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Անի Մովսիսյան
Նարինե Խաչատրյան

ներածություն

 ներ կա յումս ՀՀ պե տա կան քա ղա քա կա նության նպա տակ նե րից է 
հա յե րի ներ գաղ թի ա պա հո վու մը, սա կայն պետք է փաս տել, որ այ սօր նաև 
բուռն կեր պով ար տա գաղթ է տե ղի ու նե նում:  բա ցի սո ցիալ-տնտե սա կան 
մի շարք խնդիր նե րից, հայ րե նա դար ձությու նը, ինչ պես նաև միգ րա ցիոն 
մյուս գոր ծըն թաց նե րը, հան գեց նում են մի շարք հո գե բա նա կան խնդիր-
նե րի, ո րոն ցից են տար բեր մշա կու թա յին սո ցիա լա կա նա ցում ան ցած և 
 տար բեր սո ցիա լա կան պայ ման նե րում ձևա վոր վող, ինչ պես նաև տար բեր 
սո ցիա լա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող հա յե րի (սփյուռ քա հա յեր, տե ղաբ-
նակ ներ, հայ րե նա դարձ ներ, միգ րանտ ներ) միջխմ բա յին և  մի ջանձ նա յին 
փո խա դարձ ճա նաչ ման, երկ խո սության, հա րա բե րություն նե րի ձևա վոր-
ման և  հաս տատ ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րը տար բեր մշա կու թա յին 
հա մա տեքս տե րում:

 փո խա դարձ ըն կա լում նե րի հիմ քում կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում 
սո ցիալ-մշա կու թա յին մի ջա վայ րի, մտա ծե լա կեր պի, հա մոզ մունք նե րի և  
ար ժեք նե րի հետ կապ ված տար բե րություն նե րը: լ. Աբ րա համ յա նը, քննար-
կե լով Գ. նժ դե հի այն դրույ թը, որ հա յի ինք նության բազ մա տար րության 
մեջ «ա վե լի ող բա լի է սա կայն հո գե բա նա կան ցրվա ծությու նը» [1, էջ 249], 
հար ցադ րում է ա նում, թե ինչ մասշ տաբ նե րի է հաս նում այդ «հո գե բա նա-
կան ցրվա ծությու նը»` հաշ վի առ նե լով այն, որ «սո ցիալ-մշա կու թա յին միև-
նույն պայ ման նե րի առ կա յությունն է ա պա հո վում հա բի տուս նե րի նույ նաց-
ման գոր ծըն թաց նե րը» (նույն տե ղում, էջ 250):

 Միջմ շա կու թա յին հո գե բա նության դա սա կան հա յե ցա կար գե րում 
գե րակշ ռում են Ես-ի բա ղադ րիչ նե րի մշա կու թա յին տար բե րություն նե րի, 
ա ռա վե լա պես, Ես-ի ին դի վի դուա լիս տա կան– կո լեկ տի վիս տա կան ար ժե-
քա յին և  վար քա յին մո դել նե րի հա մե մա տություն նե րը [10, 2, 3, 7, 8, 9]: 
 Սա կայն, հա մա ձայն Դ. Օյ զեր մա նի և  հա մա հե ղի նակ նե րի` մշա կույթ նե րի 
դի խո տո միկ դի տար կու մը, որ պես ին դի վի դուա լիս տա կան կամ կո լեկ-
տի վիս տա կան, պետք է փո խա րին վի այն են թադ րությամբ, որ բո լոր 
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հա սա րա կություն նե րում մար դիկ են թարկ վում են այն պի սի սո ցիա լա կա-
նաց ման, ո րը հնա րա վո րություն է տա լիս մեկ նա բա նել ի րա վի ճա կը թե՛ 
ին դի վի դուա լիս տա կան, թե՛ կո լեկ տի վիս տա կան ար ժեք նե րին հա մա պա-
տաս խան: Եվ այս պի սով, մշա կույթ նե րը տար բեր վում եմ միմ յան ցից այն 
ի րա վի ճակ նե րի քա նա կով և  տե սա կով, ո րոնք ա ռաջ են բե րում (սուբ յեկ-
տիվ) մեկ նա բա նություն ներ [4, 5]: 

 Հար ցին նմա նա տիպ մո տե ցում է ցու ցա բե րում նաև Շ. Շ վար ցը, որն 
ի րա վի ճա կի փո խա րեն կի րա ռե լով ազ դակ եզ րույ թը՝ պնդում է, որ մշա-
կույ թը տե ղա կայ ված չէ ան հատ նե րի մտքում կամ գոր ծո ղություն նե րում: 
Ընդ հա կա ռա կը` այն տե ղա կայ ված է ան հա տից դուրս և դրս ևոր վում է 
ճնշման մի ջո ցով, ո րին են թարկ վում է ան հա տը` ապ րե լով հա մա պա տաս-
խան սո ցիա լա կան հա մա կար գում [8]: 

 Հա մա ձայն Շ. Շ վար ցի̀  մշա կույ թը լա տենտ, վար կա ծա յին փո փո խա կան 
է, ո րը հնա րա վոր է չա փել միայն իր դրսևո րում նե րով:  Հա սա րա կության մեջ 
գե րա կա յող ար ժե քա յին հա մա կար գը կա րող է լի նել տվյալ մշա կույ թի ա մե-
նաէա կան ա ռանձ նա հատ կությու նը: Ի մաստ նե րի, հա վա տա լիք նե րի, ի րո-
ղություն նե րի, սիմ վոլ նե րի, նոր մե րի հա րուստ հա մա կար գը ար ժե քա յին կողմ-
նո րո շում նե րի մշա կու թա յին դրսևո րումն է [9]: 

Ու նի վեր սալ ար ժեք նե րի տե սություն (Շ. Շ վարց)

Մ շա կու թա յին և  միջմ շա կու թա յին հո գե բա նության հա մա տեքս տում 
Շ. Շ վարցն ա ռաջ քա շեց ու նի վեր սալ ար ժեք նե րի տե սությու նը, հա մա ձայն 
ո րի՝ մշա կույ թը, ար տա հայ տե լով հա սա րա կության մեջ գե րա կա յող ար ժե-
քա յին ա ռանց քա յին կողմ նո րո շում նե րը, իր հեր թին պայ մա նա վո րում է ա մեն 
մի ան հա տի ար ժե քա յին նա խընտ րությու նը: Ու նի վեր սալ ար ժեք ներ ա սե լով՝ 
Շ վար ցը նկա տի ու նի բո լոր այն ար ժեք նե րը, ո րոնք առ կա են տար բեր մշա-
կույթ նե րում: Շ. Շ վարցն իր ար ժեք նե րի տե սության մեջ ա ռանձ նաց նում է 
ար ժեք նե րին հա տուկ այն վեց գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, ո րոնք 
ներ կա յաց ված են տար բեր տե սություն նե րում.

•	 Ար ժեք նե րը հիմ նա րար հա մոզ մունք ներ են:
•	 Ար ժեք նե րը վե րա բե րում են ցան կա լի նպա տակ նե րին:
•	 Ար ժեք ներն ու նեն հա մընդ հա նուր ուժ և  գոր ծում են տար բեր ի րա-

վի ճակ նե րում:
•	 Ար ժեք նե րը ծա ռա յում են որ պես ընտ րության ու գնա հատ ման 

չա փա նիշ: 
•	 Ար ժեք նե րը դա սա կարգ վում են ըստ միմ յանց նկատ մամբ ու նե ցած 

կար ևո րության: 
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•	  բազ մա զան ար ժեք նե րի հա մե մա տա կան կար ևո րությունն ուղ ղոր-
դում է գոր ծո ղությու նը [8]:  

Ու նի վեր սալ ար ժեք նե րի տե սությունն ա ռանձ նաց նում է տա սը հիմ-
նա կան ար ժեք, հա մա ձայն այն նպա տակ նե րի և դր դա պատ ճառ նե րի, 
ո րոնք ըն կած են դրանց հիմ քում: Ըստ Շ վար ցի՝ այս տա սը ար ժեք ներն 
ընդգր կում են տար բեր մշա կույթ նե րում նշա նա կություն ու նե ցող տար-
բեր ար ժեք ներ:  Տե սությու նը պնդում է, որ այս ար ժեք ներն ու նի վեր սալ են, 
քան զի ըն կած են մար դու գո յության հա մար անհ րա ժեշտ մեկ կամ մի քա նի 
պա հանջ մունք նե րի հիմ քում, ո րոնց շնոր հիվ մար դը կա րո ղա նում է բա վա-
րա րել այդ պա հանջ մունք նե րը:  Վեր ջին ներս են` ան հա տի` որ պես կեն սա-
կան օր գա նիզ մի պա հանջ մունք նե րը, սո ցիա լա կան հա մա գոր ծակ ցության 
պա հանջ մուն քը, ինչ պես նաև խմբի գո յատև ման և ն րա բա րե կե ցության 
հա մար անհ րա ժեշտ կա րիք նե րը:  

 Հա մա պա տաս խա նա բար, Շ. Շ վարցն ա ռանձ նաց նում է հետև յալ 
տա սը հիմ նա կան ար ժեք նե րը [7].

Ինք նու րույ նություն (self-direction). այս ար ժե քը ծա գում է վե րահսկ ման 
և  գե րա զան ցե լու կեն սա կան, ինչ պես նաև փո խազ դե ցության ժա մա նակ 
ինք նա վա րության ու ան կա խության պա հանջ մունք նե րից:

Խ թա նում (stimulation). այս ար ժե քը ծա գում է ստի մուլ  յա ցիա յի և 
 բազ մա զա նության կեն սա կան կա րի քից՝ ակ տի վության օպ տի մալ, դրա-
կան մա կար դակն ա պա հո վե լու հա մար:

 Հե դո նիզմ (hedonism). այս ար ժե քը ծա գում է կեն սա կան պա հանջ-
մունք նե րը բա վա րա րե լու հա ճույ քից :

Ն վա ճում (achievement). այս ար ժե քը ծա գում է կոմ պե տեն տության 
անհ րա ժեշ տությու նից՝ ա ռան ձին ան հատ նե րի և խմ բե րի գո յատ ևե լու, ինչ-
պես նաև նպա տա կին հաս նե լու հա մար:  

Իշ խա նություն (power). այս ար ժե քը ծա գում է սո ցիա լա կան ինս տի-
տուտ նե րի գոր ծու նեության հա մար հա րա բե րություն նե րի կար գա վոր ման 
անհ րա ժեշ տությու նից: 

 Հարկ է նշել, որ վե րը քննարկ ված եր կու ար ժեք նե րը (նվա ճում 
և  իշ խա նություն) կենտ րո նա նում են սո ցիա լա կան հար գան քի վրա: 
Ե թե նվաճ ման ար ժե քի դեպ քում շեշ տը դրվում է փո խա դարձ հա րա-
բե րություն նե րուվ գոր ծո ղությու նը հա ջող ի րա կա նաց նե լու դրսևոր-
ման վրա, ա պա իշ խա նության պա րա գա յում շեշ տադր վում են ա վե-
լի լայն սո ցիա լա կան հա մա կար գում գե րիշ խող դիր քի ձեռք բե րումն ու 
պահ պա նու մը:

Անվ տան գություն (security). այս ար ժե քը ծա գում է ա ռան ձին ան հա տի 
և խմ բի ա պա հո վության և  կա յու նության անհ րա ժեշ տությու նից: 
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 Կոն ֆոր մություն (conformity). այս ար ժե քը ծա գում է այն սո ցիա-
լա կան պա հան ջից, որ ան հատ նե րը պետք է զսպեն այն հա կում նե րը, 
ո րոնք կա րող են խան գա րել և խ զել հան գիստ փոխ հա րա բե րություն նե րը 
և խմ բա յին գոր ծու նեությու նը: 

Ա վան դույթ (tradition). այս ար ժե քը ծա գում է ազ գա յին մշա կույ թի պահ-
պան ման և  փո խանց ման անհ րա ժեշ տությու նից: 

 Վե րոնշ յալ եր կու ար ժեք նե րը մոտ են միմ յանց ի րենց դրդող հիմ քով: 
ն րանց հիմ նա կան նպա տակն է՝ են թար կեց նել Ես-ը սո ցիա լա կան սպա-
սում նե րին: Ե թե կոն ֆոր մությու նը են թադ րում է են թար կում հա ճա խա կի 
փոխ հա րա բե րակց վող մարդ կանց, ա պա ա վան դույ թը` ա վե լի լայն, վե րա-
ցա կան խմբին: 

 Կա մե ցո ղություն (benevolence). այս ար ժե քը ծա գում է խմբա յին հա մա-
գոր ծակ ցության բա զա յին պա հան ջից, ինչ պես նաև կապ վա ծության, 
պատ կա նե լության կեն սա կան պա հանջ մուն քից:

Ե՛վ բար յա ցա կա մությու նը, և՛ կոն ֆոր մությու նը նպաս տում են սո ցիա-
լա կան փոխ հա րա բե րություն նե րում հա մա գոր ծակ ցությա նը և  ա ջակ-
ցությա նը:  Սա կայն ե թե կա մե ցո ղությու նը բխում է այդ պես վար վե լու 
ներք նայ նա ցած դրդա պատ ճա ռից, ա պա կոն ֆոր մության պա րա գա յում 
մարդն այդ պես է գոր ծում, որ պես զի խու սա փի իր հա մար բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րից: 

Ու նի վեր սա լություն (universalism). այս ար ժե քը ծա գում է ան հա տի և 
խմ բի գո յատև ման պա հանջ մուն քից: Ու նի վեր սա լությու նը նե րա ռում է 
եր կու տի պի մտա հո գություն՝ աշ խար հի և բ նության բա րե կե ցություն (լայն 
աշ խար հա յացք, սո ցիա լա կան ար դա րություն, հա վա սա րություն, խա ղաղ 
աշ խարհ, գե ղե ցիկ աշ խարհ, բնության հետ միաս նություն, ի մաս տություն, 
շրջա պա տող մի ջա վայ րի պաշտ պա նություն): 

ի դեա լա կան հույ զե րի հա յե ցա կարգ (Ժ.  Ցայ)

 Հա մա ձայն մշա կու թա յին հո գե բան Ժ.  Ցա յի` գրե թե բո լոր մար դիկ ցան-
կա նում են լավ զգալ ի րենց, սա կայն «լավ» զգա ցում նե րը, ո րոնց հա մար 
մար դիկ պայ քա րում են, պայ մա նա վոր ված են այն հու զա կան վի ճակ նե-
րով, ո րոնք նրանք գնա հա տում, նա խընտ րում և  ի դեա լա կա նում ցան կա-
նում են ապ րել: Այդ պի սի հու զա կան վի ճակ նե րի ան հա տա կան և մ շա կու-
թա յին տար բե րություն ներն էլ, ի րենց հեր թին, պայ մա նա վո րում են տրա-
մադ րություն ստեղ ծող վար քը (mood–producing behavior) (այն, ինչ մար դիկ 
ա նում են լավ զգա լու կամ վատ չզգա լու հա մար) [11]: 
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 Հե ղի նա կը դի տար կում է ա ֆեկ տիվ վի ճա կը՝ որ պես նեյ րո ֆի զիո լո-
գիա կան փո փո խություն ներ, ո րոնք ապր վում են որ պես զգաց մունք ներ, 
հույ զեր և տ րա մադ րություն ներ և  կա րող են բնու թագր վել եր կու չա փում-
նե րով` վա լեն տություն և  ակ տի վա ցում: Ե թե վա լեն տությու նը վե րա բե րում 
է մի ջա վայ րից ե կող հնա րա վոր շա հի (դրա կան) կամ կորս տի (բա ցա սա-
կան) զգա ցու մին, ա պա ակ տի վա ցու մը` այն զգա ցու մին, թե ինչ է պա հան-
ջում մի ջա վայ րը` մո բի լի զա ցում (ակ տի վաց ման բարձր մա կար դակ), թե 
հնա րա վո րություն է տա լիս չմի ջամ տել (ակ տի վաց ման ցածր մա կար-
դակ):  Հա մա պա տաս խա նա բար՝ տար բեր հու զա կան վի ճակ ներ կա րող 
են բա ցատր վել այս եր կու չա փում նե րի հա մադ րությամբ` ակ տի վաց ման 
բարձր մա կար դա կով դրա կան (խան դա վա ռություն), ակ տի վաց ման ցածր 
մա կար դա կով դրա կան (հան դարտ, խա ղաղ) և  այլն [նույն տե ղում]:

Ժ.  Ցա յը նշում է նաև, որ հո գե բա նության մեջ հե տա զո տություն նե րի 
մեծ մա սը հիմ նա կա նում վե րա բե րել է ակ տուալ հույ զե րին` վի ճակ ներ, ո րոն-
ցով մար դիկ հա կազ դում են ի րա վի ճակ նե րին, մինչ դեռ շատ քիչ հե տա-
զո տություն ներ են նվիր վել ի դեա լա կան հույ զին` այն վի ճակ նե րին, ո րոնք 
մար դիկ ի դեա լա կա նո րեն ցան կա նում, նա խընտ րում են ապ րել: Ի դեա լա-
կան հույ զե րը հիմն ված են մարդ կանց նա խընտ րություն նե րի վրա և  ի րենց 
մեջ կրում են հզոր մո տի վա ցիոն ուժ: Այս պի սով, ե թե ի րա կան հույ զը վե րա-
բե րում է հա կազդ մա նը, ա պա ի դեա լա կա նը` նպա տա կին [նույն տե ղում]: 
Ի րենց հե տա զո տություն նե րի արդ յուն քում բ. Կ նութ սոնն ու Ժ.  Ցա յը ե կան 
այն եզ րա կա ցության, որ մարդ կանց ի րա կան հույ զե րը տար բեր վում են 
նրա նից, թե ինչ են նրանք ի դեա լա կա նում ու զում զգալ: Ի րենց միջմ շա-
կու թա յին հե տա զո տություն նե րի արդ յուն քում  Ցայն ու հա մա հե ղի նակ նե րը 
ե կան այն եզ րա կա ցության, որ տար բեր մշա կու թա յին կողմ նո րո շում նե-
րով ան ձինք տար բեր վում են ի րենց ի դեա լա կան հու զա կան վի ճակ նե րով: 
Որ պես ի դեա լա կան հույ զե րի տար բե րություն նե րը պայ մա նա վո րող էա կան 
գոր ծոն`  Ցա յը նշում է մշա կույ թը [12]: Մ շա կու թա յին գոր ծոն նե րը ձևա վո-
րում են այն, թե ինչ են մար դիկ ա մե նից ա ռա վել գնա հա տում, դի տար կում 
որ պես բա րո յա կան, լավ և  ար ժա նի:  Հա մա պա տաս խա նա բար՝ մշա կույ թը 
պի տի պայ մա նա վո րի նաև այն, թե ինչ հու զա կան վի ճակ ներ են մար դիկ 
ցան կա նում ապ րել [11]: 

Ինչ պես ար դեն նշվեց վեր ևում, ի դեա լա կան հույ զերն ու նեն հզոր մո տի-
վա ցիոն ուժ:  Ծա գե լով մշա կու թա յին հիմ քից` նրանք ժա մա նա կի ըն թաց քում 
վե րած վում են նպա տակ նե րի: Ժ.  Ցա յը նշում է, որ մար դիկ կա տա րում են վար-
քա յին ընտ րությու նը, գի տակ ցա բար կամ ոչ, հիմն վե լով ի րենց ի դեա լա կան 
հույ զե րի վրա:  Հե ղի նա կը նաև ա ռա ջար կում է դի տար կել տրա մադ րություն 
ստեղ ծող վար քա յին ան հա տա կան, էթ նիկ և  ազ գա յին տար բե րություն նե րը 
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(հանգս տի կազ մա կեր պում, ե րաժշ տա կան նա խընտ րություն, թմրա դե ղե րի 
օգ տա գոր ծում)` հենց ի դեա լա կան հույ զե րով պայ մա նա վոր ված: 

Ժ.  Ցայն իր ա ռա ջադ րած հա յե ցա կարգն ան վա նել է հույ զե րի գնա-
հատ ման տե սություն (affect valuation theory) և, ին տեգ րե լով այն ի րա կան 
հույ զե րի մա սին առ կա էմ պի րիկ տվյալ նե րի հետ, ա ռա ջար կել է որ պես 
տե սության հիմք դի տար կել հետև յալ դրույթ նե րը.

1. ի դեա լա կան հու զա կան վի ճա կը տար բեր վում է ի րա կան հու զա-
կան վի ճա կից,

2. մշա կու թա յին գոր ծոն ներն ա ռա վել մեծ ազ դե ցություն են ու նե նում 
ի դեա լա կան հույ զե րի վրա, քան ի րա կան, իսկ խառն վածքն ա վե-
լի շատ ազ դում է ի րա կան հու զա կան, քան ի դեա լա կան վի ճա կի 
վրա,

3. ի րա կան և  ի դեա լա կան հույ զե րի միջև առ կա տար բե րություն-
նե րը դրդում են տրա մադ րություն ստեղ ծող վար քի (mood-produc-
ing behavior) (մար դիկ ձգտում են հնա րա վո րինս մո տեց նել միմ-
յանց ի րա կան և  ի դեա լա կան հու զա կան վի ճակ նե րը):  Վեր ջինս 
կար ևոր հիմք է տա լիս հո գե կան ա ռող ջության հա յե ցա կար գի 
զար գաց ման հա մար (որ պես սուբ յեկ տիվ ինք նազ գա ցո ղություն) 
[նույն տե ղում]: 

Այս պի սով, վե րը քննարկ ված տե սություն նե րի դրույթ ներն ա պա ցու-
ցում են, որ ան ձը մե կու սաց ված չէ, այն ձևա վոր վում, կա ռուց վում է ո րո-
շա կի մշա կու թա յին հա մա տեքս տում, ո րը հան դես է գա լիս ոչ թե որ պես 
պա սիվ մի ջա վայր, այլ ակ տի վո րեն մաս նակ ցում և  ան գամ պայ մա նա վո-
րում է ան հա տի Ես-ի զար գաց ման ըն թացքն ու տա լիս նրան ո րո շա կի 
ուղղ վա ծություն: Մ շա կու թա յին հա մա տեքստն ամ բողջ վին պա րու րում է 
Ես-ին, տա լիս նրան ուղղ վա ծություն և  այն հիմ նա կան կողմ նո րո շու մը, ո րի 
հի ման վրա նա հե տա գա յում կկազ մա կեր պի իր թե՛ ներ քին հո գե կան գոր-
ծըն թաց նե րը, թե՛ ար տա քին վարքն ու ակ տի վությու նը:  

 հե տա զո տության մե թո դա բա նության նկա րագ րություն

 Կա տար ված հե տա զո տության նպա տակն է՝ բա ցա հայ տել տար բեր 
մշա կու թա յին հա մա տեքս տե րում ա ռաջ նա յին սո ցիա լա կա նա ցում ան ցած 
հայ ե րի տա սարդ նե րի անձ նա յին ար ժե քա յին հա մա կար գի և Ես-ի ամ բող-
ջա կան զգա ցու մը պահ պա նե լու հա մար ի րա կան և  ցան կա լի ի դե լա կան 
հույ զե րի դրսևոր ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րը: 

Աշ խա տան քի վար կածն է. են թադր վում է, որ ան կախ միև նույն ազ գի 
պատ կա նե լության փաս տից, տե ղաբ նակ, հայ րե նա դարձ և սփ յուռ քա հայ 
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ե րի տա սարդ նե րի մեջ տար բե րություն ներ կլի նեն ար ժե քա յին կողմ նո րո-
շում նե րի հա մա կար գում և  ի րա կան/ի դեա լա կան հույ զե րի հա մադ րության 
մեջ:  

 Հե տա զո տության հա մար ա ռանձ նաց վել է 3 խումբ̀  ա մեն խմբում 30 մաս-
նա կից (20-25տ.)՝ հա վա սար սե ռա յին բաշխ մամբ (15 ի գա կան, 15 ա րա կան):

 Ա ռա ջին խմբում նե րառ վել են հայ ե րի տա սարդ ներ, ով քեր ծնվել և  
ապ րել են միայն  Հա յաս տա նում (քննարկ ման ըն թաց քում այս խում բը կան-
վա նենք տե ղաբ նակ ներ): 

Երկ րորդ խում բը կազ մել են հայ ե րի տա սարդ նե րը, ով քեր ծնվել և  առն-
վազն 9-10 տա րի ապ րել են այլ երկ րում, խո սում են հա յե րեն և  ներ կա յումս 
բնակ վում են  Հա յաս տա նում (ընտր վել են  Մեր ձա վոր Ար ևել քի երկր նե-
րում՝  Սի րիա, Ի րան,  լի բա նան, ա ռաջ նա յին սո ցիա լա կա նա ցում ան ցած 
հայ ե րի տա սարդ ներ. քննարկ ման ըն թաց քում այս խում բը կան վա նենք 
հայ րե նա դարձ ներ)։

Եր րորդ խում բը նե րա ռում է հայ ե րի տա սարդ ներ, ով քեր ծնվել և 
 ներ կա յումս բնակ վում են Արևմտ յան Եվ րո պա յի և ԱՄն տա րած քում և 
 հե տա զո տությա նը մաս նակ ցել են անգ լե րեն լեզ վով (քննարկ ման ըն թաց-
քում այս խում բը կան վա նենք սփյուռ քա հա յեր): 

 Հե տա զո տության ժա մա նակ կի րառ վել են հետև յալ մե թո դի կա նե րը. 
 Դի ման կար - ար ժե քա յին հար ցա րան (The Portrait Values 

Questionnaire- PVQIV)
 Հույ զե րի գնա հատ ման ին դեքս (Affect Valuation Index)
Շ. Շ վար ցի ար ժե քա յին հար ցա րա նը ներ կա յաց նում է 10 ար ժեք` հա մա-

պա տաս խան 10 սանդ ղակ նե րով (տե՛ս է ջեր 9-11):  Հար ցա րա նը թարգ ման-
վել և մ շակ վել է հա յե րեն1 [8]: 

 Հույ զե րի գնա հատ ման ին դեքս մե թո դի կան մշակ վել է Ժ.  Ցա յի և բ. Կ նութ-
սո նի կող մից ի դեա լա կան հույ զե րի (հու զա կան վի ճակ ներ, ո րոնք մար դիկ ցան-
կա նում են ապ րել) և  ի րա կան հույ զե րի (հու զա կան վի ճակ ներ, ո րոնք մար դիկ 
ի րա կա նում ապ րում են) տա րան ջատ ման նպա տա կով [12]:

 Վեր լու ծության ժա մա նակ ա ռանձ նաց վում են հու զա կան վի ճակ նե րի 
խմբեր` Ժ.  Ցա յի հույ զե րի վե րա բեր յալ հա յե ցա կար գին հա մա պա տաս խան2: 
Ինչ պես նշում են հե ղի նակ նե րը, մշա կու թա յին հա մա տեքս տում ի րա կա-

1 Հարցարանն ադապտացվել է հայերեն լեզվով ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի 
հետազոտական խմբի կողմից, պրոֆեսոր Շ. Շվարցի հետ համատեղ: Ընտրանքը կազմել է 
201 ուսանող, տվ յալները հավաքվել են 2010թ.։ 

2 Արդյունքների մշակման ժամանակ մենք կարողացանք կապ հաստատել հեղի-
նակների հետ էլ.փոստի միջոցով և նրանցից ստանալ հույզերի երկչափ քարտեզը, որը, որպես 
կանոն, կիրառվում է արդյունքների վերլուծության ժամանակ՝ իհարկե հարմարեցվելով 
ամեն կոնկրետ մշակութային համատեքստին, որի արդյունքում որոշ հույզեր սղվում ու չեն 
հաշ վարկվում:
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նաց վող ի րենց հե տա զո տություն նե րում նրանք հիմ նա կա նում օգ տա գոր-
ծում են բարձր ակ տի վությամբ դրա կան (բԱԴ) և  ցածր ակ տի վությամբ 
դրա կան (ՑԱԴ) հույ զե րը:  Հաշ վի առ նե լով մշա կու թա յին մի շարք փո փո-
խա կան նե րի ազ դե ցությու նը` հե տա զո տության ըն թաց քում մենք նույն պես 
մշա կել և  հար մա րեց րել ենք մե թո դի կան և  կենտ րո նա ցել հետև յալ հու զա-
կան վի ճակ նե րի վրա` խան դա վառ ված, ոգ ևոր ված, հրճված` որ պես բԱԴ և 
 հան դարտ, հան գիստ ու անվր դով` որ պես ՑԱԴ: 

արդ յունք նե րի վեր լու ծություն

 նախ անդ րա դառ նանք տա սը ար ժեք նե րի, այ նու հետև բարձր և  ցածր 
ակ տի վության դրա կան հույ զե րի վեր լու ծությա նը` հա մե մա տություն անց-
կաց նե լով ե րեք խմբում: Խմ բե րի ընդ հա նուր վեր լու ծությու նից հե տո 
կանդ րա դառ նանք տե ղաբ նակ, հայ րե նա դարձ և սփ յուռ քա հայ խմբե րի 
տղա նե րի և  աղ ջիկ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծությա նը: ն կար 1-ում և  
աղ յու սակ 1 և 1ա-ում ներ կա յաց ված են ե րեք խմբե րի ար ժե քա յին կողմ նո-
րո շում նե րի մի ջի նաց ված նշա նա կություն նե րը, ինչ պես նաև խմբե րի միջև 
ար ժեք նե րի նշա նա կա լի տար բե րություն նե րը:

Նկար 1. 1-ին (տեղաբնակ), 2–րդ (հայրենադարձ) և 3–րդ (սփյուռքահայ) խմբերի 
արժեքային կողմնորոշումների պատկերը 
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Աղյուսակ 1. արդյունքների կենտրոնական միտվածության արժեքները

արԺԵՔնԵր
Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3

M Std. 
dev. MRAT M Std. 

dev. MRAT M Std. 
dev. MRAT

Կոնֆորմու թյուն 4.47 0.69 0.21 4.56 0.83 -0.02 4.13 1.09 -0.54

Ավանդականու թյուն 3.89 0.75 -0.37 3.69 0.89 -0.88 3.62 0.95 -1.05

Կամեցողու թյուն 4.72 0.58 0.46 5.17 0.60 0.59 5.33 0.58 0.66

Ունիվերսա լիզմ 4.72 0.61 0.45 4.89 0.71 0.31 5.09 0.50 0.42

Ինքնուրույնություն 4.65 0.84 0.39 5.22 0.49 0.64 5.38 0.64 0.71

Ստի մուլ յա  ցիա 4.24 0.70 -0.03 4.68 0.80 0.10 4.87 0.68 0.20

Հեդոնիզմ 3.65 1.24 -0.62 4.31 1.35 -0.26 4.69 0.71 0.02

նվաճում 4.00 1.04 -0.26 4.70 0.79 0.13 4.93 0.89 0.26
Իշխանություն 2.87 0.97 -1.39 3.19 1.10 -1.39 3.51 1.29 -1.15

Անվտանգություն 4.61 0.72 0.34 4.76 0.64 0.19 4.67 0.66 0.01

Աղյուսակ 1ա. ստյուդենտի t-չափանիշով ստացված արդյունքների տարբերությունները   
երեք խմբերի միջև

արԺԵՔնԵր Խումբ 1-2 Խումբ 1-3 Խումբ 2-3

Կոնֆորմություն 1.31 3.56*** 2.35*

Ավանդականություն 2.60* 3.56*** 0.78

Կամեցողություն -1.06 -1.59 -0.52

Ունիվերսալիզմ 0.92 0.22 -0.74

Ինքնուրույնություն -1.53 -1.86 -0.49

Ստիմուլ յացիա -0.74 -1.59 -0.56

Հեդոնիզմ -1.15 -2.78** -1.07

նվաճում -1.97 -2.59* -0.77

Իշխանություն -0.02 -0.99 -0.88

Անվտանգություն 1.06 2.46* 1.28

p*<0,05; p**< 0,01; p***< 0,001

Ինչ պես եր ևում է բեր ված տվյալ նե րից, կոն ֆոր մության ցու ցա նիշն 
արևմտ յան երկր նե րի սփյուռ քա հա յե րի մեջ ա վե լի ցածր է, քան տե ղաբ-
նակ հայ ե րի տա սարդ նե րի և  հայ րե նա դարձ հայ ե րի տա սարդ նե րի: 



247

 Ցու ցա նիշ նե րը տե ղաբ նակ և  հայ րե նա դարձ ե րի տա սարդ նե րի խմբե րում 
ա ռանձ նա պես շատ չեն տար բեր վում, իսկ սփյուռ քա հա յե րի հետ տար բե-
րություն նե րը վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի են: Ա վան դա կա նության դեպ քում 
պատ կե րը մի փոքր այլ է. նշա նա կա լի տար բե րություն է ստաց վել ա ռա-
ջին խմբի հա մար, այ սինքն՝ տե ղաբ նակ հա յերն ա վե լի շատ են տար բեր-
վում ի րենց ա վան դա կա նությամբ հայ րե նա դարձ նե րից և սփ յուռ քա հա յե-
րից: ն շա նա կա լի տար բե րություն ներ են ստաց վել նաև հե դո նիզմ, իշ խա-
նություն և  անվ տան գություն ար ժեք նե րի հա մար տե ղաբ նակ և սփ յուռ քա-
հայ ե րի տա սարդ նե րի միջև: 

Ըստ տե սության, հա մա ձայն ար ժեք նե րի դի նա միկ կա ռուց ված քի` 
կոն ֆոր մությու նը, ա վան դա կա նությունն ու անվ տան գությու նը կազ մում 
են ար ժեք նե րի այն խում բը, ո րոնք հա րում են պահ պա նո ղա կա նությա նը: 
 Միև նույն ժա մա նակ, այդ ար ժեք ներն ու նեն սո ցիա լա կան ուղղ վա ծություն, 
իսկ վար քի մեջ ար տա հայտ վում են տագ նա պա լի, ան հա ջո ղությու նից խու-
սա փե լու և վ տանգ նե րից պաշտ պան վե լու մի տում նե րով:              

 Վե րը քննարկ ված տվյալ նե րի հի ման վրա կա րող ենք եզ րա կաց նել, 
որ տե ղաբ նակ հայ ե րի տա սարդ նե րը մյուս եր կու խմբե րից տար բեր վում 
են սո ցիա լա կան ուղղ վա ծություն կրող պահ պա նո ղա կան բո լոր ար ժեք նե-
րով: Այդ ար ժեք նե րից միայն կոն ֆոր մության պա րա գա յում են տե ղաբ նակ 
և  հայ րե նա դարձ ե րի տա սարդ նե րը նման, անվ տան գությամբ տար բեր վում 
են սփյուռ քա հա յե րից, իսկ ա վան դա կա նությամբ կտրուկ տար բեր վում են 
և՛ հայ րե նա դարձ նե րից, և՛ սփյուռ քա հա յե րից: Տ րա մա բա նո րեն կա րե լի 
է մեկ նա բա նել նաև մյուս արդ յունք նե րը:  Պահ պա նո ղա կան ար ժեք նե րի 
ար տա հայտ վա ծության պա րա գա յում տե ղաբ նակ հայ ե րի տա սարդ-
նե րը տար բեր վում են սփյուռ քա հա յե րից նաև, տվյալ դեպ քում, նվա ճում 
և  հե դո նիզմ ան հա տա կան ուղղ վա ծություն ու նե ցող ար ժեք նե րի ցածր 
ար տա հայտ վա ծությամբ: 

 Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ի տար բե րություն սփյուռ քա հա յե րի, տե ղաբ-
նակ հա յե րը տար բեր վում են կո լեկ տի վիս տա կան մշա կույ թին հա տուկ 
ար ժեք նե րով, ին չը հաս կա նա լի է` հաշ վի առ նե լով սո ցիա լա կա նաց ման տար-
բեր մշա կու թա յին մի ջա վայ րե րը:  Հե տաքրք րա կա նը, սա կայն, այն է, որ հայ-
րե նա դաձ ե րի տա սարդ նե րը, սո ցիա լա կա նա ցում անց նե լով ար ևել յան մշա-
կույթ ու նե ցող երկր նե րում, հիմ նա կա նում ի րենց ար ժե քա յին կողմ նո րո շում-
նե րով չեն տար բեր վում արևմտ յան երկր նե րում ապ րող ե րի տա սարդ նե րից՝ 
բա ցա ռությամբ կոն ֆոր մության ար ժե քից: 

 Հե տաքր քիր է նաև դի տար կել ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րի միջ սե-
ռա յին տար բե րություն նե րը ե րեք խմբե րի միջև: 
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Աղ յու սակ 2 . ստ յու դեն տի t-չա փա նի շի ար ժեք նե րի գեն դե րա յին  
տար բե րություն նե րը ե րեք խմբե րի միջև

արԺԵՔնԵր
աՂՋիկնԵր  տՂանԵր

 Խումբ 
1-2

 Խումբ 
1-3

 Խումբ 
2-3

 Խումբ 
1-2

 Խումբ 
1-3

 Խումբ 
2-3

 Կոն ֆոր մություն 3.016** 3.421** 0.653 -1.248 2.321* 2.879**
Ա վան դա կա նություն 3.028** 3.999*** 1.033 0.883 1.308 0.273
 Կա մե ցո ղություն -1.402 -1.766 -0.456 -0.358 -0.083 0.207
Ու նի վեր սա լիզմ 1.428 1.806 -0.111 -0.314 -1.058 -0.675
Ինք նու րույ նություն -2.39* -2.502* 0.086 0.403 -0.702 -1.266
Ս տի մուլ  յա ցիա -0.613 -0.258 0.434 -0.576 -2.641* -1.41
 Հե դո նիզմ -1.728 -4.079*** -0.825 0.547 -0.529 -1.003
ն վա ճում -1.926 -2.169* -0.37 0.401 -1.948 -1.029

Իշ խա նություն 0.736 -1.309 -1.784 0.85 -0.169 0.306
Անվ տան գություն -0.288 1.261 1.779 0.509 2.218* 0.365
p*<0,05; p**< 0,01; p***< 0,001

Աղ յու սակ 2-ի տվյալ նե րից ակն հայտ եր ևում է, որ ար ժե քա յին կողմ-
նո րո շում նե րում աղ ջիկ նե րի մեջ նշա նա կա լի տար բե րություն ներն ա վե-
լի շատ են, քան տղա նե րի, ընդ ո րում՝ այդ տար բե րություն նե րը ցույց են 
տա լիս, որ տե ղաբ նակ հայ աղ ջիկ ներն ա ռա վել շատ տար բեր վում են ինչ-
պես սփյուռ քա հայ, այն պես էլ հայ րե նա դարձ աղ ջիկ նե րից:

 Դի տար կենք, թե ո րոնք են այդ տար բե րություն նե րը:  նախ՝ նշենք, 
որ ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րի տար բե րություն նե րը հայ րե նա դարձ և 
սփ յուռ քա հայ աղ ջիկ նե րի միջև նշա նա կե լի չեն: Ինչ վե րա բե րում է տե ղաբ-
նակ հայ աղ ջիկ նե րի ար ժեք նե րի տար բե րությա նը, ա պա վեր լու ծության 
այս փու լում հստակ եր ևում է, որ  Հա յաս տա նում սո ցիա լա կա նա ցում 
ան ցած աղ ջիկ նե րը հստակ տար բե րություն ներ ու նեն ինչ պես հայ րե նա-
դարձ, այն պես էլ սփյուռ քա հայ աղ ջիկ նե րի հա մե մատ, ի տար բե րություն 
 Հա յաս տա նում սո ցիա լա կա նա ցում ան ցած տղա նե րի: Այս պես, օ րի նակ, 
տե ղաբ նակ աղ ջիկ նե րի մեջ նշա նա կա լի բարձր են սո ցիա լա կան ուղղ վա-
ծություն կրող կոն ֆոր մության և  ա վան դա կա նության ար ժեք նե րը և՛ հայ-
րե նա դարձ աղ ջիկ նե րի, և՛ սփյուռ քա հայ աղ ջիկ նե րի հա մե մատ: Անձ նա յին 
ուղղ վա ծություն ու նե ցող ար ժեք նե րի պա րա գա յում ևս  կան հստակ տար-
բե րություն ներ. ինք նու րույ նություն ար ժե քի պա րա գա յում նշա նա կա լի 
տար բե րություն ներ են գրանց վել ինչ պես տե ղաբ նակ և  հայ րե նա դարձ 
աղ ջիկ նե րի, այն պես էլ տե ղաբ նակ և սփ յուռ քա հայ աղ ջիկ նե րի միջև, 
ին չը ցույց է տա լիս, որ սփյուռ քա հայ և  հայ րե նա դարձ աղ ջիկ նե րը, ո րոնք 
ա ռաջ նա յին սո ցիա լա կա նա ցում են ան ցել շատ տար բեր՝ ար ևել  յան և  
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արևմտ յան մշա կու թա յին մի ջա վայ րե րում, այ նուա մե նայ նիվ, տար բեր-
վում են  Հա յաս տա նում սո ցիա լա կա նա ցում ան ցած աղ ջիկ նե րից վար քով 
և  պատ կե րա ցում նե րով, ի րենց ան կա խությամբ: Ան հա տա կան ուղղ վա-
ծություն ու նե ցող այլ ար ժեք նե րով` հե դո նիզմ և ն վա ճում, տար բե րություն-
ներ են ստաց վել միայն տե ղաբ նակ և սփ յուռ քա հայ աղ ջիկ նե րի միջև, ինչ-
պես և  ամ բողջ ընտ րան քի արդ յունք նե րի վեր լու ծության ժա մա նակ: Այս-
պի սով, ստաց ված տվյալ նե րի հի ման վրա կա րե լի է փաս տել, որ տե ղաբ-
նակ աղ ջիկ նե րի մեջ ա վե լի ար տա հայտ ված են պահ պա նո ղա կան ար ժեք-
նե րը, իսկ հայ րե նա դարձ աղ ջիկ ներն ի րենց ար ժեք նե րով ա վե լի մոտ են 
սփյուռ քա հա յե րին, ո րոնք մե ծա ցել և  ապ րում են արևմտ յան երկր նե րում: 

Այժմ անդ րա դառ նանք տղա նե րի տվյալ նե րի վեր լու ծությա նը: Ե թե 
հայ րե նա դարձ և  տե ղաբ նակ տղա նե րի ար ժեք նե րի միջև կա րե լի է տես նել 
տար բե րություն սփյուռ քա հա յե րի հետ միայն կոն ֆոր մության ար ժե քի ա ռու-
մով, ա պա տե ղաբ նակ և սփ յուռ քա հայ տղա նե րի միջև տար բե րություն ներն 
առ կա են ևս  եր կու ար ժեք նե րի ա ռու մով` ստի մուլ  յա ցիա և  անվ տան գություն: 
Այս պի սով, սփյուռ քա հայ տղա նե րի մեջ նշա նա կա լիո րեն բարձր է անձ նա յին 
ուղղ վա ծության ստի մուլ  յա ցիա յի ար ժե քը, զգա լիո րեն ցածր են սո ցիա լա-
կան ուղղ վա ծություն կրող կոն ֆոր մության և  անվ տան գության ար ժեք նե րը, 
ի տար բե րություն տե ղաբ նակ տղա նե րի: Սփ յուռ քա հայ ա րա կան սե ռի ե րի-
տա սարդ նե րի պա րա գա յում, տե ղաբ նակ հայ ե րի տա սարդ նե րի հա մե մատ, 
ա ռա վել ար տա հայտ ված են անձ նա յին ուղղ վա ծության ար ժեք նե րը և  ա վե-
լի քիչ՝ պահ պա նո ղա կա նության սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության ար ժե քա յին 
կողմ նո րո շում նե րը:

Այժմ անդ րա դառ նանք հույ զե րի գնա հատ ման ին դեքս մե թո դի կա յի 
արդ յունք նե րի վեր լու ծությա նը [12]: 

Աղ յու սակ 3.  հույ զե րի գնա հատ ման ին դեք սի արդ յունք նե րի  
կենտ րո նա կան միտ վա ծության ար ժեք նե րը

 հույ զե րի գնա հատ ման ին դեքս
Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3

M St d.  De v M Std. Dev M Std. Dev

իդեալական ԲաԴ 3 .2 9 0.77 3.79 0.79 3.83 0.65

իրական ԲաԴ 2 .64 0 .79 2.88 0.93 2.89 0.86

իդեալական ՑաԴ 3 .5 6 0.87 3.68 0.80 2.99 0.71

իրական ՑաԴ 3.0 6 0 .63 3.04 0 .68 2. 43 0.79 
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Ա ղյուսակ  3ա. ստյ ուդեն տի  t-չափ ան իշով  ստա ցվ ած ա րդյունքն երի  
տարբե րությունները  եր եք խմբ երի մ իջև

 հույզ երի գնահատ ման ինդեքս Խ ում բ  1-2 Խումբ 1-3 Խումբ 2-3

իդեալական  Բ աԴ -2.495* -2.971** -0.239

իրա կան  Բ աԴ -1.038 -1.136 -0.048

իդեալական  Ց աԴ -0.566 2.734** 3.478***

իրական ՑաԴ 0.076 3.338** 3.21**

p*<0 ,05 ; p**< 0,01; p***< 0 ,0 01

Ա ղ յ ուսակ 3 -ի  և 3ա-ի  տվյալն երի  համաձայն ̀ առաջ ին,  երկրորդ և 
 երր որդ խ մբերը  տար բե րվում ե ն  միմյան ցից  ի րենց իդեալական հուզ ակ ան 
վ իճակների ՝ բԱԴ-ի (բարձր ակտիվությամբ  դրական)  և ՑԱԴ- ի (ցածր  
ա կտի վությամ բ դրական) միջին ցուցանիշներով :  նախ՝  ցու յց  տանք  բԱ Դ և 
 ՑԱԴ տարբերու թյունն երը յ ու րա քանչյուր խմբի  հ ամար , ապա հա մեմատենք 
ա յդ  հույ զե րը  եր եք խմբերի միջև: Իր ակ ան և ի դե ալակ ան  բԱԴ և  ՑԱ Դ 
հույզերի տարբե րությունը յուր աքանչյուր խ մբ ի հա մա ր  ցույց է  տալիս,  թ ե 
ցանկ ալի  և  իրական ապր վո ղ հուզակ ան վիճ ակնե րի միջև  տարբերություն-
ներ գոյությու ն  ունե ն, թե ո չ:  Որ քա ն մե ծ  է  տա րբերությունն  իդեա լա կանի և 
 իր ական ի միջ և,  այնք ան  ավ ել ի է արտա հա յտված իրակ ան  և  իդեալա կան 
հ ույզերի միջև դիս ոնա նս ը, և նույնքա ն  սուր է այ դ  իդ եալակ ան  հույզն իրակ-
անում  ունե նալ ու  և  ապրելու ձգտ ում ը:  Եթե տե ղա բնակնե րի  խմ բում ի դե-
ալական  հ ուզա կան վիճակներում առավ ել  ա րտահ այ տված  է  ՑԱ Դ-ը, իսկ 
հայրենադարձների պա րագայում բԱԴ-ը  և  ՑԱ Դ- ը մոտ են իրար, ապա 
ս փյ ուռք ահայերի խմբում հ ստակ է ար տա հա յտվա ծ  բԱԴ-ը:  Ընդ  որ ու մ,  հայ-
րե նադարձն երի և  ս փյուռ քահայերի իրա կա ն ապրվող և  իդ եալա կան  բԱԴ 
հույ զերի միջև տա րբ երու թյուններն ա վել ի վ առ  են  ար տահայ տվ ած,  ք ան 
տեղաբնակն եր ի իրական և իդե ալ ական բԱ Դ հու յզ երի  մ իջև, իսկ իրա կա ն 
ապրվող և  իդ եալա կան  ՑԱԴ հույ զերի միջև տար բե րություն ներն  ավ ելի 
վառ են  հա յրե նա դարձներ ի,  ա վելի քիչ՝ տեղաբն ակ նե րի , և նվազագույ նն են 
ս փյուռք ահ այերի  մ եջ : Այսպիսով, տ եղաբնա կն եր ի պարագայում  ՑԱ Դ հու-
յզ եր ունենալու ձ գտ ու մն ա վե լի արտահայտված է, հայ րենադա րձ ների մեջ 
 բԱԴ և  ՑԱԴ հ ու յզեր ապրելու ձգտում ը  գր եթե հավա սար է,  իսկ սփյուռք-
ահայեր ի  ձգտումը՝ ապր ել  բԱԴ  հույզեր ,  առ ավել վառ է արտահա յտված,  և  
նվազագու յնն է  Ց ԱԴ  հ ույզեր  ա պրել ու ձգտումը: 

նշանակալի  տա րբ երություն է  նկ ատվում  բ ԱԴ  իդեալակ ան հույ զ 
ապր ելու պարագայ ում ինչպ ես  առաջ ին և  երրորդ,  այնպ ես  է լ առ աջ ին և 
երկրոր դ խմբերի երիտա սա րդնե րի միջև . այսինք ն՝ բաձ ր  ակ տիվությ ան 
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դ րական հ ու յզեր ունենա լու ցա նկություն ն  ավել ի  վառ է ա րտահ այ-
տվ ած  հայրենադարձն եր ի և  սփյուռք ահա յեր ի  մեջ, ի տա րբե րությու ն 
 տե ղաբնակնե րի : ՑԱԴ  ի դե ալական և  ի րա կան հույ զերի  պար ագայում 
նշա նակալի  տարբե րությու ննե ր են ստաց վել ինչպես  առաջի ն և  երրորդ, 
 այնպես էլ ե րկրորդ և  երր որդ խմ բեր ի  մի ջև, այսինք ն՝  տ եղաբ նա կ և 
հայրենադար ձ հայ երիտաս ար դներ ը նման ե ն միմյան ց ցածր  ա կտ-
իվությա մբ դ րական  հույ զե ր ունենալու ց անկությ ամ բ և ի րակ անում այդ 
 հույզե րն ապրելու  առ ու մո վ, ի տա րբ երություն սփյուռք ահ այե րի:

Այսպիս ով,  կարող են ք  եզ րակա ցն ել, որ տեղաբն ակ հայ  ե րի-
տասարդների խ մբ ու մ,  ո րտեղ  գերակա յու մ  էին պահպ ան ողա կա  նության, 
ս ոց իա լական կե նտ րո նացվ ած ությա ն ա րժ եքային  կո ղմ  նորո շու մն երը, 
ի դե ալական  հ ուզա կան վիճակներում  առա վել արտա հա յտված  է ց ած ր 
ակտիվությամբ հուզ ակ ան  վիճակներ ի ձգ տումը,  իս կ  հայր են ադարձ 
և  սփյուռ քահայ ե րիտասարդների խ մբ եր ում, որո նց  հա տուկ է ր նաև 
անհատա կան  կ ենտրոնաց ված ություն  կր ող արժե քն երի դր սևոր ու մը, իդե-
ալ ակ ան հուզական ապրու մն երու մ գերակա յում էի ն  բարձր  ակտ իվ ությամբ  
դրական հուզա կան  վ իճակները :  Ինչպե ս  նշ ված  է իդեալական  հույզե րի 
հայեց ակարգում , ցածր  ա կտիվությամբ դրակ ան  հույզեր ն առ ավել բնորո շ 
 են ա րևել յան մշ ակույթի ն, ի  տարբե րությու ն ար ևմտյան  մշ ակույ թի, որտեղ 
խրախու սվ ում  և ամրապ նդվում ե ն բար ձր  ակտ իվության դրակ ան  հույզեր:

Հ ետ աքրքիր  է  նաև ան դրա դառնալ հ ու յզերի  գն ահատման  ի նդեք սի 
մ իջ խմբային ս եռա յին տարբե րու թյուններին :  

Աղյու սակ  4 . ստյուդ են տի t-չա փա նիշի  արժ եք ների  գենդերա յին  
տարբ երու թյ ուններ ը ե րեք խմ բերի մի ջև

 հույզ եր ի գն ահ-
ատման ին դեք ս

աՂՋիկնԵր  տՂանԵր
Խումբ 

 1-2 
Խ ումբ 

1-3
Խումբ 

2-3
Խումբ 

1-2
Խումբ 

1-3
Խումբ 

2-3
Ի դե ալական բԱԴ -3.777*** -3.918*** 0.568 -0.077 -0.518  -0. 48 

Իրական բԱԴ -2.218* -0.875 1.405 0.743 -0.989 -1.45 9

 Իդեալական ՑԱԴ -0.908 1.345 2.614* 0.0149 3.199** 2.95**

Իրական ՑԱԴ -0.088 2.652* 2 .57 1* 0.013 1. 731 1.602

p *<0,05;  p**<  0,0 1;  p***< 0,00 1

 Աղ յ ուսա կ 4-ից  ե րևում է, որ երեք խ մբ երի  աղջիկներ ի միջև տա րբ-
երություններն ա վե լի շ ատ ե ն,  քան  տղա նե րի երեք խմբե րի միջև : 
 Դիտա րկենք այդ տար բե րությունն եր ը:  Իդեալա կան  բ ԱԴ հույզերն 
ար տահ այտ վա ծ են  սփ յուռքահա յ և  հ այրենադարձ ա ղջ իկների  մ եջ , 
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իսկ տեղաբնակն եր ի պարա գա յում իդե ալ ական  բԱԴ հույզեր ը նշանակ ալ ի 
ցա ծր են: Ա յդպիսի նշա նա կալի տարբերություն  չի  ն կատվում  տղ ան երի 
եր եք  խմբ երի  միջև: Իրակա ն բԱԴ հույզե րի  պարագա յու մ  նշ անակալի 
տա րբ երություննե ր են ստա ցվ ել  միայն տ եղ աբ նակ և հայրե նադ արձ աղ ջի-
կների միջև,  այ սինքն՝ իրական ու մ հա յրենադար ձ հայ աղ ջիկներն ավ ել ի 
շա տ են ու նեն ում  բ արձր  ակտ իվ ությամբ դրակ ան  հույ զե ր,  ի տարբե-
րություն տ եղ աբնա կներ ի: Իդեալակա ն ՑԱԴ հ ույզեր ի պ արագայում 
նշանակա լի տարբ եր ություն ներ են ստ ացվ ել  երկր որդ և եր րորդ խմբ եր-
ում ինչ պե ս տղան եր ի, ա յնպես էլ աղջ իկների  հա մար,  մ իևնու յն  ժամանակ 
ա յդպիսի տարբերություն  է գրանցվել տղ աների առաջի ն  և  երրորդ խ մբ-
երի  միջ և:  Այ ս տվյալները ցույ ց են  տալիս,  որ հայրե նադարձ  տ ղա ների և 
 աղջի կնե րի մեջ  ց ած ր ակտիվությամբ դ րական հույ զեր ունեն ալու ց անկ-
ու թյունը  նշ ան ակալի բարձր  է  արև մտ յան ե րկրներում  բնակվ ող  աղջ իկն-
երից և  տ ղա ներից, իսկ տեղ աբ նակնե րի համ ար  այդպիսի տար բե րությ ու-
նը  նշանակալի է  մ իայն  տղան երի համար : Իրա կան  Ց ԱԴ հույզերի պարա-
գայում  մի այ ն առաջ ին  և ե րկրորդ  խմբերի աղջիկ նե րի համա ր է գրան ցվ ել  
նշանակա լի  տ արբերու թյ ուն  երրոր դ խ մբի հա մե մատ, այսինքն ՝ իրականում 
 հա յրեն ադարձ և  տեղաբնակ  աղջիկներն ավել ի  շատ են  ապ րում ցածր 
ա կտ իվությամ բ  դր ական հույ զեր,  քան  ս փյուռք ահա յ աղ ջիկ ները:  

Այսպի սով, գենդերային  տա րբեր ությունն երի վերլ ուծությունը ցու յց է  
տալիս,  ո ր բարձր ակտ իվ ությ ամբ դրա կա ն  հույզեր ա պրել ու  ցանկությ ու նն 
ավելի վառ  է  արտա հայտված  հա յրե նա դարձ և սփյուռքա հա յ աղ ջիկների 
 մեջ, ի տ արբերություն տե ղաբն ակների,  ի սկ ցածր ակտ իվ ությ ամբ 
դր ակա ն հույ զեր  ա պր ելու ցանկությունն ա վե լի  վառ է արտա հա յտվա ծ 
տեղաբնակ  և  հա յր ենադարձ  հա յ  տղան երի  պարագայում,  ի տարբե-
րություն սփ յուռքահայե րի: 

Ե զրակա ցություններ  և  քննարկ ում

Այսպ իսով, հ իմ նվելով  ս տա ցված  արդ յունքներ ի  վր ա՝ կարել ի  է  անել  
հ ետևյալ  հի մնակ ան  եզրակացությու նները.

•	 Արժ եքա յին կողմն որ ոշ ումն երի վերլ ուծ ու թյունը  ցու յց է տալիս, որ  
տ եղ աբ նակ հայ  ե րի տա սարդնե րն  ակ նհ այտորեն  տա րբեր վում 
են  ս փյուռք ահա յե րից պահ պանող ական և սո ցիա լա կան  
ուղղվածությու ն  ունեցող ար ժե քն երով, ինչը  հ ատ ու կ է կո լեկ-
տիվիստական  մշ ա կույթներ ին :  Եվ հ ակ առակը,  ս փյ ուռքահայ-
եր ը տա րբերվու մ  են տեղ աբն ակ  հայ եր իտասա րդներից ա նհ-
ատ ակ ան  ու ղղ վածությ ուն ուն եցող արժեքնե րո վ, ի նչը  հատուկ  է  
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ի նդիվիդուալիստակ ան մշակու յթ ներին: Այ ս տ ար բերու թյուն ներ ն 
 օր ինաչափ  ե ն  այդ  խմ բերի և ՛ տղան երի,  և՛ աղջիկների  համ ար: 
Հայ րենադարձ եր իտասարդն երը կարծե ս մ իջ ան կյալ տե ղ ե ն 
զբաղ եցնում  վե րը  նշված ե րկ ու  խմբ եր ի միջև:  Հայրենա դա րձ 
ա ղջիկ ներն իրենց  ա րժեքայ ին  կո ղմնորոշում ներում  չունեն 
 տա րբեր ությ ուններ  սփ յուռքա հայ  ա ղ ջիկ ների հետ,  սակայն  ուն են 
տար բեր ու թյունն եր  տեղաբնակ աղ ջի կն երի հետ , ը նդ  որում ՝ 
տ եղ աբն ակ  աղջիկները տ ար բե րվում ե ն հ այ րենադ արձ  աղ ջի-
կներից  կո լե կտ իվ իստ ակ ան, իս կ հ այ րենադ արձ  ա ղջ իկները տ եղ-
աբնակն երից`  ինդ իվ իդուալ իս տակա ն ար ժեքներ ով:  Հայրեն ադ-
արձ տղաներ ը չունե ն արժեք նե րի տ արբերությու նն եր տեղա բն ակ 
տղաների հետ,  սակ այն  ունեն  տա րբերու թյու ն  սփյուռ քահ այ տղա-
ներ ի հետ  միա յն կ ոնֆ որմության արժ եքով: 

•	 Հույ զե րի գն ահա տման ինդեքս ի  վերլուծ ու թյու նը ցու յց  է տալիս, որ 
 հուզակ ան  ո լորտու մ  սփ յուռ քահ այ  երիտաս արդն երն ավ ելի շատ  
են  հակված  ունենա լու  ին դիվիդուալի ստակա ն  մշակույթին հատուկ  
ա պր ումն եր, ին չը տրամ աբա նա կա ն  է` հաշվի  առնելով այն , որ այ դ 
ե րի տասարդ նե րն  իրենց  սո ցիա լական աց ու մն ա նցել ե ն արևմտյ-
ան  մշակ ութ ային միջ ավայրում:  Տ եղ աբնակ  երի տա սար դն երն իրե-
նց հ ուզակա ն ոլորտ ում  հակվա ծ ե ն  ու նենալու  կո լեկտ իվ իստակա ն 
մշ ակույթ ին  հա տուկ  ապրում նե ր: Հայր ենադարձ երիտ ասարդն-
եր ի նմանու թյա ն և  տար բերության պատ կերը միարժե ք  չէ . խմբե-
րի  ը նդհա նուր վ երլուծու թյ ունը  ցու յց է տալիս, որ հա յր ենադարձ  
երիտա սա րդ նե րն  իր են ց հուզակ ան ոլորտում  ձգ տու մ  են ուն ենալ  
ինչպես  ինդիվիդ ու ալ իստական , ա յնպե ս է լ կոլեկտիվիստ ական 
ապրում նե ր,  սակայն  գե նդերայ ին վերլու ծությունը  ցու յց  է  տա լիս, 
որ  հայ րենադա րձ տղաներ ը հակված են  ու նե նալու կոլե կտ իվ իս-
տա կան  մ շակույթ ին հ ատուկ  հույզեր,  իսկ աղջի կները`  նա և ինդիվ-
իդուալիստական մշակ ու յթ ին հատ ու կ  հույ զե ր:

Ինչպ ե՞ ս  կա րելի է  բաց ատ րել ա յն ,  որ հայր ենա դա րձ եր իտ ասա րդների , 
 մասնավո րապե ս՝ ա ղջիկների պարագ այ ում ա րժ եք ների  հ ամակարգում 
առ ավ ել նմա նություններ  կան սփյուռք ահայ  եր իտասարդների հետ :  Սա  
բավակ ան  հ ետաք րքիր ա րդյուն ք է ̀  հաշվի  առն ել ով  ա յն, որ հ այրենադար ձ 
ե րիտասար դնե րն  իրենց  ա ռաջ նային սոցիալա կանաց ու մն ան ցել են  
ա րևել յան մշակութա յին  միջա վայրում: Այ ս արդյ ուն քների  համա ր  կար ելի 
է  միա յն  ենթա դրությ ուններ  անել,  որ ը լր ացու ցի չ ուսումնաս իրման և 
 վերլուծության կարիք ունի :  Ենթադրու թյ ուններ ից  մե կը կարո ղ  է լինել  այն, որ 
ա յլ  կրոն  և մշակ ու յթ ուն եց ող մ իջա վայրու մ հայ երը ստիպվա ծ են  պա հպանե լ 
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 իր են ց  ազգ այ ին հոգ եկե րտ վածք ը,  ին չը  կարող է  նպ աստե լ ավելի  ին դի վիդ-
ու ալիստակ ան ա րժեքն երի առ աջացմանը, ի հա կա դրություն կոլեկտիվի-
ստ ակ ան մշակույթի,  ո րը  բնո րոշ է ա յն  ե րկրներին ,  որտ եղ  ծնվել և մեծացել 
են մեր  հ ետա զոտությա ն  հայ րե նադար ձ մ աս նակիցն երը:  
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