Регион и мир, 2020, № 6

Երջանկության մակարդակի գնահատումը ՀՀ-ում

Նավասարդյան Մ. Ա.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Երևան, Հայաստան)
navasardianmichael@gmail.com

Վճռորոշ բառեր։ Երջանկություն, երջանկության համաթիվ, սոցիալական հարցում,
բարեկեցություն, երջանկության գնահատում, երջանկության վրա ազդող գործոններ
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Аннотация. Согласно последним исследованиям, чем счастливее общество, тем быстрее будет развиваться та
территория, где оно существует и творит. Поэтому очень важно периодически корректировать уровень счастья
населения и выяснить факторы, влияющие на него, учитывая национальные и региональные особенности.
Основываясь на опыте исследований, проведенных до этого относительно счастья, и их количественных
оценках, посредством социального опроса, проведенного в апреле и мае 2020 года, были определены роль и
значимость факторов, лежащих в основе анализа индекса счастья, а также других приоритетов в достижении
счастья армянского общества.
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Abstract: According to recent studies, the happier the society, the faster the territory where it exists and creates will
develop. Therefore, it is very important to periodically adjust the level of happiness of the population and find out the
factors affecting it, taking into account national and regional characteristics. Based on the experience of previous
studies on happiness and their quantitative assessments, a social survey conducted in April and may 2020 determined
the role and significance of the factors underlying the analysis of the happiness index, as well as other priorities in
achieving the happiness of the Armenian society.
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Երջանկություն
եզրույթը,
լինելով
ոչ
միանշանակ,
սուբյեկտիվ,
բացատրության
համար խրթին և վերլուծության համար՝
լայնամասշտաբ, հազարամյակներ շարունակ
եղել է, կա ու թերևս կմնա մարդկության
ուշադրության կենտրոնում։ Դրան անդրադաձ է
կատարվել մարդկության էվոլյուցիայի բոլոր
ժամանակներում և հասարակական կյանքի
բազմաթիվ ոլորտների կողմից, մեկնաբանվել,
ուսումնասիրվել ու գնահատվել է տարբեր
տեսանկյուններից, որոնք երբեմն նաև հակասական են։ Սակայն մի բան պարզ է՝ երջանկությունն իր ուրույն տեղն ունի հասարակության
կյանքում, իսկ հենց հասարակության կյանքը,
ինչպես նաև սպասումները, վարքագիծն ու
նախասիրություններն են
պայմանավորում
յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական կյանքը:
Երջանկության տնտեսագիտությունը անդրադառնում է սրան. կիրառում է տնտեսաչափական
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վերլուծություն` պարզելու, թե ինչ գործոններ են
բարձրացնում և նվազեցնում մարդու երջանկությունը, բարեկեցությունը և կյանքի որակը։
Այն ոչ թե ներկայացնում է երջանկության
զգացմունքային կողմը, այլ գնահատում է
բնակչությունների երջանկությունը, փորձում
հասկանալ դրա վրա ազդող գործոները և այն
խթանող ազդակները: Այն համեմատաբար նոր
ճյուղ է, որը ձգտում է պարզել բարեկեցության
տնտեսական
որոշիչները,
հիմնականում
սոցիալական հարցումների միջոցով:
Համաձայն վերջին հետազոտությունների՝
որքան երջանիկ է հասարակությունը, այնքան
ավելի արագ կզարգանա այն տարածքը, որտեղ
նրանք ապրում են: Այլ կերպ ասած՝ միայն
տնտեսությունը չէ, որ ազդում է հասարակության բարեկեցության վրա. այդ մեխանիզմը
կարող է նաև հակառակ ուղղությամբ աշխատել:
Այս համատեքստում կարելի է մեջբերել տնտե-

սագիտության առավել ժամանակակից ուղղություններից
վարքագծային
տնտեսագիտությունը՝ որպես տնտեսության վրա անթրոպոգեն
ազդեցության սոցիալական, էմոցիոնալ և կոգնիտիվ բնույթներն ուսումնասիրող շրջանակ [1]։
Վերջին ավելի քան 30 տարիների
ընթացքում ի հայտ են եկել երջանկության
տնտեսագիտության մի շարք չափումներ:
Ամենատարածված
տարբերակներից
են
համախառն ազգային երջանկությունը (GNH) և
երջանկության ցուցանիշներ, որոնք նպատակ
ունեն հետևել աշխարհի մի շարք երկրներում
ապրող մարդկանց բարեկեցությանը [2]:
Նմանատիպ ցուցանիշ է նաև երջանկության
համաթիվը: Չնայած նրան, որ համաշխարհային
երջանկության մասին զեկույցները հիմնված են
բազմաթիվ տվյալների վրա, ամենակարևոր
աղբյուրը Gallup World Poll ամերիկյան
ինստիտուտն է, որը եզակի է իր հետազոտությունների և հարցումների մասշտաբներով [3]:
Համաթվի
վերլուծության
համար
հենասյուներ հանդիսացող կատեգորիաների
հիման վրա տեղական կարծիքն ավելի
պատկերավոր
ներկայացնելու
համար
իրականացվել է սոցիալական հարցում [4]:
Վերջինիս նպատակն է հասկանալ, թե հայ
բնակչությունը որոնք է առավել կարևորում
համաշխարհային
երջանկության
մասին
զեկույցում ներառված երջանկության մակարդակը բնորոշող գործոններից [5]: Հարցումն
ավելի բազմալսարան և մատչելի դարձնելու
նպատակով որոշ գործոններ փոքր-ինչ այլ կերպ
են
ձևակերպվել,
քան
դրանց
բուն
անվանումներն են իրական աղբյուրներում՝
իհարկե չխեղելով համաթվի հիմքում դրված և
հիմնավորված
գործոնների
բնույթները։
Հարցման մեջ ներառվել են այլ հարցեր ևս՝
հասկանալու համար նաև հայ հասարակության
առաջնահերթությունները
երջանիկ
զգալու
համար և ընթացքում։
Հարցմանը մասնակցել են ինչպես Երևանից,
այնպես էլ Հայաստանի բոլոր մարզերից տարբեր
տարիքային խմբերի ավելի քան 500 բնակիչներ:
Առանցքային հարցը, որով գնահատվել է
յուրաքանչյուր մասնակցի երջանկությունը,
ձևակերպվել է հետևյալ կերպ. «Գնահատեք Ձեր
երջանկությունը 1 - 5 միջակայքում» (գծ. 1):
Հարցման միջին արդյունքը կազմել է մոտ 3.9։
Հարցվածների 27.8%-ը իր երջանկությունը
գնահատել է 5 միավոր, 41.5%-ը՝ 4, իսկ
ընդհանուր առմամբ ավելի քան 94.5%-ի համար
երջանկության մակարդակը եղել է միջին և
բարձր:Առավել մեծ հետաքրքություն է իրենից
ներկայացնում հարցվածների կողմից երջանկության համաթվի վերաբերյալ զեկույցներում
ընդգրկված հիմնական գործոնների կարևորման աստիճանի և նրանց կողմից սեփական
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երջանկության
յունները։
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Գծապատկեր 1. «Գնահատեք Ձեր երջանկությունը 1
- 5 միջակայքում» հարցման ափոփ նկարագիրը [6]

Այսպես, գծապատկերներ 2-ից 7-ում
օրդինատների առանցքը ներկայացնում է
երջանկության գնահատման 5 հնարավոր
միավորները,
աբսցիսների
առանցքը՝
համապատասխան
գործոնի
կարևորման
կարգավիճակի
մասնաբաժինը
ընդհանուր
պատասխանների մեջ։ Ըստ գծապատկեր 2-ի՝
այն մարդիկ, ովքեր գնահատել են իրենց
երջանկությունը
1
միավոր,
նյութական
բարեկեցությունը համարել են կա՛մ անհրաժեշտ,
կա՛մ կարևոր: Իսկ ամենամեծ խումբը, որ չի
կարևորել
նյութական
բարեկեցությունը,
երջանկության 2 միավոր գնահատածներինն է:
Գծապատկեր 3-ում նկատում ենք՝ բոլոր
խմբերում գերակշռում է «կարևոր է, բայց ոչ
անհրաժեշտ» պատասխանը: Ընդգծենք մի քանի
հետաքրքիր
փաստ
ևս
հասարակական
աջակցության
նկատմամբ
մարդկանց
վերաբերմունքի մասին.
1. Այն խումբը, որն ամենաքիչն է անհրաժեշտ
համարել այս ցուցանիշը, երջանկության
մակարդակը 4 և 5 միավոր գնահատածներն են:
2. Ամենաշատն անհրաժեշտ համարողները 3
միավոր երջանկություն գնահատողներն են,
ինչպես նաև նրանց բաժին է ընկնում ամենաքիչ
տոկոսը, ովքեր չեն կարևորել ցուցանիշը:
3. Երջանկության 1 և 2 միավորներն
ընտրածների 20-22%-ը ցուցանիշը համարում է
անհրաժեշտ: Դա միջին տվյալ կարող ենք
համարել բոլոր խմբերի մեջ:

Երջանկություն

Գծապատկեր 2. «Գնահատեք նյութական բարեկեցության դերը Ձեր երջանկության մեջ» հարցման
արդյունքները [6]
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Գծապատկեր 3. «Գնահատեք հասարակական աջակցության դերը Ձեր երջանկության մեջ» հարցման
արդյունքները [6]
5
4
3
2
1
0%

20%
Անհրաժեշտ է

40%

60%

Կարևոր է, բայց ոչ անհրաժեշտ

80%

100%

Չեմ կարևորում

Երջանկություն

Գծապատկեր 4. «Գնահատեք առողջության դերը Ձեր երջանկության մեջ» հարցման արդյունքները [6]
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Գծապատկեր 5. «Գնահատեք սեփական ընտրություններում ազատության դերը Ձեր երջանկության մեջ»
հարցման արդյունքները [6]
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Գծապատկեր 4-ն արտացոլում է տրամաբանական իրականությունը. առողջ մարմնում
առողջ հոգի։ Հարցվածների 70-80%-ը համարել է
ցուցանիշն անհրաժեշտ պայման և միայն 1020%-ն է, որ այն կարևորել, բայց չի համարել
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անհրաժեշտ: Այսպիսի հստակ պատկերը որոշ
չափով կարող է մեկնաբանող գործոն հանդիսանալ այն փաստի համար, որ ՀՀ-ն առողջ
երեխաների ծնունդով բարձր դիրք է գրավում:

միջոցների խնդիրների հետ: Այսինքն՝ մարդիկ
կարևորում և զգում են դրա կարիքն իրենց
կյանքում, բայց այդ պակասը լրացնելու
հնարավորություն
չունեն:
Սակայն
այս
բացատրությունը չի կարող միանշանակ լինել,
քանի որ մենք տեսնում ենք, որ կա մի ստվար
զանգված, ովքեր չեն կարևորում այդ գործոնը, և
նրանք հիմնականում երջանկությունը 1 միավոր
գնահատողներն են: Այս խմբի՝ հարցման մեջ
ներառված՝
երջանկության
գրեթե
բոլոր
բաղադրիչների չկարևորելը կարող է բացատրվել
նրանով, որ մարդիկ զգում են ինչ-որ
ճնշվածություն կապված տարբեր գործոնների
առկայության կամ որոշների բացակայության
հետ,
սակայն
չեն
ընդունում
դրանց
կարևորության աստիճանը։
Երջանկության համաթվի վերլուծության
հիմքում ընկած վերջին գործոնը «կոռուպցիայի
բացակայությունն» է: Գծապատկեր 7-ում
տեսնում ենք գրեթե նույն պատկերը, ինչ
նախորդ
գծապատկերում:
Այն
որպես
անհրաժեշտություն դիտարկողները կազմում են
հարցվածների մեծ մասը, իսկ չկարևորողները
առավելապես
սեփական
երջանկության
մակարդակը 1 միավորով բնորոշածների խմբից
են:

«Ազատություն սեփական ընտրություններում» պայմանն ամենաքիչն անհրաժեշտ է
համարել
սեփական
երջանկությունն
ամենացածր գնահատած խումբը: Այստեղ
բացատրությունը կարող է լինել հոգեբանության
տեսանկյունից, որի բազում ներկայացուցիչներ
արդեն իսկ անդրադարձել են այդ խնդրին։ Այն
մարդիկ, ովքեր չունեն ազատություն իրենց
որոշումներում, ամենաքիչը չեն կարողանում
լիարժեք երջանիկ լինել: Նրանց մեջ կան
շատերը, ովքեր չեն նկատում այդ ազատության
կարևորությունը և անազատության ազդեցությունը իրենց առօրյա կյանքի վրա: Սույն
բացատրությունը աշխատում է նաև հակառակ
տրամաբանությամբ. մարդիկ, ովքեր իրենց
երջանիկ չեն համարում, չեն կարևորում նաև
ազատությունը, գուցե այն պատճառով, որ չեն
տեսնում դրա ազդեցությունը իրենց ներկայի և
ապագայի վրա: Ինչը վերաբերում է մնացած
խմբերին, նկատենք՝ գրեթե բոլորը դա
համարում են կա՛մ անհրաժեշտ, կա՛մ կարևոր, և
միայն մոտ 5%-ն է, որ գտնում է՝ դա կարևոր չէ:
Բարեգործության վերաբերյալ հարցման
արդյունքում «Անհրաժեշտ է» պատասխանի քիչ
և «կարևոր է, բայց ոչ անհրաժեշտ»-ի մեծ
մասնաբաժինը ենթադրաբար կապված է
հասարակության հիմնական մասի նյութական

Երջանկություն

Գծապատկեր 6. «Գնահատեք այլ անձանց ուղղված օգնության, բարեգործության բաղադրիչի դերը Ձեր
երջանկության մեջ» հարցման արդյունքները [6]
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Գծապատկեր 7. «Գնահատեք կոռուպցիայի բացակայություն բաղադրիչի դերը Ձեր երջանկության մեջ»
հարցման արդյունքները [6]
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Регион и мир, 2020, № 6
Յուրաքանչյուր գործոնը վերլուծելուց զատ
կարևոր է նաև երջանկության «մնացորդային»
բացատրությանն անդրադառնալը, այսինքն՝
երևույթի այն մասին, որը չի բացատրվում
համաշխարհային երջանկության մասին զեկույցում ներառված գործոններով։ Այս, ինչպես նաև
ՀՀ բնակչության լիարժեք երջանկությանը
պակասող
գործոնների
մասին
հավելյալ
տեղեկատվություն հավաքելու համար հարցման
մեջ ընդգրկվել են այլ հարցադրումներ ևս։
Գծապատկեր 8-ը կառուցված է նույն
տրամաբանությամբ, ինչ նախորդները: Հնարավոր ուղղությունները կամ բնագավառները,
որոնցում մարդիկ կցանկանային ավելացնել
իրենց երջանկությունը, խմբավորված են 8

խմբերում և հավելյալ 9-րդ «այլ» խմբում:
Ընտրել հնարավոր է եղել միանգամից մի քանի
տարբերակ, սակայն ոչ ավել քան 5 տարբերակ։
Ինչպես երևում է, ըստ երջանկության գնահատականի, բոլոր խմբերում մեծ մասնաբաժին են
կազմում ընտանիքը, անձնական հարաբերությունները և կարիերան: Սրանք այն հիմնական
ոլորտներն են, որոնցում մարդիկ կարծում են, որ
ունեն երջանկության պակաս: Նկատենք նաև
հետևյալ օրինաչափությունը. որքան ավելի
երջանիկ են հարցման մասնակիցները, այնքան
ավելի շատ են ձգտում ավելացնել իրենց
երջանկությունը
նախասիրությունների
ու
ճանապարհորդությունների ուղղությամբ և
ավելի քիչ են զգում նյութականի պակաս։

Գծապատկեր 8. «Ո՞ր բնագավառում կամ հասկացության շրջանակներում կբարձրացնեիք Ձեր
երջանկությունը» հարցման արդյունքները [6]
5
4
3
2
1
0%

10%
20%
30%
40%
Ընտանիք
Անձնական հարաբերություններ
Կարիերա և աշխատավայր
Հարստություն ունեցվածք
Այլ

50%

60%
70%
80%
90%
100%
Ընկերներ սոցիալական միջավայր
Նախասիրություններ
Հանգիստ
Ճանապարհորդություն

Գծապատկեր 9. «Համաձա՞յն եք» հարցման արդյունքները [6]
Ես հաճախ եմ հետաքրքրվում այլ անձանցով
Ինձ բավարար է այն, ինչ ունեմ
Ես հազվադեպ եմ վստահում մարդկանց
Երջանկությունը կարելի է փոխանցել
Առանց նյութական բարեկեցության երջանիկ
լինելն անհնար է։
Ես գիտեմ՝ ինձ ինչ է անհրաժեշտ երջանիկ
լինելու համար
Օրվա ընթացքում հաճախ եմ ժպտում
Ես գոհ եմ կյանքի/խնդիրների հանդեպ իմ
մոտեցումներից
Ինձ բարկացնելը բավականին հեշտ է
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Քիչ տեսակարար կշիռ ունեն նաև
«հանգիստ» և «հարստություն» բաղադրիչները:
Հարստության
դեպքում
կարող
ենք
արձանագրել,
որ
այն
մարդիկ,
ովքեր
երջանկությունը գնահատել են 5 միավոր,
ամենաքիչն են դրանում պակաս տեսնում,
ինչպես նաև հենց նրանք ամենաքիչն էին
նյութական բարեկեցությունը կարևորում:
Քննարկման հիմնական առարկայի ավելի
մանրամասն
վերլուծության
համար
առանձնացվել են նաև հարցադրումներ՝
պնդումների տեսքով:
Հարցվածները բոլոր բնութագրիչների դեպքում հիմնականում ընտրել են այո կամ ոչ
պատասխանները: «Այո» պատասխանը գերակշռում է «Ես հազվադեպ եմ վստահում մարդկանց», «Երջանկությունը կարելի է փոխանցել»,
«Ես գիտեմ՝ ինձ ինչ է անհրաժեշտ երջանիկ
լինելու համար», «Օրվա ընթացքում հաճախ եմ
ժպտում», «Ինձ բարկացնելը բավականին հեշտ
է», «Ես գոհ եմ կյանքի/խնդիրների հանդեպ իմ
մոտեցումներից» պնդումների դեպքում, իսկ
«ոչ»-ը՝ «Ես հաճախ եմ հետաքրքրվում այլ
անձանցով», «Ինձ բավարար է այն, ինչ ունեմ»,
«Առանց նյութական բարեկեցության երջանիկ
լինելն անհնար է» հարցադրումների համար։
Վստահության և երջանկության միջև
առկա դրական կախվածությունը ներկայացնող
մի
շարք
հետազոտություններում
բացահայտվել
է,
որ
վստահության
ազդեցությունը երջանկության վրա ավելի մեծ
է, քան հակառակ դեպքում [7, p. 68-69]:
Հարցման արդյունքում պարզ է դարձել, որ
հարցվողների
գրեթե
60%-ին
հեշտ
է

բարկացնել: Հաճախ բարկության զգացումը
ասոցացվում է երջանկության պակասի հետ,
սակայն, համաձայն BBC-ի կողմից իրականացրած հետազոտության, մարդիկ ավելի
երջանիկ են, եթե կարողանում են զգալ իրենց
ցանկացած հույզերը, նույնիսկ եթե այդ
հույզերը տհաճ են, ինչպիսիք են զայրույթը և
ատելությունը [8]:
Հարցվողների 80%-ից ավելին համաձայնել
է, որ երջանկությունը կարելի է փոխանցել:
Հետազոտողներն այս երևույթն անվանում են
հուզական վարակ. մեկ անձի հույզերը
փոխանցվում են մյուսին, ընդ որում, տարբեր
տեսակի հույզեր՝ զայրույթ, տխրություն, վախ,
անգամ՝ երջանկություն, խանդավառություն:
Երբ մենք ընդօրինակում ենք ինչ-որ մեկի
դեմքի արտահայտությունները (միմիկաները),
դրանք մեր ուղեղներում առաջացնում են
ռեակցիաներ, որոնք ստիպում են մեզ զգալ
նույն
զգացողությունները
[9]:
Որոշ
աշխատություններ էլ անդրադարձել են ինչպես
երջանկության, այնպես էլ մյուս բոլոր
զգացմունքների փոխանցմանը այլընտրանքային ուղիների, օրինակ սոցիալական ցանցերի
միջոցով [10]:
Հաջորդ հարցադրումը ներկայացնում է
երջանկության
կախվածության
բնույթը։
Նկատենք, որ 2 խմբերը, որոնցից մեկի
անդամները համարում են, որ երջանկությունը
կախված է իրենցից, իսկ մյուսինը՝ շրջապատող
մարդկանցից,
հավասար
մասնաբաժիններ
ունեն ընդհանուր մասնակիցների կազմում:

Գծապատկեր 10. «Իմ երջանկությունը առավելապես կախված է» հարցման արդյունքները [6]
Ինձ շրջապատող
մարդկանցից
45%

Ինձնից
45%
Այլ
9%

Ամենաքիչ նախապատվություն ստացածը
բնակավայրից կախվածության տարբերակն է:
Այս առումով շատ հետաքրիր հետազոտություն
են պատրաստել Ուորվիքի, Նյուքասլի և
Շեֆիլդի համալսարանների հետազոտողները
ցույց է տրվել բնության, կանաչ տարածքների և
անհատական մտավոր-հոգեկան բարեկեցու-
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Բնակավայրից
1%

թյան միջև կապը: Ըստ հետատոտության
արդյունքների, յուրաքանչյուր մարդու տնից 300
մետր հեռավորության վրա գտնվող կանաչապատ տարածքների ընդամենը 2,5 հեկտար
աճը կապված է կյանքի բավարարվածության
8%, ինքնագնահատականի 7% և երջանկության 5% աճի հետ [11]։
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Գծապատկեր 11. «Ո
Որքա՞ն հաճա
ախ եք արտա
ահայտում Ձեր
Ձ էմոցիանները» հարցմ
ման արդյունք
նքները [6]
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2
3
4
Գնահա
ատեք Ձեր եր
րջանկություւնը 1 - 5 միջակայքում
Որքա՞՞ն հաճախ եք
ք արտահայտ
տում Ձեր էմ
մոցիաները

նշյալ գծապ
պատկերից ակնհայտ
տ է
Վերոն
դառնում, որ երկու երևույթներ
րի գնահատ
տականների մասնաբաժի
մ
ինները նույ
ւյն միտումն
ներն
են արձան
նագրել. մա
ասնակիցնե
երի ամենա
ամեծ
տոկոսը եր
րկու հարցա
ադրումներին
ն էլ 4 միավ
վոր է
գնահատելլ:
Էմոցա
աների
ա
արտահայտ
տման
վերաբերյա
ալ կա ուշա
ագրավ հետ
տազոտությյուն,
որտեղ դա
ա տարբեր
րակվում է ըստ սեռերի:
Վերջինս հե
ետաքրքրել է մեզ, քանի
ի որ հարցմ
մանը
մասնակցո
ողների 50%
%-ից ավելի
ին կանայք են:
և
կանայք
Հոգեբաննե
երը
կարծ
ծում
են՝
տղամարդի
իկ տարբեր
ր կերպ են
ե մշակում
մ և

5

տահայտում
մ
իրենց
հույզերը
ը:
Բացի
ի
արտ
զայրույթից, կանայք
կ
ա
ավելի ինտ
տենսիվ են
ն
վեր
րապրում զգ
գացմունքնե
եր և ավելի բացահայտ
տ
են կիսում դր
րանք ուրիշների հետ
տ: Մասնա-վոր
րապես, կա
անայք արտ
տահայտում են ավելի
ի
շատ
տ «հասարա
ակական» հույզեր, ինչպիսին
ի
է
օրի
ինակ երախ
խտագիտութ
թյունը, ինչը
ը նույնպես
ս
երջա
անկության հարուցիչ է: Սա բաց
ցատրում է
այն
ն տեսություւնը, որ կանանց երջա
անկությունն
ն
ավե
ելի շատ կա
ախված է հ
հարաբերութ
թյուններից,,
քան
ն տղամարդ
դկանցը:

Գծապատ
տկեր 12. Երջջանկությանն գնահատակկանն ըստ տարիքային
տ
խ
խմբերի [6]
50-ից բարձր
40-50
30-40
20-30
մի
ինչև 20

1

2

նշյալ գծապ
պատկերում ներկայացված
Վերոն
են
նաև
արդյունքնե
երի
հանգում
շ
շատ
արտասահ
հմանյան հե
ետազոտողն
ներ։ Պոզի
իտիվ
հոգեբանոււթյան փորձ
ձագետ Փոլլ Քրիսմերն
ն իր
աշխատութ
թյուններում
մ նշում է,
է որ մար
րդու
ամենաերջա
անիկ շրջա
անները մինչչև 20 և 50-ից
բարձրն են: Մեկ այլ
ա հետազո
ոտություն, որի
մասին տեղեկանում
տ
մ ենք BB
BC-ի միջո
ոցով,
մատնանշո
ում է 65-79 տարիքային
տ
ն շրջանը՝ որ
րպես
ամենաերջա
անիկը [12]::
Չնայա
ած նրան, որ
ր հարցվողն
ների ընդամ
մենը
1%-ն էր գտ
տել, որ իր երջանկությո
ե
ունը կախվա
ած է
բնակավայրից,
այն
նուամենայն
նիվ
69.22%-ը
դրական է պատասխ
խանել այն
ն հարցին, թե
շրջապա
արդյոք
բնակավայյրի
կամ
ատի
փոփոխութ
թյունը կար
րող է ավե
վելացնել իր
րենց
երջանկութ
թյունը։ Ձգ
գտումը դեպի
դ
առա
ավել
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3

4

5

րեկեցիկ կյյանք մարդ
դիկ կապում են այլլ
բար
տա
արածաշրջան
նի հետ, որը պետ
տական և
ազգ
գային շահե
երի տեսանկյունից բա
ացասական
ն
երև
ևույթ է: Եթե
Ե
բնակի
իչը իր երկ
կրում իրեն
ն
երջա
անիկ չի զգ
գում, հետևա
աբար նա ամեն
ա
կերպ
պ
կփո
որձի դուրս
ս գալ այդ
դտեղից առ
ռանց որևէէ
ներ
րդրում
ունենալոււ
իր
երկրի
ի
տնտ
տեսությունո
ում: Այս էր
ր նաև պա
ատճառը, որ
ր
Բոււթանը դեռև
ևս 1972թ-ին
ն գերադաս
սեց երկրում
մ
երջա
անկության մակարդա
ակը այլ տնտեսական
տ
ն
ցուց
ցանիշներից
ց և ներդր
րեց ներքին
ն ազգային
ն
երջա
անկություն
ն ցուցանիշը
ը: Վերջինս համարվում
հ
մ
է թագավորո
ության գլխ
խավոր տնտեսական
տ
ն
ցուց
ցիչը, ինչպի
իսին ՀՀ և շատ այլլ երկրների
ի
համ
մար ՀՆԱ-ն է:

Աղյուսակ 1. Համապատասխան հարցերի պատասխանների վիճակագրություն [6]
Այո

Ոչ

Դժվարանում եմ
պատասխանել

Ձեր բնակավայրի կամ շրջապատի փոփոխությունը
կարո՞ղ է ավելացնել Ձեր երջանկությունը։

69.2%

10.3%

20.4%

Կզոհաբերե՞ք այսօրվա երջանկությունը ապագայի
համար:

37.5%

31.0%

31.5%

Հարցման ինքնատիպ արդյունք է ստացվել
«Կզոհաբերե՞ք
այսօրվա
երջանկությունը
ապագայի համար» հարցի դեպքում: «Այո»,
«Ոչ»,
«Դժվարանում
եմ
պատասխանել»
տարբերակները գրեթե հավասար են ընտրվել՝
համապատասխանաբար՝ 37.5%, 31.0% և 31.5%:
Տեխասի համալսարանի պրոֆեսոր Ռաջ
Ռագունաթանը մանրակրկիտ հետազոտություն

է կատարել «Երջանկություն այսօ՞ր, թե՞
երջանկություն հետո» վերանագրով և անդրադարձել երջանկության ու մեր ուշադրության
միջև առկա կապին՝ բացահայտելով, թե
ցանկացած պահին ուշադրության կետրոնացումը ինչպես կարող է ազդել մեր երջանկության
վրա [13]:

Աղյուսակ 2. Համապատասխան հարցերի պատասխանների վիճակագրություն [6]
Ռիսկ

Հարմարավետություն

Դժվարանում եմ
պատասխանել

38.1%

44.6%

17.3%

Առողջությունը
երջանկության

Երջանկությունը
առողջության

Դժվարանում եմ
պատասխանել

38.5%

32.9%

28.6%

Արագ որոշում կայացնելիս
կնախընտրեք ռի՞սկ, թե՞
հարմարավետություն։

Առողջություն երջանկության
հաշվին, թե՞ երջանկություն՝
առողջության:

Հարցվողների 44.6%-ը արագ որոշում
կայացնելիս կնախընտրի հարմարավետություն,
իսկ 38 1%-ը՝ ռիսկի կդիմի: Մասանգիտական
գրականության մեջ քննարկվել է ռիսկի և
երջանկության միջև առկա կախվածությունը,
ավելին՝ տարբերակվել է կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ երջանկություններ։ Չնայած
ընդհանուր հայտարարի գիտնականները դեռևս
չեն եկել, սակայն առանձնացնենք մի կերևոր
եզրահանգում ևս՝ կարճաժամկետ երջանկությունն ավելացնում է ինքնավստահությունը,
սակայն այն միշտ չէ. որ հանգեցնում է «ռիսկի

ախորժակի» մեծացման [7, p. 72]։ Նկատենք
նաև, հարցվողների ձայները գրեթե հավասարապես կիսվել են առողջության և երջանկության միջև ընտրություն կատարելիս։
Մյուս հարցադրումը նվիրված է տարիքի և
երջանկության միջև առկա կապին, որի
արդյունքներով
հարցվողների
գերակշիռ
մեծամասնությունը
պատասխանել
է,
որ
երջանկությունը կախված չէ տարիքից: Իսկ
մնացյալ ձայների մեջ մեծ մասն առանձնացրել է
20-40 տարեկան հասակը։

Աղյուսակ 3. Համապատասխան հարցերի պատասխանների վիճակագրություն [6]

Ամենալավ տարիքը
երջանիկ լինելու համար

մինչև 20
տարեկան

20 - 40
տարեկան

40 տարեկանից
հետո

Երջանկությունը
կախված չէ տարիքից

5.0%

19.0%

0.4%

75.6%

Ամփոփելով կատարված ուսումնասիրությունները և դրա արդյունքների վրա հիմնվելով՝
առանձնացնենք մի քանի կարևոր եզրահանգում.
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1. Տնտեսագիտությունում
հասարակության երջանկությունը, ըստ վերջին շրջանի
հետազոտությունների, առանձնակի նշանակություն է ստացել՝ կապված այն բանի հետ, որ
բնակչության երջանկությունն ու տնտեսության
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զարգացումը փոխադարձ ազդեցություն ունեն
միմյանց վրա:
2. Համաշխարհային երջանկության մասին
զեկույցը ոչ միայն տալիս է երկրների
ռեզիդենտների երջանկության մակարդակների
քանակական
գնահատականներ,
այլև
առանձնացնում է գործոններ, որոնք առավել մեծ
ազդեցություն ունեն դրա վրա:
3. Հարցվածների 94.5%-ն իր երջանկության
մակարդակը գնահատել է միջին և բարձր:
4. Հարցվածների մեծ մասն իր երջանկության համար անհրաժեշտ է համարել
առողջությունը և ազատությունը սեփական
որոշումներում, իսկ համեմատաբար ամենաքիչ
կարևորությունը տվել են հասարակական
աջակցությանը:
5. Հարցման համաձայն՝ հայ հասարակությունը առավելապես ձգտում է ավելացնել իր
երջանկությունը
ընտանիք,
անձնական
հարաբերություններ և կարիերա բնագավառներում: Իսկ ամենաքիչը երջանկության պակաս
զգում է հարստության և նախասիրությունների
շրջանակներում։
6. Տնտեսագիտության
տեսանկյունից
կարևորում ենք Հայաստանում գործազրկության մակարդակի նվազեցմանն ուղղված
միջոցառումները, աշխատանքային պայմանների և կադրային քաղաքականությունների
բարելավումը, որոնք ոչ միայն կբարձրացնեն ՀՀ
քաղաքացիների երջանկությունը(ինչպես ցույց
տվեց հարցումը, բնակչությունը զգում է
երջանկության
պակաս
կարիերայի
և
աշխատավայրի հետ կապված հարցերում), այլև
կնպաստեն երկրի զարգացմանը։
7. Ինչ վերաբերում է այլ գործոններին,
հարցման արդյունքներից ելնելով՝ կարևորում
ենք
նաև
երկրում
առողջապահության
համակարգի բարելավման անհրաժեշտությունը,
մասնավորապես՝ պետական աջակցությունն ու
կարգավորումն այս գործում։ «Ընտանիք»
հասկացությանը նույնպես մեծ դեր էր տրվել
հարցման մասնակիցների կողմից։ Ուստի
ուսումնադաստիարակչական
գործընթացում
կարևորում ենք ընտանիքի ինստիտուտի
պահպանմանն
ուղղված
միջոցառումների
շարունակական ապահովումը ևս։
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