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Հոդվածում ներկայացվում է սոցիալական կարծրատիպերի և անձնային աճի փոխազդեցությունը: 

Ենթադրվում է, որ գոյություն ունի փոխկապակցվածություն և փոխպայմանավորվածություն անձի 
կարծրատիպայնության և անձնային աճի միջև: àրքան բարձր է անձնային աճի մակարդակը, 
այնքան ցածր է նրա կարծրատիպային պատկերացումների արտահայտվածության մակարդակը 
և ընդհակառակը:

Հանգուóային µառեñ. սոցիալական կարծրատիպ, կարծրատիպային պատկերացումներ, 
անձնային աճ, ինքնաակտուալիզացիա: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛьНЫХ СТЕРЕОТИПОВ И 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

А.С. Назарян
Международный научно-образовательный центр национальной академии наук
Ереван, Армения

В статье рассматривается взаимодействие социальных стереотипов и личностного роста. Пред-
полагается, что существует взаимосвязь и взаимообусловленность между личностным ростом и 
стереотипностью личности. Чем выше уровень личностного роста личности, тем ниже  выражен-
ность ее стереотипных представлений и наоборот.

Ключевые слова: социальный стереотип, стереотипные представления, личностный рост, са-
моактуализация.
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The article discusses the interaction of social stereotypes and personal growth. It is believed that there 
is a correlation and interrelationship between expressing stereotypical notions and personal growth. The 
higher the level of person’s personal growth is, the lower is the expression of  his stereotypical notions and 
the contrary.

Keywords: stereotype, stereotypical notions, personal growth, self-actualization.
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Նեñածություն
Սոցիալական կարծրատիպերի բազմա- 

կողմանի ուսումնասիրությունն ու լուսաբա-
նումը ժամանակակից հոգեբանության 
արդիական հիմնահարցերից է: Ներկայիս 
աշխարհում գիտատեխնիկական առաջըն- 
թացի, տեղեկատվական գերբեռնվա-
ծության պայմաններում սոցիալական 
կարծրատիպերը մի կողմից հեշտացնում, 
պարզեցնում են հասարակական բարդ 
երևույթների ընկալումը, մյուս կողմիցª 
§կաղապարում են¦ մարդկանց, խոչընդ- 
ոտում անձի լիարժեք ինքնիրաց-
մանը, ստեղծագործական ունակու- 
թյունների արտահայտմանը, սեփական 
ներուժի օգտագործմանը: Հենց այս 
հանգամանքով է պայմանավորված 
անձի ինքնադրսևորման, ինքնիրացման, 
անձնային    աճի   խթանման,   անձի    
հոգեկանում կարծրատիպային պատկերա- 
ցումների և անձնային աճի համահարա-
բերակցության ուսումնասիրության 
անհրաժեշտությունը:

§Կարծրատիպ¦ եզրույթը գիտական 
շրջանառության մեջ է դրել ամերիկացի 
սոցիոլոգ, լրագրող àւոլթեր Լիպմանը 
20-րդ դարի 20-ական թվականներին: 
Æր §Հասարակական կարծիք¦ գրքում 
(1922թ.) նա կարծրատիպերը բնորոշում 
է որպես կարգավորված, սխեմատիկ, 
մշակույթով պայմանավորված §աշխարհի 
պատկերներ¦ մարդու գիտակցության մեջ, 
որոնք բարդ սոցիալական երևույթների 
ընկալման գործընթացում տնտեսում 
են մարդկանց ճիգերը և պաշտպանում 
նրանց սոցիալական դիրքը, արժեքները, 
սովորույթներն ու իրավունքները [2, էջ 
95-114]: àւլթեր Լիպմանի տեսությունից 

հետո կարծրատիպերի վերաբերյալ 
ուսումնասիրություններ են կատարել 
բազմաթիվ հեղինակներ, ովքեր կախված 
իրենց տեսական և մեթոդաբանական 
կողմնորոշումներից, տարաբնույթ  մոտե-
ցումներ են ցուցաբերում կարծրատիպերի 
բնորոշման և ծագման մեխանիզմների 
հարցում: àրոշ հեղինակներ կարծրա-
տիպերը դիտարկում են որպես մարդ- 
կանց որոշակի խմբին բնորոշ առանձնա-
հատկությունների վերաբերյալ կարծիք (Շ. 
Բերն [7]), պատկերացում (¾. Վայնեկի 
[13], Շ. Թեյլոր, Լ. Պիպլո,Դ.  Սիրս [6], Մ. 
Յախոդ [7], Տ. Շիբուտանի [9] կամ դատո- 
ղություն (àւ. øվաստհոý [12]): Մյուսները 
կարծրատիպը բնորոշում են որպես որևէ 
առարկայի վերաբերյալ չափազանցված 
համոզմունք կամ կարծիք, որի հիմնական 
գործառույթը մեր վարքի արդարացումն ու 
ռացիոնալացումն է (Գ. úլպորտ,  [10], Ջ. 
Մարտին [11, էջ 12-13] ): 

Մեր հետազոտության շրջանակներում 
մենք սոցիալական կարծրատիպերը բնու- 
թագրում ենք որպես պարզեցված, 
հարաբերականորեն կայուն, գիտակցա- 
կան վերահսկողության չենթարկվող, 
հուզականորեն հագեցած պատկերացում-
ներ անհատական, խմբային և հասարա-
կական գիտակցության մեջ, որոնք առաջ 
են գալիս  սոցիալական փոխազդեցության 
արդյունքում և որոշում են մարդկանց կամ 
սոցիալական խմբերի վերաբերմունքը 
որոշակի սոցիալական առարկաների, 
երևույթների և իրադրությունների հանդեպ 
[1, էջ 198-201]: 

Հետա½ոտության նպատակն ու 
íաñկածը.

Հետազոտության նպատակն է բացա-
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հայտել անձի կարծրատիպության և 
անձնային աճի փոխկապակցվածությունն 
ու փոխպայմանավորվածությունը: Այդ 
նպատակին հասնելու համար առաջադրել 
ենք   հետևյալ խնդիրներըª

1. àւսումնասիրել հետազոտվողների 
սեռադերային, տարիքային և մասնա-
գիտական կարծրատիպային պատկերա-
ցումների մակարդակը:

2. Բացահայտել հետազոտվողների 
անձնային աճի մակարդակը: 

3. Կատարված հետազոտության 
տվյալների հիման վրա վեր հանել անձի 
սեռադերային, տարիքային և մասնա- 
գիտական կարծրատիպային պատկերա- 
ցումների  և անձնային աճի համա-
հարաբերակցությունը:

4. Հետազոտության արդյունքում 
ստացված տվյալները ենթարկել 
քանակական և որակական վերլուծության:

Մեր կողմից իրականացված հետա-
զոտության հիմքում ընկած է այն վարկածը, 
համաձայն որի անձի կարծրատիպության 
և անձնային աճի միջև առկա է հակադարձ 
համահարաբերակցական կապ. որքան 
բարձր է անձնային աճի մակարդակը, 
այնքան ցածր է նրա կարծրա- 
տիպային պատկերացումների արտա-
հայտվածությունը և ընդհակառակը:

Մեթոդնեñ ¨ մեթոդիկանեñ
Մեր կողմից կատարված հետա-

զոտությունների ընթացքում կիրառվել են 
թեստավորման հետևյալ մեթդները. §Անձի 
ինքնաակտուալիզացիայի ախտորոշում¦ 
(Ա.Վ. Լազուկին, ադապտացված Ն.Ֆ. 
Կալինայի կողմից) մեթոդիկան [8, 
էջ  426-433], Æնքնավերաբերմունքի 
ուսումնասիրության մեթոդիկան (Ս.Պ. 

Պանտիլեև) [3], §Տոլերանտության ին-
դեքս¦ էքսպրես-հարցարանը (Գ.àւ. 
Սոլդատովա, ú.Ա. Կրավցովա և այլոք) [4, էջ  
46-50], Սանդրա Բեմի §Առնականություն-
կանացիություն¦ մեթոդը [5, էջ 253-
256], Տարիքային կարծրատիպերի 
արտահայտվածության գնահատման և 
մասնագիտական կարծրատիպերի արտա- 
հայտվածության գնահատման հեղինա-
կային հարցարանները:

Հետազոտությունների արդյունքների 
մշակման ընթացքում իրականացվել է 
հոգեբանական, այնուհետևª ստացված 
արդյունքների կորելյացիոն վերլուծություն: 
Հետազոտության արդյունքները մշակվ-
ել են Microsoft Excel 2010 և SPSS ստա- 
տիստիկ ծրագրերի օգնությամբ: 
Կիրառվել է Պիրսոնի գծային կորելյացիոն 
վերլուծության գործակիցը և միջինացված 
արժեքների համեմատական վերլուծության 
Ստյուդենտի չափանիշը:

Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտու-
թյուններն իրականացվել են ՀՀ 
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական 
շրջանի ղեկավարի աշխատակազմում, 
§Մենեջմենթ-միքս¦ խորհրդատվական և 
թրեյնինգային ընկերությունում,   §Տաթև¦ 
գիտակրթական համալիրի §Մանանա¦ 
ուսումնական կենտրոնում, ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում, 
§Աճ¦ անձի և բիզնեսի զարգացման 
կենտրոնում: Փորձարարական հետա- 
զոտության մեջ ընդգրկվել են 20-55 
տարեկան ընդհանուր թվով 291 անձ, որից 
151 կին և 140 տղամարդ:

Աñդյունքնեñը
Հետազոտության վերլուծության ար-

դյունքում p<0,01 հավաստիությամբ դրա-
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կան համահարաբերակցական կապեր 
են դրսևորվել ինքնաակտուալիզացիայի 
§Æնքնահամակրանք¦ գործոնի և Æնքնա- 
վերաբերմունքի 4 գործոնների (§Æնքնա- 
վստահություն¦ (r=0,566), §Æնքնա- 
կառավարում¦ (r=0,528), §Æնքնարժևո-
րում¦ (r=0,526), §Æնքնաընդունում¦ 
(r=0,526) միջև: Արտահայտված դրա- 
կան կապեր են դիտարկվել նաև 
ինքնաակտուալիզացիայի §Շփվողա- 
կանություն¦ գործոնի և ինքնավերա-
բերմունքի 5 գործոնների (§Æնքնավստա-
հություն¦ (r=0,527), §Æնքնակառավարում¦ 
(r=0,524), §Այլ մարդկանց վերաբերմունք¦ 
(r=0,485), §Æնքնարժևորում¦ (r=0,575),  
§Æնքնաընդունում¦ (r=0,532)) միջև:

Ընդհանուր առմամբ հետազոտու-
թյունները ցույց տվեցին, որ ինքնա- 
ակտուալիզացիայի բարձր մակար-
դակ ունեցող անձանց մոտ դիտվում 
է ինքնավերաբերմունքի գործոնների 
(§Æնքնավստահություն¦, §Æնքնակառա-
վարում¦, §Այլ մարդկանց վերաբերմունք¦, 
§Æնքնարժևորում¦,  §Æնքնաընդունում¦) 
բարձր ցուցանիշներ:

P<0,01 հավաստիությամբ ուժեղ 
դրական համահարաբերակցական կապեր 
են դրսևորվել նաև ինքնակտուալիզացիայի 
8 գործոնների (§Ժամանակի մեջ կողմնո-
րոշում¦ (r=0,475), §Մարդու բնույթի 
վերաբերյալ պատկերացումներ¦ (r=0,438),   
§Ճանաչողական պահանջմունք¦ (r=524), 
§Æնքնուրույնություն¦ (r=0,443), §Æնքնա- 
համակրանք¦ (r=0,610), §Սպոնտանու-
թյուն¦ (r=0,523), §Շփվողականություն¦ 
(r=0,568), §Ճկունություն հաղորդակցվելիս¦ 
(r=0,513) և հանդուրժողականության միջև, 
ինչը վկայում է այն մասին, որ բարձր 

հանդուրժողականություն ունեցող անձինք 
ապրում են ներկայով, §այստեղ և հիմա¦ 
սկզբունքով, ունեն ինքնուրունության 
և սպոնտանության բարձր մակարդակ, 
նորի ճանաչողության անշահախնդիր 
ձգտում, օժտված են այլ մարդկանց 
հետ անկեղծ, ազնիվ, բարյացակամ 
և ներդաշնակ հարաբերություններ 
ստեղծելու ունակությամբ, հաղորդակցվող 
են և ճկունություն են դրսևորում 
հաղորդակցվելիս:

P<0,05 հավաստիությամբ համեմատա- 
բար թույլ դրական համահարա-
բերակցական կապեր են նկատվել 
հանդուրժողականության և ինքնաակտու-
ալիզացիայի §Արժեքներ¦ (r=0,479), 
§Ստեղծարարություն¦ (r=0,500) և §Æնքնա-
հասկացում¦ (r=0,388) գործոնների միջև:

Մեր հետազոտությունների արդյունքում 
P<0,05 հավաստիությամբ հակադարձ 
կապեր են դրսևորվել տղամարդու 
կերպարի §Առնականություն¦ գործոնի և 
ինքնաակտուալիզացիայի §Ժամանակի 
մեջ կողմնորոշում¦ (r=-229) ու §Ճանա-
չողական պահանջմունք¦ (r=-243) 
գործոնների    միջև:    P<0,01    հավաստիությամբ 
ուժեղ դրական համահարաբերակցական 
կապեր են դրսևորվել տղամարդու 
կերպարում §Կանացիություն¦ գործոնի և 
ինքնաակտուալիզացիայի 8 գործոնների 
միջև (§Ժամանակի մեջ կողմնորոշում¦ 
(r=0,268), §Արժեքներ¦ (r=0,321), §Մարդու 
բնույթի վերաբերյալ պատկերացումներ¦ 
(r=0,324), §Ճանաչողական պահանջմունք¦ 
(r=0,291), §Ստեղծարարություն¦ (r=0,273) 
§Æնքնուրույնություն¦ (r=0,261), §Æնքնա- 
համակրանք¦ (r=0,313) և §Շփվողա-
կանություն¦ (r=0,348): Կնոջ կեր-
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պարում  P<0,01 հավաստիությամբ դրա- 
կան համահարաբերակցական կապեր 
են դիտվել §Առնականություն¦ գործոնի 
և ինքնաակտուալիզացիայի §Ժամանակի 
մեջ կողմնորոշում¦ (r=0,263), §Ստեղծա-
րարություն¦ (r=0,255) §Æնքնահաս- 
կացում¦ (r=0,362),    §Æնքնահամակրանք¦ 
(r=0,384) գործոնների միջև: 

P<0,05 հավաստիությամբ համեմա- 
տաբար թույլ դրական համահարա-
բերակցական կապեր են նկատվել   
կնոջ   կերպարում   §Կանացիություն¦ 
գործոնի և ինքնաակտուալիզացիայի 
§Æնքնուրույնություն¦ գործոնի միջև (r=-
0,200):

Մեր կողմից կատարված 
հետազոտությունների վերլուծության 
արդյունքում տարիքային կարծրա-
տիպային պատկերացումների և 
ինքնաակտուալիզացիայի 10 գործոնների 
(§Ժամանակի մեջ կողմնորոշում¦ (r=-
0,429), §Արժեքներ¦ (r=-0,344),    §Մարդու 
բնույթի վերաբերյալ պատկերացումներ¦ 
(r=-353), §Ճանաչողական պահանջմունք¦ 
(r=-393), §Ստեղծարարություն¦ (r=-
0,300), §Æնքնահասկացում¦ (r=-
0,276), §Æնքնահամակրանք¦ (r=-
0,384),   §Սպոնտանություն¦ (r=-0,332),   
§Շփվողականություն¦  (r=-0,374), 
§Ճկունություն հաղորդակցվելիս¦ (r=-
0,267) միջև դիտվել են ուժեղ դրական 
համահարաբերակցական կապեր:

P<0,01 հավաստիությամբ ուժեղ 
դրական համահարաբերակցական 
կապեր են դիտարկվել նաև 
մասնագիտական կարծրատիպերի և 
ինքնաակտուալիզացիայի 9 գործոնների 
միջև (§Ժամանակի մեջ կողմնորոշում¦ (r=-

0,313), §Արժեքներ¦ (r=-0,386),    §Մարդու 
բնույթի վերաբերյալ պատկերացումներ¦ 
(r=-420), §Ճանաչողական պահանջմունք¦ 
(r=-415), §Ստեղծարարություն¦ (r=-
0,371), §Æնքնուրույնություն¦ (r=-
0,285), §Æնքնահասկացում¦ (r=-0,232), 
§Æնքնահամակրանք¦ (r=-0,415), 
§Շփվողականություն¦ (r=-0,408), 
§Ճկունություն հաղորդակցվելիս¦ (r=-
0,344):

Աñդյունքնեñի քննաñկում
Այսպիսով, փորձարարական 

հետազոտության արդյունքները 
հավաստում են մեր վարկածը 
այն մասին, համաձայն որի անձի 
կարծրատիպայնության մակարդակի 
և անձնային աճի միջև առկա է 
հակադարձ համահարաբերակցական 
կապ: àրքան բարձր է անձնային աճի 
մակարդակը, այնքան ցածր է նրա 
կարծրատիպային պատկերացումների 
արտահայտվածության մակարդակը և 
ընդհակառակը:

Ե½ñակաóություննեñ
Սոցիալական կարծրատիպերի 

և անձնային աճի միջև առկա 
է փոխկապակցվածություն և 
փոխպայմանավորվածություն:

Անձնային աճի դրսևորման մակարդակի 
և անձի կարծրատիպայնության 
միջև գոյություն ունի հակադարձ 
կորելյացիոն կապ. որքան բարձր 
է անձնային աճի մակարդակը, 
այնքան ցածր է անձի հոգեկանում 
կարծրատիպային պատկերացումների 
արտահայտվածության մակարդակը և 
ընդհակառակը:

Սոցիալական կարծրատիպերը խոչընդ- 

Ա.Ն. Նազարյան
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ոտում են անձի լիարժեք և բազմակողմանի 
զարգացմանը, լիակատար ինքնադրսևոր-
մանն ու ինքնիրացմանը:

Գñականություն
1. Հակոբյան Ն. Նազարյան 
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հիմնախնդիրը հոգեբանության մեջ. 
տեսական և մեթոդաբանական 
մ ո տ ե ց ո ւ մ ն ե ր ը / Ա ր դ ի ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն 
հինախնդիրները. փիլիսոփայական և 
հոգեբանական հիմնախնդիրներ: ԵՊՀ 
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2004. – 384 с. 
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