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ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ՄՏԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԵԱՏԻՎ ԽԱՂԵՐ

Հա մա կարգ ված մտա գոր ծու նեութ յան մե թո դա բա նութ յու նը (ՀՄԳՄ) ծա գում է 
մարդ կա յին քա ղա քակր թութ յան զար գաց ման հա զա րամ յակ նե րից և դ րա այն
պի սի կող մե րից, ինչ պի սիք են փի լի սո փա յութ յունն ու գի տութ յու նը՝ ի մա ցութ յան 
տե սութ յան, ար ժե բա նութ յան, կո մու նի կա ցիա յի, սո ցիա լա կան հո գե բա նութ յան, 
տրա մա բա նութ յան և ս տեղ ծա րա րութ յան շեշ տադ րութ յամբ: Վեր ջին 70 տա րի
նե րի ըն թաց քում այն ձևա վոր վել է որ պես ա ռան ձին մե թոդ և հա ջո ղութ յամբ կի
րառ վել մի շարք ո լորտ նե րում, որ տեղ անհ րա ժեշտ են խնդիր նե րի լուծ ման նոր, 
նո րա րար և ս տեղ ծա գործ մե թոդ ներ: Արևմտ յան գի տութ յուն նե րից այն մուլ տի
դիս ցիպ լի նար ուղ ղութ յու նը, որ այ սօր կոչ վում է «կոգ նի տիվ գի տութ յուն», ա մե
նա մոտն է գա լիս ՀՄԳՄին այ սօր:

ՄԱՍ Ա 
Ի՞նչ է համակարգված մտագործունեության մեթոդաբանությունը (ՀՄԳՄ)

ՀՄԳՄն մի շարք մե թո դա բա նա կան գոր ծիք նե րի հա մադ րութ յուն է, ուղղ ված 
կո լեկ տիվ մտա ծո ղութ յան արդ յու նա վետ կազ մա կերպ մա նը և բարդ պրոբ լեմ ե
րի «արկ ղից դուրս», հա ճախ բե կում ա յին լու ծում եր գտնե լուն: Մե թո դի հիմ քը 
մտքի ա զա տագ րում է, «կրիա յի քայ լե րով շարժ վե լուց» և «թու նե լա յին տես
լա կա նի» մտա ծե լա կեր պից ա զա տու մը. գոր ծոն ներ, ո րոնք հա ճախ մե ծա պես 
խո չըն դո տում են ստեղ ծա րա րութ յու նը: ՀՄԳՄի կար ևոր գոր ծիք նե րից է մտա
պատ կեր ման (վի զո ւա լի ցա ցիա յի) մի ջո ցով կո մու նի կա ցիա յի ձևա կեր պու մը՝ 
ֆոր մա լի զա ցիան: Հաս կա ցութ յուն նե րը, գա ղա փար նե րը, են թադ րութ յուն նե րը, 
պնդում երն ու հա րա բե րակ ցութ յուն նե րը պատ կեր վում են, տրա մա բա նա կան և 
հս տակ դառ նա լու հա մար: ՀՄԳՄի լե զուն տե սո ղա կան հստա կութ յան լե զու է:

Մեկ այլ կար ևոր գոր ծիք է «ռեֆ լեք սիա յի դիրք»ը՝ պրոբ լե մի վե րա բեր յալ գոր ծո
ղի վե րա բեր մուն քը, դիր քը և  այլ հա րա բե րութ յուն նե րը որ պես ա վե լի մեծ պրոբ
լե մի մաս դի տար կե լը: Սա թույլ է տա լիս հայտ նա բե րել կա պեր և լու ծում եր, 
ո րոնք պրոբ լե մի սահ ման նե րից դուրս էին թվում: Այս մե խա նիզմ ե րի կի րա
ռու մը կո լեկ տիվ մտա ծո ղութ յան էկ րան է կա ռու ցում ( Տե՛ս նկար 1ը) և զար գաց
նում խմբա յին լե զու, ո րը թույլ է տա լիս մաս նա կից նե րին լի նել միև նույն հար
թութ յան մեջ՝ այս կամ այն հաս կա ցութ յան կամ գոր ծըն թա ցի մա սին խո սե լիս: 
Կո լեկ տիվ մտա ծո ղութ յան էկ րա նը զերծ է պա հում մտա ծո ղութ յան հոս քը շե ղող 
մի ջամ տութ յուն նե րից: Քա նի որ հոս քը  տե սա նե լի է ողջ խմբի հա մար, խմբի 



2

ցան կա ցած ան դամ կա րող է  որ սալ, զար գաց նել, օգ տա գոր ծել կամ քննա դա տել 
ցան կա ցած գա ղա փար: Խմ բի ան դա մի կող մից գա ղա փա րի զար գա ցու մը  ֆոր
մա լի զաց ման շնոր հիվ շա րու նա կում է խմբի հա մա ձայ նեց ված տրա մա բա նութ
յու նը և  ընդգր կում նո րը ողջ խմբի հա մար տե սա նե լի մտա ծո ղութ յան մեջ: 

ՀՄԳՄն, ինչ պես ա սա ցինք, գո յութ յուն  ու նի հա զա րամ յակ ներ շա րու նակ, այն 
ժա մա նա կից ի վեր, երբ մարդ կութ յու նը սկսեց դի տար կել իր մտա ծո ղութ յան 
գոր ծըն թա ցը որ պես ա ռան ձին գոր ծու նեութ յուն: ՀՄԳՄի ժա մա նա կա կից հա
յե ցա կարգն, այ նո ւա մե նայ նիվ, ձևա վոր վել է 1950ա կան թթ. ռուս փի լի սո փա 
Գեորգի Շչեդրովիցկիի1 կող մից, ով Մոսկ վա յի պե տա կան հա մալ սա րա նում 
« Մե թո դա բա նա կան խմբակ» էր հիմ ել: Շ չեդ րո վից կին զար գաց րեց իր մո տե
ցում ե րը պատ մա կան այն պի սի հան գա մանք նե րում, ինչ պի սիք են Ս տա լի նի մա
հը, ին չը եր ևան հա նեց տո տա լի տա րիզ մից հե տո Սո վե տա կան Միութ յան ճգնա
ժա մի խո րութ յու նը, ինչ պես նաև փի լի սո փա յա կան և  ընդ հան րա պես ար ժե քա յին 
ճգնա ժա մը, ո րին են թարկ վեց աշ խար հը երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ
մից հե տո: 1970ա կան թթ. Շ չեդ րո վից կին ներ մու ծեց ՀՄԳՄի կի րա ռու մը մարդ
կա յին գոր ծու նեութ յան մեջ և  ան վա նեց դա « Կազ մա կեր պագոր ծու նեա կան խա
ղեր» (ԿԳԽ): 

Սո վե տա կան Միութ յան գո յութ յան վեր ջին շրջա նում և  ան մի ջա պես դրա փլու
զու մից հե տո Շ չեդ րո վից կին և ն րա հա մա խոհ նե րը կազ մա կեր պե ցին հար յու րա
վոր նման խա ղեր: Այդ ժա մա նա կից ի վեր գո յութ յուն ու նեն մարդկանց տարբեր 
խմբեր2, ո րոնք նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րում մաս նակ ցել են ՀՄԳՄի այս կամ 
այն դրսևոր մա նը:  Բազ մա թիվ կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն ներ են ձեռ նարկ վել 
ՀՄԳՄի կի րառ ման արդ յուն քում: Շ չեդ րո վից կիի հա մա խոհ նե րը մինչ օրս օգ
տա գոր ծում են նրա ժա ռան գութ յու նը տա րաբ նույթ ե ղա նակ նե րով: Հայտ նի է, որ 
մե րօր յա Ռու սաս տա նի իշ խա նա կան վեր նա խա վի առն վազն մեկ բարձ րաս տի
ճան պաշ տոն յա՝ Սեր գեյ Կի րիեն կոն, հա մա կար գա յին մտա գոր ծու նութ յան մե
թո դա բա նութ յան ո րո շա կի տե սակ սա տա րող և կի րա ռող է: 

ՀՄԳՄի հա յաս տան յան տար բե րա կը մշա կել է մե թո դա բան, պրո ֆե սոր, դի վա
նա գետ Դավիթ Հովհաննիսյանը3: Չ նա յած ռուս մտա ծո ղի գա ղա փար նե րից ել
նե լուն՝ Հայ կա կան մե թո դա բա նա կան կո մի տեն ռու սա կան չէ և  որ ևէ կերպ չի 
առնչ ված Ռու սաս տա նին: ՀՄԳՄի՝ մեր կող մից ա ռա ջարկ վող տար բե րա կը 
տա րի նե րի ըն թաց քում զար գա ցել է՝ դառ նա լով ա վե լի ստեղ ծա րար, ա վե լի թա
փան ցիկ, ա վե լի արդ յու նա հենք և  ա ռա վել միտ ված՝ մաս նա կից նե րի ար ժե քա յին 
ճգնա ժա մի հաղ թա հար մա նը: Կազ մա կեր պա գոր ծու նեա կան խա ղե րը մենք վե
րան վա նել ենք կրեա տիվ խա ղե րի:

1 En.wikipedia.org. Georgy Shchedrovitsky, https://en.wikipedia.org/wiki/Georgy_Shchedrovitsky
2 Некоммерческий научный Фонд «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», http://www.
fondgp.ru/
3 Ysu.am. Դավիթ Հովհաննիսյան, http://ysu.am/science/hy/David-Hovhannisyan



1989 թ.ից ի վեր4 մեր թի մը, ՀՄԳՄի մեր դպրոցն 
անց կաց րել է շուրջ 30՝ միջինից մինչև լայ նա մասշ տաբ 
կրեա տիվ խա ղեր (37 օր տևո ղութ յամբ, յու րա քանչ յու
րին 30ից 70 մաս նա կից), դրանց մի մասն այլ երկր նե
րում և  այլ երկր նե րի հա մար, ո րոշ նե րը՝ մի ջազ գա յին 
բնույ թի, տար բեր թե մա նե րի վե րա բեր յալ: Խա ղե րի մեծ 
մասն, ի հար կե, անց է կաց վել Հա յաս տա նում: Ընդ հա
նուր առ մամբ մեր խա ղե րին մաս նակ ցել է շուրջ 3000 
մարդ, ո րոն ցից շա տե րը դար ձել են ի րենց գոր ծու նեութ
յան մեջ խա ղի արդ յունք նե րի կրող ներ, իսկ ո մանք՝ 
ՀՄԳՄ կի րա ռող ներ:

Ի՞նչ է Կրեատիվ խաղը (ԿԽ)

Կ րեա տիվ խա ղը մի քա նի օր տևո ղութ յամբ (320) ի րա
դար ձութ յուն է, ո րը հա մախմ բում է տար բեր կրթութ յուն 
և փոր ձա ռութ յուն ու նե ցող մարդ կանց խմբե րի (15120)՝ 
նոր տես լա կան ստեղ ծե լու, նոր մար տա վա րութ յուն 
մշա կե լու, բարդ (լուծ ման ալ գո ռիթմ դեռևս չու նե ցող) 
պրոբ լեմ ե րին լու ծում եր տա լու, այդ պրոբ լեմ ե րը 
հաս ցեագ րող ծրագ րեր մշա կե լու, թի մեր ստեղ ծե լու, 
մարդ կանց ի րենց կան խա կալ կար ծիք նե րից ու կարծ
րա տի պե րից ա զա տե լու և սո ցիա լա կան ու կազ մա կեր
պա կան փո փո խութ յուն նե րին նոր ազ դակ տա լու հա
մար: 

Կ րեա տիվ խա ղը նա խագծ վում և  ի րա կանց վում է մե թո
դա բան նե րի խմբի կող մից՝ խա ղա տեխ նիկ նե րի օգ նութ
յամբ: Նոր խա ղի մշա կու մը բարդ, դժվա րին, մար տահ
րա վեր նե րով լի, սա կայն ներշն չող ստեղ ծա գոր ծա կան 
ա ռա ջադ րանք է: 

ՀՄԳՄն և ԿԽն  ե զա կի մո տե ցում է, որն ա պա հո վում 
է հար թակ խոր քա յին քննար կում ե րի հա մար, նպաս
տում կո լեկ տիվ և հա մօգ տա գործ վող ինք նութ յուն նե րի 
ստեղծ մա նը, տար բեր կրթա կան մա կար դակ և մ շա
կու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նե ցող ան ձանց 
թի մայ նաց մա նը, և, արդ յուն քում, բարդ պրոբ լեմ ե րի 
հա մար «արկ ղից դուրս» լու ծում ե րի մշակ մա նը: Խաղն 
ու նի իր օր գա նա կան և  ամ բող ջա կան հոս քը, դրա փու
լե րը կտրուկ ի րա րից բա ժան վող և  ընդ հատ վող չեն ու 
հա ճախ զու գա հեռ են ըն թա նում, և  ան գամ «փու լե րի» 

4 ОДИ в Армении вчера, сегодня, завтра, http://gtergab.com/files/
uploads/methodology/38.creativegamesforbook6last-aug-2009-2012.
pdf
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բա ժա նու մը խիստ խորհր դան շա կան է: Խա ղի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը բա
ժան վում են խմբե րի, ո րոնք աշ խա տում են հիմ ա կան թե մա յի տար բեր աս
պեկտ նե րի շուրջ՝ խա ղա տեխ նիկ նե րի ուղ ղորդ մամբ: Ա մեն օր խմբե րը հա վաք
վում են լսե լու միմ յանց զե կույց նե րը, ին չը թույլ է տա լիս խա ղի հա մար կա ռու ցել 
հա մա տեղ ինք նութ յուն և լե զու:  

Խա ղը հիմ ված է գա ղա փար նե րը նկա րե լու վրա, դրա մի ջանկ յալ և վերջ նա կան 
արդ յուն քը գու նա վոր նկար ներն ու սխե մա ներն են, ո րոնք ցույց են տա լիս մաս
նա կից նե րի մտա ծո ղութ յան հոս քը: Դ րանք կա րող են հե տա գա յում հիմք դառ նալ 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման հա մար՝ դառ նա լով օգ տա կար տեխ նո լո գիա
կան գոր ծիք ներ խա ղում բարձ րաց ված պրոբ լեմ ե րի հե տա գա քննարկ ման ու 
լուծ ման հա մար: Ընդս մին խա ղի մաս նա կից նե րից չեն պա հանջ վում նկա րե լու 
հա տուկ հմտութ յուն ներ կամ այլ հա տուկ տա ղանդ ներ: 

Պար զու նակ, «տա փակ մո դել նե րով» մտա ծո ղութ յու նը հաղ թա հա րե լու հա մար 
խա ղում կի րառ վում է «ա պաա ռար կա յաց ման» մե թո դը: Այն օգ նում է մաս նա
կից նե րին ա զատ վել գի տե լիք նե րի, կրթութ յան և պ րո պա գան դա յի ազ դե ցութ յան 
տակ կու տա կած կարծ րա տի պե րից: Գոր ծըն թա ցը շո շա փում է հիմ ա կան և շատ 
խո րը ար ժեք ներ: Բո լոր մաս նա կից նե րի ներգ րավ մամբ խա ղը մշա կում է ընդ հա
նուր լե զու. հաս կա ցութ յուն ներ, գա ղա փար ներ և քն նարկ ված թե մա նե րի վե րա
բեր յալ գոր ծըն թա ցա յին նկա րագ րիչ ներ, ո րոնց մաս նա կից նե րը սկսում են հղել 
նաև խա ղի կեն սաշր ջա նի ա վար տից հե տո: « Հա մա տեղ լեզ վի կա ռու ցու մը» հա
ճախ հա մա տեղ ինք նութ յուն նե րի և թի մե րի զար գաց ման բա նա լին է: Սա օգ նում 
է վե րաց նել բա ժա նա րա րութ յունն ու ընդ հա նուր մո տե ցում ե րի բա ցա կա յութ յու
նը և ս տեղ ծում է ընդ հա նուր հիմք մաս նա կից նե րի հա մար՝ մտա գոր ծու նեա կան 
մա կար դա կին:

Խա ղի վեր ջին փու լում տե ղի են ու նե նում «մա քուր մտա ծո ղութ յուն» կամ «ստեղ
ծա գոր ծա կան շատր վան» գոր ծըն թաց նե րը, երբ մար դիկ խիստ ին տեն սիվ գոր
ծըն թա ցի արդ յուն քում ստեղ ծում են նոր գա ղա փար ներ և տար բեր դի տանկ յուն
նե րից դի տարկ ված պրոբ լեմ ե րի լու ծում եր: 

Խա ղը բա վա րար չա փով ժա մա նակ է հատ կաց նում խո րը հա կա սութ յուն նե րը 
հաղ թա հա րե լուն, թի մի ձևա վոր մա նը, հա մա տեղ լեզ վի կազմ մա նը, մտա գոր ծու
նեա կան մա կար դա կում փո խըմբռն ման կա ռուց մա նը և, հետ ևա բար, պրոբ լեմ
նե րի լուծ ման աշ խա տան քա յին և կի րա ռե լի մո տե ցում ե րի ձևա կերպ մա նը:

Ո՞րն է խաղատեխնիկի դերը

Խա ղա տեխ նիկ նե րի կար ևո րութ յու նը հատ կա պես մեծ է  խա ղի մո դու սի (պայ
մա նա կեր պի) և ս ցե նա րի ի րա գործ ման հար ցում՝ խա ղի մե թո դա բան նե րի ղե
կա վա րութ յամբ: Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում խա ղա տեխ նի կը վա րում է ա ռան ձին 
խմբի աշ խա տան քը: Ն րա դե րը հիմ ա քա րա յին է նաև խա ղից ստաց ված տվյալ
նե րը ի մի բե րե լիս, խա ղի արդ յունք նե րը՝ նե րառ յալ գրա ֆիկ ներն ամ փո փե լիս և 
ս տան դարտ լեզ վի «թարգ մա նե լիս»: 
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Խա ղա տեխ նիկն օգ նում է մարդ կանց ա զատ վել ի րենց նա խա պա շար մունք նե
րից՝ ընդ լայ նե լով նրանց մտա հո րի զո նը: Նա կազ մա կեր պում է պայ ման նե րը 
խմբի կո լեկ տիվ մտա գոր ծու նեութ յան ի րա գործ ման հա մար, որ պես զի այն չշեղ
վի իր ու ղուց: Խա ղա տեխ նիկն օգ նում է թի մին «թարգ մա նել», վե րա ծել ա ռան ձին 
մաս նա կից նե րի գա ղա փար նե րը և կոն ցեպտ նե րը թի մի «լեզ վի» և «բա ռա պա
շա րի» և  ի վեր ջո խա ղի բա ռա պա շա րի: Նա օգ նում է մաս նա կից նե րին յու րաց նել 
խա ղի լե զուն, ին չը են թադ րում է գա ղա փար նե րը պատ կե րել, այլ ոչ թե պար զա
պես ա սել խմբին: Նա կա րող է լի նել խիստ՝ վի ճար կե լով այն մաս նա կից նե րի 
մտքե րը, ով քեր ի րենց հա մա րում են քննարկ վող խնդրի գի տակ ներ, ցույց տա լու 
հա մար նրանց գի տե լի քի սահ մա նա փա կում ե րը: Նա կա րող է մի ջամ տել, երբ 
խում բը շեղ վում է հիմ ա կան տրա մա բա նա կան կե տից, և  ուղ ղոր դել մտքի հոս
քը: Միև նույն ժա մա նակ նա օգ նում է մաս նա կից նե րին խա ղալ՝ բա ցե լով ի րենց 
ստեղ ծա րար կա րո ղութ յուն նե րը, ինչն օգ նում է մաս նա կից նե րին՝ դառ նալ ա վե լի 
ստեղ ծա գործ: Կոնկ րետ գա ղա փար նե րից, ակ տո ւալ ա ռա ջարկ նե րից և խն դիր
նե րի լուծ ման ե ղա նակ նե րից զատ խա ղը պատ կե րա ցում է տա լիս, ինչ պես մո
տե նալ մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ու սում ա սիր վող խնդիր նե րին հե ռան կա րա յին 
դի տա կե տից, օգ նե լով հա ճախ մաս նա կից նե րին դառ նալ ա ռաջ նորդ ի րենց աս
պա րե զում՝ խա ղից դուրս գա լուց հե տո:

Որո՞նք են խաղի արդյունքները

Խա ղա տեխ նիկ նե րի հաշ վետ վութ յուն նե րը ընդգր կում են հիմ ա կան եզ րա հան
գում ե րը, ա ռա ջար կութ յուն ներն ու նա խագ ծա յին գա ղա փար նե րը: « Շո շա փե լի» 
արդ յունք նե րը նաև բաղ կա ցած են խա ղի ըն թաց քում ար ված գծագ րե րից և  
բո լոր խմբե րի հա մա տեղ նիս տե րի ըն թաց քում ար ված խմբա յին զե կույց նե
րից դուրս բեր ված նա խագ ծե րից: Այս նյութը5 կազ մում է խա ղի ին տե լեկ տո ւալ 
ար ժե քի ո րոշ մա սը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, գրա վոր և տե սո ղա կան այս ա պա ցույ ցը 
սառ ցա սա րի կա տարն է միայն: Հիմ ա կան արդ յուն քը խա ղի մաս նա կից ներն 
են, ով քեր մի ջո ցա ռու մից հե ռա նում են նոր գա ղա փար նե րով և տես լա կա նով՝ 
հաս կա նա լով, թե ինչ պես ի րա կա նաց նել ստեղծ ված նա խագ ծերն այ լոց հետ հա
մա գոր ծակ ցե լով: Մաս նա կից նե րը կրիչն են խա ղի գլխա վոր պտուղ նե րի:

Ինչու՞ են մյուս մեթոդներն անբավարար 
նույն արդյունքին հասնելու համար

Եր բեմ ռե սուրս նե րի (ժա մա նակ, փող, մարդ կա յին ռե սուրս) սղութ յան պատ ճա
ռով պրոբ լե մի6 լուծ ման սո վո րա բար ըն դուն ված մե թոդ նե րը կա րող են արդ յուն
քի չբե րել կամ կարճ ժա մա նա կից սպառ վել, ցու ցադ րե լով ի րենց ա նարդ յու նա վե
տութ յու նը: Սի մուլ յա ցիա ներն ու դե րա յին խա ղե րը, մտագ րո հը, կոն ֆե րանս նե րը, 
ա վան դա կան կամ «նո րա րա րա կան» ու սու ցու մը, դա սըն թաց ներն ու սե մի նար

5 Հայաստանի անելիքները ռուս-վրացական պատերազմի և դրա հետևանքների լույսի 
ներքո, http://epfarmenia.am/hy/document/Armenia-Policies-Russian-Georgian-War-Sevan-CG-2008
6 ՀՄԳՄ տարբերում է պրոբլեմը՝ որը չունի լուծման նախապես հայտնի ալգոռիթմ, 
խնդրից, որն արդեն անցյալում մի քանի անգամ լուծվել է, և պետք է միայն ճիշտ ալգոռիթմն 
օգտագործել այն լուծելու համար: ՀՄԳՄ-ն սևեռվում է առաջին տեսակի պրոբլեմների վրա:



նե րը, խորհր դակ ցա կան տեխ նո լո գիա նե րը (ֆա սի լի
տա ցիա, քըն սալ տինգ և  այլն), ցան կա ցած ու սում ա կան 
պրո ցես կամ մարդ կա յին կա ռա վար ման ժա մա նա կա
կից գոր ծիք, որն ուղղ ված է  կո լեկ տիվ գոր ծու նեութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը՝ կա րող են ո րո շա
կի մա կե րե սա յին նմա նութ յուն ու նե նալ կրեա տիվ խա
ղին: Սա կայն կրեա տիվ խա ղը սկզբուն քո րեն տար բեր
վում է վե րոնշ յալ նե րից հետև յալ ա ռում ե րով. 

Այն օգ նում է կա ռու ցել հա մընդ հա նուր, ամ բող ջա կան 
աշ խար հա յացք որ ևէ պրոբ լե մի և դ րա լուծ ման ե ղա
նակ նե րի շուրջ:

Այն օգ նում է մաս նա կից նե րի կող մից պրոբ լեմ ե րի լուծ
ման «քա ղա քա կան կամ քի» ձևա վոր մա նը. այդ կամ քը 
հիմ ված է խա ղի արդ յունք նե րի վրա և կար ևոր դեր ու
նի ետ խա ղա յին ժա մա նա կաշր ջա նում:  

Խաղն օգ նում է մաս նա կից նե րին հաղ թա հա րել ար ժե
քա յին ճգնա ժա մը: 

Այն պրոբ լե մի և դ րա լուծ ման ե ղա նակ նե րի վե րա բեր յալ 
հա մընդ հա նուր գի տե լի քը մեկ կամ մի քա նի քայլ ա ռաջ 
է տա նում:

Այն նպաս տում է մաս նա կից նե րից «generalist»նե րի 
(«բազ մա գետ նե րի», «հան րա գետ նե րի») կա յաց մա նը, 
ոչ թե մաս նա գետ նե րի. այ սինքն մաս նա կից նե րը դառ
նում են ա ռաջ նորդ և  ու նակ՝ հա ջո ղութ յամբ ի րա կա
նաց նել խա ղի գա ղա փար նե րը:

Ինչու՞ է խաղն այդքան բարդ թվում

Այս մե թոդն ա վե լի բարդ չէ, քան, ա սենք, լայ նա մասշ
տաբ սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան ազ դե ցութ յուն հե
տապն դող ա վե լի պայ մա նա կան նա խագ ծի ա ռա ջարկ 
գրե լը: Ինչ պես ցան կա ցած այլ մե թոդ, այն մշա կել է 
իր սե փա կան «բա ռա պա շա րը» և գոր ծիք ներ, ո րոնք 
կա րող են սկզբում ան հա սա նե լի թվալ: Ե թե գոր ծո ղը 
բա վա րար կեր պով չի ու սում ա սի րել «ինչ պես»ը, ոչ 
միայն «ինչ»ը, կամ բա վա րար չի խոր հել բարդ ծրագ
րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ, ա պա 
նա, հա վա նա կան է, կձա խո ղի: Մաս նա գետ նե րը գի
տակ ցում են գոր ծըն թա ցի կար ևո րութ յու նը, ո րը ե թե 
սխալ ի րա կա նաց վի կամ ձա խող վի, կվտան գի ծրագ
րի արդ յունք նե րը: ՀՄԳՄ և ԿԽ ա ռա ջար կում են լավ 



մտածված, տա րի նե րի ըն թաց քում տար բեր հա մա
տեքս տե րում փոր ձարկ ված, զվար ճա լի և գե ղա գի տո
րեն գրա վիչ (գա ղա փար նե րի արդ յուն քում ստեղծ ված 
բազ մա գույն գծագ րե րը աչք են շո յում) գոր ծըն թաց: 

Ո՞ր ոլորտներում կարող է ՀՄԳՄ և խաղն 
օգտագործվել

ՀՄԳՄ և ԿԽ ըստ էութ յան կա րող են կի րառ վել ցան
կա ցած ո լոր տում: Դ րանք կա րող են օգ տա գործ վել 
ուր բա նիս տա կան խնդիր նե րի, ճար տա րա պե տութ յան, 
բնա պահ պա նութ յան, էթ նիկ հա կա մար տութ յուն նե րի 
փո խա կերպ ման, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
զար գաց ման, ի րա վա կան աշ խա տան քի, կազ մա կեր
պա կան զար գաց ման, դի զայ նի, կրթութ յան, քա ղա
քա կա նութ յան, բիզ նե սի, ֆի նանս նե րի և  այլ բնա գա
վառ նե րում: Դ րանք օգ նել են կա ռու ցել հա ջո ղակ և 
կեն սու նակ միջ կա ռա վա րա կան և ներ կա ռա վա րա կան 
ինս տի տուտ ներ, կա ռուց ված քա յին հա սա րա կա կան 
հա մա կար գեր և  ի րա գոր ծել այլ, լայ նա մասշ տաբ կա ռա
վա րա կան և կազ մա կեր պա կան աշ խա տանք ներ: 

Դ րանք շատ հա ջող կի րա ռութ յուն ու նեն կազ մա կեր
պա կան փո փո խութ յուն նե րի հաս նե լու հար ցում. արդ
յունք նե րը յու րաց վում են ամ բողջ կազ մա կեր պութ յան և 
դ րա մի ջա վայ րի կող մից, ինչ պես նաև ի րա գործ վում են 
ղե կա վա րութ յան կող մից. մշակ վում է հա մա տեղ տես լա
կան, բա րե փոխ վում են գոր ծող ինս տի տուտ ներն ու կա
ռույց նե րը: Դ րանք կա րող են օգ տա գործ վել նաև գի տա
կան խնդիր ներ լու ծե լու հա մար: Այս դեպ քում մե թոդն 
ա պա հո վում է մի ջա վայր, ո րում գիտ նա կան նե րը կա րող 
են նկա տել խնդրի այն տար րե րը, ո րոնք մինչ այժմ բաց 
են թո ղել: Խա ղը կա րող է օգ նել նրանց լու ծել նախ կի
նում ան լու ծե լի թվա ցող խնդիր ներ, կա տա րել հայտ նա
գոր ծութ յուն ներ, գյու տեր, հո րի նել նոր գոր ծիք ներ:

Որո՞նք են ՀՄԳՄ և կրեատիվ խաղի 
թերությունները

Ոչ բո լոր մաս նա կից նե րը կա րող են ըմբռ նել խա ղի 
ընդ հա նուր արդ յուն քը: Հետ ևա բար, նրան ցից ո մանք 
կա րող են դժգոհ մալ, մինչ դեռ մե ծա մաս նութ յու նը 
զգում է ե թե ոչ կա տա րե լա պես բա վա րար ված, ա պա 
նվա զա գույ նը մտա վոր կա րո ղութ յուն նե րը զգա լիո րեն 
թար մաց րած: Խա ղի արդ յունք նե րը կա րող են տու ժել, 
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ե թե մաս նա կից նե րը մտա վոր ա ռու մով թույլ են, մինչ այդ ան ցել են վա տո րակ 
կրթա կան պրո ցես նե րով, կամ ե թե նրանց քա նա կը քիչ է: Մար դիկ, ով քեր չեն 
մաս նակ ցել խա ղին, կա րող են դժվա րութ յուն ներ ու նե նալ դրա արդ յունք նե րը 
հաս կա նա լիս: Ն ման խա ղի երբ ևէ չմաս նակ ցած մար դիկ ա վե լի դժվա րութ յամբ 
կհաս կա նան խա ղի եզ րա հան գում ե րը, քան նրանք, ով քեր կրեա տիվ խա ղի 
ո րո շա կի փորձ ու նեն: Խա ղի արդ յունք նե րի ի րա կա նա ցու մը կա րող է ձա խող
վել (օ րի նակ, երբ դրա ա ռա ջարկ նե րը հա կադր վում են շա հա ռու նե րի ղե կա վա
րութ յան պլան նե րին): Խա ղը չի խոս տա նում կամ ա պա հո վում հեշտ լու ծում եր, 
սա կայն այն բե րում է մաս նա կից նե րի միաս նութ յան զգա ցո ղութ յան՝ ռազ մա վա
րա կան պրոբ լեմ ե րի վե րա բեր յալ, ինչն ա ռօ րեա կան կյան քում գրե թե չի պա
տա հում: Հետ ևա բար խա ղի մաս նա կից նե րից ո մանք կա րող են «ժուժ կալ ման 
ախ տան շան ներ» դրսևո րել ի րենց ա ռօր յա ռե ժի մին վե րա դառ նա լիս: Խա ղը կա
րող է եր բեմ հիաս թա փեց նել այն մաս նա կից նե րին, ով քեր անձ նա կան հե ղի նա
կութ յու նը չա փից դուրս են կա պում ի րենց մաս նա գի տա կան փոր ձա ռութ յա նը. 
խա ղա յին մի ջա վայ րը վի ճար կում է մաս նա գի տա կան փոր ձա ռութ յու նը՝ փոր ձե
լով հե ռաց նել մաս նա կից նե րին ի րենց նախ նա կան գի տե լիք նե րից՝ բա ցա հայ տե
լու նոր ու չփորձ ված հնա րա վո րութ յուն ներ։

ՀՄԳՄ արդյունքները բազմազան են

Ինս տի տու ցիո նալ փո փո խութ յան ծրագ րե րի մշակ մանն ու  կա տար մա նը զու
գա հեռ՝ նոր կա ռույց նե րի ստեղ ծում, գո յութ յուն ու նե ցող նե րի բա րե փո խում, ոչ 
անհ րա ժեշտ կա ռույց նե րի ստեղծ ման պլան նե րից հրա ժա րում և  այլն, նե րառ յալ 
անձ նա կան ա ռա ջըն թաց, ռեֆ լեք սիա յի ան հա տա կան ու նա կութ յուն նե րի, պլա
նա վոր ման, ռազ մա վա րա կան մտա ծո ղութ յան, ստեղ ծա րա րութ յան և ցան ցայ
նութ յան զար գա ցում։ 

Ան հատ նե րի կամ նրանց ներ կա յաց րած կազ մա կեր պութ յուն նե րի միջև առ կա 
տար բեր վող ար ժե քա յին հա մա կար գե րի և շա հե րի հա կա սութ յուն նե րը խա
ղում կա րող են հաղ թա հար վել ՀՄԳՄ հա տուկ գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով, ինչ
պես, օ րի նակ, շար ժու մը «ռեֆ լեք սիոն վե րե լակն» ի վեր, ա պաա ռար կա յա ցու մը 
և մ տա գոր ծու նեութ յան ընդ հա նուր հար թա կի կա ռու ցու մը։ Խա ղի ա ռա ջին եր
կու օ րե րի ըն թաց քում խում բը հաս նում է այն մա կար դա կին, որ հաղ թա հա րում 
է մաս նա կից նե րի և ն րանց փոր ձա ռութ յան նա խա պա շար մունք նե րը, կարծ րա
տի պերն ու «տնա յին աշ խա տան քի բե ռը»։  Խմ բի ի րա կան ստեղ ծա րա րութ յու նը 
սան ձա զերծ վում է, ին չը հան գեց նում է ստեղ ծա գործ գա ղա փար նե րի և նա խագ
ծե րի ստեղծ ման. այդ գա ղա փար նե րը լիո վին գոր ծու նակ են, քա նի որ հաշ վի են 
առն ված ի րա գոր ծե լիութ յան բո լոր տար րե րը և խո չըն դոտ նե րը, ինչ պի սիք են ռե
սուրս նե րի, մո նի թո րին գի, ի րա գործ ման, «բյու րոկ րա տաց ման», պլա նա վոր ման, 
ա ռաջ նոր դութ յան հար ցե րը։ 

Խա ղի արդ յուն քում մշակ ված գա ղա փար նե րը ամ րապնդ վում են այն փաս
տով, որ խմբի մաս նա կից նե րը դառ նում են ծրագ րե րի հե ղի նակ նե րը, ջա տա
գով ե րը և  ի րա կա նաց նող նե րը։ ԿԽում մա նի պուլ յա ցիա յի հնա րա վո րութ յու
նը քիչ է, ե թե հաշ վի առ նենք այն փաս տը, որ ընդ հա նուր մտա գոր ծու նեա կան 
հարթակում բոլոր մաս նա կից նե րը հա վա սար են և  ընդ հա նուր մտա հոս քից 
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արված ցանկացած շե ղում նշմար վում ու մերժ վում է մտա գոր ծու նեա կան պրո ցե
սի մի ջո ցով։ Այս գոր ծըն թացն օգ նում է խու սա փել մտագ րո հի մյուս տե սակ նե րի 
հետ կապ ված սո վո րա կան թա կարդ նե րից (ա սենք, «խմբամտ քից»՝ groupthink), 
ինչ պես նաև ո րո շում կա յաց նե լու առ կա մե խա նիզմ ե րի սահ մա նա փա կում ե
րից, ինչ պես, ա սենք, քվեար կութ յան, կոն սեն սու սի, կոն սեն սուս մի նուս մե կի,  
կա մա յին ո րո շում կա յաց նե լու, վե տո յի, սու բոր դի նա ցիա յի և  այլն։ 

 ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԱՎԵԼԻՆ ՀՄԳՄ ԵՎ ԿԽ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում կայացնելը

ՀՄԳՄա հենք հա մա կար գում ո րո շում կա յաց նե լու օ րի նակ տես նե լու, ինչ պես 
նաև խմբի դի նա մի կա յի և ղե կա վար ման աշ խա տան քը հաս կա նա լու հա մար տե՛ս 
Ն կար 2ի սխե ման։ Այս տեղ մենք ու նենք խումբ, ո րը ստեղ ծել է հա մա տեղ ինք
նութ յուն՝ ռազ մա վա րա կան ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու հա մար։ Դ րա ան դամ ե
րը ձեռք են բե րում ա ռա ջադ րան քի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ դի նա
միկ ֆունկ ցիա ներ. «գա ղա փար նե րի գե նե րա տոր», «կա տա րող», «կա ռու ցող», 
«քննա դատ» և  այլն։ Այս գոր ծա ռույթ նե րը կա րող են փոխ վել ա ռա ջադ րան քի 
կա տար ման տար բեր փու լե րում։ Օ րի նակ, գա ղա փա րի գե նե րա տո րը ի րա կա
նաց ման փու լում կա րող է դառ նալ քննա դատ կամ մեկ այլ դեր վերց նել, կա տա
րո ղը կա րող է դառ նալ գա ղա փար ներ ա ռա ջար կող, երբ այդ ֆունկ ցիան ա ռա վել 

Նկար 2. «Սահող գեներալի» սկզբունքը



հրա տապ ու տե ղին է։ Մաս նա կից նե րից յու րա քան չու
րը ծրագ րի ո րո շա կի փու լի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ 
ստանձ նում է ա ռաջ նոր դութ յան կազ մա կերպ չա կան 
ֆունկ ցիան՝ ել նե լով նրա նից, թե արդ յոք ո՛ր մե թո դա
կան ֆունկ ցիան է տվյալ պա հին ակ տուլ՝ գա ղա փար 
ծնե լը, ի րա գոր ծե լը, քննա դա տե լը, ի մի բե րե լը թե այլ։ 
Գա ղա փար նե րի ձևա վոր ման փու լի պա տաս խա նա
տուն է գա ղա փա րի գե նե րա տո րը, ի րա կա նաց ման փու
լի նը՝ կա տա րո ղը և  այս պես շա րու նակ։ Այս սխե ման՝ 
«սա հող գե նե րա լի սկզբուն քը», ինք նին մի կրեա տիվ 
խա ղի արդ յունք է, և  իր ստեղ ծու մից ի վեր գոր ծած վել 
է բազ մա թիվ խմբա յին հա մա կար գե րում, ո րոնք պա
հան ջում են դի նա միկ և ճ կուն ա ռաջ նոր դութ յուն,սո վո
րա կան մե խա նիզ նե րից դուրս ո րո շում ե րի կա յա ցում։ 

Սա ՀՄԳՄ կի րառ ման արդ յուն քում մշակ ված ո րո շում 
կա յաց նե լու սկզբունք նե րի միայն մեկ՝ ցու ցադ րա կան և 
պար զեց ված օ րի նակ է։

Ինքնությունների ետ-կառուցում (re-building) և 
իրականության վերանվանում

ՀՄԳՄն թույլ է տալիս վերականգնել ցանկացած 
խախտված ինքնություն7՝ ան հա տի, խմբի կամ թի մի, 
հա մայն քի, ա վե լի մեծ խմբե րի՝ ա սենք, հա սա րա կութ
յան՝  բե րե լով այն քիչ թե շատ ամ բող ջա կան միաս նութ
յան։ Այդ ամ բող ջա կա նութ յու նը տո տա լի տար չէ, սա
կայն ու նակ է հաս նե լու իր ձևա վո րած նպա տակ նե րին, 
որ պես լավ գոր ծող խումբ։ Այ սօր գլո բալ աշ խար հի և 
Հա յաս տա նի պար զեց ված պատ կերն այն է, որ չա փից 
դուրս շատ մաս նա գի տա ցու մը, չա փա զանց շատ ին ֆոր
մա ցիան, հնա րա վո րութ յուն նե րը, կա ռա վար ման և  ար
ժե քա յին ճգնա ժա մե րը և  այլ պա րա գա ներ տրո հում են 
ան հա տի աշ խար հա յաց քը, աշ խար հա պատ կե րը, տես
լա կան նե րը՝ այդ թվում նաև ան հա տա կան և սո ցիա լա
կան ար ժեք ներն ու պատ կե րա ցում ե րը։ Մեր խնդիրն  
է բե րել  դրանք ամ բող ջա կա նութ յան՝ խու սա փե լով չա
փից շատ մի ֆո լո գի զա ցու մից, ան հա տին և խմ բին սո
վո րեց նել քննա դա տա կան մտա ծե լա կերպ, դարձ նել 
նրանց ստեղ ծա գործ և կիրթ։ 

7 Перспективы, цели и задачи молодежных движений на Кавказе 
в условиях неурегулированных конфликтов, http://gtergab.
com/files/uploads/methodology/obshchekavkazskaya-igra-pitsun-
da-2003-fevral-final.pdf



ՀՄԳՄն մարդ կա յին տեխ նո լո գիա է և  ոչ թե 
ավտոմատաց ված մե թոդ։ Հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո
գիա նե րը կա րող են օգ նել ՀՄԳՄի կի րառ ման ժա մա
նակ՝ դարձ նե լով դրա գոր ծա ծութ յունն ա վե լի լա վը և  
ազ դե ցութ յունն ա վե լի է ֆեկ տիվ։ Սա կայն մար դը կա րող 
է ա նել այն, ինչ ա նել ու նակ չէ ոչ մարդ կա յին տեխ նի
կան. մար դիկ մշա կում են նպա տակ ներ և դ րանց հաս
նե լու ե ղա նակ ներ, մինչ դեռ տեխ նո լո գիա նե րը միայն 
մի ջոց ներ և ն պա տակ նե րին ծա ռա յող ռե սուրս ներ են։ 
Ուս տի, մենք ա ռա ջին հեր թին մարդ կա յին պրո ցես նե
րը կազ մա կեր պող տեխ նո լո գիա նե րի կա րիք ու նենք։ 
« Չոր րորդ արդ յու նա բե րա կան հե ղա փո խութ յուն» ար
տա հայ տութ յու նը չի հա ղոր դում ի րա կան հա մաշ խար
հա յին զար գա ցում ե րի ի մաս տը,  ձևա կեր պում, որ 
Շ չեդ րո վից կին կհա վա ներ։ «Արդ յու նա բե րութ յուն» և 
«հե ղա փո խութ յուն» բա ռերն այ սօր նույն քան հնա ցած 
են, որ քան «գա ղա փա րա խո սութ յու նը», «ձա խը», «ա
ջը», «լու սա վո րութ յու նը» և  այլն, ե թե դրանք վերց ված 
են կարծ րա տի պո րեն, այ սինքն՝ վերց վում է դրանց 
ի մաս տի, տա րո ղութ յան միայն մեկ եզ րը, տի րույ թը, 
կտրված քը և ներ կա յաց վում որ պես ամ բող ջա կան, և 
հա մար վում է, որ բո լո րը հա մա ձայն են, որ դա է ամ բող
ջա կան օբ յեկ տը: Վերց նո ղը հա ճախ թյու րի մա ցա բար 
կար ծում է, որ բո լո րը հա մա ձայն են, որ այդ կոն ցեպ տի 
բո վան դա կութ յու նը միայն ո րո շա կի ի մաս տով է հաս
կաց վում:

Այն, ին չի մա սին խո սում ենք, ի րա կա նութ յան վե րան
վա նում է, կարծ րա տի պե րից դուրս գա լու հա մար, օբ յեկ
տի կտրված քից դեպ բազ մա կողմ ամ բող ջա կան օբ յեկ
տի քննար կում ան ցում կա տա րե լու հա մար:

Արժեքային ճգնաժամ

Ար ժե քա յին հա մա կար գե րը կա ռուց վում են բո լոր հնա
րա վոր ե ղա նակ նե րով. 1) գե նե տի կո րեն՝ դրան ցից 
ո րոշ նե րը, թերևս, փո խանց վում են ծնող նե րից ի րենց 
սե րունդ նե րին, 2) է պի գե նե տի կո րեն և սո ցիա լա պես՝ 
դրանք կա ռու ցում են տոհ մե րը, ըն տա նիք նե րը, հա սա
րա կութ յուն ներն ու պե տութ յուն նե րը՝ ան հատ նե րի մի
ջա վայ րը։ Այլ կեն դա նի ա րա րած նե րի հա մե մատ մար
դիկ չա փա զանց ճկուն և հար մար վող են, ուս տի նրանք 
կա րող են հար մար վել այն ար ժե քա յին հա մա կար գին, 
ո րում ի րենք ընկմ ված են։ Ն րանք կա րող են հա մա ձայ
նել ո րոշ ար ժեք նե րի կամ մեր ժել դրանք, սա կայն նրանք 
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ու նակ են հար մար վել՝ հա մադ րե լով ա զա տութ յան ի րենց ձգտու մը ո րոշ ար ժե քա
յին հա մա կար գե րի հետ և փո խե լով այն ար ժեք նե րը, ո րոնց հետ չեն ցան կա նում 
հա մա ձայ նել։ 

Ակն հայտ է, որ ար ժե քա յին հա մա կար գե րի վրա ազ դե լու հիմ ա կան մի ջոց նե
րից մե կը մար դու ստեղ ծած կրթա կան հա մա կարգն է։  Սա այն ինս տի տու ցիո նալ 
կա ռույցն է, որ իր ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ բա ղադ րիչ նե րով ձևա վո րում է ան հատ նե
րին և թե լադ րում նրանց վար վել այս կամ այն կերպ։ Կաս կած չկա, որ այժմ յան 
հա մաշ խար հա յին ճգնա ժա մի տար րե րը կբա ցա կա յեին կամ այլ կլի նեին, ե թե 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րը քա ղա քակր թութ յան պատ մութ յան վեր ջին մի 
քա նի դա րե րում ձևա վո րեին մարդ կութ յա նը մեկ այլ կերպ: Կաս կած չկա նաև, 
որ այ սօր աշ խար հում կրթա կան հա մա կար գը ճգնա ժա մի մեջ է։ Ո րո՞նք են այս 
ճգնա ժա մի դրսևո րում ե րը։

Կր թութ յան «բարձր» մա կար դա կը դա դա րել է շու կա յում հա ջո ղութ յան ե րաշ
խա վոր լի նել՝ թե՛ ան հա տի հա մար, թե՛ հա վա քա կան ա ռու մով։ Գ նա լով ա վե լի 
ակն հայտ է դառ նում, որ ֆոր մալ կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րը հա ճախ ան
կա րող են ձևա վո րել  այն պի սի ան հատ նե րի, ո րոնց ի րենք նպա տակ ու նեն կեր
տե լու:  Այս փաս տի դրսևո րում է այն, որ Արևմտ յան Եվ րո պա յի բնա կիչ նե րը 
(են թադ րա բար «արևմտ յան» չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն կրթութ յուն ստա ցած) 
որ դեգ րում են իս լա մի ագ րե սիվ և խե ղաթ յուր ված ձևե րը և գ նում ան դա մակ ցե լու 
«Իս լա մա կան պե տութ յա նը»։ Մեկ այլ օ րի նակ է ֆունկ ցիո նալ անգ րա գի տութ յան 
ա ճը կրթա կան հաս տա տութ յուն ներ ա վար տած նե րի թվում։ 

Ճգ նա ժա մի այս դրսևոր մա նը պետք է ա վե լաց նել տեխ նո լո գիա կան աճն իր 
անս պա սե լի ազ դե ցութ յուն նե րով։ Ե թե հետ ևենք Քեն Ռո բին սո նի տրա մա բա
նութ յա նը, կա րող ենք նշել, որ այ սօր գոր ծող կրթա կան հա մա կար գը մշակ վել 
է քա ղա քակր թա կան նա խորդ, նա խահա մա ցան ցա յին ժա մա նա կաշր ջա նում։ 
Կր թա կան այն հա մա կար գը, որն ա ռա ջար կում է հե տա զո տել տե ղե կատ վա կան 
հոս քը նախ կին մե թոդ նե րով, ար դեն հնա ցած է։ 

Հա րա բե րա կան ա զա տութ յունն ու շարժ ման դյու րի նութ յու նը թույլ են տա լիս 
մարդ կութ յան մեծ մա սին՝ թե՛ ի րա կան կյան քում, թե՛ վիր տո ւալ տա րած քում  ձեռք 
բե րել կրթա կան պո տեն ցիալ հնա րա վո րութ յուն ներ, ո րոնք պատ մութ յան նա
խորդ դա րաշր ջան նե րի հա մե մատ ան գե րա զան ցե լի են։ Մ յուս կող մից սա ա ռաջ 
է բե րում մար տահ րա վեր ներ։ Ե թե դի տար կենք միայն ին տեր նե տը, ա պա այն 
լե ցուն է տե ղե կատ վութ յամբ, ո րը կա րող է մո լո րեց նել։  Երկ րոր դը, այն չի ուղ
ղոր դում մեզ ինչ պես ընտ րել այն, ին չը մեզ անհ րա ժեշտ է։ Սա հան գեց նում է այն 
ար ժե քա յին հա մա կար գի կողմ ո րոշ ման փո փո խութ յա նը, ո րի վրա հեն վում էր 
մարդ կութ յու նը նախ կի նում։ Այն է՝ որ կա մի «գե րա կա» ար ժե քա յին հա մա կարգ, 
ո րին պատ կա նում է ան հա տը՝ ի հա կադ րութ յուն մյուս բո լոր ար ժեք նե րի։ Սա
կայն քա նի որ «գե րա կա» ար ժե քա յին հա մա կարգ ու նե նալն «ամ րա կապ ված» 
(hardwired) է մարդ կա յին հո գե բա նութ յան մեջ և  այդ «պաշտ պա նա մի ջո ցը» ձևա
վոր վել է դա րե րի ըն թաց քում (այն մար տահ րա վեր նե րին հար մարվե լու և դ րանք 
հաղ թա հա րե լու նա խա պայ ման է), «նա խորդ գլխա վոր հոս քը՝ «մեյնսթ րի մը» վի
ճար կե լը հան գեց նում է է՛լ ա վե լի ար խա յիկ՝ է՛լ ա վե լի «նա խորդ» «մեյնսթ րի մի» 
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ամ րապնդ ման, որ պես պաշտ պա նա կան մի ջո ցի «հեշտ ըն դուն ման». մի ջո ցի, 
ո րը «փրկում է»  ան հա տի հո գե բա նութ յու նը աշ խար հի «ան զուսպ» ին ֆոր մա
ցիոն գրո հի մար տահ րա վե րից։ Սա նման է այն դեպ քին, որ երբ գլխու ղեղն ան
կա րող է լի նում ժա մա նա կին գոր ծել, ող նու ղեղն է ազ դան շան տա լիս  և ս խալ
վում, տա լով ի րադ րութ յանն ան հա մա պա տաս խան ազ դան շան:

Այս պի սով, գլո բա լի զա ցիան և տեխ նո լո գիա կան նոր հնա րա վո րութ յուն ներն 
ա ռաջ են բե րում նոր մար տահ րա վեր ներ՝ վե րա դարձ ար խա յիկ մտա ծե լա կեր
պին ի պա տաս խան աշ խար հի բար դութ յա նը։ 

Քն նա դա տա կան մտա ծե լա կեր պի տեր ան ձինք, նրանք, ով քեր ստա ցել են «բա
ցա ռիկ լավ» կրթութ յուն, ձեռք բե րել այ սօր վա աշ խար հում հո սող ար ժեք նե րի 
մեջ կող մո րոշ վե լու ու նա կութ յուն, կա րող են դի մա կա յել այս ազ դե ցութ յա նը։ Այ
նո ւա մե նայ նիվ, նրանք փոք րա մաս նութ յուն են, քա նի որ շատ քիչ կրթա կան հա
մա կար գեր են հաշ վի առ նում վե րոնշ յալ գոր ծոն նե րը, իսկ նրանց մեծ մա սը մյուս 
հա սա րա կա կան ինս տի տու ցիա նե րից է՛լ ա վե լի պահ պա նո ղա կան են, քա նի որ 
նա խա տես ված են «մեյնսթ րիմ» ար ժե քա յին հա մա կար գը, ո րի վրա հեն վել են 
ի րենց գո յութ յան ըն թաց քում,  անդրդ վե լի պա հե լու հա մար, ա ռանց հաշ վի առ
նե լու, որ այդ պրոբ լե մին պար զու նակ մո տե ցում այլևս բա վա րար չէ մարդ կութ
յան զար գա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու հա մար։ 

Արդ յուն քը եր կու «մե գաար ժե քա յին» հա մա կար գե րի բա խում է՝ մե կը, որ ու
նակ է մե րօր յա աշ խար հում դարձ նե լու տե ղե կաց ված, ուղ ղոր դե լու դե պի մարդ
կութ յան ա պա գա յի հա մար արդ յու նա վետ ո րո շում եր կա յաց նե լը, և մ յու սը, ո րը 
չու նի այդ հատ կա նիշ նե րը։ Եվ այս վեր ջի նը մե ծա մաս նութ յուն է։ 

Այս եր կու մե գաար ժե քա յին հա մա կար գերն ազ դում են բո լոր ինս տի տու ցիա
նե րի և հա սա րա կութ յան բո լոր կող մե րի վրա՝ լի նեն դրանք սո ցիա լա կան, մշա
կու թա յին, տնտե սա կան, պե տա կան շա հե րի (օր. աշ խար հա քա ղա քա կան) և  
այլն։ Հաս կա նա լի է նաև, որ նրանց միջև բա խու մը պատ մա կա նո րեն միշտ է 
գո յութ յուն ու նե ցել, սա կայն չի գի տացկ վել նախ կի նում։ Օ րի նակ՝ «Արև մուտ քի» 
և «Մ նաց յա լի» ար ժեք նե րի միջև «բա խում» այս կոնֆ լիկ տի «տա փակ» մո դելն 
է։ Այս կոնֆ լիկ տի ի րա կան էութ յու նը հաս կա նա լու ան կա րո ղութ յունն ա ռաջ է 
բե րում մի ի րա վի ճակ, երբ նրանք, ով քեր կար ծում են, թե ի րենց դիր քո րո շու
մը «ճիշտ» է, ստիպ ված են ըն դու նել մար տահ րա վեր ի րենց դիր քո րոշ մա նը, ո րը 
գա լիս է «մշա կու թա յին անկ յու նից»։  Գեն դե րա յին ու սում ա սի րութ յուն նե րը, 
ֆե մի նիզ մը կամ հա կա գա ղու թա յին դիս կուր սը դար ձել են այդ չափ կար ևոր, 
քա նի որ «արևմտ յան սպի տակ մար դու» թե լադ րած «ճշմա րիտ պա րա դիգ մի» 
(հա րա ցույ ցի) գե րիշ խու մը թե րի և  ա նար դար էր։ Միև նույն ժա մա նակ ինք նութ
յան չա փա զանց ման քա ղա քա կա նութ յու նը հան գեց նում է այլ «տա փակ մո դե լի» 
մո տեց ման, ին չը խո րաց նում է մե գաար ժե քա յին հա մա կար գե րի միջև կոնֆ լիկ
տը` այն լու ծե լու փո խա րեն։  Քն նա դա տութ յու նը հա ճախ հեն վում է ոչ թե եր
կու «մե գաար ժե քա յին» հա մա կար գե րի գի տակց ված քննարկ ման վրա, այլ 
պար զա պես դեն է նե տում «արևմտ յան» մո տե ցու մը որ պես դո մի նանտ, «գա
ղու թա տի րա կան», մշա կու թայ նո րեն սահ մա նա փակ: Մենք տես նում ենք նման 
մե գախնդիր նե րը «տա փակ» մո դել նե րով փո խա րի նե լու բա զում դրսևո րում



ներ: Մար դու Ի րա վունք նե րը մեկ նա բան վում են որ պես 
«արևմտ յան» մշա կու թա յին ար գա սիք՝ ան կի րա ռե լի այլ 
մշա կույթ նե րի դեպ քում, և  այն, որ նրանք հա մաշ խար
հա յին մարդ կութ յան ստեղ ծած ար ժե քա վո րութ յուն են, 
կոր չում է ռե լա տի վիզ մի այդ մո տեց ման դեպ քում:

Ե թե Մար դու Ի րա վունք նե րի գա ղա փա րը փո խա րին
վում է «արևմտ յան ար ժեք ներ» գա ղա փա րով, այն ան
մի ջա պես դառ նում է ա նարդ յու նա վետ։ Մար դու Ի րա
վունք նե րը կա րող են վե րաձ ևա կերպ վել որ պես գլո բալ 
ա ռու մով կի րա ռե լի։ Ե թե «արևմտ յան» կամ «ոչ արևմտ
յան» մար դը պնդում է, թե դրանք «արևմտ յան ար ժեք
ներ» են, եր կու դեպ քում էլ դրանք դառ նում են ան բա
վա րար՝ քա նի որ կորց նում են ի րենց հա մաշ խար հա յին 
կար ևո րութ յու նը: Ե թե պրոբ լե մը ձևա կերպ ված է այս
պես, որ պես «տա փակ մո դել»՝ այս կոն ցեպ տը կի րա
ռե լիս եր կու կող մերն էլ կա րող են ան կեղծ կամ մա նի
պու լա տիվ կեր պով մե ղադր վել պարզ դա վադ րութ յան 
մաս նակ ցե լու կամ առն վազն մո տի վաց ված պատ ճա
ռա բա նութ յուն օգ տա գոր ծե լու մեջ: 

Ն մա նա պես, մե գադիս կուրս նե րի և գի տե լի քի «տա
րան ջատ վա ծութ յան» միջև գո յութ յուն ու նի կոնֆ լիկտ։ 
Մաս նա գիութ յուն նե րը գնա լով ա վե լի են բար դա նում։ 
Մե գադիս կուրս նե րը, ինչ պես օ րի նակ կրո նը, ան գամ 
ե թե ու նեն բա զում ան հատ հետ ևորդ ներ, այլևս ան մի ջա
կա նո րեն կապ ված չեն ան հա տի ինք նութ յան այլ տար
րե րի, ինչ պես օ րի նակ մաս նա գի տութ յան հետ։ Ճիշտ 
այն պես, ինչ պես դոլ լարն այլևս կապ չու նի ոս կու հետ, և 
կա ռա վա րու մը շատ վայ րե րում ար դեն կապ չու նի աստ
վա ծա յին ծագ ման հետ։ Վաղ ժա մա նակ նե րում ան ձի 
ինք նութ յու նը կապ վում էր գե րիշ խող մե գադիս կուր սի 
հետ, ո րում մար դը գտնվում էր։ Պարզ օ րի նակ. ռու սե
րեն «գյու ղա ցի» բա ռի հա մար ժե քը  «крестьянин»ն   է, 
ո րը ծա գում է «քրիս տոն յա» բա ռից: Այս պի սի ակն հայտ 
կամ այլ ոչ այդ քան ակն հայտ ե ղա նակ նե րով մար դու 
աշ խար հա յացքն անց յա լում ամ բող ջա կան էր պահ պան
վում։ Այ սօր բազ մա թիվ մար դիկ չու նեն նման ամ բող ջա
կան աշ խար հա յացք։

Ավելին կրթության և այլ ճգնաժամերի մասին 

Այս պի սով, կրթութ յու նը ճգնա ժա մի մեջ է համաշխարհա  



յին, հետսովետական8 և  ազ գա յին հայկական 
մակարդակներում9։ ՀՄԳՄ ի րա գոր ծող նե րը խոսել10 և 
գրել են այս մա սին, նշե լով, որ ե թե գլո բալ կամ հետ
սո վե տա կան ճգնա ժա մի խնդի րը չի լուծ վում, մինչ դեռ 
փոր ձում են լու ծել ազ գա յին ճգնա ժա մը, խնդի րը լուծ
վել չի կա րող: Ուս տի, մեզ անհ րա ժեշտ է մե թո դա բա նո
րեն նոր կրթա կան հա մա կարգ։ Մենք ա ռա ջար կում ենք 
օգ տա գոր ծել ՀՄԳՄն՝ վե րա նա յե լու հա մար մտա վոր 
գոր ծըն թաց նե րը, դե կոնստ րուկ ցիա յի են թար կե լու վեր
լու ծա կան, կան խա տե սո ղա կան ռազ մա վա րութ յան և 
կո լեկ տիվ մտա ծե լա կեր պի մինչ այ սօր ըն դուն ված հնա
րա վո րութ յուն նե րը՝ նոր ու ղի ներ բա ցե լու հա մար։ 

ՀՄԳՄն հիա նա լի գոր ծիք է նորարարական կրթության 
և գիտական նոր համակարգերի կոնցեպտի11 զար գաց
ման և  ի րա կա նաց ման հա մար։ Ի դեպ, 20րդ դա րի 
երկ րորդ կե սի Խորհր դա յին Միութ յու նում կրթութ յան 
ճգնա ժամ այն հան գա մանք նե րից մեկն էր, որ ստի պեց 
Շ չեդ րո վից կուն մշա կել իր հա մա կար գը։ 

Շ չեդ րո վից կուց հե տո ՀՄԳՄ ռու սա կան դպրո ցը դար
ձավ ինչոր չա փով ստեղ ծա րա րութ յան հան դեպ անվս
տահ, ին չը նրանց մո տե ցու մը դարձ րեց ո րոշ դեպ քե րում 
չա փա զանց տեխ նի կա կան և տեխ նո լո գիա կան, «թռչե
լու» ու նա կութ յու նից զուրկ: Գու ցե այդ էր պատ ճա ռը, 
որ նրանց սկսե ցին մե ղադ րել տո տա լի տա րիս տա կան 
տեն դենց նե րի և մա նի պուլ յա ցիա յի մեջ, ինչն ի վեր ջո 
ռու սաս տան յան շար ժու մը ճգնա ժա մի հան գեց րեց։ 

Մինչ դեռ ՀՄԳՄն մի մե թոդ է, որն իր մաս նա կից նե րից 
և կա տա րող նե րից շա տե րին դարձ րել է հա ջո ղակ և  եր
ջա նիկ, ու նակ օգ նե լու սե փա կան երկր նե րին, հա սա րա
կութ յուն նե րին և թի մե րին, լու ծե լու պրոբ լեմ եր, ո րոնց 
լուծ ման հա մար հեշտ մե թոդ ներ չկան։ ՀՄԳՄն հա մա

8 Gtergab.com. Отчёт игротехника группы «Среда» 
«подростковой» игры в г. Лазаревском, https://gtergab.com/files/
uploads/methodology/39.otchiot-chetverg-for-web-nov-2009-full.pdf
9 Игра «Лидерство», февраль 2009 г. Севан, http://gtergab.
com/ru/news/methodology-2/leadership-a-creative-game-febru-
ary-2009-sevan/119/
10 Armenia 3.0 Understanding 20th Century, Part 9, http://www.ep-
farmenia.am/wp-content/uploads/2017/03/Armenia-3.0_Part-9_tran-
script_English_March-14-2017_final_published-on-March-31-2017.pdf
11 Gtergab.com. Проекты группы «Университет», отчёт 
игротехника Г.А. Тер-Габриеляна, https://gtergab.com/files/uploads/
methodology/37.bruisov-odi-report-gev.pdf
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դար ման չէ։ Բայց այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս դուրս գալ հա մաշ խար հա յին 
կրթա կան ճգնա ժա մի փա կու ղուց։ 

ՀՄԳՄն մար դուց և  ան հա տից կախ ված մե թոդ է։ Ա մե նադժ վարն է գտնել 
մարդ կանց, ով քեր կա րող են աշ խա տել մե թո դա բա նի հետ, այ սինքն հա վա քագ
րել հա մա խոհ ներ ոչ թե շա հա ռու նե րի մա կար դա կով, այլ նրանց, ով քեր կա րող 
են շա րու նա կել մե թո դի զար գա ցու մը։ 

Ա հա թե ին չու է կար ևոր այ սօր վա ՀՄԳՄ թի մից վերց նել այն, ինչ մենք գի տենք 
և կա րող ենք ա նել, ամ րապն դել և զար գաց նել այն մարդ կանց ու նա կութ յուն նե
րը, ով քեր կա րող են շա րու նա կել մեր գոր ծը, նոր մարդ կանց բե րել այդ դաշտ և  
օգ տա գոր ծել ՀՄԳՄ լիար ժե քո րեն։ 

Ինչ պես շատ այլ մե թոդ ներ, ՀՄԳՄն  ար վեստ է, գի տութ յուն և հմ տութ յուն, ուս
տի այն բա նա վոր կեր պով փո խան ցե լը միշտ ան բա վա րար կլի նի։ Այն պետք է 
փոր ձար կել պրակ տիկ գոր ծու նեութ յան մեջ: Մե թոդն ա ռա վե լա պես օգ տա կար 
է պրո յեկտ ներ նա խագ ծե լիս: Այն միա վո րում է աբստ րակտ փի լիո փա յութ յան 
«ա մե նա բարձր» մա կար դակ ներն աշ խար հիկ գոր ծո ղութ յուն նե րի «ման րուք նե
րին»։ ՀՄԳՄն  ա մե նա կար գա կոր ծան (disruptive) տեխ նո լո գիան է, ո րը հնա րա
վոր է պատ կե րաց նել։ 

Պատ կե րաց նենք, թե ՀՄԳՄն լայ նո րեն կի րառ վի. դրա ազ դե ցութ յու նը կարող է 
օգուտ տալ ցանկացած ասպարեզի12։

Կառավարում

Մեր կա ռա վա րում այն քան դիս ֆուն ցիո նալ է, որ գրե թե ի մաստ չկա ա ռա ջար
կե լու ամ բող ջա կան բա րե փո խում ե րի ծրագ րեր: Այդ պատ ճա ռով էլ քա ղա քա
կան կու սակ ցութ յուն նե րը ևս  ան գամ ընտ րա կան շրջան նե րում կամ կոնկ րետ 
ո լորտ նե րի  աս տի ճա նա կան փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հա վաս տի ծրագ
րեր սո վո րա բար չեն ու նե նում: Չ նա յած նման պլան ներ լի նում են, սա կայն դրանք 
բախ վում են հա մա կար գա յին դիս ֆունկ ցիո նա լութ յան կող մից «հափշ տակ վե լու» 
ռիս կին։ 

ՀՄԳՄն կարող է օգտագործվել այս խորը ճգնաժամը լուծելու համար13 և 
առաջարկելու համակարգային բարեփոխումերի գործընթացում փոփոխու
թյունների պլանի14՝ ի րա կա նութ յան հետ հաշ տեց ման ու ղի ներ, ո րոնք թույլ կտան 
հաս նել ի րա պես կա յուն դրա կան փո փո խութ յուն նե րի:
12 Facebook.com. ՀՄԳՄ հայկական մեթոդաբանական դպրոցի միջոցառումները, https://www.
facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558140017543617&id=256028707754761
13 Необходимые действия Армении в свете Российско-Грузинской войны и ее последствий, 
http://gtergab.com/files/uploads/methodology/30.expert_workshop_russian-sept-2008.pdf
14 Epfarmenia.am. «Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում քաղաքացիական 
ներգրավվածության մեխանիզմները եւ ռազմավարությունը» կազմակերպագործունեական 
սեմինարից ստացված նախնական եզրակացություններ ու առաջարկություններ. http://epfar-
menia.am/index.php/hy/document/CELoG-Concl-Rec-Mechanisms-Strategy-for-Civ-Engagement-in-
LSG-OAS
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Բիզնես

ՀՄԳՄի տար բեր ճյու ղեր, ո րոնք զար գա ցել են  Ռու սաս տա նում Շ չեդ րո վից կու 
դպրո ցի հետ ևորդ նե րի շրջա նում, ան կախ ի րենց մաս նա վոր հա ջո ղութ յուն նե րից 
և  ձա խո ղում ե րից, ձա խող վել են մեկ հիմ ա կան հար ցում. վե րա ծել այն մի ջազ
գա յին մե թո դա բա նութ յան, մտնել մի ջազ գա յին շու կա:  Մեր Կ րեա տիվ խա ղե րը 
հա ջո ղութ յան են հա սել այդ ո լոր տում, թե պետ մի ջազ գա յին ա ռու մով մենք մինչ 
այժմ հաս ցեագ րել ենք միայն շա հույթ չհե տապն դող ո լոր տը: Մ յուս կող մից, մենք 
անց ենք կաց րել բիզ նե սի և  բան կա յին գոր ծու նեութ յա նը վե րա բե րող խո շո րա
ծա վալ կրեա տիվ խա ղեր  Հա յաս տա նի հա մար:  Մեր թի մի ան դամ ե րը խորհր
դակ ցութ յուն են տվել հետխորհրդային մի քանի ընկերությունների15՝ կի րա ռե լով 
ՀՄԳՄ: Այ սօր  Հա յաս տա նում բիզ նե սի ո լոր տում կար ճա ժամ ե տից եր կա րա
ժամ ետ հե ռան կա րում ա ռա վել ակ տո ւալ են ՀՄԳՄ հետև յալ կի րա ռութ յուն նե րը. 

 Օգ տա գոր ծել ՀՄԳՄ այն ձեռ նար կութ յուն նե րի հետ և  հա մար, ո րոնք նո րա րա
րութ յուն ներ մու ծե լու ցան կութ յուն ու նեն, կրթել նրանց ստեղծարարարության 
և նորարարության16 բնա գա վա ռում:  Բա ցա հայ տել նո րա րա րա կան գա ղա փար
նե րի հստակ ու ղի ներ՝ հա ջո ղութ յան բարձր հա վա նա կա նութ յամբ:  Սա սո վո րա
կան սթար թափ նե րից տար բեր վող մո տե ցում է. աշ խար հում և  Հա յաս տա նում 
օգ տա գործ վող նման տեխ նո լո գիա նե րի մե ծա մաս նութ յու նը հիմ ած են «կույր 
փնտրտու քի» վրա, գի տակ ցա բար կամ պա տա հա կա նո րեն կրկնօ րի նա կե լու 
կամ տի րա ժա վո րե լու՝ ար դեն գո յութ յուն ու նե ցող գա ղա փար նե րի հա ջո ղութ յու
նը: Դ րան ցից ոչ մե կը չի սո վո րեց նում մաս նա կից նե րին ա զատ մտա ծո ղութ յան, 
ստեղ ծա րա րութ յան և  նո րա րա րութ յան գա ղա փար ներն ու ար ժեք նե րը շու կա յի 
մո տե ցում ե րի հետ հա մադ րել: Ա վե լորդ է նշել, որ այ սօր աշ խար հը ե րա զում է 
նման հա մադ րութ յան մա սին: Ի հար կե, ե թե կոնկ րետ գա ղա փար ներ ա ջակ ցութ
յան կա րիք ու նեն, ՀՄԳՄն  կա րող է նաև կի րառ վել դրանք խթա նե լու հա մար՝ 
օգ տա գործ վե լով ա վե լի նեղ և  թի րա խա վոր ված ձևով: 

 Հա յաս տա նը և ՀՄԳՄ հայ կա կան մաս նաճ յու ղը կա րող է դառ նալ մի ջազ գա
յին կենտ րոն՝ կոչ ված վե րա դարձ նե լու ի մաս տը աշ խար հի նա խա ձեռ նութ յուն
նե րին: ՀՄԳՄ կա րո ղութ յուն նե րը մեծ են, և դ րանք մինչ այժմ ամ բող ջո վին չեն 
բա ցա հայտ վել:  Հա յաս տանն այդ դեպ քում ի րա վամբ կդառ նա այն, ին չով հա յե
րը սի րում են պար ծե նալ. հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե ցող վայր, որ տե ղից 
ի մաստ նե րը բխում և  տա րած վում են ամ բողջ աշ խար հում՝ մաս նակ ցե լով հա
մաշ խար հա յին ա պա գա յի ձևա վոր մա նը: 

ՀՄԳՄ նախ կի նից ա վե լի մեծ մասշ տա բով կի րառ վե լու գա ղա փա րը լիո վին հնա
րա վոր է ի րա կա նաց նել: Դ րա մեկ փու լի անց կաց ման կամ գոր ծը սկսե լու հա մար 
ա վե լի ռե սուրս չի պա հանջ վում, քան բարձ րո րակ մի ջազ գա յին կոն ֆե րան սի 
կազ մա կերպ ման հա մար:

15 Gtergab.com. Геворг Тер-Габриелян, Тринадцать друзей бизнес-Оушена или типичные ошибки 
постсоветских бизнес-лидеров, https://gtergab.com/files/uploads/methodology/20.business-ocean-
spring-2007.pdf
16 Epfarmenia.am. Նորարարություն և քննադատական մտածողություն. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան, 
http://epfarmenia.am/hy/video/innovation-critical-thinking
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Կ րեա տիվ խա ղե րի չնա խա տես ված կամ ան հաշ վար կե լի հա վել յալ արդ յունք
նե րը նե րա ռում են հա մա կարգ չա յին սցե նար ներ, սի մուլ յա ցիոն սցե նար ներ, հե
տա զո տա կան սցե նար ներ, քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջար կութ յուն ներ, հայտ նա
գոր ծութ յուն ներ, մե նեջ մեն թի նոր գոր ծիք ներ և  այլն:  Այն պի սի գա ղա փար ներ, 
ինչ պի սիք են ֆիքս ված հե ռա խո սա կա պի մի ջո ցով sms հա ղոր դագ րութ յուն ներ 
ու ղար կե լը,  խա նութ նե րում կրկնա կի էկ րան ու նե ցող հա մա կար գիչ նե րի կի
րա ռու մը, որ պես զի հա ճա խոր դը տես նի նույն տե ղե կատ վութ յու նը, ինչ վա ճա
ռո ղը, ին չը մե ծաց նում է թա փան ցի կութ յու նը, և ն ման այլ գա ղա փար ներ հայտ
նա գործ վել են ՀՄԳՄ վար ժանք նե րի մաս նա կից նե րի կող մից շատ ա վե լի վաղ, 
քան դրանց արդ յու նա բե րա կան ար տադ րու մը:  Սա կայն, ի հար կե, ՀՄԳՄ հիմ
նա կան պո տեն ցիալ ազ դե ցութ յու նը որ պես ամ բող ջութ յուն այդ հմտութ յունն 
ու նե ցող ան հատ նե րի կյան քը և  բիզ նես հա ջո ղութ յու նը հե ղա փո խելն է, ի րենց 
ա պա գան կեր տե լու ու նա կութ յուն սեր մա նե լը, գա ղա փար ու նե ցող խմբե րի և 
 հա սա րա կութ յուն նե րի կյան քը վե րա փո խե լը:

ՀՄԳՄ նորարարությունը

ՀՄԳՄ գործ նա կա նում կի րառ վում է 1973 թ.ից, երբ Շ չեդ րո վից կին ի րա կա
նաց րեց իր ա ռա ջին կազ մա կեր պագոր ծու նեա կան խա ղը: Այն կի րառ վել է 
 Ռու սաս տա նում բիզ նե սի և  կա ռա վար ման ո լոր տում, և, թերևս, մա սամբ հա ջող
վել է. տե՛ս  Սեր գեյ  Կի րիեն կո յի կա րիե րան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրա վե րա ծու մը 
բաց, թա փան ցիկ և  մի ջազ գա յին ա ռու մով ի րաց նե լի գոր ծի քի իրականացվել է 
միայն հայկական թիմի կողմից17, և  միայն մա սամբ:  Նո րա րա րութ յուն կլի նի դրա 
կի րա ռում ա վե լի մեծ մասշ տաբ նե րում՝ ի շահ  Հա յաս տա նի: 

Գաղափարներն ու մտքերը նկարելը18 և ն կար նե րի ու գծագ րե րի, այլ ոչ թե բա
ռե րի մի ջո ցով կոն սեն սու սի հաս նելն այ սօր գլո բալ աշ խար հում հաս կա ցութ
յուն նե րի ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման ա մե նա նո րա րար տար բե րակ նե րից մեկն 
է հա վա նա բար: Այդ ճգնա ժա մը հայտ նա բեր վել է դեռևս 20րդ  դա րի սկզբին, 
սա կայն դար ձել է էն դե միկ պայ ման՝ պոստ մո դեռ նիզ մի հետ: Այդ  ճգնա ժա մը 
նաև խիստ կապ ված է այ սօր աշ խար հը ո ղո ղող հա մա տա րած անվս տա հութ յան 
հետ, քա նի որ բա ռե րի նկատ մամբ անվս տա հութ յու նը գլո բալ անվս տա հութ յան 
մի մասն է: Ա վե լորդ է նշել, որ այդ անվս տա հութ յու նը հատ կան շա կան է այ սօր
վա  Հա յաս տա նին:

Որ տե՞ղ է այ սօր ան հա տը սո վո րում մտա ծել, լի նի դա  Հա յաս տա նում թե աշ
խար հում: Շր ջա պա տը, ըն տա նիք ներն ու դպրոց նե րը մարդ կանց սո վո րեց
րել են մտա ծել, գի տակ ցա բար թե ոչ, սա կայն գրե թե եր բեք ուղ ղա կիո րեն չեն 
անդ րա դար ձել մտա ծո ղութ յան գոր ծիք նե րին:  Լա վա գույն դեպ քում մար դիկ սո
վո րում են ֆոր մալ տրա մա բա նութ յուն և հ ռե տո րա բա նութ յուն:  Հա տուկ դեպ քե
րում նրանք ու սում ա սի րում են փի լի սո փա յութ յուն:  Գի տութ յան մեջ նրանք օգ
տա գոր ծում են մտա ծո ղութ յու նը, բայց սո վո րա բար չեն սո վո րում այն:  Մինչ դեռ 
17 Towards Peace Games: Facilitation and Creative Games in Conflict Transformation A Comparison and 
Contrast, http://gtergab.com/files/uploads/methodology/17.calgaryarticle-july-2006-2013.pdf
18 Facebook.com. Creative Game 2017 photos, https://www.facebook.com/groups/276237769459786/
photos?_rdc=1&_rdr
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մտածողությունը շատ ա վե լի հա մընդգր կուն հմտութ յուն է, քան տրա մա բա նութ
յու նը, և  այն կի րառ վում է փի լի սո փա յութ յան, գի տութ յան, ինչ պես նաև գոր ծու
նեա կան բազ մա թիվ այլ (բայց ոչ բո լոր) ո լորտ նե րում:  Մար դիկ կար ծում են, որ 
ի րենց հո գե բա նութ յան դրսևո րում ե րը մտա ծո ղութ յուն են, սա կայն ի րա կա նում 
դա այդ պես չէ: ՀՄԳՄ ա ռա ջար կում է մարդ կանց մտա ծել սո վո րեց նող գոր ծի
քա կազմ և  օգ նում նրանց ձեռք բե րել այդ հմութ յունն ա րագ և  հա ջող ձևով: Այ
սօր, երբ «քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յու նը»  դար ձել է  մո դա յիկ բա ռա կա պակ
ցութ յուն, և  ոչ ոք ի րա կա նում չի հաս կա նում դրա ի մաս տը, ՀՄԳՄ մարդ կանց 
ա ռա ջար կում է «ռեֆ լեք սիա յի պա րա դիգմ»  կամ  «ռեֆ լեք սիա յի վե րե լակ»՝  
Շ չեդ րո վից կու ա մե նա կար ևոր հայտ նա գոր ծութ յուն նե րից մե կը, ե թե ոչ վեր ջին 
100 տար վա ա մե նա կար ևոր հատ նա գոր ծութ յուն նե րից մե կը, ո րը հա վա սա րա
զոր է այն պի սի նո րա րա րա կան գա ղա փար նե րի, ինչ պի սին է, ա սենք, շա րահ
յու սութ յան հայտ նա գոր ծու մը: Ի հար կե, ոչ ռեֆ լեք սիան, ոչ էլ շա րահ յու սութ յու նը 
չեն հայտ նա գործ վել պատ մութ յան մեջ հայտ նի ան հատ նե րի կող մից, այլ ե ղել 
են միշտ, սա կայն այդ եր կու սի ձևա կեր պու մը, դրանք որ պես ա ռան ձին մե թոդ 
տես նե լու ու նա կութ յունն ու զգա ցա կան փոր ձից զատ դրանք կի րա ռե լի գոր ծի քի 
վե րա ծե լը վե րագր վում է պատ մա կան այս կամ այն ժա մա նա կաշր ջա նին, մտա
ծո ղին կամ մտա ծող նե րի խմբին: 

 Տե սա կա նո րեն հնա րա վոր չէ ամ բող ջո վին հաս կա նալ, թե ինչ է ՀՄԳՄն. պետք 
է փոր ձար կել այն: ՀՄԳՄով «լավ զին ված» դառ նա լը պա հան ջում է ջան քեր, 
կամք և վճ ռա կա նութ յուն:  Պետք է հա տոր ներ կար դալ ՀՄԳՄն  տե սա կա նո րեն 
հաս կա նա լու հա մար, և  ան գամ այդ դեպ քում այն պա հան ջում է փի լի սո փա յա
կան խոր նախ նա կան գի տե լիք և  հակ վա ծութ յուն, մինչ դեռ գործ նա կա նում այն 
փոր ձար կե լը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա րագ զար գա նալ, ներ թա փան ցել և  
ըմբռ նել այդ մե թո դը: ՀՄԳՄում ընդգրկ ված հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե րի 
կար ծի քով ՀՄԳՄի վար ժանք նե րից մե կին՝ խա ղե րից մե կին մաս նակ ցութ յու նը, 
են թադ րենք հնգօր յա խա ղին, հա վա սա րա զոր է լավ հա մալ սա րա նում մեկ կի
սամ յակ ու սում ա ռութ յա նը:  Պատ ճառ նե րից մե կը, թե ին չու էին   Հա յաս տա նի 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն այդ քան ա ռողջ, չնա յած եր կիրն ամ
բող ջո վին ճգնա ժա մի մեջ էր, տա րի ներ շա րու նակ հա սա րա կա կան աս պա րե
զում ՀՄԳՄ կի րա ռութ յունն էր հա յաս տան յան մե թո դա բա նա կան կո մի տեի ան
դամ ե րի կող մից, ինչն ազ դել է գո նե ո րոշ հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յուն նե րի 
հա ջո ղա կութ յան, կեն սու նա կութ յան և  կա յու նութ յան վրա և  պայ ման ներ ստեղ
ծել՝ մասշ տա բա յին փո փո խութ յուն նե րի: 

Այ սօր վա գլո բալ խնդիրն «ինչ ա նե լը» չէ, այլ «ի՛նչ ա նել. ին չու՛ հենց դա ա նել. 
ինչ պե՛ս: Եվ ա նե՛ լը». ՀՄԳՄն  անդ րա դառ նում է այս ամ բող ջա կան բո լո րա կին: 

Տեքստը վերջնականացվել է 2018 թ. մայիսին

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք մեզ հետ կապ հաստատել հետևյալ էլ. հասցեով՝ 
info-epf@epfound.am






