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անՁնաՅին ԳԾԵր Եվ աՈՒտՈկարԾրատիպԵր. 
համԵմատական ՈՒսՈՒմնասիրՈՒԹՅՈՒն հաՅԵրի, 
հՈՒՅնԵրի Եվ ասՈրինԵրի ՕրինակՈվ

Աստղիկ Սերոբյան

ներածություն

 Հայտ նի է, որ ինք նության ձևա վո րու մը և  գոր ծա ռույթ նե րը են թարկ վում 
են հա սա րա կության գո յատև ման և  զար գաց ման ո րո շա կի սո ցիալ-քա ղա-
քա կան, սո ցիալ-տնտե սա կան, սո ցիալ-հո գե բա նա կան օ րի նա չա փություն-
նե րի: չ նա յած այն մեծ հնա րա վո րություն նե րին, ո րոնք ա ռաջ են գա լիս 
տար բեր մշա կույթ նե րի ներ թա փանց ման և  հա ղոր դակց ման արդ յուն քում, 
միև նույն ժա մա նակ սրվում է ազ գա յին նույ նության և  պատ կա նե լության 
հար ցը, մա նա վանդ, երբ մի ազ գի ներ կա յա ցու ցի չը հա մե մատ վում է այլ 
ազ գի ներ կա յա ցուց չի հետ:  Հա յաս տա նում, որն ա ռա վե լա պես մո նոէթ նիկ 
է հա մար վում իր մշա կու թա յին պատ կե րով, այ նուա մե նայ նիվ, ապ րում են 
ազ գա յին փոք րա մաս նություն ներ, ո րոնք փոր ձում են պահ պա նել ի րենց 
ինք նա տի պությու նը:

Այս հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են հա յե րի և  ո րոշ ազ գա յին փոք րա մաս-
նություն նե րի ազ գա յին ինք նության ո րոշ բաղ կա ցու ցիչ նե րի վեր լուծ մանն 
ուղղ ված սո ցիալ-հո գե բա նա կան ու սում նա սի րության արդ յունք նե րը։  նախ 
քննարկ վել են ին դի գեն հո գե բա նության ձևա վոր ման նա խադր յալ նե րը 
և  ան ձի վե րա բեր յալ հիմ նա կան դրույթ նե րը, այ նու հետև վեր լուծ վել են 
ազ գա յին բնա վո րություն, ազ գա յին կարծ րա տի պեր հաս կա ցություն նե րը 
և  վեր ջում քննարկ վել են հա յե րի, ա սո րի նե րի, հույ նե րի անձ նա յին գծե-
րի, ինչ պես նաև ինք նըն կալ ման, աու տո կարծ րա տի պե րի տար բե րություն-
նե րի և ն մա նություն նե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված հե տա զո տության 
արդ յունք նե րը:

ին դի գեն հո գե բա նություն

 Հատ կա պես 20-րդ  դա րի երկ րորդ կե սից հե տո շա տա ցել են էթ նի-
կա կան կամ ազ գա յին ինք նության վե րա բեր յալ հե տա զո տություն նե րը, 
ստեղծ վել են բազ մա թիվ տե սություն ներ: Այդ տե սություն նե րը կա րե լի է 
բա ժա նել եր կու մեծ հա կա դիր խմբե րի: Ա ռա ջին խմբի տե սություն ներն 
ան ձը դի տար կում է որ պես ի ծնե տրված բնա վո րության կա յուն գծե րի և 
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 հատ կություն նե րի հա մա խումբ: Երկ րորդ խմբի տե սություն նե րը, ո րոնք 
կոչ վում են նաև մշա կու թա յին կամ ին դի գեն տե սություն ներ, ան ձը և ն րա 
մշա կու թա յին մի ջա վայ րը դի տար կում են միա սին, ի րար հետ փոխ կա-
պակց ված [7, 10, 22]: 

Այս պի սի փո փո խություն նե րը ո րոշ չա փով պայ մա նա վոր ված են 
ժա մա նա կա կից ան ձի հո գե բա նության մեջ բնա վո րության գծե րի (դիս պո-
զի ցիո նալ) տե սություն նե րի և  ի րա վի ճա կա յին տե սություն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի միջև բա նա վե ճի առ կա յությամբ։  Հա մա ձայն դիս պո զի ցիո նալ 
տե սություն նե րի` բնա վո րության գծերն ու դրանց դրսևո րում նե րը, ան կախ 
մի ջա վայ րից, բո լոր մարդ կանց հա մար ընդ հա նուր են [10]: Ի րա վի ճա կա յին 
տե սության ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կար ծում են, որ մար դու վարքն ամ բող ջո-
վին պայ մա նա վոր ված է մի ջա վայ րով [10, 16]: Ան ձի կոգ նի տիվ-ա ֆեկ տա-
յին տե սության ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, հատ կա պես Վ.  Մի շե լը, մեր ժում են 
բնա վո րության գծե րի տե սանկ յու նից մար դու վար քի մեկ նա բա նու մը (ան-
ձի կոգ նի տիվ ա ֆեկ տա յին տե սություն):  Հա մա ձայն  Մի շե լի` ան ձի կա յու-
նությու նը բա ցատ րե լու հա մար բնա վո րության գծե րի վրա այդ պի սի կենտ-
րո նաց վա ծությու նը տեղ չի թող նում ու շադ րություն դարձ նե լու այն կոնկ-
րետ ի րա վի ճա կին, ո րում գոր ծում է ան ձը: Ան ձի կոգ նի տիվ-ա ֆեկ տա յին 
տե սությու նը կար ևո րում է ինչ պես անձ նա յին գծե րը, այն պես էլ ի րա վի-
ճա կը, ո րում դրանք դրսևոր վում են: Այ սինքն՝  Մի շե լը հակ ված չէր ռա դի-
կալ բի հեյ վիո րիզ մին ու չէր պնդում, որ մար դու վար քը պայ մա նա վո րում է 
մի միայն ի րա վի ճա կը [22]: 

Ան ձի հո գե բա նության մեջ այս պի սի հե ղաշր ջու մը հնա րա վոր դար ձավ 
կոգ նի տիվ տե սություն նե րի զար գաց ման շնոր հիվ: Այս շրջա նակ նե րում 
բնա վո րության/ան ձի գծե րը սկսե ցին դի տարկ վել որ պես նա խա տի պեր, 
այ սինքն` տե ղե կությու նը կար գա վո րող նոր մա վոր ված կոգ նի տիվ սխե մա-
ներ:  նա խա տի պը գոր ծում է կոգ նի տիվ ստան դար տի նման. մենք ինք ներս 
ենք ձևա վո րում այն հաս կա ցություն նե րը, թե ինչ պի սին պետք է լի նի շփվող 
կամ ըն կե րա սեր մար դը:  նոր տե ղե կությու նը յու րաց վում է` հա մա ձայ նեց-
վե լով ար դեն գո յություն ու նե ցող նա խա տի պի հետ:  Հա մա ձայն այս մո տեց-
ման` բնա վո րության գծերն ազ գա յին կարծ րա տի պե րի նման հար կա վոր է 
դի տար կել որ պես ու րիշ նե րի կար ծի քից և  վե րագ րում նե րից ա ռա ջա ցած, 
այլ ոչ թե կա յուն կա ռույց ներ: 

 Միջմ շա կու թա յին ու սում նա սի րություն նե րում ա ռա ջա ցան մո տե ցում-
ներ, հա մա ձայն ո րոնց` ան ձը և մ շա կու թա յին մի ջա վայ րը, այն մշա կու թա-
յին հա մա տեքս տը, ո րում ձևա վոր վում է ան ձը, ան քակ տե լիո րեն կապ ված 
են, ու անձ նա յին տար բե րություն նե րը պայ մա նա վոր ված են մշա կույ թով: 
Այս մո տե ցու մը կոչ վեց մշա կու թա յին կամ ին դի գեն հո գե բա նություն: 
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Ին դի գեն հո գե բա նության ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կար ծում են, որ հա մընդ-
հա նուր ան ձի մո դել գո յություն չու նի, այ սինքն` օ րի նակ,  Մեք սի կա յում 
ապ րողն ու  չի նաս տա նում ապ րո ղը չեն կա րող ու նե նալ միև նույն անձ նա-
յին կա ռուց ված քը: ն րանց կար ծի քով՝ մար դուն կա րե լի է հաս կա նալ միայն 
տվյալ մշա կույ թի հա մա տեքս տում, ու սում նա սի րել ան ձի ձևա վոր ման և 
 կեն սա գոր ծու նեության օ րի նա չա փություն նե րը՝ հա մա պա տաս խան մշա-
կու թա յին պայ ման նե րին [9, 21]:

Մ շա կու թա յին կամ ին դի գեն հո գե բա նության տե սա կե տից` միջմ շա-
կու թա յին հե տա զո տություն նե րը կա րե լի է անց կաց նել է միկ և  է թիկ մո տե-
ցում նե րից ել նե լով: Է միկ մո տեց ման ժա մա նակ փորձ է ար վում եր ևույթ-
ներն ու դրանց փոխ կա պակց վա ծությու նը դի տար կել տվ յալ մշա կույ թին 
պատ կա նող մարդ կանց տե սանկ յու նից: Այս մո տե ցումն ու սում նա սի րում է 
հա մա կար գի վար քը ներ սից, դի տար կում է մեկ մշա կույթ, հե տա զո տա կան 
չա փա նիշ նե րը կապ ված են ներ քին բնու թագ րիչ նե րի հետ: Է թիկ մո տեց-
ման ժա մա նակ հա մա կարգն ու սում նա սիր վում է դրսից, դի տարկ վում 
և  հա մե մատ վում են շատ մշա կույթ ներ, հե տա զո տա կան չա փա նիշ նե րը 
հա մար վում են հա մընդ հա նուր [1, 2, 16]:

ազ գա յին բնա վո րություն

 յու րա քանչ յուր մար դու նե րաշ խար հը յու րօ րի նակ է, սա կայն այն 
գտնվում է նաև սո ցիոմ շա կու թա յին ֆե նո մեն նե րի ազ դե ցության տակ։ 
Ան ձի և մ շա կույ թի փոխ կա պակց վա ծության ա ռա ջին լուրջ հե տա զո-
տություն նե րը սկսվել են դեռևս 1930-ա կան թվա կան նե րին [4, 6, 8, 15]: 
Իր հե տա զո տություն նե րի և  դի տար կում նե րի արդ յուն քում Ա.  Կար դի նե րը 
(A. Kardiner, 2008) են թադ րել է, որ յու րա քանչ յուր մշա կույ թում կա ան ձի 
գե րակշ ռող տիպ, և  ա ռա ջար կել է «բա զա յին անձ» հաս կա ցությու նը: 
Ա.   Կար դի նե րի մեկ նա բա նությամբ՝ բա զա յին ան ձը կազմ ված է հա կում-
նե րից, պատ կե րա ցում նե րից և  այլ մարդ կանց հետ հա րա բե րություն նե րի 
ձևե րից։ Ան ձի բա զա յին կա ռուց ված քը փո խանց վում է սերն դե սե րունդ 
դաս տիա րա կության մի ջո ցով և  ինչ-որ չա փով ո րո շում է տվ յալ ազ գի 
ճա կա տա գի րը։ Ա.  Կար դի նե րը նաև ընդգ ծում էր, որ սո ցիա լա կան մի ջա-
վայ րի փո փո խությու նը հան գեց նում է բա զա յին ան ձի փո փո խության։ 
Այդ պի սի փո խա կեր պում ներ լի նում են, երբ մե ծա նում է շփու մը հար ևան 
ցե ղե րի հետ, կնքվում են միջ ցե ղա յին ա մուս նություն ներ և  այլն [մեջ բեր-
վում է ըստ 3]։

 բա զա յին ան ձի բա ցա հայտ ման հա մար, որ պես կա նոն, օգ տա գործ-
վում էին նկա րագ րո ղա կան մե թոդ նե րը կամ հե տա զո տո ղի անձ նա կան 
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տպա վո րություն նե րը, այլ ոչ թե վի ճա կագ րա կան մե թոդ նե րը։  Հե տա գա յում 
«բա զա յին անձ» հաս կա ցությու նը լրաց վեց «մո դա լա յին անձ» հաս կա-
ցությամբ, ո րը հնա րա վոր էր ու սում նա սի րել դիտ ման, կեն սագ րա կան 
տվյալ նե րի, հո գե բա նա կան թես տա վոր ման (հատ կա պես պրո յեկ տիվ 
մե թո դի կա նե րի) մի ջո ցով [14, 15]:

Այս պի սով, մո դա լա յին ան ձը հա մա պա տաս խա նում է հա մե մա տա-
բար ա մուր պահ պան վող անձ նա յին գծե րին, ո րոնք ա ռա վել հա ճախ են 
հան դի պում տվյալ հա սա րա կության ան դամ նե րի շրջա նում։  Հետ ևա բար, 
մշա կույ թի և  ան ձի փո խազ դե ցության և  փոխ կա պակց վա ծության հե տա-
զոտ ման տրա մա բա նա կան շա րու նա կությու նը դար ձավ ազ գա յին բնա-
վո րության ու սում նա սի րությու նը։  Գիտ նա կան նե րի կար ծի քով՝ ազ գա յին 
բնա վո րությու նը պատ մա կա նո րեն զար գա ցած կա յուն հո գե բա նա կան 
հատ կություն նե րի ամ բող ջություն է, ո րը ո րո շում է այս կամ այն ազ գի ներ-
կա յա ցուց չի վար քի ձևն  ու հատ կան շա կան գոր ծո ղություն նե րի ձևը։ Ազ գա-
յին բնա վո րությունն ար տա հայտ վում է ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վե րա-
բեր մուն քում սո ցիալ-կեն ցա ղա յին մի ջա վայ րին, շրջա պա տող աշ խար հին, 
աշ խա տան քին, սե փա կան և  ու րիշ էթ նիկ հա մայնք նե րին [7, 20]:

Ակն հայտ է, որ էթ նո սի բնա վո րությու նը նրա ա ռան ձին ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի բնա վո րություն նե րի գու մա րը չէ, այլ յու րա հա տուկ գծե րի 
ամ բող ջա կա նությու նը, ո րոնք առ կա են տար բեր աս տի ճա նի ու տար-
բեր հա մակ ցություն նե րով ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մե ծա մաս նության 
մոտ: Ինչ պես նաև ըն դու նե լի չէ ո րոշ հատ կություն ներ դի տար կել որ պես 
ա ռան ձին էթ նիկ խմբե րի մե նաշ նորհ:  յու րա հա տուկ են ոչ թե գծե րը կամ 
դրանց գու մա րը, այլ կա ռուց ված քը, այ սինքն` խոս քը ոչ թե հատ կություն-
նե րի ինչ-որ հա վա քա ծուի, այլ դրանց ար տա հայտ վա ծության աս տի ճա նի 
ու ձևե րի մա սին է [7]:

ազ գա յին կարծ րա տի պեր

Ազ գա յին կարծ րա տի պե րը որ ևէ էթ նո սի վե րա բեր յալ պար զեց ված, 
սխե մա վոր ված, հու զա կա նո րեն ե րան գա վոր ված պատ կե րա ցում ներն 
են, ո րոնք դյու րին կեր պով տա րած վում են նրա բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի վրա [19, 13]: Էթ նիկ կարծ րա տի պե րը սո ցիա լա կան կարծ րա տի-
պե րի տե սակ են, ո րոնք հիմ նա կա նում դի տարկ վում են որ պես բա ցա սա-
կան եր ևույթ ներ:  Սա կայն միար ժե քո րեն այդ պես պնդելն այդ քան էլ ճիշտ 
չի լի նի:  Կարծ րա տի պե րը կա րող են լի նել ինչ պես դրա կան, այն պես էլ 
բա ցա սա կան: Ազ գա յին կարծ րա տի պե րը բա ժա նում են նաև աու տո կարծ-
րա տի պե րի և  հե տե րո կարծ րա տի պե րի:  Սե փա կան խմբին վե րա բե րող 
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կարծ րա տի պե րը կոչ վում են աու տո կարծ րա տի պեր, իսկ այլ խմբե րին 
վե րա բե րող նե րը՝ հե տե րո կարծ րա տի պեր: Աու տո կարծ րա տի պե րը հիմ նա-
կա նում ու նեն դրա կան բնույթ, և դ րանց նպա տակն ազ գի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի հայ րե նա սի րության զգաց ման դաս տիա րա կումն ու պահ պա նումն 
է:  Հե տե րո կարծ րա տի պերն ա վե լի քիչ դրա կան ե րան գա վո րում ու նեն, 
և դ րանց հիմ նա կան ֆունկ ցիան այն է, որ ան ձը տար բե րի սե փա կան և  
այ լազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին [1, 10, 19]:

 հա յե րի, ա սո րի նե րի, հույ նե րի անձ նա յին գծե րի և   
աու տո կարծ րա տի պե րի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի  
հա մե մա տա կան վեր լու ծություն

 Մեր հե տա զո տության ըն թաց քում փոր ձել ենք պար զել միև նույն 
մշա կու թա յին պայ ման նե րում ապ րող տար բեր ազ գե րի` հա յե րի և ՀՀ-ում 
ապ րող էթ նիկ փոք րա մաս նություն նե րից` ա սո րի նե րի ու հույ նե րի անձ նա-
յին գծե րի և  աու տո կարծ րա տի պե րի դրսևոր ման նմա նություն ներն ու տար-
բե րություն նե րը:  Միև նույն մշա կու թա յին պայ ման նե րում ապ րող տար բեր 
էթ նիկ խմբե րի ազ գա յին Ես-կեր պա րի, անձ նա յին հատ կություն նե րի տար-
բե րություն նե րի և ն մա նություն նե րի բա ցա հայ տու մը թույլ կտա հաս կա նալ, 
թե ազ գա յին ինք նա գի տակ ցության ձևա վոր ման մեջ որ քա նով դեր ու նեն 
էթ նի կա կան նույ նա կա նության յու րա տի պությու նը և  միև նույն մշա կու թա-
յին տա րած քը: 

 Հե տա զո տության հա մար հա յե րի, հույ նե րի, և  ա սո րի նե րի ընտ-
րությու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ նրանք հնա գույն ազ գե րից են, 
անց յա լում ապ րել են միև նույն տա րա ծամ շա կու թա յին սահ ման նե րում, 
ի րենց պատ մության ըն թաց քում են թարկ վել են բազ մա թիվ քա ղա քակր-
թա կան մշա կու թա յին ազ դե ցություն նե րի, կորց րել են ի րենց պե տա կա-
նությու նը, սա կայն պահ պա նել են ինք նան վա նու մը, ազ գա յին սո վո րույթ-
նե րը, «մեն քը» «ու րիշ նե րից» տար բե րե լու մշա կու թա յին գնա հա տում նե րը 
և  չա փո րո շիչ նե րը: 

 Մեր հե տա զո տության նպա տա կը  Հա յաս տա նում ապ րող ա սո րինե րի, 
հույ նե րի և  հա յե րի ազ գա յին անձ նա յին ու ինք նըն կալ ման ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րի դրսևոր ման տար բե րություն նե րը և  ա ռանձ նա հատ կություն-
ներն ու սում նա սի րելն է։

 Հե տա զո տության ընտ րան քը կազ մել են 18-60 տա րե կան հայ, ա սո-
րի և  հույն ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Ըստ ազ գա յին պատ կա նե լության 
յու րա քանչ  յուր խմբում ներգ րավ վել է 50 հո գի:  Հետ ևա բար, ընտ րան քի 
ընդ հա նուր քա նա կը կազ մել է 150 հո գի: Ընտ րան քը ձևա վոր վել է այն պես, 
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որ յու րա քանչ  յուր են թաընտ րան քին հա վա սա րա չափ ներ կա յաց ված 
լի նեն կա նայք (25 հո գի) և տ ղա մար դիկ (25 հո գի):  Մաս նա կից նե րը ՀՀ 
շրջան նե րից և Եր ևան քա ղա քից էին, քա նի որ ա սո րի նե րի և  հույ նե րի 
հա մե մա տա բար մեծ հա մայնք նե րի մեծ մա սը մար զե րում է և  ոչ թե 
Եր ևան քա ղա քում։ Արդ յունք նե րի վրա մի ջա վայ րի ազ դե ցությու նը 
բա ցա ռե լու նպա տա կով հե տա զո տությա նը մաս նակ ցել են նաև ա սո րի-
նե րի կամ հույ նե րի հետ նույն քա ղա քում կամ գյու ղում ապ րող հա յե րը: 
 Մաս նակ ցում էին Արզ նիում բնակ վող ա սո րի նե րը և  հա յե րը, Ա լա վեր-
դիում,  Վա նա ձո րում բնակ վող հույ նե րը և  հա յե րը, նաև կա յին հույ ներ, 
ա սո րի ներ և  հա յեր Եր ևա նից: 

 Հե տա զո տությունն անց կաց վել է մի քա նի փու լով` նախ նա կան 
փուլ, ա ռա ջին փուլ, երկ րորդ փուլ։  նախ նա կան փուլն ի րա կա նաց վել 
է կի սա կա ռուց ված քա յին զրույ ցի մե թո դի մի ջո ցով, ա ռա ջին փու լում 
ի րա կա նաց վել է թես տա վո րում, երկ րոր դում՝ հար ցում:  Թես տա վո րումն 
ուղղ ված էր բա ցա հայ տե լու ե րեք ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի անձ-
նա յին գծե րի դրսևոր ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րը։  Հարց ման 
մի ջո ցով ու սում նա սիր վել են հա յե րի, ա սո րի նե րի և  հույ նե րի ազ գա յին 
աու տո կարծ րա տի պե րը։

 հե տա զո տության նախ նա կան փուլ

 Հե տա զո տության նախ նա կան փու լում կի րառ վել է զրույ ցի մե թո դը, 
ո րի նպա տակն էր պար զել ազ գա յին ինք նության ար տա հայտ վա ծությունն 
ան ձի կա ռուց ված քում: Այս պատ ճա ռով հար ցերն ուղղ ված էին բա ցա-
հայ տե լու, թե որ քա նով են հա յե րը, հույ նե րը և  ա սո րի նե րը տե ղե կաց ված 
ի րենց ազ գա յին ա վան դույթ նե րի, սո վո րույթ նե րի, պատ մության մա սին, 
որ տե ղից են հիմ նա կա նում այդ մա սին ի մա ցել և  ինչ քա նով են պահ պա-
նում դրանք:  Հե տա զո տության հիմ նա կան փու լից ա ռաջ զրույ ցի մե թո դի 
կի րա ռումն ու ներ ևս  մեկ գոր ծա ռույթ, այն է`արթ նաց նել ազ գա յին պատ-
կա նե լության զգա ցու մը: Զ րույ ցի ըն թաց քում հնչած ա ռանց քա յին հար ցե-
րից էին. ա) ի՞նչ է  Ձեզ հա մար հայ (ա սո րի, հույն) լի նե լը, բ) դրա հետ կապ-
ված ի՞նչ զգա ցո ղություն ներ, մտքեր ու նեք, գ) ի՞նչ գի տեք  Ձեր ազ գի սո վո-
րություն նե րի, ա վան դույթ նե րի, պատ մության, ծագ ման մա սին, դ) ինչ պե՞ս 
եք ի մա ցել այդ ա մե նի մա սին, ե) երբ ևէ մտա ծե՞լ եք կամ ցան կա ցե՞լ եք 
լի նել այլ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ:

 Հա յե րի, հույ նե րի և  ա սո րի նե րի մե ծա մաս նության հա մար ի րենց 
ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ լի նելն ա ռա ջաց նում է հպար տության զգա ցում և 
 շատ է կար ևոր վում ի րենց հա մար: Այս կար ծի քին է ա սո րի նե րի հիմ նա կան 
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մա սը:  Հույ նե րի մի մա սը չգի տի, թե ինչ է իր հա մար հույն լի նե լը և  որ քա-
նով է այն իր հա մար կար ևոր: Ի տար բե րություն հույ նե րի, ո րոնց մեծ 
մասն իր մայ րե նի լե զուն չգի տեր, սա կայն մի մա սը հա ճա խում էր հու-
նա րե նի դա սըն թաց նե րի ու փոր ձում էր ա վե լին ի մա նալ հույ նե րի մա սին, 
ա սո րի նե րի մեջ նկատ վում էր ի րենց ազ գա յին ա վան դույթ նե րի պահ պա-
նում և  փո խան ցում սե րունդ նե րին, նրանք բո լո րը խո սում էին ի րենց մայ-
րե նի լեզ վով, դպրո ցի մի մասն ա սո րա կան թե քու մով էր, կա պեր ու նեին 
այլ երկր նե րում ապ րող ա սո րի նե րի հետ, հպար տա նում էին, որ ա սո րի 
են:  Հա յե րի հա մար հայ լի նելն ա ռա ջաց նում էր ոչ միայն հպար տության 
զգա ցում, այլև մի մասն ի րեն հա մա րում էր ար ժեք նե րի և  ա վան դույթ-
նե րի պահ պա նող, իսկ մի մա սի կար ծի քով էլ ճա կա տագ րի բե րու մով է, 
որ ի րենք հայ են:

 Հե տա զո տությա նը մաս նակ ցած բո լոր ա սո րի նե րը ծա նոթ էին ի րենց 
սո վո րույթ նե րին, ա վան դույթ նե րին, ծագ մա նը, պատ մությա նը, ա մեն ինչ 
ա նում էին, որ պես զի պահ պա նեն դրանք ու փո խան ցեն մյուս սե րունդ նե-
րին, նույ նիսկ ափ սո սանք էին ապ րում, երբ ե րի տա սարդ նե րի մի մա սը 
դրանք չէր պահ պա նում: Ա սո րի ներն ի րենց ազ գա յին ա վան դույթ նե րի 
պատ մության, ծագ ման մա սին ի մա ցել են հիմ նա կա նում ծնող նե րից և 
 պատ մությու նից:  Հույ նե րի մեծ մա սը նույն պես ծա նոթ էր իր ազ գա յին 
սո վո րույթ նե րին, պատ մությա նը և  աշ խա տում էր պահ պա նել ու փո խան-
ցել հա ջորդ սե րունդ նե րին: ն րանք այդ ա մե նի մա սին ի մա ցել են` այ ցե լե-
լով  Հու նաս տան և շփ վե լով այն տե ղի հույ նե րի հետ, ինչ պես նաև` գրքե-
րից, ի րենց մե ծե րից, ծնող նե րից:  Սա կայն կա յին հույ ներ, ով քեր այդ քան 
էլ ծա նոթ չէին այդ ա մե նին:  Հա յե րի մեծ մա սը նույն պես ծա նոթ էր ի րենց 
ազ գա յին սո վո րույթ նե րին, պատ մությա նը, ծագ մա նը և  աշ խա տում էր 
պահ պա նել դրանք, սա կայն կա յին մար դիկ, ո րոնք հայ կա կան ա վան դույթ-
նե րին ո րոշ չա փով էին ծա նոթ, և  կա յին մար դիկ, ո րոնք չէին ցան կա նում 
պահ պա նել դրանք (նրանց մի մա սը ո րոշ չա փով ծա նոթ էր, իսկ մի մա սը 
ծա նոթ չէր):  Հա յերն ի րենց պատ մության, ծագ ման մա սին ի մա ցել են հիմ-
նա կա նում գրքե րից, ծնող նե րից, դպրո ցից:

 Հա յե րը, հույ նե րը և  ա սո րի ներն ի րենց ազ գի մյուս ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րին վե րա բեր վում են լավ, բա րե կա մա բար, հե տաքրք րությամբ և 
 հո գա տա րությամբ, ու կցան կա յին, որ ի րենց ե րե խա ներն էլ նույն կերպ 
վե րա բեր վեն ի րենց ազ գին, պահ պա նեն և  փո խան ցեն ազ գա յին ար ժեք-
ներն ու ա վան դույթ նե րը (հա յե րի մի մա սը կցան կա նար, որ իր ե րե խա նե րը 
ոչ բո լոր ա վան դույթ ներն ու սո վո րույթ նե րը պահ պա նեն, քա նի որ ժա մա-
նակ նե րը փոխ վում են, սո վո րույթ նե րը՝ նույն պես):  Մեր հե տա զո տությա նը 
մաս նակ ցած այս ե րեք խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գե րակշ ռող մա սը չէր 
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ցան կա նա լի նել այլ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ, միայն հույ նե րից և  ա սո րի նե-
րից 5-ա կան հո գի կու զե նա յին հայ լի նել, իսկ հա յե րից 7 հո գի` եվ րո պա ցի:

Այս պի սով` զրույ ցի արդ յուն քում պար զե ցինք, որ մեր ընտ րան քը 
կազ մող հա յե րի, հույ նե րի, ա սո րի նե րի մե ծա մաս նությունն ի րեն 
զգում և դրս ևո րում է որ պես իր ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ, հիմ նա կա նում 
գի տի իր ազ գա յին ա վան դույթ նե րի, սո վո րույթ նե րի, ծագ ման, պատ-
մության մա սին, աշ խա տում է պահ պա նել դրանք ու փո խան ցել հա ջորդ 
սե րունդ նե րին:

 հե տա զո տության ա ռա ջին փուլ

 Մե թո դի նկա րագ րություն
 Թես տա վոր ման ըն թաց քում կի րա ռել ենք Ան ձի հնգա գոր ծոն հար ցա-

րա նը ճա պո նա ցի գիտ նա կան Խ. Տ սու յիի վե րամ շակ մամբ:  Հար ցա րա նում 
ընդ հա նուր 150 ար տա հայ տություն է, ո րոնց գնա հա տա կան նե րը խմբա-
վոր վում են 25 երկբ ևե ռա յին ա ռաջ նա յին բա ղադ րիչ նե րի, ո րոն ցից յու րա-
քանչ յու րը կազմ ված է 6 ար տա հայ տությու նից, և դ րանք էլ, ի րենց հեր-
թին, խմբա վոր վում են 5 ընդ հան րաց ված կամ երկ րոր դա յին գոր ծոն նե-
րում [17]:

 Հե տա զո տության հետ ևան քով ստաց ված արդ յունք նե րը մշա կե լու 
հա մար կի րառ վել է միա գոր ծոն դիս պեր սիոն վեր լու ծության մե թո դը (One-
Way Anova)` օգ տա գոր ծե լով վի ճա կագ րա կան վեր լու ծություն նե րի հա մար 
նա խա տես ված SPSS և R հա մա կարգ չա յին փա թեթ նե րը։  Մինչ դիս պեր-
սիոն վեր լու ծություն կա տա րե լը կի րառ վել է Լ ևի նի դիս պեր սիա նե րի միա
տար րության չա փա նի շը։  Դիս պեր սիոն վեր լու ծության արդ յունք նե րը հաշ-
վի են առն վում այն ժա մա նակ, երբ հա մա ձայն լ ևի նի չա փա նի շի՝ հա մե-
մատ վող խմբե րի դիս պեր սիա նե րի միջև վի ճա կագ րո րեն նշա նա կա լի 
կա պեր չեն հայտ նա բեր վում։  Կի րառ վել է նաև  Դուն կա նի թես տը, ո րը ցույց 
է տա լիս, թե հա մե մատ վող ե րեք խմբե րից ո րոնք են միմ յան ցից տար բեր-
վում [5, 11, 12]։

Արդ յունք նե րի վեր լու ծություն և քն նար կում
Աղ յու սակ 1-ում ներ կա յաց ված են «Ան ձի հնգա գոր ծոն հար ցա րա նի» 

անց կա ցու մից հե տո ստաց ված արդ յունք նե րը:



218

Աղ յու սակ 1. ան ձի հնգա գոր ծոն հար ցա րա նի երկ րոր դա յին գոր ծոն նե րի և  ա ռաջ նա յին  
բա ղադ րիչ նե րի մի ջին ար ժեք ներն ու ստան դարտ շե ղում նե րը

անձնային գծեր
 հա յեր ա սո րի ներ  հույ ներ

M Sx M Sx M Sx

Էք
ստ

   րա
  վե

  ր  ս
 իա

 ակ տիվ 12 2.3 11 3.01 10 2.85

գերիշխող 11 2.9 11 2.58 11  3. 05

շփվ ող 11 3. 43 12 3.27 11 3.12

տպավորություններ որոնող 10 3.23 10  2. 32  10  3.21

ու շա դր ություն  գ րավող 10 2.98 11 1.97 10 2.45

∑ 54 9.21 55 1 0. 06 5 2  10.47

Կ
ա

պ
  վա

 ծ ու
 թ

յ ու
 ն ջերմ 11 2.99 12 3. 52 1 2 2.49

համագործ ակ ցող 11 2.76 12 3.01 11 2.39

վստահող 8 3.33 11 2.59 9  2.84

դիմացինին հասկացող 12 2.42 13 1 .7 5  11 2.4 7

ուրիշներին հարգող 12 2.11 12 1.79 11 1.81
∑ 54 7.89 60 10.26 54 8.8

Վ
 ե  ր

    ա
հ  ս

  կո
   ղ ու

    թ
յու

ն   կոկիկ 12 2.57 14 1.55 12 3.83

հա մա ռ 12 2. 89 1 2 2.43 1 2 3. 2

պատասխանատու 12 2.2 13 2.5 3  12 3.4

ինքնավ երահսկ ող 1 0  2.76 1 0 2.66 1 0 2 .29

հ եռատ ես 11 2 .6 9 12 3.0 2  11 3.2 8
 ∑  57 8 .03 61  8. 48 57 11.75

   Հ
  ու

 զ  ա
  կա

  ն   ու
   թ

յ    ու
    ն

 տա գնապ ող 11 3 .2 8  10 2.93 10  3. 33 

լար վող 9 2.84 10 3.31 8 2.66

 ընկճվող  10 2 .65 11 2 .26  9 2.81

ինքնաքննադատ 9 2 .51  9  2.52 9 2 .06

հուզականորեն  անկայուն  11 2 .86 9  3. 28 8 3.1 1

∑  50 1 0. 87 49  11. 38 44 8.74

Ի
 ն  ք

  ն ա
բ  ու

     խ
/բ

ա
ց 

մի
տ

ք հետաքրքրասեր  11 2 .97 11  2. 29 10 3.07

երազկոտ 1 1  3. 25 9 2.41 8 3. 05 

արտիստիկ 13  2. 11 12 2 .39 11 3 .62

զգայուն 11 2.74  10 2.92 10 2 .22

ճկ ուն 1 0  2.3 2 8 2.54 8  2. 68

 ∑ 56 9 .72 50  7.73 47 8 .36 
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Դիսպ երս իոն վերլուծու թյ ուն ը ցույց տվեց,  որ հ այեր ի,  ասոր իների, 
 հույներ ի  մի ջև  վիճա կագր որ են նշ ան ակալի տա րբ եր ությունն եր  կ ան կապվ
ածությ ուն F=7 .08 (df= 2,  p=0.001 ),  հ ուզականու թյ ուն F =4 .4 7  (d f=2,  p= 0. 001), 
ին քն աբ ուխ F=9 .79 (df =2 , p= 0. 00 1)  ան ձն ային  եր կր որդա յին  գործո նների 
մ իջև:  Ընդ որ ում՝  Դունկա նի թեստ ի  ան ցկ ացու մից հետո պ ար զ  է  դառն ում, 
որ  ըս տ  նշ անակ ալիությա ն  5% աստ իճ անի ՝ հայերը  տ ար բերվում  են հու յն-
երից և  աս որ իներից ա վե լի վ առ արտահ այտված ինքն աբ ուխ գոր ծոնով, 
ասո րի ները մ յուս  երկուսի ց`  ա րտ ահայտվա ծ կապվա ծության  գո րծո նով, 
իսկ  հ ու յները մ յուս երկ ու սի ց` ք իչ արտա հայ տվ ած  հու զականու թյ ան 
գոր ծո նով :

Կապվա ծություն երկր որդային  գ ործոնը ,  որն  առավել  վա ռ  է 
արտահ այտված ա սո րի ներ ի մե ջ, պայմ ան ավ որ ված  է որոշ  առ աջնայի ն 
 գոր ծոնների  տ ար բե րությամ բ: Օրինակ, ինչպ ես  եր ևում  է Աղ յուսա կ  1- ից, 
 վիճակագրո րե ն  նշ անակ ալի տար բեր ությ ուններ են  ն կա տվու մ վստահող  
F =1 2.09  (df=2,  p= 0.00 1) առաջնային  գո րծոն ով, որն  ա սո րին երի մեջ ավելի  
ա րտ ահայ տված  է,  ի  տա րբերություն հայեր ի և  հ ույ ների, և դիմաց ինին  
հասկացո ղ  F= 8. 70 ( df=2,  p= 0. 00 1) ա ռաջնայ ին գործ ոնով , որի պ արագ-
այում ն շանակալ ի տ ար բերություն է  նկատ վում ասո րիների  և հույն երի 
միջ և  (համ աձայն  Դուն կանի  թեստի  արդ յունքն երի):  Կապ վա ծության 
մնաց ած  առա ջնային  գ ործ ոնների միջ և վիճ ակ ագրո րեն նշանա կալի  
տարբերությունն եր չեն  հայտնաբե րվե լ,  ինչը թու յլ  է տ ալիս են թադ րե լ, ո ր 
այդ հատկ ություննե րով հայ եր ը,  ասո րիները և  հ ույն երն ուն են ն մանություն  
( ջերմ ությունը , հա մագործակցումը ,  ըմբռ նումը, հա րգ ան քն ուրիշների 
 նկ ատմա մբ): 

Հայեր ին  և ա սորիներ ին  բնո րո շ  են նաև  հու զականությու ն գո րծո նի 
բարձր արժեքները,  ի  տարբե րություն հույնե րի : Այս գործ ոն ի որոշ 
 առ աջնա յի ն  գո րծոններ ի մի ջև և ս  գտնվել են  նշանակալի  տ արբ եր-
ություն նե ր:  Այսպե ս,  օրի նակ,  տարբերությունն եր  են գտնվել  լարվող  
F=3.86  (df=2,  p=0 .02) ,  ընկճվ ող  F=5.29  ( df=2,  p =0 .0 01),  հուզ ակ ան 
անկա յու ն F=12.9 1 (df=2,  p= 0.001) գործոնների  միջև: Համաձ այ ն 
 Դուն կանի թե ստ ի արդ յունքն երի՝ ըստ  նշան ակ ալիությ ան 5% աստի-
ճանի ՝ հա յերը տ արբերվում  են  հույներից  և ա սո րիների ց  հուզակ ան 
լ աբ իլությամբ, իս կ  ասորին եր ը տ արբե րվում ե ն  հույն երից լա րվ ած-
ությամբ  և  դեպրես իվ ությամբ :  Հուզակ ան ության  մնացա ծ  առ աջնայ ին  
գ որ ծոններո վ (տագնա պայ նություն, ինք նա քննա դատություն ) տա րբե-
րությու ննե ր  չեն ար տահայտվել երեք ա զգ եր ի  միջև: 

Հայ երն ին քնաբուխ/բաց միտք  եր կրոր դա յի ն  գործոնո վ տար բե-
րվում են ա սորի ների ց և հույ ներից :  Սա նշա նա կում է, որ հայերն  առավ ել 
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ն երգրավ ված են կյանքի տա րբեր ոլ որ տներում, ն րա նք  հեշ տությա մբ սովոր-
ում,  գ լուխ են  հա նու մ նոր բաներից,  սա կա յն բավակ ան աչ ափ  լրջ ությամբ 
 չե ն  վե րաբե րվում համակարգված  գո րծ ունեությա նը:  Հայերի տ արբերու-
թյունն  ասորիներից  և հույների ց այ ս գո րծոնով  պայմանավորված է  որոշ  
առաջ նային  գործոննե րի տարբ երու թյամ բ. համաձայն  Դու նկ անի թե ստ ի՝  
ը ստ ն շանակալիությա ն 5 %  աստիճանի  ա ռաջն ային գոր ծոնն երի՝ հայե րը 
տ արբերվում  են հույ ներ ից և  ասորին երից  երազկոտի F=7.96  (df=2 , p=0.0
01 ), ճ կուն ի F=3.97  (df=2, p=0.0 21)  համե մա տաբար  բարձր ա ստիճանով ։ 
 Ինքն աբու խի  այլ  առաջն այ ին գործոննե րո վ  (հետաքր քրասեր , զգայ ու ն) 
տարբերություններ չ են գտնվ ել :

Էք ստ րա վե րսիա և  վե րահսկողություն ե րկրո րդ ային գ որ ծոններ ի միջ և 
 վի ճակ ագրորեն նշա նակ ալի տարբ երություններ չ են հայտնաբեր վե լ, 
ի նչը  թույլ է  տա լիս ենթ ադ րել,  որ այդ  հ ատկություններ ով  երեք ազգերը 
նմա ն ե ն: Մի այն  նշ անակա լի տա րբ երություն  է  նկատվ ել  էքս տրավ երսիա 
երկրորդայի ն գործո նի  առաջն այ ին բ աղ ադ րի չներից  ակտիվի  F= 3.1 2 
(df=2, p =0 .049) մ իջև, որո վ, ըստ  Դ ուն կանի թես տի , հայերն  ու հույներ ը 
 տարբերվ ում են (5% նշանակալիության աստիճա ն):

 Արդյունքնե րի  միջ ին  արժ եքն երի և ստանդարտ շեղումների վեր լուծ ու-
թյուն ից  պ արզ է  դա ռնում,  թե  ո ր անձն այ ին մ ակրոգործոններն ունեն արտ ահ-
այ տված ության  որ ոշ տ ար բե րությ ուններ հայերի, ասորիների, հույ նե րի ան ձն-
այ ին կառու ցվ ած քի պրո ֆի լում : Այ սպես, օրինակ, հա յերի մ եջ  5  գ ործո նից 
վառ են արտահայտված վերահսկումը և  խաղ աղ աս իր ու թյունը, ասորիների 
մեջ̀  վերահսկ ու մը և  կ ապ վա ծությու նը, իսկ հույ ների մեջ̀  վ երահսկ ում ը:  Այ ս 
համադրությունը թույլ է տալի ս ասել , ո ր ե րե ք ազգեր ի  պարա գա յում  անձի 
 ձևավ որմա ն և սոցիալա ցմ ան գ ործը նթ ացում  մե ծ դեր  ունեն վարքի վ երահսկ-
մանն ուղ ղված ազդեցությունները:  Հաշվի առնել ով ա յն,  որ, մի  կողմից՝ 
 վերա հսկմ ան գոր ծո նի  պ արագա յում  մ իջինների  հա մեմատության մեջ  դուրս 
չ բե րվ եց ին նշանակա լի  տարբե րություն նե ր,  իսկ մյ ուս  կողմ ից, այ ն,  որ երեք 
ազգերի՝ ան ձի  կառ ուցվ ած քում  վ եր ահսկումն  ա ռավել վառ է ա րտ ահայ տված, 
 կա րե լի  է  են թա դրել, ո ր  տվյա լ  ան ձն ային գործ ոն ի  ար տահայ տված ու թյունը 
հ այ երի, ասորիների  և  հույներ ի  մեջ  պա յմ անավոր ված է հենց միևնույն ս ոց-
իալ-մշ ակու թային  ազդեցությու ններով և  ար ժե քներով :  Այ ս  եզրակ ացու թյ ունը 
կ ար ելի  է  նա և  հաստատե լ  այն փաս տով, որ  Մ եծ հ նգյակի  հ ետա զոտություն-
ները  ցույց ե ն  տալիս, ո ր  վե րահսկողությ ուն գործոն ն  առավել  շ ատ է պա յմ-
անա վորվ ած ձեռքբերովի գո րծոններո վ: Ին չ վերաբե րում  է է քստրա վերսիա  
գո րծոնին, պ ետք է  ա սել, որ ա յս անձնային գործ ոն ի ուսումնա սի րությունները 
 ցույց  են տա լիս,  որ այն  բնա ծին հիմք ուն ի և պայ ման ավո րված  է գլ խուղե ղի 
ն եյրո կարգավորիչ աշխատան քի  օ րի նաչափ ությ ու ններով [1 8] :
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հետա զոտությա ն  երկր որ դ  փուլ

Մեթո դի ն կարագրություն
Հ ետ ազ ոտությ ան  եր կրորդ փուլ ում  օգտագո րծվե լ է  էթնիկակ ան  խմբերի  

նե րկայացուցիչների ազ գա յին աուտոկարծ րա տի պերը բաց ահ այտող 
 հարցար անը: Հար ցա րան ի ն պատակ ն է բացահայտել հետազո տության 
 մաս նակի ցն եր ի պատկ եր ացումնե րը կամ աու տո կա րծրատիպ եր ն  իրենց ա զգի 
նկատմ ամ բ  [1 5]: Ա յն բ աղ կացած է 7 4  բնու թագրիչներ ից:  Հարցարա նը կ ազմվ ել 
է՝  հիմ նվ ելով Տ.  Ս տեֆա նե նկ ոյի և նր ա  գո րծըն կերն երի  կողմից  մշա կվ ած  
ազգ ային կ ար ծրատիպե րի  հիմնակա ն ը նդհանու ր տա րակա րգ երի և  դր ան ց 
են թատա րա կարգ երի վր ա:  Մեր հետազոտ ու թյա ն  ընթացքում մասնակի ցն երն 
իրե նց առա ջարկվող  հա տկությունն երը պ ետք  է գ նահա տե ին` ցույց տալով , թ ե 
 ինչ չափով  է  այն  ար տա հա յտված  իրենց ազ գի  կամ էթնիկ  խմբ ի  մոտ: Գ նա հա-
տում ը կատարվ ում  է ր 1 -5 միավո րա նո ց  սա նդ ղակ ով, որտ եղ  1- ը քիչ բնո րո շն 
էր,  իսկ 5 -ը ̀  շա տ բնորոշ : 

Արդյունք նե րի  վերլուծություն  և քն նարկում
Ա ղ յուսա կ  2-ում ներկ այ աց ված  են այն  հատկություննե րը, որոնք 

հայերը , ասորին երը և  հույ ները  համ ար ել ե ն  ամե նա շատ ու  ամ ենաքիչ 
բնորո շն  իր ենց ազ գի ն։

Ա ղյ ու սա կ 2.  հայե րի ն, հու յն երին և  ասո րին երին ա մե նաշատ ու ամենաքիչ   
բնորոշ  ա ուտո կարծ րատիպեր ը

 հայեր ասորիներ հ ու յներ 
Շատ  բնոր ոշ Շատ  բն որոշ Շատ  բ նորոշ

 աշ խատաս իր ու թյ ուն* հայր ենաս իր ությ ուն հայր ենա սի րությու ն
հոգատար վ եր աբերմունք 

 ընտա նի քի ն կատ մամբ 
ս եփ ական կոլեկտիվ ին  

նվի րվածություն 
հար գան ք այ լ ազ գե րի 

նկատ մա մբ** 

 հո գա տա ր վերաբերմու նք 
 եր եխան երի նկ ատ մամբ

հ ոգ ատ ար 
 վեր աբ երմունք 

ընտանիքի նկա տմամբ
կրոն աս իրությ ուն 

Հյուրասիրություն
հոգ ատ ար  վ երաբե-
րմ ունք երեխ ան երի 

 նկատմամ բ

 հոգատար  վե րաբերմ ու նք  
ը նտանիքի նկա տմա մբ

Արժ ան ապատ վությու ն  ընկե րասիրու թյ ուն հոգատար վ եր աբերմունք 
ե րեխ աների նկատմ ամ բ

բ արձր ին քն ագ նահա տական** շ փվողակ ան ու թյուն**  ըն կերա սի րություն

Հպ ար տություն հ յուրասիր ությ ուն  հյ ուրասի րություն

հաջո ղության  ձգ տում ակտի վությու ն  արժ անապատվու  թյու ն
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 Քննադա տություն Կոլ եկ տիվիզմ Տնտեսո ղ

 պատաս խա նատ վու -
թյուն Ա զն վությ ուն

ա զա տա սիրություն ազատաս իր ու թյուն
 Քի չ  բնո րո շ Քիչ  բն որ ոշ Քիչ  բնոր ոշ

Անտ արբեր ու թյուն թշնա մություն  «ուր իշ» 
ազգի  ն կատմ ամ բ  դա ժանությ ու ն

Դա ժա նություն ա նտ ար բերություն ա լարկ ոտու թյուն
 ան շահա խնդիր վերաբ եր մունք 

մարդ կա նց չար ությ ու ն թշնամություն «ու րի շ»  ազգի  
նկատմամ բ

կոլեկտիվ իզմ* * դա ժանություն անտարբերություն

 ներփ ակվածություն ագրես իվ ու թյուն

Ժ լա տություն չ ար ու թյ ուն

 վախ կո տությ ուն կոպտ ու թյու ն* *

  ստախոսու թյուն

եսաս իր ու թյ ուն

 Ժլատություն

վա խկ ոտ ու թյ ուն 

**p≤ 0.01; *p ≤ 0.001

 Միագոր ծո նայի ն  դի սպ երսիոն վերլուծ ություն ը  ցույց տվե ց, ո ր 
հայերի ,  ասոր իների և հույն եր ի մ իջ և ազգ ային ա ու տոկարծ րա տի պայ ին 
 հա տկությունների  մեծ  մաս ի  միջև  վ իճ ակ ագրո րեն  նշ անա կալի  տար բե-
րություններ չկան։ Համադրելով շատ բ նորոշ  և  քի չ բնոր ոշ հ ատ կությ-
ուննե րը, ո րոնց ով  հա յերը , աս որ իները և  հույները բն ութագրել  են իրենց  
(Աղ յուսա կ  2),  պարզ է դ առն ում,  որ հետ ազ ոտ ու թյան  մասնակից երե ք 
էթ նիկ  խմ բերին  առ ավ ել  բնորոշ ե ն  հատկությու նն եր,  որ ոնք ար տա-
հայտում  են  մի ջանձնայ ին հարաբե րու թյ ուններում  նրանց  հո գատար  
վ երաբեր մունք ը,  հատկապ ես իր ենց  ա նմիջ ական  շ րջապա տի ն (օ րինակ` 
հոգատար վե րա բերմունք ը  ըն տան իքի, եր եխաներ ի  նկատմա մբ, անտ արբ-
եր ությա ն, դա ժանության  բաց ակայ ու թյունը ):  Ա ղ յուսա կից երև ու մ  է  նաև,  
ո ր աս որի ները  և  հույներն  իր ենց աուտ ոկարծր ատիպ երու մ  ուն են  ավելի  
շ ատ նմանությ ուննե ր  հայեր ի համեմատ : Օրինակ, նշվ ու մ  են հ ատկությու-
ններ, որ ոն ք  ցույց  են տալիս «ուրիշի» հետ  հա րա բերությ ուննե րում 
 հանդուրժող ական  վերաբեր մունք  (շատ բն որոշներից` հայ րենա սիրություն, 
 ըն կերասի րություն , իս կ քի չ  բնորո շների ց` թշնամություն « ու րի շ» ա զգի նկա-
տմ ամ բ),  ինչպես նաև հատ կու թյ ուններ ,  որո նք ցույց  են տա լիս  ար իու թյուն 
և ա յլ  դր ական հատկություննե ր ( շա տ բնոր ոշ ներ ից` ազա տասիրություն,  
ք իչ  բնորո շներից ̀  վախկ ոտություն, չարու թյ ու ն, ժլատ ու թյու ն) :
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 Սա կայն  վերլ ու ծությա ն ա րդյու նքում դուրս են բեր վել  որոշ  
տ արբերությ ուններ և ս: նշե նք ա յն  հա տկություններ ը,  որոնց  դեպ քում 
 տարբերություն ները  երեք ա զգ երի մի ջև  նշ անակ ալի են  եղել:

Երեք  ազ գերի մի ջև շ ատ և քի չ բնորոշ  աու տոկարծր ատիպերի 
 (Աղ յուսա կ 2 )  տարբեր ություններ ը պարզ ել ու հա մա ր  իրակ ան աց րե լ ենք  
դիսպեր սիոն  վ երլ ուծությ ու ն:  նշեն ք ա յն տա րբերություններ ը,  որ ոնցով 
յուր աքա նչ յուր ա զգա յին  խումբ տար բերվում  է  մյու ս  եր կու սից: Հ ույ ների 
համար առավել նշանակալի տարբերություններ են դուրս բերվել այնպիսի 
աուտոկարծրատիպերում, որոնք արտահայտում են ուրիշի նկատմամբ 
դրական վերաբերմունք (օրինակ` հարգանք այլ ազգերի նկատմամբ F=15.99 
(df=2, p=0.001), կոպտության քիչ արտահայտվածությունը F=23.14 (df=2, 
p=0.001): Ասորիների պարագայում առավել նշանակալի տարբերություն 
է դուրս բերվել շփվողականության աուտոկարծրատիպի համար F=21.3 
(df=2, p=0.001): Հայերի պարագայում նշանակալի տարբե րություններ 
են դուրս բերվել աշխատասիրության F=4.72 (df=2, p=0.01), բարձր 
ինքնագնահատականի F=14.31 (df=2, p=0.001) աուտոկարծրատիպերի, 
ինչպես նաև հայերին քիչ բնորոշ կոլեկտիվիզմի F=52.31 (df=2, p=0.001) 
համար: 

 Վեր լու ծե լով աու տո կարծ րա տի պե րի նմա նություն ներն ու տար բե-
րություն նե րը՝ կա րե լի է ա սել, որ այս ե րեք էթ նիկ խմբե րի միջև հիմ նա կա-
նում դիտ վում են նմա նություն ներ, սա կայն նմա նություն ներն ա սո րի նե րի և 
 հույ նե րի միջև ա վե լի շատ է, քան հա յե րի: Ա սո րի նե րի ու հույ նե րի աու տո-
կարծ րա տի պա յին նմա նություն ներն ա վե լի շատ էին, քան տար բե րություն-
նե րը։  Հա յե րի մեջ ա ռա վել վառ են ար տա հայտ ված ին դի վի դուա լիս տա կան 
աու տո կարծ րա տի պե րը, իսկ ա սո րի նե րի և  հույ նե րի մեջ ա ռա վել շատ են 
հան դի պում աու տո կարծ րա տի պեր, ո րոնք ցույց են տա լիս ա վե լի հան դուր-
ժող և  բաց վե րա բեր մունք ու րիշ նե րին: Ա սո րի նե րի և  հույ նե րի աու տո կարծ-
րա տի պե րում ու րի շի նկատ մամբ ար տա հայտ ված վե րա բեր մուն քի նմա-
նությու նը կա րե լի է մեկ նա բա նել այն փաս տով, որ լի նե լով ազ գա յին փոք-
րա մաս նություն ՝  նրանք ստիպ ված են ե ղել ի րենց կեն սա գոր ծու նեության 
ըն թաց քում առնչ վել և  ի րենց «մաշ կի վրա զգալ» «ու րի շի» հետ հա րա բե-
րության փոր ձը, ո րի արդ յուն քում ձևա վոր վել են նմա նա տիպ ինք նըն կալ-
ման ա ռանձ նա հատ կություն ներ: Իսկ այն, որ ա սո րի նե րի և  հույ նե րի մեջ 
ու րի շի նկատ մամբ աու տո կարծ րա տի պե րում գե րակշ ռում են հան դուր ժո-
ղա կան վե րա բեր մունք ար տա հայ տող հատ կություն ներ, կա րե լի է բա ցատ-
րել նրա նով, որ «ու րի շի», տվյալ պա րա գա յում՝ հա յե րի կող մից, ի րենց 
կեն սա գոր ծու նեության մեջ նրանք չեն հան դի պել ան հան դուր ժո ղա կան 
վե րա բեր մուն քի, այլ պա րա գա յում հա վա նա կան կլի ներ, որ ա սո րի նե րի և 
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 հույ նե րի մեջ ար տա հայտ վեին չհան դուր ժող հատ կություն ներ պա րու նա կող 
աու տո կարծ րա տի պեր:

Եզ րա կա ցություն ներ

 Մեր ու սում նա սի րության մի ջո ցով փոր ձե ցինք վեր լու ծել նմա նություն-
նե րը և  տար բե րություն նե րը ե րեք ազ գե րի միջև` անդ րա դառ նա լով նրանց՝ 
ա) անձ նա յին գծե րին, ո րոնք հա մար վում են ան ձի կա ռուց ված քի ա ռա-
վել կա յուն բնու թագ րե րը, բ) աու տո կարծ րա տի պե րին, ո րոնք ձևա վոր-
վում են սո ցիա լա կան ճա նա չո ղության` ինք նագ նա հատ ման, ինք նա կա-
տե գո րի զաց ման, ու րիշ նե րի հետ սե փա կան ազ գին հա մե մա տե լու, ինչ-
պես նաև կեն սա փոր ձի ամ փոփ ման արդ յուն քում: Ընդ հան րաց նե լով 
մեր հե տա զո տության արդ յունք նե րը՝ կա րող ենք դուրս բե րել հետև յալ 
եզ րա կա ցություն նե րը.
1.  Հա մադ րե լով անձ նա յին հինգ գոր ծոն նե րը` հա յե րի, ա սո րի նե րի և 

 հույ նե րի անձ նա յին կա ռուց ված քի պրո ֆի լում դուրս են բեր վել տար-
բե րություն ներ. հա յե րի մեջ վառ են ար տա հայտ ված վե րահս կո-
ղությու նը և  ինք նա բուխ լի նե լը, ա սո րի նե րի մեջ̀  վե րահս կո ղությու նը 
և  կապ վա ծությու նը, իսկ հույ նե րի մեջ̀  վե րահս կո ղությու նը և  ա ռա-
վել քիչ են ար տա հայտ ված հու զա կա նությու նը և  ինք նա բուխ լի նե լը: 
 Հա մե մա տե լով հինգ գոր ծոն նե րը ե րեք ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
միջև` դուրս է բեր վել, որ հա յե րը տար բեր վում են հույ նե րից ու ա սո րի-
նե րից ա վե լի վառ ար տա հայտ ված ինք նա բուխ գոր ծո նով, ա սո րի նե րը 
մյուս եր կու սից` ար տա հայտ ված կապ վա ծության գոր ծո նով, իսկ հույ-
նե րը մյուս եր կու սից` քիչ ար տա հայտ ված հու զա կա նության գոր ծո նով: 

2.  Հա յե րի, հույ նե րի և  ա սո րի նե րի աու տո կարծ րա տի պե րում նմա-
նություն նե րը կապ ված են այն հատ կություն նե րի հետ, ո րոնք ար տա-
հայ տում են մի ջանձ նա յին հա րա բե րություն նե րում նրանց հո գա տար 
վե րա բեր մուն քը, հատ կա պես ի րենց ան մի ջա կան շրջա պա տին` ըն տա-
նի քին և  հա րա զատ նե րին: Ա սո րի նե րը և  հույ ներն ու նեն ա վե լի շատ 
նմա նություն ներ ի րենց աու տո կարծ րա տի պե րում հա յե րի հա մե մատ, 
մաս նա վո րա պես, այդ նմա նություն ներն ար տա հայտ վում են «ու րի շի» 
հետ հա րա բե րություն նե րում հան դուր ժող վե րա բեր մուն քով, ինչ պես 
նաև հատ կություն ներ, ո րոնք ցույց են տա լիս ա րիություն, քա ջություն: 
 Հա յե րը, ի տար բե րություն ա սո րի նե րի և  հույ նե րի, ի րենց աու տո կարծ-
րա տի պե րում տար բեր վում են աշ խա տա սի րությամբ, ինչ պես նաև 
ին դի վի դուա լիս տա կան աու տո կարծ րա տի պե րով (բարձր ինք նագ նա-
հա տա կան, հպար տություն, հա ջո ղության ձգտում):
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3.  Հա մադ րե լով ե րեք ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կա յուն գծե րի և  աու-
տո կարծ րա տի պե րի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը՝ եր ևում է, որ նրանք 
նման են վար քի կա ռա վար ման և  հույ զե րի վե րահսկ ման ա ռանձ նա-
հատ կություն նե րով, ինչ պես նաև մտե րիմ մարդ կանց նկատ մամբ 
նվիր վա ծությամբ, ու շադ րությամբ և  հո գա տա րությամբ: Այս նմա-
նություն նե րը պայ մա նա վոր ված են ա ռա վել շատ քա ղա քակր թա կան 
և  սո ցիալ-մշա կու թա յին միև նույն պայ ման նե րում այս ե րեք ազ գե րի 
ապ րե լու և  գո յատ ևե լու փաս տով:  Տար բե րություն նե րի առ կա յությունն 
էլ, մեր կար ծի քով, պայ մա նա վոր ված է ե րեք ազ գե րին հա տուկ են թամ-
շա կու թա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րով:

 հե տա զո տության սահ մա նա փա կում նե րը և  ու սում նա սիր ման 
հե տա գա հնա րա վոր ուղ ղություն նե րը

 Հաշ վի առ նե լով այն արդ յունք նե րը, ո րոնք ստաց վել են այս հե տա-
զո տության ըն թաց քում, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է նշել, որ հե տա զո-
տությու նը հա մա պար փակ չէ, և  կան ո րոշ հար ցեր, ո րոնք կա րող են նոր 
ուղ ղություն տալ նմա նա տիպ ու սում նա սի րություն նե րի հա մար:  նախ՝ 
նշենք, որ հե տա զո տությունն ի րա կա նաց վել է նույն մշա կու թա յին մի ջա-
վայ րում, և  չեն ու սում նա սիր վել ու հա մե մատ վել այլ սո ցիալ-մշա կու թա-
յին մի ջա վայ րում ապ րող հա յե րը, ա սո րի ներն ու հույ նե րը։  նաև նշենք, 
որ էթ նի կա կան աու տո կարծ րա տի պե րի ու սում նա սի րությու նը կա տար վել 
է միայն հատ կություն նե րի գնա հատ մամբ, և  չեն ու սում նա սիր վել դրանց 
ըն կալ ման և  մեկ նա բան ման տար բե րություն ներն ազ գա յին են թամ շա կույ-
թից կախ ված։ Եվ վեր ջա պես, հե տաքր քիր կլի նի նաև դի տար կել միև նույն 
սո ցիալ-մշա կու թա յին տա րած քում ապ րող ազ գե րի հե տե րո կարծ րա տի-
պե րը, ո րոնց ու սում նա սիր ման անհ րա ժեշ տությու նը կա րող է բխել արդ-
յու նա վետ միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակց մանն ուղղ ված ծրագ րե րի ի րա կա-
նաց ման պա հան ջից:  
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