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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ներկա ժամանակներում հասարակությունը նորանոր պահանջներ է ներկայացնում կառավարող անձին: Ակնհայտ է, որ
անցյալին կառչած, գիտելիքը սոսկ յուրացման գործընթաց դիտարկող անձը հազիվ թե կարողանա այսօր օգտակար և մրցունակ լինել գրեթե բոլոր մասնագիտություններում: Դեռ ավելին՝ մասնագիտական շուկայում մրցակցությանը դիմակայելու
համար մասնագետին անհրաժեշտ են կոմպետենցիաներ,
որոնց շնորհիվ հնարավոր է գտնել նոր գաղափարներ, խնդրի
անսովոր լուծումներ, արագ արձագանքել միջավայրի փոփոխություններին, մշակել յուրօրինակ ռազմավարություններ: Արդի կառավարումը պահանջում է ուրույն մտածող, ստեղծագործ, վառ երևակայությամբ օժտված հավակնոտ մասնագետներ, քանի որ արդեն իսկ բավարար չեն միակ ճիշտ լուծում ունեցող խնդիրները, անհրաժեշտ են այլընտրանքներ, այլընտրանքային լուծումներ: Նշանակում է՝ մերօրյա ստեղծարար անձը պահանջված է հասարակության զարգացման բոլոր փուլերում, դեռ ավելին՝ ժամանակակից կյանքի արագ փոփոխվող
տեմպն ապահովում են հենց ստեղծարար, ճկուն անձինք: Ուստի, ինչպես և գտնում է Ա. Մասլոուն, պետք է մշակվի ուսուցման նոր տիպ` ուղղված նոր, գործունյա, ստեղծարար, ինքն
իրեն վստահող, ազատ մարդու ստեղծմանը [18]:
Միանշանակ է, որ կառավարչական կադրերի կրթությունն ու պատրաստումը պետք է ուղղված լինի այնպիսի հոգեբանական

որակների և

համընդհանուր

մասնագիտական

հմտությունների ձևավորմանը, որոնք թույլ կտան նրանց մրցունակ և պահանջված լինել կառավարչական գործունեության
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ամենատարբեր ոլորտներում: Նկատենք՝ ուսուցման ընթացքում ստեղծարարության զարգացումն ըստ էության կարևոր է
և արդիական ինչպես անձի համար, այնպես էլ հասարակության: Կառավարիչների պատրաստման համակարգում ստեղծարարության զարգացումը, փաստորեն, դիտարկվում է որպես
հիմնական կոմպետենցիա, այն նախադրյալը, որի հիման վրա
խարսխվում է կառավարչական գործունեությունը:
Իսկ Գ. Ի. Վանյուրիխինն ընդգծում է, որ կառավարչի
մտածողությունը պետք է համապատասխանի ժամանակի
հրամայականին և թույլ տա ստեղծագործաբար լուծել տնտեսական զարգացման խնդիրներն ինչպես երկրի մակարդակով,
այնպես էլ կազմակերպության [6]:
Հետևաբար ստեղծարարության հիմնահարցը կառավարման մեջ առավել ևս հրատապ է, քանի որ մարդու կենսագործունեության ամենատարբեր ոլորտներում մեծ թվով յուրօրինակ գաղափարներ և որոշումներ մնում են չիրականացված,
անհասկանալի և չիրագործված՝ կառավարման համակարգի
անկատարության, կառավարիչների ռիգիդության, նոր գաղափարների հանդեպ անընկալունակության պատճառով: Աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններին զուգընթաց փոփոխության պահանջ է առաջանում նաև կառավարման տեսակի մեջ, որը զուտ կազմակերպչականից անցում է կատարում
սոցիալ-հոգեբանականի, այնուհետև ստեղծարարի: Այդ իսկ
պատճառով նոր գաղափարներով տոգորված, ճկուն, ստեղծարար կառավարիչները պահանջված են թե° հասարակության,
թե° նոր կառավարման համակարգի համար: Ասել է թե՝ ստեղծարարությունը դառնում է կառավարչական գործունեության
հիմնական անկյունաքարը, մասնագիտական գործունեության
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հաջողության գրավականը: Այսօր ստեղծարար, հավակնոտ
կառավարիչների պատրաստման և վերապատրաստման
հիմնահարցը, մենք իրավամբ համարում ենք կրթության
ռազմավարական ուղղություններից մեկը: Ընդգծենք, սակայն, որ կառավարիչների ստեղծարարության զարգացման
և ախտորոշման հիմնահարցերը մասնագիտական պատրաստության տարբեր փուլերում մեզանում դեռևս քիչ ուսումնասիրվածներից են:
Ուսուցանվողների՝ որպես ապագա մասնագետների ստեղծարարության զարգացումը այլ որակների հետ համադրությամբ ուսուցման գործընթացում հնարավորություն կընձեռի
լավագույնս պատասխանել ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին:
Ստեղծարարության հիմնահարցն արդիական է ինչպես
ընդհանուր հոգեբանության, այնպես էլ բնագավառային մյուս
ոլորտների տեսակետից: Սկզբունքնորեն հենց այդ միտքն է
արտահայտել Տ. Լյուբարտը՝ նշելով, որ ստեղծարարության ուսումնասիրության գործընթացում իրենց ներդրումն ունեն հոգեբանության այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են փորձարարականը, տարիքայինը, սոցիալականը, բժշկականը 15: Անկասկած է, որ ստեղծարարության ուսումնասիրումը նպաստում է
հոգեբանության միավորմանը մետատեսական մակարդակում:
Ստեղծարար կառավարում դասընթացն աղերսներ ունի կառավարման հոգեբանության, անձնակազմի կառավարման, որոշումների ընդունման հոգեբանության դասընթացների հետ:
Սույն ուղեցույցում վերլուծվում են ստեղծարար կառավարման էությունը, ստեղծարար անձի և գործընթացի առանձնահատկությունները կառավարչական գործընթացում, ստեղծա7

րարության զարգացման տեխնիկաները: Ներկայացված են
ստեղծարար կառավարման դասընթացը և ընթացքում կիրառվող վարժությունները: Հավելվածում առկա է թեստ, որը նպատակահարմար է կիրառել դասընթացից առաջ և հետո ստեղծարարությունն ախտորոշելու նպատակով:
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1. «ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
ՀԱՍԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կառավարչական գործունեության մեջ կրեատիվությունը,
կամ կամ որ նույնն է՝ ստեղծարարությունը1, ամենակարևոր ներուժն է և հարստությունը, որի առկայության շնորհիվ ստեղծվում են նոր գաղափարներ, կազմակերպվում և խթանվում է
նորարար արդյունքի ստեղծումը, մշակվում են գործունեության
ճկուն ռազմավարություններ: Ստեղծարարության զարգացումը
ժամանակի հրամայականն է և դիտարկվում է որպես զարգացման մեխանիզմ, հասարակության առաջընթացի շարժիչ ուժ,
նոոսֆերայի ստեղծող, որպես անհրաժեշտություն կյանքի անորոշ, անկանխատեսելի իրադրություններում 10, էջ 29:
Անժխտելի է, որ ստեղծարարությունը չափազանց արժեքավոր է մարդկանց և հասարակության համար: Այն կապված
է արտադրողականության, առողջության հետ և օգուտ է բերում
մարդկանց, հասարակությանը 34:
Անձնային զարգացման մակարդակում ստեղծարարության
զարգացումն ապահովում է բավարարվածության, ինքնանույնականացման աճ, ինչպես նաև ընդլայնում է մասնագիտական
զարգացման հնարավորությունները 33:
Ստեղծարարության էությունը դիտարկվում է մի շարք հայեցակարգերում(Ջ. Գիլֆորդ, Է. Տորրենս, Մ. Վոլլախ, Ն. Կոգան, Ս. Մեդնիկ, Ռ. Ստերնբերգ, Վ. Դրուժինին, Ե. Իլյին,
Լ. Թերսթոուն, Է. Լանդաու, Տ. Գալկինա, Ֆ. Վիլյամս, Գ. Գլո1

«Կրեատիվության» փոխարեն մենք այսուհետ գործածելու ենք
«ստեղծարարություն» եզրույթը:
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տովա, Տ. Լյուբարտ, Դ. Բոգոյավլենսկայա) [Дружинин В. Н.
2007., Ильин Е. П. 2011, Любарт Т. 2009, Ландау Э. 1984,
Богоявленская Д. Б. 1983]:
Հավելենք, որ կառավարչական գործունեության մեջ ստեղծարարության հիմնահարցին են նվիրված Օ. Գ. Մակարենկոյի,
Վ. Ն. Լազարևի, Ա. Վ. Մորոզովի, Ա. Վ.Կարպովի աշխատանքները:
Յա. Ա. Պոնոմարևի աշխատանքներում ստեղծարարությունը դիտարկվում է իբրև զարգացման, շարժման, փոփոխության հիմք: Նա գտնում է, որ ստեղծարարության էությունը հանգեցվում է ինտելեկտուալ ակտիվությանը և իր գործունեության
կողմնակի արդյունքների նկատմամբ սենզիտիվությանը: Հենց
գործունեության կողմնակի արդյունքներն ունեն մեծ արժեք
ստեղծագործ անձի համար, քանի որ բովանդակում են նորույթ: Իսկ ոչ ստեղծագործող մարդու համար կարևոր են սոսկ
ուղիղ, նպատակամետ արդյունքները՝ նպատակին հասնելու
համար, այլ ոչ թե նորույթը 26:
Կառավարչական գործունեության մեջ անկանխատեսելի
իրադրություններին արձագանքելու համար անհրաժեշտ է
ստեղծարարություն՝ որպես ինտելեկտուալ և անձնային որակների համալիր: Ֆ. Վիլյամսի ելակետն է՝ ստեղծարարությունը
մտածողության և անձնային որակների որոշակի ամբողջություն է, որը նպաստում է ստեղծագործության դրսևորմանը 29,
էջ 5:
Հաշվի առնելով ստեղծարարության դերն ու նշանակությունը կառավարման համակարգում՝ անդրադառնանք ստեղծարար կառավարման էությանը:
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Ստեղծարար կառավարումը դիտարկվում է որպես համընդհանուր կառավարչական գործընթացի որակական բնութագիր: Այն իրականացվում է իբրև արդյունավետ որոշումների
ընդունման գործընթաց, որպես կոնֆլիկտների կանխարգելման այնպիսի ռազմավարությունների ընտրություն, որի դեպքում խնդիրը դիտարկվում է այլ տեսանկյունից՝ որպես գործնական առաջարկների ոչ ստանդարտ, յուրօրինակ, համարձակ լուծումների ամբողջություն: Ստեղծարար կառավարումը
կառավարչական խնդիրների ստեղծագործաբար լուծումն է:
Այն ուղղված է բարձրացնելու կառավարչական որոշումների
որակը: Ենթադրում է կառավարման չափանիշների որոնում,
որոնք կապված են ինչպես կառավարման հարացույցի, այնպես էլ խնդիրների իրականացման միջոցների գնահատման
հետ: Այդ առումով ստեղծարար կառավարումը կարող է դիտարկվել ստեղծագործական մեթոդների, լուծումների և գործողությունների համակարգ, որն ուղղված է կառավարող օբյեկտի
զարգացմանը, դրա մրցունակության և արդյունավետության
բարձրացմանը: Ակնհայտ է, որ ստեղծարար կառավարումը
հնարավորություն է ընձեռում որոշումներ ընդունել անորոշ
իրավիճակներում: Սակայն բացի խնդիրների, որոշումների ընդունումից, ստեղծարար կառավարումը նաև գործի, աշխատակիցների հանդեպ ստեղծագործական մոտեցումն է, ստեղծարար միջավայրի ստեղծումը՝ աշխատակիցների ստեղծագործական ներուժի բացահայտման համար: Այստեղ մեծ նշանակություն ունի ստեղծարար թիմերի ստեղծումը, ինչպես նաև
թիմում անհատի ստեղծարարության զարգացումը: Ուստի աներկբա է, որ ստեղծարար կառավարումն ուղղված է խնդրին,
անհատին, թիմին: Մենք գտնում ենք, որ Ջոն Ադաիրի կողմից
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ներկայացրած լիդերության երեք շրջանների մոդելը կիրառելի
է նաև ստեղծարար կառավարման գործընթացում և, մեր կարծիքով, այն կունենա այսպիսի տեսք՝

Ստեղծարարություն

խնդիր

թիմ

անհատ

Նկար 1. Ստեղծարարությունը
կառավարչական գործունեության մեջ

Եվ, ինչպես Ջոն Ադաիրի տեսության մեջ, այստեղ ևս շրջանները միմյանց հետ փոխազդում են, այն է՝ փոփոխությունը
նրանցից մեկում հանգեցնում է մյուսների փոփոխությանը [4]:
Այսպիսով, ստեղծարար կառավարումն ուղղված է կառավարչական խնդիրների լուծմանը, կրեատիվ թիմերի
ստեղծմանը, ինչպես նաև կոլեկտիվում անհատի ստեղծարարության զարգացմանը և դրսևորմանը:
Ստեղծարարությունը՝ որպես խորքային հատկություն,
դրսևորվում է խնդիրը յուօրինակ ձևով տեսնելու մեջ:
Ստեղծարար կառավարումը, եթե ընդհանրացնենք, կառավարչական խնդիրների ստեղծագործաբար լուծումն է, անորոշ
իրավիճակներում հավակնոտ որոշումների ընդունումը, կոնֆ12

լիկտային իրավիճակներում վարքի կառուցողական ռազմավարությունների ընտրությունը, ոչ ստանդարտ իրավիճակներում
արագ գործելու ունակությունը: Ստեղծարար կառավարումն
այս տեսանկյունից բաղկացած է հետևյալ օղակներից՝ ստեղծագործական գործընթաց-խնդրի լուծում-ստեղծագործության
պատնեշներ- ստեղծագործական արդյունք, որոնցում, ինչ
խոսք, իր ուրույն դերակատարությունն ունի ստեղծարար կառավարիչը:
Ստեղծարար կառավարումը, նշանակում է, կառավարման
տեսակ է՝ հիմնված անձնակազմի ստեղծարարության վրա, և
ենթադրում է կառավարչի՝ բոլոր խնդիրների հանդեպ ստեղծագործական մոտեցում:
Ստեղծարար կառավարումն ուղղված է անձի ստեղծագործական ներուժի զարգացմանը, սիներգետիկ էֆեկտի համար
պայմանների ստեղծմանը: Դրա հիմքում ընկած է կազմակերպության կադրային ներուժի ինտեգրացիան: Ստեղծարար
կազմակերպության ձևավորման համար, բնականաբար, անհրաժեշտ է իրականացնել կադրային, թիմային և կազմակերպչական պրոյեկտավորում, ինչպես նաև անձնակազմի անհատական, խմբային և կազմակերպչական զարգացում: Ստեղծարար կազմակերպություններում պետք է փոխազդեն երեք մակարդակ՝անձնային, թիմային, կազմակերպչական: Ընդ որում
ստեղծարար կառավարումն իրականացվում է այնտեղ, որտեղ
ստեղծվող արդյունքը չի կարող միանշանակ վերագրվել առանձին անձին, այլ այն թիմային աշխատանքի արդյունք է 5:
Ստեղծարար կառավարումը, փաստորեն, անձնակազմի
ստեղծագործական ներուժի զարգացումն է: Այն թե° ստեղծարար մտածողության (անհատական և կոլեկտիվ), թե°
ստեղծարար արդյունքի կառավարումն է:
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Կառավարիչը, իրականացնելով կառավարման գործընթաց, իրագործում է հենց իր ստեղծագործական սկզբունքը:
Այս առումով հատկանշական է Ս. Լ. Մարկովայի մոտեցումը,
ըստ որի՝ ստեղծարար կառավարման դեպքում կառավարման
դասական գործառույթները՝ պլանավորումը, կազմակերպումը,
ղեկավարումը և հսկողությունը, հագեցվում են միանգամայն
նոր ստեղծագործական տարրերով և իրականացվում պրակտիկ գործունեության մեջ ստեղծագործական համընդհանուր
կառուցակարգերի միջոցով 17:
Նոր աշխարհում կառավարչի ստեղծարարությունը դիտարկվում է որպես կառավարչական գործունեության իրականացման կարևոր գործոն, քանի որ նրա ստեղծարարությունը
նպաստում է յուրօրինակ որոշումների արագ ընդունմանը, նորարարությունների ներմուծմանը: Ռ. Ստենբերգը և Լյուբաշը
նշում են, որ ստեղծարար անձինք ոչ թե պարզապես տեսնում
են իրերը նորովի, այլև նրանց դուր է գալիս գտնել իրերի մեջ
նոր բան, ինչն էլ էապես առանցքային է կառավարչական գործունեության մեջ, որի արդյունավետության համար անհրաժեշտ են ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ, այլև հոգեբանական որակներ, ի թիվս
որոնց առանձնահատուկ դեր ունի ստեղծարարությունը՝ որպես
անձի ինտեգրալ որակ: Այն ամբողջությամբ անձնային և ինտելեկտուալ բնութագրերի համալիր է, ինչը թույլ է տալիս մարդուն արդյունավետ գործել անորոշության, նորույթի իրադրությունում:

Այսպես

թե

այնպես,

այն

առօրեականության,

միօրինակության, կոնֆորմիզմի որոշակի հակադրություն է,
ինչպես նաև մտածողության, հույզերի և շփման քարացածությունը հաղթահարելու գործընթաց [31, էջ 87]:
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Ա. Գրեցովի մոտեցմամբ՝ ստեղծարարությունը ներառում է՝
 ստեղծագործական գործունեության ինտելեկտուալ նախադրյալներ, որոնք թույլ են տալիս ստեղծել նախկինում անհայտ, նոր բան:
 Գիտելիքների և կարողությունների նախնական համախումբ՝ նոր բան ստեղծելու համար:
 Անձնային որակներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր է արդյունավետ գործել անորոշության պայմաններում, դուրս
գալ կանխատեսելիի սահմաններից, լինել ինքնաբուխ:
 Մետաստեղծագործություն, այսինքն՝ մարդու կենսական սկզբունք, որը ենթադրում է դատողություններում
և գործողություններում շաբլոնից, կարծրատիպերից
հրաժարում, նոր բան ստեղծելու և ընկալելու, իրեն և
աշխարհը փոխելու ցանկություն, ազատության, ակտիվության և զարգացման արժևորում [9, էջ 15]:
Կառավարչի ստեղծարարություն ասելով, բնականաբար,
մենք ևս պետք է նկատի ունենանք թե՛ նրա ինտելեկտուալ
նախադրյալները, թե՛ նոր բան ստեղծելու համար գիտելիքներն
ու կարողությունները, անձնային որակները, ինչպես նաև կենսական սկզբունքները:
Կառավարման համակարգում ստեղծարարությունն անհրաժեշտ է բոլոր օղակներում՝ ղեկավարից մինչև ենթակա: Այն
հատկապես անհրաժեշտ է կառավարչին ոչ միայն ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելու համար, այլև որպեսզի ստեղծի միջավայր՝ զարգացնելու ենթակաների ստեղծարարությունը:
Հայտնի է, որ ստեղծարարության զարգացման համար
անհրաժեշտ է ոչ կառուցվածքային միջավայր՝ դեմոկրատական հարաբերություններով, և ստեղծագործ անձի ընդօրինակում [11]:
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Ստեղծարարությունն ակտիվանում է միմիայն
համապատասխան միջավայրում
«Եթե» ---------«Ապա»

Նկար 2. Ստեղծարարության զարգացման գծապատկեր

Ստեղծարարությունը սովորաբար պահանջում է լարված
աշխատանք և խոչընդոտների հաղթահարում՝ հասնելու վերջնական արդյունքին:
Ուշագրավ են Օ. Գ. Մակարենկոյի, Վ. Ն. Լազարևի այն
դիտարկումները, որ կառավարիչը պետք է ձևավորվի որպես
ստեղծագործող, ով ունակ է տեսնել, ճանաչել, հասկանալ և լուծել ժամանակակից խնդիրները [16]:
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Տ. Դրոնովան գտնում է, որ մտածողության ստեղծարար
ոճը ճկուն մտածողությունն է, որն ունակ է մոդիֆիկացվելու:
Ստեղծարարությունն

ինքնին մտածական

լաբորատորիայի

շարժիչն է [10]:
Ստեղծարարությունը ոչ միայն նպաստում է նոր գաղափարների ստեղծմանը, այլև օգնում տեսնել խնդիրը տարբեր
կողմերից,

հաղթահարել

կոնֆլիկտային

իրավիճակները:

Ստեղծարար անձինք ունեն բոլորովին այլ պատկերացում
կյանքի, հասարակության մասին, նրանք չեն գտնվում կարծրատիպերի, համընդհանուր պատկերացումների շղթայի մեջ:
Ա. Վ. Մորոզովը գտնում է, որ ղեկավարի կողմից ենթակաների ստեղծարարության զարգացման վրա ազդող գործոններն են՝ ստեղծագործ մտածողության արժեքի ընդունումը, ենթակաների զգայունակության զարգացումը շրջապատող ազդակների հանդեպ, օբյեկտների և գաղափարների հետ ազատ
գործ ունենալը, ստեղծագործական գործընթացի մասին կառուցողական տեղեկություն տալու ընդունակությունը, կառուցողական քննադատության զարգացման կարողությունը (բայց ոչ
թե քննադատականություն), ինքնահարգանքի խրախուսումը,
ենթակաների ինքնագնահատականի բարձրացումը, գնահատվելու վախի զգացողության չեզոքացումը [22]: Կառավարչական գործունեության մեջ ստեղծարարությունը դրսևորվում է
երկու հնարավոր տարբերակով՝ստեղծել նորը և յուրօրինակը,
ինչպես նաև բարեհաջող աշխատել նորույթի, ռիսկի, տեղեկության պակասի դեպքում: Նման պարագայում, նկատենք,
կիրառելի են կառավարչական գործունեության մեջ Մ. Բոդենի
կողմից առաջարկած ստեղծարարության երեք տեսակները՝
կախված գործունեության բնույթից 12: Առաջինը կոմբինա17

տոր ստեղծարարություն, երբ նոր մտքի ծնունդը տեղի է ունենում գաղափարների անսովոր զուգորդության միջոցով: Երկրորդը՝ հետազոտական ստեղծարարություն, որը խնդրի ձևակերպումն է: Կառավարչական գործունեության մեջ խնդիրներ
տեսնելը և ձևակերպելը կարևոր գործառույթներից է: Եվ, վերջապես, երրորդ՝ ձևափոխվող ստեղծարարություն՝ նախկինում
չմտածված գաղափարների առաջադրում: Սա գիտական նորույթն է հարացուցային մակարդակում, նոր խոսք արվեստում,
կառավարչական գործունեության մեջ՝ խնդրի նորովի լուծում:
Կառավարչական գործունեության մեջ անորոշ իրադրություններում որոշում ընդունելիս կառավարչին անհրաժեշտ են
հետևյալ կոմպետենցիաները՝ մտավոր, կազմակերպչականհաղորդակցական և անձնային:
Որոշման ընդունման կոմպետենցիաները
անորոշ իրավիճակներում

Մտավոր

Կազմակերպչական
հաղորդակցական

Մտածողության
ճկունություն

Լիդերություն

Անձնային

Վճռականություն

Ինտուիցիա

Նկար 3. Կառավարչական գործունեության մեջ որոշման ընդունման
կոմպետենցիաները անորոշ իրավիճակներում
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Ասել է թե՝ կառավարչական որոշում ընդունելիս կառավարչին անհրաժեշտ են մտածողության ճկունություն և ստեղծարարություն, լիդերություն, վճռականություն և ինտուիցիա:
Այսպիսով, կառավարման համակարգում ստեղծարարությունն
ունի առանձնահատուկ դեր, նշանակություն. այն անհրաժեշտ
է կառավարչին ինչպես ստեղծագործական խնդիրներ լուծելիս,
նոր, յուրօրինակ գաղափարներ առաջադրելիս, այնպես էլ իր
աշխատակիցների ստեղծարարությունը տեսնելու, խրախուսելու և ի օգուտ կազմակերպության գործածելու համար, այսինքն՝
ունենա ստեղծարար կառավարչի առկայությունը փաստող
անհրաժեշտ որակներ: Հետևություն՝ ստեղծարարությունը՝
որպես ինտելեկտուալ և անձնային որակների համալիր,
անհրաժեշտ է գրեթե բոլոր բնագավառների կառավարիչների համար՝ ներկա կյանքի հարահոսի պայմաններում անկանխատեսելի իրադրություններին հնարավորինս արագ
արձագանքելու համար:

Ստեղծարար կառավարչի
առանձնահատկությունները
Ընդգծելով այն հանգամանքը, որ ստեղծարար կառավարման գործընթացում ուրույն դերակատարություն ունի ստեղծարար կառավարիչը, ներկայացնենք՝ ինչպիսի որակներով է նա
բնութագրվում: Նկատի ունենանք, սակայն, որ առայժմ ընդհանրացված տեսքով առանձնացված չեն ստեղծարար կառավարչի առանձնահատկությունները:
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Ստեղծարար անձի վերաբերյալ գրականության մեջ առկա
են բազմաթիվ մեկնաբանություններ (Դ. Բոգոյավլենսկայա,
Ա. Օլախ, Ա. Տանենբաում, Ա. Մասլոու, Մ. Չիկսենտմիխայն,
Պ. Տորրենս, Մ.Վոլլախ, Ն.Կոգան, Կ. Թեյլոր, Տ. Բարիշևա,
Յու. Ժիգալով, Տ. Սուսլովա, Տ. Ամաբայլ, Մ. Կոլլինզ): Ստեղծարարության անձնային մոտեցման շրջանակներում ուսումնասիրվում են անհատականությունը, անձնային գծերը և ստեղծագործ անձանց մոտիվացիոն առանձնահատկությունները
(Հ. Գարդներ, Հ. Այզենկ, Ա. Մասլոու, Մ. Չիկսենտմիխայն):
Ա. Գրեցովի գրքում առանձնացված են ստեղծագործ անձին բնորոշ առանձնահատկությունները: Դրանք են՝ ինքն իրեն
որպես ստեղծագործ անձ ընկալելը, յուրօրինակությունը, անկախությունը, ռիսկի հակվածությունը, եռանդը, վարպետությունը, հետաքրքրվածությունը, հումորի զգացումը, անհասկանալի և բարդ երևույթների հանդեպ հետաքրքրությունը, նորի
հանդեպ ընկալունակությունը, միայնության պահանջը,ինտուիցիան [9, էջ 11]:
Դ. Օլախը մատնանշում է ստեղծագործ անձնաց հետևյալ
բնորոշ առանձնահատկությունները՝ անկախությունը, դատողությունների և գնահատականների անկախությունը, նորի և
անսովորի հանդեպ ընկալունակությունը, հանդուրժողականությունը անորոշ և անլուծելի իրադրություններում, այդպիսի
իրադրություններում դրսևորվող կառուցողական ակտիվությունը, զարգացած էսթետիկական զգացումը 12, էջ 232:
Կարծում ենք՝ այս որակները կարող են տիպական լինել
ստեղծարար կառավարչի համար: Կառավարչին անձնակազմի
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կառավարման և կառավարչական որոշումներ ընդունելիս անհրաժեշտ է լինել ընկալունակ նորի և անսովորի հանդեպ, սեփական գնահատականներում և դատողություններում՝ անկախ, ինչպես նաև դրսևորել խորաթափանցություն և կառուցողական ակտիվություն անորոշ իրադրություններում:
Առկա է ստեղծագործ անձանց առանձնացնող որակների
մի շարք ևս (Տ. Ամաբայլ, Մ. Կոլլինզ, Մ. Չիկսենտմիխայն,
Բարրոն, Ռունկո, Հ. Այզենկ): Այդ որակներն են՝
 դատողությունների ազատությունը,
 ինքնավստահությունը,
 նորույթը, բարդ խնդրի և ռիսկի հանդեպ հակումը,
 դիվերգենտ մտածողության ընդունակությունը,
 ներքին փորձին բաց լինելը,
 մտածողության համակարգայնությունը,
 անձնային եռանդը,
 բարձր զգայունակությունը,
 անորոշության հանդեպ հանդուրժողականությունը,
 ինքն իրեն, ուրիշ մարդկանց և բնությունն անվերապահորեն ընդունելը,
 անմիջականությունը,
 խնդրի վրա կենտրոնացվածությունը,
 առանձնանալու (մենակ մնալու) պահանջը,
 մշակույթից և շրջապատից ազատ լինելը,
 խոր միջանձնային հարաբերությունները,
 նպատակը և միջոցները տարբերակելու ունակությունները,
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 հումորի զգացումը [32, էջ 30-31]:
Ուշագրավ է Մ. Նելկեի դիտարկումը ստեղծագործ անձի
վերաբերյալ:
Նա առանձնացնում է ստեղծագործ անձի յոթ որակներ,
որոնք անձը կարող է զարգացնել իր մեջ: Ներկայացնենք հաջորդիվ:
1. Ստեղծագործ անձը զգայուն է խնդիրների նկատմամբ:
Առանձնահատուկ գծերն են՝ ճանաչում է խնդիրները
որպես այդպիսին, կասկածի տակ է դնում սովորականը, որոնում նոր հնարավորություններ:
2. Մտածում է ճկուն. առանձնահատուկ գծերն են՝ ունի
«մտածողության շատ ոճեր», կողմնորոշվում է տարբեր
ոլորտներում, ունի բազմակողմանի կրթություն, ուշադրություն է դարձնում տարբեր հնարավորությունների
վրա: Ստեղծարար անձն առանձնանում է ճկունությամբ,
նա կարող է փոխել իր վարքը տեղի ունեցող փոփոխություններին ի պատասխան, կարող է անտեսել իր
պլանները:

Յուրաքանչյուր

փոփոխության

այդպիսի

անձն արձագանքում է հետաքրքրությամբ և կենսուրախությամբ:
3. Յուրօրինակ է, առանձնացնում է հեռացած կողմերը,
մտածում է դիվերգենտ ձևով, միավորում է տարբեր
հնարքներ:
4. Աշխատանքը նրան բավականություն է պատճառում:
Առանձնահատուկ գիծը ինքնամոտիվացիան է:

22

5. Կոմպետենտ է, ունի հատուկ գիտելիքներ, փորձագետի
ներուժ:
6. Կայուն է. համառ. ֆրուստրացիայի հանդեպ կայուն է,
եռանդուն, չի գոհանում առաջին որոշումից:
7. Վստահ է իր գնահատականներում. ֆիլտրում է հեռանըկարային գաղափարներ, ճանաչում է հաջող որոշումները 23, էջ 22-23:
Թեպետ հազվադեպ են վերոնշյալ այս որակները միաժամանակ վառ դրսևորվում մի մարդու մոտ, նույնիսկ շատ
ստեղծարար: Բայց, ինչ խոսք, պետք է դրանցից յուրաքանչյուրը հնարավորինս զարգացնել: Երբ անձը գիտի իր թույլ կողմերի մասին, կարող ենք դրանք, հարկավ, զարգացնել:
Այս որակների իմացությունը հատկապես

կարևոր է

ստեղծարար թիմ ստեղծելիս:
Եթե ցանկանում ենք ստեղծել ստեղծարար թիմ, ապա լավագույն արդյունքների կհասնենք այն դեպքում, երբ մասնակիցները կարողանան լրացնել մեկը մյուսին իրենց ուժեղ կողմերով: Եթե նրանցից մեկն ունի յուրօրինակ գաղափարներ,
բայց անհավասարակշիռ է և անհետևողական, ապա անհրաժեշտ է թիմում ընդգրկել նրան, ով կարգապահությամբ կարող
է իրագործել որոշումները:
Ընդհանրացնենք՝

ստեղծարար

կառավարչին

բնորոշ

գծերն են՝ խնդիրների հանդեպ զգայունակությունը, մտածողության ճկունությունը, յուրօրինակությունը, ինքնամոտիվացիան, կոմպետենտությունը, կայունությունը, համառությունը,
ինքնավստահությունը, նորի հանդեպ ընկալունակությունը, անկախությունը, անորոշության հանդեպ հանդուրժողականությունը:
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Ստեղծագործական գործընթացի էությունը
Կառավարչական

խնդրի

ստեղծագործական

լուծումն

իրականացվում է ստեղծագործական գործընթացի արդյունքում: Այդ իսկ պատճառով ուշագրավ է, թե ինչպե՞ս է ի հայտ
գալիս

ստեղծագործական

որոշումը,

ի՞նչ

միջոցներով

և

ինչպիսի՞ փուլերով:
Ստեղծարարության ներքո Է. Տորրենսը հասկանում է աններդաշնակության ընկալման ընդունակությունը: Նա գտնում
է, որ ստեղծագործելու գործընթացը բաժանվում է խնդրի ընկալման, որոշման, արարման, վարկածի առաջացման և
ստուգման, դրանց վերափոխման և արդյունքը գտնելու վրա:
Իդեալական թեստը, ըստ նրա, պետք է ներառի բոլոր նշված
գործընթացները 30, էջ 5:
Կառավարչական գործունեության մեջ ստեղծագործական
գործընթացին անդրադառնալիս հարկ է նշել, որ այստեղ ևս
գործում են դրա օրինաչափությունները:
Գ. Ուոլեսն առանձնացրել է ստեղծագործական գործընթացի չորս փուլ՝ նախապատրաստում, ինկուբացիա, փայլատակում, առաջացող լուծման ստուգում [9, 12]:
Անդրադառնանք կառավարչական գործունեության մեջ
ստեղծագործական գործընթացին, որն սկսվում է նպատակի
առաջադրումից, այնուհետև ստեղծվում են պայմաններ նպատակին հասնելու համար: Այդ ընթացքում անհրաժեշտություն է
առաջանում

հաղթահարել

ստեղծարարության

դրսևորման

պատնեշները: Սկսվում է ինկուբացիոն փուլը, որին հաջորդում
է փայլատակումը: Փայլատակման փուլում ստեղծվում են նոր
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գաղափարներ, որոնք անհրաժեշտ է մշակել: Գաղափարը
մշակելուց հետո առաջանում է այն պաշտպանելու և օգտակարությունը շեշտադրելու անհրաժեշտություն:

Նկար 4. Ստեղծագործական գործընթացի փուլերը

Ստեղծարար գործընթացի առանձնահատկություններն են՝
 ակնթարթային, ժամանակավոր բնույթը,
 ռելաքսացիայի վիճակը,
 վառ, կերպարային տպավորությունները,


պատճառահետևանքային կապի խախտումը [28:

Ինչպես գիտենք, նոր մտքի ծնունդը տեղի է ունենում ինտուիտիվ կերպով, ընդ որում դրանք առաջանում են ակնթարթորեն: Իսկ ստեղծագործական որոշումներն ի հայտ են գալիս
ռելաքսացիայի պահին, այլ ոչ թե այն ժամանակ, երբ ուշադրությունը գիտակցաբար կենտրոնանում է խնդրի լուծման վրա:
Ստեղծագործելը, ի դեպ, ոչ միայն մտքերի գեներացիա է,
խնդրի լուծում կամ նոր արդյունքի ստեղծում, այլ այդ գործըն25

թացն անխզելիորեն կապված է ուրախության իմաստի, ինտուիցիայի, ապրումակցման հետ 20:
Ստենբերգը և Լյուբարտը նշում են, որ ստեղծագործության
համար անհրաժեշտ են վեց տարբեր, բայց փոխկապված ռեսուրսների ձուլում: Այդ ռեսուրսներն են՝
 ինտելեկտ,
 գիտելիք,
 կոգնիտիվ ոճ,
 անհատական գծեր,
 մոտիվացիա,
 արտաքին միջավայր 34, էջ 45-46:
Կառավարչի՝ գաղափարները համադրելու, վերլուծելու և
գործնականում կիրառելու(իր գաղափարը վաճառելու, ուրիշներին դրա արժեքավորությունը ընդգծելու մեջ) ինտելեկտուալ
ընդունակությունները և հիմնավոր գիտելիքների առկայությունը անհրաժեշտ գործոններն են տվյալ ոլորտում ներդրում ունենալու համար, թեև մեծաքանակ տեղեկությունը հին սխեմաների տեսքով կարող է խնդրահարույց լինել: Ստեղծարարության հետ կապված անհատական գծերն են համառությունը,
ռիսկի գնալու ընդունակությունը, երկակիության հանդեպ հանդուրժողականությունը, նորի և անհատականության նկատմամբ ընկալունակությունը: Կառավարչական գործունեության
մեջ ստեղծագործելու դրդապատճառը կարող է լինել ներքին և
արտաքին: Արտաքին միջավայրը ստեղծագործության համար
ռեսուրս է, կարող է նպաստել գեներացնելու գաղափարներ:
Շրջապատող միջավայրը լրացուցիչ գնահատում է ստեղծագործությունը սոցիալական դատողության միջոցով:
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Ստեղծարարության չափորոշիչներն են՝
 խնդրի հայտնաբերման և առաջադրման ընդունակություն,
 բազմաթիվ մտքեր ընդհանրացնելու ընդունակություն,
 ճկունություն՝բազմազան մտքեր ծնելու ընդունակություն,
 յուրօրինակություն,
 օբյեկտը կատարելագործելու ընդունակություն՝ դետալներ ավելացնելով,
 խնդիրը լուծելու ընդունակություն  27, էջ 30:
Այսպիսով, ստեղծարարության չափորոշիչներն են արագությունը, ճկունությունը, յուրօրինակությունը, մշակվածությունը:
Կառավարչական գործունեության մեջ կառավարչին արդյունավետ ստեղծագործական գործընթաց ապահովելու համար
անհրաժեշտ է հետևել մի շարք խորհուրդների: Դրանք են՝
1. Որոշե՛ք Ձեր նպատակը
Նպատակի առաջադրումն ուղիղ կապված է ստեղծարարության հետ: Նպատակներն առաջանում են խնդիրներից և
հարցերից: Ստեղծագործ անձինք օժտված են խնդիրները ճանաչելու և բաց հարցեր դնելու ունակությամբ: Գրե՛ք Ձեր նպատակը թղթի վրա: Ձևակերպե՛ք այն հնարավորինս կոնկրետ:
Նպատակներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ Դուք բախվում եք ինչ-որ խնդրի: Զարգացրե՛ք Ձեր մեջ խնդիրների հանդեպ զգայունակություն: Ձեր նպատակը Ձեզ համար պետք է լինի մարտահրավեր:
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2. Ապահովե՛ք Ձեզ անհրաժեշտ վերլուծությամբ: Ձեր
նպատակին հասնելու համար ստեղծեք պայմաններ: Հավաքագրե՛ք Ձեր խնդրի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություն:
3. Այնուհետև կատարե՛ք «կրեատիվ ցատկ», այն է՝ ազատվում եք սեփական պատկերացումներից, անցնում եք սահմանները. մտքերն ազատ ընթացք ունեն: Ստուգե՛ք Ձեր նոր գաղափարները պլանավորված, անցկացրե՛ք ստեղծարար «ժողովներ»: Այս ընթացքում կարող են առաջանալ ստեղծարար
պատնեշներ, որոնք կարելի է հաղթահարել դադար տալով:
Մտքերը չի կարելի առաջացնել ուժով. դրանք պետք է հասունանան: Այդ շրջանը կոչվում է ինկուբացիոն փուլ: Հաճախ
միտքն առաջանում է քայլ առ քայլ: Իսկ ամբողջական տեսքով
փայլատակումը հանկարծակի լուծման ի հայտ է գալու պահն է,
երբ դրա մասին մտածում են հանգիստ, առանց լարվածության: Ըստ հարցումների՝ ղեկավարները հաճախ ստեղծարար
գաղափարները գտնում են բնության գրկում 23, էջ 41:
Խորհուրդ ղեկավարներին՝
Դուք պետք է մշտապես հեռանաք Ձեր խնդրից, կատարեք
ստեղծագործական դադարներ, նախաձեռնեք մտավոր զբոսանքներ անտառում: Մշտապես աշխատանքի մեջ գտնվող
մարդու համար որոշակի հեռացումը աշխատանքից թուլանալու
հնարավորություն է ընձեռում: Շարունակ գտնվելով խնդրի
ներսում՝ գերլարվածության հետ մեկտեղ թուլանում է դատելու
ունակությունը:
Ուստի առժամանակ խնդրից հեռացումը հնարավորություն
է տալիս տեսնել հիմնահարցն ամբողջությամբ [32]:
4. Դրանից հետո Ձեզ անհրաժեշտ է գնահատել և մշակել
գաղափարներ: Այստեղ Դուք պետք է քննադատաբար և հան28

գամանորեն վերլուծեք գաղափարը և մշակեք այն: Ձևակերպե՛ք Ձեր գաղափարը թղթի վրա, այնուհետև մշակե՛ք այն
ստուգող հարցերի օգնությամբ.
Ձեր ստեղծարար գաղափարների
գնահատման ստուգող աղյուսակ
Իրագործելի՞ է Ձեր գաղափարը
Ո՞ր պայմաններում
Ո՞րն է Ձեր գաղափարի օգտակարությունը
Ի՞նչ ծախսեր է այն պահանջում
Ի՞նչ հետևանքներ այն կարող է ունենալ
Ի՞նչ գնով կարելի է այդ գաղափարը (արդյունքը) վաճառել
Ինչպիսի՞ տեսք ունի այն մրցակցության պայմաններում
Ո՞րն է Ձեր գաղափարի թույլ կողմը
Ինչպե՞ս կարելի է այն նվազեցնել կամ լիովին բացառել
Ձեր գաղափարը համոզի՞չ է
Ցանկանու±մ եք Դուք փոփոխություններ՝ կապված Ձեր
գաղափարի հետ: Ձեր գաղափարը բխո±ւմ է Ձեր
էությունից:

5. Ավարտին Դուք պետք է պաշտպանեք Ձեր որոշումը: Ոչ
միշտ են ստեղծագործ գաղափարներն ընդունվում գրկաբաց:
Կան շատ նորարարական գաղափարներ, որոնք մերժվում են
այնքան, քանի դեռ ինչ-որ մեկը դրանք չի իրագործում: Շատ
հաճախ հաջողությունը կախված է նրանից, թե Դուք որքանով
եք շեշտադրում Ձեր գաղափարի օգտակարությունը: Այս առումով ուշագրավ է Մ. Չիկսենտմիխայնի դիտարկումը, ըստ որի՝
ստեղծարարության համակարգային մոդելի հիմքում պատկե29

րացումն է այն մասին, որ ստեղծագործողի շրջապատը կազմված է երկու մասերից՝ մշակութային և սոցիալական 32, էջ
36: Ստեղծագործության ընթացքում նա փոխազդում է այդ
շրջապատի հետ՝ փոփոխություն կատարելով դրանցում: Ենթադրվում է նաև մարդկանց որոշակի խմբի առկայություն՝
օժտված մտածողության նույն ոճով՝ միմյանցից սովորող կամ
ընդօրինակող: Բացի յուրօրինակ գաղափարներ առաջադրելուց, մարդը պետք է գտնի միջոց իր գործընկերներին դրանց
ճշմարտացիության մեջ համոզելու համար: Շրջապատողներին
յուրօրինակ գաղափարների և նորարարության ընդունման մեջ
համոզելը ստեղծագործական ներուժի իրականացման կարևոր
առանցքն է:

Ստեղծարարության դրսևորման պատնեշները
կառավարչական գործունեության մեջ
Կառավարիչների ստեղծարարության դրսևորման համար
անհրաժեշտ է ստեղծել խրախուսող միջավայր: Գոյություն ունեն ներքին և արտաքին խոչընդոտներ, որոնք խանգարում են
ստեղծարարության դրսևորմանը: Մենք ընդհանրացված տեսքով ներկայացնում ենք մի շարք հեղինակների (Ա. Ն. Լուկ,
Ա. Մասլոու, Լ. Բ. Երմոլաևա-Տոմինա, Վ. Մ. Վոսկոբոյնիկով)
առանձնացրած պատնեշները: Դրանք

են՝ անհաջողության

վախը, ինքնաքննադատությունը, ծուլությունը, կոնֆորմիզմը,
ռիգիդությունը, ներքին և արտաքին ցենզուրան, մտքի իմպուլսիվությունը, ճանաչողական եսակենտորնությունը, նախապաշարմունքները, սեփական և ուրիշների գործերը կազմակերպե30

լու ու պլանավորելու անկարողությունը, անվստահությունը գործընկերների հանդեպ, հայացքների և դիրքորոշումների ռիգիդությունը:
Մ. Նելկեն առանձնացնում է ստեղծարարությունը «սպանող» 11 գործոն» [23, էջ 49-58]:
Ստեղծարարության 11 «սպանողներն» են ապահովագրումը, մրցակցությունը, շաբլոն մտածողությունը, պարգևատրումը, անհաջորդականությունը, ցայտնոտը, ընդհանուր
վատ պայմանները, ինքնավստահությունը, անտարբերությունը, կազմակերպության անբարենպաստ կառուցվածքը, ոչ
բավարար վստահությունն ինքն իր հանդեպ: Անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին, որոնց իմացությունը կօգնի
կառավարչին իր գործունեության մեջ նվազագույնի հասցնել
դրանց առկայությունը և ապահովել բարենպաստ ստեղծագործական միջավայր:
Ապահովագրումն այն է, որ անձն իրեն սխալվելու հնարավորություն չի տալիս:
Մրցակցության ճնշումը.– Այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է
խրախուսել ստեղծարարությունը, այդտեղ մրցակցությունը կիրառելի չէ:
Շաբլոն մտածողություն.- Սա հնարավորություն չի տալիս
տեսնելու շեղումները, նոր փորձը: Ըստ Լ. Բ. Երմոլաևա-Տոմինայի՝ միևնույն դաստիարակության և ուսուցման դեպքում ոմանց մոտ ձևավորվում է շաբլոն մտածողությունը, մյուսների
մոտ պահպանվում կամ մշակվում մտավոր գործունեության
ինքնուրույն և ստեղծագործական ոճը, ինչը տեղիք է տալիս
մտածելու, որ որոշ մարդիկ կարողանում են դիմակայել շաբլոնին՝ դրսևորվող ոչ միայն մտավոր գործունեության մեջ, այլև
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որոշ անձնային որակներում, ինչպիսիք են անկախությունը,
ինքնուրույնությունը, կոնֆորմության բացակայությունը 12, էջ
227:
Պարգևատրում
Նա, ով աշխատում է պարգևատրման համար, հազվադեպ
է ստեղծարար այն պատճառով, որ ավելի շատ հետաքրքրված
է իր պարգևատրումով, քան թե խնդիրը լուծելով:
Անհաջորդականությունը
Ստեղծագործ գաղափարները պետք է մշակվեն: Ձեր ձեռնարկության համար շատ կարևոր է չգրավվել փայլուն գաղափարներով. կենտրոնացրե՛ք Ձեր ուշադրությունը խնդրի լուծման վրա:
Ցայտնոտ
Տվե՛ք Ձեզ բավարար ժամանակ՝ աշխատելու և ստեղծագործական դադարների համար:
Մի՛ ստիպեք Ձեր աշխատակիցներին իրականացնել ստեղծագործական աշխատանքներ ցայտնոտի պայմաններում:
Ընդհանուր վատ պայմանները.- Սրանք խոչընդոտ են
ստեղծարար գաղափարների առաջացման համար:
Ինքնավստահությունը
Եթե վստահությունն ուժերին վերածվում է ինքնաբավության, ապա դա սովորաբար խանգարում է ստեղծագործական
գործընթացին:
Անտարբերությունը, անհետաքրքրությունը
Նա, ում չի հետաքրքրում խնդիրը, չի կարող դրան մոտենալ ստեղծագործաբար: Ստեղծագործ անձինք ամբողջությամբ
խորամուխ են լինում իրենց աշխատանքի մեջ և հետաքրքրված
են դրա հաջողությամբ: Աշխատակիցները, ովքեր սոսկ իրենց
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աշխատանքն են կատարում, պիտանի չեն ստեղծագործ
խնդիրների լուծման համար:
Մի՛ վստահեք ստեղծագործ խնդիրների լուծումն այն աշխատակիցներին, ովքեր մոտիվացված չեն դրանց լուծման մեջ:
Կազմակերպության անբարենպաստ կառուցվածքը
Եթե կազմակերպության մեջ բացակայում են ստեղծագործական փոփոխությունները կյանքի կոչելու պայմանները, ապա
հօդս են ցնդում ամենալավ գաղափարները:
Ոչ բավարար վստահությունն ինքն իր հանդեպ
Ստեղծարարությունն իրավամբ սպանողը նա է, ով չի գնահատում իրեն, ռիսկի չի դիմում, քանի որ վստահ է, որ անհաջողության կմատնվի: Այս առումով ուշագրավ է հետևյալ միտքը. «Եթե Դուք սովորում եք նայել աշխարհին ուրիշի ձայնով,
Դուք փակում եք սեփական ստեղծարարությունը: Հավատը սեփական անձի հանդեպ հավատն է իր իսկ ստեղծարարության
հանդեպ» 20, էջ 308:
Ամրապնդե՛ք Ձեր աշխատակիցների մոտ վստահություն իրենց ուժերի նկատմամբ: Գովե°ք, խրախուսե՛ք նրանց հաջող
արդյունքների համար: Վստահե՛ք նրանց կոմպետենտությանը:
Ի մի բերելով կառավարչական

գործունեության

մեջ

ստեղծարարության պատնեշները՝ ներկայացնենք հետևյալ
գծապատկերը:
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Ռիգիդությունը

Անվստահությունը

Վախը
Անհետևողականությունը

Ստեղծարարության
արգելքները

Ծուլությունը

Կոնֆորմիզմ
ը
Ներքին և
արտաքին
ցենզուրան

Ցայտնոտ
Շաբլոն
մտածողությունը

Անհետաքրքրությունը, անտարբերությունը

Նկար 5. Ստեղծարարության պատնեշները
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2. ՍՏԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐԸ
Ստեղծարարության

դրսևորման

պատնեշները,

ըստ

էության, հնարավոր է հաղթահարել զարգացնող տեխնիկաների միջոցով: Դրանց իմացությունը հնարավորություն է ընձեռում ավելի հեշտ գտնել խնդիրների լուծումը, հաղթահարել
ստեղծագործելու պատնեշները: Ուշագրավ մոտեցում է այն, որ
ստեղծարարության զարգացումը կախված է տվյալ մշակույթի
բնույթից, տեսակից, որտեղ գտնվում է անձը. ստեղծարարությունը զարգանում է ուսուցման գործընթացում 35, ինչից հետևություն՝ ուսուցման գործընթացում ստեղծարարության զարգացման համար անհրաժեշտ է տեղայնացնել այլ մշակույթներից վերցված վարժությունները և տեխնիկաները:
Ստեղծարարության տեխնիկաներն են՝ ուղեղային գրոհ,
մոդերացիա, մենտալ քարտեր, բիսոցիացիա, սինեկտիկա, Դե
Բոնոյի 6 գլխարկները և Ուոլթ Դիսնեյի երեք մտքի աթոռները,
ձևաբանական արկղ, մենտալ հրահրում, հայեցակարգային
հովհար, զարգացող վերացարկում: Ներկայացնենք Մ.Նելկեի
գրքում զետեղված ստեղծարարության զարգացման տեխնիկաները 23:
Ուղեղային գրոհ
Ուղեղային գրոհն առաջարկվել է Ա. Օսբորնի կողմից 1930
թվականներին:
Ուղեղային գրոհը հնարավորություն է տալիս գեներացնելու բազմաթիվ գաղափարներ կարճատև ժամանակի ընթացքում: Դրա արդյունքում կարող եք ստանալ բազմաթիվ յուրօրինակ առաջարկներ, որոնք անհրաժեշտ է հետագայում մշակել:
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Ուղեղային գրոհն առավել արդյունավետ է այն դեպքում,
երբ Դուք նոր եք սկսում աշխատել Ձեր խնդրի վրա, եթե Ձեզնից պահանջվում են շատ գաղափարներ, և եթե հարցի առաջադրումը հարաբերականորեն կոնկրետ է:
Ըստ Ա. Մասլոուի՝ «ուղեղային գրոհ» տեխնիկան՝ որպես
ստեղծագործության հաջող օրինակ, կարող է օգնել ստեղծարարության բարձրացման բաղադրատոմսը կազմելիս: Մարդիկ
պետք է թույլ տան իրենց դառնալ չքննադատող: Նրանց
խնդիրն է արտահայտել ամենաանհավանական, ամենահիմար
գաղափարները: Եվ այդ ժամանակ՝ հուզական պայթյունի պահին, նրանք կարող են գրել հանճարեղ բանաստեղծություն,
բացահայտել բանաձև կամ գտնել մաթեմատիկական լուծում:
Այնուհետև նրանք պետք է դառնան բանական, հավասարակշռված: Մտագրոհի գաղափարը հենց դա է՝ անջատել ներքին ցենզորը, շփվել վերացականի հետ, լողալ զուգորդությունների դաշտում, թույլ տալ գաղափարները ճնշեն Ձեզ և Ձեր
գրասեղանը, և միայն դրանից հետո անցնել աշխատանքի, կիսել ստացված նյութը օգտակարի և անօգտակարի: Ա. Մասլոուն հավելում է, որ եթե Ձեզ այսպիսի խելագարը վախեցնում
է, ապա Դուք երբեք չեք զգա նոր գաղափարի փայլը 18:
Ուղեղային գրոհն առավել արդյունավետ է՝
 Բոլոր ոլորտներում, որտեղ գերադասելի են բազմաթիվ
լուծումները:
 Բոլոր հարցերում, որոնք անմիջականորեն առնչվում են
խմբի հետ:
 Խնդիրների լուծման համար, որոնց վրա համատեղ
պետք է աշխատեն տարբեր ոլորտների փորձագետներ:
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Այն քիչ օգտակար է՝
 Համալիր խնդիրների համար:
 Այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ են որոշակի հատուկ
գիտելիքներ, իսկ խումբը կազմված չէ փորձագետներից:
 Եթե խմբում հարաբերությունները լարված են, կամ եթե
խմբի անդամներից մեկը զբաղեցնում է ավելի բարձր
դիրք:
Տևողությունը՝ գաղափարների որոնման փուլ՝ 15-20 րոպե,
գնահատման փուլ՝ 30-40 րոպե:
Ուղեղային գրոհ անցկացնելու չորս հիմնական սկզբունքներն
են՝
 Քննադատությունն արգելված է: Գաղափարներից ոչ
մեկը չի կարող գնահատվել, քանի դեռ չեն ասվել բոլոր
առաջարկները:
 Անիմաստ գաղափարները խրախուսվում են:
 Առաջադրել որքան հնարավոր է շատ գաղափարներ.
քանակը գերադասելի է որակից:
 Որսացե՛ք և զարգացրե՛ք ուրիշների մտքերը, միավորե՛ք
տարբեր առաջարկություններ:
Ուղեղային գրոհը կգործի այն դեպքում, երբ մասնակիցների մոտ կանհետանա սխալ պատասխանի գնահատման վախը
(Lytton, 1971) [12, էջ 34]:
Վարողի խնդիրն է՝
 Ստեղծել վստահելի մթնոլորտ:
 Խրախուսել մասնակիցներին՝ կոչ անելով նրանց մասնակցել:
 Հետևել կանոնների պահպանմանը:
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 Գրանցել բոլոր առաջարկները՝ չմեկնաբանելով և չփոփոխելով դրանք:
 Ուղղորդել արված առաջադրանքների գնահատման
գործընթացը՝ չզբաղեցնելով որևէ դիրք:
 Հետևել, որպեսզի առաջարկածների գնահատականը
լինի գործնական և քննադատվի ըստ էության:
Ուղեղային գրոհի ժամանակ ստեղծագործական գործընթացը բաժանվում է երկու փուլի՝ առաջին փուլում մշակվում և
համակցվում են գաղափարները, երկրորդ փուլում՝ ընտրվում:
Այսպիսով, ուղեղային գրոհն ստեղծարարության կարևոր
տեխնիկաներից է, որն արդյունավետորեն խթանում է ստեղծագործական մտածողությունը:
Դե Բոնոյի
6 գլխարկներ
Ուղեղային
գրոհ

Ուոլթ Դիսնեյի
մտքի աթոռները
Հայեցակարգային հովհար
Մոդերացիա

Ստեղծար

Բառ-գրգռիչներ

արություն

Մենտալ
քարտեր

Սինեկտիկա
ա

Զարգացող
վերացարկում

Բիսոցիացիա

Ձևաբանական արկղ

Մենտալ
հրահրում

Նկար 6. Ստեղծարարության զարգացման տեխնիկաները

38

Մոդերացիայի տեխնիկաներ
Մոդերացիա տեխնիկան (անգլ. Brainwriting) աշխատում է
ուղեղային գրոհի նման, սակայն այս դեպքում գաղափարները
գրվում են: Առկա է դրա երկու տեսակ: Առավել հայտնի է «635
մեթոդը». ունի բարձր տեմպ, խթանող ազդեցություն է գործում
կարճաժամկետ սթրեսը, և առաջադրվում են յուրօրինակ, ինքնաբուխ պատասխաններ: Հաջորդը կոլեկտիվ գրանցումների
մեթոդն է, որն առավել երկարատև տարբերակն է, բայց առավել հիմնավոր:
Մոդերացիայի տեխնիկան հնարավորություն է տալիս
ձեռք բերել մեծ թվով գաղափարներ: Առավելություններից է
այն, որ ներխմբային դինամիկ գործընթացները գրեթե դերակատարություն չունեն, մասնակիցների թիվը սահմանափակ չէ:
Վարողի ներկայությունը չի պահանջվում:
Այս տեխնիկան օգտակար է՝
 Պարզ, հստակ ձևակերպված հարցերի (635 մեթոդ),
ինչպես նաև բարդ խնդիրների դեպքում(կոլեկտիվ
գրանցումների մեթոդ):
 Տեքստային խնդիրների դեպքում, հատկապես, երբ
պետք է գտնել վերնագրեր, անվանումներ:
 Երբ մասնակիցները դժվար հասանելի են (կոլեկտիվ
գրանցումների մեթոդ):
 Եթե խմբում առկա են հաղորդակցական խնդիրներ:
Հոգեկան քարտեզներ կազմելու տեխնիկան
Մենտալ քարտեր կազմելու տեխնիկան (mindmapping)
հանրահայտ է և մշակված է Թոնի Բուզենի կողմից: Մենտալ
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քարտերի ստեղծումը դյուրին է դարձնում խնդրի ընդհանուր
հասկացումը և պարզ միջոցներով հանգեցնում է նոր գաղափարների առաջացմանը:
Մենտալ քարտերի կազմումը ակտիվացնում է տարածական-կերպարային մտածողությունը և հնարավոր դարձնում
նոր տեսակետը խնդրի վերաբերյալ: Այս տեխնիկան արդյունավետ է՝
 խնդիրների լուծման դեպքում,
 պլանավորման, ռազմավարության մշակման դեպքում,
 բարդ խնդիրների ընդհանուր պատկեր՝ պատկերացում
ստեղծելու համար,
 ռեֆերատ, հոդվածներ կազմելու դեպքում:
Մենտալ քարտի համար պահանջվում են՝
Թուղթ, գունավոր մատիտներ
Աշխատանքի տևողությունը՝ 20-30րոպե:
Թոնի Բուզենը մշակել է 7 հիմնական կանոններ՝ մենտալ
քարտեր ստեղծելու համար՝
1. Սկսե՛ք կենտրոնում գունավոր նկարից: Կենտրոնում աշխատելն արտացոլում է ուղեղի աշխատանքի միջոցը: Սկզբի համար կենտրոնի ընտրությունն
ազատություն և տեղ է տալիս զարգացող մտքերին:
2. Գր՛եք բոլոր բառերը մեծատառերով: Մեծատառերը
և հաստ գծերն ընդգծում են մտքերի աստիճանակարգությունը:
3. Բոլոր բառերը պետք է լինեն գծերի վրա, յուրաքանչյուր գիծ պետք է կապված լինի մյուսի հետ:
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4. Հնարավորության դեպքում մեկ հիմնաբառի համար գործածե՛ք յուրաքանչյուր գիծը:
5. Այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, գրե՛ք նկարներ և
սիմվոլներ:
6. Հնարավորության դեպքում գործածե՛ք շատ նկարներ:
7. Հրաժարվե՛ք

հսկող մտածողությունից: Փորձ՛եք

գրանցել ցանկացած միտք՝ կապված հիմնական
գաղափարի հետ:
Այսպիսով, մենտալ քարտերը տալիս են՝
 Ուշադրության արժանի տեսողական տեղեկություն:
 Ապահովում են ինտեգրացված մտածողությունը:
 Առանձնացնում են հիմնական հասկացությունները և
դրանք ճկուն զարգացնում:
 Բարելավում են ստեղծագործության կազմակերպվածությունը և մշակույթը՝ որպես նպատակին հասնելու
ճանապարհի քարտեզ:
Տալիս են լավ ապագայի հնարավորություն հետևյալ բանաձևով՝ ստեղծագործություն-նորարարություն- հաջողություն:
Բիսոցիացիա
Այս մեթոդն առավել կիրառելի է՝
 լավ ձևակերպված հարցերի պարագայում,
 տեխնիկական խնդիրների դեպքում,
 արվեստի բնագավառում:
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Կախված առաջադրված խնդրից՝ բիսոցիացիայի համար
Ձեզնից պահանջվում է՝
 երևակայություն,
 դիտելու ունակություն,
 ժամանակ,
 տվյալ հարցի շուրջ կոմպետենցիա,
 կառուցողականորեն մտածելու ունակություն,
 հետաքրքրասիրություն,
 հաջողություն:
Սինեկտիկա
Այս դասական տեխնիկան առաջադրվել է 1960 թվականին Ուիլյամ Գորդոնի կողմից: Սույն մեթոդը հնարավորություն
է տալիս մտովի հեռանալ Ձեր խնդիրներից: Տևողությունը կես
կամ մեկ օր է: Սինեկտիկայի դասական սեանսն ընթանում է 10
փուլով: Դրանք են՝
1. խնդրի ձևակերպում՝ 15-30 րոպե,
2. ուղեղային գրոհ՝ 10 րոպե,
3. խնդրի կրկնակի ձևակերպում՝ 5-10 րոպե,
4. ուղիղ համանմանության ստեղծում՝ 20 րոպե,
5.անձնական համանմանության ստեղծում՝ 20 րոպե,
6. սիմվոլիկ համանմանության ստեղծում՝ 10 րոպե ,
7. երկրորդ ուղղակի համանմանության ստեղծում՝ 20 րոպե,
8. համանմանությունների վերլուծություն
9. հարկադրված համանմանություն՝ 30 րոպե
10. լուծման տարբերակների ձևակերպում:
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Սինեկտիկայի դեպքում մեծ դեր է հատկացվում ղեկավարին, ով ընտրում է որոշման մեթոդներ, կառավարում է որոշման ընթացքը, հետևում գործողությունների հաջորդականությանը:
Երևակայության վրա հիմնված տեխնիկաներ
Դե Բոնոյի 6 գլխարկները և Ուոլթ Դիսնեյի

մտքի ա-

թոռները:
Այս տեխնիկաները հնարավորություն են տալիս մտածել
խնդրի շուրջ տարբեր տեսանկյուններից: Դրանք հնարավորություն են տալիս հեռանալ խնդրից: Ավելին, կարող են նվազեցնել խմբում լարվածությունը (մտքի գլխարկներ):
Դիսնեյի մտքի աթոռների համար անհրաժեշտ են երեք
տարբեր վայրեր, թուղթ, գրավոր պատկանելիություններ:
Դե Բոնոյի գլխարկները վեցն են ՝ դեղին, կարմիր, սև,
սպիտակ, կանաչ, կապույտ գույներով:
Տևողությունը կախված է խնդրից և մասնակիցների քանակից՝ 20 րոպեից մինչև 2 ժամ:
Ուոլթ Դիսնեյի մտավոր աթոռները
Ուոլթ Դիսնեյի մասին պատմում են, որ նա աշխատելիս
մտել է երեք տարբեր դերերի մեջ՝ երազող, իրատես և քննադատ: Երբ նա փոխել է իր դերը, փոխել է նաև իր տեղը, այդ
պատճառով նա սկզբում ունեցել է երեք տարբեր աթոռ մտորումների համար, այնուհետև նա սկսել է գործել երեք տարբեր
վայրերում:
Երազողի աթոռը
Երազողի աթոռին Դուք հորինում եք ամենատարբեր բաներ: Դուք խաղում եք ամենատարբեր հնարավորությունների և
անհնարինությունների հետ:
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Իրատեսի աթոռը
Իրատեսի աթոռին Դուք միացնում եք առողջ միտքը: Փորձե՛ք զարգացնել երազողի խելագար գաղափարները: Առա՛ջ գնացեք մտածված: Ընտրե՛ք ամենակարճ և նպատակաուղղված
ուղին:
Քննադատի աթոռը
Իսկ հիմա քննադատե՛ք այդ գաղափարները:
Աթոռների փոփոխություն՝
հետևե՛ք, որպեսզի երկար չնստեք մի աթոռին: Նույնիսկ
մի հարցի շուրջ անպայման փոխե՛ք աթոռները:
Դե Բոնոյի մտավոր գլխարկները.
Գլխարկներ հագնելը կենտրոնացնում է մտածողությունը,
գլխարկը փոխելը փոխում է դրա ուղղությունը: Երբ մտածողության տարբեր հատվածները հստակ որոշված են, այն կարող է լինել առավել կենտրոնացած և արդյունավետ:
Յուրաքանչյուր գլխարկ ունի իր նշանակությունը, և ամեն
կրող պետք է փորձի ցույց տալ դրա նշանակությունը:
Սպիտակ գլխարկ

Համապատասխանում է մաքուր թղթին և նշանակում է
տեղեկություն ու փաստեր: Ոչ մի սկզբունք նա չի կարող ընդունել, գնահատականներ տալ ևս չի կարող:
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Կարմիր գլխարկ

Խորհրդանշում է կրակ, ջերմություն և համապատասխանում է զգացմունքներին ու ինտուիցիային: Ի՞նչ եք
զգում կոնկրետ գաղափարների դեպքում: Պետք չէ նշել ոչ մի
պատճառի մասին, պարզապես արտահայտեք այն, ինչ Ձեր
հոգում է:
Սև գլխարկ

Խորհրդանշում է քննադատություն և կասկած: Նա չպետք է թույլ տա սխալներ գործել, լինի ուշադիր և
քննադատորեն տրամադրված: Սև գլխարկ ունեցողը զգուշության կոչ է անում:
Դեղին գլխարկ

Խորհրդանշում է արևը և համապատասխանում է լավատես մտքին: Այդ գլխարկը տեսնում է ծրագրի առավելությունը: Նա մտածում է այն մասին, թե ինչպես է դա իրագործելու:
45

Կանաչ գլխարկ

Խորհրդանշում է վեգետացիան և զարգացումը: Այն համապատասխանում է նոր գաղափարներին, յուրօրինակությանը և հակադրություններին: Կանաչ գլխարկի ներքո պետք է լինել ստեղծարար:
Կապույտ գլխարկ

Խորհդանշում է երկինք և հայացք բարձրությունից: Դա նշանակում է լայն աշխարհայացք, մեծ օբյեկտիվություն: Կապույտ գլխարկ ունեցողը որոշում է քննարկման
թեման, հսկում է ողջ գործընթացը:

Այսպիսով, Բոնոյի վեց գլխարկները հնարավորություն են
տալիս զարգացնելու անձի մոտ ստեղծագործական մտածողությունը, քննադատական մտածողությունը, հանդուրժողականությունը:
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Բառ-գրգռիչների վերլուծության տեխնիկա
Բառ-գրգռիչների վերլուծությունը ոչ բարդ և հաճախ կիրառվող տեխնիկա է, որն իրականացվում է ամենատարբեր
ձևերով: Այն կարող է գործածվել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային ձևով: Այս տեխնիկան հնարավորություն է տալիս տեսնել իրերը այլ տեսակետից, համադրել անհամատեղելին և համարձակ քայլեր կատարել: Այն արդյունավետ է կիրառել յուրօրինակ գաղափարներ, նոր արդյունքներ ստանալու,
արվեստի համար: Տեխնիկայի հիմքում ընկած է այն սկզբունքը, որ ներառելով կողմնակի, պատահական տարր՝ կարող են
առաջացնել նոր մտքեր: Այդ տարրը կարող է լինել պատկեր,
նկար, ձայն, երաժշտական հատված: Պատկերների կիրառումը՝ որպես զուգորդության միջոց, երբեմն առանձնացնում են
իբրև ստեղծարարության յուրօրինակ տեխնիկա: Այն անվանում են վիզուալ սինեկտիկա: Կախված խմբի քանակից՝ աշխատանքը կարող է տևել մինչև 60 րոպե:
Մենտալ հրահրում
Սա Էդվարդ դե Բոնոյի ատեղծարարության ամենահայտնի
տեխնիկան է: Այս տեխնիկայի ընթացքում ասվում են հակասող արտահայտություններ: Այն կիրառվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային ձևով: Այն ստեղծարար ցատկեր
կատարելու արդյունավետ միջոց է: Անձն իրեն հավասարակշռությունից հանում է, որպեսզի ձեռք բերի նոր բան: Այս տեխնիկայի միջոցով խնդիրն արագ դիտարկվում է նոր հարթության մեջ, խթանվում են անսովոր որոշումներ: Այս տեխնիկան
ունի թույլ կողմ, այն է՝ երբեմն մասնակիցները մշակում են
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հրաշալի գաղափարներ, որոնք հաճախ գործնականում կիրառելի չեն: Տևողությունը 40 րոպե է:
Դե Բոնոն բնութագրում է իր մեթոդն այս ձևով. «Վարժության իմաստը հետևյալն է՝ հանկարծակի դուրս գալ ընկալման
համընդհանուր մոդելից և մտնել անկայունության մեջ, որը մեզ
տանում է դեպի նոր գաղափարի ուղին» [23, էջ 108]: Այս մեթոդն իրականացված կհամարվի, եթե, ինչպես նշում է Է. Բոնոն,
Դուք դառնաք «հսկվող խելագար»:
Ձևաբանական արկղ
Սա ստեղծարարության հայտնի տեխնիկաներից է, որը
մշակվել է շվեյցարիացի աստղաֆիզիկ Ֆրից Ցվիկլիի կողմից:
Ձևաբանական արկղի գործածումը նպատակահարմար է այն
ժամանակ, երբ արդյունքը պետք է մշակել կամ կատարելագործել: Սույն տեխնիկան, ապահովելով համակարգային մոտեցումը, հստակեցնում է ընդհանուր պատկերը. օգտակար է
արդեն հայտնի որոշումների նոր միավորման համար: Թույլ
կողմերն են՝ նոր գաղափարներն առաջանում են հազվադեպ,
սխեմաները կարող են սահմանափակող ազդեցություն ունենալ, բարդ գործընթացը խլում է ստեղծագործական էներգիան:
Այս դեպքում պետք է գործել փուլերով՝
 որոշել կատեգորիաները,
 կազմել հատկությունների ցանկը,
 մշակել մատրիցան,
 որոշել միավորումները,
 ընտրել որոշումը:
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Հայեցակարգային հովհար, զարգացող վերացարկում
Հաճախ խնդիրը կարելի է լուծել շատ հեշտ՝ փոխելով դրա
դիտարկման հարթությունը: Այս դեպքում հարցը պետք է ձևակերպել ավելի խորը, առավել հստակ արտահայտել խնդրի
էությունը:
Այս սկզբունքի վրա են հիմնված Է. Բոնոյի հայեցակարգային հովհարը և Խ. Գեշկի առաջընթացային վերացարկումը:
Այս տեխնիկաները հնարավորություն են տալիս մշակել լուծման բազմաթիվ մեթոդներ՝ գտնելու լավագույն տարբերակը:
Դրանք արդյունավետ են ռազմավարական հարցերը, գոյություն ունեցող խնդիրները կատարելագործելու դեպքում: Տևողությամբ շատ արագ են հանգեցնում լուծման, մյուս դեպքերում ամեն ինչ կախված է առաջադրված խնդրից: Անհրաժեշտ
է հասկանալ խնդրի էությունը, գտնել այլընտրանքները, ընտրել որոշումը: Եթե որոշումներից ոչ մեկը չի գոհացնում, անհրաժեշտ է նորից շարունակել վերացարկումը: Այդ հաջորդական վերացարկումն ստեղծում է հնարավոր որոշումների հովհարային կառուցվածք:
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3. «ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսուցանվողների
ստեղծարար կառավարման գիտելիքները, կարողությունները,
ստեղծարարության պատնեշները վերացնելու, ինչպես նաև
աշխատակիցների ստեղծարարությունը զարգացնելու հմտությունները:

Դասընթացի

արդյունքում

նրանք

կզարգացնեն

ինչպես իրենց ստեղծագործական մտածողությունը, այնպես էլ
թիմային ստեղծագործական աշխատանքի հմտությունները:
Դասընթացի ուսումնասիրությունը նախատեսում է հետադարձ կապի կիրառությամբ դասախոսություններ, անհատական և խմբային վարժությունների իրականացում, ռեֆլեքսիվ
վերլուծություն(անհատական և խմբային): Հավելվածում զետեղված թեստը (Ֆ. Վիլյամսի թեստը) [29] նպատակահարմար
է կիրառել դասընթացից առաջ և հետո ստեղծարարությունն
ախտորոշելու նպատակով:
Դասընթացը յուրացնելու արդյունքում ուսանողը պետք է
իմանա՝
 ստեղծարար կառավարման էությունը,
 ստեղծարար գործընթացի կառուցվածքը,
 ստեղծարարության զարգացման օրինաչափությունները,
 ստեղծարար անձի առանձնահատկությունները
 ստեղծագործական գործընթացն ակտիվացնելու մեթոդները,
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 ժամանակավոր ստեղծագործ կոլեկտիվներ կազմավորելու մեթոդներն այն անձանցից, ովքեր ունակ են արդյունավետ մասնակցելու խմբային ստեղծագործական
գործընթացին:
Պետք է կարողանա՝
 հասկանալ սեփական ստեղծագործական ներուժը, ինչպես նաև գիտակցել պատնեշները և սահմանափակումները, որոնք արգելակում են դրա դրսևորումը,
 առաջադրել նոր գաղափարներ, գտնել խնդիրների ոչ
ստանդարտ լուծումներ,
 կազմակերպել ստեղծագործական գործընթացը,
 ախտորոշել, գնահատել աշխատակիցների ստեղծագործական ներուժը,
 կազմակերպել

անձնակազմի

փոխազդեցությունը

ստեղծագործական խնդիրներ լուծելիս,
 ստեղծել պայմաններ անձնակազմին ստեղծագործական որոնմանը ներառելու համար,
 մոտիվացնել ստեղծարար գաղափարներ ստեղծելու
համար, կազմակերպել միջոցառումներ աշխատակիցների ստեղծարարությունը զարգացնելու համար, որոշել
ստեղծարար լուծումների հեռանկարները,
 մշակել ստեղծարար գործունեություն կազմակերպելու
սկզբունքները,
 ընտրել և կիրառել ստեղծարարության զարգացման
տեխնիկաներ:
Պետք է տիրապետի՝
 կառավարչական խնդիրներ առաջադրելու հմտություններին,
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 կառավարչական գործունեության մեջ ստեղծագործական գործընթացն ակտիվացնելու մեթոդներին,
 կառավարչական

գործունեության

մեջ

ստեղծարար

գործընթացը կառավարելու հմտություններին,
 կառավարչական անձնակազմի անհատական ստեղծարար ընդունակությունների զարգացման տեխնիկաներին,
 ստեղծարար թիմեր կազմելու հմտություններին,
 թիմային ստեղծագործական աշխատանքի հմտություններին,
 կազմակերպությունում ստեղծարար միջավայր ստեղծելու հմտություններին,
 ստեղծարարության զարգացման տեխնիկաներին և
դրանք կիրառելու հմտություններին:

Դասընթացի թեմաները
Թեմա 1. Ստեղծարարության մասին ընդհանուր պատկերացումները. հիմնական հայեցակարգերը
Ստեղծարարության մասին ընդհանուր պատկերացումները, սահմանման վերաբերյալ մոտեցումները: Ստեղծարարության տեսակները: Ստեղծարարության հիմնական հայեցակարգերը (Ջ. Գիլֆորդ, Է. Տորրենս, Մ. Վոլլախ, Ն. Կոգան, Ս. Մեդնիկ, Ռ. Ստերնբերգ, Վ. Դրուժինին, Ե. Իլյին, Լ. Թերսթոուն,
Է. Լանդաու, Տ. Գալկինա, Ֆ. Վիլյամս, Գ. Գլոտովա, Տ. Լյուբարտ):
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Ստեղծարարության և ստեղծագործության բնորոշման, ուսումնասիրության հիմնական մոտեցումները: Ստեղծագործությունը հոգեվերլուծության մեջ (Զ. Ֆրոյդ, Կ. Յունգ), գեշտալտ
հոգեբանության շրջանակներում (Կ. Դունկեր, Մ. Վերթհայմեր): Ստեղծարարության ուսումնասիրության կոգնիտիվ մոտեցումները (Նյուել, Սայմոն, Մ. Բոդեն, Բոգոյավլենսկայա,
Դրուժինին, Եգորովա, Պոնոմարև): Ստեղծագործական մտածողությունը մոդելավորելու հնարավորությունները: Ստեղծարարության ուսումնասիրության համակարգային մոտեցումը
(Մ. Չիկսենտմիխայն): Ստեղծագործական գործընթացի մոդելը
ըստ Գ. Ուոլեսի: Ոչ շաբլոն մտածողության հայեցակարգը
(Է. Բոնո): Ստեղծագործության ուսումնասիրումը սոցիալ-մշակութային

հարացույցի

շրջանակներում

(Լ.

Վիգոտսկի),

Յա. Պոնոմարևի, Օ. Կ. Տիխոմիրովի, Վ. Ա. Պետրովսկու մոտեցումները:
Թեմա 2. Ստեղծարարության ախտորոշումը
Ստեղծարարության չափորոշիչներն առանձնացնելու հիմնահարցը: Ստեղծարարության ախտորոշման հիմնական մոտեցումները: Հոգեչափական մեթոդների առավելություններն
ու թերությունները: Ջ. Գիլֆորդի դիվերգենտ և կոնվերգենտ
մտածողության հայեցակարգը: Ստեղծարարության ախտորոշման էքսպերտային մեթոդները: Ստեղծարարության ախտորոշման առավել հանրահայտ մեթոդիկաները: Վերբալ և ոչ վերբալ ստեղծարարության ախտորոշումը: Առավել հայտնի թեստային մեթոդիկաները՝ Է. Տորրենսի թեստը, Ջ. Գիլֆորդի և
Ս. Մեդնիկի վերբալ ստեղծարարության թեստը: Ֆ. Վիլյամսի
մոդիֆիկացված ստեղծարար թեստերը՝ դիվերգենտ մտածո53

ղության թեստը, անձնային ստեղծագործական բնութագրերի
թեստը, Վիլյամսի սանդղակը:
Թեմա 3. Ստեղծարար կառավարման տեսական և կիրառական հիմքերը
Ժամանակակից պայմաններում ստեղծարար կառավարում
կիրառելու նպատակահարմարությունը: Կառավարման խնդիրները, որոնք ենթադրում են ստեղծարար մոտեցման կիրառում:
Ստեղծարար կառավարման տեսական և կիրառական կողմերը: Ստեղծարար կառավարման նպատակները և խնդիրները:
Ստեղծարար կառավարման էությունը և բնորոշումը: Ստեղծարար կառավարման տեսական և կիրառական կողմերը:
Թեմա 4. Կառավարչի ստեղծարարությունը որպես ինտելեկտուալ և անձնային որակների համախումբ
Ստեղծարարությունը՝ որպես նոր մտքեր ստեղծելու գործընթաց, ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման ընդունակություն
կառավարչական գործունեության մեջ: Ստեղծարար մտածողությունը՝ որպես կառավարման օբյեկտ: Գեներացնող մտածողությունը՝ որպես այլընտրանքների մշակման հիմք: Ստեղծարար անձի առանձնահատկությունները: Ստեղծարար կառավարչի առանձնահատկությունները:
Թեմա 5. Անհատական և կոլեկտիվ ստեղծարարությունը
կառավարչական գործունեության մեջ
Կառավարչական գործունեության մեջ ստեղծագործական
գործընթացը: Անհատական և կոլեկտիվ ստեղծագործական
գործընթաց: Ստեղծագործությունը որպես գործընթաց: Ստեղ54

ծարարության պատնեշները: Ստեղծարար գործընթացի փուլերը: Նախապատրաստական փուլ, ֆրուստրացիայի փուլ, ինկուբացիայի փուլ: Ինսայթը որպես ստեղծարար գործընթացի
փուլ: Ստեղծագործական գործընթացում հույզերի դերը:
Թեմա 6. Ստեղծարարությունը խմբային գործունեության
պայմաններում
Թիմ ստեղծելու տեխնիկաները դերերը հավասարակշռության բերելու հիման վրա: Ստեղծարարության համակարգային կառավարումը (system managing creativity). Ստեղծարարության զարգացման, խթանման հիմնական մոտեցումները:
Անհատական և խմբային մեթոդները, դրանց առավելությունները և թերությունները: Ստեղծարարության զարգացման ալգորիթմական և ոչ ալգորիթմական մեթոդները:
Թեմա 7. Ստեղծարարության կառավարումը
Էվրիստիկ մեթոդների գործածումը ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելիս: Կառավարչի և կոլեկտիվի ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը: Ստեղծարարությունը մասնագիտական
գործունեության մեջ: Ստեղծարարությունը կառավարման գործառույթ իրականացնելիս: Կանխատեսում, պլանավորում, կատարում,

հսկողություն,

պարտականությունների

բաշխում:

Խնդրի ստեղծարար լուծում:
Թեմա 8. Ստեղծագործական կոլեկտիվների ձևավորումը և
մոտիվացիան
Ստեղծարար

գործընթացը.

հասկացությունը,

փուլերը:

Ստեղծարար անձի արդյունավետ աշխատանքի համար պայ55

մանների ստեղծում: Ստեղծարար կառավարման մեջ պլանավորումը, կազմակերպումը: Մոտիվացիայի համակարգը ստեղծարար կազմակերպություններում:
Թեմա 9. Կառավարչական ստեղծարարության զարգացման
պայմանները
Կառավարչական ստեղծարարություն, զարգացման պայմանները, ապահովող գործոնները: Ստեղծարար կառավարիչ,
բնորոշ որակները: Կազմակերպության կառավարման խնդիրները, որոնք պահանջում են ստեղծարար մոտեցում: Ստեղծարար կառավարումը ղեկավարի ինքնակառավարման համակարգում:
Թեմա 10. Ստեղծարարության զարգացման տեխնիկաների
կիրառումը կառավարչական գործունեության մեջ
Ուղեղային գրոհ, մոդերացիա, մենտալ քարտեր, բիսոցիացիա, սինեկտիկա, Դե Բոնոյի 6 գլխարկները և Ուոլթ Դիսնեյի
մտքի աթոռները, ձևաբանական արկղ, մենտալ հրահրում, հայեցակարգային հովհար, զարգացող վերացարկում:
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4. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ստեղծարար կառավարում դասընթացի համար առանձնացված են վարժություններ (վարժությունները վերցված են
Ա. Գրեցովի և Ի. Վաչկովի գրքերից)7;9, որոնք ենթադրում
են անձի ստեղծագործական պատնեշներից ազատագրում,
հնարավորություն են ընձեռում ձեռք բերել անորոշ իրավիճակներում կողմնորոշվելու, թիմային ստեղծագործական աշխատանքի հմտություններ: Վարժությունները պետք է կիրառվեն
ստեղծագործելուն նպաստող միջավայրում: Դրանց միջոցով
մոդելավորվում են նորույթի և անորոշության իրադրությունները: Վարժությունների անցկացման ընթացքում անհրաժեշտ է
զերծ մնալ քննադատությունից և ապահովել դրական հետադարձ կապ(խրախույս, գովեստ), ինչը ստեղծում է դրական հուզական կապ: Վարժությունների կիրառումը հնարավորություն
կընձեռի անձին հստակ տարանջատել այն իրադրությունները,
որտեղ պետք է հենվել ինքնաբուխության և ինտուիցիայի վրա,
երբ անհրաժեշտ է իմաստավորել իրադրությունը: Հիմնահացի
առաջադրումը քննադատական մտածողությունն է: Խնդրի
լուծման

միջոցների

մասին

գաղափարների

գեներացիան

ստեղծագործական մտածողությունն է, երևակայությունը, ինտուիցիան: Խնդրի լուծման տարբերակների գնահատումը,
դրանց կյանքի կոչելու ռազմավարությունների որոնումը քննադատական մտածողությունն է: Վարժությունների կիրառության
ընթացքում շեշտադրվում են հետևյալ խնդիրների լուծումները՝
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 Ստեղծարարության ինտելեկտուալ որակների զարգացում՝ մտածողության արագություն, ճկունություն և
յուրօրինակություն, երևակայություն, անսպասելի զուգորդությունների որոնում:
 Կյանքի խնդիրները լուծելիս ստեղծարարությունը կիրառելու հնարավորության ցուցադրում, ինչպես նաև
անձնային և մասնագիտական նպատակների ձեռքբերում:
 Թիմային ստեղծագործական աշխատանքի հմտությունների ձևավորում 9, էջ 41:
1. Վարժություն «Բառազույգ»
Յուրաքանչյուր մասնակից մտածում է երկու բառ, որոնք
չունեն որոշակի տրամաբանական կապ միմյանց հետ և ասում
դրանք: Աջ կողքի ընկերը, միավորելով այդ երկու բառը, ձևակերպում է տրամաբանական ճիշտ նախադասություն:
Վարժության հոգեբանական իմաստը ինտելեկտուալ մարզանքն է, այսինքն՝ արտաքնապես իրար հետ չկապվող իրեր
միավորել կարողանալու, անսպասելի համանմանություններ
գտնելու հմտության զարգացումն է:
Քննարկում
Ո՞ր տարբերակներն են ավելի հետաքրքիր:
2. Վարժություն «Միջանկյալ օղակ»
Մասնակիցներին կարդում են երկու՝ միմյանց հետ տրամաբանորեն չկապվող նախադասություններ, որոնցից յուրաքանչյուրում նկարագրվում է ինչ-որ իրադրություն, օրինակ՝ կարելի է առաջարկել այսպիսի տարբերակներ՝
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1. Լապտերասյան վրա նստել է սարյակը: Ուսանողը չկարողացավ հանձնել քննություն հոգեբանությունից:
2. Խանութ բերել են անորակ երշիկ: Տատիկը վերցրեց
թերթ և այն ձեռքին՝ գնաց ինչ-որ տեղ:
3. Ավազակը կոտրել է ապակի: Առևտրի կառավարչի
պաշտոնը բարձրացրել են մինչև խանութի տնօրենի
աստիճանի:
Մասնակիցների խնդիրն է՝ մտածել միջանկյալ օղակ, այսինքն՝ այն, ինչ կարող է տեղի ունենալ այդ երկու իրադրությունների միջև այնպես, որ դրանցից առաջինը դառնա մյուսի
պատճառը: Աշխատանքի ժամանակն ամեն իրադրության համար 4-6 րոպե է:
Հոգեբանական իմաստը
Վարժությունը սովորեցնում է փնտրել արտաքնապես ոչ
միանման իրադրությունների միջև կապող օղակ, դուրս գալ
անմիջական ներկայացված իրադրության սահմաններից, ընդհանրացնել մտքերը:
Քննարկում
Վարժությունը կատարելիս ի՞նչն էր ավելի բարդ, իսկ
ի՞նչը, ընդհակառակը, հեշտացրեց աշխատանքը: Մասնակիցների ասված «կապող օղակների» ո՞ր տարբերակներն ավելի
վառ հիշվեցին և հատկապես ինչո՞վ: Կյանքի ո՞ր իրադրությունները կարելի է նմանեցնել այս վարժությանը:
3. Վարժություն «Հերոսներ, հակահերոսներ»
Նպատակն է՝
 զարգացնել ստեղծարարությունը,
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կիրառել հեքիաթային մետաֆորը անձին հասկանալու
համար,



արթնացնել արխետիպային ռեսուրսը,



ձևավորել թուլանալու և լարվածությունը նվազեցնելու
կարողությունը,



մարզել համատեղ հեքիաթ հորինելու հմտությունները:

Խմբի անդամների թիվը՝ 15:
Ռեսուրսները՝ A4 չափի թղթեր, գրիչներ:
Ժամանակը՝ 80 րոպե:
Առաջին փուլ-հեքիաթային հերոսի կերպար
Նստե՛ք հարմարավետ: Ընդունե՛ք այնպիսի դիրք, որը ձեզ
համար հարմարավետ է և անփոփոխ մի քանի րոպեների ընթացքում: Աչքերը կարող եք փակել, բայց պարտադիր չէ: Կերպարները, որոնք կտեսնեք ձեր աչքերի առջև, կարող եք տեսնել և բաց աչքերով: Այսպիսով. դուք կհայտնվեք կախարդական հեքիաթային երկրում: Այդ երկիրը բնակեցված է տարբեր
բնակիչներով, բոլոր հեքիաթների հերոսներով, որոնք կան
երկրի վրա, ապրում են կախարդական երկրում: Այստեղ դուք
կարող եք հանդիպել հեքիաթային հերոսներից յուրաքանչյուրի
հետ: Հիմա ձեր առջև կհայտնվի ինչ-որ հեքիաթային հերոս:
Մի՛ փորձեք գիտակցաբար: Թող գա նա, ով անհրաժեշտ է
տվյալ պահին: Հնարավոր է՝ ձեր առջև հայտնվեն հեքիաթային
հերոսների շարքեր: Բայց նա, ով անհրաժեշտ է, կլինի ամենահամառը և կմնա նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մյուսներն անհետանան(դադար): Այժմ ուշադի°ր նայեք այն հերոսին, ով ձեր
առջև է: Ուշադրություն դարձրե՛ք նրա արտաքին տեսքին: Նա
շարժվո՞ւմ է, թե՞ անշարժ է: Ի՞նչ է նա անում: Ի՞նչ զգացմունք60

ներ են արտացոլված նրա կերպարում: Ի՞նչ ֆոնի վրա եք նրան
տեսնում: Ի՞նչ իրադրության մեջ: Կա՞ ինչ-որ մեկը նրա կողքին: Որքանո՞վ է վառ և հստակ առաջացող պատկերը:
Իսկ հիմա մտովի հրաժե°շտ տվեք ձեր հերոսին: Վերադարձե՛ք ձեր սենյակ: Նրանք, ովքեր փակել են աչքերը, բացե՛ք: Մի՛ շտապեք, կտրուկ գործողություններ մի՛ կատարեք:
Կարելի է ձգվել, ուղղել ուսերը, շարժել ոտքերը և ձեռքերը:
Խնդրում եմ՝ կիսվեք այն ամենով, ինչ տեսել եք վարժության
ընթացքում:
Խմբի մասնակիցները պատմում են, թե ինչ հերոսների են
տեսել: Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե ինչ զգացմունքներ է առաջացրել մասնակիցների մոտ իրենց հեքիաթային հերոսը:
Երկրորդ փուլը՝ թիմի ստեղծում
Վարող.- Դուք ծանոթացել եք այն կերպարների հետ,
որոնք պատկերացել են մասնակիցներին: Հիմա անվանեք ձեր
հերոսներին՝առանց բացատրությունների: Ձեզնից յուրաքանչյուրն ընտրում է դրանցից ինչ- որ մեկին, ով ինչ- որ բանով
նման է ձեր հերոսին: Առայժմ պետք չէ անվանել այդ հերոսին,
պարզապես մտածեք և կատարեք ձեր ընտրությունը: Իսկ հիմա ընտրեք ևս մի հերոս՝ նման ձեր հերոսին: Թող նա լինի
երկրորդ համարը: Ավելացրե՛ք ևս մի հերոսի՝ երրորդ համարով: Մոտեցեք այն մասնակցին, ում հերոսը ձեր ցուցակում առաջինն է: Եթե այդ մասնակիցն ընտրել է ոչ ձեր, այլ ուրիշ հերոսի, ապա մոտեցե՛ք մասնակցին, ում հերոսը ձեզ մոտ երկրորդն է: Եթե այս դեպքում էլ ընտրությունը փոխադարձ չէ, ապա դուք ունեք երրորդ հերոսը:
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Առաջադրվածի արդյունքում մասնակիցները բաժանվում
են զույգերի:
Վարող.- Ձեզ տրվում է 5 րոպե ժամանակ, որպեսզի զույգերով քննարկեք, թե ինչ նմանություններ կան ձեր հերոսների
միջև: Ձևակերպե՛ք գլխավորը, թե ինչն է ձեզ միավորում՝ կարճ
նշանաբանով, աֆորիզմով, կերպարով կամ մետաֆորով:
Մասնակիցներն առաջարկում են իրենց ձևակերպումները,
որից հետո վարողը խնդրում է յուրաքանչյուր զույգին ընտրել
այլ զույգ, որի մետաֆորները նման են իրենց մետաֆորներին:
Նորից անհրաժեշտ է չորսով արտացոլել հերոսների նմանությունը մետաֆորների տեսքով: Այնուհետև մասնակիցները միավորվում են ութի և ձևավորում մետաֆորի վերջնական տարբերակը, որը միավորում է իրենց հերոսներին:
Մասնակիցների ոչ մեծ թվաքանակի դեպքում նախընտրելի է չորսով աշխատանքը:
Վարող.- Առաջարկում եմ ձեզ հորինել հեքիաթ, որի անվանումը և հիմնական թեման կլինեն ձեր կողմից գտնված մետաֆորիկ կերպարը, իսկ հերոսները՝ նրանք, որոնք ձեզ հանդիպել էին առաջին վարժության ժամանակ:
Երրորդ փուլ
Հեքիաթի համար թիմերին տրվում է 30 րոպե ժամանակ:
Յուրաքանչյուր թիմ ներկայացնում է իր հեքիաթը մյուսներին:
Վարող.- Մենք հերթականությամբ կլսենք յուրաքանչյուր
խմբի հեքիաթը: Իսկ լսող թիմերը երեք կախարդական րոպեում պետք է պատկերեն հեքիաթը: Դուք կարող եք ընտրել
հեքիաթից յուրաքանչյուր պահ և ներկայացնել պատկերով:
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Չորրորդ փուլ
Հակահերոսի որոնում
Վարող.- Շնորհակալություն հրաշալի հեքիաթների համար: Շարունակենք մեր աշխատանքը: Վերցրե՛ք դատարկ
թուղթ և դրե՛ք ձեր առջև: Բաժանե՛ք թուղթը ուղղահայաց երկու մասի: Թղթի աջ մասում գրե՛ք առաջին փուլում ընտրած
հերոսի անունը: Գրե՛ք 5-6 որակներ, որոնցով օժտված է հերոսը:
Վարողը պետք է մասնակիցներին տա բավարար ժամանակ:
Վարող.- Ձեր թղթի վրա ազատ է մնացել ձախ հատվածը:
Գրե՛ք այդ հատվածում այնպիսի որակներ, որոնք հակադիր են
ձեր գրածներին: Ավարտելուց հետո մտածեք՝ կա՞ն այնպիսի
հերոսներ, որոնք ունեն այդ որակները:
Եթե մասնակիցներից մեկը դժվարանում է համապատասխան հերոսին գտնել, անհրաժեշտ է քննարկել խմբում: Որպես
կանոն, համատեղ որոնումների արդյունքում հերոսը գտնվում
է: Այդպիսով, յուրաքանչյուր մասնակից ունի իր երկու հերոսները, ովքեր հակադիր են իրար:
Հինգերորդ փուլ - հակահերոսի կերպար
Վարող.- Առաջարկում եմ ձեզ հարմարավետ նստել և
պատկերացնել հենց նոր ստացած հերոսին: Ուշադրություն
դարձրե՛ք հերոսի արտաքին տեսքին: Նա շարժվում է, թե՞ անշարժ է: Ի՞նչ է նա անում: Ի՞նչ զգացմունքներ են արտացոլված
նրա կերպարում: Ի՞նչ ֆոնի վրա եք նրան տեսնում, ի՞նչ իրադրության մեջ: Ո՞վ կա նրա կողքին: Որքանո՞վ է վառ և հստակ
առաջացած պատկերը:
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Թող բացեն աչքերը նրանք, ովքեր փակել են: Վերադարձե՛ք այստեղ: Դուք հենց նոր տեսաք ձեր նոր հերոսին: Եկեք
մտնենք այդ կերպարի մեջ: Նստե՛ք այնպես, ինչպես կնստեր
այդ հերոսը: Զբաղեցրե՛ք այնպիսի դիրք, որն առավել բնորոշ է
այդ հերոսին: Ցու՛յց տվեք ժեստ, որը նա կանի: Խմբի ներսում
քայլեք այնպես, ինչպես ինքը կքայլեր: Կա՛նգ առեք, դիմե՛ք
այն մարդուն, ով ձեր կողքին է, ասե՛ք նրան այն, ինչ կասեր
Ձեր հերոսը: Անցե՛ք առաջ: Ասե՛ք հաջորդին ձեր հերոսի անունից ինչ- որ բան: Վերջին անգամ խոսե՛ք այնպես, ինչպես Ձեր
հերոսը:
Վարողը պետք է ուշադիր հետևի կատարվող իրադրությանը, անհրաժեշտության դեպքում օգնի մասնակիցներին:
Վարող.- Եկե՛ք շրջան կազմենք: Առանձնացրե՛ք ձեզնից
ընտրված հերոսին: Պատկերացրե՛ք, որ նա հիմա կանգնած է
Ձեր առջև: Նա Ձեզ լսում է և տեսնում: Դուք կարող եք նրան ասել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ եք գտնում: Եթե չեք ուզում
խոսել, ուրեմն պետք չէ:
Ամփոփում
Ի՞նչն էր Ձեզ համար դժվար իրականացնել այս խաղում:
Ի՞նչն էր հեշտ:
Ի՞նչ զգացմունքներ ունեիք այդ հերոսի հանդեպ, որն առաջացել էր սկզբում:
Ո՞վ է այդ հերոսը Ձեզ համար:
Բավարարվա՞ծ եք Դուք հեքիաթով, որը ստեղծել էիք թիմում:
Ինչպե՞ս էր ընթանում ստեղծագործական գործընթացը:
Ի՞նչ զգացմունքներ Ձեզ մոտ առաջացրեց վերջին փուլում
պատկերացած հերոսը:
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Որքանո՞վ էր դժվար մտնել այդ հերոսի կերպարի մեջ
Ի՞նչ էիք զգում Դուք այդ դեպքում:
Ի՞նչ էր նշանակում Ձեզ համար այդ հերոսը:
Փոխվե՞ց Ձեր վերաբերմունքը այդ հերոսի հանդեպ:
Ի՞նչ տվեց խմբում անցկացված աշխատանքը:
4. Վարժություն «Հակադրություններ»
Մասնակիցներին առաջադրվում է մի քանի իրադրությունների կարճ նկարագրություններ՝ առաջարկելով մտածել դրանց
հակադիրները: Վարժությունն իրականացվում է 3-4 անդամներից կազմված ենթախմբերում: ժամանակը որոշվում է՝ յուրաքանչյուր իրադրությանը տալով 2-3 րոպե: Այնուհետև յուրաքանչյուր ենթախմբի ներկայացուցիչ ներկայացնում է մտածված տարբերակները և հիմնավորում՝ ինչու պետք է դրանք դիտարկել որպես հակադիր:
Աշխատանքի համար կարելի առաջարկել այսպիսի իրա
դրություններ՝
 Պրոֆեսորը կարդում է դասախոսություն:
 Զբոսաշրջիկն արևահարվում է ափին:
 Աշխատակիցը համակագչի առջև գրում է իր ծրագիրը:
 Կազմակերպության աշխատակիցը կազմակերպում է
միջոցառում:
Իհարկե, կարելի է առաջարկել այլ իրադրություններ, սակայն պետք է խուսափել շատ պարզ տարբերակներից, որոնցում հակադիր իրադրություններն ակնհայտ են:
Հոգեբանական իմաստը
Կյանքի իրադրությունների ընկալման ճկունության զարգացումն է: Խնդրի լուծման որոնման միջոցի մարզումն է, որի
65

դեպքում խնդրի էությունն ամբողջական հասկանալու համար
առաջադրվում է հակադիրը:
Քննարկում
Ինչպիսի՞ իմաստ էիք Դուք դրել «հակադրություն» հասկացության մեջ: Ո՞ր իրադրություններում էր հակադիր տարբերակներ գտնելը հեշտ, որտե՞ղ՝ բարդ: Ինչի՞ հետ է, ըստ Ձեզ,
դա կապված: Բերե՛ք կյանքի իրադրության օրինակներ, երբ
անհրաժեշտ կլինի խնդիրը լուծելիս կիրառել հակադիր մոտեցումը:
5. Վարժություն «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ»
Մասնակիցներին, նստած կլոր շրջանով, ցույց է տրվում
ինչ-որ անսովոր առարկա, որի նշանակությունը հասկանալի չէ
(կարելի է օգտագործել նույնիսկ այդ առարկայի նկարը): Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը հերթականությամբ պետք է պատասխանի երեք հարցի՝ ի՞նչ է սա, որտե՞ղից, ինչպե՞ս կարելի
է օգտագործել:
Կրկնությունը բացառվում է, յուրաքանչյուր մասնակից
պետք է մտածի նոր պատասխան:
Հոգեբանական իմաստը
Ինտելեկտուալ մարզանք է, որն ակտիվացնում է մասնակիցների մտածողության արագությունը, խթանում է նրանց անսովոր մտքեր և զուգորդություններ առաջադրելուն:
Քննարկում
Հարցերին տրված պատասխաններից որո՞նք էին ամենահետաքրքիրները և յուրահատուկը, որո՞նք հիշվեցին մասնակիցների կողմից:
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6. Վարժություն «Անհավանական իրադրություն»
Մասնակիցներին առաջադրվում է մտածել ինչ-որ երևակայական իրադրության մասին, որի ի հայտ գալն անհավանական է կամ քիչ հավանական: Նրանց խնդիրն է՝ պատկերացնել, որ այդպիսի իրադրություն ամեն դեպքում տեղի է ունեցել
և առաջարկել որքան հնարավոր է շատ հետևանքներ մարդկության համար: Վարժությունն իրականացվում է 3-5 անդամներով ենթախմբերում: Ամեն իրադրության համար տրվում է
5-6 րոպե:
Անհավանական իրադրության մի քանի օրինակներ՝
 Երկրի վրա ծանրության ուժը կմեծանա հինգ անգամ:
 Բոլոր ծավալուն երկրաչափական մարմինները կվերածվեն տափակի:
 Դոլարը 100 անգամ կթանկանա:
 Ամպերից կկախվեն պարաններ մինչև գետին:
 Մարդկանց կյանքից կանհետանա սպորտը:
 Բոլոր մետաղները կվերածվեն ոսկու:
 Մարդիկ կսովորեն ճիշտ կարդալ միմյանց մտքերը:
Այս վարժությունը կարելի է անցկացնել մի քանի տարբերակներով: Օրինակ՝ քննարկման համար մի քանի ենթախմբերի կարելի է առաջադրել միևնույն իրադրությունը: Յուրաքանչյուրն ասում է մի գաղափար, կրկնությունը բացառվում է: Եթե
խմբի յուրօրինակ մտքերը սպառվում են, խաղից դուրս է գալիս: Իսկ եթե քննարկման համար առաջադրում են տարբեր իրադրություններ, ապա մրցույթ չի անցկացվում, դրա փոխարեն
մասնակիցներն ասում են 3-5 միտք, որոնք առավել յուրահատուկ են:
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Հոգեբանական իմաստը
Անսովոր մտքեր ընդհանրացնելու կարողության մարզանքը. կիրառելի է այնպիսի իրադրությունների համար, որոնք
դուրս են գալիս առօրյա պատկերացումների շրջանակներից:
Քննարկում
Առաջադրված գաղափարներից որո՞նք ավելի վառ տպավորվեցին: Ինչո՞վ էին հենց դրանք հետաքրքիր: Ի՞նչն օգնեց
այս վարժությունը կատարելուն, ի՞նչը խանգարեց: Կարո՞ղ եք
Դուք Ձեր կյանքի փորձից օրինակներ բերել, երբ առաջին հայացքից անհավանական իրադրությունը դառնում է իրական:
7. Վարժություն «Պատահական առարկա»
Մասնակիցներին առաջարկվում է հիշել ինչ-որ խնդրի մասին, որը տվյալ պահին նրանց համար արդիական է, և որի
լուծման միջոցները նրանք որոնում են: Հակիրճ գրել խնդրի
էությունը(երեք րոպե): Այնուհետև յուրաքանչյուր մասնակցի առաջադրվում է գտնել որևէ պատահական առարկա, որն ինչ-որ
բանով կգրավի նրա ուշադրությունը (5-10 րոպե): Հնարավոր
են առարկայի որոնման տարբեր միջոցներ:.
Լսարանից դուրս գալ, փնտրել իրը և բերել:
Երբ առարկաները գտնված են, մասնակիցներին խնդրում
են նայել իրենց խնդրի վերաբերյալ արված գրառումները և առաջադրել որքան հնարավոր է շատ մտքեր, զուգորդություններ, թե ինչպես կարող են այդ առարկաները կապվել մասնակցի կողմից նշված հիմնահարցի լուծման միջոցների հետ (6-8
րոպե):
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Հոգեբանական իմաստը
Վարժությունը ցույց է տալիս խնդրի ստեղծագործական
լուծման դեպքում զուգորդություններին դիմելու հոգեկանի ընդունակությունը:
Քննարկում
Մասնակիցներից

յուրաքանչյուրը ներկայացնում է

իր

խնդրի էությունը, ցույց է տալիս առարկան և ասում է, թե ինչպես է առարկան կապված խնդրի լուծման հետ: Այնուհետև
քննարկվում են մի շարք հարցեր՝
Հաջողվե՞ց արդյոք այս տեխնիկայի միջոցով տեսնել հիմնահարցը և դրա լուծման միջոցները նոր տեսանկյունից, եթե՝
այո, ապա ի՞նչը նպաստեց դրան:
Արդյոք առարկայի ընտությունը ի սկզբանե կապվա՞ծ է
խնդրի բովանդակության հետ, որի շուրջը խորհում էին մասնակիցները: Մի՞թե պատահական են մեր ընտրությունները ոչ
միայն այս վարժության, այլև կյանքի ուրիշ իրադրություններում:
Կյանքի և մասնագիտական ո՞ր իրադրություններում է
նպատակահարմար կիրառել նման տեխնիկաները խնդրի լուծման որոնման համար:
8. Վարժություն «Ստեղծարար նվագախումբ»
Մասնակիցները շրջան են կազմում, վարողը պատմում է
ինչ-որ հորինված պատմություն, այնուհետև առաջարկում է
մասնակիցներին շարունակել պատմությունը: Բոլորը հերթականությամբ մտածում են պատմության շարունակությունը:
Վարժության իմաստը մշտապես ստեղծագործելն է:
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9. Վարժություն «Դասակարգում»
Երեք-չորս անդամներով ենթախմբերում տրվում է 6-8 առարկաների անվանումների շարք և առաջարկվում է մտածել
որքան հնարավոր է շատ հիմնավորումներ, որով հնարավոր
կլինի դասակարգել այդ առարկաները: Խնդիրը դրանց դասակարգման հիմնական չափանիշ գտնելը չէ, այլ բազմազան և
անսովոր, բայց տրամաբանորեն ոչ հակասական չափանիշներ
առաջադրելը:
Հոգեբանական իմաստը
Յուրահատուկ, ոչ ակնհայտ չափանիշներ առանձնացնելու
կարողության մարզանքն է, որը թույլ է տալիս նմանություն
գտնել առաջին հայացքից տարբեր առարկաների միջև: Դա
կարևոր է համանմանությունների խնդրի լուծման համար, որը
ստեղծարար մտքերի ստեղծման տարածված միջոցներից մեկն
է:
Քննարկում
Դասակարգման համար առաջադրված չափանիշներից
որո՞նք էին ավելի յուրօրինակ, անսովոր: Կյանքի ո՞ր իրադրություններում է կարևոր տարբեր առարկաների և երևույթների միջև նմանություն գտնելու կարողությունը:
10. Վարժություն «Պատկերանիշ»
Մասնակիցներին, որոնք միավորված են 4-5 անդամներով, առաջարկվում է մտածել և ներկայացնել իրենց կազմակերպության պատկերանիշը:
Մասնակիցներին տրվում է 25-20 րոպե: Նրանց առաջադրվում է հետևել ստեղծագործական գործընթացի փուլերին:
Առաջին 5-7 րոպեն ծախսել մտքերի առաջադրմանը և դրանց
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գրանցմանը, այնուհետև ժամանակ հատկացնել առաջադրված
գաղափարների գնահատմանը և դրանցից ամենահետաքըրքիրի ընտրությանը, որից հետո մասնավորեցնել գաղափարը և
ներկայացնել մեծ պատկերի տեսքով: Խմբերից յուրաքանչյուրը
ներկայացնում է իր կազմակերպության պատկերանիշը:
Հոգեբանական իմաստը
Ստեղծագործական գործընթացի տարբեր փուլերի աշխատանքի յուրահատկության ցուցադրում, խմբային փոխազդեցության հմտությունների մշակում փուլերից յուրաքանչյուրում:
Քննարկում
Հաջողվե՞ց արդյոք աշխատանքի ընթացքում պահպանել
ստեղծագործական գործընթացի փուլերի այսպիսի հաջոդականությունը: Եթե՝ այո, ապա ինչպե՞ս նպաստեց դրա արդյունավետությանը: Փուլերից յուրաքանչյուրում ինչպիսի՞ պայմաններ են կարևոր արդյունավետ ստեղծագործելու համար: Իսկ
եթե՝ ոչ, ապա ի՞նչը խանգարեց: Նպատակահարմա՞ր է արդյոք ցանկացած խմբային ստեղծագործություն ենթարկել կանոնների, թե՞ երբեմն օգտակար է այն թողնել «ինքնահոսի»:
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