

düzgün təşəkkülü qayğısına qalmalıdırlar. 

İdman vərdişləri hərəki vərdişlərin növlərindəndir. İdman 

vərdişləri də insanın həyat və fəaliyyətində mühüm rol oynayır. 

İdman vərdişlərinə yiyələnməklə insanda yeni hərəkət 

formalarının təşəkkülü və hərəki aparatın yüksək inkişafı təmin 

olunur. İdmanla bağlı hərəki vərdişlərə yiyələnmələrinin 

qayğısına qalmaq lazımdır. 

Vərdişlər yarandıqda fəaliyyətin başlıca ünsürləri 

avtomatlaşır. Lakin icra olunan fəaliyyət yenə də şüurlu fəaliyyət 

olaraq qalır. 

Lakin, idmanla bağlı hərəki vərdişlərdə tamamilə başqa 

vəziyyət müşahidə edilir. Bu vərdişlər daim icra edilən işə 

məsuliyyətli münasibəti bəsləməklə bağlı olur. Məhz buna görə 

də idman vərdişləri, ümumiyyətlə vərdişə xas olan əlamətləri 

özündə əks etdirməklə yanaşı, həmişə şüurlu şəkildə icra olunan 

iş kimi qalır. Xüsusilə, burada idmançının öz hərəkətlərini dərk 

etməsi zəruriyyəti meydana gəlir. 
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Hərəki vərdişlərə yiyələnmənin ilkin mərhələsində icra 

olunan hərəkətlərin dərk olunmasına böyük ehtiyac hiss olunur. 

İcra etdiyi hərəkətin düzgün olduğunu dərk etdikdə vərdişin 

yaranması da sürətlənir, lakin hərəkətlərin sadəcə olaraq düzgün 

və ya səhv olduğunu dərk etmək kifayət deyildir. Bu hərəkətlərin 

nə üçün düzgün və ya səhv olduğunu anlamaq zəruridir. 

Ümumiləşdirmədə yol verilən səhvlər aradan qaldırılır. 

Hərəki vərdişlərə yiyələnmənin ikinci mərhələsi daxili 

ləngimənin sürətlənməsi ilə xarakteziə olunur, ona görə də bu 

mərhələnin ayrı-ayrı hərəkətlərin qismən fərqləndirilmsəi 

mərhələsi adlandırmaq olar. İkinci mərhələdə hərəkətlərin 

icrasında özünü göstərən bir sıra səhvlər aradan qaldırılır. 

Bu mərhələdə hərəkətlərin əlaqəliliyi tədricən yaxşılaşmağa 

başlayır. Lazım olmayan hərəkətlər aradan qalxır. İcra olunan 

hərəkətlər üzərində görmə nəzarətinin rolu birinci mərhələyə 

nisbətən xeyli azalır, əksinə əzələ-hərəkət və müvazinət, eləcə də 

qavrayışın rolu yüksəlir. 

Hərəki vərdişlərin yaranmasının üçüncü mərhələsi sabitləşmə 

adlanır. Bu mərhələdə əvvəlki iki mərhələdən fərqli olaraq, 

hərəkətlər təkmilləşməyə başlayır. Eyni zamanda vərdişlərin 

möhkəmlənməsi prosesi sürətlənir. Ayrı-ayrı hərəkətlərin 

qarışdırılması, səhvlərə yol vemrə halları aradan qalxır. İcra 

prosesləri bir-birindən kəskin sürətdə fərqlənməyə başlayır. 

Hərəki təsəvvürlər daha da aydınlaşır. Bu zaman idmançı icra 

etdyi bütün hərəkətləri tam dəqiqliyi ilə təsəvvür edə bilir. Ona 

görə də icra olunan hərəkətlərin dərk olunması prosesi asanlaşır. 

Hərəkətlər üzərində görmə nəzarəti tamamilə aradan qalxır. 

Avtomatlaşma prosesi kəskin sürətdə qabarmağa başlayır. 

Hərəkətlər daha tez sürətlə icra olunur. Onların icra dəqiqliyi 

yüksəlir. İdmançı artıq hərəkətlərə yol vermədən tələb olunan 

vəzifənin vaxtında və düzgün yerinə yetirilir. 

Üçüncü mərhələdə hərəki vərdişlər daha çox davamlı xarakter 

daşıyır, ona görə yaranmış vərdişlər səhvlərin bir arada olması 

yol verilməzdir. Aparılan psixoloji tədqiqatlar sübut edir ki, 

idmanda hərəki vərdişlərə yiyələnmənin mərhələləri arasında 
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sədd qoymaq düzgün deyildir. Vərdişə yiyələnmə vahid bir 

prosesdir, bu tədricən yüksələn xət üzrə gedir. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, hərəki vərdişlərə yiyələnmədə ayrı-ayrı 

idmançılar arasında fərdi xüsusiyyətlərlə əlaqədar olaraq, 

müəyyən fərqlər də mövcuddur. İdman sahəsinə ilk dəfə qədəm 

basan insanlarda fərdi xüsusiyyətlər müşahidə olunur. Belə 

adamlarda vərdişlərin yaranmasındakı birinci mərhələ daha çox 

vaxt apardığı halda, peşakar idmançılar hər hansı bir yeni hərəki 

vərdişə yiyələnmə prosesində birinci mərhələyə az vaxt sərf edir. 

Sonrakı mərhələlərdə də bu vəziyyət özünü qabarıq göstərir. 

İdman vərdişlərinə yiyələnməkdə münasibətlərin xüsusi rolu 

vardır. Düşünülmüş və məqsədə müvafiq münasibətlərdən 

istifadə etmək idman vəridşlərinin yaranmasını təmin edir. İdman 

vərdişlərinin inkişaf edib formalaşması haqqındakı fikirlər 

psixoloji ədəbiyyatlardan yeni məsələ deyildir. Mövcud 

mənbələrdə vərdişlərə münasibət müxtəlifidir. Bəziləri bunu 

fəaliyyətin avtomatlaşmış komponenti hesab edir, digərləri 

şüursuz ifadə edilən hərəkətlər adlandırır, hətta bunu ixtiyari 

surətdə şüurlu yerinə yetirilən hərəkətlərdən daha təkmil, daha 

yetkin və düzgün sayırlar. Sonuncuların bu şəkildə başa 

düşülməsi o deməkdir ki, şüurlu fəaliyyət,  şüurlu sürətdə şüursuz 

əməliyyata çevrilir. Digər tərəfdən bu fikrin elmiliklə heç bir 

əlaqəsinin olmadığı İ.M.Seçenovun aşağıdakı sözləri ilə qəti 

sürətdə isbata yetirilmişdir. Görkəmli fizioloq vaxtı ilə yazmışdır 

ki, icra edilən hərəkətlər icra prosesi baxımından nə qədər yaxşı 

əzbərlənərsə, onlar insan iradəsinə bir o qədər çox tabe olar və 

yaxud, əskinə.... Əgər belə olmasaydı onda şüurluluq prinsipi də 

öz əhəmiyyətini itirmiş olardı. Vrədişlərin yaranması və onların 

fəaliyyət prosesində özünü biruzə verməsi, əvvəldən axıra kimi 

şüurlu insan fəaliyyəti olaraq qalır. İ.M.Seçenovun ixtiyari 

fəaliyyət nəzəriyyəsi İ.P.Pavlovun baş beyin qabığının siqnal 

fəaliyyəti və hərəki vərdişlərin yaranmasının şərti reflektor 

nəzəriyyələri vərdişlər haqqında belə bir fikri yürütməyə imkan 

verir. Hərəki vərdişlər, əzbərlənmiş insan fəaliyyətidir. 



 76 

İnsan sözlə ifadə etməyi bacardığı hər nə varsa, bunların 

hamısı onun tərəfindən başa düşülür, dərk edilir. Yəni həm 

birinci, həm də ikinci siqnal sistemləri vasitəsi ilə çatdırılan 

qıcıqlandırıcılar anlaşılır. 

Hərəki vərdişlərin qazanılmasında sözün rolu xüsusilə 

böyükdür. Bu, hər şeydən əvvəl, ona görə belədir ki, söz xüsusi 

insan qıcıqlandırıcısıdır. 

İ.P.Pavlovun tədricən desək, “Sözlər mövcuda siqnallarıdır, 

yəni siqnallar siqnallarıdır” 

İdman fəaliyyətində hərəki vərdişlərin yaranmasının dörd 

mərhələdən ibarət müəyyənləşdirilməsi, fikrimizcə daha səmərəli 

olardı. Hər bir mərhələnin konkret vəzfiələri 

müəyyənləşdirilərkən sözə olan münasibəti, ondan istifadə yolları 

və onun rolu aydın rəsəvvür edilməlidir. Həmin mərhələlər 

aşağdakılardan ibarət ola bilər. 

Birinci mərhələ - Öyrənilməli olan vərdişlər haqqında dəqiq 

və əhatəli təsəvürlərin yaradılması. Müəllim sözü, izahalar, 

ümumiyyətlə, duyma və qavrama proseslərinin yüksək maraqla 

aparılması üçün bütün analizatorların oyanma vəziyyətini təmin 

edən vasitələrdən istifadə edilməsi. 

İkinci mərhələ - Nəzəri biliklərin əməli tədbiqi, hərəki 

proseslərdə nümayiş etdirilməsi, birinci və ikinci siqnal sistemləri 

vasitəsi ilə öyrətmə, məlumat vermə prosesinin davam 

etdirilməsi. 

Üçüncü mərhələ - Hərəki vərdişlərin ən kiçik səhvlərə belə 

yolvermədən, avtomatlaşmış halda, yüksək ritm, temp və 

savadlılıqla icrası. 

Dördüncü mərhələ - Avtomatlaşma səviyyəsinin idman növü 

tələblərinə, idmançının şəxsi keyfiyyətlərinə və gələcək 

vəzifələrə müvafiq tərzdə qorunması, müxtəlif təkrarlar, təmrinlər 

və təkmilləşmə proseslərinin aparılması. 

Hər bir mərhələnin təşkili və müvəffəqiyyətlə başa 

çatdırılmasında sözdən istifadənin rolu da nəzərə alınır. Ona görə 

də şərh etmə və izahat işlərinin mərhələlər üzrə ayrı-ayrılıqda, 

fərqli cəhətlərlə aparılması başlıca məsələ hesab edilir.  
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Texniki hazırlığın psixoloji quruluşuna, xüsusi hərəkət, 

vərdişlər, bacarıqlar, hərəki reaksiyanın tempi ilə bağlı 

xüsusiyyətlə təşkilidir. 

Xüsusi biliklər deyildikdə, aşağıdakılar nəzərdə tutulur.  

a) hərəki fəaliyyətin texnikası haqqında anlayış.  

b) hərəki təsəvvürlər. 

Hərəki fəaliyyətin texnikası haqqında hərəki vəzifələrin daha 

səmərəli həlli ilə bağlı mahiyyətin idmançının baş-beyin 

qabığında ümumiləşmiş inikasıdır. Anlayışların yaranması, 

idmançı, idman terminlərinə yiyələnmək mümkündür. 

Hərəkətlərin texnikasına dair anlayışlar idman-texniki 

təfəkkürünün əsasını təşkil edir. Hərəki təsəvürlər konkret hərəki 

vəzifələrin həllini təmin edən idmançı fəaliyyət və hərəkətlərinin 

obrazlarından ibarətdir. Hərəki təsəvvürlər fəaliyyət və 

hərəkətlərin bilavasitə təkrar icra edilməsi ilə formalaşır. Hərəkət 

haqqındakı təsəvvürləri, hərəki təsəvvürlərdən ayırmaq lazımdır. 

Hərəki vərdiş deyildikdə əzbər öyrənilmiş hərəki fəaliyyət başa 

düşülür. Hərəki vərdiş tam avtomatlaşma şüurlu hərəkət olub, 

yüksək təkmilləşmə səviyyəsinə malik dəqiq və qənaətlə icra 

edilən keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə malik hərəkətdir. 

Vərdişlərə, fiziki hərəkətlərin texnikasına yiyələnmək, hərəki 

fəaliyyəti idarə etməyi öyrənmək, onları məkan, zaman 

parametrlərinə görə idarə etmək və sərf edilən səyin intensivliyini 

təmin etmək deməkdir. İdmanla məşğul olarkən, hərəki təcrübəyə 

yiyələnən idmançı müəyyən hərəki bacarıqlar əldə edir. Hərəki 

bacarıqlar əldə edilmiş biliklər və təcrübə əsasında hərəkətlərin 

əldə edilmiş biliklər və təcrübə əsasında hərəkətlərin icrasının 

təkmilləşdirilmiş vasitələridir. 

Idmançının hərəki fəaliyyətinin dəyanəti və səmərəliliyi bir 

sıra psixi proses funksiyaların inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır ki, 

buraya psixomotoruka, duyğular, qavrayış, təsəvvür, təfəkkür, 

hafizə, diqqət və s. daxildir. Aydın məsələdir ki, idmançıların, 

texniki hazırlığının psixoloji əsasları, hər bir idman növü üçün 

xarakterik olub hərəki fəaliyyətin tənzim edilməsində iştirak edən 

psixi proses və hərəki funksiyaların məqsədəyönlü 
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təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Fiziki tapşırıqların texnikası 

müxtəlif duyğularla əlaqədardır ki, bunların da ən başlıcası əzələ- 

hərəkət, vestibülyar, toxunma üzvü, görmə, eşitmə duyğularıdır. 

Əzələ-hərəkət duyğuları, fiziki hərəkətlərin düzgün icrasında 

o hiss siqnalların qəbulunda mühüm əhəmiyyətə malikdir ki, 

onlar hərəkət aparatından zühur edir, hərəkət duyğuları və 

qavrayışları şəkilində şüurlu daxil olurlar. İ.M.Seçenov onlar 

“əzələ hissi” adlandırmışdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, əzələ-hərəkət duyğularının inkişaf 

səviyyəsi ilə idman ustalığı arasında birbaşa əlaqə vardır. 

Əzələ-hərəkət duyğuları, hərəkətlərin düzgün 

əlaqələndirilməsində böyük rol oynayır. Əzələ-hərəkət 

duyğularında baş verən pozuntuluq, bilavasitə hərəkətlərin 

pozulmasına səbəb olur. 

İdman hərəkətinin icra texnikasında əzələ gərginliyinin  

böyük əhəmiyyəti vardır ki, bunun da aşağıdakı xüsusiyyətləri 

aşkar edilmişdir. 

- Əzələ səyi duyğuları, yəni sərf edilən fiziki gücün dərəcəsi, 

məslən, ştanq qaldırmaq və s. 

- əzələ gərginliyi zamanı hiss edilən müqavimət duyğuları, 

məsələn, avarçəkmə, üzgüçülük və s. 

- əzələ gərginliyinin davam etməsi duyğuları və onların 

dəyişməsi, məslən, gimnastika və s. 

- hərəkət sürəti duyğuları, məsələn, sprint və s. 

- hərəkət istiqamətlərinə əks olunan qüvvələrin aradan 

qaldırılması ilə əlaqədar olan müqavimət duyğuları və s. 

İdmançıların texniki hazırlığında böyük rol oynayan toxuma 

duyğularının aşağıdakı növləri vardır. 

1.Münasibət duyğuları. İdman mübarizəsində rəqibin fikir və 

düşüncələrinin təyin edilməsi 

2.Təzyiq etmək duyğuları. Ağırlıqqaldırma, gimnastika, 

süvüllə tullanmada tutma gücünün müəyyənləşdirilməsi və s. 

3.Titrəmə duyğuları. İdmançı hərəkətlərinin idman alətləri ilə 

“bərabərləşdirilməsi”nə kömək edir, yaxud hərəkətin vasitəçisi 

olur. 
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Hərəkətlərin qavranılmasını formalaşdıran kompleks 

duyğularda, hərəki aparatın vəziyyəti haqqında siqnal verən üzvü 

duyğuların xüsusi rolu vardır. Onlara əzələ və oynaqlardakı ağrı 

duyğuları, həmçinin əzələlərin sərbəst və yüngüllük duyğuları 

daxil edilir. Üzvü duyğuların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar 

işçi üzvün və bütün bədənin fiziki vəziyyətini əks etdirir, ümumi 

əhval-ruhiyyəsinin əsasını təşkil edir ki, bu da idman 

hərəkətlərinin səmərəli icrasına kömək edir. 

Fiziki hərəkətlərin icrasında görmə və eşitmə duyğularının 

böyük rolu vardır. Onlar əsasən, istiqamələndirici və tənzimedici 

funksiyanı yerinə yetirir, idman hərəkətlərinin dərk edilməsinə 

kömək edir. Əsas anları artırır, icranı qiymətləndirir, düzəlişlər 

edir, hərəkəti, fəaliyyəti idarə edir. 

Fiziki hərəkətlərin icrasında qavrayışların da əhəmiyyəti 

böyükdür. Hərəkət qavrayışı, idman fəaliyyətinin icrası, texniki 

priyomların müxtəlif xüsusiyyətləri və xassələri, xarakteri, 

forması ampilitudası, istiqaməti, səy müddəti, sürət və tezliyi, 

bədən və onun ayrı-ayrı hissələrinin müxtəli vəziyyətidə inkişaf 

edir. 

Fiziki hərəkətlərin zaman qavrayışında hərəkətlərin 

müddətliliyi, sürəti, ardıcıllığı, temp və ritm böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Burada müxtəlif analizatorlar sistemi iştirak edir. Lakin 

vaxtın dəqiq diferensiallığını ginestik və eşitmə duyğuları verə 

bilir. 

İ.M.Şeçenov onları “kiçik müddətlər üçün əla ölçülər” hesab 

etmişdir. Bütün hərəki fəaliyyətlə ömrün uzanması ilə, tezliyi 

ardıcıllığı, temp və ritm ilə xarakterizə edilir. İdmançının 

müvəqqəti hərəki münasibətlərinin forması temp və ritmin 

qavranılmasında ibarətdir. 

Temp – qavrayışının əsasını əzələ-hərəkət duyğularını 

ardıcıllıqla dəyişməsi təşkil edir. Burada hərəkətin fazalarının bir 

birini əvəz etməsi baş verir. Fiziki hərəkətlərin mütəşəkkilliyi 

onların quruluş, əlaqələri fəaliyyətin tempindən çox asılıdır. Ona 

görə də hərəkətin optimal tempinə yiyələnmək, idmançıların 

texniki hazırlığının vacib məsələlərindən biridir. Tempin, 
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hərəkətlər zümrəsinin idman növləri üçün əhəmiyyəti xüsusilə 

böyükdür. 

Ritm idmançıların texniki hazırlığında xüsusilə ciddi 

əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, məlum olur ki, texniki hərəkətlərin 

icrasında nə üçün idman fəaliyyətinin ritmliyi dəyişməməlidir. 

Əgər o dəyişərsə, hərəkət və fəaliyyətin xarakteri dəyişər. 

Xüsusi qavrayışlar kontakt idman növləri üzrə məşqlər 

prosesində duyğular, qavrayışlar, diqqət və s. inkişafı nəticəsində 

formalaşır. 

Xüsusi hərəkətlər qavrayışın əsasını müxtəlif analizatorlara 

daxil olan qıcıqların incə tərzdə baş verən diferensiyasını təşkil 

edir. Əzələ-hərəkət aparatı görmə, vestibuliyator, eşitmə 

duyğuları və qavrayış burada əsas rol oynayır. İdman 

təcrübəsində “zaman hissi”, “məsafə hissi” və s. kimi 

xüsusiləşmiş duyğular mövcuddur. 

Fiziki hərəkətlərin icrasında diqqətin böyük rolu vardır. 

İdmançının diqqətin mərkəzləşdirilməsi kimi meydana gələn 

qabiliyyəti onun qavrayışını hər şeydən yayındırır, yalnız icra 

edilən hərəkətə yönəldir. Ona görə də bu diqqətin əhəmiyyəti 

ağırlıqqaldırmada, yüngül atletikada start, dəmir lövhə kürəni 

itələmək, tullanmaq, kimi idman hərəkətlərində xüsusilə vacibdir. 

Diqqətin həcmi mürəkkəb hərəkətlərin bir sıra ünsürlərinə 

ciddi nəzarət tələb edən texniki vasitələrin icrasında böyük 

əhəmiyyətə malkdir. 

Diqqətin bölüşdürüləsi sürətlə dəyişən mürəkkəb şəraitlərdə 

texniki vasitələrin icrası üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir (idman 

mübarizələri, oyunlar). 

Diqqətin keçirilməsi, bir hərəkətdən digərin sürətlə və dəqiq 

keçməyə kömək edir. Məsələn, bir dəqiqədə idmançı öz diqqətin 

altı obyektiv üzərinə keçirə bilər. Əgər diqqətin bölüşdürülməsi 

kompleks hərəkətləri təmin edirsə, diqqətin keçirilməsi dəqiqlik 

və vaxt ehtiyatı, onların ardıcıllığını və növbəliyini təmin edir. 

Texniki hərəkətlərin səmərəli icrasında diqqətin 

davamlılığının əhəmiyyəti böyükdür. O, uzun müddət icranın 

sabitlik və etibarlığını təmin edir. 
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İdmançıların texniki hazırlığında öyrənilən hərəkətlərin 

şüurlu yadda saxlanmasının ciddi əhəmiyyəti vardır ki, bu da 

hərəki hafizəsi qeyri-mümkündür. 

Hərəki təsəvvürlər proqramlaşdırıcı, məşqedici və 

tənzimləyici funksiyaları icra edir. Əgər birinci xüsusiyyət, yeni 

hərəki fəaliyyətə yiyələnməkdə, idman texnikasının bərqərar 

olduğu başlanğıc mərhələlərdə əsas hesab olunursa, ikinci və 

üçüncü xüsusiyyətlər idman ustalığı mərhələsində, texnikanın 

yiyələnməkdə ciddi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, onlar hər hansı 

bir idman növündə texnikanın əsasını təşkil edir. 

 

İdmanda hərəki vərdişlərin aşağıdakı psixoloji 

xüsusiyyətləri vardır. 

1. Hər bir hərəki fəaliyyət bir sıra ünsürlərdən ibarətdir. 

Məsələn: ağılıq qaldırmada, klassik hərəkətlərdə yerdən dizə 

qədər dartma, dartaraq pəncələrə getmə, hoppanaraq ayaqları 

yana ataraq çöməlmək, çöməlmədən qalxaraq, ağırlığın sinədən 

düz qollar üzərinə yarım çöməlməklə qayçıvari üsulda ağırlığın 

itələnməsi, fiksa edərək ağırlığı yerə qoymaq. Lakin bu ünsürlərin 

cəmi vərdişləri təyin etmir, əksinə hərəkətin tam olan xarakteri, 

onun ünsürlərini şərtləndirir, onları başlıca vəzifəyə mürəkkəb 

texniki fəaliyyətə tabe edir, bu vəzifənin həlli üçün onları 

vasitələrə çevirir. 

Təkmilləşmə. Hərəki fəaliyyətin bütün ünsürlərinin icrasında 

yüksək təkmillilik hərəkətin dəqiqliyi vərdişlərin sabitliyi və 

elastikliyi tələb olunur. 

İdmançıların texniki hazırlığında əzələ-hərəkət duyğularının 

inkişafı müşahidə edilir ki, bu da hərəki fəaliyyətin məkan, 

zaman və güc komponentlərinə görə dəqiq əlaqələndirmənin 

yaradılmasına imkan verir. Hərəki vərdişlərin yaranması 

sahəsində fəaliyyət qənaətlə və səmərəli icra edilir. 

Məşqlər prosesində hərəki vərdişlərin sabitliyi təmin olunur. 

Onlara mane olan amillərisə aradan qalxır. 

Vərdişlərin dəqiqliyi və sabitliyi ilə yanaşı onların 

elastikliyidə formalaşır. İdmançı hərəkət icrasının müxtəlif 



 82 

vasitələrinə yiyələnir, onlardan dəyişən şəraitdə müvafiq 

olanlardan daha geniş istifadə edir. 

Avtomatlaşdırmalar. Avtomatlaşma hərəki vərdişlər üçün 

qanuni halda onlar öz quruluşu etibarı ilə müxtəlifdir. Ona görədə 

müxtəlif idman vərdilərinin yaranması sayəsində avtomatik icra 

edilən hərəkətlərin sayı və dərəcəsi də müxtəlif olur. Məsələn 

ağırlıqqaldırmada klassik hərəkətlərin icrasında vərdişlərinin 

strukturu müəyyən təkrarlar sistemindən ibarətdir. Lakin bu tipdə 

olan vərdişlərin xarakterik cəhəti odur ki, bütün hərəkətlərin 

şüurlu icrasına baxmayaraq, avtomatlaşma yüksək dərəcə kəsb 

edir. Hərəki vərdişləri avtomatlaşması, idmançının şüurlu 

fəaliyyətini istisna etmir. 

Dərketmə. İdmançının hərəki fəaliyyəti həmişə dərk ediləndir. 

Vərdişlərin yaranma prosesi və onların fəaliyyətdə istifadə 

olunması əvvəldən axıra kimi şüurlu prosesdir. Vədrişlər öz 

mexanizminə görə nə qədər avtomatlaşsa da, həmişə şüurlu 

olaraq qalır. Deməli bütün avtomatlaşmış hərəkətlər yalnız şüurlu 

icra edilir, ona görə ki, idmançı icranın məqsədini, vəzifələrini və 

nəticələrini başa düşür. 

İdmanda hərəki vərdişlərin formalaşması prosesi üç 

mərhələdən ibarətdir. 

İcra texnikası haqqında zəruri anlayış və təsəvvürlər 

yaratmaq. Bu mərhələdə görmə duyğuları və qavrayışlar isə 

dağınıqlı və səpkin olur. Hərəkətin icrası üçün təşəbbüs 

göstərildikdə kobud səhvlərə, xeyli artıq hərəkətlərə yol verilir. 

Hərəki vərdişlərin keçirilməsi müsbət mahiyyətli olmur. 

Vərdişlərin icra vasitələrinə yiyələnilir, hərəkətlərin düzgün 

icrası üçün zəruri olan səmərəli hərəkətlər möhkəmləndirilir. 

Nəticədə, hərəki təsəvvürlər tam və dəqiq olur, əzələ hərəkət 

duyğuları və qavrayışlar anlaşılır, səlisləşir. Lakin hərəkətlərin 

icrasında görmə nəzarəti zəifləyir, hərəkətlərin icrası tədricən 

keyfiyyətli olur, zəifləyir, onun bölüşdürülməsi imkanları artır. 

İdmançı səhvlərdən xilas olur. 

Vərdişlər möhkmləndirilir və təkmilləşdirilir. Hərəkətlərin 

icrası maksimal dəqiqlik və differensiyalılıqla səciyyələnir. 
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Hərəki fəaliyyət sürətlə, az enerji sərfi ilə icra edilir. Görmə 

nəzarətinin zəruriliyi aradan qalxır. Nəzarət yalnız əzələ-hərəkət 

duyğularının köməyi ilə həyata keçirilir. Hərəki vərdişlər 

sabitləşir və yolları dəyişir. 

İdmançılar məşqlər keçir və yarışlarda olurlar. Bu mərhələ 

başa çatmır, davam edir. 

Hərəkət vərdişlərinin yaranmasında bir sıra 

qanunauyğunluqlara əməl etmək lazımdır. 

1.Hərəki vərdişlərin yaranması fəaliyyətdə tərəqqi-

irəlləyişdir. Nəticələin artım ənənəsini möhkəmləndirilməsidir. 

2.Nəticələrin artımı qeyri-bərabərdir. İdman vərdişlərinin 

başlanğıc mərhələsində nəticələr sürətlə artır, sonra bu artım 

zəifləyir. 

Bu onunla izah olunur ki, idmançı başlanğıcında hərkətin icra 

mexanizmlərini mənimsəyir, sonra isə texnikanın 

təkmilləşdirilməsinə keçir. 

3.Nəticələr sıçrayışlıdır. Mövcudluğuda inkar edilmir. 

4.Vərdişin təkmilləşdirilməsi mərhələsində, nəticələrin 

sabitliyi baş verir. Vərdişlərin ayrı-ayrı mərhələdə nəticə artımı 

ləngiyir. Bu da onunla izah olunur ki, vərdişlərin 

təkmilləşdirilməsinə tədbiq olunan vasitələr və texniki artım 

təmin etməyə bilər. 

Belə hallarda həm vasitələrdə, həm də məşq metodikasında 

əsaslı plan dəyişiklikləri lazımdır. 

Yüksək ixtisaslı ağırlıqqaldıranların mənəvi və xüsusi 

psixoloji hazırlığının məqsəd və vəzifələri. 

Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının məqsədi – 

Beynəlxalq, Avropa, Dünya və Olimpiya oyunlarında nəzərdə 

tutulan yüksək idman nəticələinə nail olmaqdan ibarətdir. 

Bununla əlaqədar olaraq aparılan mənəvi və psixoloji hzırlıq 

qarşıdakı yarışlarda və həmin yarışlara hazırlığı prosesində rast 

gələ biləcək böyük mənəvi və psixoloji çətinliklərin aradan 

qaldırılmasına ağırlıqqaldıranın (idmançının) hər tərəfli 

hazırlanması işinə yönəldilir. Həmin ümumi məqsədə müvqafiq 

olaraq, qarşıda duran vəzifələr sistemli və onların məşq 
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prosesnidə həyata keçirilməsinin ardıcıllığı qabaqcadan müəyyən 

edilir. Mənəvi hazırlıq yarışlar prosesində və yarışda-kənar 

vaxtlarda (məişətdə, cəmiyyətdə) davranışın müəyyən norma və 

tələblərinin yerinə yetirilməsinin məşq edilməsindən ibarətdir. 

Mənəvi hazırlığın vəzifəsi – idmançıda müəyyən davranış 

normalarına riayət olunması vərdişlərinin (adətlərinin) 

formalaşmasından ibarətdir.  

Psixoloji hazırlığın vəzfiəsi isə psixikanın (əsəb sisteminin) 

müxtəlif xarakterli əsəbi gərginliklərin nisbətən asanlıqla aradan 

qaldırılmasına imkan verə biləcək səviyyədə məşq etdirilməsi 

kimi ifadə olunur. Ağırlıqqaldıranın fəaliyyətini xarakterini 

qabaqcadan müəyyən edən gərginliklər, adətən, səbəblər 

mübarizəsi kimi təzahür edir. 

Təcrübəli - məşqçi həmin vəzifəni çox vaxt bu kimi sözlərlə 

ifadə edir: “rəqibə qalib gəlməkdən əvvəl öz-özünə qalib gəlmək 

lazımdır” bu isə o deməkdir ki, idmançının qələbə qazanmaqdan 

ötrü diqqəti yayındıran bütün amilləri dəf etməli, qarşıya 

qoyduğu məqsədə nail olmaq işinə mane olan bütün səbəbləri və 

bununla bağlı tələbləri aradan qaldırmalıdır. 

Ağırlıqqaldırma idmanında - idmançıların mənəvi 

keyfiyyətləri 

Azərbaycan xalqının özünə xas olan çoxlu mənəvi 

keyfiyyətlərdən söz açılır, bunlardan ən çox prinsipallıq, 

əməksevərik, yoldaşlıq (kollektivçilik, vətənpərvərlik, 

beynəlmiləlçilik, humanizim, nəzakətlilik, ictimai fəallıq, 

qənaətçilik, intizamlılıq, dəqiqlik, düzlük, təvazökarlıq, 

yaradıcılıq, yeniçilik və s. kimi keyfiyyətlər haqqında tez-tez 

danışılır. 
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MƏNƏVİ KEYFİYYƏTLƏRİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN VASİTƏLƏRİ VƏ 

ÜSULLARI 

 

Prinsipiallıq – anlayışı ltında müəyyən prinsiplərin ardıcıl 

sürətdə həyata keçirilməsi anlaşılır. 

Prinsip – nəyə isə daxili inam, nə barədə isə fikir, davranış 

norması qaydası deməkdir. Əsl psinsipiallıq dərin elmi biliklərə, 

düzgün dünyagörüşünə əsaslanır. İdmançının fəliyyətindən ötrü 

prinsipiallıq rəhbər müddəa, əsas qayda qanun və göstəriş rolunu 

oynayır. 

Prinsipiallığın tərbiyə edilməsi əqidəlik və əqidə tərbiyəsi ilə 

qarşılıqlı sürətdə bağlıdır. 

Əqidələr həm şəxsi bilik və təcrübəyə həm də başqa 

adamların bilik və təcrübəsinə əasalanır. Onlar idmançıda onun 

öz işinə, mülahizələrinə və hərəkətlərinə inam yaradır. Beləliklə, 

prinsipialıq qanunları, davranış qaydalarını və onların həyata 

tədbiq etmək üsullarını bilmək əsasında təkmilləşir, bu zaman 

yadda, saxlamaq lazımdırki, bilik prinsipiallığın 

təkmilləşdirməyin ilk mərhələsidir, onun yalnız başlanğıcıdır. 

Həmən keyfiyyətin təkmiləşdirilməsi zamanı lazımı hərəkət 

qaydalarının əməli sürətdə tədbqi vacibdir. Bundan ötəri məşqçi 

və ağırlıqqaldıran (idmançı) məşq prosesində müəyyən 

prinsiplərə müvafiq olaraq qərarların qəbul edilməsini tələb edən 

vəziyyələr yaratmalı və həmin prinsiplərini təsir qüvvəsini 

yoxlamalıdırlar. 

Prinsipiallığın tərbiyyə edilməsi zamanı yadda saxlamaq 

lazımdır ki, hər bir prinsip müəyyən bir vəziyyətdə tətbiq oluna 

bilər. 

Prinsipin başqa vəziyyətdə tətbiqi adətən acınacaqlı nəticələrə 

gətirib çıxarır. 

Yüksək dərəcəli idmançı müəyyən prinsipləri özü tədbiq 

etməlidir, onların tədbiqini yoldaşlarınada müəyyən qədər 

öyrətməlidir. O, bu və ya digər vəziyyətdə davrnaış 
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qanunauyğunluqlarına dair biliklərini başqalarına öyrəməli öz 

prinsiplərini göz bəbəyi kimi qorumalıdır. 

Prinsipiallıq yalnız məşq prosesində deyil, həmdə gündəlik 

həyatda müstəqil təmrinlər yolu ilə təbiət və cəmiyyət qanunlarını 

dərk etmək yolu ilə hasil olunmalıdır. 

Prinsipiallıq yoldaşlarla, məşqçi ilə, digər adamlarla 

mübahisələrdə, həmçinin daha çox idmançıların özü-özü ilə əqli 

“mübahisələrin”in gedişində qazanılır. Belə “mübahisə” və 

müzakirələrin mövzusunu məqşçi yaxud ağırlıqqaldıranın özü 

müəyyən edir. Həmin mövzularda məşq prosesinin və idmançının 

yarışlarda baş verə biləcək bu və ya digər vəziyyətlərdəki 

davranışının vacib problemləri öz həllini tapmalıdır. 

Müəyyən vəziyyətdə idmançının hərəkətlərinin doğruluğunu 

və düzgünlüyünü başqa adamlar (məşqçilər) yoldaşlar və şəxslər 

tərəfindən etiraf edilməsi də prinsipallıq tərbiyyəsi sahəsində 

böyük rola malikdir. İdmançının doğruluğuna şübhə edilərsə, o, 

özünün haqlı olduğunu sübut etməyə çalışır.  

Uğurlu sübut prinsipiallıqğı təkmilləşdirməyə kömək edir. 

Sübut etmənin uğursuzluğu inamsızlıq yaradır və prinsipiallığın 

kamilliyini azaldır. 

Əməksevərlik - əməyə məhəbbətlə, səylə yanaşmaq demək 

qabiliyyətidir. 

Yüksək ixtisaslı idmançıların əməyi yüksək idman 

göstəriciləri əldə edilməsindən ötrü zehni və fiziki gərginlik tələb 

edən məqsədyönlü fəaliyyət formasında öz əksini tapır. 

İdmançının (ağırlıq qaldıranın) və hər hansı əməyi idmançı yalnız 

elə halda sevə bilərki, bu zaman əmək prosesi onda məmnuniyyət 

hissi doğursun özünü yaxud məşqçini qarşıya qoyduğu vəzifələri 

müvəffəqiyyətlə qarşıya qoyduğu tapşırıq və vəzifələr güc çatan 

olmalıdır. Çox vaxt deyirlərki məşq-xoşagəlməz ağır zəhmətdir. 

Əgər məşq prosesi ilə, gərginliklərlə əlaqədar olaraq, idmançıda 

mənfi emosiyalar əmələ gəlirsə, bu əmək sevərliyin tərbiyyə 

edilməsi və təkmilləşdirilməsi sahəsində yanlış metodikanın 

tətbiq olunmasına dəlalət edir. Hətta ən ağır zəhmət belə müsbət 

emosiyalar doğurmalıdır, bu hlda zəhmətin nəticələrinin 
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doğurduğu məmnuniyyət hissi idmançıda daha böyük çətinlikləri 

aradan qaldırmaq həvəsi oyatmalı, onda “döşəməyə nifrət” hissi 

əmələ gətirməməlidir. Döşəmə (körpücük) onun zəhləsini 

aparmamalıdır. Nəticələri məmnuniyyət hissi doğurmayan iş 

adamı təngə gətirir. 

Əgər fəaliyyətin məqsədi əldə edilməzsə ya həmən fəaliyyət 

məqsədin əldə olunmasına mane olarsa, yaxudda məqsəd 

başqaları tərəfindən qoyularsa, ağırlıqqaldıranın isə həmən 

məqsədə nail olmaq həvəsi olmazsa, belə fəaliyyət adamı 

usandırır. Çətin məsələlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması üçün 

tapşırıqlar etmək, çarpışmaq və yarışlarda əmək sevərliyi tərbiyyə 

etmək vasitəsidir. Əldə olunan nəticələrin başqa adamlar 

tərəfindən qiymətləndirilməsi əmək sevərliyin tərbiyyə 

edilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yüksək dərəcəli 

ağırlıqqaldıranların öz fəaliyyətinin nəticələrini çox vaxt 

başqalarının verdiyi qiymət vasitəsi ilə qiymətləndirir. 

Onun fəaliyyəti yalnız öz tələbatının deyil çox vaxt hər 

şeydən əvvəl ictimai (komandanın, idman cəmiyyəti, dövlətin) 

tələbatın ödənilməsinə yönəldilir. Yarışlarda ağırlıq qaldıranların 

çıxışının mənfi qiymənləndirilməsi onun əmək sevərliyini azaldır, 

müsbət qiymət isə onu daha böyük fəallıqla çalışmağa 

həvəsləndirir. 

Buna görə də yüksək ixtisaslı idmançılarda əmək sevərliyi 

tərbiyyə edərkən çatışmamazlıqlar barədə çox ehtiyatla və əksər 

hallarda fərdi sürətdə  danışmaq, onun hərəkətlərindəki müsbət 

cəhətləri aşkar etmək və beləliklə çatışmamazlıqların aradan 

qaldırılması əmək sevərliyin daha da təkmilləşdirilməsi ilə onu 

fəal işə səfərbər etmək lazımdır. Çıxışından sonra idmançıya 

onun bacarıqlarının ümumi-qeyri konkret mənfi 

qiymənləndirilməsinə xüsusən yol verilə bilməz. 

Bu güclü mənfi emosiyaların əmələ gəlməsinə və bir qayda 

olaraq əmək sevərliyin (çalışqanlığın) xeyli azalmasına səbəb 

olur. 

Kollektivçilik – kollektiv eyni məqsədlə, daima birgə işləmək 

yaxud məşq etməklə bağlı olan, birləşən adamlar qrupu deməkdir. 
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Ağırlıq qaldıranların kollektivçiliyi – yoldaşcasına əməkdaşlıq və 

qarşılıqlı yardım, şəxsi mənafeyin şüurlu sürətdə ictimayi 

mənfeyə tabe edilməsinə əsaslanan birlik deməkdir. Həm ayrıca 

idmançının həmdə bütövlükdə komandanın idman kollektivinin 

müvəffəqiyyət əldə etməsindən ötrü kollektivçilik tərbiyyəsinin 

böyük əhəmiyyəti vardır. 

Ağırlıqqaldıranların kollektivçiliyi mənəvi keyfiyyət kimi 

idman nailiyyətinin əsasını təşkil edir. 

Həmən keyfiyyətin təkmilləşməsi işi məşqçinin şəxsən 

maraqlandırır. Əgər kollektivin, kamandanın başqa üzvləri, 

idmançıya mənəvi cəhətdən kömək etməzlərsə, idmançı yarışlara 

müvəffəqiyyətlə hazırlaşa bilməz.  

Məşq prosesinin qarşısında duran vəzifələrin həyata 

keçirilməsi zamanı hər bir idmançı yalnız şəxsi tələbatını 

ödəyərsə bu halda kollektivdə əsil yoldaşlıq münasibətləri əmələ 

gələr, əgər yüksək ixtisaslı idmançı məşq prosesi ilə və həyatla 

bağlı məsələlərin həllində öz yoldaşına kömək edərsə, buna cavab 

olaraq onda özünə qarşı hörmət, hüsn – rəqabət hissi və lazım 

gələrsə kömək etmək həvəsi görür. 

Deməli yoldaşlara, məşqçiyə, cəmiyyətdə kollektivdəki başqa 

adamlara münasibət kollektivçiliyin başlıca prinsipidir. 

Kollektivçiliyin təkmilləşdirilməsi idmançının şəxsi 

vəzifələrinin qoyuluşu və yoldaşlarının məşq etməsinin 

məqsədlərinin aşkar edilməsi yolu ilə davam edir. 

Cari və prespektiv vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsində 

yoldaşlarına və bir-birinə kömək etmək kollektivçiliyi 

təkmilləşdirməyin əsas üsuludur. Bu zaman yadda saxlamaq 

lazımdır ki, komandanın, kollektivin ümumi nəailiyyətində 

kollektivin hər bir üzvününü öz xidməti və payı olur. Ona görə 

müvəffəqiyyət qazanan idmançı bunu yaddan çıxarmamalıdır və 

yarışlardan qayıtdıqdan sonra onun qələbəsində müəyyən qədər 

xidməti olan hərkəsə (hətda aşağı xidmətçilərdə) bütün kollektivə 

təşəkkürlüyünü bildirməlidir ki, onlarda bu nailiyyətin hamıya 

məxsus olduğunu duya bilsinlər. Kollektivin bu vəya digər üzvü 

ona kömək göstərirsə, yüksək ixtisaslı idmançı məşq prosesində 
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də belə hərəkət etməlidir. Kömək göstərmək və təşəkkür etmək 

özündə kollektivçilik keyfiyyətini tərbiyyə etməyin əsas 

üsuludur.  

Bütün adamlara kömək göstərməyə və göstərdikləri köməyə 

görə onlara təşəkkür etmyə çalışmaq və bu əsasda özündə 

müəyyən vərdişlər yetişdirmək kollektivçilik keyfiyyətini 

təkmilləşdirməyin vasitəsidir. 

Vətənpərvərlik – bu ağırlıq qaldıranın öz vətəninə, dövlətinə 

milli ənənəsinə xas olan, cəmiyyətinə və kollektivinə sədaqəti 

deməkdir. 

Vətənpərvərliyin təşəbbüskeşliyin təkmilləşdirilməsi 

kollektivçiliyin təkmilləşdirilməsi ilə sıx sürətdə bağlıdır. Öz 

kollektivini hər şeydən üstün tutan, kollektivin idman 

cəmiyyətinin, ölknin hörmətinin qazanan idmançı öz cəmiyyətinə 

həmişə sadiq qalır. Əgər o, bir kimsə tərəfindən xüsusən yuxarı 

vəzifələri şəxslər (müdrüyyət, məşqçi və s.) tərəfindən 

alçaldırılırsa, bu zaman belə amillər vətənpərvərliyin 

təəssübkeşliyin təkmilləməsinə öz mənfi təsirini göstərir. Belə 

hallarda (idmançı (ağırlıq qaldıranı) öz kollektivindən çox 

asanlıqla üz çevirə bilir. Onu daha yüksək qiymətləndirən başqa 

cəmiyyətə keçə bilər. Deməli vətənpərvərlik (təəssübkeşlik) 

tərbiyyəsi xidmətlərinə və azacıq belə azaltmadan fəaliyyətinin 

müsbət qiymətləndirilməsinə görə, idmançının kollektividə 

tutduğu özünəlayiq yerin müəyyən edilməsi yolu ilə aparılır. 

Ağırlıq qaldıranın nailiyyətlərinin, yaxud onun komandada, 

kollektivdə tutduğu mövqenin alçaldılması onda təhqir edilmək 

və incidilmək duyğusunu meydana çıxarır. Xüsusən belə təhqir 

edilmək haqsız olduqdan – idmançıya daha ağır təsir bağışlayır. 

İdmançının ictimayi (tabeçilik, ərazi və başqa) tələbatının 

ödənilməsi, vətənpərvərliyin (təəssübkeşliyin) tərbiyə edilməsi 

vasitəsidir. İdmançının təlabatının ödənilməsi onun və mənsub 

olduğu kollektivin üzvlərinin fəaliyyətinin yüksək dərəcədə 

qiymətləndirilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Kollektivin 

nailiyyətləri də vətənpərərliyi (təəssübkeşliyi) təkmilləşdirməyi 

vacib şərtlərindəndir. 
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Beynəlmiləlçilik – hər bir millətə hörmət edilməsi dostluq və 

əməkdaşlıq uğrunda, şovinizmə və millətçiliyə qarşı mübarizədə 

bütün xalqların hüquq bərabərliyinin müdafiə edilməsi tərzində 

ifadə olunur komanda da, idman kollektivində adətən müxtəlif 

millətlərin nümayəndələri məşğul olurlar. Kollektivçiliyin, milli 

və irqi ayrıseçkiliyə yol vermədən bütün insanların dostluğunun 

tərbiyyə edilməsi vasitəsinə beynəlmiləlçilik təkmilləşdirilir. 

Məşq prosesində əməkdaşlıq duyğusu mühüm yer tutur, milli 

üstünlük yaxud natamamlıq hisslərinə yol verilmir. Bir nəfər 

adama xas olan nöqsan cəhətin bütün kollektivə, qrupa, yaxud 

xalqa aid edilməsinə yol verilməməlidir, yadda saxlamaq lazımdır 

ki, natamam bir insan kimi münasibət bəslənilən idmançıda 

millətçilik, sovinizm duyğular, onda yalnız həmən duyğuları 

nümayiş etdirən idmançıya qarşı deyil, həm də komandaya, xalqa 

qarşı neqativ münasibətin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xaricdə 

və ölkənin daxilində digər xalqların mədəniyyətinə və 

ənənələrinə ehtiramla yanaşılmalıdır. Özünü düzgün aparmaq və 

nəzakət qaydalarını gözləmək lazımdır. Beynəlmiləlçiliyin 

təkmilləşdirməklə əlaqədar olaraq, məşq prosesində müxtəlif 

millətlərdən olan şəxslərlə yaxşı əlaqələri yaratmaqla bağlı 

tapşırıqlar verilməlidir. 

Belə yaxşı münasibətlər birgə məşqlərin gedişində ümumi 

məsələlərin həlli zamanı daha tez yaranır. Çalışmaq lazımdır ki, 

idmançılar qarşılıqlı ünsiyyətdən müsbət emosiyalar əldə edə 

bilsinlər. 

Humanizim – bütün insanlara məhəbbətlə yanaşmaq, onların 

qayğısına qalmaq, insanllıq ləyaqətinə etiram göstərmək 

deməkdir. Humanizmin tərbiyyə edilməsində də kollektivçilikdə 

tədbiq edilən metodlardan istifadə edilir. Komanda da, idman 

bölməsində mehriban münasibətlərin səhmana salan idmançı 

(ağırlıq qaldıan) yoldaşlarına, komandaya, bütün insalara qarşı 

ehtiram hissini yayır. Öz kollektivinin üzvlərinə yaxşı münasibət 

bəsləmək vərdişlərinin o, başqa adamlarla münasibətinədə çox 

asanlıqla (avtomatik sürətdə) keçirir. Bu onun gündəlik davranış 

normasına çevrilir. Nailiyyət və uğursuzluqların birlikdə 
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qarşılanmasında böyük rolu vardır. Öz yoldaşına, yaxdu 

kollektivin üzvünə kömək göstərilməsi, ağırlıqqaldırmada həmin 

mənəvi keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsinə imkan yaradır. 

İdmançının hümanizmi eyni vaxta həm onun idman nəticələrinin 

yüksəlməsinə, həmdə digər idmançılar və hakimlər arasında 

nüfuzunun artmasına səbəb olur. İdmançı həmişə yadda 

saxlamalıdırki, əgər o, insanları sevirsə, insanlarda onu 

sevəcəklər. Buna görə də həmin keyfiyyətin təkminləşdirilməsi 

ilk növbədə idmançının özünə lazımdır və idmançı özü həmin 

keyfiyyəti təkmilləşdirməlidir. Humanizm duyğusunu 

təkmilləşdirməkdən idman sahəsində və həyatda yaxşı nəticələr 

əldə etmək çox çətin olur. 

Nəzakətlilik – nəzakət (mərifət) elə bir duyğudur ki, o, sanki 

insana bu və ya digər şəraitdə yaxud vəziyyətdə bir hərəkəti edib-

etməməyini, ya da bir sözü söyləyib, söyləməməyin lazım 

gəldiyini, hansı sözü söyləməyin və hansı hərəkəti eləməyin 

lazmı gəlmədiyini, hazırki anda nəyin yerinə düşdüyünə, nəyin 

isə yersiz olduğunu təlqin edir. Nəzakətliliyin insanların müəyyən 

şəraitdəki (vəziyyətdəki) hərəkətləri ilə təkmilləşir. 

Həmən keyfiyyəti mənimsəmək başqalarından öyrənmək 

mümkün deyildir. Burada insanın şəxsi təcrübəsinin böyük rolu 

vardır. Ona görə də müxtəlif vəziyyətdən (şəraitdən) irəli gələrək, 

xüsusən məşq və yarışlar zamanı bir sözü söyləməkdən, yaxud bir 

hərəkət etməkdən qabaq onu özü-özülüyündə öz ağlında götür-

qoy eləmək lazımdır. Bu isə belə olur ki, sanki idmançı (ağırlıq 

qaldıran) danışmaqdan, yaxud bir hərəkəti etməzdən qabaq öz 

ağlında iki qat iş görür, fikrində tutduğu sözü, yaxud hərəkəti 

təsəvvürünə götürməyə çalışır. 

 Nəzakətliliy tərbiyəsi əsasən öyünmək vaxtı aparılır. İdmançı 

bütün hərəkətləri həm özünə, həmdə rəqibinə görə etməyi 

nəzərdə tutmalıdır. Bundan başqa məşqlər zamanı elə şərait 

yaradılmalıdır ki, həmən şəraitdə nəzakətlilik keyfiyyətinin 

nümayiş etdirilməsi tələb olunsun. 

İctimai fəallıq – ictimai fəallıq da kollektivçiliyin növlərindən 

biridir. Ümumi təlabatı ödəmək kollektivi təmsil etmək yaxud 
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ona rəhbərlik etmək üçün ictimai fəallıq göstərən adamlara 

verilən tapşırıqları yerinə yetirilməsi yolu ilə inkişaf etdirilir. 

İnsan məhz kollektivə lazım olan işi yerinə yetirdikdə ictimai 

fəallığı inkişaf edir. Həmən iş mütləq yerinə yetirilməli və 

kollektiv tərəfindən komanda yoldaşları, məşqçilər və rəhbərlik 

tərəfindən müsbət qiymətləndirilməlidir. Bu iş müsbət 

emosiyaları meydana çıxarmalı, idmançının rütbə qazanmaq 

(sosial) təlabatını ödəməlidir. İctimaiyyətin verdiyi qiymət nə 

qədər yüksək olarsa, ictimai fəallıq da bir o qədər sürətlə 

təkmilləşir. Əksinə ictimai tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə 

əlaqədar olaraq insan nə qədər çox mənfi emosiyalara məruz 

qalarsa, gələcəkdə onun ictimai fəallığı da bir o qədər azalar. 

İdmançının yerinə yetirdiyi təmrinlər (tapşırıqlar) sistemi ictimai 

fəallığı təkmilləşdirməyin vasitəsidir. Tapşırıqların mürəkkəbliyi 

və çətinliyi tədricən artmalıdır və idmançının gücü çatan 

tapşırıqlar olmalıdır. 

 Qənaətçilik – qənaətkarlıq, səfhesablılıq – iki üsul ilə 

tərbiyyə edilir. İdmançını öz qüvvə və vasitələrndən 

qənaətkarlıqla istifadə etməyə məcbur edən şəraitin yaradılması 

yolu ilə çatışmazlıq idmançını qənaətkarlığa məcbur edir. 

Sonralar isə hətda bolluq zamanı belə qənaət etmək vərdişi 

yaranır. İdmançı hər şeyə idman formasına, qidaya, öz qüvvəsinə 

və s. qənaət etməlidir. İdmançı öz idman formsaına ehtiyyatla 

yanaşmalı onun vaxtlı-vaxtında təmir olunmasının, yuyulmasının 

və s. qayğısına qalmalıdır. Ayaqqabı, idman forması, zaldan olan 

avadanlıq və inventar səliqə-sahmanlı olmalıdır, onların hər hansı 

bir nasazlığı təxirsiz olaraq aradan qaldırılmalıdır ki, yaddan 

çıxmasın və sonralar xoşagəlməz nəticələrə səbəb olmasın. Bu 

sahədə təkmilləşməkdən ötrü idmançı başqalarını xatırlatmasını 

gözləmədən bütün qənaətçillik imkanlarını özü aşkar etməli və 

onlardan istifadə etməlidir. 

Bu üsul öz gücünü və vaxtını ehtiyyatla, qənaət-məşqçi və 

ağırlıqqaldıranın (idmançının) özü qarşılarına elə vəzifələr 

qoyurlar ki, bu vəzifələr idmançının güc və vaxt azlığının 
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(çatışmamazlığı) şəraitində çalışmağa məcbur edir. Qənaətçillik 

vərdişləri, tapşırıqlar (təmrinlər) sistemi vasitəsi ilə hasil edilir. 

İntizamlılıq – idmançının kollektivin bütün üzvlərindən ötrü 

vacib olan müəyyən qaydalara tabe olmaq qabiliyyəti kimi 

təzahür edən mənəvi keyfiyyətdir. Yüksək ixitsaslı ağırlıq 

qaldıran müəyyən olunmuş qaydaları bilməli və onlara ciddi 

sürətdə əməl etməlidir. Başqalarına baxmayaraq idmançı intizamı 

heç vaxt pozmamalıdır. Bundan ötrü o, qayda və tələbləri 

mükəmməl öyrənməlidir. İntizam şüurlu olmalıdır. Əgər 

idmançıya qarşı müəyyən tələb qoyularsa, o, həmən tələblərin 

mənbəyini aşkar etmək vərdişlərini özündə tərbiyyə etməli və 

onları yerinə yetirməlidir. Həmən tələblərə tabe olmaq idmançıda 

mənfi təsir oyatmamalıdır, onda məmnuniyyət hissi doğurmalıdır. 

Əgər həmən tələbkar hazırki, vəziyyətdə idmançının təlabatı ilə 

bağlı olmasa da, bu məhz belə olmalıdır. O, öz işini belə 

qurmalıdır: “Tələb edənin xoşuna gələn bir iş görmək lazımdır”. 

Başqa yoldaşların yaxud məşqçinin xahiş və tələblərinin yerinə 

yetirilməsinə idmançı hörmətsizlik kimi baxmalı və buna 

müvafiq olaraq, onda mənfi təsir əmələ gəlməlidir. Xüsusən 

yarışlar zamanı hakimlərin məşq vaxtı isə məşqçinin tələblərinə 

tabe olmaq vərdişlərinin tərbiyyə edilməsinə diqqət vermək 

lazımdır. Həmin qabiliyyət müəyyən olunmuş qaydalara, 

komandanın digər üzvlərinin, məşqçinin, müdriyyətin və 

başqalarının xahiş və tələblərinin yerinə yetirilməsini tələb edən 

təmrinlər (tapşırıqlar) vasitəsilə hasil olunmalıdır. İdmançı həm 

məşqdə, həm işdə, həm də evdə, ailədə, küçədə və ictimai yerlərlə 

özündə intizamlılıq tərbiyyə etməlidir. 

Dəqiqlik – müəyyən olunmuş qaydalara əsasən səliqəyə dəqiq 

sürətdə riayət etmək bacarığıdır. Bu intizamlılığın cəhətlərindən 

biridir. Adətən, bu vaxt büdcəsindən (imkanından) yaxşı istifadə 

etmək bacarığı ilə bağlıdır. 

İdmançı bundan ötrü öz hərəkətlərini vaxt və məkana görə 

dəqiq uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır. Vaxtı və yolu nəzərə alan 

idmançı, hər cür əngəl və təsadüflərə görə öz imkanlarını 

müəyyənləşdirməlidir. Məşğələlər dəqiq və vaxtında (nə tez, nə 
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gec) gəlmək təmrinləri (hərəkətlərin tapşırıqları) dəqiq müəyyən 

olunmuş vaxta, müəyyən məkanda yerinə yetirmək – dəqiqliyi 

təkmilləşdirməyin əsas üsuludur. Müvafiq hesablamaların 

olmasının və onların yerinə yetirilməsi zamanı düzgünlüyünün 

yoxlanılmasını tələb edən təmrinlər dəqiqliyi inkişaf etdirməyin 

vasitəsidir. 

Vicdanlılıq – idmançının doğruçuluğu, düzlüyü vicdanlılığı 

kollektivin, cəmiyyətin digər üzvlərinə və öz ləyaqətinə hörmət 

etmək bacarığı ilə bağlı mənəvi keyfiyyətdir. Vicdanlılıq 

idmançının sözünə və işinə müvafiq olaraq təzahür edir. Həmən 

keyfiyyət başqa adamların etimadından öz şəxsi məqsədləri 

naminə istifadə etmək imkanına yol vermir. Bu cəhət verilən 

vədlərə də aiddir. Hər hansı bir vədi verməkdən əvvəl vaxtın 

düzgün hesabını aparmaq və mümkün ola bilən bütün əngəlləri 

(maneyələri) nəzərə almaq lazımdır. Yalnız bundan sonra vəd 

vermək, yaxud öz etirazlarını müvafiq vaxt hesablamaları ilə, 

yada başqa təxirəsalınmaz işin yerinə yetirilməsi lüzumu ilə 

əsaslandıraraq, hər hansı bir işin icrasından imtina etmək 

lazımdır. Əgər vəd verilmişisə, vədə mütləq əməl olunmalıdır. 

Söz (vəd) verdinmi – yerinə yetir, vədinə əməl elə. 

Doğruçuluğa, vicdanlılığa, öz sözünə sədaqətlə, rəğbət 

göstərilməsi və nüfuz vicdanlılığı təkmilləşdirməyin əsas 

üsuludur. 

Vicdanlı, saf ürəkli idmançı haqlı olaraq nüfuz qazanır. Buna 

görədə ətrafdakıların qarşısında öz nüfuzunu qorumaq idmançının 

şəxsi mənafeyindən irəli gəlir. Məşqçi vicdanlılığının 

təkmilləşdirilməsi qayğısınada qalmalıdır. Bundan ötrü müvafiq 

təmrinlərin yerinə yetiilməsini tövsiyə etməlidir. Vicdanlılığın 

tərbiyyə edilməsi zamanı yadda saxlamaq lazımdır ki, həmin 

keyfiyyət nəzakətliliklə qarşılıqlı əlaqə şəraitində inkişaf 

etdirilməlidir. Ətrafdakılar tərəfindən hər hansı bir vicdanlılıq və 

doğruçuluq müsbət qiymətləndirilmir. Vicdanlılığın, 

doğruçuluğun pis, xoşa gəlməz nəticələrə səbəb ola biləcəyi 

hallarda, idmançının susması daha çox məqsədə uyğundur. 

Vaxtsız və yersiz söylənilmiş bir həqiqət adamlara mənfi təsirini 
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buraxa bilər. Buna görədə həmən keyfiyyətin 

təkmilləşdirilməsindən ötrü idmançının nəisə etməyin və 

söyləməyin lazım gəlib-gəlmədiyini öz ağlında götür-qoy elədiyi 

hallardan ötrü təmrinlər, tapşırıqlar sistemli verilməlidir. Adətən, 

həqiqəti demək və beləliklə öz çatışmazlılığın yaxud nöqsanını 

etiraf etmək, yxsu uydurma təsadüflərlə özünü doğrutmaq 

labüdlüyü meydana çıxdıqda beləcə seçməyə ehtiyac əmələ gəlir. 

Məşqçi belə vəziyyətləri işgüzar oyun formasınd şərti olaraq, 

yaxud gündəlik həyati vəziyyətdən istifadə edərək təbii sürətdə 

yarada bilər. Bu zaman idman mübarizəsi şəraitində təmrinlər 

(hərəkətlər) sistemi, gündəlik həyatdakı məşğələlər sistemi 

başlıca vasitə rolunu görür. 

İcranı və nəzarəti məşqçilərin, hakimlərin və ətrafdakıların 

iştirakı ilə idmançının özünün həyata keçirməyi daha yaxşıdır. 

Düzlük və vicdanlılıq çox vaxt yalana qarşı qoyulur. Yarış 

qaydalarına görə ağırlıqqaldıranada hərəkətlərin icrasında 

hakimlər tərəfindən səhvə yol verilir və bu səhv yüksək çəkinin 

sayılmasına səbəb olur. Lakin bunu gündəlik həyatda səhv 

fikirlərlə (aldatma ilə) eyniləşdirmək olmaz. 

Təvazökarlıq – davranışın təmkinliliyi, məğrurluğun, 

lovğalığın olmaması tərzində təzahür edən bir keyfiyyətdir. 

Təvazökar idmançı öz nailiyyətlərini gözə soxmur, öz xidmətləri 

ilə öyünmür, başqa yoldaşlarından özünü üstün tutmağa çalışmır, 

onların xidmətlərini və ləyaqətini alçatmır. Yüksək ixtisaslı 

idmançıya görə həmən mənəvi keyfiyyətin təkmilləşdirilməsi 

xüsusi ilə vacibdir. Adətən belələrinin öyünməli bir cəhəti var, bir 

çox başqa yoldaşlarına və idman kollektivinin üzvlərinə nisbətən 

onların idman nailiyyətləri yüksək ola bilər. Elə buna görədə 

belələrinin keçmiş xidmətləri ilə öyünməməkdən özlərini 

saxlaması çətin olur. Təvazökarlıq keyfiyyətinin 

təkmilləşdirməkdən ötrü idmançı öz hərəkətlərini tənqidi sürətdə 

qiymətləndirməli, başqa adamlarda daha artıq yaxşı cəhətlər 

görməlidir. 

Şəxsi davranış və mülahizələrinə özünə nəzarət təvazökarlığı 

təkmilləşdirməyin əsas üsuludur. Həmən nəzarət məşqçidə eyni 
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vaxtda həyata keçirilməlidir. Hazırlıq işinin başqa 

çatışmamazlıqlarına irad tutulduğu kimi lovğalıq, təkəbbürlülük, 

təmkinsizlik hallarına qarşıda müvafiq tərzdə irad tutulmalıdır. 

Çatışmamazlıqların aradan qaldırılmasından ötrü tapşırıqlar 

verilir. 

Təvazökarlığın təkmilləşdirilməsi vasitəsi kimi isə elə 

tapşırıqlar tədbiq olunur ki, həmən tapşırıqların icrası zamanı 

idmançı söhbətlər aparır, yarışlarda iştirakı barədə məlumat verir, 

ona verilən suallar idmançının öz şəxsiyyətini və onun 

kollektivindəki rolunu qiymətləndirməyə sövq edir. Həmən 

məqsədlə elə tərəfmüqabil çəkilərdə idmançılar daha güclü, 

yaxud daha yüksək hazırlıqlı ağırlıq qaldıranları seçilir ki, bunlar 

onun “lovğalıq köpünü ala bilsinlər”. 
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MƏNƏVİ KEYFİYYƏTLƏRƏ NƏZARƏTİN  

VASİTƏLƏRİ VƏ ÜSULLARI 

 

Mənəvi keyfiyyətlər psixi proseslərin təzahürü olub, 

idmançının (ağırlıq qaldıranın) niyyət və hərəkətlərinin məzmunu 

kimi ifadə olunur. Buna görə mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf 

dərəcəsinə nəzarət zamanı ilk növbədə pedaqoji müşahidələr 

üsulu tətbiq edilir. İdmançının davranışını komandaya, idman 

kollektivinə və ağırlıq qaldırma növünə görə qoyulan normalarla 

müqayisə edərək hər normaların pozulması səviyyəsini 

müəyyənləşdirirlər. 

Mənəvi keyfiyyətlərin təkmilləşməsinə nəzarət, idmançının 

özü tərəfindəndə yerinə yetirilə bilər. Bundan ötrü idmançı 

mənəvi-iradi hazırlıqla bağlı çəatışmazlıqların meydana çıxması 

mexanizmini, müxtəlif vəziyyətlərdəki davranış qaydalarını, 

ictiami rəyin yaradılması qanunauyğunluqlarını, tələbləri bilməli 

və qiymətləndirmə ölçülərindən xəbərdar olmalıdır. O, ayrı-ayrı 

mənəvi keyfiyyətlərin təkminləşdirməsi vasitələrini və üsullarını 

da bilməlidir. 

Mənəvi keyfiyyətlərə nəzarət etməkdən ötrü məşqlərin 

gedişində konkret məşğələlər zamanı mənəvi keyfiyyətlərin 

təkmilləşdirməsi üzrə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi idmançının 

qeyri-müvafiq, yaxud yanlış reaksiyası şəklində təzahür edən şərti 

reflekslər mexanizminin pozulması kimi özünü göstərir. 

Həddindən artıq məşq etmək nəticəsində bədənin zəifləməsi 

idman formasının aşağı düşməsi həmin vəziyyətinin ən parlaq 

təzahürüdür, normadan artıq məşq etmək nəticəsində zəifləmək 

idmançıya görə çox ağır yük gərginliklərin olması ilə bağlıdır. 

İdmanın digər növlərində isə həddindən artıq məşq etmək 

nəticəsində zəifləmək (yorulmaq) çox vaxt daha böyük fiziki 

gərginliklərlə bağlı olur. Ağırlıqqaldırmada isə həmən zəifləmə 

əksər hallarda böyük əsəbi (psixi) gərginliklərlə əlaqədar olur. 

İdmançı hərəkət vərdişlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı çətin 

məsələlərin həllini tələb edən vəziyyətlə qarşılaşdıqda belə 

gərginliklər meydana çıxır. Zəifləmənin səbəbi çox vaxt 
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idmançının güclü ağır çəkilərdə tez-tez məşq etməsi ilə bağlıdır, 

idmançı texniki üsullarda dəqiq istifadə edə bilmir. Həmin 

çəkilərdə idmançı hərəkətlərin icrasında avtomatizm ardıcıllığı 

pozulur. O, çoxdan bəri öyrəndiyi vərdişləri mənfi emosiyalar 

fonunda yenidən qurmalı, dəyişdirməli olur. Əgər vərdişlərdə 

(hərəkətlərin texnikasında) müsbət dəyişiklər təkmilləşmə lazımı 

sürətlə baş vermirsə, yaxud xoşa gəlməz dəyişikliklər meydana 

çıxarsa, bu zaman mənfi emosiyalar üst-üstə yığılır və ən əvvəl 

“döşəmədən çiyrinmə” duyğusu əmələ gəlir. 

İdmançı döşəmə üzərinə çıxmaq istəmir. Müsbət emosiyalar 

(duyğular, hisslər) oyadan digər hərəkətlərlə idmançı böyük 

məmnuniyyətlə məşğul olur. Həddindən artıq məşq etmək 

nəticəsində zəifləməyin ən ağır formaları tədris planının digər 

fənnlərində daha yaxşı nəzarətdən keçirilir. Biz burada onlardan 

söz açmayacağıq. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, bir qayda olaraq həddindən artıq 

məşq etmək nəticəsində əmələ gələn zəifləmə işin başqa idman 

növləri vasitəsi ilə, yaxud istirahət etməklə aradan qaldırıla 

bilməz. Zəifləmə fiziki yorğunluq nəticəsində əmələ gəlmişsə işin 

başqa növünə keçmək, yaxud istirahət səmərə verə bilər. 

Bir müddətdən sonra (10-15 gün) ərzində idmançı məşq 

edərək öz əvvəlki idman formasına gələ bilər. Texniki 

hərəkətlərin səmərəli sürətdə yerinə yetirilməsi idman formasına 

nəzaərtin ən çox yayılmış üsullardan biridir. 

İdmançının formadan düşməyə başlamasının 

müəyyənləşdirməyin daha bir əməli üsulla, bəzi hərəkətlərin 

dürüst (dəqiq) olmaması, xırda zədə və travmalar idmançının 

formadan düşməsinin ilk əlamətləridir. Adətən idman formasının 

zirvəsində olan idmançının öz hərəkətlərini rəqibinin hərəkətləri 

ilə çox yaxşı uzlaşdırır. Əgər onun reaksiyaları pozulursa, bu 

göstərir ki, rəqibin hərəkətlərinə görə idmançının reaksiyalarının 

tam uyğunluğu pozulmuşdur. Bu isə idmançının idman 

formasından çıxmasına, idman göstəricilərinin aşağı düşməsinə 

gətirib çıxara bilər. Çox vaxt formadan düşmənin qarşısnı almaq 
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üçün məşq gərginliklərin azaldılması və xüsusən məqsədə 

uyğundur. 

Sonuncu əlamətlər idman formasının “zirvəsində olan” 

idmançılarda daha tez müşahidə olunur. Gərginliyin azaldılması 

zirvəsində qalmağa, yaxud idman formasının səviyyəsini bir 

qədər azaltmağa imkan veriri, lakin sonrakı yarışların gedişində, 

onun idman formasına girməsi sürətlə bərpa olunur. 
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