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Լիանա Սարգսյան
Սվետլանա Հարությունյան

նե րա ծություն

Այս հոդ վա ծում մենք ներ կա յաց րել ենք ե րի տա սարդ նե րի ար ժե քա յին կողմ-
նո րո շիչ նե րի և տն տե սա կան ինք նության փոխ կապ վա ծության ու սում նա սիր ման 
արդ յունք նե րը: Հիմն վե լով Շ. Շ վար ցի ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի հա յե ցա-
կար գին՝ ու սում նա սիր վել և դուրս են բեր վել ե րի տա սարդ նե րի 10 բա զա յին ար ժե-
քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի ար տա հայտ վա ծության ա ռանձ նա հատ կություն նե րը: 

Հե տա զո տության մեջ ե րի տա սարդ նե րի տնտե սա կան ինք նու թյան 
ու սում նա սի րությունն ի րա կա նաց վել է ինք նության բա ղադ րիչ նե րի՝ կոգ-
նի տիվ, հու զա կան և վար քա յին, հե տա զոտ ման մի ջո ցով, ո րոնք կա րող են 
ձեռք բե րել արդ յու նա վետ և  ոչ արդ յու նա վետ դրսևո րում  ներ՝ պայ մա նա վո-
րե լով տնտե սա կան վար քի ի րա կա նաց ման ա ռանձ  նա հատ կություն նե րը: 

Ե րի տա սարդ նե րի ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի և տն տե սա կան ինք-
նության փոխ կապ վա ծությու նը պար զե լու հա մար կա տար ված կո րել  յա ցիոն 
վեր լու ծությու նը ցույց է տվել, որ տնտե սա կան ինք նության արդ յու նա վետ 
դրսևո րում նե րը կապ վում են և գտն վում են փո խա դարձ փո փոխ վող հա րա-
բե րություն նե րի մեջ անձ նա կենտ րոն ար ժեք նե րի հետ: Մ յուս կող մից՝ պահ-
պա նո ղա կա նության ար ժեք նե րը կապ վում են տնտե սա կան ինք նության 
վար քա յին ա նարդ յու նա վետ դրսևո րում նե րի հետ:

Հա սա րա կության զար գաց ման ներ կա յիս պայ ման նե րը, ան շուշտ, 
կա րող են բնու թագր վել սո ցիալ-տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րի խիստ ան կա-
յու նությամբ և  ա նո րո շությամբ: Այս ա մենն, ի հար կե, ան մի ջա կա նո րեն անդ-
րա դառ նում է յու րա քանչ յուր ան հա տի վրա՝ ո րո շե լով սո ցիալ-տնտե սա կան 
հա րա բե րություն նե րում ան ձի դիր քը և տն տե սա կան մի ջա վայ րում կողմ նո րոշ-
վե լու հնա րա վո րություն նե րը: Այս տե սանկ յու նից ան ձի ինք նությու նը գտնվում 
է ա նընդ հատ փո փոխ վող տնտե սա կան և սո ցիա լա կան ի րա կա նության մեջ, 
քա նի որ ան ձը, հան դի սա նա լով այդ գոր ծըն թաց նե րի կենտ րո նա կան սուբ-
յեկ տը, ո րո շա կի փո փո խություն ներ է կրում իր ինք նության մա կար դա կում: 
Մաս նա վո րա պես, դի տար կե լով տնտե սա կան հա րա բե րություն նե րում ան ձի 
ներգ րավ վա ծության բարձր մա կար դա կը և մարդ կանց կող մից տնտե սա կան 
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ի րո ղություն նե րի գե րագ նա հա տու մը և գե րա կա յու մը՝ հարկ է ա ռա ջա նում 
ինք նության ընդ հա նուր կա ռուց ված քում դրա ևս մեկ տե սա կի՝ տնտե սա կան 
ինք նության ա ռանձ նաց ման անհ րա ժեշ տության:

Սույն հոդ վա ծում մենք անդ րա դառ նում ենք ե րի տա սարդ նե րի տնտե-
սա կան ինք նության և  ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի փոխ կապ վա ծության 
ու սում նա սի րության հար ցին՝ հիմն վե լով այն են թադ րությա նը, ըստ ո րի՝ 
ար ժեք նե րը, որ պես ան ձի ու նի վեր սալ և հա մե մա տա բար կա յուն բնու թագ-
րիչ ներ, կա րող են պայ մա նա վո րել տնտե սա կան ինք նության դրսևոր ման 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը՝ ե րի տա սար դի հա մար դրանց ու նե ցած արդ յու-
նա վե տության տե սանկ յու նից: Հե տա զո տության նպա տակն է ու սում նա սի րել 
ե րի տա սարդ նե րի ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րը և տն տե սա կան ինք նության 
փոխ կապ վա ծությու նը՝ դուրս բե րե լով այն ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րը, 
ո րոնք կա րող են պայ մա նա վո րել տնտե սա կան ինք նության արդ յու նա վետ 
դրսևո րու մը և հա կա ռա կը՝ խո չըն դո տել դրան:     

Առ հա սա րակ, «տնտե սա կան ինք նություն» տեր մի նը հո գե բա նության մեջ 
բա վա կան նոր հաս կա ցություն է հա մար վում, որն իր տեղն ամ բող ջո վին չի 
հաս տա տել գի տա կան դիս կուր սում: Միև նույն ժա մա նակ, տնտե սա կան ինք-
նության թե մա յի շուրջ ստեղծ ված գրա կա նության վեր լու ծությու նը թույլ է տա լիս 
ա ռանձ նաց նել տնտե սա կան ինք նության ու սում նա սիր ման մակ րո- և միկ րո մա-
կար դակ ներ: Ու սում նա սի րություն նե րի մակ րո մա կար դա կը ներ կա յաց նում են 
հաս կա ցության տնտե սա գի տա կան և սո ցիո լո գիա կան ըմբռ նում նե րը, որ տեղ 
տնտե սա կան ինք նության փո խա րեն կա րող են օգ տա գործ վել նաև «հա մայն քա-
յին տնտե սա կան ինք նություն» (community economic identity) և «ազ գա յին տնտե-
սա կան ինք նություն» (national economic identity) հաս կա ցություն նե րը: Վեր ջին նե րը 
հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում են որ պես տար բեր երկր նե րի ազ գա յին տնտե սա-
կան գոր ծըն թաց ներն ու բնու թագ րիչ նե րը նկա րագ րող հաս կա ցություն ներ [3]:

Իսկ միկ րո մա կար դա կը ներ կա յաց նում է հո գե բա նության ո լոր տը, ո րի 
սահ ման նե րում հե տա զո տող ներն ու սում նա սի րում են տնտե սա կան ինք-
նության բնույ թը, կա ռուց ված քը, գոր ծա ռույթ նե րը, ձևա վոր ման մե խա նիզմ-
նե րը և  այլն: Մաս նա վո րա պես, հայտ նի է Վ. Խա շեն կո յի տնտե սա կան ինք-
նության հա յե ցա կար գը, որ տեղ տնտե սա կան ինք նությու նը դի տարկ վում 
է որ պես ան ձի սո ցիա լա կան ինք նության տե սակ` հաշ վի առ նե լով այն, որ 
ինք նության տնտե սա կան և սո ցիա լա կան ձևերն ու նեն մի շարք ընդ հան-
րություն ներ՝ սո ցիա լա կան խմբին պատ կա նե լության զգա ցում, այդ խմբին 
բնո րոշ օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րով օժտ վա ծություն [2, 11]: 
Հա մա պա տաս խա նա բար, տնտե սա կան ինք նությունն ար տա հայ տում է 
մար դու՝ ո րո շա կի տնտե սա կան հատ կա նիշ նե րով բնո րոշ վող սո ցիա լա կան 
խմբին իր պատ կա նե լության գի տակ ցու մը: Այն տնտե սա կան-հո գե բա նա կան 
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կա տե գո րիա է, ո րը վե րա բե րում է տնտե սա կան հա րա բե րություն նե րի 
հա մա կար գում մար դու ու նե ցած դիր քի ո րոշ ման արդ յուն քին [11]: Այ սինքն՝ 
տնտե սա կան ինք նությու նը մար դու՝ ընդ հա նուր տնտե սա կան հա մա կար-
գում իր տե ղի և դե րի մա սին գի տակց ման մա կար դակն է:

Տն տե սա կան ինք նության վե րա բեր յալ Վ. Խա շեն կո յի հա յե ցա կար գը 
հատ կա պես նշա նա կա լի է մեր հե տա զո տության հա մար, քա նի որ այն ոչ 
միայն տա լիս է տնտե սա կան ինք նության ա ռա վել ամ բող ջա կան հաս կա-
ցում, այլ նաև այն պատ ճա ռով, որ այս մո տեց ման մեջ ա ռա ջարկ վում է 
տնտե սա կան ինք նության ու սում նա սիր ման օ պե րա ցիո նալ մո դել, ո րին 
մենք հիմն վել ենք հե տա զո տությունն ի րա կա նաց նե լիս: Ըստ այդ մո դե լի՝ 
տնտե սա կան ինք նությու նը կազմ ված է ե րեք բա ղադ րիչ նե րից: Դ րանք 
տնտե սա կան մի ջա վայ րի նկատ մամբ ան ձի հո գե բա նա կան վե րա բեր-
մուն քի հա րա բե րա կա նո րեն գի տակց ված տար րերն են՝

•	 կոգ նի տիվ բա ղադ րիչ - սո ցիա լա կան պատ կե րա ցում նե րը,
•	 հու զա կան բա ղադ րիչ - գզաց մունք նե րը, վե րա բեր մուն քը, գնա  հա-

տա կան նե րը,
•	 վար քա յին բա ղադ րիչ - տնտե սա կան վար քա յին դրսևո րում ներ 

[նույն տե ղում]: 
Հիմն վե լով այս մո դե լին՝ հե տա զո տության շրջա նակ նե րում գլխա վո-

րա պես կենտ րո նա ցել ենք ընտ րան քում վար քա յին բա ղադ րիչն (տնտե սա-
կան ինք նության վար քա յին դրսևո րում նե րը) ու սում նա սի րե լու վրա՝ ան ձի 
հա մար իր կա տա րած արդ յու նա վե տության տե սանկ յու նից, այ սինքն՝ 
դի տարկ վել է, թե որ քա նով է վար քա յին բա ղադ րիչն ուղղ ված ան ձի տնտե-
սա կան ա ճին և բա րե կե ցության բարձ րաց մա նը:

Հիմն վե լով Վ. Խա շեն կո յի ա ռա ջար կած մո դե լին՝ այ սօր տար բեր հե տա-
զո տություն ներ են ի րա կա նա նում տնտե սա կան ինք նության թե մա յի շուրջ: 
Ար դեն հե տա զոտ վել են տնտե սա կան ինք նության դրսևոր ման ա ռանձ նա-
հատ կություն նե րը դե ռա հա սության տա րի քում [10]: Ինչ պես ցույց են տա լիս 
հե տա զո տության արդ յունք նե րը, դե ռա հա սության տա րի քում տնտե սա կան 
ինք նությու նը դեռ ամ բող ջո վին ձևա վոր ված չէ, և դ րա զար գա ցու մը կապ-
ված է ան ձի հա սու նաց ման գոր ծըն թա ցի հետ: Այս ա ռու մով տնտե սա կան 
ինք նությու նը հար կա վոր է դի տար կել ան ձի ընդ հա նուր հո գե բա նա կան զար-
գաց ման շրջա նակ նե րում: Հե տա զոտ վել են նաև տնտե սա կան ինք նության 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը քա ղա քաբ նակ և գ յու ղաբ նակ ընտ րանք նե րում 
և  այլն [9]: Որ պես թե մա յին մոտ հե տա զո տություն ներ կա րե լի է հի շա տա կել 
նաև տնտե սա կան գի տակ ցության, ինք նա գի տակ ցության, տնտե սա կան 
ինք նո րոշ ման հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ վեր ջին ժա մա նա կա հատ վա-
ծում բուռն ըն թա ցող հե տա զո տություն նե րը [3, 4, 8]:
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Այս բո լոր հե տա զո տություն նե րի առ կա յությու նը ցույց է տա լիս, որ 
այ սօր տնտե սա կան ինք նության ու սում նա սի րություն նե րը հան դի սա նում 
են հե տա զո տության ար դիա կան ուղ ղություն նե րից մե կը: Թերևս, դա պայ-
մա նա վոր ված է նրա նով, որ հենց տնտե սա կան ինք նության շնոր հիվ է 
տե ղի ու նե նում ան ձի տնտե սա կան ինք նա ներ կա յա ցու մը և տն տե սա կան 
հա րա բե րություն նե րի հա մա կար գում ձևա վոր վում է ան ձի՝ որ պես տնտե-
սա կան սուբ յեկ տի, ան հա տա կան դիր քը: Տն տե սա կան ինք նության կար-
ևոր բնու թագ րիչ է հա մար վում այն, որ այն ո րո շում է ան ձի տնտե սա կան 
ուղղ վա ծությու նը, այ սինքն՝ կողմ նո րո շու մը տնտե սա կան զար գաց ման 
հե ռան կար նե րին: 

Այս տե սանկ յու նից տնտե սա կան ինք նության բա ղադ րիչ նե րի հե տա-
զո տությու նը հնա րա վո րություն է տա լիս հաս կա նալ, թե որ քա նով է, ընդ-
հա նուր առ մամբ, տնտե սա կան ինք նությունն ուղղ ված ան ձի տնտե սա կան 
զար գաց մա նը և  ա ռա ջըն թա ցին, այլ կերպ՝ թե որ քա նով է արդ յու նա վետ 
գոր ծում ան ձի տնտե սա կան ինք նությու նը:

Հե տա զո տության մեջ ա ռա ջադր ված հիմ նախն դի րը՝ տնտե սա-
կան ինք նության ար ժե քա յին պայ մա նա վոր վա ծությունն ու սում նա սի րե-
լու հա մար մենք հիմն վել ենք ար ժեք նե րի ու սում նա սիր ման Շ. Շ վար ցի 
տե սության վրա, որ տեղ ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րը դի տար կում ենք 
որ պես հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն, հա սա րա կության բո լոր ան դամ նե րի 
կող մից ըն դուն վող պատ կե րա ցում ներ տվյալ մշա կույ թում ըն դու նե լիի և 
ցան կա լիի մա սին [5, 6, 13]: 

Շ. Շ վարցն իր տե սության մեջ ա ռա ջար կում է ար ժեք նե րի ու սում նա սի-
րությունն ի րա կա նաց նել եր կու մա կար դա կով` ան ձի (ան հա տա կան տար-
բե րություն նե րի) և մ շա կույ թի (սո ցիա լա կան տար բե րություն նե րի) մա կար-
դակ նե րում [1, 5, 12]:

Մեր հե տա զո տության ըն թաց քում ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ ներն ու սում-
նա սիր վել են ան հա տա կան մա կար դա կում: Ար ժեք նե րի ան հա տա կան 
մա կար դա կի վե րա բեր յալ Շ. Շ վար ցը գտնում է, որ ար ժեք նե րը միմ յան ցից 
ա ռանձ նաց նող միակ բո վան դա կա յին կող մը մո տի վա ցիա յի տիպն է, ո րով 
դրանք ար տա ցոլ վում են. « Մար դու հիմ նա կան ար ժեք ներն ար տա ցո լում են 
մարդ կա յին հիմ նա կան պա հանջ մունք նե րը̀  որ պես գի տակց ված նպա տակ-
ներ (կեն սա բա նա կան կա րիք ներ, հա մա ձայ նեց ված սո ցիա լա կան փո խազ-
դե ցության պա հանջ մունք, խմբա յին կյան քի պա հանջ մունք)» [5, էջ 3]: Հա մա-
ձայն այս բնո րոշ ման, Շ. Շ վար ցը խմբա վո րել է բազ մա թիվ աղբ յուր նե րի 
ու սում նա սիր ման արդ յուն քում ա ռանձ նաց ված ար ժեք նե րը մար դու մո տի վա-
ցիոն 10 տի պե րի տես քով: Մո տի վա ցիա յի յու րա քանչ յուր տի պին հա մա պա-
տաս խա նում է իր ա ռա ջա տար դրդա պատ ճա ռա յին նպա տա կը: Դ րանք են`
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1. Ինք նու րույ նություն (Self-Direction) - մտքե րի և գոր ծո ղություն-
նե րի ա զա տություն` պայ մա նա վոր ված ան հա տի ան կախ լի նե լու 
պա հանջ մուն քով:

2. Ս տի մուլ  յա ցիա (Stimulation) - կյան քում նո րությու նը և մր ցակ ցությու նը, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ են օր գա նիզ մի ակ տի վության բա րեն պաստ 
մա կար դա կի ա պա հով ման հա մար:

3. Հե դո նիզմ (Hedonism) - հա ճույ քի զգա ցու մը, ո րի հիմ քում ըն կած է 
կեն սա բա նա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մը և դ րան հետ ևող 
հա ճույ քի զգա ցու մը:

4. Ձեռք բե րում (Achievment) - անձ նա կան հա ջո ղության ձեռք բե րու մը 
մշա կու թա յին ստան դարտ նե րի սահ մա նում:

5. Իշ խա նություն (Power) - սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կի և հե ղի նա-
կության ձեռք բե րու մը, որն ըն կած է գե րիշխ ման, լի դե րության 
պա հանջ մուն քի հիմ քում:

6. Անվ տան գություն (Security) - հա սա րա կության, ըն տա նի քի, սե փա կան 
ան ձի կա յու նությու նը, անվ տան գությու նը, ներ դաշ նա կությու նը:

7.  Կոն ֆոր մություն (Conformity) - գոր ծո ղություն նե րի և մ ղում նե րի սահ-
մա նա փա կու մը, ո րոնք վնա սում են այ լոց կամ խախ տում են սո ցիա լա-
կան ներ դաշ նա կությու նը:

8. Ա վան դա կա նություն (Tradition) - սո վո րույթ նե րի նկատ մամբ հար-
գան քը և  ա պա հո վու մը, մշա կույ թում և կ րո նում առ կա գա ղա փար նե րի 
հաս կա ցում և  ըն դու նում:

9.  բար յա ցա կա մություն (Benevolence) - իր հետ շփման մեջ գտնվող մարդ-
կանց բա րե կե ցության ա պա հո վու մը և բարձ րա ցու մը: 

10. Ու նի վեր սա լիզմ (Universalism) - ողջ մարդ կության և բ նության բա րե կե-
ցության ա պա հո վու մը, հաս կա ցու մը, ե րախ տա գի տությու նը [1, 5, 13]:
Այս 10 ար ժեք նե րից իշ խա նության, ձեռք բեր ման, ստի մուլ  յա ցիա յի, 

հե դո նիզ մի, և  ինք նու րույ նության ար ժեք ներն ար տա հայ տում են անձ նա-
յին հե տաքրք րություն նե րը և  ու նեն անձ նա յին ուղղ վա ծություն: Իսկ բար յա-
ցա կա մության, կոն ֆոր մության, ա վան դա կա նության ար ժեք ներն ար տա-
հայ տում են խմբա յին հե տաքրք րություն նե րը, այ սինքն՝ ու նեն խմբա յին 
ուղղ վա ծություն: 

Շ. Շ վար ցը և հե տա զո տող Վ. բիլս կին նկա րագ րել են այս ար ժե քա յին 
տի պե րի դի նա միկ կա ռուց ված քը, որ տեղ 10 ար ժեք նե րը խմբա վոր ված են 
եր կու հա կա դիր չա փում նե րում.

•	 Պահ պա նո ղա կան ար ժեք ներ (ա վան դա կա նություն, կոն ֆոր-
մություն, անվ տան գություն) և նոր փոր ձին բաց լի նե լու ար ժեք ներ 
(ինք նու րույ նություն, ստի մուլ  յա ցիա): Այս չափ ման մեջ դրսևոր վում 
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է ան ձի ավ տո նո միա յի, գոր ծո ղություն նե րում ա զա տության և  
ա վան դույթ նե րի պահ պան ման, կա յու նության ար ժեք նե րի հա կադ-
րությու նը:

•	 Ինք նա հաս տատ ման ար ժեք ներ (իշ խա նություն, ձեռք բե րում, հե դո-
նիզմ) և  ինք նա հաղ թա հար ման ար ժեք ներ (բար յա ցա կա մություն, 
ու նի վեր սա լիզմ): Այս չափ ման մեջ դրսևոր վում է այ լոց նկատ մամբ 
խնամ քի և գե րա կայ ման հա կադ րությու նը [5, 13]:

Այս կերպ, ըստ այս դի նա միկ կա ռուց ված քի՝ ար ժեք նե րի միջև կոնֆ-
լիկ տա յին կամ ներ դաշ նակ հա րա բե րություն նե րից կախ ված էլ ո րոշ վում է 
մար դու ընդ հա նուր վար քը:

Այս պի սով, ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րը, ներ կա յաց նե լով ան ձի 
մո տի վա ցիոն տի պե րը, ո րո շում են մար դու կոնկ րետ գոր ծո ղություն նե րի, 
և  առ հա սա րակ, վար քի ուղղ վա ծությու նը: Այս ա ռու մով, Շ վար ցի կող մից 
ա ռա ջարկ վող ար ժեք նե րի ան հա տա կան մա կար դա կի ու սում նա սիր ման 
մո տե ցու մը հա մա պա տաս խա նում է մեր հե տա զո տա կան աշ խա տան քին, 
քա նի որ հնա րա վո րություն է տա լիս ու սում նա սի րել տնտե սա կան ինք-
նության վար քա յին բա ղադ րի չի ար ժե քա յին հիմ քե րը:  

հե տա զո տության մե թո դա բա նությու նը

Տն տե սա կան ինք նության և  ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի փոխ կապ վա-
ծությունն ու սում նա սի րե լու հա մար կի րառ վել են հետև յալ մե թո դի կա նե րը՝
1. բա զա յին ար ժեք նե րի չափ ման հար ցա րան (Շ. Շ վարց, SVS) 1 [1]: Այս 

մե թո դի կան մեզ հնա րա վո րություն է տա լիս դուրս բե րել ընտ րան քում 
ան հա տա կան ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րը: Հար ցա րա նը բաղ կա-
ցած է 57 ար ժեք նե րից, ո րոնք ներ կա յաց ված են եր կու ցան կով: Ա ռա-
ջին ցան կում տրված են տեր մի նալ ար ժեք ներ, ո րոնք ներ կա յաց ված 
են գո յա կան նե րի տես քով, իսկ երկ րորդ ցան կում տրվում են գոր ծի-
քա յին ար ժեք ներ՝ ա ծա կան նե րի տես քով: Հե տա զոտ վո ղին ա ռա ջարկ-
վում է գնա հա տել յու րա քանչ յուր ար ժե քի կար ևո րության աս տի ճա նը՝ 
որ պես հիմ նա րար սկզբունք իր կյան քում: Կի րառ վում է գնա հատ ման 
«-1-7» սանդ ղա կը. որ քան բարձր է միա վո րը՝ -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, այն-
քան ա վե լի կար ևոր է տվ յալ ար ժե քը հե տա զոտ վո ղի հա մար: Հար ցա-
րա նի բա նա լուն հա մա պա տաս խան՝ հաշ վարկ վում են 10 սանդ ղակ նե-
րով մի ջին միա վոր նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են Շ. Շ վար ցի 
ա ռանձ նաց րած ար ժե քա յին 10 դրդա պատ ճա ռա յին տի պե րին:

1 Տվ յալ հարցարանը տեղայնացվել է ԵՊՀ «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ 
լաբորա տո ր իայի կողմից։
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2. Տն տե սա կան վար քի սցե նար նե րի մե թո դի կա (ն. լե բեդ ևա, Ս. 
Տա տար կո, սո ցիալ-հո գե բա նա կան հե տա զո տություն նե րի գի տաու-
սում նա կան լա բո րա տո րիա) [8]:
Մե թո դի կան հնա րա վո րություն է տա լիս դուրս բե րել տար բեր, հա մե մա-

տա բար ու նի վեր սալ տնտե սա կան վար քա յին պա տերն նե րի արդ յու նա վետ և  
ոչ արդ յու նա վետ դրսևո րում նե րը՝ դրա նով իսկ մատ նան շե լով ան ձի տնտե-
սա կան զար գա ցու մը և բա րե կե ցության բարձ րա ցու մը խթա նող ե ղա նակ-
նե րը: Հա մա պա տաս խա նա բար, վար քա յին այն չա փում նե րը, ո րոնք ուղղ ված 
են եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծում ան ձի տնտե սա կան զար գաց մա նը, 
նե րա ռում են տնտե սա պես ար դա րա ցի և  օ րի նա կան գոր ծո ղություն ներ, 
նպաս տում են տնտե սա պես գրա գետ վար քաձ ևե րին, դի տարկ վել են որ պես 
տնտե սա կան ինք նության արդ յու նա վետ դրսևո րում ներ: Իսկ հա կա դիր 
չա փում նե րը դի տարկ վել են որ պես տնտե սա կան ա նարդ յու նա վետ վար քա-
յին դրսևո րում նե րը, քա նի որ խո չըն դո տում են տնտե սա կան բա րե կե ցության 
բարձ րաց մա նը կամ ստեղ ծում են բա րե կե ցություն բա վա կան կար ճատև և  ոչ 
օ րի նա կան մի ջոց նե րով:

Մե թո դի կա յում ներ կա յաց ված են 11 երկբ ևեռ ի րա վի ճակ-սցե նար ներ: 
յու րա քանչ յուր ի րա վի ճակ գնա հատ վում է ե րեք սանդ ղա կով՝ հու զա կան 
նա խընտ րություն, տնտե սա կան վար քի այս կամ այն մո դե լին հետ ևե լու պատ
րաս տա կա մություն և  ի րա վի ճա կում հե րո սի վար քի տի պա կա նության գնա
հա տում: Գ նա հա տու մը կա տար վում է 7 միա վո րա նի սանդ ղա կով՝ «-3 -2 -1 
0 1 2 3»: Պա տաս խան նե րը հաշ վարկ վում են ըստ յու րա քանչ յուր չափ ման 
ար տա հայտ վա ծության մա կար դա կի [նույն տե ղում]:

Հե տա զո տա կան ընտ րան քը կազ մել են զբաղ ված, տնտե սա պես ոչ 
ակ տիվ և գոր ծա զուրկ ե րի տա սարդ ներ, յու րա քանչ յուր խմբում 30 ե րի տա-
սարդ (ընդ հա նուր 90 ե րի տա սարդ): Հե տա զո տա կան խմբե րի ա ռանձ նա-
ցու մը տե ղի է ու նե ցել ըստ տնտե սա կան ակ տի վության մա կար դա կի, ին չը 
մեզ հնա րա վո րություն տվեց հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան ու սում նա սի-
րել ե րի տա սարդ նե րի տնտե սա կան ինք նության ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րը: Հա մա պա տաս խա նա բար, զբաղ ված նե րի խում բը կազ մել են այն 
ե րի տա սարդ նե րը, ով քեր հե տա զո տության ժա մա նա կաշր ջա նում ու նե ցել 
են աշ խա տանք կամ կա տա րել են ե կա մուտ ա պա հո վող այլ գոր ծեր: Գոր-
ծա զուրկ նե րի խում բը բաղ կա ցած է ե ղել այն ան ձան ցից, ով քեր հե տա զո-
տության ըն թաց քում աշ խա տանք չեն ու նե ցել, գտնվել են դրա ո րոն ման 
փու լում և պատ րաստ են ե ղել անց նել աշ խա տան քի՝ հա մա պա տաս խան 
հնա րա վո րության դեպ քում: Իսկ տնտե սա պես ոչ ակ տիվ խմբի մեջ նե րառ-
վել են այն ե րի տա սարդ նե րը, ո րոնք հե տա զո տության ժա մա նա կաշր ջա-
նում չեն ե ղել զբաղ ված կամ գոր ծա զուրկ:
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հե տա զո տության արդ յունք նե րի ներ կա յա ցում և քն նար կում

Ե րի տա սարդ նե րի ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րը
Աղ յու սակ 1-ում ներ կա յաց ված են հե տա զոտ վող ընտ րան քում 10 բա զա-

յին ար ժեք նե րի մի ջին ցու ցա նիշ նե րը և ռան գա վոր ման արդ յունք նե րը (որ-
տեղ՝ 1-3 ռան գե րը բնու թագ րում են ար ժե քի բարձր նշա նա կա լիությու նը 
հե տա զոտ վող նե րի հա մար, իսկ 7-10 ռան գե րը՝ ցածր նշա նա կա լիությու նը):

Աղ յու սակ 1. ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ ներն ամ բողջ ընտ րան քում (n=90)

ար ժեք ներ  Ռանգ
R

 մի ջին ար ժեք
M

 Կոն ֆոր մություն 6 4.43

Ա վան դա կա նություն 10 3.20
 բար յա ցա կա մություն 1 5.43

Ու նի վեր սա լիզմ 7 4.41
Ինք նու րույ նություն 5 4.46

Ս տի մուլ  յա ցիա 3 4.83
 Հե դո նիզմ 9 3.44

 Ձեռք բե րում 4 4.81
Իշ խա նություն 8 3.45

Անվ տան գություն 2 5.24

Աղ յու սակ 1-ից հստակ եր ևում է, որ ա մե նա բարձր ար տա հայտ վա-
ծությունն ու նեն բար յա ցա կա մության և  անվ տան գության ար ժեք նե րը, 
ո րոնք, ըստ Շ. Շ վար ցի տե սության, ա ռա ջին հեր թին ուղղ ված են խմբա յին 
հե տաքրք րություն նե րին և  ար տա հայ տում են ան ձի ցան կությու նը՝ պահ պա-
նել ի րեն շրջա պա տող մարդ կանց բա րե կե ցությու նը և ն րանց հետ դրա կան 
հա րա բե րություն նե րը, ինչ պես նաև անվ տան գությու նը, այ սինքն՝ իր, շրջա-
պա տող մարդ կանց և, առ հա սա րակ, հա սա րա կության մեջ և սո ցիա լա կան 
կար գե րում կա յու նության արժ ևո րու մը [13]:

Մի ջին ար տա հայտ վա ծություն ու նեն ինք նա հաս տատ ման և նոր փոր-
ձին բաց լի նե լու ար ժեք նե րը, բա ցա ռությամբ իշ խա նության և հե դո նիզ մի 
ար ժեք նե րի, ո րոնք ու նի վեր սա լիզ մի ար ժե քի հետ միա սին ցածր ռանգ են 
ստա ցել: Իսկ ա մե նա ցածրն ար տա հայտ վել է ա վան դա կա նության ար ժե քը: 

Կա րե լի է նկա տել, որ ե րի տա սարդ նե րի հա մար ար դիա կան են խմբա-
յին ուղղ վա ծություն ու նե ցող ար ժեք նե րը, մաս նա վո րա պես շրջա պա տող 
մարդ կանց բա րե կե ցու թան ա պա հո վու մը և ն րանց հետ հա րա բե րություն նե-
րում կա յու նության և  անվ տան գության պահ պա նու մը: Միև նույն ժա մա նակ, 
անձ նա կենտ րոն ար ժեք նե րի մի ջին ար տա հայտ վա ծությու նը ցույց է տա լիս, 
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որ ե րի տա սարդ նե րի հա մար ոչ պա կաս կար ևոր են նաև սե փա կան ձեռք բե-
րում նե րը և նոր հնա րա վո րություն նե րի ու փո փո խություն նե րի նկատ մամբ 
պատ րաս տա կամ վե րա բեր մուն քը:

Հե տաքրք րա կան է, որ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում հե տա զոտ վող բո լոր 
խմբե րում ա վան դա կա նության ար ժեքն ա մե նա քիչ կար ևո րություն ներ կա-
յաց նող ար ժեքն է հան դի սա ցել, ին չը կա րող է խո սել ե րի տա սար դության 
շրջա նում ար ժե քա յին մա կար դա կում ո րո շա կի տե ղա շար ժե րի մա սին, ո րոնք 
ար տա հայտ վում են խմբա յին ուղղ վա ծություն ու նե ցող ար ժեք նե րից (ա վան-
դա կա նություն, կոն ֆոր մություն) անձ նա յին ուղղ վա ծության ար ժեք նե րին 
(ինք նու րույ նություն, ձեռք բե րում, ստի մուլ  յա ցիա) անց ման մի տում նե րով:

Ի դեպ, հար կա վոր է նշել, որ նմա նա տիպ արդ յունք ներ էին ստաց վել նաև 
Հա յաս տա նում ի րա կա նաց ված ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի մեկ այլ հե տա-
զո տության շրջա նակ նե րում, որն ի րա կա նաց վել է ԵՊՀ Ան ձի հո գե բա նության 
ամ բիո նի կող մից 2011-2013թթ. ըն թաց քում [1]: Ու սում նա սի րե լով 18-65 տա րե-
կան հայ բնա կիչ նե րի ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րը Եր ևա նում և Հա յաս-
տա նի 4 մար զե րում՝ հե տա զո տող նե րը դուրս են բե րել ե րի տա սարդ նե րի շրջա-
նում ար ժեք նե րի դրսևոր ման ևս մեկ ա ռանձ նա հատ կություն. այն, որ Եր ևա նի 
ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում ինք նա հաս տատ ման և  ինք նու րույ նության ար ժեք-
ներն ա վե լի բարձր ար տա հայտ վա ծություն ու նեն՝ մար զե րում բնակ վող ե րի-
տա սարդ նե րի հա մե մա տությամբ: Այ սինքն՝ ար ժե քա յին մա կար դա կում տե ղի 
ու նե ցող տե ղա շար ժե րը և փո փո խություն ներն ա ռա վել բնո րոշ են մայ րա-
քա ղա քում բնակ վող ե րի տա սարդ նե րին, իսկ մար զե րում ար ժեք նե րի փո փո-
խություն ներն ա վե լի դան դաղ են ի րա կա նա նում [նույն տե ղում, էջ 61]:

Տն տե սա կան ինք նության վար քա յին դրսևո րում ներ
Տն տե սա կան ինք նության վար քա յին դրսևո րում նե րի ու սում նա սի-

րության արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ հե տա զոտ վող ե րի տա սարդ-
ներն ի րենց հու զա կան նա խընտ րություն նե րի մա կար դա կում հակ ված 
են տնտե սա պես արդ յու նա վետ վար քաձ ևե րի ընտ րությա նը, այ սինքն՝ 
ներ կա յաց ված ի րա վի ճա կա յին եր կընտ րանք նե րում հա վա նություն նե րի 
մա կար դա կում նա խընտ րել են ի րա վի ճա կի արդ յու նա վետ բևե ռը, սա կայն 
ի րա վի ճակ նե րի վար քա յին պատ րաս տա կա մության մա կար դա կը գնա հա-
տե լիս նա խընտ րություն նե րը տրվել են հա կա ռակ չա փում նե րին, ո րոնք 
հե տա զո տության շրջա նակ նե րում գնա հատ վել են որ պես ա նարդ յու նա-
վետ վար քա յին դրսևո րում ներ: Այս պես, հե տա զո տա կան ընտ րան քում 
տնտե սա կան ինք նու րույ նություն-պա տեր նա լիզմ չափ ման ա ռու մով հու-
զա կան նա խընտ րություն նե րի և հա վա նություն նե րի մա կար դա կում բևե ռը 
գտնվում է ինք նու րույ նության մա կար դա կում (m=2.84), սա կայն վար քա յին 
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պատ րաս տա կա մության մա կար դա կում բնո րոշ գի ծը մնում է պա տեր նալ 
մո դե լը (m=3.04): ն ման են նաև մյուս չափ ման՝ տնտե սա կան կյան քում 
հնա րա վոր հե ռան կա րա յին ներդ րում նե րի տվյալ նե րը. ե րի տա սարդ նե րին 
ա վե լի դուր է գա լիս եր կա րա ժամ կետ ներդ րում նե րի և գոր ծարք նե րի տար-
բե րա կը (m=2.91), սա կայն ի րա կան կյան քում գոր ծում են ճիշտ հա կա ռա կի 
պես՝ ի րա կա նաց նե լով կար ճա ժամ կետ գոր ծարք ներ և տն տե սա կան ներդ-
րում ներ (m=3.22): Հա վա նա բար, տնտե սա կան պա տեր նա լիզ մի և կար ճա-
ժամ կետ ներդ րում նե րի հու զա կան նա խընտ րություն նե րի ցածր, իսկ վար-
քա յին գոր ծե լաո ճի բարձր մա կար դա կը խո սում է այն մա սին, որ այ սօր ե րի-
տա սարդ ներն ի րենց հա մար ա ռա վել հե ռան կա րա յին են հա մա րում և  ա վե լի 
գե րա դա սում են ի րա կա նաց նել ավ տո նոմ տնտե սա կան վարք՝ չգտնվե լով 
որ ևէ օ ղա կի հա յե ցո ղության կամ որ ևէ հա մա կար գի կա ռա վար ման ներ-
քո, ո րը ո րո շում է ի րենց տնտե սա կան ակ տի վության և բա րե կե ցության 
սահ ման նե րը: Սա կայն ներ կա պա հին դեռ չկան այն պայ ման նե րը, ո րոնք 
կնպաս տեին այս ցան կությու նը վար քա յին մա կար դակ տե ղա փո խե լուն:

Ընդ հա նուր առ մամբ, հե տա զոտ ված ե րի տա սարդ նե րի մեջ տնտե սա-
կան հե տաքրք րությու նը գտնվում է մի ջին մա կար դա կում (m=3.02)՝ ա վե լի 
շատ դե պի ան տար բե րության բևե ռը: Սա կայն չափ ման հու զա կան բևե-
ռի նա խընտ րությու նը (m=2.76) և տն տե սա կան ակ տի վության ցու ցա նիշ-
նե րը (m=2.6) թույլ են տա լիս են թադ րել, որ մեծ է տնտե սա կան հար ցե րում 
տե ղե կաց ված լի նե լու պա հան ջը, ինչ պես նաև ա ռօր յա կյան քում տնտե սա-
պես արդ յու նա վետ գոր ծե լու ցան կությու նը: Արդ յու նա վետ գոր ծե լու ցան-
կության մա սին են խո սում նաև հե տա զո տության մեջ նե րառ ված «տնտե-
սում-վատ նում» չափ ման մեջ տնտե սում բևե ռի հու զա կան նա խընտ-
րությու նը (m=2.93) և «օ րեն քի ա ռաջ նություն շա հույ թի նկատ մամբ-շա-
հույ թի ա ռաջ նություն օ րեն քի նկատ մամբ» չափ ման մեջ օ րեն քի գե րա-
դաս ման հու զա կան մա կար դա կի ար տա հայտ վա ծությու նը (m=2.93), այն 
դեպ քում, երբ վար քա յին մա կար դա կում հե տա զոտ վող ներն ա վե լի հակ ված 
են ստա նալ շա հույթ՝ օ րեն քի ազ դե ցությու նը չկար ևո րող ճա նա պարհ նե րով 
(m=3.46): Կար ծում ենք՝ վեր ջին տվյալ նե րը ե րի տա սարդ նե րի մե ծա մաս-
նության՝ ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով սե փա կան ե կա մու տի ա վե լաց ման 
պատ րաս տա կա մության մա սին, բա վա կան մտա հո գիչ են, և  այդ ա ռու մով 
լուրջ հանձ նա րա րա կան ներ են ներ կա յաց նում տնտե սա կան զար գաց ման 
հա մար պա տաս խա նա տու այդ ո լոր տով զբաղ վող կա ռույց նե րին: 

Մ յուս չա փում նե րի հետ կապ ված՝ ողջ ընտ րան քի հա մար տնտե սա-
կան վար քա յին դրսևո րում նե րը ե րեք մա կար դակ նե րում էլ ար տա հայտ վել 
են նույն բևե ռով՝ ֆի նան սա կան պարգ ևատ րում ըստ հա վա սա րության, 
գնում ներ կա տա րե լու վար քում զսպվա ծություն, աշ խա տանքն ընտ րե լիս 
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ֆի նան սա կան տար րով կողմ նո րոշ վե լը՝ ստեղ ծա գոր ծա կա նության և 
նո րա րա րության փո խա րեն:

Ե րի տա սարդ նե րի ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի և տն տե սա կան ինք
նության փոխ կապ վա ծությու նը
Ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի և տն տե սա կան ինք նության փոխ կապ-

վա ծությու նը պար զե լու հա մար ի րա կա նաց րել ենք կո րել  յա ցիոն վեր լու-
ծություն՝ Ս պիր մե նի մշա կած կո րել  յա ցիոն գոր ծակ ցի մե թո դով, ո րը թույլ 
է տա լիս դուրս բե րել ու սում նա սիր վող հատ կա նիշ նե րի միջև կա պի սեր-
տությու նը և  ուղղ վա ծությու նը: Արդ յունք նե րը վեր լուծ վել են SPSS 19.0 
վի ճա կագ րա կան վեր լու ծության փա թե թի մի ջո ցով: Կո րել  յա ցիոն վեր լու-
ծության արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են Աղ  յու սակ 2-ում:      

Աղ յու սակ 2. ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի և տն տե սա կան ինք նության  
վար քա յին դրսևո րում նե րի կո րել յա ցիոն վեր լու ծության արդ յուն քե րը (n=90)

ար ժեք ներ
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Տ ն տե ս. 
պա տերն.

 Պատ րաստ. .31* -.41** -.46**

Տիպական.  .35*   

Կար ճաժ . 
կ ողմնո ր ոշ .

Հուզական 
նախընտր. .40 **  .38*

Տիպական. .29*

 Վատնում Տի պական .  .33* .36*
Տնտես. 

ան տարբեր.  Պատ րաստ.   -.38*  -.3 5*

Շահ.-ի 
առաջնութ. 
օր են քի  նկ. 

Պատրաստ. .31*  .30*  

Տիպակ ան.  .41**  

Տնտես. 
պասիվութ.

 Հու զա կան 
նա խընտր .  .26* .54*

 Վարկեր ի 
մե րժում

Պատրաստ.  -. 64-
**  

Տիպական. .47*

Գումարի 
առաջնութ. Պատր աստ .  . 25*  . 41 *

P*≤ 0,0 5; P **≤0,01; P* **≤0,001
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ներկ այացվա ծ կորել յ աց իոն վեր լուծ ության տվ յալները թ ույլ  ե ն տալի ս 
խոսել  տնտես ակա ն ինքնության վար քայ ին  դրսևորումներ ի հիմքում 
ըն կած արժե քն երի մա սին: 

Վերլուծելով դուրս  բ երված փոխ կա պվա ծությունն երը՝  կարող ե նք  
տ եսն ել, որ տն տեսակա ն պատերնալիզմը կոնֆորմությա մբ պա յմ ան-
ավորված  վ արքա յին պա տերն է (r=0. 31 , p= 0.033),  ո րը բ աց ասա կան և  
նշ ան ակալի կապված է նաև իշխանության և ստիմուլ յա ցի այի արժեքների 
հ ետ  (p=-0 .00 1,  p= -0.00 4):  Ա յս կերպ, նշ անակ ում է,  որ տ նտ եսակ ան 
պ ատ երնա լի զմ ը խ ոչ ընդոտում է փոփոխ ությունների և  նորություններ ի 
իրականա ցմա նը  և, դրանով հանդերձ, չ ի նպաստում ան ձի տնտեսա-
կա ն զարգ աց մա նը: նո ր փ որ ձին բաց լինելու  արժեքների հետ  ու նե ցած 
բա ցասական կ որ ել յացիա ն ցույ ց է տալիս, որ  այդ ար ժեք ները  կապ ված 
են հակա ռա կ բևեռի, այս ին քն ՝ տնտեսակ ան ինքն ու րույն ու թյա ն հետ դրա-
կանոր են , որն ապահովու մ է անձի տնտեսակ ան  առաջը նթա ցը : Ա րդյուն-
քնե րը  ցույց են տալի ս նաև, որ  տն տեսական պ ատ երն ալ իզմ ը մշակութային 
բնորոշ վարքաձև  է  և  կապվում  է ունիվ եր սալ իզմի հ ետ  ( r=0 .35, p=0 .0 16 ):

Տնտես ական կյ ան քում  կարճ աժամկետ-երկարաժամկետ  կ ողմնոր-
ոշու մն ուժեղ և ն շանա կա լի կապի մեջ  է  գ տն վում  հուզական ն ախ ըն տրու-
թյամբ ստի մու լ յաց իայի և  բա րյ ացակամությ ան, իսկ տ իպ ականությա մբ՝ 
անվտ ան գությա ն արժե քն երի հե տ: Այսինքն՝ ս եփ ական  գործո ղություն ներ ու մ 
ազա տ լինելը և կյանքում  մ րցունակությ ան  օպտիմալ  մ ակա րդ ակը կար ող են 
նպաստել եր կարաժամ կետ տն տե սական կ ողմ նո րո շման ը, ինչպես նաև  այլ 
մ ար դկ անց մա սին հո գա լու պատրաստակամություն ը: Ընտր անքում եր իտ-
ասարդներ ը գն ահա տում են կարճ գոր ծարք ները, կա րճ ատև  տն տե սական 
կ ողմնորո շումը որպե ս հայ մշակույ թի ներկ այացու ցի չներին բնո րոշ վարվե-
լա ձև՝  կապելով  այն  ա նվտան գու թյան  ա րժեքի հետ, քա նի  որ կա րճաժամկե տ 
նե րդրումն եր ը և գո րծ արքներ ը թվ ում են ավելի ապահ ով և վստահե լի: 

Գումարը  վա տն ել ը ևս  տիպական է հայ մշակույթի  հա մա ր և կապվ-
ում է ավանդականության (r=0. 33, p =0.023) և  բարյացակա մության հ ետ  
( r=0. 36 , p=0. 04 7) : Սա  կ արող է վկայել այն  մասին, որ  երիտ աս ար դների 
պա տկերացումներու մ հ այ երն ընկալվ ու մ են ո րպ ես առատ աձեռն մար դի կ, 
ովքեր պատ րաստա կա մ են գումարը  ծ ախ սելու հ արցում,  հ ատ կապե ս,  երբ 
խ ոս քը  վերա բե րում  է ն շա նակալի մարդկան ց բ ար եկեց ությանը: 

Տ նտ եսական իր ող ությունների նկատմ ամբ ան տար բերությունը 
բացասական նշ ան ակ ալի  կապի մեջ է ստիմուլ յացիայի (r =-0.38, p=0.010 ) 
և հե դոնիզ մի հետ (r=  -0.35,  p =0.021 ), որոն ց մի ասին հանդես գ ալը խ ոս ու մ 
է դրակ ան հուզական ապրու մ ունենալու ձգտման  մ ասին: բաց աս ական  
կո րել յացիո ն կապը ե նթադրում է, որ տ նտ ես ակա ն անտարբերությունը չի  
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կարո ղ նպաստել  այդ ձգ տման իր ականացմա նը: Այդ պա տճառով  որպե ս 
ավ ելի  նպաս տո ղ գոր ծոն  հ անդես է գալիս տնտեսա կա ն հետաք րք րությունը: 

Հետ ազ ոտվողն երի կարծ իք ով՝ բարձր  եկամուտ ունենալու ձգտումն 
ավել ի բն որոշ է  հ այեր ին , նու յնիսկ եթե այն  ձ եռ ք է բե րվել ոչ օրինակա ն ճ ան-
ապարհներով: Հեն ց ի րենք՝ ե րիտասար դները նույնպես պատ րաստակա մ 
են նման վարքաձևի  նկատմամ բ,  ո րը  կապ ված է մի կո ղմից՝ հեդոնիզմի, 
մյուս կողմ ից ՝ բարյա ցակամության ար ժեքներ ի հե տ (p =0.034, p= 0.023):

Հաջոր դ չափում ն իր հուզ ական ն ախ ընտր ության սան դղ ակ ով, որն 
ուղղված է  դեպի տ նտե սակա ն ակ տիվությունը, նշանակալի կապ  է  դու-
րս բեր ել ին քնուրույնության (r=0.36, p=0 .016) և ի շխանությա ն ա րժեք-
ների (r=0 .54, p= 0.0 22 ) հետ: Ա յսի նք ն՝ ան ձի ավտոնոմ իայի և ա յլ  մարդկ-
ան ց գե րիշխելու դրդա պա տճառը  կ արող  է նպա ստե լ տնտեսակ ան 
ակտիվության դ րսևորու մն երին:

Հ ետաք րք իր կոր ել  յացիոն կա պեր են  դ ուրս  բե րվ ել  վարկայի ն գո րծա-
րք ներին դիմելու վարքա յին մոդելի և ա րժեքային կողմ նո րոշ իչների մի ջև : 
Ինչպես  տե սն ու մ են ք Աղ յուս ակ  2-ում նե րկայացվ ած տ վ յ ալներ ից, պատ-
րաստակ ամ ու թյան ս անդղակով վա րկ այի ն գործարքների դիմելն ուժեղ 
բա ցա սա կան կապի մեջ  է հեդոն իզմ ի (r =-0.64, p=0.004), իսկ տիպակ-
ան ության ա ռումո վ՝ ան վտ ան գության հե տ (r =0.4 7,  p=0.033) : Քա նի որ 
հե դոն իզ մի ա րժեքայի ն կողմ նորո շի չը որոշում է հաճ ույքի, բավար արվ-
ած ությ ան զգացո ղություննե րը, իսկ վարկա վո րմ ան մեջ ներգր ավվա-
ծություն ը սովո րա բար  ուղեկ ցվ ու մ է բա ցասակ ան , տ հաճ ապրումն եր ով, 
ապա վ արկավորմ ան  բ ացաս ակ ան կապ ը հեդոնիզմի  հետ,  հ նարավոր է , 
խոսու մ է եր իտասարդ նե րի՝ ուն եցած  «պարտքը  մարե լու » մտքերով ծանր-
աբ եռնվ ած չ լի նելու ց ան կության,  վարկը հատ ու ցելու տհաճ զգացո ղու թյ-
ունն երից խ ու սա փելու մաս ին : Ի տարբ երությ ուն  ա յս փոխկա պվ ած ությ ան 
անհատ ակ ան մակար դակ ի, խ մբային  մ ակարդակու մ (տիպակա նության 
ս անդղա կով) անվտանգության արժ եք ի հետ ու նեցած ն շանա կալի կ ապը 
խոս ու մ է այն  մաս ին , որ եր իտասար դն երը բն ակ չության հա մար վա րկա-
յին գո րծարքնե րի տիպ ակ ան  լ ինել ը գնահա տում  են որպես կ այ ունությա նը 
նպաս տող և բ արեկեցու թյ ան  հնա րավոր ություն ընձե ռող ճան ապ արհ , որը 
նպաստու մ է անոր ոշ ությա ն և ան կայունությա ն հ աղթահարմ ան ը:

Ի սկ գում ար- ստեղծա գործականություն  երկ ընտրան քում  գումարի 
առա ջն ությունը  կա պվե լ է բարյացակամության և ձեռք բե րման արժեքնե-
րի  հ ետ:

Հատկանշա կա ն է, որ  վ ար քա յին չափում նե րը հա ճախ  ն շա նակալի 
կա պ ե ն ունեցել  բա րյ ացակամությա ն ար ժե քի և  միաժամ ան ակ ինքնահ-
աս տա տմ ան ա րժեքների հե տ (բարյաց ակ ամ ու թյու ն/հեդոնիզմ, բ ար-
յացակամ ություն/ձեռ քբե րում,  բար յացակա մու թյ ուն/ս տի մուլ յ ացիա ), 
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որ ոնք, ը ստ  Շվարց ի և բիլսկու ա րժ եքների դ ին ամիկ կառու ցվածքային 
մ ոդելի, տեղա դր ված են հ ակ առակ բևեռներում և գ տնվ ում են միմյանց 
հե տ հակասությ ուն ների  մ եջ  [5,  7 , 13]: Կա րծում  ե նք՝ դա արտացոլում է  
ա յսօրվ ա ե րի տա սար դների  մ եջ  առկ ա հա կա սությունը, եր բ տնտեսակ ան 
առաջխ աղացումը և հաջողու թյ ուններ ը նրա նք  ս տիպվ ած են լ ին ու մ ուղղել,  
մ ի կողմից , սե փական  ա նձի բ ար եկ եց ությունն ապահովելու ն և սեփական  
պահանջմ ունքներ ը բ ավ արարե լուն, իսկ մյուս կողմ ից էլ՝ մտե րի մ 
մա րդկանց կարիքները  հոգալու ն, քանի  որ նր անցում  ևս  ա րտահ այ տվում 
են  « հայ մ արդ ու » բնոր ոշ  վա րք ի կար ևո ր դետերմի նա նտն երը՝ ը նտանիքի  
անդա մնե րի  և մտե րի մների ա նվե րապահ ար ժևո րումը և  ն րանց մա սին 
առա ջն ային հո գալու և խնա մքի  կ արևորումը :

ա մփ ոփու մ

Ան ձի  տնտ եսական  ին քն ության արդյունավե տ դ րսևորում նե րը և 
ան ձնա կենտրո ն ար ժեքն երը գտ նվում են  փոխկապված  և փոխա դարձ  
փոփոխվ ող  հար աբերությ ունն եր ում : Այսինք ն՝ ինքնու րույ նու թյան,  ի շխ-
անության , ստ իմուլ յացիա յի, ձեռք բե րման և  հեդոնի զմի ար ժեքային  
կ ողմնորոշի չն եր ն անձի՝  տ նտեսա պես ակտ իվ, հետաքր քր ված, եր կա րատև 
կողմ նորո շում ունե ցո ղ և ինքնուր ու յն տնտեսա կա ն վարքա յին դրսևորում-
նե րի,  հ ետևաբ ար նաև ը նդհանու ր տնտե սական ին քն ու թյան կանխոր-
ոշ իչները , որո նց միաս ին հան դես  գ ալը պայ ման ավոր ում  է տնտեսակա ն 
մի ջա վա յրու մ անձի  ար դյ ունավե տ գործառնու թյ ունը: Իսկ  պ ահպա նողա-
կան ու թյան արժե քներ ը կապվում ե ն վ արքային բա ղադրիչ ի անարդ-
յունավ ետ դրս ևոր ումներ ի հետ: 

Մ իևնույն ժամանա կ,  որոշ  անձ նակ են տրոն ար ժեք նե ր փոխադարձ  
կապի մեջ են տնտեսապե ս ան արդյուն ավ ետ վար քաձ ևեր ի հետ,  
ինչը, թե րև ս, կարո ղ է  բ ացատ րվել  ն երկ այիս  հայ աս տանյա ն ս ոց իա-
լ- տնտեսակ ան պայմ անների առ անձնահատ կություննե րո վ:  Մասնա վոր-
ապ ես, այ սօր ե րկ րում ըն թացող տն տեսակա ն ճ գնաժամերը, ֆ ին անսակա ն 
ռ ես ուրսն երի մշտա կան պ ակա սը  հա նգ եցնում  են  ն յութական  բա րի քների 
պահանջմունքի արդիականա ցմանը և առ աջ նահե րթ  կարևոր մանը, ի նչ ն 
էլ, իր  հ երթ ին, ն պաստ ում  է երիտասարդն երի շրջ ան ում արժ եք ային համա-
կարգ ի տեսան կյ ուն ից  մի շ ար ք անարդյուն ավ ետ վարքային դրսևորում-
ների գ եր ակ այմա նը: Սրա նո վ է պայման ավորվ ած  ա յն, որ  նյութ ական 
բարե կե ցությ ունն ապ ահովել ու  հ ամար երիտ ասարդները պա տրաստ ե ն 
իր ակ անացնել  ա կնհ այ տ օրի նախ ախ տ, ինչպ ես նաև ս եփական մաս-
նագիտական  ի նքնիրացմա նը խոչը նդոտող  գ որ ծուն եություն: Ի հարկե,  



127

այս ամ ենը նոր և մանրակրկիտ հետա զոտությ ունների կարիք ու նի:  Ու ստի, 
այս և  մի  շարք ա յլ  հարց եր  կ արևո ր հի մք  են նա խա պատ րաստու մ այս 
ո լորտում հետագ ա հետազո տությունն երի իրա կա նա ցման համ ար , քանի 
որ  այդ դեպք ում հն արավոր  կլին ի հա յտ նաբե րել տնտեսա կան վարքային 
դրսև որ ումների կա րև որ օրինա չափությու նն եր, որո նք թ ույլ կտան  ա վել ի 
լա վ հա սկ անալ մա րդկանց տն տե սական ի նքն ությա ն առանձն ահա տկու-
թյունները  և սոցիալ-տնտեսական գո րծ ընթա ցներում գ որ ծառն ության 
բն ու յթը :
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