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1. Հիպոթեզների մեթոդը համընդհանուր բնույթը                                                

Գիտական հետազոտության տրամաբանության առարկան և խնդիրը: Նրա 

առանձնահատուկ տեղը տրամաբանական գիտությունների համակարգում: 

Խնդրամետ ռազմավարության էությունը: Գիտական խնդիրների լուծման 

համընդհանուր մեթոդի հիմնահարցը: Հայտնագործության տրամաբանություն 

ստեղծելու Ֆրենսիս Բեկոնի և Ռենե Դեկարտի փորձերը: Հիպոթեզների մեթոդը 

որպես գիտական հետազոտության համընդհանուր եղանակ: Հիպոթեզների մեթոդով 

իրականացվող հետազոտության եռաստիճան կառուցվածքը: Հիպոթեզի 

առաջադրումը որպես գիտական հետազոտության տրամաբանության 

կենտրոնական խնդիրը: Հիպոթետիկ-դեդուկտիվ մեթոդ:  

Գիտական հետազոտության տրամաբանության խնդիրն է մշակել հետազոտություններն 

իրականացնելու համընդհանուր և առավել արդյունավետ, օպտիմալ եղանակը: Այս 

նպատակը միանշանակորեն ընդգծում  է գիտական հետազոտության 

տրամաբանության առանձնահատուկ տեղը տրամաբանական գիտությունների 

համակարգում: Տրամաբանական գիտությունների համակարգում լիովին մշակված են 

մաթեմատիկական տրամաբանությունը և ձևական /ավանդական/ տրամաբանությունը: 

Մաթեմատիկական տրամաբանությունը կարելի է բնութագրել որպես ստույգ 

ապացուցման ժամանակակից տեսություն: Սակայն տվյալ դրույթը 

/թեորեմը/ապացուցելու համար նախ պետք է բացահայտորեն ձևակերպվի 

համապատասխան հարցի պատասխանը առաջարկող միտքը: Օրինակ, ուղղանկյուն 

եռանկյան կողմերի հարաբերության հարցի պատասխանը տալիս է Պյութագորասի 

թեորեմը. Համապատասխան ապացույցն իրականացնելու համար, Պյութագորասի 

թեորեմը նախ պետք է ձևակերպվեր: Բայց թե ինչպես են թեորեմները ի հայտ բերվում, և 

ընդհանրապես,  ինչպես են մաթեմատիկական խնդիրները հետազոտվում և լուծվում` 

այդ խնդիրը մաթեմատիկական տրամաբանության շրջանակից դուրս է գտնվում: 

Գիտական հետազոտության խնդիրը բացահայտորեն չի դրվում նաև ավանդական 

տրամաբանությունում, որը հիմնականում կենտրոնանում է մտքի ձևական օրենքների և 

կանոնների վրա, չնայած որ ավանդական տրամաբանությունում կան առանձին 

բաժիններ, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն գիտական հետազոտության 

տրամաբանության տեսանկյունից: Դրանք են, առաջին հերթին, վարկածներին 



(հիպոթեզներին), համանմանությանը և ինդուկտիվ մտահանգումներին նվիրված 

պարագրաֆները:    

Գիտական հետազոտության տրամաբանության կառուցման նպատակի համար 

խնդրամետ ռազմավարությունը բացառձակ կառևորություն ունի կամ էլ նույնիսկ 

անհրաժեշտ է: Ըստ խնդրամետ ռազմավարության ամեն մի գիտական հետազոտություն 

որևէ համապատասխան խնդրի լուծման գործընթաց է: Եթե մենք շեղվենք խնդիրների 

լուծման ռազմավարական տեսակետից, ապա մեր ուշադրությունը կգրավեն այնպիսի 

յուրատիպ և խորհրդավոր երևութներ, որպիսիք են ենթագիտակցական 

ստեղծագործական մտածողությունը, ինտուիցիան, փայլատակումը, մտքի 

կենտրոնացումը, ոգեվորությունը, երևակայությունը, գիտական տաղանդը, մտքի 

խորաթափանցությունը և այլն, որոնց ռացիոնալ լուսաբանումն իրոք դյուրին խնդիր չէ: 

Եվ հակառակը, գիտական հետազոտությունը դիտարկելով որպես գիտական 

խնդիրների լուծելու գործընթաց, մենք գիտական հետազոտության տրամաբանության 

հարցերի քննարկումն իրականացնում ենք ամուր և հստակ հիմքի վրա, քանի որ բոլորս 

էլ ունենք խնդիրների լուծման հարուստ անհատական փորձ: Խնդրամետ 

ռազմավարությունը հնարավորություն է տալիս հստակ և հիմնավոր եղանակաով 

կառուցել գիտական հետազոտության տրամաբանության տեսությունը և նրա լույսի 

ներքո բացատրել նաև գիտական հետազոտության կապակցությամբ հիշատակվող 

ինտուիցիայի, փայլատակման և այլ վերոնշված խորհրդավոր տպավորություն գործող 

երևույթները: 

Գիտական հետազոտության տրամաբանության խնդիրը մենք վերը սահմանեցինք 

հետազոտություններն իրականացնելու համընդհանուր և առավել արդյունավետ 

եղանակի մշակումը: Մյուս կողմից, մենք գիտական հետազոտությունը հանգեցրինք 

գիտական խնդիրների լուծմանը: Հետևաբար, գիտական հետազոտության 

համընդահանուր մեթոդի հարցը մեզ մոտ հանգում է գիտական խնդիրների լուծման 

համընդհանուր եղանակի հարցին: Բնականաբար, հարց է առաջանում, արդյ՞ոք 

հնարավոր է մշակել գիտական խնդիրների լուծման համընդհանուր մեթոդ: Չէ որ 

գիտության պատմությունը վստահորեն վկայում է, որ լուրջ գիտական հիմնահարցերը 

լուծվել են մեծ դժվարություններով և յորաքանչյուրն` իր յուրովի եղանակով: Ավելին, 



իրենք`գիտական հայտնագործությունների հեղինակներն երբեք չեն կարողացել 

վերհիշել այն ուղին և այն եղանակը, որով նրանք հասել են իրենց պանծալի 

գաղափարին: Արդյ՞ոք այդ փաստը չի նշանակում, որ ամեն մի գիտական հարցի 

լուծումն ընթացել է որոշ անկրկնելի եղանակով:  

Ինչ խոսք, այս փաստարկները հնչում են բավականաչափ համոզիչ: Բայց գիտական 

խնդիրների լուծման համընդհանուր եղանակի հարցի կապակցությամբ կան նաև 

դրական կարծիքներ և փաստարկներ: Նախ նշենք, որ գոյություն ունեն այնպիսի 

համընդհանուր տրամաբանական մեթոդներ, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտվող 

խնդիրների լուծմանը հասնելու համար: Այդ համընդհանուր մեթոդների շարքին են 

պատկանում վերլուծությունը, համադրությունը, բաժանումը, դեդուկտիվ 

մտահանգումները, ինդուկտիվ մտահանգումները և այլն: Այսպիսի համընդհանուր 

մեթոդների գոյությունը բնականաբար կարող էր հարց առաջացնել, արդյ՞ոք հնարավոր 

չէ այնպիսի կարգով համախմբել այդ մեթոդները, որ արդյունքում ստացվի գիտական 

խնդիրների լուծման քայլերի համընդհանուր եղանակ: 

Իրականում ոչ մի մտածող համընդհանուր մեթոդի մշակման հարցն այդ տեսանկյունից 

չի հետազոտել: Փոխարենը, եղել են համարձակ մտածողներ, որ առաջարկել են 

սեփական յուրահատուկ մեթոդ, որը պետք է որ ապահովեր ոչ միայն գիտական 

հետազոտության արդյունավետությունը, այլ նույնիսկ ամեն մարդուն հնարավորություն 

տար կատարել գիտական հայտնագործություններ: Այդ համարձակ մտածողների թվում 

առաջինները պետք է հիշատակենք 17-րդ դարի հռչակավոր գիտնականներ անգլիացի 

Ֆրենսիս Բեկոնին և ֆրանսիացի Ռենե Դեկարտին:      

Բեկոնի ուսմունքն այսօր անվանում են ինդուկտիվ մեթոդաբանություն, իսկ ինքը 

Բեկոնը իր ուսմունքն ընկալում էր որպես “ճշմարիտ ինդուկցիայի” միջոցով 

բնագիտական հայտնագործություններ կատարելու համընդհանուր մեթոդ: Բեկոնի “Նոր 

Օրգանոն” աշխատությունում ներկայացված “ճշմարիտ ինդուկցիայի” հիմնական 

գաղափարն այն էր, որ ինդուկցիան պետք է հիմնվի հարուստ, կարգավորված և 

հստակորեն արձանագրված փորձարարական տվյալների վրա, իսկ ինդուկտիվ 

ընդհանրացումները պետք է առաջ ընթանան փոքր աստիճանների սանդղյակով, սկսած 

պարզագույն ընդհանրացումներից և դեպի առավելագույն ընդհանուր օրենքներն ու 



աքսիոմները: Սակայն 20-րդ դարի ֆիզիկայի հեղափոխական տեսությունները 

ցուցադրեցին, որ գիտական գիտելիքի առաջընթացում կենտրոնական դերը 

պատկանում է հենց տեսական մտքի թռիչքներին` սկզբունքային նոր գաղափարներին: 

Խոսելով “Նոր Օրգանոնի” մասին, հնարավոր չէ չհիշատակել Բեկոնի տպավորիչ խոսքը 

գիտական հետազոտության ընթացքում փորձնական /էմպիրիկ/ և վերացական 

/ռացիոնալ/ մեթոդների փոխհարաբերության մասին: Ծայրահեղական էմպիրիկները 

պնդում եին, որ մտքում չկա ոչինչ, որ տրված չլինի փորձում: Իսկ ծայրահեղական 

ռացիոնալիստները պնդում եին, որ միայն վերացական մտածողությունն է հասու 

ձևակերպել համընդհանուր օրենքներ: “Նոր Օրգանոնի” 95-րդ աֆորիզմը ցայտուն 

պատկերով է ներկայացնում ճշմարիտ մեթոդաբանական ուղին. “Բոլորը, ով զբաղվել է 

գիտություններով, եղել են կամ էմպիրիկներ, կամ ռացիոնալիստներ: Էմպիրիկները 

մրջույնների պես պարզապես հավաքում ու օգտագործում են կոնկրետ առարկաները: 

Ռացիոնալիստները սարդերի պես սարդոստյանները գործելիս`  իրենց մեջից են հանում 

նրանց նյութը: Միջին ու ճշմարիտ ուղիով մեղուն է առաջնորդվում. Նա նյութը վերցնում 

է այգիների և դաշտերի ծաղիկներից և այնուհետև փոխակերպում ու վերամշակում է այն 

իր սեփական կարողությամբ:”  

Մեծատաղանդ մաթեմատիկոս Ռենե Դեկարտը հրատարակեց գիտական 

հետազոտության հիմնահարցին նվիրված “Քննախոսություն մեթոդի մասին” 

աշխատությունը, իսկ նրա անավարտ ձեռագիրը` “Կանոններ մտածողության 

ղեկավարման համար” հրատարակվեց ետմահու: Գիտական հետազոտության 

դեկարտյան մեթոդի հիմնական սկզբունքն հետևյալն էր. Հետազոտություններում 

օգտագործել միայն մարդկային ինտուիցիայի համար լիովին պարզ դրույթներ, իսկ 

հետազոտվող խնդիրը բաժանել հնարավորին չափով լրիվ ենթախնդիրների բազմության 

և հասնել վերջնական պատասխանի` քննելով բոլոր ենթախնդիրներն առանձին-

առանձին: Հետազոտվող խնդիրն ենթախնդիրների բաժանելու մեթոդը, որ հայտնի էր 

դեռևս անտիկ դարաշրջանի մաթեմատիկոսներին, այսօր էլ գնահատվում է որպես 

գիտական հետազոտության ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը: Ցավոք, 

դեկարտյան ժառանգությունում ոչ մի դրույթ չկա գիտական հետազոտության 

կենտրոնական հարցի մասին` նոր գաղափար առաջարկելու հնարավոր ուղիների 



մասին: Իսկ թե այդ ինչ բան է դեկարտյան մեթոդի հիմքը` գիտական ինտուիցիան, դա չի 

բացատրված Դեկարտի գործերում և մինչ այսօր մնում է չպարզաբանված ու մշուշոտ:   

Գիտական հետազոտության հետագա զարգացումը` հիմնականում 19-րդ դարի 

անգլիացի գիտնականներ Վիլյամ ՈՒեվելի, Ջոն Հերշելի և Ջոն Ստյուարտ Միլի 

աշխատությունների շնորհիվ հետզհետե հաստատեց գիտական հետազոտության 

մեթոդաբանության գլխավոր սկզբունքը. Գիտական հետազոտության համընդհանուր 

եղանակը հիպոթեզների մեթոդն է: 

Հաշվի առնելով հիպոթեզի կենտրոնական դերը գիտական հետազոտության տեսության 

կառուցվածքում, մենք պարտավոր ենք լուսաբանել նրա ստույգ իմաստը: Հիպոթեզ բառը 

հին հունարենում նշանակում էր ենթադրություն: Գիտական մեթոդաբանությունում 

հիպոթեզը ունի երկու հիմնական իմաստ: Նեղ իմաստով, հիպոթեզ են անվանում 

հետազոտվող երևույթի ենթադրյալ պատճառը: Լայն իմաստով, հիպոթեզ են անվանում 

հետազոտության կամ խնդրի լուծման ընթացքում առաջ քաշված ցանկացած 

ենթադրություն:  Մեր դասընթացում հիպոթեզ ենք անվանելու այն դրույթը, որը 

առաջադրվում է որպես հետազոտվող խնդրի ենթադրյալ պատասխան:       

Ի լրացումն վերը տարված քննարկմանը նշենք հետևյալը: Բոլոր ժամանակակից 

գիտնականները և մեթոդաբաններն ամենաբարձր կարծիքի են այն դերի մասին, որ 

կատարում են հիպոթեզները գիտական գիտելիքների առաջընթացում և հատկապես նոր 

բնագիտական տեսությունների ձևավորման պատմությունում: Միակ հայտնի 

բացառությունը մեծ ֆիզիկոս Իսահակ Նյուտոնի հայտնի արտահայտությունն է 

հիպոթեզների մասին. “Ես հիպոթեզներ չեմ հորինում”  /Hypothesis non fingo/: Բայց 

Նյուտոնի վրդովմունքը վերաբերում էր ոչ այնքան հիպոթեզներին, որքան այն հարցին, 

որով դիմել էր մեծ գիտնականին նրա նամակագիրներից մեկը: Դեռ նոր էր 

հրատարակվել դասական ֆիզիկայի անկյունաքարը` Նյուտոնի “Բնափիլիսոփայության 

Մաթեմատիկական Սկզբունքները”, որտեղ վերջին բաժնում շարադրված էր ամբողջ 

Տիեզերքն ընդգրկող համաշխարհային ձգողականության օրենքը: Այդ օրենքի միջոցով 

Նյուտոնը կարողացել էր նկարագրել մեր Արեգակնային համակարգի մոլորակների 

գրավիտացիոն փոխազդեցությունը Արեգակի և իրենց արբանյակների հետ: Եվ դեռ 

չյուրացրած ինչպես հարկն է մեր աշխարհի զարմանահրաշ ֆիզիկական տեսությունը, 



անհամբեր նամակագիրը դիմում է Նյուտոնին խնդրանքով բացատրել, թե որն է 

գրավիտացիոն փոխազդեցության ներքին բնույթը: Նկարագրված համատեքստում 

միանգամայն ըմբռնելի է մեծ ֆիզիկոսի պատասխանը` “Ես հիպոթեզներ չեմ հորինում”: 

Ի դեպ, Նյուտոնի “Օպտիկան” լի է բազմաթիվ համարձակ հիպոթեզներով:    

Մյուս հարցը, որն առաջին հայացքից պետք է դժվարություն առաջացներ հիպոթեզների 

մեթոդի համընդհանրության տեսակետի կողմնակիցների մոտ` դա հետևյալն է. Արդյ՞ոք 

մաթեմատիկական հետազոտություններում նույնպես օգտագործվում են հիպոթեզներ: 

Չէ որ մաթեմատիկական գիտելիքում տեղ չկա հավանականության համար, իսկ 

հիպոթեզն իր իսկ բնույթով հավանական ճշմարտություն է արտահայտում: Հարցի 

այսպսի դրվածքը բազմաթիվ ճշգրտումներ է պահանջում: Մի կողմ թողնելով այդ 

նրբությունները, առաջարկված հարցին կարող ենք տալ հետևյալ համառոտ 

պատասխանը. Ցանկացած նոր մաթեմատիկական թեորեմի ձևակերպում` մինչև նրա 

ապացույցը չի հաջողվել իրականացնել` մաթեմատիկական հիպոթեզ է:  

Հաջորդ ենթաբաժիններում մենք կպարզաբանենք նաև հիպոթեցների մեթոդի մի շարք 

այլ կարևոր հարցեր. Հիպոթեզների բարելավման ուղիները. Փակուղային 

իրավիճակների հաղթահարման եղանակները. Մասնագիտական գիտելիքների 

նշանականությունը. Ավանդական տրամաբանության միջոցների տեղն ու դերը. 

Գիտափորձը և մաթեմատիկական մոդելավորումը. Հիպոթեզների մեթոդի իրական 

կոչումը:  

Գիտական հետազոտությունը սկսվում է այն հարցից, որը հետաքրքրում է տվյալ 

գիտնականին կամ այն հարցից, որի պատասխանը դեռևս հայտնի չէ /իսկ հարցը 

գիտնականին կարևոր է թվում/, կամ էլ այն պատճառով, որ այդ հարցի ընդունված 

պատասխանը տվյալ գիտնականին չի բավարարում: Իրականում, հետազոտման հարցի 

ընտրության գործընթացը մի փոքր ինչ տարրերային բնույթ է կրում: Նախ, գիտական 

աշխատողին հետազոտության խնդիրը հաճախ ուղղակի առաջադրում են: Մյուս 

կողմից,  գիտնականն իր կյանքում ու գործունեությունում այս կամ այն առիթով 

ընդհարվում է տարբեր չլուծված խնդիրների հետ, տարբեր աստիճանով ծանոթանում 

նրանց վերաբերյալ կարծիքներին ու լուծման մոտեցումներին: 



Անցնենք առաջ, գիտնականը կատարել է իր հետազոտության առարկայի ընտրությունը: 

Այժմ նա ձեռնարկում է իր ընտրած խնդրի սեփական հետազոտությունը: Որոշ 

ժամանակահատվածում, կախված խնդրի բարդությունից, նրա մտքում հղանում է 

հիպոթեզը` իր խնդրի հնարավոր լուծման գաղափարը: Սակայն, որքանով էլ համոզիչ 

հնչի այդ գաղափարը, հետազոտողը պարտավոր է ստուգել իր հիպոթետիկ գաղափարի 

ճշմարտությունը: Հիպոթեզի ստուգումն ի վերջո իրականանում է համապատասխան 

փաստական տվյալների հետ համեմատությամբ: Այսպիսով, բացահայտվում է 

հիպոթեզների մեթոդի եռաստիճան կառուցվածքը. 

Հիմնահարց (խնդիր) – Հիպոթեզի առաջադրում – Հիպոթեզի ստուգում: 

Շատ հաճախ գիտական հիպոթեզը ունենում է այնպիսի բարդ տեսական կառուցվածք, 

որ փաստական և փորձնական տվյալներով հնարավոր չի լինում անմիջականորեն 

ստուգել տվյալ հիպոթեզի ճմարտացիությունը: Այդպիսի դեպքում փաստերի հետ 

համադրում են տվյալ հիպոթեզից բխող հետևանքները: Տվյալ դրույթներից անհրաժեշտ 

հետևանքների բխեցումը տրամաբանական ու մեթոդաբանական գրականությունում 

անվանում են դեդուկցիա: Այդ տեմինը օգտագործելով, հիպոթեզների մեթոդն անվանում 

են նաև հիպոթետիկ-դեդուկտիվ մեթոդ: Անհրաժեշտ հետևանքների բխեցումը հստակ 

գործընթաց է, և դրա հետ կապված գիտնականների մոտ սկզբունքային 

դժվարություններ չեն առաջանում: Մյուս կողմից, գիտական հիմնահարցերը, որպես 

կանոն, “պատրաստի” ձևով են ներկայացվում հետազոտողներին: Վերջին այս երկու 

հանգամանքը մեզ պազորոշ եղանակով ցուցադրում են, որ հիպոթեզների մեթոդի 

կենտրոնական խնդիրը` հիպոթեզների առաջադրումն է: Հիպոթեզների առաջադրման 

հիմքը խնդրի վերլուծությունն է, իսկ անմիջական միջոցը՝ լուծման գաղափարի 

համադրությունն է՝ նախատիպ խնդրի լուծման գաղափարի համանմանությամբ:   

 

2. Խնդիրների վերլուծության քայլերը 

Խնդրի վերլուծություն և հիպոթեզի համադրություն: Հասկանալ խնդրի տեքստը: Վերանալ 

երկրորդականից, կենտրոնանալ գլխավորի վրա: Խնդրի ստանդարտ ներկայացումը: Խնդրի 

տրամաբանական կառուցվածքն և նրա տիպը: Խնդրի բաժանումը ենթախնդիրների: Խնդրի վերլուծության 

“հակադարձ” և “ուղիղ” եղանակները: Ռելեվանտ գիտելիքների ներգրավում: Վերլուծության քայլերի 



անհրաժեշտ ու պարտադիր բնույթը: Անալիտիկ խնդիրներ: Ոչ-բացահայտ, թաքնված և թերկողմնորոշող 

տեղեկատվություն: Խնդրի պարզեցված տարբերակների /մոդելների/ սկզբունքային դերը: Դժվար խնդիր:  

Մենք վերը պարզեցինք, որ գիտական հետազոտության տեսության կենտրոնական 

խնդիրը` հիպոթեզների առաջադրումն է: Ի՞նչ է մեզ հայտնի հիպոթեզների 

առաջադրման գործընթացի կապակցությամբ: Հարցի այսպիսի դրվածքը, անշուշտ, 

պետք է որ դժվարեցնի ուսանողին, քանի որ նա գիտական հիպոթեզների առաջադրման 

փորձ չունի: Բայց մենք հիպոթեզ հասկացությունը լայն իմաստով ենք օգտագործում` 

որպես ցանկացած խնդրի հնարավոր պատասխանի գաղափար: Դա մեզ 

հնարավորություն է տալիս վերաձևակերպել հարցը. ի՞նչ է մեզ հայտնի խնդիրների 

հնարավոր լուծման ուղին կռահելու կապակցությամբ: Հարցի այսպիսի դրվածքի 

դեպքում ոսանողները կարող են վստահորեն կողմնորոշվել, քանի որ նրանք 

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական խնդիրներ լուծելու հարուստ փորձ ունեն: 

Եվ ի՞նչ է մեզ հուշում խնդիրներ լուծելու մեր փորձը: Բոլորիս փորձն էլ բացարձակ 

պարզությամբ մեզ հուշում է, որ նախ և առաջ պետք է ըմբռնել ու վերլուծել 

ուսումնասիրվող խնդիրը և այնուհետև փորձել կռահել լուծման հիպոթետիկ, 

հավանական գաղափարը: Այս հստակ իրականությունը նշանակում է, որ հիպոթեզները, 

խնդիրների լուծման հավանական գաղափարները առաջադրվում են երկու հիմնական 

փուլով: Օգտագործելով մեթոդաբանական տերմինաբանություն, հիպոթեզի (խնդրի 

լուծման գաղափարի) առաջադրման առաջին փուլն անվանում են խնդրի վերլուծություն 

(միջազգային տերմինաբանությամբ՝ անալիզ): Եվ քանի որ վերլուծությունը և 

համադրությունը (անալիզը և սինթեզը) մտածողության գործընթացի անբաժանելի զույգ 

են կազմում, ապա խնդրի վերլուծությանը հաջորդող հիպոթեզի առաջադրման 

ավարտական փուլն անվանում են հիպոթեզի համադրություն: Ամփոփենք. 

Յուրաքանչյուր հիպոթեզ (հետազոտվող խնդրի լուծման հավանական գաղափար) առաջ 

է քաշվում երկու հիմնական փուլով, որոնք են՝ հետազոտվող խնդրի վերլուծությունը և 

հիպոթեզի համադրությունը:  

Գիտական հիմնահարցի վերլուծության արդյունքով ձևավորվող հիմնահարցի 

ըմբռնումն այն պարարատ հողն է, որի վրա աճում են այդ խնդրի հնարավոր լուծումների 

գաղափարները: Խնդրի վերլուծությունը կազմում է այն ամուր հիմքը, որի վրա 



կառուցվում է հիմնավորված գիտական հիպոթեզը: Որքան խորն ու մանրամասն է 

հիմնահարցի վերլուծությունը, այնքանով ավելի հավանական է, որ նրա հիմքով 

առաջադրված հիպոթեզը կլինի ճշմարիտ: Գիտական հիմնահարցի վերլուծությունը 

կազմում է հիպոթեզի առաջադրման գործընթացի նախապատրաստական փուլը: 

Երկրորդ, ավարտական փուլը բուն հիպոթեզի առաջադրումն է` հիպորեզի 

համադրությունը /հիպոթեզի սինթեզումը/: 

Այժմ մեր հիմնական նպատակն է բացահայտել, թե ինչպես է իրականանում 

հիպոթեզների առաջադրման առաջին փուլը՝ խնդիրների վերլուծության գործընթացը: 

Համոզված եմ, որ ոչ մեկը չի առարկի, որ խնդրի վերլուծությունը նախ և առաջ 

պահանջում է հասկանալ տվյալ խնդրի տեքստը: Միանգամայն պարզ է, որ ոչ ոք չի 

կարող լուծել խնդիրը /գիտական հիմնահարցը/, եթե ճիշտ չի հասկացել նրա 

բովանդակությունը: Եվ եթե դուք գործ ունեք խնդիր լուծող դպրոցականի հետ , ապա 

առաջին հերթին պետք է ապահովեք, ստուգեք և համոզվեք, որ նա ճիշտ է հասկանում 

իրեն առաջարկված խնդրի տեքստը: Խնդրի տեքստը, գիտական հիմնահարցի դրվածքը` 

կարևոր և նույնիսկ անհրաժեշտ լինելով, մի դժվար խնդիր չէ: Կոպիտ արտահայտված, 

ամեն մի նորմալ մարդ կարող է առանց դժվարության և արագ հասկանալ իրեն ծանոթ 

բնագավառի ցանակացած խնդրի տեքստ: /Իսկ անծանոթ բնագավառի հարց 

ուսումնասիրելը կամ խնդիր լուծելը ես ընդհանրապես խորհուրդ չեմ տա:/ Այնպես որ, 

խնդրի հետ ծանոթանալու հետ գրեթե մեկ տեղ բնական հարց է առաջանալու. Ի՞սկ 

հիմա ի՞նչ անենք: Ի՞նչ է մեզ հուշում այդ առթիվ խնդիրների լուծման մեր հարուստ 

փորձը: 

Իմ խորհուրդն է, որպես հաջորդ քայլ, կատարել հետևյալը. Վերանալ երկրորդականից, 

կենտրոնանալ գլխավորի վրա: Այսինքն, խնդրի տեքստից հեռացնել բոլոր այն 

տեղեկատվությունը, որը ոչ մի կարևորություն չունի տվյալ խնդիրը լուծելու 

տեսակետից: Իրոք, եթե հետազոտվող խնդրի մեջ հիշատակված է որոշ 

տեղեկատվություն Տ, որը ոչ մի ձևով օգտակար չէ տվյալ խնդրի լուծման տեսանկյունից 

/օրինակ, ինքնաթիռի արագության վերաբերյալ խնդրի մեջ օդաչուների թոռնիկների 

անունները /, ապա այդ Տ տեղեկատվության և նման այլ տեղեկատվությունները 

հեռացնելով խնդրի տեքստից, մենք կպարզեցնենք խնդիրը և դրանով իսկ կնպաստենք 



նրա լուծմանը: Մյուս կողմից, խնդրի տեքստից հեռացնելով երկրորդական 

տեղեկատվությունը, մենք հնարավորություն ենք ստանում կենտրոնանալ խնդրի 

կարևոր կողմերի վրա: 

Բայց արդյոք հնարավոր է նախօրոք, խնդիրը դեռ չլուծած որոշել, թե որ 

տեղեկատվությունն է կարևոր, իսկ որը` ավելորդ:  Պարզվում է, որ գլխավոր 

տեղեկատվությունը երկրորդականից տաբերակելու համար գոյություն ունի հստակ 

չափանիշ:  Տեղեկատվությունը կարևոր է, եթե այն անմիջականորեն կամ 

միջնորդավորված եղանակով առնչվում է հետազոտվող խնդրի հարցի հետ: Եվ 

հակառակը, տեղեկատվությունը կարևոր չէ կամ էլ ավելորդ է, եթե լուծողը համոզված է, 

որ այն ոչ մի կերպ չի առնչվում հետազոտվող խնդրի հարցի հետ: Կարճ ասած, 

խնդրահարցն է տարանջատում կարևոր և ավելորդ տեղեկատվությունները:  

Եվ արդեն խնդրի ըմբռնման այս փուլից են տարբերակվում խնիրները լավ լուծողները 

վատ լուծողներից:  Տարբերակիչ հանգամանաքն այն է, թե ով վորքանով արադարացված 

է գնահատում տվյալ տեղեկատվության միջնորդավորված կապը հետազոտվող խնդրի 

հարցի հետ: Անմիջական կապը ամեն մի հետազոտող էլ ըհդունակ է նկատել: Բայց 

միջնորդավորված կապը նկատելու համար պահանջվում է երկու գործոնների համատեղ 

կիրառում. Առաջինը` հետազոտողի մտքի խորաթափանցությունն է, երկրորդը` տվյալ 

բնագավառի խնդիրների լուծման փորձը: Մտքի խորաթափանցությունը 

հնարավորություն է տալիս խնդիրը լուծողին մի քանի քայլ առաջ մտովի դիտարկել 

խնդրի հարցի հնարավոր կապերը խնդրի մեջ պարունակված տեղեկատվությունների 

հետ, ինչպես շախմատիստներն են դա կատարում` շախմատային խաղի դիրքերը 

վերլուծելիս: Տվյալ բնագավառի խնդիրներ լուծելու փորձը հետազոտողի մոտ 

ձևավորում են այն սահմանները, որոնք բաժանում են տվյալ հարցի հետ կապ ունեցող 

տեղեկատվությունները կապ չունեցող տեղեկատվություններից: 

Խնդրի ըմբռնմանը մեծ չափով նպաստում է նրա ստանդարտ ներկայացումը նշանների և 

պայմանական գծագրերի միջոցով: Պետք է տարբերակել ստանդարտ մտածողությունը՝ 

մտածողության ստանդարտ միջոցների կիրառումից: Ստանդարտ մտածողությունը 

միապաղաղ է և թույլ: Եվ հակառակը, մտածողության ստանդարտ միջոցների 

կիրառումն արդյունավետ հետազոտության կարևոր նախապայման է: Կարելի է 



նույնիսկ պնդել, որ ստեղծագործական մտածողությունը հանգում է ստանդարտների 

նորովի ճգտագործմանը: 

Մտածողության ամենահին և միաժամանակ ամենարդյունավետ ստանդարտը՝ 

նշանների օգտագործումն է: Ամբողջ մարդկային քաղաքակրթության գրավոր խոսքի 

նշանների համակարգի վրա է հենված: Մյուս հսկայական նշանակություն ունեցող 

նշանային համակարգը թվերին են: Պետք է գիտակցել նաև հանրահաշվային նշանների 

և հանրահաշվային համակարգերի անգերագնահատելի ստանդարտ միջոցների 

կարևուրությունը: Հայտնի է, թե դպրոցականներն ինչպիսի դժվարությամբ են լուծում 

թվաբանական խնդիրները: Այդ նույն խնդիրները հանրահաշվային եղանակով լուծելու 

համար բավարար է, որ դպրոցականը բութ չլինի:  

Դպրոցական երկրաչափության խնդիրները հնարավոր չէ պատկերացնել առանց 

գծանկարների: Նշանների և գծանկարների օգտագործումը չափազանց կարևոր է նաև 

ֆիզիկայի խնդիրները լուծելիս: Խնդիրը գծանկարի միջոցով պատկերացնելն ունի այն 

առավելությունը, որ այդ խնդիրը լուծողը կարողանում է այն պատկերացնել 

ամբողջությամբ և զննել նրա մասերի ու տարրերի միջև եղած կապերը:   

Խնդրի ըմբռնման կենտրոնական մոմենտը` նրա տրամաբանական կառուցվածքի 

բացահայտումն է: Խնդրի տրամաբանական կառուցվածք ասելով հասկանում են նրա 

կառուցվածքային մասերի ու տարրերի միջև փոխադարձ կապերը և 

հարաբերությունները:  

 

Որոշ խնդիրների դեպքում շահավետ է, իսկ երբեմն էլ՝ պարտադիր, համապատասխան 

տեսակի աղյուսակների օգտագործումը: Հատկապես, երբ խնդիրը վերաբերում է մի 

խումբ առարկաների և պերտք է հաշվի առնել նրանց մի շարք հատկություններ: Այդ 

հատուկ տեսակի խնդիրների հետ ընթերցողը կարող է ծանոթանալ այս գրքի 

Հավելածում: 

Խնդրի տրամաբանական կառուցվածքն է որոշում նրա տիպը: Մենք հետագայում 

կտեսնենք ինչպիսի կարևոր դեր է խաղում խնդրի տիպի իմացությունը նրա լուծման 

որոնման ընթացքում: Այդ առումով օգտակար է տեղյակ լինել առարկաների միջև 

տիպական հարաբերությունների հետ և ձեռք բերել համապատասխան խնիրների 



լուծման հմտություն: Որպես դրանց մասնավոր դեպքեր արժե նշել հարաբերությունների 

հետևալ տեսակները: Ամբողջի և մասի հարաբերություն, տարիքային 

հարաբերություններ, տարածքային տեղաբախշություն, ճշմարիտ և սխալ 

վկայություններ: Այդ տեսակի խնդիրները նւոյնպես ընդգրկված են տվյալ գրքի 

Հավելածում:  

Ես այժմ կցուցադրեմ, որ հետազոտողի մտքի խորաթափանցությունը տվյալ 

կոնտեքստում պայմանավորված է տվյալ խնդիրը ենթախնդիրների բաժանման 

կարողության հետ: Ես ցանականում եմ ընդգծել, որ խնդիրը ենթախնդիրների բաժանելը 

գիտնականների ամենամեծ “խորամանկությունն” է: Ելակետային խնդիրը բաժանելով 

նրա կառուցվածքային մասերի`ենթախնդիրների, մենք ելակետային բարդ խնդիրը 

հանգեցնում ենք էապես ավելի պարզ խնդիրների համակարգի: Սիստեմատիկորեն և 

առանց բացառության կիրառելով ենթաբաժանման մեթոդը, գիտնականները փաստորեն 

երբեք էլ բարդ խնդիրներ չեն լուծում: Բայց որպեսզի ամբողջ ճշմարտությունը 

ներկայացնենք այս հարցում, պետք է նշենք, որ խնդրի ենթաբաժանումը գիտնականների 

հատուկ սեփականությունը չէ: Փորձված ու խելացի ոսուցիչներն արդեն թվաբանական 

խնդիրներ լուծելիս են իրենց աշակերտներին սովորեցնում լուծումը սկսել “վերջից”` 

խնդրի հարցից: Գնած մատիտների քանակը որոշելիս, նախ պետք է պարզել նրանց գինը 

և ծախսված գումարը: Անցած ուղին որոշելու համար, նախ պետք է իմանանք քան՞ի ժամ 

է քայլել ջոկատը և ի՞նչ արագությամբ: Հարցից սկսելով խնդրի լուծումը` և գիտնականը, 

և դպրոցականը անվերապահորեն բաժանում է ելակետային խնդիրը ավելի պարզ 

ենթխնդիրների: Եվ հակառակը, ով ցանականում է յուրացնել խնդրի ենթաբաժանման 

մեթոդը, նա պարզապես պետք է ընտելանա խնդիրները լուծել` սկսելով խնդրի հարցից: 

Բարդ խնդիրներ լուծելիս, հետազոտողը ստիպված է լինում բաժանել ենթախնդիրների 

ոչ միայն ելակետային խնդիրը, այլ նաև ստացվող ենթախնդիրները:  Արդյունքում 

ենթախնդիրները “ճյուղավորվում” են և կազմում “ենթախնդիրների ծառ”: 

Այժմ ժամանակն է նշելու, որ հետազոտվող խնդիրը ենթախնդիրների բաժանելիս, 

ինչպես նաև հետազոտվող խնդրի հանդեպ այլ գործողություններ կատարելիս 

անհրաժեշտ է լինում ներգրավել /ինչպես ամերիկացի մաթեմատիկոս Ջ. Պոլյաին /G. 



Polya/ է արտահայտվել`“զինակոչել”/ խնդրի ըմբռնման համար անհրաժեշտ և օգտակար 

տեսական գիտելիքներ, օրենքներ, սահմանումներ, բանաձևեր և այլն:  

Խնդրի լուծման համար ներգրավվող գիտելիքները ընդունված է անվանել ռելեվանտ 

տեղեկատվություն: Ռելեվանտ գիտելիքներն իրենց կարևորությունը ցուցադրում են 

առավելապես ցայտուն եղանակով խնդրի պայմաններից անհրաժեշտ 

եզրակացություններ բխեցնելիս: Խնդրի պայմաններից նոր հետևանքների բխեցումը 

անվանում են խնդրի լուծման որոնման “ուղիղ եղանակ”: Իրականում, բարդ խնդիրներ 

հետազոտելիս, ստիպված են լինում վերլուծությունը կատարել ինչպես “ուղիղ 

եղանակով”` ելնելով խնդրի տվյալներից, այնպես էլ “հակադարձ եղանակով”` ելնելով 

խնդրի հարցից: Սովորաբար, խդրի վերլուծությունը ընթանում է “հանդիպակած” 

շարժման ձևով` հակադարձ եղանակով ենթախնդիրների բաժանումը կատարելով և 

խնդրի պայմաններից նոր հետևանքներ բխեցնելով: 

 Խնդրի ըմբռնման նպատակին ծառայող վերը ներկայացված գործողություններն 

անվանում են խնդրի վերլուծության քայլեր: Այսինքն, ցանկացած խնդրի 

վերլուծությունը, լինի դա դպրոցական վարժություն, թե գիտական լուրջ հիմնահարց, 

ընթանում է վերոներկայացված քայլերով. Հասկանալ տվյալ խնդրի տեքստը. Վերանալ 

երկրորդականից. Կենտրոնանալ գլխավորի վրա. Խնդիրը ներկայացնել ստանդարտ 

եղանակով նշանների և գծագրերի միջոցով. Բացահայտել խնդրի տրամաբանական 

կառուցվածքը. Որոշել խնդրի տիպը. Խնդիրը բաժանել ենթախնդիրների. Խնդրի 

պայմաններից բխեցնել նոր հետևանքներ. Բացահայտել թաքնված տեղեկատվությունը. 

Զգուշանալ թերկողմնորոշող տեղեկատվուոյունից. Վերլուծության յուրաքանչյուր 

քայլում ներգրավել ռելեվանտ տեղեկատվություն: 

Այստեղ ես ուզում եմ ընդգծել երկու հանգամանք: Նախ, վերլուծության վերոնշված 

քայլերը անհրաժեշտ ու պարտադիր են, որպեսզի խնդրի վերլուծությունը ընթանա 

առավել արդյունավետ /օպտիմալ/ եղանակով: Իրոք, եթե խնդրի տեքստը չի հասկացվել, 

խնդրի գլխավոր տվյալները չեն առանձնացվել երկրորդականներից, խնդրի տարրերի ու 

մասերի միջև կապերը և հարաբերությունները չեն բացահայտվել, ելակետային բարդ 

խնդիրը չի բաժանվել ենթախնդիրների, ապա խնդրի հետ կապված մի քանի կարևոր 

հանգամանքներ կմնան չբացահայտված: Իսկ եթե խնդրի որևէ կարևոր կողմ մնացել է 



չգիտակցված հետազոտողի կողմից, նրա պատկերացումը հետազոտվող խնդրի 

վերաբերյալ կլինի թերի, և այդ հանգամանքը լրջորեն կխոչնդոտի այդ խնդրի լուծման 

գործընթացը:  

Ավելին, ես այն ծայրահեղական կարծիքին եմ, որ խնդրի վերլուծության վերոնշված 

քայլերի հաջորդականությունն իսկ պարտադիր է, եթե մենք նպատակ ունենք խնդրի 

վերլուծությունն առաջ տանել առավել արդյունավետ, օպտիմալ եղանակով: Իրոք, 

դիտարկենք վելուծության վերոբերյալ քայլերի հաջորդականության նվազագույն 

խախտումը, երբ փոփոխվում է միայն հարևան քայլերի տեղերը: Միանգամայն պարզ է, 

որ խնդրի տեքստի հասկացումը պետք է նախորդի վերլուծության բոլոր մնացած 

քայլերին: Եթե խնդիրը լուծողը չի տարանջատել գլխավոր պայմաններն 

երկրորդականներից, ապա նա մեծ դժվարությամբ կկարողանա տվյալ խնդիրը 

ներկայացնել ստանդարտ եղանակով: Բարդ խնդիրների դեպքում խնդիրը նշանների ու 

գծագրի միջոցով ներկայացնելը գրեթե անհրաժեշտ պայման է նրա տրամաբանական 

կառուցվածքը բացահայտելու համար:  Խնդրի տիպը հնարավոր չէ որոշել առանց նրա 

տրամաբանական կառուցվածքը բացահայտելու: Խնդրի բաժանումը ենթախնդիրների 

շատ ավելի արդյունավետ է, երբ լուծողը բացահայտել է խնդրի կառուցվածքը: Միակ 

բացառությունը`ռելեվանտ տեղեկատվության ներգրավումն է, որը կարող է կատարվել 

վերլուծության ցանկացած քայլից և առաջ, և հետո: Իրականում, վերլուծության ամեն 

քայլից առաջ հետազոտողը պարտավոր է ներգրավել այդ քայլի արդյունավետ 

կատարման համար անհրաժեշտ գիտելիքները:  

Գիտական հիմնահարցի վերլուծության արդյունքով ձևավորվող հիմնահարցի 

ըմբռնումն այն պարարտ հողն է, որի վրա աճում են այդ խնդրի հնարավոր լուծումների 

գաղափարները: Խնդրի վերլուծությունը կազմում է այն ամուր հիմքը, որի վրա 

կառուցվում է հիմնավորված գիտական հիպոթեզը: Որքան խորն ու մանրամասն է 

հիմնահարցի վերլուծությունը, այնքանով ավելի հավանական է, որ նրա հիմքով 

առաջադրված հիպոթեզը կլինի ճշմարիտ: 

Ավելին, կան պարզ խնդիրներ, որոնց լուծմանը կարելի է հասնել հետևողականորեն 

շարժվելով խնդրի հարցից` խնդրի հաջորդական ենթաբաժանումների միրջոցով դեպի 

խնդրի պայմանները: Նույն պարզության խնդիրները հնարավոր է լուծել նաև “ուղիղ” 



եղանակով` խնդրի պայմաններից և պիտոյական, ռելեվանտ գիտելիքներից բխեցնելով 

նորանոր հետևանքներ: “Զուտ” վերլուծության միջոցով լուծվող խնդիրներն անվանենք 

անալիտիկ խնդիրներ: Կարող է տպավորություն առաջանալ, որ պարզ անալիտիկ 

խնդիրների լուծումը իրականանում է առանց հիպոթեզների օգնությանը դիմելու: 

Սակայն նույնիսկ այս տիպի պարզ խնդիրների դեպքում կան յուրատիպ 

դժվարություններ, որոնց հաղթհարման համար հետազոտողը ստիպված է լինում 

կատարել ենթադրություններ, դիմել հիպորեզների օգնությանը: Այսպես, երբ 

հետազոտողը նպատակ է դնում իր խնդիրը բաժանել ենթախնդիրների, միանգամից 

պարզվում է, որ այդ ենթաբաժանումը կարող է կատարվել բազմաթիվ եղանակներով: 

Ելնելով նման խնդիրների լուծման իր փորձից, հետազոտողը ընտրություն է կատարում 

խնդրի ենթաբաժանման հնարավոր տարբերակների միջև: Հետազոտողի կողմից 

կատարված ընտրությոնը կարող է լինել հաջող և տանի դեպի խնդրի լուծումը. Սակայն 

այդ ընտրությունը կարող է լինել նաև անհաջող, և այդ դեպքում դիտարկվող խնդրի 

ենթաբաժանումը կլինի ավելորդ աշխատանք, քանի որ նրա ընթացքը կհեռացնի 

հետազոտողին նրա խնդրում տրված պայմաններից: Դա նշանակում է, որ հետազոտողի 

կողմից կատարված խնդրի ենթաբաժանման ընտրությունը հիպոթետիկ բնույթ է կրում, 

իսկ այդ ընտրությունը կատարող հետազոտողը փաստորեն հիպոթեզ է օգտագործում:  

Նման բնույթի դժվարություն կա նաև անալիտիկ խնդիրներն “ուղիղ” եղանակով լուծելու 

դեպքում: Տարբեր ռելեվանտ գիտելիք ներգրավելով, կարելի է խնդրի պայմաններից 

բխեցնել տարբեր ուղղություններով տանող եզրակացություններ: Անհաջող ռելեվանտ 

գիտելիք ներգրավելով, հետազոտողը քայլ առ քայլ կհեռանա այն հարցից, որի 

պատասխանը պահանջվում էր նրա խնդրում: Դա նշանակում է, որ ռելեվանտ գիտելիք 

ներգրավելիս, հետազոտողները ղեկավարվում են հիպոթեզով:    

Սովորաբար, նույնիսկ դպրոցական խնդիրներում որոշ տվյալներ առկա են ոչ 

բացահայտ ձևով: Ոչ բացահայտ տվյալները երբեմն հաջողվում է ի հայտ բերել 

բացահյտորեն տրված տվյալներից նոր եզրակացություններ բխեցնելով: Իսկական 

դժվարությունը սկսվում է այն ժամանակ, երբ ոչ բացահայտ տվյալը բացահայտելու 

համար պահանջվում է ներգրավել որոշ լրացուցիչ գիտելիք, իսկ դրանց դաշտը կամ 

չափից ավել ընդարձակ է լինում, կամ էլ հետազոտողն ընդհանրապես պատկերացում 



չունի, թե որտեղ որոնել այն: Երբ ոչ բացահայտ տվյալի բացահահայտման համար 

անհրաժեշտ է լինում խնդրին նայել “թարմ հայացքով”, կիրառել խնդիրների տվյալ 

տեսակի համար անսովոր մոտեցում, ապա ասում են, որ գործ ունենք “թաքնված 

տեղեկատվության” հետ:  

Թաքնված տեղեկատվության բացահայտումը խնդիրների լուծման գործընթացի կարևոր 

խնդիրներից մեկն է: Դիտարկենք թաքնված տեղեկատվության մի քանի տիպական 

դեպքեր: Թաքնված տեղեկատվության համեմատաբար պարզ տեսակն այն է, որը 

բացահայտվում է խնդրի տվյալներից անմիջական հետևություններ բխեցնելով: 

Մտահանգումների որքան երկար շղթա է պահանջվում տվյալ հետևանքը 

բացահայտելու համար, այնքան ավելի թաքնված է հանդիսանում համապատասխան 

դրույթը: Դա բնական է, քանի որ, ինչպես շախմատի խաղում, մի քայլանոց 

հետևանքները սովորաբար հեշտ են կռահվում, իսկ երբ տվյալ դրույթը բացահայտելու 

համար պահանջվում են բազմաթիվ քայլեր, ապա այն արդեն դժվար է կռահել 

դիտարկելով բացահայտորեն տրված նախադրյալները: (Նմանապես շախմատում, 

որքան բազմաթիվ քայլեր են պահանջվում մատային գրոհը իրականացնելու համար, 

այնքանով ավելի դժվար է կռահել այդ գրոհը սկսած զոհաբերության իմաստը:) 

Երբեմն կարևոր տեղեկատվությունը պարունակված է ուսումնասիրվող խնդրի մի 

այնպիսի բաղադրատարրում, որը նման դեպքերում կամ երկրոդական դեր է կատարել, 

կամ էլ օբյեկտիվ արժեք չի ունեցել: Այդ հանգամանքը մի անգամ ևս ընդգծում է 

հիպոթեզների բարելավման ցիկլային կրկնության եղանակի կարևորությունը: Եթե 

հիպոթեզի ստուգումից պարզվում է, որ այն բարելավման կարիք ունի և պետք է կրկին 

վերադառնալ խնդրի վերլուծությանը, ապա նոր վերլուծության ընթացքում 

նպատակահարմար է վերանայել խնդրի այն բաղադրատարրերը, որոնք նախորդ 

ցիկլում մի կողմ են դրվել որպես կարևորություն չունեցող տեղեկատվություն: Այդպիսի 

մոտեցումը ուղի է բացում հիպոտեզի ստուգման արդյունքների լույսի ներքո վերանայել 

ժամանակավորապես անտեսված հանգամանքների գնահատականները, որի 

արդյունքով էլ կարող է բացահյտվի որևէ անտեսված հանգամանքի կարևորությունը: 

Հենց այդ հանգամանքի բացահայտումն էլ կցուցադրի, որ մեզ հաջողվել է ի հայտ բերել 



ուսումնասիրվող խնդրի լուծման համար կարևոր նշանակություն ունեցող թաքնված 

տեղեկատվություն:    

Որոշ տվյալներ, լինելով բացահայտորեն տրված և ունենալով ակնհայտ առնչություն 

հետազոտվող հարցի հետ, երբեմն հետազոտողին տանում են սխալ ուղիով: Այդ տեսակի 

տվյալը անվանում են “թերկողմնորոշող տեղեկատվություն ”: Թեկողմնորոշող 

տեղեկատվության էությունը կայանում է նրանում, որ որոշ գիտական հիմնադրույթ 

ներկայացվում է որպես միանգամայն հավաստի ու ակնհայտ պատկերացում, երբ 

իրականում ամեն ինչ չէ այդքան էլ պարզ: Երկար դարերի ընթացքում մարդկության 

համար միանգամայն ակնհայտ էր, որ աշխարհի արտաքին սահմանը աստղային 

երկնակամարն է: Նույնիսկ Կոպերնիկոսը, հրաժարվելով աշխարհի երկնակենտրոն 

համակարգից և պնդելով, որ աշխարհի կենտրոնում Արեգակն է, այդուամենայնիվ չեր 

կասկածում, որ աշխրհի սահմանը՝ աստղային երկնակամարն է: 

Անսպասելիորեն պարզվում է, որ հիմնարար գիտական հետազոտությունների համար 

երբեմն թերկողմնորոշող դեր են խաղում առկա գիտական տեսությունների 

սկզբունքները: Այդ սկզբունքները սովորական գիտական խնդիրների 

ուսումնասիրության հավաստի հիմքն են կազմում: Սակայն երբ գիտական 

հետազոտության առարկա են հանդիսանում սկզբունքային նոր երևույթներ ու 

օբյեկտներ, ապա  դրանց էության բացահայտման խնդրում առկա տեսությունների 

հիմնային օրենքները կարող են լինել ոչ բավարար և այդ պատճառով՝ թերկողմնորոշող: 

Այսպես, աշխարհի Կոպեռնիկոսյան համակարգում մոլորակների ուղեծրերը 

հաշվարկում եին Պտղոմեոսի եղանակով, քանի որ Կոպերնիկոսը բոլորի նման 

համոցված էր, որ երկնային մարմինների շարժման բնույթի միակ ճշմարիտ սկզբունքը՝ 

այդ մարմինների հավասարաչափ ու հավերժական շրջանաձև շարժումն է: 

Թերկողմնորոշող դեր կարող է կատարել նաև առանձին փաստը: Ըստ Աիստոտելի 

հայտնի փաստարկի, եթե Երկիրը շարժման մեջ լիներ, ապա մենք պետք է զքայինք ոդի 

հանդիպակաց շարժում՝ հանդիպակաց քամի: Այդպիսի հանդիպակաց քամու 

բացակայության փաստը դարեր շարունակ ընկալվում էր որպես Երկրի անշարժության 

վկայություն: Հավանաբար, հենց թաքնված և թերկողմնորոշող տեղեկատվություներն են 

պայմանավորում խնդրի լուծման հետ կապված հիմնական դժվարությունները:  



Նշենք նաև գիտական հետազոտության ոլորտոմ արդյունավետորեն օգտագործվող մի 

եղանակ ևս: Երբ հետազոտական լուրջ խնդրի  վերլուծությունը բացահայտում է նրա 

բարդությունը, ապա հնարամիտ գիտնականները ելակետային, իրական խնդրի 

փոխարեն սկսում են հետազոտել նրա պարզեցված տարբերակը, որը երբեմն անվանում 

են “մոդել”: Լուծելով պարզունակ “մոդելը”, հետազոտողն այնուհետև այն բարդացնում է, 

հաջորդաբար հաշվի առնելով բաց թողնված պայմաններն ու պարամետրերը` ի վերջո 

հասնելով ելակետային, իրական խնդրի լուծմանը: Այժմ մենք կարող ենք արձանագրել, 

որ գիտնականների կարևոր “խորամանկությունը” կայանում է ոչ միայն նրանում, որ 

բարդ խնդրի փոխարեն նրանք լուծսւմ են շատ ավելի թեթև ենթախնդիրներ, այլ նաև 

նրանում, որ ելակետային դժվար խնդիրը նրանք փոխարինում են անչափ ավելի պարզ 

մոդելով: Գիտնականների երրորդ կարևոր “խորամանկությունը” ես կքննարկեմ ստորև` 

“խելացի” համանմանությունների կապակցությամբ:      

Մեզ մնում է քննարկել ևս երկու հարց, որոնք հաճախ են առաջանում խնդիրների 

լուծման վերլուծության կապակցությամբ: Նախ ուշադրություն հրավիրենք այն 

հանգամանքի վրա, որ դպրոցական խնդիրներ լուծելիս, հատկապես, մաթեմատիկական 

վարժություններ կատարելիս, հաճախ վերլուծության կարիք չի զգացվում. Վարժություն 

կատարողը պարզապես խնդրի լուծմանը տանող հաջորդական քայլեր է կատարում, 

առանց մտածելու վերլուծության որևէ քայլի մասին: Արդյ՞ոք դա չի նշանակում, որ 

վերլուծությունը գիտական հիմնահարցերի դեպքում է անհրաժեշտ, իսկ դպրոցական 

վարժությունները կարելի է լուծել նաև առանց դիմելու վերլուծության օգնությանը: Ոչ, 

հետազոտության տրամաբանությունը նույնն է ինչպես գիտական հիմնահարցերի, 

այնպես էլ դպրոցական վարժությունների դեպքում: Պարզապես, ծանոթ տիպի 

վարժությունը լուծելու համար անհրաժեշտ վերլուծությունը այնպիսի դյուրին գործ է, որ 

դպրոցականը այն կատարում է ակնթարթորեն, մի հայացքից: 

Տեսական հայտնագործությունների պատմության հետ ծանոթ ընթերցողների մոտ մի այլ 

տիպի հարց է առաջանում:  Գիտնականների կենսագրություններից նրանց հայտնի է 

դարձել, որ երբեմն տեսական հայտնագործությունները կատարվել են անսպասելիորեն, 

երբ որ գիտնականը ոչ միայն զբաղված չի եղել իր խնդրի վերլուծությամբ, այլ 

ընդհանրապես զբաղված է եղել բոլորովին կողմնակի գործով: Եթե հավատանք 



առասպելին, Արքիմեդեսը իր օրենքը հայտնագործել է լողանք ընդունելիս: Մեծ 

գիտնական Անրի Պուանկարեի վկայությամբ, իր մաթեմատիկական 

հայտնագործություններից մեկի գաղափարը նրա մտքում հայտնվել է կառք նստելիս: 

Արդյ՞ոք դա չի նշանակում, որ որոշ գիտական հայտնագործություններ կատարվում են 

համապատասխան վերլուծությունից անկախ: Ոչ, ոչ մի դեպքում: Եթե գիտնականների 

կենսագրություններն ուշադիր կարդացվեն, ապա դժվար չէ նկատել, որ յուրաքանչյուր 

պատահական թվացող հայտնագործությանը նախորդել է շաբաթներ ու ամիսներ տևող 

տքնաջան վերլուծական աշխատանք:  

Գիտական հիմնահարցի վերլուծությունը կազմում է հիպոթեզի առաջադրման 

գործընթացի առաջին, նախապատրաստական փուլը: Երկրորդ, ավարտական փուլը 

բուն հիպոթեզի առաջադրումն է` հիպորեզի համադրությունը /հիպոթեզի սինթեզումը/: 

Երկրորդ փուլի վերաբերյալ մենք կզրուցենք ստորև, իսկ այժմ ի մի բերենք այս բաժնի 

արդյունքները: 

Խնդրի վերլուծությունը կատարվում է հետևյալ քայլերի հաջորդականությամբ. 

- Հասկանալ տվյալ խնդրի տեքստը, 

- Որոշել խնդրի թեման, 

- Վերանալ երկրորդականից,  

- Կենտրոնանալ գլխավորի վրա, 

- Խնդիրը ներկայացնել ստանդարտ եղանակով նշանների և գծագրերի միջոցով, 

- Բացահայտել խնդրի տրամաբանական կառուցվածքը , 

- Որոշել խնդրի տիպը, 

- Խնդիրը բաժանել ենթախնդիրների, 

- Խնդրի պայմաններից բխեցնել նոր հետևանքներ, 

- Բացահայտել թաքնված տեղեկատվությունը, 

- Զգուշանալ թերկողմնորոշող տեղեկատվությունից,  

- Վերլուծության յուրաքանչյուր քայլում ներգրավել ռելեվանտ տեղեկատվություն: 

 

3. Խնդրի լուծման գաղափարի համադրություն  



Համանմանությունը որպես խնդրի հնարավոր լուծման գաղափարի որոնման 

համընդհանուր եղանակ:    Աննախադեպ /և ան-նախատիպ/ հեղափոխական 

տեսության պարադոքսը:  Հեղափոխական նոր տեսության բացատրությունը 

որպես նրա հայտնագործման հնարավոր ուղի: Համանմանությունը որպես միակ 

ուղի դասական տեսությունից դեպի հեղափոխական նոր տեսություն:Նոր 

հեղափոխական տեսության և դասական տեսության միջև կապի պատմական 

փաստը: Հին գիտելիքների և նոր գաղափարի միջև կապի անհրաժեշտությունը: 

“Առաջին նախատիպի” պարադոքսը: Խնդրի վերլուծության կոնկրետ քայլերի 

օգուտը հիպոթեզի սինթեզման գործում: “Ուղիղ” համանմանություն: “Ամուր 

կորիզ” ենթախնդիր: Հեռավոր համանմանություն և “խելացնոր” գաղափար:   

Նախորդ քննարկումներում մենք հայտարարեցինք, որ ցանկացած հիմնահարցի /խնդրի/ 

լուծում իրականանում է համապատասխան հիպոթեզի միջոցով, իսկ հիպոթեզն էլ առաջ 

է քաշվում խնդրի վերլուծության անհրաժեշտ քայլերի հիման վրա, որոնք են. Հասկանալ 

տվյալ խնդրի տեքստը. Որոշել խնդրի թեման. Վերանալ երկրորդականից. 

Կենտրոնանալ գլխավորի վրա. Խնդիրը ներկայացնել ստանդարտ եղանակով նշանների 

և գծագրերի միջոցով. Բացահայտել խնդրի տրամաբանական կառուցվածքը. Որոշել 

խնդրի տիպը. Խնդիրը բաժանել ենթախնդիրների. Ներգրավել ռելեվանտ գիտելիք և 

տեղեկատվություն:  

Խնդրի վերլուծությունը այնպիսի հզոր միջոց է, որ որ խնդիրներ լուծելու պրակտիկան՝ 

հատկապես դպրոցական խնդիրների ոլորտում, կարող է տպավորություն ստեղծել, որ 

վերլուծական միջոցները միանգամայն բավարար են հետազոտության հաջողությունը 

ապահովելու համար: Բայց երբ հետազոտողը գործ ունի գիտական լուրջ խնդիրների 

հետ, անխուսափելիորեն բացահայտվում են այնպիսի ենթախնդիրներ, որոնք այլևս 

ենթակա չեն վերլուծության քայլերից ոչ մեկին: Դա նշանակում է, որ լուրջ 

հետազոտական խնդիրների լուծումը պահանջում է վերլուծությունից հետո կիրառել 

խնդրի լուծման գաղափարի համադրություն:  

Այժմ ժամանակն է ներկայացնել, թե ինչպես է իրականանում խնդրի լուծման հնարավոր 

գաղափարի` հիպոթեզի համադրումը /սինթեզումը/ և ինչպես է հիմնահարցի /խնդրի/ 

վերլուծությունը նպաստում այդ գործին: 



Որքան էլ դա առաջին հայացքից տարօրինակ թվա, ճշմարտությունը հետևյալն է. 

Յուրաքանչյուր հիմնահարցի /խնդրի/հնարավոր լուծման գաղափարն` առաջ է քաշվում 

որոշ լուծված նմանակ /“նախատիպ”/ խնդրի համանմանությամբ: 

Դեռևս հին աշխարհի իմաստուններն էին արձանագրել, որ նյութական աշխարհում 

ոչնչից ոչինչ չի կարող առաջանալ: Այս սկզբունքն ամբողջապես տարածվում է նաև 

գիտելիքների աշխարհի վրա: Կոպիտ ասած, «դատարկ գլխում» ոչ մի արժեքավոր միտք 

չի կարող առջանալ: Հնում մանուկ երեխայի ուղեղը նմանեցրել են մաքուր 

գրատախտակի (tabula rasa), որի վրա անհատի փորձը, առաջին հերթին՝ նրա ուսուցումն 

արձանագրում են  առօրյա և գիտական գիտելիքները: Անհատի գիտելիքների պաշարը, 

գլխավորպես լուծված խնդիրների բազմությունը, այն աղբյուրն է, որի հիման վրա 

անհատի մտածողությունում առաջանում են նոր գաղափարներ և գիտելիքներ: Ամեն մի 

նոր լուծում առաջ է քաշվում որոշ նախատիպ խնդրի մեզ հայտնի լուծման գաղափարի 

համանմանությամբ: Այս ճշմարտությունը իր արտացոլումն է գտել հայտնի 

ասածվածքում. Նոր գաղափարը, իրականում, լրիվ մոռացված հինն է: Մեզ մնում է 

ավելացնել, որ հին լուծումը տանում է դեպի նոր լուծում՝ համանմանությամբ կամրջով:  

Այն միտքը, որ դպրոցական խնդիրները լուծվում են ուսուցչի կողմից դասարանում 

բացատրված խնդրի լուծման եղանակին հետևելով` ոչ միայն գաղտնիք չէ, այլ հենց ողջ 

դպրոցական ուսուցման ամուր և արդյունավետ հիմքն է: Տնային աշխատանքի խնդիրը 

լուծելիս, դպրոցականը նախ իր տետրում որոնում է մի նման խնդրի լուծում, որին ինքը 

ծանոթացել է անցյալ դասին:Այս դիտարկումից կարելի էր ենթադրել, որ բոլոր 

խնդրի”/նմանությամբ կամ տրամաբանական տերմին օգտագործելով` 

համանմանությամբ: /Համանմության մտահանգման ստույգ իմաստը մենք կքննարկենք 

ստորև:/ Բայց արդյ՞ոք մեր ընդհանրացումը կարելի է տարածել նաև գիտական 

հիմնահարցերի վրա: Արդյ՞ոք գիտնականները նույնպես իրենց հիմնահարցերի 

լուծումները որոնում են նմանատիպ հիմնահարցերի լուծումների մեջ:     

Այն տեսակետը, որ համանմանությունը մեծ դեր է խաղում գիտական հարցերի լուծման 

գործում, լայնորեն ընդունված է ինչպես գիտնականների կողմից, այնպես էլ գիտական 

հետազոտության մեթոդաբանների կողմից: Բայց արդյ՞ոք որևէ հիմք կա պնդելու, որ 

բոլոր գիտական հիմնահարցերն իրենց լուծումները ստացել են որևէ արդեն լուծված 



հիմնահարցի նմանությամբ: Այս հարցը հատկապես սուր է հնչում գիտական մեծ 

հայտնագործությունների առթիվ, որոնց հանդեպ ընդունված է ասել, որ առաջ քաշելով 

անսովոր ու արտառոց գաղափար, նրանք աննախադեպ են գիտության 

պատմությունում, և հետևաբար չեին կարող հենվել որևէ արդեն լուծված “նախատիպ” 

խնդրի վրա: Եթե մենք կարողանանք հիմնավորել, որ նույնիսկ այսպիսի 

անհամեմատելի հայտնագործությունները կարող եին ունենալ “նախատիպ” լուծումներ, 

ապա առավել ևս դա կվերաբերեր նաև “սովորական” գիտական խնդիրների 

հետազոտությանը և լուծմանը: 

Նույնիսկ ամենարտառոց, հեղափոխական նոր տեսական կոնցեպցիան, ի վերջո, իր 

բացատրությունն է ստանում հին տեսության սկզբունքների ու հասկացությունների 

շրջանակներում: Այդ բացատրությունը այն հնարավոր ուղին է, որով հետազոտողները 

կարող էին հին տեսության լուծումներից անցնել նոր հեղափոխական գաղափարին: 

Մենք, փաստորեն, մեր փաստարկն արդեն հիշատակել ենք, երբ քննարկում էինք 

հիպոթեզների մեթոդի ունիվերսալության հարցը: Նույնիսկ ամենարտառոց, 

ամենհեղափոխական նոր տեսական կոնցեպցիան, ի վերջո, իր բացատրությունն է 

ստանում լայն ընթերցող զանգվածների համար: Այդ բացատրության շրջանակներում 

նոր հեղափոխական տեսության դրույթները և գաղափարները կապվում են հին 

տեսության սկզբունքների ու հասկացությունների հետ: Նոր և հին տեսությունների 

սկզբունքների միջև այդ կապերը ցույց են տալիս այն հնարավոր ուղիները, որով 

հետազոտողները կարող եին հին տեսության լուծումներից անցնել նոր հեղափոխական 

լուծումներին: Եվ այդ անցումը հնարավոր է կատարել միայն համանմանության 

մտահանգման միջոցով:  

Գոյություն ունեն մտահանգման երեք տեսակ. Անհրաժեշտ /դեդուկտիվ/ 

մտահանգումներ, ինդուկտիվ ընդհանրացումներ և համանմանություն: 

Բացարձակապես պարզ է, որ հին տեսությունից նոր տեսությունը անհրաժեշտ 

եղանակով դուրս բերել անհնարին է, քանի որ նոր հեղափոխական տեսությունը որոշ 

ոլորտներում նույնիսկ հակասում է հին տեսությանը: Նույն պատճառով, հնարավոր չէ 

նաև նոր տեսությունը ստանալ հին տեսությունից՝ ինդուկտիվ ընդհանրացման միջոցով, 

քանի որ ընդհանրացումը բացառում է հակասող դեպքերի ներգրավումը: Մնում է մյայն 



մեկ հնարավորություն. Հին տեսությունից նոր տեսությանը անցնել համանմանության 

միջոցով: Եվ իրոք, նոր հեղափոխական տեսությունը հին տեսության վերա-նայումն է. 

Նոր տեսությունը նայում է հին տեսությանը վերին, զարգացման ավելի բարձր 

աստիճանից: Բայց միևնույն ժամանակ, նոր տեսությունը ամբողջությամբ չի մերժում 

հին տեսությունը. Նոր հեղափոխական տեսությունն արմատապես վերափոխում է հին 

տեսության առանձին սկզբունքը, բայց ընդունում է մնացած սկզբունքները: 

Նշված տեսանկյունից քննարկենք մի քանի հեղափոխական տեսությունների և 

համապատասխան հին /դասական/ տեսությունների միջև փոխհարաբերությունները: 

Ռելյատիվիստական և դասական մեխանիկաների միջև սկզբունքային տարբերությունը 

կայանում է նրանում, որ նոր մեխանիկայում հաշվարկման մի համակարգից մյուսին 

ացնելու համար օգտագործում են ոչ թե Գալիլեոսի, այլ Լորենցի փոխակերպական 

կանոնները: Դա համարժեք է լույսի արագության անփոփոխության պոստուլատի կամ 

մարմնի արագությունից` նրա զանգվածի կախվածության օրենքի ընդունմանը: 

Դասական մեխանիկայի մնացած ելակետային օրենքներն առանց որևէ փոփոխության 

գործում են նաև ռելյատիվիստական մեխանիկայում: Քվանտային մեխանիկայի 

սկզբունքային տարբերությունը դասական մեխանիկայից կայանում է նրանում, որ նոր 

տեսությունում համակարգի էներգիան և ֆիզիկական այլ պարամետրերը ընդունում են 

ոչ թե անընդհատ, այլ ընդհատ արժեքներ: Այդ պահանջն ապահովելու համար, 

քվանտային մեխանիկայում ֆիզիկական համակարգի վիճակը նկարագրում են կամ 

Շրյոդինգերի ալիքային հավասարության միջոցով, կամ էլ ֆիզիկական պարամետրերի 

արժեքների Հայզենբերգի մատրիցաների միջոցով: Բայց արդեն Նիլս Բորն էր 

արաջադրել համապատասխանության սկզբունքը, ըստ որի մեծ քվանտային թվերի 

դեպքում ֆիզիկական համակարգերի քվանտային և դասական նկարագրությունների 

արդյունքները համընկնում են: Ոչ Էվկլիդեսյան երկրաչափություններում 

վերաձևակերպում են միայն Էվկլիդեսի երկրաչափության հինգերրորդ պոստուլատը 

զուգահեռ գծերի վերաբերյալ: Մաթմատիկական տրամաբնության սկզբունքային 

տարբերությունը արիստոտելյան տրամաբանությունից կայանում է նրանում, որ 

մաթեմատիկական տրամաբանությունը կառուցվում է ասույթների տրամաբանության 

հենքի վրա, իսկ արիստոտելյան մտահանգման տեսությունում ասույթային 



մտահանգման կանոնները ենթադրվում են ոչ բացահայտ եղանակով: 

Ինտուիցիոնիստական տրամաբանությունը տարբերվում է դասական 

մաթեմատիկական տրամաբանությունից հիմնականում նրանով, որ 

ինտուիցիոնիստները երրորդի բացառման օրենքը սահմանափակում են վերջավոր 

բազմությունների ոլորտով:  

Բերված փաստարկները բավականաչափ համոզիչ են, որպեսզի մենք ղեկավարվենք 

համանմանության սկզբունքով, մինչև որ մեզ չներկայացվի խնդրի լուծման կամ 

գիտական հայտնագործության գոնե մեկ այնպիսի օրինակ, որը հնարավոր չէր 

կատարել համանմանության միջոցով: Ավելին, ինչպես գիտության պատմությունն է 

վկայում, գրեթե ոչ մի գիտնական չի կարողացել պատասխանել, թե որն է եղել 

իրականում իր հայտնագործության ուղին: Այնպես որ, համանմանության սկզբունքի 

փաստական հերքումը, կամ էլ նույնիսկ այն հարցականի տակ դնելը բավականաչափ 

անհավանական է: 

Մենք վերը ցույց տվեցինք, որ նոր գիտական գաղափարը կարող է առաջանալ արդեն 

ձեռք բերված գիտելիքի / “հին տեսության”/ հենքի վրա միայն համանմանության 

մտահանգման միջոցով: Իհարկե, տեսականորեն կարելի է պատկերացնել մի այնպիսի 

ընդդիմախոսի, որը ընդուներ ծայրահեղականի կեցվածք և պնդեր, որ ոչ մի կապ էլ չկա 

նոր գիտական գաղափարի և հին գիտելիների պաշարի միջև: Բայց այդպիսի 

տարօրինակ տեսակետը հեշտությամբ հերքվում է: Նախ ոչ մեկը չի կարող կատարել 

որևէ տեսական հայտնագործություն առանց ձեռք բերելու անհրաժեշտ գիտելիքների 

պաշար: Երկրորդը, ոչ մեկը չի կարող կատարել որևէ տեսական հայտնագործություն 

առանց գիտական համապատասխան հիմնահարցի բավարար մակարդակի 

վերլուծության: 

Ավելորդ չէ նկատել հետևյալ յուրատիպ հանգամանքը: Վերը մենք բավական 

մանրամասնորեն փաստարկեցինք, որ բոլոր խնդիրներն ու հիմնահարցերն իրենց 

լուծումները ստանում են ինչ որ “նախատիպ” խնդրի լուծման համանմանությամբ: Բայց 

ի՞նչպես են լուծվել ամենաառաջին խնդիրները, երբ որ “նախատիպ” խնդիրներն դերևս 

գոյություն չունեին: Մարդու` բանական էակի հիմնական գիտելիքների աղբյուրն եղել է 

նրա աշխատանքային գործունեությունը: Ճիշտ է, արդեն բարձրագույն կապիկները 



որոշակի “գիտելիքներ” են ձեռք բերում իրենց կյանքի փորձից: Այսպես, շիմպանզեն 

վստահ կանցնի գետը` նրա մեջ ընկած ծառի բնի վրայով, բայց երբեք չի փորձի ոտքը 

դնել քարերի միջև գետում բռնված բարակ ճյուղի վրա: Կենդանիների կյանքի 

սահմանափակ փորձի համեմատ աշխատանքային փորձը հսկայական առավելություն 

ունի, քանի որ աշխատանքի ընթացքում իրերը և նրանց հատկությունները ստուգվում են 

նորանոր պայմաններում և հարաբերություններում: 

Այժմ քննարկենք այն կարևոր կետը, թե ինչպիսի անմիջական օգուտ է բերում խնդրի 

վերլուծությունը` նրա հնարավոր լուծման որոնման տեսակետից: Վերը ներկայացված 

խնդրի վերլուծության քայլերի հաջորդականությունում սկզբունքային նշանակություն 

ունեն հետևյալ երկու քայլերը` խնդրի կառուցվածքի բացահայտումը է և դրա հիման 

վրա խնդրի տիպի որոշումը: Երբ վերլուծության արդյունքով մեզ հաջողվում է որոշել 

հետազոտվող խնդրի տիպը, դա հավասարազոր է այդ խդրի “նախատիպի” 

բացահայտմանը: Որովհետև խնդրի “տիպ” են սովորաբար անվանում խնդիրների այն 

տեսակները, որոնց լուծման եղանակները շատ թե քիչ պատկերացնում են: Իսկ 

“նախատիպ” խնդրից ավել բան չի պահանջվում. Եթե մեզ հայտնի է նախատիպ խնդրի 

լուծման եղանակը, ապա մեզ մնում է փորձել այդ եղանակով լուծել նաև մեր կողմից 

հետազոտվող խնդիրը: Նման դեպքում հիպոթեզների մեթոդը գործում է առավել 

բացորոշ եղանակով. Տվյալ խնդրի վերլուծությունը մեզ անմիջապես ներկայացնում է 

նրա նախատիպը, որն էլ հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն փորձել 

նախատիպի լուծման եղանակի կիրառումը մեր խնդրի դեպքում: Եթե խնդրի 

վերլուծության շնորհիվ մեզ հաջողվել է բացահայտել մեր խնդրի տրամաբանական 

կառուցվածքը միայն, այսինքն, եթե այդ կառուցվածքի խնդիրների համար հայտնի չեն 

լուծումների տիպային եղանականեր, ապա միևնույն է, այդ արդյունքն էլ ունի լուրջ 

կարևորություն. Մնում է մեզ հետաքրքրող գիտելիքների ոլորտում որոնել նույն 

կառուցվածքի լուծված նախատիպ խնդիրներ և նրանց լուծման եղանակները փորձել 

մեր խնդրի հանդեպ: Խնդրի տրամաբանական կառուցվածքն է այն ուղեցույցը, որը մեզ 

կարող է օգնել օգտակար նախատիպ խնդիրների մեր որոնումներում: Առաջին հերթին 

մենք որպես խոստումնալից նախատիպ պետք է ընտրենք գիտության տվյալ ոլորտի 



այնպիսի խնդիրներ, որոնք իրենց տրամաբանական կառուցվածքով նույնական են կամ 

առավելապես  նման են հետազոտվող խնդրի հետ:  

Տվյալ խնդրի լուծումը նույնական կառուցվաքի նախատիպ խնդրի լուծման եղանակի 

նմանութամբ անվանում են “ուղիղ” համանմանություն: Քանի որ մենք ներգրավելու ենք 

հիմնականում մեր հետազոտության ոլորտին վերաբերող լրացուցիչ գիտելիքներ, տվյալ 

հետազոտության օբյեկտ ծառայող մեր խնդիրն այնպիսի լրացուցիչ տեղեկատվություն 

կպահանջի, որը պայմանավորված է նրա տրամաբանական կառուցվածքով; Առավել ևս, 

երբ խոսքը կգնա այն յուրահատուկ քայլերի մասին, որոնց միջոցով լուծվել են նման 

նախատիպ խնդիրները:   

Լուրջ հետազոտական խնդիրների դեպքում, իհարկե, մեծ հույսեր չպետք է կապել 

տիպական խնդիրների հետ: Եթե տվյալ խնդիրը լուծվում է որևէ տիպական խնդրի 

լուծման եղանակով, ապա այդ խնդիրը ոչ լուրջ է, և ոչ էլ հետազոտական: Իսկ լուրջ 

հետազոտական խնդիրների դեպքում վիճակը փրկում է հանճարեղ Դեկարտին 

վերագրվող և հնագույն ժամանակներից հայտնի՝ խնդիրը ենթախնդիրների 

ենթաբաժանելու քայլը: Իհարկե, խնդրի ենթաբաբաժանումը որակապես փոխում է 

պրոբլեմային իրավիճակը. Ելակետային բարդ խնդիրը լուծելու փոխարեն, հետազոտողը 

գործ է ունենում մի խումբ շատ ավելի պարզ ենթախնդիրների հետ:  

Ցավոք, ենթախնդիրների բաժանումը հազվադեպ է բարեհաջող ավարտվում: Որպես 

կանոն, լուրջ հետազոտական խնդիրը բաժանելիս ենթախնդիրների, մենք դեմ ենք 

առնում մեկ կամ երկու այնպիսի ենթախնդիրների, որոնք այլևս ենթակա չեն նոր 

ենթաբաժանման: Հարց է առաջանում, ինչպ՞ես վարվել այդ տեսակի կնճռոտ, 

“անկոտրուն” ենթահարցի հետ: Ելքը մեկն է. Որոնել “անկոտրուն” ենթահարցի լուծված 

նմանակաները` նախատիպերը, և փորձել նրանց լուծման գաղափարի 

համանմանությամբ լուծել այդ կնճռոտ “անկոտրուն” ենթահարցը: Դա է գիտական 

հետազոտության արմատական դժվարությունը. Նույնիսկ զինված հիպոթեզների հզոր 

մեթոդով, հետազոտողն ի վերջո հանգում է դժվար ու կնճռոտ “անկոտրուն” խնդրի: Բայց 

միք հուսահատվի: Չէ որ այժմ դուք գիտեք, որ դժվար ու կնճռոտ “անկոտրուն” խնդիրը 

լուծելու համար հիպոթեզների մեթոդը նույնպես ուղի է ցույց տալիս, թերևս, էապես 



դժվար ուղի. Որոնել լուծված նմանակ նախատիպ խնդիրներ և փորձել նրանց լուծման 

գաղափարի համանմանությամբ լուծել այդ կնճռոտ “անկոտրուն” ենթահարցը:          

Այստեղ հարկն է ընդգծել, որ գիտական հետազոտությունը մեծագույն 

դժվարությունների է հանդիպում այն դեպքում, երբ գործ է ունենում սկզբունքորեն նոր 

տիպի խնդիրների հեր, հատկապես, երբ հայտնաբերվում է իրականոոթյան բոլորովին 

նոր ոլորտ, ասենք՝ տարրական մասնիկներ, վիրուսներ, և այլն: Այսպիսի դեպքերում 

“ուղիղ” համանմանությունները, իհարկե, չեն գործում: Որքան դժվար ու անսովոր է 

հետազոտվող խնդիրը, այնքանով շատ պետք է հետազոտողը ընդարձակի նախատիպ 

խնդիրների որոնման ոլորտը: Երբեմն հետազոտողը ստիպված է լինում դիմել այնպիսի 

հեռավոր համանմանությունների և նախատիպ խնդիրների օգնության, որոնք 

ընդհանրապես նրա ուսումնասիրության դաշտից դուրս են գտնվում: Օրինակ, 

ատոմային միջուկի տեսությունը մշակելիս պարզվեց, որ ծանր միջուկների 

նկարագրությունը բավականաչափ հաջող է ստացվում, երբ նրանք դիտարկվում են ջրի 

կաթիլի նմանությամբ: Իսկ երբ 20-րդ դարի սկզբին առաջարկվեց լույսը դիտարկել 

որպես էներգիայի մասնիկների` ֆոտոնների հոսք, լույսի ալիքային պատկերացմանը 

ընտելացած ֆիզիկոսների համար այդ գաղափարը հնչեց որպես անհեթեթ 

հերետիկոսություն /չնայած որ ընդամենը մեկուկես դար առաջ Նյուտոնը մշակել էր 

լույսի հենց կորպուսկուլային տեսությունը/:  Քսաներրորդ դարի սկզբի հեղափոխական 

նոր տեսությունների արտառոց գաղափարների ազդեցությամբ ֆիզիկոսների մոտ գրեթե 

պաշտոնական ստատուս ստացավ այն մեթոդաբանական պահանջը, որ լիովին նոր 

ոլորտի տեսության հիմնական սկզբունքը պետք է լինի էական աստիճանով “խելացնոր”: 

Տրամաբանական առումով, “խելացնոր” գաղափարներն անվանում են հեռավոր 

համանմանություններ:  

Համանմանությունների դերը գիտական հետազոտության գործընթացում մենք 

մատնանշեցինք վերը “ուղիղ” համանմանության առթիվ` երբ օգտագործվում են 

հետազոտվող խնդրի հետ նույնական կառուցվածք ունեցող նախատիպեր: Վերը մենք 

ծանոթացանք նաև հեռավոր համանմանությունների հետ: Կարելի է արձանագրել, որ 

համանմանությունը սահման չունի: Նմանություն կարելի է նկատել նույնիսկ 

ամենահեռավոր ոլորտների առարկաների միջև: Նույնը վերաբերում է նաև խնդիրներին 



և հետազոտական հիմնահարցերին: Համանմանության անսահմանությունն է կազմում 

նրա համընդհանրության ու արդյունավետության հիմքը:  

Գիտակցելով համանմանության սկզբունքային դերը խնդիրների լուծման 

գործընթացում, ինչպես նաև գիտական հետազոտության բոլոր մակարդակներում, 

ուսանողը պետք է ջանք չխնայի ինչպես հանձնարարված խնդիրների լուծման առումով, 

այնպես էլ իրեն հետաքրքրող բնագավառում լրացուցիչ խնդիրներ լուծելով: Որքան շատ 

դուք խնդիրներ լուծեք, այնքան կզարգանա համանմանություններ օգտագործելու ձեր 

կարողությունները: Կատարելով առաջին քայլերը ձեր կողմից ընտրված գիտության 

ոլորտում, դուք պետք է ուշադիր ձևով ծանոթանաք համապատասխան գիտական 

հրատարակումների և հոդվածների հետ: Դրանք ձեզ համար մոդել կծառայեն ձեր 

սեփական հետազոտությունները և հրապարակումները իրականացնելիս: 

Ծանոթանալով մասնագետների կողմից տարված կոնկրետ հետազոտություններին, 

դուք կկազմեք նախատիպերի ձեր սեփական պաշարը, որն էլ ձեր ապագա 

հետազոտությունների հիմքը կհանդիսանա:  

 

4. “Խելացի” համանմանություն 

Համանմանության մտահանգման կառուցվածքը: Ակնհայտորեն սխալ 

եզրակացության բացառման կանոնը: Էական նմանության բացահայտման 

կանոնը: Նախատիպերի որոնման ոլորռտի ընդլայնման կանոնը: «Խելացի 

համանմանության» կանոնների խմբագրումը խնդիրների լուծման դաշտում: 

Մենք վերը հանգամանորեն վերլուծեցինք հիպոթեզների մեթոդի հիմքը` խնդրի 

վերլուծության կառուցվածքը և նրա քայլերը: Մյուս կողմից, մենք պարզեցինք, որ 

հիպոթեզների երկրորդ, ավարտական փուլը` բուն հիպոթեզի առաջադրումն 

իրականանում է մեկ ու միակ եղանակով` համապատասխան նախատիպ խնդրի 

լուծման համանմանությամբ: Այդուհանդերձ, համանմանության քննարկումը մենք 

պետք է շարունակենք, նկատի ունենալով հետևյալ կարևոր խնդիրը. Ապահովել մեր 

համանմանությունների հիմնավորվածությունը:  

Համանմանության մտահանգումը կատարվում է երկու օբյեկտների միջև ինչ որ 

ընդհանուր հատկության առկայության հիման վրա` ենթադրելով, որ մի այլ 

հատկություն, որ բնորոշ է այդ օբյեկտներից մեկին` կարող է բնորոշ լինել նայ մյուսին: 



Եթե հետազտվող օբյեկտը նշենք որպես Ա, իսկ նախատիպ օբյեկտը` Բ, ապա 

համանմանության մտահանգման սխեման կարտահայտվի այսպես. 

Ա-ն և Բ-ն ունեն Տ հատկությունը: 

Բ-ն ունի նաև Վ հատկությունը: 

Հետևաբար, Ա-ն նույնպես ունի Վ հատկությունը: 

Իհարկե, մի հատկությամբ նման լինելը չի ապահովում նմանությունը նաև մի այլ 

հատկությամբ: Այդ պատճառով, միշտ ընդգծվում է, որ այս կառուցվածքի “պարզունակ” 

համանամանության սխեմայով կատարվող մտահանագման հավաստիության 

աստիճանը ցածր է:  Այստեղից հաճախ այն եզրակացությունն են կատարում, որ 

իմացության գործընթացում նույնպես համանմանության արժեքը բարձր չէ: Բայց եթե դա 

իրոք այդպես է, ինչ՞ով բացատրել, որ համանմանությունը այդքան լայնորեն է 

օգտագործվում գիտական հետազոտության պրակտիկայում: Միակ հնարավոր 

բացատրությունը թերևս այն է, որ նոր գաղափարներ առաջադրելու միակ միջոցը 

համանմանությունն է: Ահա մի փաստարկ ևս համանմանության եղանակի 

համընդհանրության մեր տեսակետի օգտին: 

Եկեք ամրագրենք մեր միջանկյալ “նվաճումը”.  Համնմանությունը նոր գաղափարներ 

առաջարկելու միակ եղանակն է, բայց համանմանության պարզունակ սխեմայով 

ստացվող եզրակացությունների հավաստիության աստիճանը ցածր է: Ի՞նչ խնդիր պետք 

է դրվի մեր առաջ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի արդյունավետ դարձնել ինչպես 

համանմանության մտահանգումները, այնպես էլ դրա վրա հիմնված հիպոթեզների 

մեթոդը: Այս կարևոր հարցի պատասխանը հետևյալն է. Գտնել միջոցներ, որոնք կարող 

են բարձրացնել համանմանության մտահանգման եզրակացությունների 

հավաստիության աստիճանը:  

Նախ մի միջոց, որը կարող է բացառել պարզունակ սխալները համանամանության 

մտահանգումներից:  Երբեմն համանմանությամբ մտահանգողը չի նկատում, որ 

հետազոտվող Ա օբյեկտը չի կարող ունենալ նախատիպի Վ հատկությունն այն 

հասարակ պատճառով, որ Ա օբյեկտն ունի Վ հատկության հետ անհամատեղելի Ֆ 

հատկություն: Որպեսզի այս միջոցը սիստեմատիկորեն կիրառվի, ձևակերպենք 

համանմանության մտահանգան առաջին հատուկ կանոնը. 



Կ1.Համանմանության վերոբերյալ սխեմայով մտահանգելուց առաջ ստուգեք, արդյոք Ա 

օբյեկտն չուն՞ի Վ հատկության հետ անհամատեղելի որևէ Ֆ հատկություն: 

Համանմանության եզրակացության հավաստիության հետ կապաված կարելի է 

առաջարկել նաև դրական բնույթի կանոն: Այդ կանոնը հեշտ է նկատել, եթե հաշվի 

առնենք, որ առարկաների նմանությունը սովորաբար լինում է ըստ մի քանի 

հատկությունների. 

Ա և Բ օբյեկտներն ունեն Տ1, Տ2, …Տn հատկությունները: 

Բ-ն ունի նաև Վ հատկությունը: 

Հետևաբար, Ա-ն նույնպես ունի Վ հատկությունը: 

Համանմանության մտահանգման այս “ընդլայնված” սխեման մեզ միանգամից հուշում է, 

որ որքան մեծ քանակվ հատկություններով են իրար նման Ա և Բ օբյեկտները, այնքանով 

ավել պետք է լինի համապատասխան համանմանության մտահանգման 

եզրակացության հավաստիության աստիճանը: Այս բնույթի սպասումն է բացատրում 

այն փաստը, որ հետազոտողները, որոնելով օգտակար համանմանություններ, առաջին 

հերթին դիմում են այսպես կոչված “ուղիղ համանմանություններին”, որոնց 

նախատիպերը նվազագույն աստիճանով են տարբերվում հետազոտվող օբյեկտից: 

Օբյեկտ ասելով, հասկանում ենք ինչպես առարկա, այնպես էլ հատկություն, 

հարաբերություն, այդ թվում նաև` հիմնահարց և խնդիր: Տվյալ խնդրի նմանակների` 

նախատիպերի մասին մենք վերը բավականին մանրամասն խոսեցինք: Իսկ ինչպ՞ես է 

իրեն դրսևորում Կ1 կանոնը խնդիրների դեպքում: Նախ համանմանության 

մտահանգման սխեման վերաձևակերպենք խնդիրների հանդեպ այն կիրառելու հետևյալ 

հարմար տարբերակով.         

Ա և Բ խնդիրներն ունեն միևնույն Տ բնութագիրը: 

Բ նախատիպ խնդիրը լուծվում է Վ եղանակով: 

Հետևաբար, մերԱ խնդիրը նույնպես կարող է լուծվել է Վ եղանակով: 

Այժմ մենք կարող ենք ճշգրտել, թե մերԱ խնդրի որ հատկությունը կարող է կանխել նրա 

լուծումը Վ եղանակով: Պատասխանը դժվար չէ կռահել. Վ եղանակով լուծումը կանխում 

է Ա խնդրի այն հատկությունը, որն անհամատեղելի Վ եղանակի քայլերից մեկի հետ: 

Օրինակ. Ա  և Բ խնդիրներն եռանկյունիների մասին են: Բ նախատիպ խնդիրը լուծվել է 



Պյութագորասի բանաձևի միջոցով: Սակայն մեր կողմից ուսումնասիրվող խնդրի 

եռանկյունին ուղղանկյուն չէ: Ակնհայտ է, որ այդ հանգամանքը բացառում է 

Պյութագորասի բանաձևի կիրառումը: Մեր քննարկումը հնարավորություն է տալիս Կ1 

կանոնը վերաձևակերպել խնդիրների ոլորտի համար.    

Կ1*. Համանմանության վերոբերյալ սխեմայով մտահանգելուց առաջ ստուգեք, արդյ՞ոք Ա 

խնդիրը չունի այնպիսի Ֆ հատկություն , որն անհամատեղելի է Բ խնդրի լուծման Վ 

եղանակի քայլերից մեկի հետ: 

Անցնենք հաջորդ կանոնին: Հետազոտելիս բնության երևույթները, բացահայտելով տվյալ 

երևույթների պատճառներն ու օրենքները, բնագետները հաճախ են մի երևույթների 

խմբի օրինաչափությունները տարածում նման երևույթների որևէ այլ խմբի վրա: 

Բնագետների հետազոտական հարուստ պրակտիկան նրանց հուշում է, որ 

օրինաչափությունների նման “տեղափոխումը” իրեն արդարեցնում է այն չափով, որ 

չափով դիտարկվող երևույթների միջև նմանությունը էական բնույթ է կրում: 

Արձանագրելով բնագետների այս փորձը, մենք կարող ենք ձևակերպել խելացի 

համանմանության հետևյալ կանոնը.        

Հետազոտվող Ա օբյեկտն ունի Բ, Գ, Դ, Ե նմանակները: 

Ա ևԲ օբյեկտների միջև նմանությունը էական բնույթի է: 

Հետևաբար, որպես Ա օբյեկտի նախատիպ պետք ընտրել Բ-ն:  

Ընդգծելով էական նմանության կարևորությունը, օգտակար եմ գտնում նշել, որ 

հետազոտության ասպարեզում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, թե ի՞նչ հարց է 

ուսումնասիրվում և ի՞նչն է հատկապես նշանակալից այդ հարցի կապակցությամբ: 

Այսինքն, հետազոտության տեսանկյունից էականն այն է, ինչ առավել կարևոր է 

հետազոտվող հարցի առումով: Ձևակերպենք այս ըմբռնումը հետևյալ կանոնի ձևով. 

Կ2.  Հետազոտության տեսանկյունից էականն այն նմանությունն է նախատիպի հետ, որն 

առավել կարևոր է հետազոտվող հարցի առումով: 

Այժմ այս գաղափարը քննարկենք խնդիրների լուծման տեսանկյունից: Տվյալ խնդրի 

բազմաթիվ նախատիպերից` ո՞ր նմանությունն է առավել կարևոր, որի՞ն պետք է տրվի 

նախապատվությունը: Քանի որ գիտության տվյալ բաժնի խնդիրների լուծման 

տարբերությունները պայմանավորված են այդ խնդիրների տրամաբանական 



կառուցվածքի յուրահատկություններով, ապա պարզ է, որ նախապատվությունը պետք է 

տալ այն նախատիպ խնդրին, որի կառուցվածքն նույնական է կամ առավել մոտ է մեր 

կողմից ուսումնասիրվող խնդրի կառուցվածքի հետ: Մեր երկրորդ կանոնին տանք 

հետևալ ձևակերպումը. 

Կ2*. Համանմանության վերոբերյալ սխեմայով մտահանգելիս, նախապատվությունը 

տվեք այն Բ նախատիպ խնդրին, որի կառուցվածքը նույնական է կամ առավել մոտ է մեր 

կողմից ուսումնասիրվող Ա խնդրի կառուցվածքին: 

Այնուհետև պարզ է նաև, որ եթե նույնական և առավել մոտ երևույթները կամ նախատիպ 

խնդիրների լուծումների եղանակները չկարողացան բացահայտել ուսումնասիրվող 

երևույթի օրինաչափությունները և լուծել մեր կողմից ուսումնասիրվող խնդիրը, ապա 

մեզ մնում է ընդլայնել նախատիպերի որոնման մեր ոլորռտը` կրկին 

նախապատվությունը տալով առավել նման երևույթներին և առավել նման կառուցվածք 

ունեցող նախատիպ խնդիրներին: Այս եզրակացությունը ձևակերպենք հետևյալ երկու 

կանոների ձևով. 

Կ3. Եթե նույնական ու առավել մոտ երևույթներն անօգտակար եղան բացահայտել 

ուսումնասիրվող երևույթի պատճառներն ու օրինաչափությունները, , ապա մեզ մնում է 

ընդլայնել նախատիպերի որոնման մեր ոլորռտը` կրկին նախապատվությունը տալով 

առավել նման երևույթներին:       

Կ3*. Եթե նույնական և առավել մոտ նախատիպ խնդիրների լուծումների եղանակները 

չկարողացան լուծել մեր կողմից ուսումնասիրվող խնդիրը, ապա մեզ մնում է ընդլայնել 

նախատիպերի որոնման մեր ոլորռտը` կրկին նախապատվությունը տալով առավել 

նման տրամաբանական կառուցվածք ունեցող նախատիպ խնդիրներին:       

Քանի որ մեր կանոններն արտահայտում են հիպոթեզների մեթոդի գործնական կողմը, 

ապա կարելի է վստահ լինել, որ նրանց միջոցով մենք կխուսափենք թեթևամիտ 

համանմանություններից ու սխալ ենթադրություններից` և դրա շնորհիվ կապահովենք 

մեր կողմից ուսումնասիրվող խնդրի լուծման արդյունավետ ու խելացի որոնումը:  

 

5. Հիպոթեզների բարելավման ուղիները 



Հիպոթեզը որպես կռահում: Հետազոտվող խնդրի լոխծման անհաջող գաղափարի 

բարելավման հիմնական ուղիները: Խնդրի լուծման գործընթացի ցիկլային բնույթը: 

Աշխատանքային հիպոթեզ: Առաջադրված հիպոթեզից արմատապես նոր 

մոտեցման անցնելու հինախնդիրը: Հիպոթեզների գնահատման մեթոդաբանական 

չափանիշները: 

Համեմատելով Խնդիրների Լուծման Համընդհանուր Ալգորիթմը մինչ այդ ներկայացված 

խնդիրների վերլուծության քայլերի հետ անհնար է չնկատել, որ ալքորիթմը տարբերվում 

է վերլուծության քայլերի հաջորդականույթյունից միայն մեկ՝ 10-րդ կետով, որը գործ 

ունի այսպես կոչված «ամուր կորիզ» ենթախնդիրների լուծման հետ: Այսպիսի սերտ 

կապը, մի կողմից, բնական է, քանի որ խնդրի վերլուծությունը հող է 

նախապատրաստում նրա լուծումը կռահելու համար: Խնդրի լուծման 

արդյունավետության պահանջը հուշում է լուծման գաղափարի կռահման փորձը 

կատարել վերլուծության ամեն մի քայլից հետո, քանի որ վերլուծության ամեն մի քայլի 

արդյունքով որևէ կարևոր հանգամանք է պարզվում ուսումնասիրվող խնդրի 

վերաբերյալ: Մյուս կողմից հասկանալի է նաև, որ համանմանությամբ կռահումը 

առանձին քայլ է դառնում միայն մեկ կետում, երբ բացահայտվում են ենթաբաժանման ոչ 

ենթակա «ամուր կորիզ» ենթախնդիրները: 

Մեր այս վերջին կշռադատությունում մի քանի անգամ հնչեց այն միտքը, որ լուծման 

գաղափարը մենք կռահում ենք: Իհարկե, խնդրի վերլուծության քայլերի շնորհիվ, մենք 

ամեն նոր կռահում կատարում ենք ավելի լուրջ հիմքի վրա, ավելի հիմնավոր 

եղանակով: Այդուհանդերձ, խնդրի լուծման գաղափարի համադրությունը չի դադարում 

լինել կռահում, աճում է միայն նրա ճշմարիտ լինելու հավանականության աստիճանը: 

Կարելի է ամփոփել, որ հետազոտվող խնդրի լուծման գաղափարը՝ հիպոթեզը իր իսկ 

բնույթով կռահում է: Հետևաբար, միշտ էլ հնարավոր է, որ խնդրի լուծման մեր 

գաղափարն իրեն չարդարացնի, լինի սխալ: Հարց է առաջանում՝ ի՞նչ անել: Մենք 

ամբողջ ծավալով կատարել ենք խնդրի վերլուծությունը, խստորեն հետևել ենք խնդրի 

լուծման ալգորիթմի քայլերին, բայց այդուհանդերձ խնդիրը չի հաջողվել լուծել: Կամ էլ՝ 

ինչ ավելի մոտ է գիտական հետազոտության իրականությանը, մեր կողմից 

առաջադրված լուծման գաղափարը (հիպոթեզը) բավարար աստիճանով չի 

համապատասխանում փաստական տվյալներին: Ի՞նչպես պետք է մենք վարվենք: 



Քանի որ խնդրի լուծման գործընթացը բաղկացած է երկու հիմնական փուլերից՝ խնդրի 

վելուծությունից և լուծման գաղափարի համադրությունիից, ապա մեր անելիքն այդ 

առումով բավականաչափ պարզ է. Պետք է բարելավել տվյալ խնդրի լուծման 

ձեռնարկած փորձը՝ նորից կրկնելով խնդրի լուծումը ըստ մեր ալգորիթմի, բայց, մի  

կողմից, խորացնելով խնդրի կատարված վերլուծությունը, մյուս կողմից, ընդլայնելով 

օգտագործված նախատիպ խնդիրների շրջանակները: Հիպոթեզի բարելավման 

գործընթացում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել թաքնված կամ թերկողմնորոշող 

տեղեկատվությունների բացահայտմանը: Այդ խնդիրը այնքան կարևոր տեղ է 

զբաղեցնում հիպոթեզների բարելավման գործընթացում, որ այն կարելի է առանձնացնել 

որպես ինքնուրույն երրորդ ուղի: Լուրջ հետազոտական խնդիրների լուծման դեպքում 

կարելի է փորձել նաև չորրորդ ուղին. Պարզեցնել հետազոտվող խնդիրը, այսինքն, 

փորձել լուծել սկզբնական խնդրի ավելի պարզ մասնավոր դեպքը, մոդելը:  

Ամփոփելով ասվածը, կարելի է եզրակացնել, որ լուրջ խնդրի լուծման գործընթացը 

ընթանում է ցիկլային եղանակով: Կրկնելով հետազոտվող խնդրի վերլուծության և 

լուծման գաղափարի համադրության ցիկլերը, գիտնականը ձգտում է իրականացնել 

խնդրի ավելի խորը վերլուծություն, ընդլայնել նախատիպ խնդիրների շրջանակները, 

հետամուտ լինել թաքնված կամ թերկողմնորոշող տեղեկատվության բացահայտմանը, 

ծայրահեղ դեպքում՝ կազմել ու լուծել խնդրի պարզեցված մոդելը: Ավելորդ չի լինի, եթե 

նկատենք, որ խնդրի լուծման ամեն մի նոր ցիկլ խնդրի հետազոտությունը և նրա 

լուծման փորձը իրականացնում է նախորդ ցիկլերի համեմատությամբ ավելի բարձր 

մակարդակում, քանի որ հաշվի է առնում նախորդ ցիկլերի արդյունքները: Նոր ցիկլում 

լիովին հաշվի են առնվում նախորդում իրականացված խնդրի տեքստի ըմբռնումը, 

ներգրավված ռելեվանտ տեղեկատվությունը, ուղիղ մտահանգումներով ստացված 

եզրակաթյունները, խնդրի լուծման ընթացքում հետազոտված ենթախնդիրների ճյուղերը 

և, իհարկե, թաքնված տեղեկատվությունների բացաքայտման դեպքերը:  

Գիտական հիմնհարցերի հետազոտություններին բնորոշ է հետևյալ 

յուրահատկությունը: Երբ երկարատև մտորումներից, հիմնահարցի հանգամանալից 

վերլուծությունից, լուծման ընդհանուր գաղափարի կռահման բազմաթիվ անհաջող 

փորձերից հետո գիտնականին վերջապես հաջողվում է հայտնաբերել նրա 



պահանջներին բավարարող գաղափար, այդուհանդերձ, վերջինս հազվադեպ է 

տրամադրում հետազոտվող խնդրի կատարյալ լուծում: Այն գաղափարը, որը 

հնարավորություն է տալիս բավարար աստիճանով բացատրել հետազոտվող երևույթի 

մեկ կամ մի քանի հիմնական կողմերը, անվանում են աշխատանքային հիպոթեզ: 

Անշուշտ, կարևոր գիտական խնդրի նույնիսկ մեկ հիմնական կողմի բացատրությունը 

ողջունելի հաջողություն է: Այդուհանդերձ,  հետազոտվող օբյեկտի այլ կողմերը, որոնց 

թվում կարող են լինել նաև հիմնային հատկանիշներ, մնում են դեռևս չբացատրված: 

Հետազոտական աշխատանքը պետք է շարունակել առաջ քաշված հիպոթեզի լույսի 

ներքո, և հավանաբար, այդ հիմքով են լուծման նման գաղափարն անվանում 

աշխատանքային հիպոթեզ: 

Որպես կանոն, հետազոտվող երևույթի բոլոր նշանակալից կողմերի բացատրությանը 

հասնելու համար պահանջվում է համապատասխան ճշգրտումներ և նույնիսկ նկատելի 

փոփոխություններ մտցնել աշխատանքային հիպոթեզի սկզբնական ձևակերպման մեջ: 

Մինչև հետազոտվող երևույթի բազմակողմանի բացտրությանը հասնելն 

աշխատանքային հիպոթեզը անընդհատ ու հետևողականորեն բարելավում են: 

Աշխատանքային հիպոթեզը լրիվ բավարարության հասցնելուն նկարագրված 

գործընթացը ռուսերեն լեզվով գրված մեթոդաբանական գրականությունում ստացել է 

доводка դիպուկ անվանումը: Այդ տերմինը գալիս է տեխնիկական սարքերի ստեղծման 

բնագավառից, որտեղ նոր սարքի կոնստրուկտորական նախագիծը «մետաղում» 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լինում քրտնաջան աշխատանքով այն հասցնել 

(довести) «լավ մեքենայի պես» գործող մակարդակի:     

Աշխատանքային հիպոթեզի դիրքը լրջորեն բարդանում է, երբ հետազոտվող երևույթի 

որոշ կարևոր կողմ համառորեն դիմադրում է տվյալ հիպոթեզի միջոցով բացատրելու ոչ 

պակաս համառ փորձերին: Եթե հետազոտվող երևույթի կողմից այդ համառությունը 

բնական է (այն չի կարող իրեն այլ ձևով դրսևորել), ապա հիպոթեզի հեղինակի 

համառությունը երբեմն հասնում է գերբնական աստիճանի: Հիպոթեզ-երևույթ 

երկարատև հակադրության դեպքում, հատկապես երբ հիպոթեզի կանխագուշակման և 

հետազոտվող երևույթի որևէ հիմնական կողմի միջև տարբերությունը լինում են 

արմատական, գիտնականների զգալի մասը գալիս է այն եզրակացության, որ տվյալ 



հիպոթեզը  սխալ է և ժամանակն է  փորձել մշակել այլ կոնցեպցիա: Բայց հիպոթեզի 

հեղինակի համար չափազանց դժվար է լինում համակերպվել ծանր իրականության հետ: 

Չէ որ տվյալ հիպոթեզը նրա մտավոր զավակն է: Հենց այդ հիպոթեզն է առաջինը 

բացատրել հետազոտվող երևույթի կարևոր կողմերից մեկը: Իհարկե, հիպոթեզի 

հեղինակը գիտակցում է իր կանխատեսման և իրականության միջև տարբերության 

լրջությունը:  Բայց չէ որ գիտնականի նախորդ փորձում գրեթե մշտապես հաջողվել է 

հաղթահարել նմանատիպ արգելքները: Մի խոսքով ասած, չկա ոչ մի հստակ չափանիշ,  

որին հետևելով գիտնականները կարող են որոշել, երբ է ժամանակը եկել հրաժարվելու 

դժվարություններին դեմ առած հիպոթեզից:  Կարող է թվալ, թե հարցը կարելի է փակել 

հետևյալ մոտեցմամբ. Համառորեն շարունակել բարելավել մասնավոր հաջողություն 

բերած հիպոթեզը, բայց ժամանակ առ ժամանակ փորձել նաև արմատապես տարբեր 

մոտեցումներ: Սակայն հիմնային գիտական հիմնահարցերի հետազոտության 

ասպարեզում այսպիսի խորհուրդ տալը շատ ավելի հեշտ է, քան այն իրականացնելը: 

Բանն այն է, որ գիտական հիմնահարցի նույնիսկ մասնավոր լուծումը գիտնականին 

խոստանում է արտակարգ գիտական հայտնագործություն: Իսկ արտակարգ 

հայտնագործություն խոստացող գաղափարները գիտնականի կյանքում հանդիպում են 

մեկ-երկուսը, ոչ ավել: Բնականաբար, գիտնականի համար չափազանց դժվար է 

հրաժարվել այդպիսի հիպոթեզից: Մյուս կողմից, հետազոտվող հիմնահարցի հանդեպ 

արմատապես նոր մոտեցումները շատ արագ պարզում են իրենց սխալականությունը, որ 

պատճառով էլ տվյալ հիպոթեզի հեղինակի մոտ արագ վերանում է նոր անհաջող 

գաղափարների հորինման ցանկությունը: 

Երիտասարդ ընթերցողների և բնագիտությունից հեռու գտնվող մարդկանց 

ուշադրությունը հրավիրենք այն հանգամանքի վրա, որ դպրոցական խնդիրների 

շրջանակներից դուրս այնքան էլ միանշանակ ու հստակ չէ մտքերի ու հիպոթեզների 

որպես ճշմարիտ կամ սխալ բնութագրերը: Եթե խոսքը վերաբերում է դպրոցական 

խնդրին, ապա այստեղ իրադրությունը բավականաչափ պարզ է. Եթե մեր լուծումը 

համընկնում է խնդրագրքի պատասխանի հետ, ապա այն ճշմարիտ է, իսկ եթե չի 

համընկնում՝ սխալ է: Բայց եթե հարցը խնդրագրքից դուրս է, իրավիճակը չափազանց 

բարդանում է: Ընդհանուր բնույթի դրույթը (իսկ հիպոթեզները հիմնականում ընդհանուր 



բնույթի են), որքան էլ բազմաթիվ անգամ այն հաստատվի փաստերով, մենք չենք կարող 

այն որակել որպես հավաստիորեն ճշմարիտ, քանի որ չկա և չի կարող լինել ոչ մի 

երաշխիք, որ վաղը մի հակասող փաստ չի կարող հայտնաբերվել: Որքան էլ դա 

տարօրինակ հնչի, հիպոթեզի սխալությունը նույնպես միանշանակ չի հաստատվում: 

Հիպոթեզին հակասող փաստի առկայությունը իրոք վկայում է հիպոթեզի տվյալ 

ձևակերպման սխալության մասին:  Բայց միշտ հնարավուրություն կա հիպոթեզի տվյալ 

ձևակերպումը «շտկելու», այն ավելի ճշգրիտ ձևակերպելու՝ հաշվի առնելով 

բացահայտված հակասող փաստերը: Իսկ դա էլ նշանակում է, որ տվյալ հիպոթեզի 

բարելավումը նոր հորիզոն է բացում նրա ճշմարիտ լինելու առումով: Այլ բառերով 

ասած, երբ տվյալ հիպոթեզի դեմ հակասող փաստ է ներկայացվում, հիպոթեզի 

կոմնակիցները ոչ մի դեպքում չպետք է խուճապի մատնվեն և հրաժարվեն իրենց 

տեսակետից, այլ պետք է փորձեն բարելավել հիպոթեզի ձևակերպումը, ճշգրտել այն՝ 

հաշվի առնելով հակասող փաստերը: 

Անցյալ դարի կեսերին գիտության մեթոդաբաններն ակտիվորեն փւրձում եին մշակել 

չափանիշներ, որոնց միջոցով հնարավոր լիներ գնահատել հիպոթեզները՝ 

հեռանկարային հիպոթեզները ոչ-հեռանկարայիններից տարբերելու նպատակով: 

Արդյունքում մշակվեցին մի շարք ուշագրավ, բայց գործնական առումով ոչ նշանակալից 

չափանիշներ: Այդ չափանիշներից մեծ ուշադրության արժանացան հիպոթեզի 

տրմաբանական անհակասականությունը, փաստական անհակասականությունը, 

սկզբունքային ստուգելիությունը, պարզությունը, կանխագուշակման ուժը: Նշված 

մեթոդաբանական չափանիշներից առաջին երկուսը միանգամայն ակնհայտ են ու 

չափազանց պարզունակ. Հիպոթեզը ինչպես և ցանկացած դրույթ չպետք է լինի ոչ 

ինքնահակասական և ոչ էլ փաստերին հակասող: Երրորդ չափանիշի իմաստն այն է, որ 

ցանկացած հիպոթեզի բովանդակությունը պետք է լինի այնպիսին, որ այն հնարավոր 

լինի ստուգել կամ փաստերով, կամ տեսականորեն: Այս չափանիշը պարզապես 

ավելորդ է այն իրողության շնորհիվ, որ գիտությանը հայտնի չէ ոչ մի հիպոթեզ, որը 

լիներ սկզբունքորեն անստուգելի:  

Հիպոթեզների գնահատման հարցում լուրջ ուշադրության է արժանի կանխագուշակման 

ուժի մեթոդաբանական չափանիշը: Եթե տվյալ հիպոթեզը կանխագուշակում է մի 



երևույթ, որը մրցակից հիպոթեզների տեսանկյունից ընդհանրապես անհավանական է, 

ապա գիտական հասարակությունը մեծ գոհունակությամբ այդ հիպոթեզը ընդունում է 

որպես փորձնականորեն հաստատված ուսմունք: Ճիշտ կանխագուշակում կատարող 

հիպոթեզի այսպիսի բարձր գնահատումը հիմնված է հետևյալ հանգամանքի վրա: 

Որքան էլ տարաբնույթ լինեն տվյալ ոլորտի դիտողական տվյալները, գիտնականների 

ճկուն միտքը ի վերջո կարողանում է մշակել այնպիսի տեսական կառույց, որը 

կարողանում է դիտողական բոլոր տվյալներին տալ բավարար բացատրություն: Բայց 

դեռևս չդիտարկված երևույթի վերաբերյալ տեսաբանները տվյալներ չեն կարող ունենալ: 

Հետևաբար, իրենց հիպոթեզը մշակելիս, տեսաբանները չեն կարող հաշվի առնել 

անհայտ երեևույթի գոյությունն իսկ: Եվ եթե որևէ հիպոթեզ կանխագուշակում է տվյալ 

երևույթի գոյությունը, դա նշանակում է, որ տվյալ հիպոթեզը ոչ թե պարզապես 

հարմարվում է դիտողական տվյալներին, այլ այնքան ճիշտ է բացահայտել 

ուսումնասիրվող ոլորտի երևույթների էույթունը, որ կարողացել է ճշմարիտ 

եզրակացության գալ այդ երևույթի հնարավորության հարցում: Տվյալ հիպոթեզի միջոցով 

կատարված կանխագուշակման արժեքավորումը առանձնապես բարձր է լինում, եթե 

կանխագուշակված երևույթը մրցակից հիպոթեզների տեսանկյունից անհավանական է 

կամ էլ ընդհարապես անհնարին: 

 Ընդունելով հիպոթեզների կանխագուշակման ուժի կարևորությունը, 

այդուհանդերձ ես ինձ պարտավորված եմ զգում նախազգուշացնել ընթերցողիս, որ այդ 

զորեղ չափանիշի կարևորությունը չի կարելի բացարձակացնել: Բնագիտության 

պատմությանը հայտնի են ոչ սակավաթիվ հիպոթեզներ, որոնք կատարել են տպավորիչ 

ու ճշմարիտ կանխագուշակումներ, բայց հետագայում մերժվել են: Այսպես, Պտղոմեոսի 

երկրակենտրոն մոդելում մեծ ճշգրտությամբ կանխատեսվում եին Արեգակի և Լուսնի 

խավարումները: Մեր օրերում արդեն հարց է բարձրացվում Ալբէրտ Էյնշտեյնի 

ընդհանուր հարաբերականության տեսության մերժման վերաբերյալ, քանի որ 

գրավիտացիան, ըստ Էյնշտեյնի, ունի դաշտային բնույթ, որից էլ անհրաժեշտաբար 

հետևում է գրավիտացիոն ալիքների գոյության եզրակացությունը: Բայց ընդհանուր 

հարաբերականության տեսության մասին առաջին հոդվածի հրատարակումից հետո 

անցել է արդեն 100 տարոուց ավել, բայց գրավիտացիոն ալիքներ այդպես էլ ոչ ոքի չի 



հաջողվել դիտարկել: Իսկ ընդհանուր հարաբերականության տեսությունը անցյալ դարի 

քսանական թվականներին լայնորեն ընդունվեց և մեծ հռչակի արժանացավ այն 

կանխատեսման հաստատման շնորհիվ, որ լույսի ճառագայթը պետք է շեղվի ուժեղ 

գրավիտացիոն դաշտում:       

 

6. Մասնագիտական գիտելիքներ և հիպոթեզների մեթոդ 

Մասնագիտական գիտելիքները որպես ռելեվանտ տեղեկատվության գերակշռող 

մաս: Հետազոտության մասնգիտական մեթոդները որպես նախատիպ խնդիրների 

ստանդարտ լուծումներ: Ստեղծագործությունը որպես ստանդարտների 

նորարական կիրառում: Գիտելիքների օպտիմալ պաշարի հարցը: Խնդիրների 

Լուծման Ալգորիթմի կիրառության համար պահանջվող մտավոր 

կարողություններ: Թաքնված տեղեկատվություն և մտավոր կարողություն: 

Ակնհայտ փաստերի և անսասան սկզբունքների թերկողմնորոշող ազդեցության 

դիմակայելու ուղիները: 

Ենթադրենք, որ մենք հիացած ենք հիպոթեզների մեթոդից և համոզված ենք, որ 

Խնդիրների Լուծման Համընդհանուր Ալքորիթմն ապահովում է ցանկացած գիտական 

հիմնահարցի արդյունավետ հետազոտություն: Այդպիսի իրավիճակում արդյո՞ք 

ավելորդ չեն դառնում մասնագիտական գիտելիքները և գիտական հիմնահարցերի 

հետազոտության և լուծման  մասնագիտական մեթոդներն ու եղանակները:  

Իհարկե, ոչ: Գիտական հիպոթեզը հենվում է հետազոտվող հիմնահարցի վերլուծության 

վրա, իսկ վերլուծության ամեն մի քայլ ներգրավում է համապատասխան ռելեվանտ 

գիտելիքներ, որոնցում առյուծի բաժինը պատկանում է ուսումնասիրվող ոլորտի 

մասնագիտական գիտելիքներին: Մյուս կողմից, ցանկացած հիպոթեզ առաջադրելիս 

ղեկավարվում են ուղիղ և մերձավոր նախատիպերի լուծումներով, իսկ դրանք նույնպես 

պատկանում են համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների ոլորտին:     

Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ գիտական հետազոտության և հիմնահարցերի 

լուծման ընթացքում գիտելիք է հանդիսանում միայն այն տեղեկատվությունը, որը 

խորապես հասկացված է հետազոտողի կողմից: Ավելին, հետազոտողը կարող է 

արդյունավետորեն օգտագործել միայն այն գիտելիքները, որոնք նա հաջողությամբ 

կիրառել է խնդիրներ ու հիմնհարցեր լուծելիս:  



Միանգամայն պարզ է, որ ոչ մի տեսական հիմնահարց կամ խնդիր հնարավոր չե լուծել 

չունենալով համապատասխան գիտելիքների անհրաժեշտ պաշար: Արդյո՞ք այստեղից 

կարելի է հետևեցնել, որ որքան մեծ է հետազոտողի գիտելիքների պաշարը, այնքանով 

ավելի մեծ է ուսումնասիրվող խնդրի լուծման հավանականությունը: Պարզվում է, որ ոչ: 

Նախ, որպեսզի գիտլիքների պաշարը գիտական հետազոտության և խնդիրների լուծման 

գործընթացում լինի օգտակար և արգասավոր, այն պետք է լավ ըմբռնված գիտելիք լինի: 

Թերըմբռնված գիտելիքը սխալ եզրակացությունների և սխալ գաղափարների հիմնական 

աղբյուրն է: Գիտելիքների պաշարի ըմբռնվածության աստիճանի ակնհայտ 

դրսևորումներից մեկը նրա համակարգվածությունն է: Եթե հետազոտողի 

մասնագիտական գիտելիքների պաշարը լրիվ չէ համակարգված, ամբողջովին 

սիստեմատիկ չե, ապա համապատասխան չափի հավանականություն կա, որ նրա 

եզրակացությունները և հատկապես ուսումնասիրվող խնդիրների նրա կողմից 

առաջարկվող լուծումները լինեն սխալ: Իրապես օգտաբերը և անփոխարինելին 

ամբողջովին համակարգված, սիստեմատիկ գիտելիքների պաշարն է: Դժվար է նույնիսկ 

գնահատել, ինչն է ավելի վատ՝ գիտելիքների անհրաժեշտ պաշարը չունե՞նալը, թե՞ 

բավարար ծավալի, բայց չհամակարգված գիտելիք ունենալը: Անհրաժեշտ գիտելիքների 

պաշարի բացակայությունը իրեն անհապաղ զգացնել է տալիս: Հետազոտողը ստիպված 

է լինում լրացնել իր գիտելիքների պաշարը: Եվ եթե դա արվում է սիստեմատիկ 

եղանակով, ապա հետազոտողը տիրապետում է ոսումնասիրվող խնդիրների լուծման 

համար գիտելիքների օպտիմալ պաշարի: Իրավիճակը շատ ավելի բարդ է լինում այն 

դեպքում, երբ հետազոտողի գիտելիքների պաշարը բավարար ծավալ ունի, բայց լրիվ չէ 

համակարգված: Այս պարագաներում հետազոտողին սպասում են փորձություններ և 

անսպասելի անհաջողություններ՝ անսիստեմ և թերըմբռնված գիտելիքների պատճառով: 

Եզրահանգում. Գիտական հետազոտության համար պիտանի գիտելիքների պաշարը 

պետք է, առաջին հերթին, լինի համակարգված և լավ ըմբռնված:  

Ամեն մի մասնագիտական մեթոդ վերաբերում է միայն այդ ոլորտի խնդիրների որոշ, 

սովորաբար նեղ, տիպի: Միևնույն ժամանակ, ի տարբերություն տրամաբանական, 

համագիտական մեթոդների, խնդիրների լուծման մասնագիտական մեթոդները շատ 

մոտ են համապատասխան խնդիրների ալգորիթմական, ավարտուն լուծումներին: Եթե 



մասնագիտական մեթոդը չի առաջարկում տվյալ տիպի խնդիրների ալգորիթմը 

(վերջինիս նեղ իմաստով), ապա այդուհանդերձ այդ ոլորտի գիտելիքներին տիրապետող 

մարդու համար ոչ մի դժվարություն չի լինում մասնագիտական մեթոդի միջոցով լուծել 

համապատասխան տիպի ամեն մի խնդիր: 

Կարելի է ասել, որ մասնագիտական մեթոդը առաջարկում է խնդիրների լուծման 

ստանդարտ: Որոշ մեթոդաբաններ և փիլիսոփաներ կարող են պնդել, որ հիմնահարցերի 

և հետազոտական խնդիրների լուծման ընթացքում ստանդարտների կիրառումը 

խրախուսելի չէ կամ էլ նույնիսկ կարող է բացասականորեն ազդել երիտասարդ 

գիտնականի ստեղծագործական մտածողության կարողությունների վրա: Այդպիսի 

գնահատականը մակերեսային է: Լիովին պարզ է մի հանգամանք. Որքան մեծ քանակի 

մասնագիտական մեթոդների է տիրապետում տվյալ երիտասարդ մասնագետը, 

այնքանով ավելի արդյունավետ է նրա հետազոտական աշխատանքը: Սխալ կլիներ 

ենթադրել, որ հետազոտական արդյունավետ աշխատանքը վկայում է հետազոտողի ոչ-

ստեղծագործական մտածողության մասին: Ստանդարտների կիրառումը միայն այն 

դեպքում է բացասական, երբ մասնագետն իր հետազոտություններն իրականացնում է 

միայն ստանդարտների միջոցով: Բայց մասնագիտական մեթոդները վերաբերում են 

տվյալ մասնագիտության միայն առանձին խնդիրների տեսակներին: Մասնագիտական 

ստանդարտների կիրառումը երիտասարդ մասնագետի հետազոտական բազմակերպ 

աշխատանքի միայն մի կողմն է կազմում: Ավելին, տարբեր պրոբլեմային 

իրավիճակներում ստանդարտները տարբեր եղանակաով են կիրառվում: Երևի սխալ չի 

լինի պնդել, որ իրականում ստեղծագործական մտածողությունը ստանդարտների 

նորարական կիրառումն է, իսկ ստեղծագործական մտքի բարձրագույն նվաճումը՝ նոր 

ստանդարտ մեթոդի ստեղծումն է: 

Ֆրենսիս Բեկոնը համոզված էր, որ ամեն մի մարդ ընդունակ է հայտնագործությունների 

նրա մեթոդի՝ «ճշմարիտ ինդուկցիայի» միջոցով կատարել հայտնագործություններ: Իսկ 

այդ տեսակետից ի՞նչ կարելի է ասել հիպոթեզների մեթոդի վերաբերյալ: Այս հարցին 

պատասխանելու համար մենք պետք դիտարկենք հիպոթեզների մեթոդի մեր 

կոնկրետացումը՝ Խնդիրների Լուծման Համընդհանուր Ալգորիթմը: Այսինքն, մենք պետք 

է քննարկենք, թե ինչ մտավոր կարողություններ են պահանջվում անհատից Ալգորիթմի 



քայլերը կիրառելու համար: Հիշեցնեմ Ալգորիթմի քայլերը. Հասկանալ խնդրի տեքստը, 

Որոշել խնդրի թեման, Վերանալ երկրորդականից, Կենտրոնանալ գլխավորի վրա, 

Խնդիրը ներկայացնել ստանդարտ եղանակով, Բացահայտել խնդրի կառուցվածքը, 

Որոշել խնդրի տիպը, Խնդիրը բաժանել ենթախնդիրների, Խնդրի պայմաններից բխեցնել 

նոր հետևանքներ, Բացահայտել թաքնված տեղեկատվությունը, Զգուշանալ 

թերկողմնորոշող տեղեկատվությունից, Ներգրավել ռելեվանտ տեղեկատվություն, 

Համադրության միջոցով առաջադրել հետազոտվող խնդրի լուծման գաղափարը  

(հիպոթեզը)՝ առավել նման նախատիպ խնդրի լուծման գաղափարի համանմանությամբ, 

Կրկնել Ալգորիթմի քայլերը՝ մինչև բավարար լուծում ստանալը: 

Դիտարկելով Ալգորիթմի այս քայլերը, դժվար չէ նկատել, որ երկու քայլերից՝ թաքնված 

տեղեկատվությունը բացահայտելուց և թերկողմնորոշող տեղեկատվությունից 

զգուշանալուց բացի, խնդիրների լուծման մնացած քայլերը ոչ մի հատուկ մտավոր 

կարողություն չեն պահանջում: Թերևս արժե նշել, որ լուրջ խնդիրների հետազոտության 

դեպքում պահանջվում է կրկնել Ալգորիթմի քայլերը՝ խորացնելով խնդրի 

վերլուծությունը և ընդլայնելով նախատիպ խնդիրների որոնման ոլորտը: Ալգորիթմի 

այդ քայլի իրականացումը, անշուշտ, հետազոտողից պահանջում է կամքի ուժ, 

համառություն և համբերություն, բայց դրանք էլ, ըստ էության, հոգեբանական 

կարողություններ են, այլ ոչ թե մտավոր: 

Թաքնված տեղեկատվության կապակցությամբ իրավիճակը նույնպես բավականաչափ 

պարզ է: Հիմնահարցի հետազոտության տեսանկյունից թաքնված է որակվում այն 

տեղեկատվությունը, որը բացահայտորեն չի տրված ոչ խնդրի պայմաններում, և ոչ էլ 

ռելեվանտ տեղեկատվությունում: Բայց բոլոր ոչ բացահայտ տեղեկատվություններից 

մեր քննարկման տեսակետից կարևորը այն է, որի շնորհիվ հաջողվում է լուծել խնդիրը: 

Այստեղից հետևում է, որ թաքնված տեղեկատվությունը գիտակցվում է միայն խնդիրը  

լուծելուց հետո, որից էլ հետևում է, որ թաքնված տեղեկատվությունը բացահայտելու 

համար ոչ մի հատուկ մտավոր կարողություն չի պահանջվում: 

Մտավոր կարողությունների խնդրի տեսակետից առանձնահատուկ է թերկոմնորոշող 

տեղեկատվության դիրքը: Պարզագույն դեպքում թերկողմնորոշում է երկիմաստ 

հասկացությունը: Դիցուկ, տվյալ H հասկացությունը ունի H1 հիմնական իմաստը, բայց 



երբեմն օգտագործվում է նաև H2 իմաստով: Խնդրի պայմաններին ծանոթանալիս, միջին 

մտավոր կարողություններ ունեցող մարդը H հասկացությունը կհասկանա նրա H1 

հիմնական իմաստով: Եվ եթե տվյալ խնդրում H հասկացությունը օգտագործվել է H2 

իմաստով, ապա խնդրի լուծումը հետազոտողի կողմից կլինի սխալ, որն էլ կնշանակի, 

որ H հասկացությունը թերմկողմնորոշել է հետազոտողին: Իհարկե, տվյալ տիպի 

խնդիրներ լուծելու մեծ փորձ ունեցող անհատը կնկատեր, որ քննարկվող խնդիրը H1 

իմաստի դեպքում անսովոր է հնչում, և դրա շնորհիվ իր համար կպարզեր որ տվյալ 

խնդրում H հասկացությունը պետք է մեկնաբանել H2 իմաստով: 

Ընդհանուր առմամբ, հասկացությունների բազմիմաստության խնդիրը բնական լեզվով 

շարադրված տեքստերում լուծվում է համապատասխան համատեքստը (կոնտեքստը) 

հաշվի առնելով: Նույն եղանակով են հաղթահարում հասկացությունների  

բազմիմաստությունը նաև խնդիրների և գիտական հիմնահարցերի հետազոտության 

ընթացքում: Ցավոք, ոչ լեզվաբանները, և ոչ էլ բնական տեքստերի հասկացման հարցով 

զբաղվող արհեստական ինտելեկտի մասնագետները դեռևս պատրաստ չեն 

միանշանակորեն մատնանշել այն նշանները, որոնց միջոցով կարելի է ճշգրտել տվյալ 

տեքստում հանդիպող բազմիմաստ հասկացությունները: Այնպես որ, յուրաքանչյուր 

հետազոտող հաղթահարում է հասկացությունների բազմիմաստությամբ 

պայմանավորված հնարավոր թերկողմնորոշումը ելնելով համապատասխան տիպի 

տեքստերի և համատեքստերի հետ աշխատելու իր անհատական փորձից և հենվելով 

բնական տեքստերի ըմբռնման իր կարողությունների վրա:    

Որքան էլ դա տարօրինակ հնչի, ըստ գիտության պատմության վկայությունների, 

աշխարհի վերաբերյալ գիտական պատկերացումները ընթացել են սխալ ուղիով 

հիմնականում որոշ «ակնհայտ փաստերի» պատճառով: Բացատրեմ իմ 

եզրակացությունը մի քանի օրինակների միջոցով: Պտղոմեոսի դարաշրջանում 

«ակնհայտ փաստ» էր, որ Արեգակը, Լուսինը, բոլոր աստղերը, այն ժամանակ հայտնի 

հինգ մոլորակները շարժվում են երկնակամարով՝ ամեն օր կատարելով մեկ 

ամբողջական պտույտ: Ամեն մի մարդ կարող էր դիտարկել երկնային մարմինների այդ 

պտույտը՝ ցերեկը դիտակելով Արեգակի շարժումը երկնակամարով, գիշերը 

դիտարկելով Լուսնի և աստղերի շարժումը: Նման տպավորիչ փաստ հայտնի է նաև 



Արիստոտելի ֆիզիկական ուսմունքի կապակցությամբ: Դիտարկվող «ակնհայտ 

փաստերի» անմիջական ազդեցությամբ Արիստոտելի օրոք բոլորը համոզված եին, որ 

ցանկացած մարմին շարժվում է այն ժամանակ, երբ նրա վրա ուժ է ներգործում: Իրոք, 

որպեսզի մեծ ժայռաբեկորը տեղից շարժվի, անհրաժեշտ է ամբողջ ուժով հրել: Եվ այն 

պահին, երբ դադարում են հրել, ժայռաբեկորը դադարում է շարժվել: Այս «ակնհայտ 

փաստը» թույլ չտվեց Արիստոտելին ձևակերպել իներցիայի օրենքը: Այդ իսկ պատճառով 

նա չկարողացավ բացատրել նետած իրերի շարժումը օդում: 

Հաղթահարելու տեսկետից ամենադժվարինը «անսասան օրենքների» ազդեցությունն է: 

Գիտությունների հիմնային օրենքներն ու սկզբունքներն այնքան բնական են թվում, 

այնքան պարզ, որ կրթություն ստացած մարդու մոտ այն տպավորությունն է 

ձևավորվում, թե այլ ձևով իրադարձություները չեն էլ կարող ընթանալ: Եթե առաջին 

մարմինը շարժվում է երկրորդի հադեպ v1 արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ երրորդի 

հանդեպ՝ v2 արագությամբ, ապա հնարավոր է արդյո՞ք, որ առաջին մարմնի շարժման 

արագությունը երորդի հանդեպ չլինի v1 + v2 ? Եթե էլեկտրամագնիսական շարժումը 

ալիքային բնույթ ունի, ապա արդյո՞ք պարզ չէ, որ նա չի կարող մասնիկի 

հատկություններ դրսևորել: Այսպիսի «անսասան սկզբունքներն» են, որ մերժվել են 

հարաբերականության տեսության և քվանտային մեխանիկայի շնորհիվ: «Անսասան 

սզբունքը» կասկածի տակ դնելը, և առավել ևս՝ մերժելը, գիտնականից պահանջում է, մի 

կողմից, մտավոր խիզախություն (որը հոգեբանական բնութագիր է), մյուս կողմից այն 

պահանջում է մտքի արտակարգ հետևողանականություն, որը բանականության կարևոր 

բնութագիր է:  

Վերջապես նշենք, որ տեսական հայտնագործություններ կատարելու անմիջական 

միջոցը՝ հեռավոր համանմանությունը մի կողմից պահանջում է վառ երևակայություն, 

մտքի ազատ թռիչք, մյուս կողմից՝ պիտանի գաղափարների և նոր մոտեցումների 

անդադար ու համառ որոնում:  

 

 

7. Ավանդական տրամաբանության միջոցների տեղն ու դերը  



Հասկացությունների սահմանում և բաժանում: Պարզ դատողություններ: 

Հակասության հարաբերությունը դատողությունների միջև: Բարդ 

դատողություններ: Ասույթային մտահանգումներ: Պայմանական-

կատեգորիկ մտահանգումը: Տերմինային մտահանգումներ: Պարզ 

դատողության շրջում: Կատեգորիկ սիլլոգիզմ: Սիլլոոգիզմի աքսիոմը: Լրիվ 

և ոչ-լտիվ ինդուկցիա: Ապացույց: 

Արիստոտելի կողմից ստեղծված տրամաբանական աշխատությունները հետագայում 

նշվել են մեկ խորագրով՝ «Օրգանոն»: Այնուհետև այն հղկվել է, որոշ բաժիններ 

կրճատվել և նոր բաժիններ են ավելացվել, և ի վերջո դասավանդվել որպես 

«Տրամաբանություն», որը գրականությունում նշվում է նաև որպես «Ավանդական 

տրամաբանություն» կամ «Ձևական տրամաբանություն»: Տրամաբանությունը 

սովորաբար բնութագրվում է որպես գիտություն մտքի ձևերի և օրենքների մասին: 

Սակայն այն նաև հետազոտության օրգանոն է, ավելի ճիշտ, հետազոտության կարևոր 

միջոցներ է պարունակում: Տվյալ բաժնի նպատակն է այդ միջոցները համառոտ ձևով 

ներկայացնել ընթերցողին:  

Ավանդական տրամաբանության հիմնական տարրը հասկացությունն է, որը 

մոտավորապես կարելի է ներկայացնել որպես բառերի իմաստ: Յուրաքանչյուր 

հասկացություն բնութագրվում է նրա ծավալով և բովանդակությամբ: Նախազգուշացնեմ, 

որ տրամաբանությունում օգտագործվող «ծավալի» իմաստը արմատապես տարբերվում 

է նրա սովորական երկրաչափական իմաստից: Տվյալ հասկացության (տերմինի) ծավալը 

այն առակաների բազմությունն է, որոնք նշվել են այդ տերմինով: Հասկացության 

բովանդակությունը այն էական հատկությունների խումբն է, որոնք բնորոշ են տվյալ 

հասկացության ծավալի կազմի մեջ մտնող յուրաքանչյուր առարկային: 

Գիտական հետազոտության տեսանկյունից հասկացությունների կարևորությունը 

կայանում է նրանում, որ ամեն մի հասկացության բովանդակության մեջ ամփոփվում են 

համապատասխան օբյեկտների ուսումնասիրության արդյունքները: Գիտական 

հասկացությունների դեպքում այդ ամփոփումը կատարվում է համապատասխան 

հասկացության սահմանման միջոցով: Սահմանումը, այսպիսով, բացահայտում է 

հասկացության բովանդակությունը: Հասկացության սահմանման լավագույն եղանակն է 

նշել նրա մերձավոր սեռը և ավելացնել այն հատկությունները, որով տվյալ 



հասկացությունը տարբերվում է այդ սեռի մնացած տեսակային հասկացություններից: 

Օրինակ, դիտարկենք եռանկյան հետևյալ սահմանումը. «Եռանկյունին բազմանկյուն է, 

որն ունի երեք անկյուն և երեք կողմ»: Այստեղ մերձավոր սեռը բազմանկյունն է, իսկ 

եռանկյունին առանձնացնող հատկությունը (տեսակային տարբերությունը) երեք 

անկյուն ու երեք կողմ ունենալն է: 

Հասկացության ծավալը բացահայտվում է բաժանման միջոցով: Տվյալ հասկացության 

բաժանումը բացահայտորեն ներկայացնում է նրա կազմի մեջ մտնող տեսակային 

հասկացությունները: Դեռևս Արիստոտելն է նշել, որ հետազոտվող օբյեկտի բաժանումը 

հանդիսանում է արդյունավետ հետազոտության կարևորագույն պայման և միջոց: 

Այսպես, աստղագետները գալակտիկաները բաժանել են ըստ նրանց ձևի ոստնյակաձև, 

էլիպսաձև ու անկանոն գալակտիկաների: Հետագայում հետազոտությունները պարզել 

են, որ ոստնյակաձև գալակտիկաները բնորոշ են գալակտիկաների զարգացման վաղ 

շրջանին, իսկ էլիպսաձև գալակտիկաները՝ ավելի ուշ շրջանին: 

Դատողությունը կարելի է բնութագրել որպես նախադասության իմաստ: Այստեղից էլ 

դժվար չէ կռահել դատողությունների մասին տրամբանական ուսմունքի դերն ինչպես 

գիտական տեղեկատվության ու գիտելիքների ստույգ ընկալման ու ճշգրիտ ըմբռնման 

հարցում, այնպես էլ սեփական մտքերի, փաստարկների և գիտական արդյունքների 

ներկայացման կապակցությամբ: 

Խնդիրների Լուծման Համընդհանուր Ալգորիթմի կառուցվածքում նշված է, որ 

ուսումնասիրվող խնդրի տեքստը ստույգ ընկալելու համար պետք է բարդ 

դատողությունները հանգեցնել տրամաբանորեն համարժեք պարզ դատողությունների 

խմբի, իսկ պատկերավոր («խուճուճ») արտահայտությունները փոխարինել համարժեք 

սովորական դարձվածքներով: Լուծման Ալգորիթմի այդ պահանջները ճշգրիտ ձևով 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ղեկավարվել դատողության տրամաբանական 

տեսության արդյունքներով: Այս համատեքստում հատկապես կարևոր է յուրացնել 

պարզ և բարդ դատողության տեսակների և նրանց կառուցվածքների լեզվական 

արտահայատություններին վերաբերող կուտակված գիտելիքները՝ դրանց բոլոր 

մանրամասնություններով:     



Դատողության տեսության կարևորությունը ես կցուցադրեմ դտողությունների միջև 

հակասության հարաբերության լուսաբանումով: Այդ արդյունքին հասնելու համար նախ 

ծանոթանանք պարզ դատողության տեսակների հետ: Պարզ դատողությունը ունի S – P 

կառուցվածք, որտեղ S-ը դատողության սուբյեկտն է (դատողության մտքի առարկան), 

իսկ P-ն՝ դատողության պրեդիկատը (այն հատկությունը, որը վերագրվում է մտքի 

առարկային): Եթե P-ն վերագրվում է բոլոր S-երին, ապա մենք գործ ունենք ընդհանուր 

հաստատական դատողության հետ, իսկ եթե՝ որոշ S-երին, ապա դատողությունը 

մասնավոր հաստատական է: Ավանդական տրամաբանությունում դրանց 

կառուցվածքները արտահայտում են հետևյալ ձևով.  

ընդհանուր հաստատական դատողություն՝ Բոլոր S-երը P են, 

մասնավոր հաստատական դատողություն՝ Որոշ S-եր P են: 

Այս դատողություններն ունեն նաև ժխտական տեսակներ. 

ընդհանուր ժխտական դատողություն՝ Ոչ մի S P չէ, 

մասնավոր ժխտական դատողություն՝ Որոշ S-եր P չեն: 

Այժմ մենք կարող են քննարկել այն հարցը, թե այս դատողություններից որո՞նց միջև 

տեղի ունի հակասության հարաբերություն: Տրամաբանությունը հետևյալ ձևով է 

պարզաբանում հակասության հարաբերությունը. Երկու իրար հակասող 

դատողություններ չեն կարող լինել երկուսն էլ ճշմարիտ և չեն կարող լինել երկուսն էլ 

սխալ: Կարող է թվալ, թե իրար հակասում են ընդհանուր հաստատական 

դատողությունը «Բոլոր S-երը P են» և ընդհանուր ժխտական դատողությունը «Ոչ մի S P 

չէ»: Իրականում, այս երկու դատողության տեսակները անհամատեղելի են՝ չեն կարող 

երկուսն էլ լինել ճշմարիտ: Բայց ընդհանուր հաստատական «Բոլոր S-երը P են» և 

ընդհանուր ժխտական «Ոչ մի S P չէ» դատողությունները հակասող չեն, քանի որ երկուսն 

էլ կարող են լինել սխալ՝ երբ միայն որոշ S-եր են P: Ընդհանուր հաստատական «Բոլոր S-

երը P են» դատողությանը հակասում է   «Որոշ S-եր P չեն» մասնավոր ժխտական 

դատողությունը: Դրանք ոչ միայն անհամատեղելի են, այլ նաև չեն կարող երկուսն էլ 

լինել սխալ: Հակասող դատողությունների մյուս զույգը՝ ընդհանուր ժխտական «Ոչ մի S P 

չէ» և մասնավոր հաստատական «Որոշ S-եր P են» դատողություներն են կազմում: Դրանց 



անհամատեղելիությունը նույնպես ակնհայտ է, և դժվար չէ նկատել նաև, որ երկուսն էլ 

միասին չեն կարող լինել սխալ: 

Գիտական հետազոտության տրամաբանության դիրքից հատուկ նշանակություն ունեն 

մտահանգումները, հատկապես անհրաժեշտ մտահանգումները: Վերջիններիս 

կարևորությունը կայանում է նրանում, որ նրանք ապահովում են ճշմարիտ 

նախադրյալներից ճշմարիտ եզրակացությունների բխեցումը:  

Անհրաժեշտ մտահանգումները բաժանվում են ասույթային մտահանգումների և 

տերմինային մտահանգումների: Ասույթային մտահանգումներում հաշվի չեն առնում 

դատողությունների ներքին սուբյեկտ-պրեդիկատային կառուցվածքը, այլ հենվում են 

դատողությունների` որպես ամբողջական ասույթների միջև տրամաբանական 

հարաբերությունների վրա: Այդ հարաբերություններն արտահայտվում են 

տրամաբանական շաղկապների միջոցով, որոնց օգնությամբ պարզ դատողություններից 

կազմվում են բարդ դատողություններ: Հիմնական տրամաբանական շաղկապներն են 

կոնյունկցիան (միացնող «և» շաղկապը), դիսյունկցիան (բաժանարար «կամ» շաղկապը), 

իմպլիկացիան (պայմանական «եթե ..., ապա ...» շաղկապը) և ժխտումը («սխալ է, թե ...» 

տրամաբանական շաղկապը): 

Ասույթային մտահանգումների տեսակներում կենտրոնական տեղ է գրավում modus 

ponens-ը՝ պայմանական-կատեգորիկ մտահանգումը. Նրա բանաձևը հետևյալն է  

Եթե Ա, ապա Բ: Ա-ն ճշմարիտ է: Հետևաբար, Բ:  

(Եթե «Եթե Ա, ապա Բ» պայմանական դատողությունը ճշմարիտ է և նրա հիմքը՝ Ա 

դատողությունը նույնպես ճշմարիտ է, ապա Բ եզրակացությունը անհրաժեշտաբար 

ճշմարիտ է:)  

Գիտական կշռադատություններում և ապացույցներում լայնորեն օգտագործվում է 

տրամաբանական հետևեցման (իմպլիկացիայի) փոխանցելիությունը.  

Եթե Ա, ապա Բ: Եթե Բ, ապա Գ: Հետևաբար, Եթե Ա, ապա Գ:  

Նշենք նաև կրկնակի ժխտման օրենքը. Եթե սխալ է, թե սխալ է, որ Ա, ապա Ա (այսինքն, 

յուրաքանչյուր Ա դատողության կրկնակի ժխտումը համարժեք է Ա դատողության 

հաստատմանը):   



Անհրաժեշտության մտահանգումների մյուս հիմնական տեսակը՝ տերմինային 

մտահանգումն է, որը հենվում է դատողության տերմինների միջև տրամաբանական 

կապի վրա: Տերմինային մտահանգումների պարզագույն տեսակը դատողության 

շրջումն է: Դրա խնդիրն է S – P կառուցվածքի նախադրյալից բխեցնել սուբյեկտի և 

պրեդիկատի տեղերը շրջված P – S եզրակացությունը: Միանգամայն ակնհայտ է 

ընդհանուր ժխտական դատողության շրջման եղանակը. «Ոչ մի S P չէ» դատողությունից 

հետևում է «Ոչ մի P S չէ» դատողությունը: Ակնհայտ է նաև մասնավոր հաստատական 

դատողության շրջումը. «Որոշ S-եր P են» դատողությունից հետևում է «Որոշ P-եր S են» 

դատողությունը: Ընդհանուր հաստատական դատողության շրջումից ստացվում է 

մասնավոր հաստատական դատողություն. «Բոլոր S-երը P են» դատողությունից 

հետևում է «Որոշ P-եր S են» դատողությունը: Դժվար չէ ցուցադրել նաև, որ մասնավոր 

ժխտական «Որոշ S-եր P չեն» դատողությունից ոչ մի անհրաժեշտ եզրակացություն չի 

հետևում: 

«Իսկական» մտահանգումը կատեգորիկ սիլլոգիզմն է՝ S - P կառուցվածքի հատկության 

(կատեգորիկ) երկու դատողություններից կատարվող եզրահանգումը.  

Բոլոր S-երը M են: 

Բոլոր M-երը P են: 

Հետևաբար, բոլոր S-երը P են: 

Սիլլոգիզստական մտահանգումերի տեսությունը առաջին տրամաբանական ուսմունքն 

է՝ մեծ Արիստոտելի հանճարեղ ստեղծագործությունը: Հետագայում որպես սիլլոգիզմի 

հիմնական սկզբունք է ձևակերպվել այսպես կոչված «սիլլոգիզմի աքսիոմը». 

Այն, ինչ հաստատվում է ամբողջ դասի մասին, կարելի է հաստատել նրա 

յուրաքանչյուր ենթադասի ու տարրի մասին: Այն, ինչ ժխտվում է ամբողջ դասի 

մասին, կարելի է ժխտել նրա յուրաքանչյուր ենթադասի ու տարրի հանդեպ:  

Ավանդական տրամաբանությունում որոշ տեղ է հատկացվում նաև ճշմարտանման 

մտահանգումներին, ի դեմս լրիվ ու ոչ-լրիվ ինդուկցիայի և համանմանության: 

Լրիվ ինդուկցիան գրեթե նույնաբանություն է. 

Եթե տվյալ S դասին պատկանող ամեն մի առարկա ունի տվյալ P հատկությունը, ապա 

կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր S-երը P են: 



Ոչ-լրիվ ինդուկցիան ընդհանրացումներ կատարելու հիմնական եղանակն է. 

Եթե տվյալ S դասին պատկանող որոշ առարկաներ ունեն տվյալ P հատկությունը, և 

հայտնի չի S դասին պատկանող ոչ մի առարկա, որ չունենար P հատկություն, ապա 

կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր S-երը P են: 

Իհարկե, ոչ-լրիվ ինդուկցիայի եզրակացությունը հավաստի չէ, միայն «ճմարտանման» է: 

Այդ հանգամանքն իր արտացոլումն է գտել «հապճեպ ընդհանրացում» 

արտահայտության մեջ: Ակնհայտ է, որ փոքրաթիվ դեպքերի վրա կատարվող հապճեպ 

ընդհանրացումը հղի է սխալով: Բացի այդ, օգտակար է հետազոտվող դասի 

առարկաները վերցնել նրա տարբեր ենթադասերից՝ պատահական 

զուգադիպություններից խուսափելու համար: 

 Երբ որևէ գիտական դրույթ առաջ է քաշվում տվյալ տեսության շրջանակներում, 

առաջանում է նրա ապացուցման հարցը: Ապացուցել տվյալ դրույթը (թեզը) նշանակում է 

այն հետևեցնել ճշմարիտ նախադրյալներից անհրաժեշտ մտահանգումների միջոցով: 

Բայց եթե տվյալ թեզի հետևեցման ժամանակ օգտագործվել են նաև ճմարտանման 

մտահանգումներ (ոչ-լրիվ ինդուկցիա կամ համանմանություն) կամ էլ որոշ 

նախադրյալներ վիճարկելի են, ապա մենք միայն հիմնավորել ենք մեր թեզը: 

 

8. Հիպոթեզների մեթոդի իրական կոչումը 

Մեթոդ և հայտնագործություն: Գիտական հայտնագուրծություն և հեռավոր 

համանմանություն: Հայտնագործության ուղու որոնման օպտիմալ եղանակը: 

Դժվար խնդիրների տիպաբանություն: Խնդիրների լուծման ալգորիթմը և «մտածող 

մեքենաների» ստեղծման հիմնահարցը: 

 Գիտական հետազոտության տրամաբանության վերը ներկայացված մեր դիրքորոշումը 

բացահայտորեն «հիպոթեզամետ» է. Մենք ոչ միայն հայտարարեցինք, որ հիպոթեզների 

մեթոդը գիտական հետազոտության համընդհանուր եղանակն է, այլ նաև 

բազմակողմանիորեն փաստարկեցինք այդ թեզը: Ավելին, մենք բացահայտեցինք 

խնդիրների վերլուծության գործընթացի մանրամասն կառուցվածքը և ցույց տվեցինք, որ 

նոր գաղափարների առաջադրման համընդհանուր և միակ ուղին՝ նմանատիպ 

խնդիրների լուծման եղանակի հետ համանմանությունն է: Լինելով հիպոթեզների 

մեթոդի ջատագովը և պատրաստ լինելով ապացուցել, որ մարդկությունը հասել է իր 



բոլոր գիտական նվաճումներին հիպոթեզների մեթոդի շնորհիվ, արդյո՞ք մենք այդպիսի 

դիրք գրավելով իսկ փաստորեն չենք ենթադրում, որ հիպոթեզների մեթոդով զինված 

ամեն մի գիտնական կարող է լուծել ցանկացած խնդիր և կատարել մեծագույն 

հայտնագործություններ: 

Պատասխանը միանշանակորեն ժխտական է: Ընդ որում, այդ ժխտական պատասխանը 

հետևում է հենց մեր կողմից բացահայտված հիպոթեզների մեթոդի կառուցվածքից: Մենք 

արդեն պարզել ենք, որ գիտական հայտնագործությունը կատարվում է միայն հեռավոր 

համանմանության միջոցով: Եթե հայտնագործության գաղափարը հնարավոր լիներ 

բացահայտել մերձավոր համանմանության միջոցով, ապա բազմաթիվ 

հետազոտողներից որևէ մեկը վաղուց այն նկատած կլիներ: Այսիքն, կարելի է 

ապացուցված համարել, որ գիտական հայտնագործությունը կարող է կատարվել միայն 

հեռավոր համանմանության միջոցով: Ցավոք, ոչ հիպոթեզների մեթոդը, և ոչ էլ որևէ այլ 

մեթոդ  չի կարող հետազոտողին հուշել, թե որտեղ որոնել հայտնագործության 

գաղափարի հեռավոր նախատիպը, և նույնիսկ չի կարող մատնանշել հեռավոր 

նախատիպի որոնման ընդհանուր ուղղությունը: Այսինքն, ոչ հիպոթեզների մեթոդը և ոչ 

էլ որևէ այլ մեթոդ չեն կարող նշանակալից օգնություն հասցնել հայտնագործություն 

կատարելու գործընթացում: Հայտնագործություն կատարելու համար չկա և չի կարող 

լինել ոչ կանոն, և ոչ էլ ուղեցույց: Կարճ ասած,  գիտական հայտնագործությունը մեծ 

պատահականություն է, և եթե գիտնականը հայտնագործություն է կատարել, ապա 

միանշանակորեն կարելի է եզրակացնել, որ ճակատագիրը նրան ժպտացել է:  

Բայց ո՞րն է ասվածիս լույսի ներքո հիպոթեզների մեթոդի կարևորությունը գիտական 

հայտնագործությունների ոլորտում: Պատասխանը հետևյալն է. Ճակատագիրը ժպտում է 

միայն որոնողին, իսկ որոնման օպտիմալ եղանակը առաջարկում է միայն հիպոթեզների 

մեթոդը: Դեպի գիտական հայտնագործությունը տանող ուղու արդյունավետ որոնումը 

պահանջում է հետազոտվող խնդրի խորը վերլուծություն, լուծման գաղափարի կռահում 

ու ստուգում, և թերևս ամենագլխավորը՝ նախատիպ խնդիրների շրջանակների 

հետևողական ընդլայնում՝ ընդհուպ մինչև հեռավոր համանմանությունները: Իսկ դա էլ 

հիպոթեզների մեթոդն է: Նպատակահարմար է կրկին ընդգծել. Իրոք, ոչ մի մեթոդ չի 

կարող ապահովել գիտական հիմնահարցի լուծումը, բայց միայն հիպոթեզների մեթոդն 



է, որ ապահովում է դեպի հայտնագործությունը տանող ուղու որոնման օպտիմալ 

եղանակը:   

Հիպոթեզների մեթոդի վերը ներկայացված կառուցվածքը նաև այն կարևորությունը ունի, 

որ նրա միջոցով հնարավոր է դառնում հստակ պատկերացնել, թե հիմնահարցերի 

հետազոտության գործընթացում ինչպես են օգտագործվում ավանդական 

տրամաբանության միջոցները:  

Հասկանալ տվյալ խնդրի տեքստը: Խնդիրների վերլուծության այս քայլի պահանջների 

համաձայն պետք է խնդրի տեքստի բարդ նախադասությունները տարալուծել 

համարժեք պարզ նախադասությունների և ներգրավել անծանոթ հասկացությունների 

սահմանումները: Այս պահանջներն իրականացնելու համար նշանակալից օգուտ 

կարելի է քաղել ավանդական տրամաբանության դատողութան և սահմանման 

բաժիններից: 

Վերանալ երկրորդականից: Խնդիրների վերլուծության այս քայլը պահանջում է 

անտեսել խնդրի տեքստի այն տեղեկատվությունը, որն ակնհայտորեն կապ չունի կամ 

խնդրի հարցի հետ: Նշված կապի բացակայությունում համոզվելու համար պետք է 

խնդրի տեքստի տվյալներից անհրաժեշտ եզրակացություններ հետևեցնել: Որպեսզի այդ 

հետևեցումների ընթացքում սխալներ թույլ չտրվեն, անհրաժեշտ է լավագույնս յուրացնել 

տրամաբանության ուսմունքը անհրաժեշտ մտահանգումների օրինական եղանակների 

մասին: 

Կենտրոնանալ գլխավորի վրա: Վերլուծության այս քայլում պահանջվում է ներգրավել 

ռելեվանտ հասկացությունների սահմանումներ, իսկ դրանք պետք է բավարարեն 

ավանդական տրամաբանությունում ձևակերպված սահմանման կանոններին: 

Հետազոտվող խնդիրը բաժանել ենթախնդիրների: Ցանկացած ոլորտում բաժանում 

կատարելիս անհրաժեշտ է լիովին տիրապետել տրամաբանությունում ձևակերպված 

բաժանման կանոններին:  

Խնդրի պայմաններից բխեցնել նոր հետևանքներ: Վերլուծության այս քայլն 

ամբողջությամբ վերաբերում է խնդրի տվյալներից և ռելեվանտ ընդհանուր դրույթներից 

/օրենքներից/ հետևանքներ բխեցնելուն՝ անհրաժեշտ մտահանգումների օրինական 

եղանակների միջոցով: Իհարկե, խնդիրների վերլուծության այդ քայլի իրագործման 



գործընթացում դժվար է գերագնահատել անհրաժեշտ մտահանգումների ձևական 

տրամաբանույան ուսմունքի դերը:  

Ուսումնասիրվող խնդրի «ամուր կորիզ» ենթախնդիրները փորձել լուծել 

համանմանության միջոցով, կիրառելով «խելացի համանմանության» կանոնները: Այս 

քայլը ենթադրում է բավարար աստիճանի գիտելիքներ համանմանության մտահանգման 

ավանդական ուսմունքի վերաբերյալ: Մյուս կողմից, օգտակար է նաև յուրացնել 

ավանդական տրամաբանութան ուսմունքն ինդուկտիվ մտահանգումների և 

ընդհանրացումների մասին: 

Խնդիրների լուծման մեր ալգորիթմը հնարավորություն է տալիս նորովի մոտենալ 

խնդիրների դժվարության գնահատման հարցին: Իրոք, եթե խնդիրների լուծման մեր 

ալգորիթմը համընդհանուր բնույթ ունի, ապա կարելի է պնդել, որ ցանկացած խնդիր 

այնքանով է դժվար, որքանով դժվար է նրա հանդեպ կիրառել մեր ալգորիթմի քայլերը: 

Եթե մենք մեկ առ մեկ դիտարկենք Խնդիրների Լուծման Համընդհանուր Ալգորիթմի 

քայլերը, ապա կարելի է եզրակացնել, որ միջին հետազոտողը լուրջ դժվարությունների 

չպետք է հանդիպի որևէ խնդրի հանդեպ կիրառելիս վերլուծության առաջին յոթ քայլերը.  

Հասկանալ խնդրի տեքստը, Որոշել խնդրի թեման, Վերանալ երկրորդականից, 

Կենտրոնանալ գլխավորի վրա, Խնդիրը ներկայացնել ստանդարտ եղանակով, 

Բացահայտել խնդրի կառուցվածքը, Որոշել խնդրի տիպը: Բավականաչափ դյուրին է 

նաև Խնդրի պայմաններից բխեցնել նոր հետևանքներ և Ներգրավել ռելեվանտ 

տեղեկատվություն: 

Բարդությունները սկսվում են վերլուծության ութերրորդ քայլից՝ Խնդիրը բաժանել 

ենթախնդիրների, հատկապես երբ պահանջվում է կառուցել «ենթախնդիրների ծառի» 

երկար ճյուղեր: Իր դժվարությամբ աչքի է ընկնում թաքնված տեղեկատվության 

բացահայտման քայլը: Իսկ վերլուծության ամենադժվար քայլը թերկողմնորոշող 

տեղեկատվությունից զգուշանալու պահանջն է: 

Խնդրի լուծման ավարտական փուլի՝ լուծման գաղափարի համադրության 

կապակցությամբ դժվարության գնահատման հարցի պատասխանը լիովին միանշանակ 

է. Տվյալ խնդրի լուծումն այնքանով է դժվարին, որքանով հեռավոր համանմանություն է 

պահանջվում նրա հնարավոր լուծման գաղափարը որոնելիս: 



Այստեղ ես ցանականում եմ նշել, որ խնդիրների լուծման Համընդհանուր Ալգորիթմի 

իրական արժեքը միայն այն չէ, որ իր վերջնական ճշգրտումն է ստանում հիպոթեզների 

մեթոդը: Ճիշտն ասած, ես առանձնապես մեծ հույսեր չեմ տածում նաև այն 

կապակցությամբ, որ ուսանողները և երիտասարդ գիտնականները կարող են այդ 

ալգորիթմով ղեկավարվել խնդիրներ լուծելիս և հետազոտություններ կատարելիս: Բանն 

այն է, որ խելացի երիտասարդ գիտնականը կարող է ինքնուրույն կռահել վերոնշված 

քայլերի մեծամասնությունը՝ հենվելով խնդիրների լուծման իր հարուստ փորձի վրա: 

Մյուս կողմից, վերոնշված քայլերի կիրառման արդյունավետությունը լիովին կախված է 

նրանից, թե երիտասարդ մասնագետն ինչ ծավալով է յուրացրել իր ոլորտի խնդիրների 

լուծման եղանակները և ինչ խորությամբ է նա հասկանում իր մասնագիտության 

տեսական գիտելիքները: Ես այստեղ չեմ նշում երիտասրդ հետազոտողի վելուծական 

կարողությունները և կռահելու ընդունակությունները, քանի որ առանց այդ բնածին 

տվյալների անհրաժեշտ մակարդակի երիտասարդ գիտնականներն անընդունակ կլինեն 

յուրացնել իրենց ոլորտի խնդիրների լուծման եղանակները և անհրաժեշտ խորությամբ 

հասկանալ իրենց մասնագիտության տեսական գիտելիքները:  

Հիպոթեզների մեթոդի իրական արժեքը կայանում է նրանում, որ նա պետք է դրվի 

արհեստական ինտելեկտի տեսության և նրա գործնական կիրառման հիմքում: Իրոք, 

որպեսզի համակարգիչը կարողանա մտածել, նա պետք է ունենա խնդիրների լուծման 

հատուկ ծրագիր, իսկ այդ ծրագիրն էլ հնարավոր է մշակել միայն խնդիրների լուծման 

ալգորիթմի հիման վրա: Նշենք, որ խնդիրների լուծման ալգորիթմի ստեղծումը 

արհեստական ինտելեկտի մշակման անհրաժեշտ պայման լինելով, դեռևս բավարար 

պայման չէ ինքնուրույն մտածելուն ընդունակ մեքենաներ (այսօր՝ համակարգիչներ) 

կառուցելու նպատակի համար: Որպեսզի համակարգիչն իրոք դառնա «խելացի», նա 

պետք է հասկանա գիտելիքների այն ոլորտը, որի խնդիրների լուծմամբ համար է նա 

նախատեսված: Պարզվում է, որ մարդկությունը դեռևս չի հասկանում, թե մարդիկ 

ինչպես են հասկանում իրենց հաղորդվող տեղեկատվությունը և գիտելիքները:  


