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Մարիաննա Գևորգյան
Նարինե Խաչատրյան
Առհ աս ար ակ, ար ագ զարգ աց ող և տ եխնիկական առ աջ ընթ աց
գրանց ող հաս ար ակ ություններ ում աստ իճանաբ ար ավել ի են կարև որ
վում երջ անկ ության, բարեկե ց ության խնդիրները, ինչպ ես նաև ինֆ որ
մա ց իոն դար ում առ ավել արժ և որվում են այն սուբյեկտ իվ գործ ոնները,
որ ոնք մարդ ուն կտան առ ավել մեծ բավար արված ություն: Սովոր աբ ար,
մարդ կանց բարեկե ց ությունն ուս ում նաս իրվում է զանա զան հետ ա զո
տությունների միջ ո ց ով, սակայն այն չափվում է օբյեկտ իվ չափ անիշնե
րով (օրինակ, ՀՆԱ-ն, հաս ար ակ ության առ ող ջ ական վիճակ ը, միջ ին
աշխ ատ ավարձը, կրթված ության աստ իճան ը և հ աս ար ակական կյանք ը
բնութ ագր ող այլ ինդ եքսներ), ուստ ի, անհր աժ եշտ ություն է առ աջ ան ում
ուս ում նաս իրել մասնավոր ապ ես մարդկանց սուբյեկտ իվ գնահ ատ ումն
իր ենց բարեկեց ության վեր աբ երյալ: Հ ետ ազոտ ություններ կան, որտ եղ
դուրս է բերվում, որ կյանք ի բարձր որ ակ ը դեռևս չի պայմ անավոր ում
սուբյեկտ իվ բարեկեց ության բարձր մակարդ ակ, հետև աբ ար, սա ևս ց ույց
է տալ իս, որ բա ց ի օբյեկտ իվ ցու ց անիշներից՝ կարև որվում է սուբյեկտ իվ
բարեկեց ություն ը [1]:
Չնայած այսօր իրականացվում են բազմաթ իվ հետազոտություններ
սուբյեկտիվ բարեկեցության վերաբերյալ, դրանք մասնակի կերպով են
ուսում նասիրում վերոհիշ յալ երև ույթ ը՝ անդրադ առնալով նրա առ անձին
բաղադրիչներին կամ դիտարկելով այն որպես գործ ոն այլ հոգ եբանական
երև ույթների արտահայտման մեջ:
Մ եր երկր ի պայմ անն եր ում՝ տնտես ակ ան, քաղ աք ակ ան, մշա
կութ այ ին փոփ ոխ ությունն եր ի դաշտ ում, հետ աքրք իր է տեսն ել սուբ
յեկտ իվ բար եկ եց ություն ը պայմ ան ավ որ ող գործ ոնն եր ի առ անձն ա
հատկ ությունն եր: Ս ույն հոդվ ած ում մենք ներկ այ ացն ել ու ենք երիտ ա
սարդների սուբյեկտ իվ բար եկեց ության բաղադրիչների արտ ահ այտվ ա
ծության և դր անք պայմ ան ավ որ ող գործ ոնների փոխհ ար աբ եր ության
առ անձն ահ ատկ ությունները:
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Սուբյեկտիվ բարեկեցություն հասկացության վերլուծություն
Գ ոյություն ունեն սուբյեկտիվ բարեկեցությունը բնութ ագրող տարբեր
հասկացություններ: Սուբյեկտիվ բարեկեցության հետ մեկտեղ հաճախ
օգտագ ործվում են հոգ եբանական բարեկեցություն, կյանքից բավարա
րաված ություն, կյանքի որակ հասկացությունները [5, 7]։
Հ ոգ եբ անական բար եկեց ություն հասկաց ություն ը վերլուծ ել իս հեղ ի
նակներն անդ ր ադ առ ն ում են մարդ ու՝ ինքն իր և ս եփ ական կյանք ի սուբ
յեկտ իվ գնահ ատմ ան ը՝ շեշտ ադր ելով անձի դրական ֆունկց իոնալության
երև ույթ ը: Ըստ այդմ, Ք. Ռ իֆն առ անձնացրել է հո գ եբ անական բարեկե
ցության 6 հիմ նական բաղադրիչներ՝ ավտ ոն ոմ իա, շրջապ ատ ող միջ ա
վայրի կառ ավար ում, անձնային աճ, դրական հար աբ եր ություններ շրջա
պատ ողների հետ, կյանք ի նպատ ակների առկայություն, ինքն ընդ ուն ում
[մեջբ երվում է ըստ 2]։ Այս տես անկ յունից դիտ արկել իս կար ող ենք աս ել,
որ հո գ եբ անական բարեկե ց ությու ն ը չափելու համ ար մեզ կրկին անհ
րաժ եշտ է սուբյեկտ ի տված գնահ ատ ական ը, այս ինքն՝ սուբյեկտն ինքն
է գնահ ատ ում իր հո գ եբ անական բարեկե ց ությու ն ը, որն էլ մենք անվա
նում ենք սուբյեկտ իվ բարեկե ց ություն: Կ արել ի է աս ել, որ երջ անկ ություն
եզ ր ույթ ը սուբյեկտ իվ բար եկեց ության փիլ իս ոփ այական արտ ահ այ
տումն է [4]: Իսկ կյանք ի որ ակ ը վեր աբ եր ում է հաս ար ակ ության սոց իալտնտես ական վիճակին: Վ եր ոնշ յալ ի վեր աբ երյալ Շամ ին ով ը գրում է.
«Սուբյեկտ իվ բար եկեց ություն ը հասկաց ություն է, որն արտ ահ այտ ում է
մարդ ու սեփ ական վեր աբ երմ ունքն իր անձին, կյանք ին և այն գործ ըն
թացներին, որ ոնք նրա համ ար կարև որ նշանակ ություն ունեն՝ արտ ա
քին և ներք ին բար եկեց ության վեր աբ երյալ յուր ացված պատկեր աց ում
ների տես անկ յունից» [մեջբ երվում է ըստ 3, էջ 14]: Հ ետև աբ ար, կարել ի
է աս ել, որ սուբյեկտ իվ բարեկե ց ությու ն ը ներ առ ում է վերը նշված գրեթ ե
բոլոր բնոր ոշ ում ները և անձի՝ իր իսկ կողմ ից տրված գնահ ատ ականն է
իր բարեկեց ությանը:
Ընդ ունելով սուբյեկտիվ բարեկեցության Ի. Դ իների սահմանումը, որ
«սուբյեկտիվ բարեկեցության գնահատումը ենթ ադրում է կյանքի տարբեր
հանքամանքներին տրվող կոգնիտիվ և հուզական հակազդ ումներ» [7, էջ
66], տվ յալ ուսումնասիրության մեջ մենք շեշտը դնում ենք անձի սուբյեկ
տիվ գնահատման վրա, քանզ ի մարդ ը մի շարք օբյեկտիվ չափանիշներով
կարող է թվալ երջանիկ, բայց իրականում իրեն չզգա այդպիսին:
Մ եր նախնական ուսում նասիրությունները ցույց են տալ իս, որ երիտա
սարդների պատկերացում ները երջանկության և կ յանքից բավարարվա
ծության վերաբերյալ հիմ նականում պատկանում են հետևյալ ոլորտներին1.
1

Ոլորտները ներկայացված են ըստ կարևորության։
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Ֆինանսներ - այս կատեգ որիայի մեջ ներառվում են բարձր աշխատա
վարձի, շքեղ կյանքի, ճոխություններ թույլ տալու, առ անց խնայելու
գումար ծախսելու անհրաժ եշտությունները:
Առող ջություն - կարև որվում է հատկապես հարազատների առ ողջ
լինել ը: Այս կատեգ որիայի մեջ է մտնում նաև երեխաների և ծնողների
առ ողջական վիճակի կարև որությունը, որը ևս ավել ի շատ է թվարկ
վում, քան սեփական առ ող ջությունը:
Միջանձնային հարբերություններ - սիրված լինել, գնահատվել շրջա
պատողների կողմից, ունենալ լավ ընկերներ:
Հասարակական (հանրօգուտ վարք) - որև է կարև որ բան անել մյուս
ների համար, օգնել շրջապատող մարդկանց, նպաստել մարդկանց
ավել ի լավ ը լինելուն:
Ընտանիք – լ ինել ընտանիքի անդ ամների կողքին, ամուսնանալ, ունե
նալ երեխաներ, սիրված լինել կողակցի կողմից, ունենալ հավատարիմ
և սիրող ամուսին:
Կարիերա - ունենալ հետաքրքիր, սիրված, լավ աշխատանք, անել որև է
կարև որ բան մասնագ իտության համար և մասնագ իտական բնագ ա
վառ ում ներդրում ունենալ:
Անձնային աճ - այստեղ հատկապես շեշտադրվել են ճանապարհոր
դել ը, շրջագ այել ը տարբեր վայրերում, իսկ զարգ ացած ությունը և ինք
նակատարելագ ործ ումն ավել ի քիչ էին շեշտադրված:
Կարևոր և հարազատ մարդկանց երջանկություն և հաջողություն:
Սեփական ձգտումների իրականացում:
Խաղաղություն երկրում և աշխարհում:
Հոգեբանական հանգստություն- ներդ աշնակություն, ինքնավստա
հություն սեփական ուժ երի նկատմամբ:
Արտագաղթ - գնալ Հայաստանից, ապրել և աշխատել այլ երկրում:
Արդարություն երկրում - օրենքի ուժ, «բարոյական» մարդ իկ, քաղաքա
ցիական ապահովություն, այն, որ ամեն մարդ իրեն արժ անիին հասնի:
Ազատություն - անկախություն և ազատություն ծնողներից, միայնակ
ապրելու հնարավորություն:

Հետազոտության առարկայի նկարագրությունը
 ույն հետազոտության մեջ հիմք ենք ընդ ունել ՏՀՁԿ-ի2 կողմից սուբ
Ս
յեկտիվ բարեկեցության չափման մեթ ոդ ական ցուցում ները, որոնցում
2

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) http://www.wikiprogress.org/index.php/
Subjective_Well-being
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սուբյեկտիվ բարեկեցության չափման համար առ անձնացվում են հետևյալ
բաղադրիչները.
• կյանքից բավարարված ության գնահատում (ընդհանուր բավա
րարված ություն, ինչպես նաև կյանքի տարբեր ոլորտներից բավա
րարված ությունը, օրինակ՝ կենսամակարդ ակով, հարաբերություն
ներով և այլն),
• հուզական վիճակի գնահատում (դրական և բացասական հույզերի
առկայությունը և ապրման հաճախականությունը),
• էվդ եմոնիան (սոցիալական և հոգ եբանական բարեկեցության
գնահատում, որը հիմ նականում վերաբերում է ինքնիրացմանը և
ներանձնային գործ ոններին, ինչպիսիք են՝ անձնային աճ, ինքնա
վարություն, կոմպետենտության զգացում, սոցիալական ընդգրկ
ված ություն ևայլն):
Որպես սուբյեկտիվ բարեկեցության համար նշանակալ ի գործ ոններ
տվ յալ հետազոտության համար ընտրվել են նյութ ական վիճակը, առ ող
ջական վիճակը, աշխատանքային կարգ ավ իճակը և մշակութ ային կողմ
նորոշիչները՝ ուղղահայաց ինդ իվ իդ ուալ իզմը և կոլեկտիվ իզմը, հորիզոնա
կան ինդ իվ իդ ուալ իզմը և կոլեկտիվ իզմը:

ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏՆԵՐ

•

Նյութական վիճակ

•

Առողջական վիճակ

•
•

Աշխատանքային
կարգավիճակ
Մշակութային
կողմնորոշիչներ

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

ԿՈԳՆԻՏԻՎ

ՀՈՒԶԱԿԱՆ

ԲԱՂԱԴՐԻՉ

ԲԱՂԱԴՐԻՉ

(կյանքից

(հուզական

բավարար

վիճակներ և

վածություն)

զգացմունքներ)

ԷՎԴԵՄՈՆԻԱ
(սոցիալական և
հոգեբանական
բարեկեցություն)

Նկար 1. Սուբյեկտիվ բարեկեցության պարզ մոդել3 [10]

Այսպիսով, տվ յալ հետազոտության մեջ փորձ է կատարվել դուրս բերել
նյութ ական վիճակի, առ ող ջական վիճակի, աշխատանքային կարգ ավ ի
ճակի և մշակութ ային կողմ նորոշիչների (ինդ իվ իդ ուալ իզմ-կոլկտիվ իզմ)
փոխկապված ությունը սուբյեկտիվ բարեկեցության տարբեր բաղադրիչ
ների հետ:
3

Ոլորտները ներկայացված են ըստ կարևորության։
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Հետազոտության իրականացման համար կիրառ ել ենք հետևյալ
մեթ ոդ իկաները.
1. Հարցարան նյութական, առողջական և աշխատանքային կարգավի
ճակի գնահատման համար:
2. Անձնային բարեկեցության ինդեքս հարցարան [6]: Այն դուրս է բերում
ընդհանուր առմամբ կյանքից բավարարված ության և կյանքի տար
բեր ոլորտներից բավարարված ության մակարդ ակը՝ կենսամակար
դակ, առ ող ջություն, ձեռքբերում ներ, ապահովված ության զգացում,
համայնքին անդ ամակցության զգացում, անվտանգ ության զգացում
ապագ այի հանդ եպ, կրոն:
3. Հոգեկան առող ջության կոնտինիում հարցարան4, որը ներառ ում է 3
հարց հուզական բարեկեցությունը, 6 հարց հոգ եբանական բարեկե
ցությունը և 5 հարց սոցիալական բարեկեցությունը չափելու համար
[9]: Հոգ եբանական բարեկեցության հարցերի բլոկը հիմնված է Ք.
Ռ իֆի առ անձնացրած բաղադրիչների վրա (ինքնընդ ունում, ուրիշ
ների հետ դրական հարաբերություններ, անձնային աճ, ավտոնոմիա,
կյանքի նպատակ, շրջակա միջավայրի վերահսկում), իսկ սոցիալա
կան բարեկեցության հարցերի բլոկը կազմված է Քեյի սոցիալական
բարեկեցության մոդ ել ի հիման վրա (ներդրում, ներառված ություն,
զարգ ացում, ընդ ունված ություն, կոհերենտություն):
4. Հ. Տրիանդիսի կողմից մշակված «Մշակութային կողմնորոշիչների»
հարցարան [8]: Այն դուրս է բերում ուղղահայաց և հորիզոնական
ինդ իվ իդ ուալ իզմը և կոլեկտիվ իզմը:
Հորիզ ոն ակ ան ինդ իվ իդուալ իզմ ը այն մշակ ութ այ ին կողմ ն որ ոշ ումն
է, երբ մարդն ընկ ալվ ում է ինքն ավ ար, ինքն ու ր ույն՝ ուն են ալ ով այն
համ ոզմ ունք ը, որ մարդկ անց հավ աս ար ությունն իդ եալ ակ ան սոց իալ ա
կան նորմ է:
Ուղղահայաց ինդիվիդուալիզմը այն մշակութ ային կողմ նորոշումն է,
երբ ընկալվում է ինքնավար, ինքնուրույն, սակայն ընդ ունելով այն համոզ
մունքը, որ մարդ իկ հավասար չեն միմյանց:
Հորիզոնական կոլեկտիվիզմն այն մշակութ ային կողմնորոշումն է, երբ
մարդն ընդ ունվում է որպես կոլեկտիվ ի, համայնքի անդ ամ՝ ունենալով այն
համոզմունքը, որ խմբի բոլոր անդ ամները հավասար են միմյանց:
Ուղղահայաց կոլեկտիվիզմն այն մշակութ ային կողմնորոշումն է, երբ
մարդն ընդ ունվում է որպես կոլեկտիվ ի, համայնքի անդ ամ՝ ունենալով այն
4
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) http://www.wikiprogress.org/index.php/
Subjective_Well-being
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համոզմունքը, որ խմբի անդ ամների միջև կարող է և պ
 ետք է լինի հիերար
խիա և հնարավորությունների անհավասարություն:
Հետազոտության ընտրանքը 25-35 տարեկան երիտասարդներ են:
Հետազոտվողների քանակն էր՝ 80 մասնակից, որից 50-ը՝ իգ ական և 30-ը՝
արական սեռ ի ներկայացուցիչներ:

Արդյունքների վերլուծությունը և մեկնաբանությունը
Ներկայացնենք հետազոտության արդյունքում ստացված կորել յա
ցիոն կապերը:

Կենսամակարդակ

Ձեռքբերում
ն եր

Հարաբերություններ

Ապահովության
զգացում

Համայնքի անդամ
լինելու զգացում

Անվտանգություն
ապագայի հանդեպ

Հոգևոր կյանք/
կրոնով

Նյութ ակ ան
վիճակ

.552**

.551**

.260*

.468**

.397**

.416**

.225*

.435**

_

Առ ողջ ակ ան
վիճակ

.244*

.262*

.659**

.222*

.419**

.270* .457**

.265*

.436**

Աշխ ատ անք այ ին
կարգ ավ իճակ

.321**

.227*

_

.458**

.227*

.243*

_

.227*

_

Ուղղ ահ.
Կ ոլեկտ իվ իզմ

.251*

_

_

.224*

_

.269*

.236*

_

.365**

Հ որիզ ոն.
Կ ոլեկտ իվ իզմ

_

_

_

_

_

_

_

_

.305**

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

.235*

_

.253*

Ուղղ ահ.
Ինդ իվ իդ ուալ իզմ
Հ որիզ.
Ինդ իվ իդ ուալ իզմ

Առող ջություն

Ընդհանուր
բավարարվածություն

Աղյուսակ 1. Կյանքից բավարարվածության և սուբյեկտիվ բարեկեցության
դետերմինանտների փոխկապվածություն

**p≤ 0.01; *p ≤ 0.05

Ինչպես երև ում է աղ յուսակից, նյութ ական վիճակը, առ ողջական
վիճակը, աշխատանքային կարգ ավ իճակը, ինչպես նաև ուղղահայաց
կոլեկտիվ իզմը որպես մշակութ ային կողմ նորոշում պայմանավորում են
ընդհանուր առմամբ կյանքից բավարարված ությունը: Նյութ ական վիճակը
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նշանակալ ի փոխկապակցված է կյանքից բավարարված ության բոլոր
ոլորտների հետ, բացառ ությամբ հոգև որ կյանքով/կրոնով բավարարվա
ծությունից: Թ եպետ նյութ ական բարեկեցությունը սուբյեկտիվ բարեկե
ցությունը պայմանավորող գործ ոն է և՛ ցածր, և՛ բարձր կենսամակարդ ակ
ունեցող երկրների համար, սակայն ուսում նասիրությունները փաստում
են, որ սուբյեկտիվ բարեկեցության համար հարստությունն առ ավել ազդ ե
ցիկ գործ ոն է աղքատ երկրներում [7]:
Առ ող ջական վիճակը ևս փոխկապակցված է կյանքից բավարարվա
ծության բոլոր ոլորտների հետ: Աշխատանքային կարգ ավ իճակը, այն, թե
մարդ ը որքանով է գնահատվում իր աշխատանքային կարգ ավ իճակով, ևս
փոխկապակցված է կյանքի տարբեր ոլորտներից բավարարված ության
հետ (կենսամակարդ ակ, ձեռքբերում ներ, հարաբերություններ, ապահո
վության զգացում, ապագ այի նկատմամբ անվտանգ ություն):
Ինչ վեր աբ եր ում է մշակ ութ ային կողմ ն որ ոշ իչների և կ յանք ից բավա
րարված ության կապ ին, ապ ա այստ եղ կապ ը նշանակալ ի է միայն ուղ
ղահ այաց կոլեկտ իվ իզմ ի դեպ ք ում: Կ ար ող ենք աս ել, որ ուղղահ այաց
կոլեկտ իվ իզմ ի արտ ահ այտված ություն ը պայմ անավոր ում է կյանք ով
բավար արված ության բարձր մակարդ ակ: Սա նշանակ ում է, որ երբ մար
դիկ ընդգծ ում են խմբի ամբ ող ջ ական ություն ը, պատր աստ են զոհ աբ ե
րել իրենց նպատ ակները հան ուն խմբի նպատ ակների, կար ող են անել
այն, ինչն իրենց տհաճ է հան ուն խմբի, ընդ որ ում՝ հարկ է նշել, որ տվ յալ
խմբում կան հիեր արխիկ հար աբ եր ություններ, ապ ա այս պար ագ այում
երիտ աս արդների կյանք ից բավար արված ությունն ավել ի բարձր է, մաս
նավոր ապ ես, երիտ աս արդներն ավել ի բավար արված են իր ենց զգում
ձեռքբ եր ում ներ ով, համ այնք ում ներգր ավված ությամբ, ապ ահ ովության
զգացմ ամբ և հ ոգ և որ կյանք ով: Հ որիզոնական կոլեկտ իվ իզմ ը փոխկապ
ված է միայն հոգ և որ կյանք ից բավար արված ության, իսկ հորիզոնական
ինդ իվ իդ ուալ իզմ ը՝ հոգև որ կյանք ի և հ ամ այնք ում անդ ամ ակց ության
զգացմ ան հետ: Այս արդ յունքները հետ աքրք իր են, քանի որ հորիզոնա
կան ինդ իվ իդ ուալ իզմ ը և կ ոլեկտ իվ իզմ ը, որպ ես մշակ ու թ ային կողմ ն որ ո
շիչներ, շեշտ ադր ում են հավաս ար ության գաղափ արը՝ որպ ես անհ ատ և
որպ ես խմբի անդ ամ:
Այժմ ներկայացնենք սուբյեկտիվ բարեկեցության մյուս բաղադրիչ
ների՝ հուզական, հոգ եբանական և սոցիալական բարեկեցության փոխ
կապված ությունը միևնույն գործ ոնների հետ:
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Աղ յուսակ 2. Սուբյեկտիվ բարեկեցության բաղադրիչների և այն
պայմանավորող դետերմինանտների փոխկապվածությունը
Հուզական
բարեկեցություն

Սոցիալական
բարեկեցություն

Հոգեբանական
բարեկեցություն

Ընդհանուր
բարեկեցություն

Նյութ ակ ան
վիճակ

.371**

.262*

.326**

.346**

Առ ող ջ ակ ան վիճակ

.295**

.254*

.240*

.315**

Աշխ ատ անք այ ին
կարգ ավ իճակ

.278*

.307*

-

.298**

Ուղղ ահ այ աց
կոլեկտ իվ իզմ

-

-

-

-

Հ որիզ ոն ակ ան
կոլեկտ իվ իզմ

-

-

-

-

Ուղղ ահ այ աց
ինդ իվ իդ ուալ իզմ

-

-

-

-

Հ որիզ ոն ակ ան
ինդ իվ իդ ուալ իզմ

-

-

-

-

**p≤ 0.01; *p ≤ 0.05

Հետաքրքրական է այն փաստը, որ այստեղ ևսառկա է կապ նյութ ա
կան բարեկեցության և սուբյեկտիվ բարեկեցության բոլոր բաղադրիչ
ների (հուզական, սոցիալական, հոգ եբանական) միջև, ընդ որում՝ առ ա
վել ուժ եղ կապ առկա է նյութ ական կարգ ավ իճակի և հոգ եբանական ու
հուզական բարեկեցության միջև: Նյութ ական, առ ողջական վիճակի և
աշխատանքային կարգ ավ իճակի բարձր մակարդ ակը պայմանավորում են
ուրախության, կյանքով հետաքրքրված ության ապրումները, ինչպես նաև
ներանձնային, անձի զարգ ացման համար կարև որ փոփոխականներ, ինչ
պես, օրինակ, ինքնընդ ունում, նպատակաուղղված ություն, անձնային աճ
և այլն: Հետաքրքրական է, որ հոգ եբանական բարեկեցությունը փոխկապ
ված չէ տվ յալ ընտրանքի դեպքում ինդ իվ իդ ուալ իզմի կողմնորոշման հետ,
քանի որ վերջինիս դեպքում խրախուսվում են անհատի ինքնավարությունը
և ինքնուրույնությունը: Որոշ ուսում նասիրություններում նշվում է, որ անձ
նային կոնգրուենտությունը, տարբեր իրավ իճակներում անձնային վարքի
կայունությունը հատուկ է արևմտյան մշակույթներին, և դրա հետև անքով
սուբյեկտիվ բարեկեցությունը բարձր է կորելացվում ինդ իվ իդ ուալ իզմի
հետ հենց արևմտյան ևոչ արև ել յան մշակույթներում [նույն տեղում]: Այն,
որ տվ յալ ուսում նասիրության մեջ հուզական, հոգ եբանական, սոցիալա
կան բարեկեցությունը փոխկապված չէ որև է մշակութ ային կողմ նորոշման
հետ, մեզ հուշում է, որ երիտասարդների սոցիալականացման մեջ հատուկ
շեշտադրված չեն ինդ իվ իդ ուալ իզմի կամ կոլեկտիվ իզմի տարրերը:
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Ամփոփում
Երիտասարդների` իրենց կյանքից բարարված ության, ինչպես նաև
հուզական, հոգ եբանական, սոցիալական բարեկեցության համար նշանա
կալ ի գործ ոններ են նյութ ական վիճակը, առ ողջական վիճակը և աշխա
տանքային կարգ ավ իճակը:
Կարծ ում ենք, որ այս արդյունքները, հատկապես նյութ ական վիճակի
դերը ձեռքբերում ների, ապահովված ության, համայնքին անդ ամակ
ցության, ապագ այի հանդ եպ անվտանգ ության զգացման բավարար
ված ության, ինչպես նաև հուզական, հոգ եբանական և սոցիալական
բարեկեցության համար պայմանավորված են մեր հասարակության
մեջ առկա տնտեսական խնդիրներով և սոցիալական անարդ արության
դրսևորում ներով:
Կյանքից բավարարված ության և մշակութ ային կողմ նորոշիչների
միջև եղած կապերը նկատել ի են միայն ուղղահայաց կոլեկտիվ իզմի դեպ
քում, այսինքն՝ ուղղահայաց կոլեկտիվ իզմի բարձր մակարդ ակի դեպքում
կյանքից բավարարված ությունը ևս բարձր է: Սակայն, միևնույն ժամա
նակ, մշակութ ային կողմ նորոշում ները, այդ թվում՝ ուղղահայաց կոլեկ
տիվ իզմը, ազդ եցություն չեն ունենում անձի հուզական, հոգ եբանական և
սոցիալական բարեկեցության համար: Կարծ ում ենք, որ այս տվ յալները
հուշում են, որ ուղղահայաց կոլեկտիվ իզմը, որպես մշակութ ային կողմ նո
րոշիչ, ավել ի շուտ նպաստում է անձի սոցիալական ադ ապտիվությանն
առկա սոցիալ-տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական պայմաններում, քան
դիտարկվում է որպես ներքնայնացված սուբյեկտիվ նորմ:
Կարծ ում ենք, որ տվ յալ ուսում նասիրությունն ունի ընդլայնման անհ
րաժ եշտություն՝ սուբյեկտիվ բարեկեցությունը պայմանավորող տարբեր
գործ ոնների համադրության միջոցով ընտրելով ավել ի մեծ համախումբ և
կատարելով միջխմբային համեմատություններ:
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