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Ներածություն
Ներկայումս ՀՀ պետական քաղաքականության նպատակներից է
հայերի ներգ աղ թ ի ապահովումը, սակայն պետք է փաստել, որ այսօր նաև
բուռն կերպով արտագ աղթ է տեղ ի ունենում: Բացի սոցիալ-տնտեսական
մի շարք խնդիրներից, հայրենադ արձությունը, ինչպես նաև միգրացիոն
մյուս գործ ընթ ացները, հանգ եցնում են մի շարք հոգ եբանական խնդիր
ների, որոնցից են տարբեր մշակութ ային սոցիալականացում անցած և
տարբեր սոցիալական պայմաններում ձևավորվող, ինչպես նաև տարբեր
սոցիալական կարգ ավ իճակ ունեցող հայերի (սփյուռքահայեր, տեղաբ
նակներ, հայրենադ արձներ, միգրանտներ) միջխմբային և միջանձնային
փոխադ արձ ճանաչման, երկխոսության, հարաբերությունների ձևավոր
ման և հաստատման առ անձնահատկությունները տարբեր մշակութ ային
համատեքստերում:
Փոխադ արձ ընկալումների հիմքում կարև որ տեղ են զբաղեցնում
սոցիալ-մշակութ ային միջավայրի, մտած ելակերպի, համոզմունքների և
արժ եքների հետ կապված տարբերությունները: Լ. Աբրահամյանը, քննար
կելով Գ. Նժդ եհի այն դրույթ ը, որ հայի ինքնության բազմատարրության
մեջ «ավել ի ողբալ ի է սակայն հոգ եբանական ցրված ությունը» [1, էջ 249],
հարցադրում է անում, թե ինչ մասշտաբների է հասնում այդ «հոգ եբանա
կան ցրված ությունը»` հաշվ ի առնելով այն, որ «սոցիալ-մշակութ ային միև
նույն պայմանների առկայությունն է ապահովում հաբիտուսների նույնաց
ման գործ ընթ ացները» (նույն տեղում, էջ 250):
Մ իջմշակութ ային հոգ եբանության դասական հայեցակարգ երում
գերակշռ ում են Ես-ի բաղադրիչների մշակութ ային տարբերությունների,
առ ավելապես, Ես-ի ինդ իվ իդ ուալ իստական–կոլեկտիվ իստական արժ ե
քային և վարքային մոդ ելների համեմատությունները [10, 2, 3, 7, 8, 9]:
Սակայն, համաձայն Դ. Օյզերմանի և համահեղ ինակների` մշակույթների
դիխոտոմիկ դիտարկումը, որպես ինդ իվ իդ ուալ իստական կամ կոլեկ
տիվ իստական, պետք է փոխարինվ ի այն ենթ ադրությամբ, որ բոլոր
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հասարակություններում մարդ իկ ենթ արկվում են այնպիսի սոցիալակա
նացման, որը հնարավորություն է տալ իս մեկնաբանել իրավ իճակը թե՛
ինդ իվ իդ ուալ իստական, թե՛ կոլեկտիվ իստական արժ եքներին համապա
տասխան: Եվ այսպիսով, մշակույթները տարբերվում եմ միմյանցից այն
իրավ իճակների քանակով և տեսակով, որոնք առ աջ են բերում (սուբյեկ
տիվ) մեկնաբանություններ [4, 5]:
Հարցին նմանատիպ մոտեցում է ցուցաբերում նաև Շ. Շվարցը, որն
իրավ իճակի փոխարեն կիրառ ելով ազդ ակ եզրույթ ը՝ պնդում է, որ մշա
կույթ ը տեղակայված չէ անհատների մտքում կամ գործ ողություններում:
Ընդհակառ ակը` այն տեղակայված է անհատից դուրս և դրսև որվում է
ճնշման միջոցով, որին ենթ արկվում է անհատը` ապրելով համապատաս
խան սոցիալական համակարգ ում [8]:
Համաձայն Շ. Շվարցի` մշակույթը լատենտ, վարկածային փոփոխական
է, որը հնարավոր է չափել միայն իր դրսևորում ներով: Հասարակության մեջ
գերակայող արժեքային համակարգը կարող է լինել տվ յալ մշակույթի ամե
նաէական առանձնահատկությունը: Իմաստների, հավատալ իքների, իրո
ղությունների, սիմվոլների, նորմերի հարուստ համակարգը արժեքային կողմ
նորոշում ների մշակութային դրսևորումն է [9]:

Ունիվերսալ արժեքների տեսություն (Շ. Շվարց)
Մշակութային և միջմշակութային հոգեբանության համատեքստում
Շ. Շվարցն առաջ քաշեց ունիվերսալ արժեքների տեսությունը, համաձայն
որի՝ մշակույթը, արտահայտելով հասարակության մեջ գերակայող արժե
քային առանցքային կողմ նորոշում ները, իր հերթին պայմանավորում է ամեն
մի անհատի արժեքային նախընտրությունը: Ունիվերսալ արժեքներ ասելով՝
Շվարցը նկատի ունի բոլոր այն արժեքները, որոնք առկա են տարբեր մշա
կույթներում: Շ. Շվարցն իր արժեքների տեսության մեջ առանձնացնում է
արժեքներին հատուկ այն վեց գլխավոր առանձնահատկությունները, որոնք
ներկայացված են տարբեր տեսություններում.
• Արժ եքները հիմ նարար համոզմունքներ են:
• Արժ եքները վերաբերում են ցանկալ ի նպատակներին:
• Արժ եքներն ունեն համընդհանուր ուժ և գ ործ ում են տարբեր իրա
վիճակներում:
• Արժ եքները ծառ այում են որպես ընտրության ու գնահատման
չափանիշ:
• Արժ եքները դասակարգվում են ըստ միմյանց նկատմամբ ունեցած
կարև որության:
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• Բազմազան արժ եքների համեմատական կարև որությունն ուղղոր
դում է գործ ողությունը [8]:
Ունիվերսալ արժ եքների տեսությունն առ անձնացնում է տասը հիմ
նական արժ եք, համաձայն այն նպատակների և դրդ ապատճառների,
ո
րոնք ըն
կած են դրանց հիմ
քում: Ըստ Շ
վար
ցի՝ այս տա
սը ար
ժ եք
ներն
ընդգրկում են տարբեր մշակույթներում նշանակություն ունեցող տար
բեր արժ եքներ: Տեսությունը պնդում է, որ այս արժ եքներն ունիվերսալ են,
քանզ ի ընկած են մարդ ու գոյության համար անհրաժ եշտ մեկ կամ մի քանի
պահանջմունքների հիմքում, որոնց շնորհիվ մարդ ը կարողանում է բավա
րարել այդ պահանջմունքները: Վ երջիններս են` անհատի` որպես կենսա
կան օրգ անիզմի պահանջմունքները, սոցիալական համագ ործ ակցության
պահանջմունքը, ինչպես նաև խմբի գոյատևման և նրա բարեկեցության
համար անհրաժ եշտ կարիքները:
Համապատասխանաբար, Շ. Շվարցն առ անձնացնում է հետևյալ
տասը հիմնական արժ եքները [7].
Ինքնուրույնություն (self-direction). այս արժ եքը ծագ ում է վերահսկման
և գ երազանցելու կենսական, ինչպես նաև փոխազդ եցության ժամանակ
ինքնավարության ու անկախության պահանջմունքներից:
Խթանում (stimulation). այս արժ եքը ծագ ում է ստիմուլ յացիայի և
բազմազանության կենսական կարիքից՝ ակտիվության օպտիմալ, դրա
կան մակարդ ակն ապահովելու համար:
Հեդոնիզմ (hedonism). այս արժ եքը ծագ ում է կենսական պահանջ
մունքները բավարարելու հաճույքից :
Նվաճում (achievement). այս արժ եքը ծագ ում է կոմպետենտության
անհրաժ եշտությունից՝ առ անձին անհատների և խմբերի գոյատև ելու, ինչ
պես նաև նպատակին հասնելու համար:
Իշխանություն (power). այս արժ եքը ծագ ում է սոցիալական ինստի
տուտների գործ ունեության համար հարաբերությունների կարգ ավորման
անհրաժ եշտությունից:
Հ արկ է նշել, որ վեր ը քննարկվ ած երկ ու արժ եքն եր ը (նվա ճ ում
և իշխ ան ություն) կենտր ոն ան ում են սոց իալ ակ ան հարգ անք ի վրա:
Եթ ե նվաճմ ան արժ եք ի դեպ ք ում շեշտ ը դրվում է փոխ ադ արձ հար ա
բեր ությունն եր ուվ գործ ող ություն ը հաջ ող իր ակ ան ացն ել ու դրսևոր
ման վրա, ապ ա իշխ ան ության պար ա գ այ ում շեշտ ադրվ ում են ավ ե
լի լայն սոց իալ ակ ան համ ակ արգ ում գեր իշխ ող դիրք ի ձեռքբ եր ումն ու
պահպ ան ում ը:
Անվտանգություն (security). այս արժ եքը ծագ ում է առ անձին անհատի
և խմբի ապահովության և կայունության անհրաժ եշտությունից:
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Կոնֆորմություն (conformity). այս ար
ժ ե
քը ծա
գ ում է այն սո
ցիա
լական պահանջից, որ անհատները պետք է զսպեն այն հակումները,
որոնք կարող են խանգ արել և խզել հանգ իստ փոխհարաբերությունները
և խմբային գործ ունեությունը:
Ավանդույթ (tradition). այս արժ եքը ծագ ում է ազգ ային մշակույթ ի պահ
պանման և փոխանցման անհրաժ եշտությունից:
Վ երոնշյալ երկու արժ եքները մոտ են միմյանց իրենց դրդող հիմքով:
Նրանց հիմնական նպատակն է՝ ենթ արկեցնել Ես-ը սոցիալական սպա
սումներին: Եթ ե կոնֆորմությունը ենթ ադրում է ենթ արկում հաճախակի
փոխհարաբերակցվող մարդկանց, ապա ավանդ ույթ ը` ավել ի լայն, վերա
ցական խմբին:
Կամեցողություն (benevolence). այս արժ եքը ծագ ում է խմբային համա
գործ ակցության բազային պահանջից, ինչպես նաև կապված ության,
պատկանելության կենսական պահանջմունքից:
Ե՛վ բարյացակամությունը, և՛ կոնֆորմությունը նպաստում են սոցիա
լական փոխհարաբերություններում համագ ործ ակցությանը և աջակ
ցությանը: Սակայն եթ ե կամեցողությունը բխում է այդպես վարվելու
ներքնայնացած դրդապատճառ ից, ապա կոնֆորմության պարագ այում
մարդն այդպես է գործ ում, որպեսզ ի խուսափի իր համար բացասական
հետև անքներից:
Ունիվերսալություն (universalism). այս ար
ժ ե
քը ծա
գ ում է ան
հա
տի և
խմբի գոյատևման պահանջմունքից: Ունիվերսալությունը ներառ ում է
երկու տիպի մտահոգ ություն՝ աշխարհի և բնության բարեկեցություն (լայն
աշխարհայացք, սոցիալական արդ արություն, հավասարություն, խաղաղ
աշխարհ, գեղեցիկ աշխարհ, բնության հետ միասնություն, իմաստություն,
շրջապատող միջավայրի պաշտպանություն):

Իդեալական հույզերի հայեցակարգ (Ժ. Ցայ)
Համաձայն մշակութ ային հոգ եբան Ժ. Ցայի` գրեթ ե բոլոր մարդ իկ ցան
կանում են լավ զգալ իրենց, սակայն «լավ» զգացումները, որոնց համար
մարդ իկ պայքարում են, պայմանավորված են այն հուզական վիճակնե
րով, որոնք նրանք գնահատում, նախընտրում և իդ եալականում ցանկա
նում են ապրել: Այդպիսի հուզական վիճակների անհատական և մշակու
թային տարբերություններն էլ, իրենց հերթ ին, պայմանավորում են տրա
մադրություն ստեղծ ող վարքը (mood–producing behavior) (այն, ինչ մարդ իկ
անում են լավ զգալու կամ վատ չզգալու համար) [11]:
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Հեղ ինակը դիտարկում է աֆեկտիվ վիճակը՝ որպես նեյրոֆիզ իոլո
գիական փոփոխություններ, որոնք ապրվում են որպես զգացմունքներ,
հույզեր և տրամադրություններ և կարող են բնութ ագրվել երկու չափում
ներով` վալենտություն և ակտիվացում: Եթ ե վալենտությունը վերաբերում
է միջավայրից եկող հնարավոր շահի (դրական) կամ կորստի (բացասա
կան) զգացումին, ապա ակտիվացումը` այն զգացումին, թե ինչ է պահան
ջում միջավայրը` մոբիլ իզացում (ակտիվացման բարձր մակարդ ակ), թե
հնարավորություն է տալ իս չմիջամտել (ակտիվացման ցածր մակար
դակ): Համապատասխանաբար՝ տարբեր հուզական վիճակներ կարող
են բացատրվել այս երկու չափում ների համադրությամբ` ակտիվացման
բարձր մակարդ ակով դրական (խանդ ավառ ություն), ակտիվացման ցածր
մակարդ ակով դրական (հանդ արտ, խաղաղ) և այլն [նույն տեղում]:
Ժ. Ցայը նշում է նաև, որ հոգ եբանության մեջ հետազոտությունների
մեծ մասը հիմնականում վերաբերել է ակտուալ հույզերին` վիճակներ, որոն
ցով մարդ իկ հակազդ ում են իրավ իճակներին, մինչդ եռ շատ քիչ հետա
զոտություններ են նվիրվել իդ եալական հույզ ին` այն վիճակներին, որոնք
մարդ իկ իդ եալականորեն ցանկանում, նախընտրում են ապրել: Իդ եալա
կան հույզերը հիմնված են մարդկանց նախընտրությունների վրա և իրենց
մեջ կրում են հզոր մոտիվացիոն ուժ: Այսպիսով, եթ ե իրական հույզ ը վերա
բերում է հակազդմանը, ապա իդ եալականը` նպատակին [նույն տեղում]:
Իրենց հետազոտությունների արդյունքում Բ. Կնութսոնն ու Ժ. Ցայը եկան
այն եզրակացության, որ մարդկանց իրական հույզերը տարբերվում են
նրանից, թե ինչ են նրանք իդ եալականում ուզում զգալ: Իրենց միջմշա
կութ ային հետազոտությունների արդյունքում Ցայն ու համահեղ ինակները
եկան այն եզ րակացության, որ տարբեր մշակութ ային կողմ նորոշում նե
րով անձինք տարբերվում են իրենց իդ եալական հուզական վիճակներով:
Որպես իդ եալական հույզերի տարբերությունները պայմանավորող էական
գործ ոն` Ցայը նշում է մշակույթ ը [12]: Մշակութ ային գործ ոնները ձևավո
րում են այն, թե ինչ են մարդ իկ ամենից առ ավել գնահատում, դիտարկում
որպես բարոյական, լավ և արժ անի: Համապատասխանաբար՝ մշակույթ ը
պիտի պայմանավորի նաև այն, թե ինչ հուզական վիճակներ են մարդ իկ
ցանկանում ապրել [11]:
Ինչպես արդեն նշվեց վերևում, իդեալական հույզերն ունեն հզոր մոտի
վացիոն ուժ: Ծագելով մշակութային հիմքից` նրանք ժամանակի ընթացքում
վերածվում են նպատակների: Ժ. Ց
 այը նշում է, որ մարդիկ կատարում են վար
քային ընտրությունը, գիտակցաբար կամ ոչ, հիմնվելով իրենց իդեալական
հույզերի վրա: Հեղ ինակը նաև առաջարկում է դիտարկել տրամադրություն
ստեղծող վարքային անհատական, էթնիկ և ազգային տարբերությունները
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(հանգստի կազմակերպում, երաժշտական նախընտրություն, թմրադեղերի
օգտագործում)` հենց իդեալական հույզերով պայմանավորված:
Ժ. Ցայն իր առ աջադրած հայեցակարգն անվանել է հույզերի գնա
հատման տեսություն (affect valuation theory) և, ինտեգրելով այն իրական
հույզերի մասին առկա էմպիրիկ տվ յալների հետ, առ աջարկել է որպես
տեսության հիմք դիտարկել հետևյալ դրույթները.
1. իդ եալական հուզական վիճակը տարբերվում է իրական հուզա
կան վիճակից,
2. մշակութ ային գործ ոններն առ ավել մեծ ազդ եցություն են ունենում
իդ եալական հույզերի վրա, քան իրական, իսկ խառնվածքն ավե
լի շատ ազդ ում է իրական հուզական, քան իդ եալական վիճակի
վրա,
3. իրական և իդ եալական հույզերի միջև առկա տարբերություն
ները դրդում են տրամադրություն ստեղծ ող վարքի (mood-producing behavior) (մարդ իկ ձգտում են հնարավորինս մոտեցնել միմ
յանց իրական և իդ եալական հուզական վիճակները): Վ երջինս
կարև որ հիմք է տալ իս հոգ եկան առ ող ջության հայեցակարգ ի
զարգ ացման համար (որպես սուբյեկտիվ ինքնազգ ացողություն)
[նույն տեղում]:
Այսպիսով, վերը քննարկված տեսությունների դրույթներն ապացու
ցում են, որ անձը մեկուսացված չէ, այն ձևավորվում, կառ ուցվում է որո
շակի մշակութ ային համատեքստում, որը հանդ ես է գալ իս ոչ թե որպես
պասիվ միջավայր, այլ ակտիվորեն մասնակցում և անգ ամ պայմանավո
րում է անհատի Ես-ի զարգ ացման ընթ ացքն ու տալ իս նրան որոշակի
ուղղված ություն: Մշակութ ային համատեքստն ամբողջվ ին պարուրում է
Ես-ին, տալ իս նրան ուղղված ություն և այն հիմնական կողմնորոշումը, որի
հիման վրա նա հետագ այում կկազմակերպի իր թե՛ ներքին հոգ եկան գոր
ծընթ ացները, թե՛ արտաքին վարքն ու ակտիվությունը:

Հետազոտության մեթոդաբանության նկարագրություն
Կատարված հետազոտության նպատակն է՝ բացահայտել տարբեր
մշակութ ային համատեքստերում առ աջնային սոցիալականացում անցած
հայ երիտասարդների անձնային արժ եքային համակարգ ի և Ես-ի ամբող
ջական զգացումը պահպանելու համար իրական և ցանկալ ի իդ ելական
հույզերի դրսևորման առ անձնահատկությունները:
Աշխատանքի վարկածն է. ենթ ադրվում է, որ անկախ միևնույն ազգ ի
պատկանելության փաստից, տեղաբնակ, հայրենադ արձ և սփյուռքահայ
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երիտասարդների մեջ տարբերություններ կլինեն արժ եքային կողմ նորո
շում ների համակարգ ում և իրական/իդ եալական հույզերի համադրության
մեջ:
Հետազոտության համար առանձնացվել է 3 խումբ` ամեն խմբում 30 մաս
նակից (20-25տ.)՝ հավասար սեռային բաշխմամբ (15 իգական, 15 արական):
Առ աջին խմբում ներառվել են հայ երիտասարդներ, ովքեր ծնվել և
ապրել են միայն Հայաստանում (քննարկման ընթ ացքում այս խումբը կան
վանենք տեղաբնակներ):
Երկրորդ խումբը կազմել են հայ երիտասարդները, ովքեր ծնվել և առն
վազն 9-10 տարի ապրել են այլ երկրում, խոսում են հայերեն և ներկայումս
բնակվում են Հայաստանում (ընտրվել են Մ երձավոր Արև ելքի երկրնե
րում՝ Սիրիա, Իրան, Լիբանան, առ աջնային սոցիալականացում անցած
հայ երիտասարդներ. քննարկման ընթ ացքում այս խումբը կանվանենք
հայրենադ արձներ)։
Երրորդ խումբը ներառ ում է հայ երիտասարդներ, ովքեր ծնվել և
ներկայումս բնակվում են Արևմտյան Եվրոպայի և ԱՄՆ տարածքում և
հետազոտությանը մասնակցել են անգլերեն լեզվով (քննարկման ընթ աց
քում այս խումբը կանվանենք սփյուռքահայեր):
Հետազոտության ժամանակ կիրառվել են հետևյալ մեթ ոդ իկաները.
Դ իմանկար - արժ եքային հարցարան (The Portrait Values
Questionnaire- PVQIV)
Հույզերի գնահատման ինդ եքս (Affect Valuation Index)
Շ. Շվարցի արժ եքային հարցարանը ներկայացնում է 10 արժ եք` համա
պատասխան 10 սանդղակներով (տե՛ս էջեր 9-11): Հարցարանը թարգման
վել և մշակվել է հայերեն1 [8]:
Հույզերի գնահատման ինդեքս մեթոդիկան մշակվել է Ժ. Ցայի և Բ. Կնութ
սոնի կողմից իդեալական հույզերի (հուզական վիճակներ, որոնք մարդիկ ցան
կանում են ապրել) և իրական հույզերի (հուզական վիճակներ, որոնք մարդիկ
իրականում ապրում են) տարանջատման նպատակով [12]:
Վ երլուծ ության ժամանակ առ անձնացվում են հուզական վիճակների
խմբեր` Ժ. Ցայի հույզերի վերաբերյալ հայեցակարգ ին համապատասխան2:
Ինչպես նշում են հեղ ինակները, մշակութ ային համատեքստում իրակա
1
Հարցարանն ադապտացվել է հայերեն լեզվով ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի
հետազոտական խմբի կողմից, պրոֆեսոր Շ. Շվարցի հետ համատեղ: Ընտրանքը կազմել է
201 ուսանող, տվ յալները հավաքվել են 2010թ.։
2
Արդյունքների մշակման ժամանակ մենք կարողացանք կապ հաստատել հեղի
նակների հետ էլ.փոստի միջոցով և նրանցից ստանալ հույզերի երկչափ քարտեզը, որը, որպես
կանոն, կիրառվում է արդյունքների վերլուծության ժամանակ՝ իհարկե հարմարեցվելով
ամեն կոնկրետ մշակութային համատեքստին, որի արդյունքում որոշ հույզեր սղվում ու չեն
հաշվարկվում:
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նացվող իրենց հետազոտություններում նրանք հիմ նականում օգտագ որ
ծում են բարձր ակ
տի
վությամբ դրա
կան (ԲԱԴ) և 
ցածր ակ
տի
վությամբ
դրական (ՑԱԴ) հույզերը: Հաշվ ի առնելով մշակութ ային մի շարք փոփո
խականների ազդ եցությունը` հետազոտության ընթ ացքում մենք նույնպես
մշակել և հարմարեցրել ենք մեթ ոդ իկան և կենտրոնացել հետևյալ հուզա
կան վիճակների վրա` խանդ ավառված, ոգև որված, հրճված` որպես ԲԱԴ և
հանդ արտ, հանգ իստ ու անվրդ ով` որպես ՑԱԴ:

Արդյունքների վերլուծություն
Նախ անդրադ առնանք տասը արժ եքների, այնուհետև բարձր և ցածր
ակտիվության դրական հույզերի վերլուծ ությանը` համեմատություն անց
կացնելով երեք խմբում: Խմբերի ընդհանուր վերլուծ ությունից հետո
կանդրադ առնանք տեղաբնակ, հայրենադ արձ և սփյուռքահայ խմբերի
տղաների և աղջիկների համեմատական վերլուծ ությանը: Նկար 1-ում և
աղ յուսակ 1 և 1ա-ում ներկայացված են երեք խմբերի արժ եքային կողմնո
րոշումների միջինացված նշանակությունները, ինչպես նաև խմբերի միջև
արժ եքների նշանակալ ի տարբերությունները:

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

Արժեքներ

M

Խումբ 1
Std.
MRAT
dev.

M

Խումբ 2
Std.
MRAT
dev.

M

Խումբ 3
Std.
MRAT
dev.

Կոնֆորմութ յուն

4.47

0.69

0.21

4.56

0.83

-0.02

4.13

1.09

-0.54

Ավանդականութ յուն

3.89

0.75

-0.37

3.69

0.89

-0.88

3.62

0.95

-1.05

Կամեցողութ յուն

4.72

0.58

0.46

5.17

0.60

0.59

5.33

0.58

0.66

Ունիվերսալ իզմ

4.72

0.61

0.45

4.89

0.71

0.31

5.09

0.50

0.42

Ինքնուրույնություն

4.65

0.84

0.39

5.22

0.49

0.64

5.38

0.64

0.71

Ստիմ ուլ յաց իա

4.24

0.70

-0.03

4.68

0.80

0.10

4.87

0.68

0.20

Հեդոնիզմ

3.65

1.24

-0.62

4.31

1.35

-0.26

4.69

0.71

0.02

Նվաճում

4.00

1.04

-0.26

4.70

0.79

0.13

4.93

0.89

0.26

Իշխանություն

2.87

0.97

-1.39

3.19

1.10

-1.39

3.51

1.29

-1.15

Անվտանգություն

4.61

0.72

0.34

4.76

0.64

0.19

4.67

0.66

0.01

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

Խումբ 1-2

Խումբ 1-3

Խումբ 2-3

1.31

3.56***

2.35*

Ավանդականություն

2.60*

3.56***

0.78

Կամեցողություն

-1.06

-1.59

-0.52

Ունիվերսալիզմ

0.92

0.22

-0.74

Ինքնուրույնություն

-1.53

-1.86

-0.49

Ստիմուլ յացիա

-0.74

-1.59

-0.56

Հեդոնիզմ

-1.15

-2.78**

-1.07

Նվաճում

-1.97

-2.59*

-0.77

Իշխանություն

-0.02

-0.99

-0.88

Անվտանգություն

1.06

2.46*

1.28

Կոնֆորմություն

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

Ինչպես երև ում է բերված տվ յալներից, կոնֆորմության ցուցանիշն
արևմտյան երկրների սփյուռքահայերի մեջ ավել ի ցածր է, քան տեղաբ
նակ հայ երիտասարդների և հայրենադ արձ հայ երիտասարդների:
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Ցուցանիշները տեղաբնակ և հայրենադ արձ երիտասարդների խմբերում
առ անձնապես շատ չեն տարբերվում, իսկ սփյուռքահայերի հետ տարբե
րությունները վիճակագրորեն հավաստի են: Ավանդ ականության դեպքում
պատկերը մի փոքր այլ է. նշանակալ ի տարբերություն է ստացվել առ ա
ջին խմբի համար, այսինքն՝ տեղաբնակ հայերն ավելի շատ են տարբեր
վում իրենց ավանդ ականությամբ հայրենադ արձներից և սփյուռքահայե
րից: Նշանակալ ի տարբերություններ են ստացվել նաև հեդ ոնիզմ, իշխա
նություն և անվտանգ ություն արժ եքների համար տեղաբնակ և սփյուռքա
հայ երիտասարդների միջև:
Ըստ տեսության, համաձայն արժեքների դինամիկ կառուցվածքի`
կոնֆորմությունը, ավանդականությունն ու անվտանգությունը կազմում
են արժեքների այն խումբը, որոնք հարում են պահպանողականությանը:
Միևնույն ժամանակ, այդ արժեքներն ունեն սոցիալական ուղղվածություն,
իսկ վարքի մեջ արտահայտվում են տագնապալ ի, անհաջողությունից խու
սափելու և վտանգներից պաշտպանվելու միտումներով:
Վ երը քննարկված տվ յալների հիման վրա կարող ենք եզրակացնել,
որ տեղաբնակ հայ երիտասարդները մյուս երկու խմբերից տարբերվում
են սոցիալական ուղղված ություն կրող պահպանողական բոլոր արժ եքնե
րով: Այդ արժ եքներից միայն կոնֆորմության պարագ այում են տեղաբնակ
և հայրենադ արձ երիտասարդները նման, անվտանգ ությամբ տարբերվում
են սփյուռքահայերից, իսկ ավանդ ականությամբ կտրուկ տարբերվում են
և՛ հայրենադ արձներից, և՛ սփյուռքահայերից: Տրամաբանորեն կարել ի
է մեկնաբանել նաև մյուս արդյունքները: Պահպանողական արժ եքների
արտահայտված ության պարագ այում տեղաբնակ հայ երիտասարդ
ները տարբերվում են սփյուռքահայերից նաև, տվ յալ դեպքում, նվաճում
և հեդ ոնիզմ անհատական ուղղված ություն ունեցող արժ եքների ցածր
արտահայտված ությամբ:
Կարել ի է եզրակացնել, որ ի տարբերություն սփյուռքահայերի, տեղաբ
նակ հայերը տարբերվում են կոլեկտիվ իստական մշակույթին հատուկ
արժեքներով, ինչը հասկանալ ի է` հաշվ ի առնելով սոցիալականացման տար
բեր մշակութային միջավայրերը: Հետաքրքրականը, սակայն, այն է, որ հայ
րենադաձ երիտասարդները, սոցիալականացում անցնելով արևել յան մշա
կույթ ունեցող երկրներում, հիմնականում իրենց արժեքային կողմնորոշում
ներով չեն տարբերվում արևմտյան երկրներում ապրող երիտասարդներից՝
բացառությամբ կոնֆորմության արժեքից:
Հետաքրքիր է նաև դիտարկել արժ եքային կողմ նորոշում ների միջսե
ռային տարբերությունները երեք խմբերի միջև:
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Աղյուսակ 2 . Ստյուդենտի t-չափանիշի արժեքների գենդերային
տարբերությունները երեք խմբերի միջև
Աղջիկներ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Խումբ
1-2

Տղաներ

Խումբ
1-3

Խումբ
2-3

Խումբ
1-2

Խումբ
1-3

Խումբ
2-3
2.879**

Կ ոնֆ որմ ություն

3.016**

3.421**

0.653

-1.248

2.321*

Ավանդ ական ություն

3.028**

3.999***

1.033

0.883

1.308

0.273

-1.402

-1.766

-0.456

-0.358

-0.083

0.207

Կ ամեց ողություն
Ունիվերս ալ իզմ

1.428

1.806

-0.111

-0.314

-1.058

-0.675

Ինքն ուր ույն ություն

-2.39*

-2.502*

0.086

0.403

-0.702

-1.266

Ստ իմ ուլ յաց իա

-0.613

-0.258

0.434

-0.576

-2.641*

-1.41

Հ եդ ոնիզմ

-1.728

-4.079***

-0.825

0.547

-0.529

-1.003

Նվա ճում

-1.926

-2.169*

-0.37

0.401

-1.948

-1.029

Իշխ ան ություն
0.736
Անվտ անգ ություն
-0.288
p*<0,05; p**< 0,01; p***< 0,001

-1.309
1.261

-1.784
1.779

0.85
0.509

-0.169
2.218*

0.306
0.365

Աղ յուսակ 2-ի տվ յալներից ակնհայտ երև ում է, որ արժ եքային կողմ
նորոշում ներում աղ ջիկների մեջ նշանակալ ի տարբերություններն ավե
լի շատ են, քան տղաների, ընդ որում՝ այդ տարբերությունները ցույց են
տալ իս, որ տեղաբնակ հայ աղջիկներն առ ավել շատ տարբերվում են ինչ
պես սփյուռքահայ, այնպես էլ հայրենադ արձ աղ ջիկներից:
Դ իտարկենք, թե որոնք են այդ տարբերությունները: Նախ՝ նշենք,
որ արժ եքային կողմ նորոշում ների տարբերությունները հայրենադ արձ և
սփյուռքահայ աղջիկների միջև նշանակել ի չեն: Ինչ վերաբերում է տեղաբ
նակ հայ աղջիկների արժ եքների տարբերությանը, ապա վերլուծ ության
այս փուլում հստակ երև ում է, որ Հայաստանում սոցիալականացում
անցած աղջիկները հստակ տարբերություններ ունեն ինչպես հայրենա
դարձ, այնպես էլ սփյուռքահայ աղջիկների համեմատ, ի տարբերություն
Հայաստանում սոցիալականացում անցած տղաների: Այսպես, օրինակ,
տեղաբնակ աղջիկների մեջ նշանակալ ի բարձր են սոցիալական ուղղվա
ծություն կրող կոնֆորմության և ավանդ ականության արժ եքները և՛ հայ
րենադ արձ աղջիկների, և՛ սփյուռքահայ աղջիկների համեմատ: Անձնային
ուղղված ություն ունեցող արժ եքների պարագ այում ևս կան հստակ տար
բերություններ. ինքնուրույնություն արժ եքի պարագ այում նշանակալ ի
տարբերություններ են գրանցվել ինչպես տեղաբնակ և հայրենադ արձ
աղջիկների, այնպես էլ տեղաբնակ և սփյուռքահայ աղջիկների միջև,
ինչը ցույց է տալ իս, որ սփյուռքահայ և հայրենադ արձ աղջիկները, որոնք
առ աջնային սոցիալականացում են անցել շատ տարբեր՝ արև ել յան և
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արևմտյան մշակութ ային միջավայրերում, այնուամենայնիվ, տարբեր
վում են Հայաստանում սոցիալականացում անցած աղջիկներից վարքով
և պատկերացում ներով, իրենց անկախությամբ: Անհատական ուղղվա
ծություն ունեցող այլ արժ եքներով` հեդ ոնիզմ և նվաճում, տարբերություն
ներ են ստացվել միայն տեղաբնակ և սփյուռքահայ աղջիկների միջև, ինչ
պես և ամբողջ ընտրանքի արդյունքների վերլուծ ության ժամանակ: Այս
պիսով, ստացված տվ յալների հիման վրա կարել ի է փաստել, որ տեղաբ
նակ աղ ջիկների մեջ ավել ի արտահայտված են պահպանողական արժ եք
ները, իսկ հայրենադ արձ աղջիկներն իրենց արժ եքներով ավել ի մոտ են
սփյուռքահայերին, որոնք մեծ ացել և ապրում են արևմտյան երկրներում:
Այժմ անդրադառնանք տղաների տվ յալների վերլուծությանը: Եթե
հայրենադարձ և տեղաբնակ տղաների արժեքների միջև կարել ի է տեսնել
տարբերություն սփյուռքահայերի հետ միայն կոնֆորմության արժեքի առու
մով, ապա տեղաբնակ և սփյուռքահայ տղաների միջև տարբերություններն
առկա են ևս երկու արժեքների առումով` ստիմուլ յացիա և անվտանգություն:
Այսպիսով, սփյուռքահայ տղաների մեջ նշանակալ իորեն բարձր է անձնային
ուղղվածության ստիմուլ յացիայի արժեքը, զգալ իորեն ցածր են սոցիալա
կան ուղղվածություն կրող կոնֆորմության և անվտանգության արժեքները,
ի տարբերություն տեղաբնակ տղաների: Սփյուռքահայ արական սեռի երի
տասարդների պարագայում, տեղաբնակ հայ երիտասարդների համեմատ,
առավել արտահայտված են անձնային ուղղվածության արժեքները և ավե
լի քիչ՝ պահպանողականության սոցիալական ուղղվածության արժեքային
կողմ նորոշում ները:
Այժմ անդրադ առնանք հույզերի գնահատման ինդ եքս մեթ ոդ իկայի
արդյունքների վերլուծ ությանը [12]:
Աղյուսակ 3. Հույզերի գնահատման ինդեքսի արդյունքների
կենտրոնական միտվածության արժեքները

Հույզերի գնահատման ինդեքս

Խումբ 1
M

Std. Dev

Խումբ 2
M

Խումբ 3

Std. Dev

M

Std. Dev

Իդեալական ԲԱԴ

3. 29

0.77

3.79

0.79

3.83

0.65

Իրական ԲԱԴ

2.64

0.79

2.88

0.93

2.89

0.86

Իդեալական ՑԱԴ

3.56

0.87

3.68

0.80

2.99

0.71

Իրական ՑԱԴ

3.06

0.63

3.04

0.68

2.4 3

0.79
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Աղ յուսակ 3ա. Ստյուդենտի t-չափանիշով ստացված արդյունքների
տարբերությունները երեք խմբերի միջև
 Հույզերի գնահատման ինդեքս

Խումբ 1-2

Խումբ 1-3

Խումբ 2-3

Իդեալական ԲԱԴ

-2.495*

-2.971**

-0.239

Իրական ԲԱԴ

-1.038

-1.136

-0.048

Իդեալական ՑԱԴ

-0.566

2.734**

3.478***

Իրական ՑԱԴ

0.076

3.338**

3.21**

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

Աղ յուսակ 3-ի և 3ա-ի տվ յալների համաձայն` առաջին, երկրորդ և
 րրորդ խմբերը տարբերվում են միմյանցից իրենց իդեալական հուզական
ե
վ
իճակների
՝ ԲԱԴ-ի (բարձր ակտիվությամբդրական)և ՑԱԴ-
ի (ցածր
ակտիվությամբ դրական) միջին ցուցանիշներով: Նախ՝ ցույց տանք ԲԱԴ և
ՑԱԴ տարբերությունները յուրաքանչյուր խմբի համար, ապա համեմատենք
այդ հույզերը երեք խմբերի միջև: Իրական և իդեալական ԲԱԴ և ՑԱԴ
հույզերի տարբերությունը յուրաքանչյուր խմբի համար ցույց է տալիս, թե
ցանկալի և իրական ապրվող հուզական վիճակների միջև տարբերություն
ներ գոյություն ունեն, թե ոչ: Որքան մեծ է տարբերությունն իդեալականի և
իրականի միջև, այնքան ավելի է արտահայտված իրական և իդեալական
հույզերի միջև դիսոնանսը, և նույնքան սուր է այդ իդեալական հույզն իրակ
անում ունենալու և ապրելու ձգտումը: Եթե տեղաբնակների խմբում իդե
ալական հուզական վիճակներում առավել արտահայտված է ՑԱԴ -ը, իսկ
հայրենադարձների պա
րագայում ԲԱԴ-ը և
 
ՑԱ
Դ -
ը մոտ են իրար, ապա
սփյուռքահայերի խմբում հստակ է արտահայտված ԲԱԴ-ը: Ընդ որում, հայ
րենադարձների և սփյուռքահայերի իրական ապրվող և իդեալական ԲԱԴ
հույզերի միջև տարբերություններն ավել ի վառ են արտահայտված, քան
տեղաբնակների իրական և իդեալական ԲԱԴ հույզերի միջև, իսկ իրական
ապրվող և իդեալական ՑԱԴ հույզերի միջև տարբերություններն ավելի
վառ են հայրենադարձների, ավելի քիչ՝ տեղաբնակների, և նվազագույնն են
սփյուռքահայերի մեջ: Այսպիսով, տեղաբնակների պարագայում ՑԱԴ հու
յզեր ունենալու ձգտում ն ավել ի արտահայտված է, հայրենադարձների մեջ
ԲԱԴ և Ց
 ԱԴ հույզեր ապրելու ձգտումը գրեթե հավասար է,իսկ սփյուռք
ահայերի ձգտումը՝ ապրել ԲԱԴ հույզեր, առավել վառ է արտահայտված, և
նվազագույնն է ՑԱԴ հույզեր ապրելու ձգտումը:
Նշանակալի տարբերություն է նկատվում ԲԱԴ իդեալական հույզ
ապրելու պարագայում ինչպես առաջին և երրորդ, այնպես էլ առաջին և
երկրորդ խմբերի երիտասարդների միջև. այսինքն՝ բաձր ակտիվության
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դրական հույզեր ունենալու ցանկությունն ավել ի վառ է արտահայ
տված հայրենադարձների և սփյուռքահայերի մեջ, ի տարբերություն
տեղաբնակների: ՑԱԴ իդ եալական և իրական հույզերի պարա գայում
նշանակալի տարբերություններ են ստացվել ինչպես առաջին և երրորդ,
այնպես էլ երկրորդ և երրորդ խմբերի միջև, այսինքն՝ տեղաբնակ և
հայրենադարձ հայ երիտասարդ ները նման են միմյանց ցածր ակտ
իվությամբ դրական հույզեր ունենալու ցանկությամբ և իրականում այդ
հույզերն ապրելու առումով, ի տարբերություն սփյուռքահայերի:
Այսպիսով, կարող ենք ե զրակացնել, որ տեղաբնակ հայ երի
տասարդների խմբում, որտեղ գերակայում է ին պահպանողականության,
սո ցիալական կենտրոնացվածության արժեքային կողմ նորոշում ները,
իդ եալական հուզական վիճակներում առավել արտահայտված է ցածր
ակտիվությամբ հուզական վիճակների ձգտումը, իսկ հայրենադարձ
և սփյուռքահայ երիտասարդների խմբերում, որոնց հատուկ էր նաև
անհատական կենտրոնացվածություն կրող արժեքների դրսևորումը, իդե
ալական հուզական ապրում ներում գերակայում էին բարձր ակտիվությամբ
դրական հուզական վի ճակները: Ինչպես նշված է իդեալական հույզերի
հայեցակարգում, ցածր ակտիվությամբ դրական հույզերն առավել բնորոշ
են արևել յան մշակույթին, ի տարբերություն արև մտյան մշակույթ ի, որտեղ
խրախուսվում և ամրապնդվում են բարձր ակտիվության դրական հույզեր:
Հետաքրքիր է նաև անդ րադ առնալ հույզերի գ նահատման ինդեքսի
միջխմբային սեռային տարբերութ յուններին: 
Աղյուսակ 4. Ստյուդենտի t-չափանիշի արժեքների գենդերային
տարբերությունները երեք խմբերի միջև
Հույզերի գնահ
ատման ինդեքս
Իդ եա լական ԲԱԴ

Խումբ
1-2
-3.777***

Աղջիկներ
Խումբ
1-3
-3.918***

Խումբ
2-3
0.568

Խումբ
1-2
-0.077

Տղաներ
Խումբ
1-3
-0.518

Խումբ
2-3
- 0.4 8

Իրական ԲԱԴ

-2.218*

-0.875

1.405

0.743

-0.989

-1.459

Իդեալական ՑԱԴ

-0.908

1.345

2.614*

0.0149

3.199**

2.95**

Իրական ՑԱԴ

-0.088

2.652*

2.571*

0.013

1.731

1.602

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

Աղ յուսակ 4-ից երևում է, որ երեք խմբերի աղջիկների միջև տարբ

երություններն ավել ի շատ են, քան տղաների երեք խմբերի միջև:
Դ իտարկենք այդ տարբերությունները: Իդեալական ԲԱԴ հույզերն
արտահայտված են սփյուռքահայ և հայրենադարձ աղ ջիկների մեջ,
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իսկ տեղաբնակների պարագ այում իդեալական ԲԱԴ հույզերը նշանակալի
ցած ր են: Այդպիսի նշանակալի տարբերություն չի նկատվում տղաների
երեք խմբերի միջև: Իրական ԲԱԴ հույզերի պարագայում նշանակալի
տարբերություններ են ստացվել միայն տեղաբնակ և հայրենադարձ աղ ջի
կների միջև, այսինքն՝ իրականում հայրենադարձ հայ աղջիկներն ավելի
շատ են ունենում բարձր ակտիվությամբ դրական հույզեր, ի տարբե
րություն տեղաբնակների: Իդեալական ՑԱԴ հույզերի պարագայում
նշանակալ ի տարբերություններ են ստա ցվել երկրորդ և երրորդ խմբեր
ում ինչպես տղաների, այնպես էլ աղջիկների համար, միևնույն ժ ամանակ
այդպիսի տարբերությունէ գրանցվել տղաների առաջին և երրորդ խմբ
երի միջև: Այս տվ յալները ցույց են տալիս, որ հայրենադարձ տղաների և
աղջիկների մեջ ցածր ակտիվությամբ դրական հույզեր ունենալու ցանկ
ութ յունը նշանակալի բարձր է արևմտյան երկրներում բնակվող աղջիկն
երից և տղաներից, իսկ տեղաբնակների համար այդպիսի տարբերությու
նը նշանակալի է միայն տղաների համար: Իրական ՑԱԴ հույզերի պարա
գայում միայն առաջին և երկրորդ խմբերի աղջիկների համար է գրանցվել
նշանակալ ի տարբերութ յուն երրորդ խմբի համեմատ, այսինքն՝ իրականում
հայրենադարձ և տեղաբնակ աղջիկներն ավել ի շատ են ապրում ցածր
ակտիվությամբ դ րական հույզեր, քան սփյուռքահայ աղջիկները:
Այսպիսով, գենդերային տարբերությունների վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ բարձր ակտիվությամբ դրական հույզեր ապրելու ցանկությունն
ավելի վառ է արտահայտված հայրենադ արձ և սփյուռքահայ աղջիկների
մեջ, ի տարբերություն տեղաբնակների, իսկ ցածր ակտիվությամբ
դրական հույզեր ապրելու ցանկությունն ավել ի վառ է արտահայտված
տեղաբնակ և հայրենադարձ հայ տղաների պարագայում, ի տարբե
րություն սփյուռքահայերի:

Եզրակացություններ և քննարկում
Այսպիսով, հիմնվելով ստացված արդյունքների վ րա՝ կարելի է անել
հետևյալ հիմ նական ե զրակացությունները.
• Արժեքային կողմնորոշումների վերլուծութ յունը ցույց է տալիս, որ
տեղաբնակ հայ երիտասարդներն ակնհայտորեն տարբերվում
են
սփյուռքահայերից
պահպանողական
և
սոցիալական
ուղղվածություն ունեցող արժ եքներով, ինչը հատուկ է կոլեկ
տիվիստական մշակույթներին: Եվ հակառակը, սփյուռքահայ
երը տարբերվում են տեղաբնակ հայ երիտասարդներից անհ
ատական ուղղվածություն ունե ցող արժեքներով, ինչը հատուկ է
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ինդիվիդուալիստական մշակույթներին: Այս տարբերութ յուններն
օրինաչափ են այդ խմբերի և՛ տղաների, և՛ աղջիկների համար:
Հայրենադարձ երիտասարդները կարծես միջանկ յալ տեղ են
զբաղե ցնում վերը նշված երկու խմբերի միջև: Հայրենադ արձ
աղ ջիկներն իրենց արժեքային կողմնորոշումներում չունեն
տարբերություններ սփյուռքահայ աղ ջիկների հետ, սակայն ունեն
տարբերութ յուններ տեղաբնակ աղջիկների հետ, ընդ որում՝
տեղաբնակ աղջիկները տարբերվում են հայրենադարձ աղ ջի
կներից կոլեկտիվիստական, իսկ հայրենադարձ աղ ջիկները տեղ
աբնակներից` ինդիվ իդուալ իստական արժ եքներով: Հայրենադ
արձ տղաները չունեն արժեքների տարբերություններ տեղաբնակ
տղաների հետ, սակայն ունեն տարբերութ յուն սփյուռքահայ տղա
ների հետ միայն կոնֆորմության արժեքով:
• Հույզերի գնահատման ինդեքսի վերլուծութ յունը ցույց է տալիս, որ
հուզական ոլորտում սփյուռքահայ երիտասարդներն ավելի շատ
են հակված ունենալու ինդ իվիդուալիստական մշակույթին հատուկ
ապրումներ, ինչը տրամաբանական է` հաշվի առնելով այն, որ այդ
երիտասարդներն իրենց սոցիալականա ցում ն անցել են արևմտյ
ան մշակութային միջավայրում: Տեղաբնակ երիտասարդ ներն իրե
նց հուզական ոլորտում հակված են ունենալու կոլեկտիվ իստական
մշակույթին հատուկ ապրում ներ: Հայրենադարձ երիտասարդն
երի նմանութ յան և տարբերության պատկերը միարժեք չէ. խմբե
րի ընդհանուր վերլուծութ յունը ցույց է տալիս, որ հայրենադարձ
երիտասարդներն իրենց հուզական ոլորտում ձգտում են ունենալ
ինչպես ինդիվիդուալ իստական, այնպես էլ կոլեկտիվիստական
ապրումներ, սակայն գ ենդերային վերլուծ ությունը ցույց է տալ իս,
որ հայրենադարձ տղաները հակված են ունենալու կոլեկտիվ իս
տական մշակույթին հատուկ հույզեր, իսկ աղջիկները` նաև ինդիվ
իդուալիստական մշակույթին հատուկ հույզեր:
Ինչպե՞ս կարելի է բացատրել այն, որ հայրենադարձ երիտասարդների,
մասնավորապես՝ աղ ջիկների պարագայում արժեքների համակարգում
առավել նմանություններ կան սփյուռքահայ երիտասարդների հետ: Սա
բավական հետաքրքիր արդյունք է` հաշվի առնելով այն, որ հայրենադարձ
երիտասարդներն իրենց առաջնային սոցիալականացում ն անցել են
արևել յան մշակութային միջավայրում: Այս արդյունքների համար կարելի
է միայն ենթադրություններ անել, որը լրացուցիչ ուսումնասիրման և
վերլուծության կարիք ունի: Ենթադրություններից մեկը կարող է լինել այն, որ
այլ կրոն և մշակույթ ունեցող միջավայրում հայերը ստիպված են պահպանել
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 րենց ազգային հոգեկերտվածքը, ինչը կարող է նպաստել ավելի ինդիվ իդ
ի
ուալիստական արժեքների առաջացմանը, ի հակադրություն կոլեկտիվի
ստական մշակույթի, որը բնորոշ է այն երկրներին, որտեղ ծնվել և մեծացել
են մեր հետազոտության հայրենադարձ մասնակիցները:
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