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սՈՒԲՅԵկտիվ ԲարԵկԵՑՈՒԹՅՈՒնԸ Եվ աՅն 
պաՅմանավՈրՈՂ ԳՈրԾՈննԵրի աՌանՁնա հատկՈՒ-
ԹՅՈՒն նԵրԸ ԵրիտասարԴնԵրի ՇրՋանՈՒմ

Մարիաննա Գևորգյան 
Նարինե Խաչատրյան

Առ հա սա րակ, ա րագ զար գա ցող և  տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թաց 
գրան ցող հա սա րա կություն նե րում աս տի ճա նա բար ա վե լի են կար ևոր-
վում եր ջան կության, բա րե կե ցության խնդիր նե րը, ինչ պես նաև ին ֆոր-
մա ցիոն դա րում ա ռա վել արժ ևոր վում են այն սուբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րը, 
ո րոնք մար դուն կտան ա ռա վել մեծ բա վա րար վա ծություն:  Սո վո րա բար, 
մարդ կանց բա րե կե ցությունն ու սում նա սիր վում է զա նա զան հե տա զո-
տություն նե րի մի ջո ցով, սա կայն այն չափ վում է օբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե-
րով (օ րի նակ, ՀնԱ-ն, հա սա րա կության ա ռող ջա կան վի ճա կը, մի ջին 
աշ խա տա վար ձը, կրթվա ծության աս տի ճա նը և  հա սա րա կա կան կյան քը 
բնու թագ րող այլ ին դեքս ներ), ուս տի, անհ րա ժեշ տություն է ա ռա ջա նում 
ու սում նա սի րել մաս նա վո րա պես մարդ կանց սուբ յեկ տիվ գնա հա տումն 
ի րենց բա րե կե ցության վե րա բեր յալ:  Հե տա զո տություն ներ կան, որ տեղ 
դուրս է բեր վում, որ կյան քի բարձր ո րա կը դեռևս չի պայ մա նա վո րում 
սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության բարձր մա կար դակ, հետ ևա բար, սա ևս  ցույց 
է տա լիս, որ բա ցի օբ յեկ տիվ ցու ցա նիշ նե րից՝ կար ևոր վում է սուբ յեկ տիվ 
բա րե կե ցությու նը [1]:

չ նա յած այ սօր ի րա կա նաց վում են բազ մա թիվ հե տա զո տություն ներ 
սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության վե րա բեր յալ, դրանք մաս նա կի կեր պով են 
ու սում նա սի րում վե րո հիշ յալ եր ևույ թը՝ անդ րա դառ նա լով նրա ա ռան ձին 
բա ղադ րիչ նե րին կամ դի տար կե լով այն որ պես գոր ծոն այլ հո գե բա նա կան 
եր ևույթ նե րի ար տա հայտ ման մեջ:  

 Մեր երկ րի պայ ման նե րում՝ տնտե սա կան, քա ղա քա կան, մշա-
կու թա յին փո փո խություն նե րի դաշ տում, հե տաքր քիր է տես նել սուբ-
յեկ տիվ բա րե կե ցությու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի ա ռանձ նա-
հատ կություն ներ:  Սույն հոդ վա ծում մենք ներ կա յաց նե լու ենք ե րի տա
սարդ նե րի սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության բա ղադ րիչ նե րի ար տա հայտ վա
ծության և դ րանք պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի փոխ հա րա բե րության 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը:
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 սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցություն հաս կա ցության վեր լու ծություն

 Գո յություն ու նեն սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցությու նը բնու թագ րող տար բեր 
հաս կա ցություն ներ:  Սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության հետ մեկ տեղ հա ճախ 
օգ տա գործ վում են հո գե բա նա կան բա րե կե ցություն, կյան քից բա վա րա-
րա վա ծություն, կյան քի ո րակ հաս կա ցություն նե րը [5, 7]։ 

 Հո գե բա նա կան բա րե կե ցություն հաս կա ցությու նը վեր լու ծե լիս հե ղի-
նակ ներն անդ րա դառ նում են մար դու՝ ինքն իր և  սե փա կան կյան քի սուբ-
յեկ տիվ գնա հատ մա նը՝ շեշ տադ րե լով ան ձի դրա կան ֆունկ ցիո նա լության 
եր ևույ թը: Ըստ այդմ, Ք.  Ռիֆն ա ռանձ նաց րել է հո գե բա նա կան բա րե կե-
ցության 6 հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներ՝ ավ տո նո միա, շրջա պա տող մի ջա-
վայ րի կա ռա վա րում, անձ նա յին աճ, դրա կան հա րա բե րություն ներ շրջա-
պա տող նե րի հետ, կյան քի նպա տակ նե րի առ կա յություն, ինք նըն դու նում 
[մեջ բեր վում է ըստ 2]։ Այս տե սանկ յու նից դի տար կե լիս կա րող ենք ա սել, 
որ հո գե բա նա կան բա րե կե ցությու նը չա փե լու հա մար մեզ կրկին անհ-
րա ժեշտ է սուբ յեկ տի տված գնա հա տա կա նը, այ սինքն՝ սուբ յեկտն ինքն 
է գնա հա տում իր հո գե բա նա կան բա րե կե ցությու նը, որն էլ մենք ան վա-
նում ենք սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցություն:  Կա րե լի է ա սել, որ եր ջան կություն 
եզ րույ թը սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության փի լի սո փա յա կան ար տա հայ-
տումն է [4]: Իսկ կյան քի ո րա կը վե րա բե րում է հա սա րա կության սո ցիալ-
տնտե սա կան վի ճա կին:  Վե րոնշ յա լի վե րա բեր յալ  Շա մի նո վը գրում է. 
« Սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցությու նը հաս կա ցություն է, որն ար տա հայ տում է 
մար դու սե փա կան վե րա բեր մունքն իր ան ձին, կյան քին և  այն գոր ծըն-
թաց նե րին, ո րոնք նրա հա մար կար ևոր նշա նա կություն ու նեն՝ ար տա-
քին և  ներ քին բա րե կե ցության վե րա բեր յալ յու րաց ված պատ կե րա ցում-
նե րի տե սանկ յու նից» [մեջ բեր վում է ըստ 3, էջ 14]:  Հետ ևա բար, կա րե լի 
է ա սել, որ սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցությու նը նե րա ռում է վե րը նշված գրե թե 
բո լոր բնո րո շում նե րը և  ան ձի՝ իր իսկ կող մից տրված գնա հա տա կանն է 
իր բա րե կե ցությա նը:

Ըն դու նե լով սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության Ի.  Դի նե րի սահ մա նու մը, որ 
«սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության գնա հա տու մը են թադ րում է կյան քի տար բեր 
հան քա մանք նե րին տրվող կոգ նի տիվ և  հու զա կան հա կազ դում ներ» [7, էջ 
66], տվ յալ ու սում նա սի րության մեջ մենք շեշ տը դնում ենք ան ձի սուբ յեկ-
տիվ գնա հատ ման վրա, քան զի մար դը մի շարք օբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե րով 
կա րող է թվալ եր ջա նիկ, բայց ի րա կա նում ի րեն չզգա այդ պի սին: 

 Մեր նախ նա կան ու սում նա սի րություն նե րը ցույց են տա լիս, որ ե րի տա-
սարդ նե րի պատ կե րա ցում նե րը եր ջան կության և կ յան քից բա վա րար վա-
ծության վե րա բեր յալ հիմ նա կա նում պատ կա նում են հետև յալ ո լորտ նե րին1. 

1 Ոլորտները ներկայացված են ըստ կարևորության։
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1.  Ֆի նանս ներ - այս կա տե գո րիա յի մեջ նե րառ վում են բարձր աշ խա տա-
վար ձի, շքեղ կյան քի, ճո խություն ներ թույլ տա լու, ա ռանց խնա յե լու 
գու մար ծախ սե լու անհ րա ժեշ տություն նե րը:

2. Ա ռող ջություն  կար ևոր վում է հատ կա պես հա րա զատ նե րի ա ռողջ 
լի նե լը: Այս կա տե գո րիա յի մեջ է մտնում նաև ե րե խա նե րի և ծ նող նե րի 
ա ռող ջա կան վի ճա կի կար ևո րությու նը, ո րը ևս  ա վե լի շատ է թվարկ-
վում, քան սե փա կան ա ռող ջությու նը:

3.  Մի ջանձ նա յին հար բե րություն ներ  սիր ված լի նել, գնա հատ վել շրջա-
պա տող նե րի կող մից, ու նե նալ լավ ըն կեր ներ: 

4.  Հա սա րա կա կան (հան րօ գուտ վարք)  որ ևէ կար ևոր բան ա նել մյուս-
նե րի հա մար, օգ նել շրջա պա տող մարդ կանց, նպաս տել մարդ կանց 
ա վե լի լա վը լի նե լուն:

5. Ըն տա նիք –  լի նել ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող քին, ա մուս նա նալ, ու նե-
նալ ե րե խա ներ, սիր ված լի նել կո ղակ ցի կող մից, ու նե նալ հա վա տա րիմ 
և  սի րող ա մու սին:

6.  Կա րիե րա - ու նե նալ հե տաքր քիր, սիր ված, լավ աշ խա տանք, ա նել որ ևէ 
կար ևոր բան մաս նա գի տության հա մար և  մաս նա գի տա կան բնա գա-
վա ռում ներդ րում ու նե նալ:

7. Անձ նա յին աճ  այս տեղ հատ կա պես շեշ տադր վել են ճա նա պար հոր-
դե լը, շրջա գա յե լը տար բեր վայ րե րում, իսկ զար գա ցա ծությու նը և  ինք-
նա կա տա րե լա գոր ծումն ա վե լի քիչ էին շեշ տադր ված:

8.  Կար ևոր և  հա րա զատ մարդ կանց եր ջան կություն և  հա ջո ղություն:
9.  Սե փա կան ձգտում նե րի ի րա կա նա ցում:
10.  Խա ղա ղություն երկ րում և  աշ խար հում:
11.  Հո գե բա նա կան հանգս տություն ներ դաշ նա կություն, ինք նավս տա-

հություն սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ:
12. Ար տա գաղթ  գնալ  Հա յաս տա նից, ապ րել և  աշ խա տել այլ երկ րում:
13. Ար դա րություն երկ րում  օ րեն քի ուժ, «բա րո յա կան» մար դիկ, քա ղա քա-

ցիա կան ա պա հո վություն, այն, որ ա մեն մարդ ի րեն ար ժա նիին հաս նի:
14. Ա զա տություն  ան կա խություն և  ա զա տություն ծնող նե րից, միայ նակ 

ապ րե լու հնա րա վո րություն:

 հե տա զո տության ա ռար կա յի նկա րագ րությու նը

 Սույն հե տա զո տության մեջ հիմք ենք ըն դու նել ՏՀՁԿ-ի2 կող մից սուբ-
յեկ տիվ բա րե կե ցության չափ ման մե թո դա կան ցու ցում նե րը, ո րոն ցում 

2 Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development, OECD) http://www.wikiprogress.org/index.php/
Subjective_Well-being
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սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության չափ ման հա մար ա ռանձ նաց վում են հետև յալ 
բա ղադ րիչ նե րը.

•	 կյան քից բա վա րար վա ծության գնա հա տում (ընդ հա նուր բա վա-
րար վա ծություն, ինչ պես նաև կյան քի տար բեր ո լորտ նե րից բա վա-
րար վա ծությու նը, օ րի նակ՝ կեն սա մա կար դա կով, հա րա բե րություն-
նե րով և  այլն),

•	 հու զա կան վի ճա կի գնա հա տում (դրա կան և  բա ցա սա կան հույ զե րի 
առ կա յությու նը և  ապր ման հա ճա խա կա նությու նը),

•	 էվ դե մո նիան (սո ցիա լա կան և  հո գե բա նա կան բա րե կե ցության 
գնա  հա տում, ո րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում է ինք նի րաց մա նը և 
 նե րանձ նա յին գոր ծոն նե րին, ինչ պի սիք են՝ անձ նա յին աճ, ինք նա-
վա րություն, կոմ պե տեն տության զգա ցում, սո ցիա լա կան ընդգրկ-
վա ծություն և  այլն):  

Որ պես սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության հա մար նշա նա կա լի գոր ծոն ներ 
տվ յալ հե տա զո տության հա մար ընտր վել են նյու թա կան վի ճա կը, ա ռող-
ջա կան վի ճա կը, աշ խա տան քա յին կար գա վի ճա կը և մ շա կու թա յին կողմ-
նո րո շիչ նե րը՝ ուղ ղա հա յաց ին դի վի դուա լիզ մը և  կո լեկ տի վիզ մը, հո րի զո նա-
կան ին դի վի դուա լիզ մը և  կո լեկ տի վիզ մը: 

•	 նյութական վիճակ

•	 Առողջական վիճակ

•	 Աշխատանքային 
կարգավիճակ

•	 Մշակութային 
կողմնորոշիչներ

կՈԳնիտիվ  
ԲաՂաԴրիչ   
 (կյանքից 
բավարար-
վածություն)

հՈՒԶական 
ԲաՂաԴրիչ  
(հուզական 
վիճակներ և 

զգացմունքներ)

ԷվԴԵմՈնիա 
(սոցիալական և 
հոգեբանական 

բարեկեցություն)

սՈՒԲՅԵկտիվ ԲարԵկԵՑՈՒԹՅան ԲաՂաԴրիչնԵրԴԵտԵրմինանտնԵր

Նկար 1. Սուբյեկտիվ բարեկեցության պարզ մոդել3 [10]

Այս պի սով, տվ յալ հե տա զո տության մեջ փորձ է կա տար վել դուրս բե րել 
նյու թա կան վի ճա կի, ա ռող ջա կան վի ճա կի, աշ խա տան քա յին կար գա վի-
ճա կի և մ շա կու թա յին կողմ նո րո շիչ նե րի (ին դի վի դուա լիզմ-կոլկ տի վիզմ) 
փոխ կապ վա ծությու նը սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության տար բեր բա ղադ րիչ-
նե րի հետ: 

3 Ոլորտները ներկայացված են ըստ կարևորության։
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 Հե տա զո տության ի րա կա նաց ման հա մար կի րա ռել ենք հետև յալ 
մե թո դի կա նե րը.
1.  Հար ցա րան նյու թա կան, ա ռող ջա կան և  աշ խա տան քա յին կար գա վի

ճա կի գնա հատ ման հա մար: 
2. Անձ նա յին բա րե կե ցության ին դեքս հար ցա րան [6]: Այն դուրս է բե րում 

ընդ հա նուր առ մամբ կյան քից բա վա րար վա ծության և կ յան քի տար-
բեր ո լորտ նե րից բա վա րար վա ծության մա կար դա կը՝ կեն սա մա կար-
դակ, ա ռող ջություն, ձեռք բե րում ներ, ա պա հով վա ծության զգա ցում, 
հա մայն քին ան դա մակ ցության զգա ցում, անվ տան գության զգա ցում 
ա պա գա յի հան դեպ, կրոն:

3.  Հո գե կան ա ռող ջության կոն տի նիում հար ցա րան4, ո րը նե րա ռում է 3 
հարց հու զա կան բա րե կե ցությու նը, 6 հարց հո գե բա նա կան բա րե կե-
ցությու նը և 5 հարց սո ցիա լա կան բա րե կե ցությու նը չա փե լու հա մար 
[9]:  Հո գե բա նա կան բա րե կե ցության հար ցե րի բլո կը հիմն ված է Ք. 
 Ռի ֆի ա ռանձ նաց րած բա ղադ րիչ նե րի վրա (ինք նըն դու նում, ու րիշ-
նե րի հետ դրա կան հա րա բե րություն ներ, անձ նա յին աճ, ավ տո նո միա, 
կյան քի նպա տակ, շրջա կա մի ջա վայ րի վե րահս կում), իսկ սո ցիա լա-
կան բա րե կե ցության հար ցե րի բլո կը կազմ ված է  Քե յի սո ցիա լա կան 
բա րե կե ցության մո դե լի հի ման վրա (ներդ րում, նե րառ վա ծություն, 
զար գա ցում, ըն դուն վա ծություն, կո հե րեն տություն):

4. Հ. Տ րիան դի սի կող մից մշակ ված «Մ շա կու թա յին կողմ նո րո շիչ նե րի» 
հար ցա րան [8]: Այն դուրս է բե րում ուղ ղա հա յաց և  հո րի զո նա կան 
ին դի վի դուա լիզ մը և  կո լեկ տի վիզ մը:
 Հո րի զո նա կան ին դի վի դուա լիզ մը այն մշա կու թա յին կողմ նո րո շումն 

է, երբ մարդն ըն կալ վում է ինք նա վար, ինք նու րույն՝ ու նե նա լով այն 
հա մոզ մուն քը, որ մարդ կանց հա վա սա րությունն ի դեա լա կան սո ցիա լա-
կան նորմ է:

Ուղ ղա հա յաց ին դի վի դուա լիզ մը այն մշա կու թա յին կողմ նո րո շումն է, 
երբ ըն կալ վում է ինք նա վար, ինք նու րույն, սա կայն ըն դու նե լով այն հա մոզ-
մուն քը, որ մար դիկ հա վա սար չեն միմ յանց: 

 Հո րի զո նա կան կո լեկ տի վիզմն այն մշա կու թա յին կողմ նո րո շումն է, երբ 
մարդն ըն դուն վում է որ պես կո լեկ տի վի, հա մայն քի ան դամ՝ ու նե նա լով այն 
հա մոզ մուն քը, որ խմբի բո լոր ան դամ նե րը հա վա սար են միմ յանց: 

Ուղ ղա հա յաց կո լեկ տի վիզմն այն մշա կու թա յին կողմ նո րո շումն է, երբ 
մարդն ըն դուն վում է որ պես կո լեկ տի վի, հա մայն քի ան դամ՝ ու նե նա լով այն 

4 Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development, OECD) http://www.wikiprogress.org/index.php/
Subjective_Well-being
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հա մոզ մուն քը, որ խմբի ան դամ նե րի միջև կա րող է և  պետք է լի նի հիե րար-
խիա և հ նա րա վո րություն նե րի ան հա վա սա րություն:

 Հե տա զո տության ընտ րան քը 25-35 տա րե կան ե րի տա սարդ ներ են: 
 Հե տա զոտ վող նե րի քա նակն էր՝ 80 մաս նա կից, ո րից 50-ը՝ ի գա կան և 30-ը՝ 
ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

արդ յունք նե րի վեր լու ծությու նը և  մեկ նա բա նությու նը

 ներ կա յաց նենք հե տա զո տության արդ յուն քում ստաց ված կո րել  յա-
ցիոն կա պե րը:

Աղ յու սակ 1. կ յան քից բա վա րար վա ծության և  սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության  
դե տեր մի նանտ նե րի փոխ կապ վա ծություն
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ն յու թա կան 
վի ճակ .552** .551** .260* .468** .397** .416** .225* .435** _

Ա ռող ջա կան 
վի ճակ .244* .262* .659** .222* .419** .270* .457** .265* .436**

Աշ խա տան քա յին 
կար գա վի ճակ .321** .227* _ .458** .227* .243* _ .227* _

Ուղ ղահ.
 Կո լեկ տի վիզմ .251* _ _ .224* _ .269* .236* _ .365**

 Հո րի զոն.
 Կո լեկ տի վիզմ _ _ _ _ _ _ _ _ .305**

Ուղ ղահ.
Ին դի վի դուա լիզմ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Հո րիզ.
Ին դի վի դուա լիզմ _ _ _ _ _ _ .235* _ .253*

**p≤ 0.01; *p ≤ 0.05

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սա կից, նյու թա կան վի ճա կը, ա ռող ջա կան 
վի ճա կը, աշ խա տան քա յին կար գա վի ճա կը, ինչ պես նաև ուղ ղա հա յաց 
կո լեկ տի վիզ մը որ պես մշա կու թա յին կողմ նո րո շում պայ մա նա վո րում են 
ընդ հա նուր առ մամբ կյան քից բա վա րար վա ծությու նը: ն յու թա կան վի ճա կը 
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նշա նա կա լի փոխ կա պակց ված է կյան քից բա վա րար վա ծության բո լոր 
ո լորտ նե րի հետ, բա ցա ռությամբ հոգ ևոր կյան քով/կրո նով բա վա րար վա-
ծությու նից:  Թե պետ նյու թա կան բա րե կե ցությու նը սուբ յեկ տիվ բա րե կե-
ցությու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն է և՛ ցածր, և՛ բարձր կեն սա մա կար դակ 
ու նե ցող երկր նե րի հա մար, սա կայն ու սում նա սի րություն նե րը փաս տում 
են, որ սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության հա մար հարս տությունն ա ռա վել ազ դե-
ցիկ գոր ծոն է աղ քատ երկր նե րում [7]: 

Ա ռող ջա կան վի ճա կը ևս  փոխ կա պակց ված է կյան քից բա վա րար վա-
ծության բո լոր ո լորտ նե րի հետ: Աշ խա տան քա յին կար գա վի ճա կը, այն, թե 
մար դը որ քա նով է գնա հատ վում իր աշ խա տան քա յին կար գա վի ճա կով, ևս 
 փոխ կա պակց ված է կյան քի տար բեր ո լորտ նե րից բա վա րար վա ծության 
հետ (կեն սա մա կար դակ, ձեռք բե րում ներ, հա րա բե րություն ներ, ա պա հո-
վության զգա ցում, ա պա գա յի նկատ մամբ անվ տան գություն): 

Ինչ վե րա բե րում է մշա կու թա յին կողմ նո րո շիչ նե րի և կ յան քից բա վա-
րար վա ծության կա պին, ա պա այս տեղ կա պը նշա նա կա լի է միայն ուղ-
ղա հա յաց կո լեկ տի վիզ մի դեպ քում:  Կա րող ենք ա սել, որ ուղ ղա հա յաց 
կո լեկ տի վիզ մի ար տա հայտ վա ծությու նը պայ մա նա վո րում է կյան քով 
բա վա րար վա ծության բարձր մա կար դակ:  Սա նշա նա կում է, որ երբ մար-
դիկ ընդգ ծում են խմբի ամ բող ջա կա նությու նը, պատ րաստ են զո հա բե-
րել ի րենց նպա տակ նե րը հա նուն խմբի նպա տակ նե րի, կա րող են ա նել 
այն, ինչն ի րենց տհաճ է հա նուն խմբի, ընդ ո րում՝ հարկ է նշել, որ տվ յալ 
խմբում կան հիե րար խիկ հա րա բե րություն ներ, ա պա այս պա րա գա յում 
ե րի տա սարդ նե րի կյան քից բա վա րար վա ծությունն ա վե լի բարձր է, մաս-
նա վո րա պես, ե րի տա սարդ ներն ա վե լի բա վա րար ված են ի րենց զգում 
ձեռք բե րում նե րով, հա մայն քում ներգ րավ վա ծությամբ, ա պա հո վության 
զգաց մամբ և  հոգ ևոր կյան քով:  Հո րի զո նա կան կո լեկ տի վիզ մը փոխ կապ-
ված է միայն հոգ ևոր կյան քից բա վա րար վա ծության, իսկ հո րի զո նա կան 
ին դի վի դուա լիզ մը՝ հոգ ևոր կյան քի և  հա մայն քում ան դա մակ ցության 
զգաց ման հետ: Այս արդ յունք նե րը հե տաքր քիր են, քա նի որ հո րի զո նա-
կան ին դի վի դուա լիզ մը և  կո լեկ տի վիզ մը, որ պես մշա կու թա յին կողմ նո րո-
շիչ ներ, շեշ տադ րում են հա վա սա րության գա ղա փա րը՝ որ պես ան հատ և  
որ պես խմբի ան դամ:

Այժմ ներ կա յաց նենք սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության մյուս բա ղադ րիչ-
նե րի՝ հու զա կան, հո գե բա նա կան և  սո ցիա լա կան բա րե կե ցության փոխ-
կապ վա ծությու նը միև նույն գոր ծոն նե րի հետ:
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Աղ յու սակ 2.  սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության բա ղադ րիչ նե րի և  այն  
պայ մա նա վո րող դե տեր մի նանտ նե րի փոխ կապ վա ծությու նը

 հու զա կան
բա րե կե ցու -

թյուն

 սո ցիա լա կան
բա րե կե ցու-

թյուն

 հո գե բա նա կան
բա րե կե ցու-

թյուն

Ընդ հա նուր 
բա րե կե ցու-

թյուն
ն յու թա կան 

վի ճակ .371** .262* .326** .346**

Ա ռող ջա կան վի ճակ .295** .254* .240* .315**
Աշ խա տան քա յին 

կար գա վի ճակ
.278* .307* - .298**

Ուղ ղա հա յաց 
կո լեկ տի վիզմ - - - -

 Հո րի զո նա կան 
կո լեկ տի վիզմ - - - -

Ուղ ղա հա յաց 
ին դի վի դուա լիզմ - - - -

 Հո րի զո նա կան 
ին դի վի դուա լիզմ - - - -

**p≤ 0.01; *p ≤ 0.05

 Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ այս տեղ ևս  առ կա է կապ նյու թա-
կան բա րե կե ցության և  սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցության բո լոր բա ղադ րիչ-
նե րի (հու զա կան, սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան) միջև, ընդ ո րում՝ ա ռա-
վել ու ժեղ կապ առ կա է նյու թա կան կար գա վի ճա կի և  հո գե բա նա կան ու 
հու զա կան բա րե կե ցության միջև: ն յու թա կան, ա ռող ջա կան վի ճա կի և  
աշ խա տան քա յին կար գա վի ճա կի բարձր մա կար դա կը պայ մա նա վո րում են 
ու րա խության, կյան քով հե տաքրքր վա ծության ապ րում նե րը, ինչ պես նաև 
նե րանձ նա յին, ան ձի զար գաց ման հա մար կար ևոր փո փո խա կան ներ, ինչ-
պես, օ րի նակ, ինք նըն դու նում, նպա տա կաուղղ վա ծություն, անձ նա յին աճ 
և  այլն:  Հե տաքրք րա կան է, որ հո գե բա նա կան բա րե կե ցությու նը փոխ կապ-
ված չէ տվ յալ ընտ րան քի դեպ քում ին դի վի դուա լիզ մի կողմ նո րոշ ման հետ, 
քա նի որ վեր ջի նիս դեպ քում խրա խուս վում են ան հա տի ինք նա վա րությու նը 
և  ինք նու րույ նությու նը: Ո րոշ ու սում նա սի րություն նե րում նշվում է, որ անձ-
նա յին կոնգ րուեն տությու նը, տար բեր ի րա վի ճակ նե րում անձ նա յին վար քի 
կա յու նությու նը հա տուկ է արևմտ յան մշա կույթ նե րին, և դ րա հետ ևան քով 
սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցությու նը բարձր է կո րե լաց վում ին դի վի դուա լիզ մի 
հետ հենց արևմտ յան և  ոչ ար ևել  յան մշա կույթ նե րում [նույն տե ղում]: Այն, 
որ տվյալ ու սում նա սի րության մեջ հու զա կան, հո գե բա նա կան, սո ցիա լա-
կան բա րե կե ցությու նը փոխ կապ ված չէ որ ևէ մշա կու թա յին կողմ նո րոշ ման 
հետ, մեզ հու շում է, որ ե րի տա սարդ նե րի սո ցիա լա կա նաց ման մեջ հա տուկ 
շեշ տադր ված չեն ին դի վի դուա լիզ մի կամ կո լեկ տի վիզ մի տար րե րը:
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ամ փո փում

Ե րի տա սարդ նե րի` ի րենց կյան քից բա րար վա ծության, ինչ պես նաև 
հու զա կան, հո գե բա նա կան, սո ցիա լա կան բա րե կե ցության հա մար նշա նա-
կա լի գոր ծոն ներ են նյու թա կան վի ճա կը, ա ռող ջա կան վի ճա կը և  աշ խա-
տան քա յին կար գա վի ճա կը: 

 Կար ծում ենք, որ այս արդ յունք նե րը, հատ կա պես նյու թա կան վի ճա կի 
դե րը ձեռք բե րում նե րի, ա պա հով վա ծության, հա մայն քին ան դա մակ-
ցության, ա պա գա յի հան դեպ անվ տան գության զգաց ման բա վա րար-
վա ծության, ինչ պես նաև հու զա կան, հո գե բա նա կան և  սո ցիա լա կան 
բա րե կե ցության հա մար պայ մա նա վոր ված են մեր հա սա րա կության 
մեջ առ կա տնտե սա կան խնդիր նե րով և  սո ցիա լա կան ա նար դա րության 
դրսևո րում նե րով:

Կ յան քից բա վա րար վա ծության և մ շա կու թա յին կողմ նո րո շիչ նե րի 
միջև ե ղած կա պե րը նկա տե լի են միայն ուղ ղա հա յաց կո լեկ տի վիզ մի դեպ-
քում, այ սինքն՝ ուղ ղա հա յաց կո լեկ տի վիզ մի բարձր մա կար դա կի դեպ քում 
կյան քից բա վա րար վա ծությու նը ևս  բարձր է:  Սա կայն, միև նույն ժա մա-
նակ, մշա կու թա յին կողմ նո րո շում նե րը, այդ թվում՝ ուղ ղա հա յաց կո լեկ-
տի վիզ մը, ազ դե ցություն չեն ու նե նում ան ձի հու զա կան, հո գե բա նա կան և 
 սո ցիա լա կան բա րե կե ցության հա մար:  Կար ծում ենք, որ այս տվյալ նե րը 
հու շում են, որ ուղ ղա հա յաց կո լեկ տի վիզ մը, որ պես մշա կու թա յին կողմ նո-
րո շիչ, ա վե լի շուտ նպաս տում է ան ձի սո ցիա լա կան ա դապ տի վությանն 
առ կա սո ցիալ-տնտե սա կան և  սո ցիալ-քա ղա քա կան պայ ման նե րում, քան 
դի տարկ վում է որ պես ներք նայ նաց ված սուբ յեկ տիվ նորմ: 

Կար ծում ենք, որ տվյալ ու սում նա սի րությունն ու նի ընդ լայն ման անհ-
րա ժեշ տություն՝ սուբ յեկ տիվ բա րե կե ցությու նը պայ մա նա վո րող տար բեր 
գոր ծոն նե րի հա մադ րության մի ջո ցով ընտ րե լով ա վե լի մեծ հա մա խումբ և 
 կա տա րե լով միջխմ բա յին հա մե մա տություն ներ:
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