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ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎԻԶՄՈՒՄ. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ
(Վերլուծությունը մաս է կազմում ԲՀԻ CARTI (Կենտրոնական Ասիայի Հետազոտական և
Թրենինգային Նախաձեռնություն) ծրագրի աջակցությամբ իրականացված հետազոտության)

Մանուսյան Ս. Հ., Գրիգորյան Ա. Կ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան)
Հոդվածում տեսական դրույթների և էմպիրիկ դաշտից ստացված որոշ արդյունքների հիման վրա ցույց է տրվում քաղաքացիական բողոքի հոգեբանական ուսումնասիրման կարիքը: Որպես հոգեբանական վերլուծության առանցքներ դիտարկվում են
մասնակցության գործընթացում կառուցվող անհատական և խմբային ինքնությունները, բողոքի սոցիալական տարածքի և ժամանակի սուբյեկտիվ իմաստավորման
ֆենոմենները: Քննարկվում է մշակույթի գործոնի ազդեցությունը: Քաղաքացիական
գործընթացների արդիական և միաժամանակ` տեղային համատեքստին զգայուն
գիտելիքի ստեղծման առումով կարևորվում են միջբնագավառային հոգեբանականմշակութային ուսումնասիրությունները:
Հանգուցային բառեր. ակտիվիստի ինքնանույնականացում, ինքնություն, կոլեկտիվ
գործողություն, սոցիալ-մշակութային սահմանափակում, քաղաքացիական բողոք:
Վերջին տասնամյակում քաղաքացիական բողոքի ալիքները ծավալվում են հատուկ ինտենսիվությամբ ու նոր դրսևորումներ ստանում աշխարհի տարբեր անկյուններում` զուգահեռաբար հայտնվելով մարդաբանության, սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտության ուշադրության կենտրոնում։ Շարժումներին մասնակցության սուբյեկտիվ կողմերը շատ են ուսումնասիրվում նաև սոցիալական հոգեբանության մեջ: Արդեն ընդունված դրույթ է դարձել ակտիվիզմի ուսումնասիրություններում, որ դրա
տարբեր բնութագրեր (արդյունավետություն, տևականություն և այլն) պայմանավորված են նաև հոգեբանական փոփոխականներով [5]: Ուսումնասիրվում են (չ)ներգրավվելու շարժառիթները և հույզերը, արդյունավետ կոլեկտիվ գործողությունը
պայմանավորող գործոնները և այլն [4; 6; 8]: Մասնակիցերի ինքնանույնականացման ուսումնասիրումը հատուկ տեղ ունի. ինչպիսի՞ն է ակտիվիստի ինքնակատեգորիզացումը, ինչպե՞ս են փոխազդում նրա անհատական Ես-ը և խմբային «Մենք»-ը,
ինչպե°ս է այդ ամենն ազդում կոլեկտիվ գործողության դինամիկայի վրա [4; 5; 7]:
Մյուս կողմից, մի շարք հեղինակներ իրավամբ կարևորում են սոցիալ-մշակութային
համատեքստի ազդեցությունը` անդրադառնալով տարբեր հասարակություններում
շարժումների սկզբնավորման և ընթացքի յուրահատկություններին [2; 10]: Ակտիվիզմը «ներսից» հասկանալու կարևորությունը բխում է հասարակության և քաղաքացու զարգացման անհրաժեշտությունից: Չնայած այս հանգամանքին՝ Հայաստանում բողոքի ակցիաներին քաղաքացու մասնակցությունը մնում է հոգեբանների տեսադաշտից դուրս: Անշուշտ, քաղաքացիական բողոքներն ունեն ունիվերսալ բնութագրեր և համաշխարհային միտումներ, ինչը հիմնականում քաղաքական վերլուծությունների առարկա է: Միևնույն ժամանակ, ինչպես Չ. Տիլլին է պնդում, բողոքը և'
եզակի, և' ունիվերսալ երևույթ է. մարդիկ բողոքում են աշխարհով մեկ, բայց անում
են դա տարբեր ձևերով՝ կախված ռեժիմի և մշակույթի առանձնահատկություններից
[9]:
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Յուրահատուկը և հոգեբանականը շարժումներում. Մշակույթի համատեքստն
ազդում է ինչպես մասնակիցների, այնպես էլ չմասնակցողների սոցիալ-հոգեբանական բնութագրերի վրա, բացատրում նրանց վարքային ռեպերտուարները: Սոցիալական յուրաքանչյուր գործընթաց գործառնում է իրեն հատուկ պատմական ժամանակում և տարածքում: Սա ենթադրում է, օրինակ, որ թեև Հայաստանի ու Անգլիայի
քաղաքացիները ապրում են նույն` օրացույցային քսանմեկերորդ դարում, նրանց
կյանքն ընթանում է տարբեր սոցիալական ժամանակներում ու տարածքներում: Հասարակությունները սոցիալ-պատմականորեն հետերոքրոն են իրենց տնտեսական
զարգացմամբ, մշակութային հյուսվածքով, գաղափարախոսությամբ և արդիական
խնդիրներով: Սոցիալական ժամանակի ընկալումը խիստ տարբերվում է անգամ
նույն հանրության ներսում` տարբեր սերնդային և նույն սերնդի տարբեր սոցիալական խմբերի միջև [1]: Տարբեր կերպ է իմաստավորվում նաև շարժման գործընթացում ձևավորվող սոցիալական տարածքը: Այսպես, մեր հետազոտություններից երևում է, որ որոշ մասնակիցների համար լավ ժամանակի մոդելն անցյալում է`
խորհրդային տիպի ժամանակ վերակառուցու միջոցով: Մյուսներն իրենց մասնակցությունն իմաստավորում են որպես խորհրդային ժառանգումից ազատագրվելու
գործողություն, իսկ շատ ավելի մեծ խումբ էլ, մնալով ազգայնական նարատիվի
շրջագծում, հուզականորեն գտնվում է իդեալականացված` ապաժամանակային և
ապատարածական հայրենիքում` երբևէ և դեռևս գոյություն չունեցած: Էթնիկական
բովանդակությամբ (երգ-պար, կարգախոսներ) է լցվում նաև սոցիալական բողոքի
տարածքը, հեռանում բուն բողոքի «այստեղ և հիմա»-ից, որին մյուս խմբերը փորձում են հակադրել ավելի այսօրեական իմաստներ:
Քաղաքացիական վարքի վրա մշակութային գործոնն ազդում է նաև այն առումով, որ առաջադրում է բողոք-պայքարի սահմաններ: Բողոքի ռեպերտուարը կապված է տվյալ մշակույթի բողոքական ավանդույթների և նարատիվների հետ. բողոքողները դիմում են հասարակության մեջ արմատացած բողոքի ձևերին, նոր ձևեր
կիրառելու դեպքում հանդիպում են իշխանության կողմից ճնշումների [9]: Հայաստանում տարբեր սոցիալական բողոքների մեր տևական դիտումները թույլ են տալիս որպես բողոքի ճնշման ձև առանձնացնել նաև սոցիալ-մշակութային սահմանափակումները: Սրանք մշակութային ճնշման ուղղակի և անուղղակի դրսևորումներ
են, որոնք սահմանափակում են քաղաքացիական վարքը: Այսպես, ազատ արտահայտմանն ու հավասար իրավունքների իրացմանը չեն նպաստում դոմինանտ արժեքները Հայաստանում. ըստ տարբեր հետազոտությունների գերիշխող են կոնսերվատիզմը, կոնֆորմիստական դիրքորոշումները, ինքնապահպանման արժեքները:
Նման պատկերի դեպքում փոփոխություններին ուղղված գործողություններ չեն
խրախուսվում: Քաղաքացիական մասնակցությանը չեն նպաստում նաև խիստ
տարբերակված գենդերային և տարիքային ակնկալիքները («Դու աղջիկ ես, ի՟նչ
գործ ունես»): Այս կերպ, կոնկրետ սոցիալական բողոքին հաճախ ավելանում է պայքարը պարտադրվող սոցիալ-մշակութային շրջանակների դեմ, և երիտասարդները
ավանդական մշակույթին հակադրվում են սիմվոլիկ գործողություններով (օր` աղջկա տնկած երրորդ մատ, հրապարակային համբույր): Ավելին, սահմանափակող
մշակույթը հաղթահահելու խնդիրը հաճախ դառնում է օրակարգային և երկրորդ
պլան մղում պայքարի կոնկրետ առարկան: Սա մենք առաջ ենք քաշում որպես Հայաստանում սոցիալական շարժումների յուրահատուկ մշակութային-հոգեբանական
բնութագիր:
198

Վերը նշված երևույթները ազդում են բողոքի մասնակիցների անհատական, և
սոցիալական ինքնությունների վրա: Չգտնելով բավարար հանրային աջակցություն
և սոցիալական տարածք` նրանք սկսում են զարգացնել ակտիվ քաղաքացու ինքնության անհատական և վիրտուալ ձևեր: Այսպես, մասնակիցների մոտ հաջողությամբ ձևավորվում է ակտիվ քաղաքացու անձնային ինքնություն (օրինակ` «մասնակցում եմ, որովհետև ակտիվիստ եմ»), սակայն տեսակետների ընդհանրության
հիման վրա կառուցվող խմբային ինքնություն (օրինակ` «Մասնակցում եմ, որովհետև ես ևս մարդու իրավունքներն առաջնահերթ եմ համարում») հազվադեպ է
ձևավորվում: Ի լրումն, օնլայն վերբալ բարձր ակտիվությամբ սիմվոլիկ կերպով մեծացվում է անհատական մասնակցությունը: Այս առումով խոսուն են գրառվող
պնդումները արդեն ձեռք բերված տարածքի ու ժամանակի մասին («Բաղրամյանը
մերն է», «Արդեն հաղթել ենք»):
Ամփոփելով վերլուծությունը` հանգում ենք քաղաքացիական բողոքի միջբնագավառային ուսումնասիրությունների հիմնավորվածությանը` հոգեբանական և մշակութային հետազոտությունների համադրմամբ:
Օգտագործված գրականության ցանկ.
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Based on theoretical assumptions and selected findings from field research, the article
invites to consider the need for investigation into the psychological aspects of civic parti cipation in Armenia. The psychological analysis dwells upon a number of key psychological
phenomena influencing movement participation, including personal and group identities
tied to activism and the meaning-making process of space and time in protests. Cultural
factors are discussed along these lines. The article suggests joint psychological and cultural
studies as a pathway towards building current knowledge on civic processes in Armenia
that will be sensitive to the local context.

ԵՐԿՐՈՐԴ (ՕՏԱՐ) ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ (ՔՈՒՎԵՅԹԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Մելիքյան Լ. Գ. («Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան)
Հոդվածում քննարկվում են այն սոցիալ-հոգեբանական գործոններն ու նախադրյալները, որոնք առանցքային դեր ու նշանակություն ունեն երկրորդ լեզվի ուսումնասիրման համար: Ներկայացնում ենք Քուվեյթի Միջին Արևելքի Ամերիկյան համալսարանում 17-20 տարիքային առանձնացված խմբերում կատարած հետազոտության որոշ արդյուքներ, որոնք պետք է հաշվի առնել երկրորդ լեզվի ուսումնասիրման սոցիալ-հոգեբանական և մշակութային գործոնները դիտարկելիս: Հոդվածում տրված է ստացված արդյունքների վերլուծությունը:
Հանգուցային բառեր. սոցիալ-հոգեբանական բնութագիր, մշակութային արժեքներ,
մայրենի լեզու, սովորել, ընթացք:
Մեր նպատակն է եղել ուսումնասիրել այն սոցիալ-հոգեբանական գործոններն
ու նախադրյալները, որոնք առանցքային դեր ու նշանակություն ունեն երկրորդ լեզվի ուսումնասիրման համար: Ուսումնասիրության մեջ ներկայացնում ենք Քուվեյթի
Միջին Արևելքի Ամերիկյան համալսարանում 17-20 տարիքային առանձնացված
խմբերում կատարած հետազոտության որոշ արդյուքներ, որոնք պետք է հաշվի առնել երկրորդ լեզվի ուսումնասիրման սոցիալ-հոգեբանական և մշակութային գործոնները դիտարկելիս: Հետազոտությունը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 2
մասի. առաջինում փորձ է արվում դիտարկել այն սոցիալական գործոնները, որոնք
մեծապես ձևավորում են անհատի՝ օտար լեզվի սերտման շրջանակը, իսկ երկրորդ
մասն անդրադառնում է մշակութային համատեքստում այն գործոններին, որոնք ևս
որոշիչ հատկանիշներ են լեզվի յուրացման և ուսումնասիրման համար [1, էջ 55]:
Հոդվածի հիմքում ընկած են արաբական լսարաններում դասավանդելու երկարամյա փորձն ու ուսանողների հետ անցկացրած որոշ թեստերի արդյունքներ:
Անհերքելի փաստ է, որ որոշ մարդիկ երկրորդ՝ օտար լեզուն ավելի արագ ու
հեշտ են սովորում, քան մյուսները: Իհարկե, սա կարող է պայմանավորված լինել
անհատի աշխատասիրությամբ, համառությամբ, վճռականությամբ կամ տվյալ անհատին բնորոշ այլ հատկանիշներով, սակայն կան այլ ազդեցիկ գործոններ, որոնք
դուրս են լեզուն ուսումնասիրողի վերահսկողության սահմաններից [2, էջ 35]:
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