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կամավՈրի ՕԳնՈՂական ԴիրՔՈրՈՇՈՒմնԵրն  
անՁի նՈՒՅնականՈՒԹՅան  
կաՌՈՒՑվաԾՔՈՒմ

Լիլիթ Ավետիսյան 
Սոնա Մանուսյան

ներածություն

Կա մա վո րությու նը վեր ջին մի քա նի հար յու րամ յակ նե րում լայ նո-
րեն տա րած վող սո ցիա լա կան եր ևույթ նե րից է, որն ու սում նա սիր վում և 
քն նարկ վում է տար բեր սո ցիա լա կան գի տություն նե րում, այդ թվում` հո գե-
բա նության մեջ: Այս տեղ հիմ նա կա նում դի տարկ վում են կա մա վո րա կան 
գոր ծու նեության դրդա պատ ճա ռա յին հա մա կար գը և կա մա վոր նե րի ալտ-
րուիս տա կան կամ օգ նո ղա կան վարքն ու դիր քո րո շում նե րը: Հո գե բա նա-
կան հե տա զո տություն նե րում և մո տե ցում նե րում հա ճախ բաց են թողն վում 
կա մա վո րա կան գոր ծու նեությունն ի րա կա նաց նող մար դու̀  կա մա վո րի 
անձ նա յին յու րա հատ կություն նե րը հենց կա մա վո րա կան գոր ծու նեության 
մեջ: Կա մա վո րի ան ձի կա ռուց ված քի հիմ նա րար բա ղադ րի չի՝ նույ նա կա-
նության դի տար կու մը հնա րա վո րություն է ըն ձե ռում պա տաս խա նել այն 
հար ցին, թե կա մա վոր կեր պով օգ նելն ան ձի Ես-կեր պա րի հետ ինչ առն-
չություն ու նի, և հատ կա պես դրա որ բա ղադ րի չով է պայ մա նա վոր ված:  

կա մա վո րություն և սոցիալամետ վարք

Հա մադ րե լով կա մա վո րություն (անգլ. volunteerism) հաս կա ցության՝ տար-
բեր հե ղի նակ նե րի ա ռա ջար կած սահ մա նում նե րը՝ կա րող ենք նշել, որ այն 
ան հա տի կող մից գի տակց ված սո ցիա լա կան օգ նո ղա կան գոր ծո ղություն է, 
որն ան մի ջա կա նո րեն ուղղ ված չէ ֆի նան սա կան վար ձատ րության ստաց-
մա նը, ար տա հայ տում է մար դու ա զատ ընտ րությունն ա ռանց ստի պո ղության 
կամ պար տա կա նություն նե րի և  ուղղ ված է ու րիշ նե րի օգ տին [1, 3, 6, 8]: 

Իսկ Ի. լև դե րը հա վե լում է, որ կա մա վո րությու նը շա հա վետ գոր ծու-
նեություն է ինչ պես օգ նություն ստա ցող նե րի, այն պես էլ կա մա վոր նե րի 
հա մար, քա նի որ այն տա լիս է սո ցիա լա կան հա րա բե րություն նե րի կա ռուց-
ման, բա րո յա կան և կ րո նա կան սկզբունք նե րի դրսևոր ման, նոր հմտություն-
նե րի ու ըն կեր նե րի ձեռք բեր ման և պի տա նի ու օգ տա կար լի նե լու հնա րա-
վո րություն: Հետ ևա բար, կա մա վո րա կան գոր ծու նեությունն, ուղղ ված լի նե լով 
ու րի շի բա րե կե ցությա նը, ու նի կազ մա կերպ ված և կա նո նա կարգ ված, ինչ պես 
նաև, վեր ջին հաշ վով, փոխ շա հա վետ բնույթ [2]:
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Կա մա վո րա կան գոր ծու նեությու նը բո վան դա կա յին ա ռու մով կա պակց-
ված է «ալտ րուիզմ» (այ լա սի րություն) կամ «ալտ րուիս տա կան (այ լա սի-
րա կան) գոր ծու նեություն», «պրո սո ցիա լա կան վարք» կամ «օգ նո ղա կան 
վարք» հաս կա ցություն նե րին և  եր բեմն նույ նաց վում է նրանց հետ: Սա կայն 
վե րոնշ յալ հաս կա ցություն նե րի բո վան դա կա յին կող մի ման րա մասն 
դի տար կումն ի մաս տա յին տա րան ջատ ման հնա րա վո րություն է տա լիս: 
Այս պես, ալտ րուիզ մը (լատ. alter՝ ու րի շը) օգ նե լու դիր քո րո շում է` ա ռանց 
որ ևէ պարգ ևատր ման ակն կա լի քի, ո րի հիմ քում ըն կած են ան ձի հատ-
կություն նե րը և վե րա բեր մունքն այլ ան ձանց նկատ մամբ: Ալտ րուիս տա կան 
դիր քո րո շում նե րը կա րող են ըն կած լի նել ան ձի կող մից դրսևոր վող օգ նո-
ղա կան գոր ծո ղություն նե րի հիմ քում (ալտ րուիս տա կան գոր ծու նեություն): 
Իսկ պրո սո ցիա լա կան վար քը նե րա ռում է սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության 
օգ նո ղա կան ցան կա ցած գոր ծո ղություն` հիմն ված ան ձի դրդա պատ ճառ-
նե րի վրա, ո րոնք կա րող են լի նել ինչ պես ալտ րուիս տա կան, այն պես էլ 
ե սա կենտ րոն: Հետ ևա բար, պրո սո ցիա լա կան վար քը մի եր կայնք է, ո րի մի 
ծայ րին գտնվում են ալտ րուիս տա կան դրդա պատ ճառ նե րով կա տար վող 
անձ նա զոհ գոր ծո ղություն նե րը, մյուս ծայ րին` ինք նա հե տաքրք րության 
դրդա պատ ճառ նե րով կա տար վող ե սա կենտ րոն գոր ծո ղություն նե րը: 

Հա մա ձայն Շ. Թեյ լո րի, լ. Պեպ լաուի և Դ. Սիեր սի՝ կա մա վո րա կան գոր-
ծու նեությու նը պրո սո ցիա լա կան գոր ծու նեության ե րեք տե սակ նե րից մեկն 
է, ո րը, դրսևոր վե լով կա մա վո րա կան կազ մա կեր պություն նե րի կամ ան հատ-
նե րի մի ջո ցով, օգ նություն է տա լիս մի լիո նա վոր մարդ կանց: Այն կա մա վոր 
սկզբուն քով ժա մա նա կի, ծա ռա յություն նե րի և գու մա րի տրա մադ րումն է 
հա սա րա կությու նում առ կա սո ցիա լա կան խնդիր նե րին [13]: 

Հետ ևա բար, «պրո սո ցիա լա կան գոր ծու նեությու նը կամ վար քը» ընդ-
հան րա կան և լայն հաս կա ցություն է, ո րը նե րա ռում է «ալտ րուիզմ» և 
«կա մա վո րություն», ինչ պես նաև «ալտ րուիս տա կան գոր ծու նեություն» 
և «կա մա վո րա կան գոր ծու նեություն» հաս կա ցություն նե րը, ո րոնք դրա 
դրսևոր ման ձևերն են: 

կա մա վո րություն և կա մա վո րի օգ նո ղա կան դիր քո րո շում ներ

Դի տար կե լով օգ նո ղա կան վար քը որ պես ե սա կենտ րոն կամ այ լա կենտ-
րոն ուղղ վա ծություն ու նե ցող գոր ծո ղություն նե րի ամ բող ջություն՝ կա րող 
ենք են թադ րել, որ դրա եր կու ձևե րը` ալտ րուիս տա կան և կա մա վո րա կան 
գոր ծու նեություն նե րը, նույն պես ու նեն և՛ ե սա կենտ րոն, և՛ այ լա կենտ րոն 
ուղղ վա ծություն ներ: Ե սա կենտ րոն ուղղ վա ծությու նը մենք ան վա նում ենք 
ե սա սի րա կան դիր քո րո շում ներ, իսկ այ լա կենտ րոն ուղղ վա ծություն նե րը 
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(ու րիշ անձ կամ հա սա րա կություն)՝ ալտ րուիս տա կան դիր քո րո շում ներ: 
Այս պի սով, կա մա վո րա կան և  ալտ րուիս տա կան գոր ծու նեություն ներն 
օգ նո ղա կան գոր ծու նեության ձևեր են, ո րոնց հիմ քում ըն կած օգ նո ղա կան 
դիր քո րո շում նե րը կա րող են լի նել և՛ ու րի շին օգ նե լու հակ վա ծություն, և՛ 
սե փա կան ան ձի հա մար ձեռք բե րում ներ ու նե նա լու ձգտում: 

Կենտ րո նա նա լով միայն կա մա վո րա կան գոր ծու նեության հիմ քում 
ըն կած դիր քո րո շում նե րի հա մա կար գի վրա՝ հարկ է նշել, որ կա մա վոր-
ներն ի րենց անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րով օգ նության հակ ված 
մար դիկ են, և ն րանց մեջ գե րա կա յում են հենց օգ նո ղա կան դիր քո րո շում-
նե րը [8]: Այդ դիր քո րո շում նե րը կա րող են լի նել ինչ պես ե սա կենտ րոն, այն-
պես էլ այ լա կենտ րոն ուղղ վա ծության: Հետ ևա բար, կա մա վո րա կան գոր-
ծու նեության հիմ քում ըն կած է օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա կարգ, 
որ տեղ կա րող են գե րա կա յել և հա մա պա տաս խա նա բար դրսևոր վել կամ 
ե սա կենտ րոն օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րը (անձ նա յին ուղղ վա ծության 
դիր քո րո շում ներ), կամ այ լա կենտ րոն օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րը 
(սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության դիր քո րո շում ներ): Այ սինքն` ան կախ նրա-
նից, թե օգ նո ղա կան դիր քո րո շում ներն ինչ ուղղ վա ծություն ու նեն` անձ նա-
յին, թե սո ցիա լա կան, դրանք դրսևոր վում են միև նույն ձևով` օգ նո ղա կան 
վար քով, մաս նա վո րա պես` կա մա վո րա կան գոր ծու նեությամբ:

Միև նույն ժա մա նակ, կա մա վո րի օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի 
հա մա կար գում անձ նա յին և սո ցիա լա կան ուղղ վա ծություն նե րի տա րա-
բա ժա նումն անհ րա ժեշտ է դի տար կել ոչ թե բևեռ նե րի, այլ եր կայ նա կան 
ա ռանց քի ձևով: Այ սինքն՝ անձ նա յին ուղղ վա ծությու նից դե պի սո ցիա լա-
կան ուղղ վա ծություն ա ռանց քում հնա րա վոր է ա ռանձ նաց նել օգ նո ղա-
կան դիր քո րո շում նե րի ուղղ վա ծության մի քա նի մա կար դակ ներ՝ պայ-
մա նա վոր ված ի րա վի ճա կով և  այն պատ ճառ նե րով, ո րոնք ըն կած են 
գոր ծու նեության կա տար ման հիմ քում: Հետ ևա բար, մենք ա ռա ջար կում 
ենք օգ տա գոր ծել «օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա
ծության մա կար դակ» հաս կա ցությու նը, ո րը բնո րո շում է այն, թե տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում կա մա վո րի օգ նո ղա կան դիր քո րո շում ներն ինչ ուղղ վա-
ծություն ու նեն անձ նա յին-սո ցիա լա կան ա ռանց քում: Հիմն վե լով մի շարք 
հե ղի նակ նե րի հե տա զո տա կան տվ յալ նե րի վրա՝ քննար կենք օգ նության 
ցու ցա բեր ման տար բեր ի րա վի ճակ ներ և  ա ռանձ նաց նենք օգ նո ղա կան 
դիր քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության մա կար դակ նե րը: Այս-
պես, կա մա վո րա կան գոր ծու նեության հիմ քում կա րող են ըն կած լի նել 
կա մա վոր նե րի անձ նա յին գծե րը, անձ նա յին շա հը կամ սե փա կան ան ձով 
հե տաքրքր վա ծությու նը [նույն տե ղում]: Այս դեպ քում կա մա վո րի օգ նո-
ղա կան դիր քո րո շում ներն անձ նա յին-սո ցիա լա կան ա ռանց քում ուղղ ված 
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են դե պի անձ նա յի նը, հետ ևա բար՝ կա րող ենք ա ռանձ նաց նել օգ նո ղա կան 
դիր քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության անձ նա յին մա կար դա կը: 

Կա մա վո րա կան գոր ծու նեության հիմ քում կա րող են ըն կած լի նել նաև 
նշա նա կա լի մարդ կանց օգ նություն ցու ցա բե րե լու դիր քո րո շում նե րը: Դ րա 
մա սին են վկա յում Ա. Օ մո տո յի (A. Omoto, 2002), Դ. Հաս կի-լ ևեն թա լի, Ա. 
բեն-Ա րիեի և Գ. Մել թո նի (D. Haski-Leventhal, B. Arieh, G. Melton, 2008) կող-
մից ի րա կա նաց ված հե տա զո տություն նե րի տվյալ նե րը, հա մա ձայն ո րոնց` 
ո րոշ դեպ քե րում մար դիկ հակ ված են օգ նություն ցու ցա բե րել ի րենց մոտ 
մարդ կանց, մաս նա վո րա պես` ըն կեր նե րին և բա րե կամ նե րին կամ հար-
ևան նե րին [մեջ բեր ված է ըստ 8, էջ 279-280]: Հետ ևա բար, այս դեպ քում 
կա րող ենք խո սել օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա
ծության մի ջանձ նա յին մա կար դա կի մա սին: 

Կա մա վո րա կան գոր ծու նեության հիմ քում ըն կած գոր ծոն նե րից մեկն 
էլ կա րող է հան դի սա նալ ո րո շա կի սո ցիա լա կան խմբին պատ կա նե լության 
զգա ցու մը: Ս. Սա ռա սո նը (S. Sarason, 1974) նշում է, որ երբ անձն ի րեն 
զգում է մեծ կո լեկ տի վի մի մաս, ալտ րուիզ մը հան դի սա նում է ան ձի՝ հան-
րույ թին հո գե բա նա կան պատ կա նե լության ի մաս տը [նույն տե ղում, էջ 278]: 
Իսկ Մ. Օ կա նը և Ջ. Մի շե լը (M. Okun, J. Mischel, 2006) նշում են, որ կա մա-
վո րությու նը կապ ված է հան րույ թի մի մաս լի նե լու զգաց ման հետ եր կու 
ճա նա պար հով. կա մա վո րությունն ա վե լաց նում է հան րույ թի մի մաս լի նե լու 
ի մաս տը, և հան րույ թի մի մաս լի նե լու զգա ցու մը հան դի սա նում է ա պա գա 
կա մա վո րության կա տար ման ցու ցա նիշ [նույն տե ղում 8, էջ 279]: Աս վա ծը 
թույլ է տա լիս խո սել օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա
ծության սո ցիալկո լեկ տիվ մա կար դա կի մա սին: 

Մ յուս կող մից, կա մա վո րա կան գոր ծու նեության հիմ քում ըն կած գոր-
ծոն նե րի շար քին կա րող են դաս վել մշա կու թա յին կամ խմբա յին գոր ծոն-
նե րը: Ան հա տի պատ կա նե լությու նը որ ևէ սո ցիա լա կան խմբին կամ մշա-
կույ թին ազ դե ցություն է ու նե նում ան ձի օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի վրա 
[14]: Ուս տի, այս դեպ քում մենք կա րող ենք ա ռանձ նաց նել օգ նո ղա կան դիր-
քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության մշա կու թա յին մա կար դա կը: 

Կա մա վո րա կան գոր ծու նեության հիմ քում կա րող է ըն կած լի նել նաև 
ան ձի ար ժե քա յին հա մա կար գը: լ. Սա գի վը և Շ. Շ վար ցը նկա րագ րում են 
10 անձ նա յին ար ժեք ներ, ո րոնք ազ դե ցություն են ու նե նում ան ձի դիր քո րո-
շում նե րի և վար քի վրա: Այդ ար ժեք նե րից ա ռա վել ազ դե ցիկ է բար յա ցա-
կա մության (benevolence) ար ժե քը, ո րը նե րա ռում է ու րի շի բա րե կե ցությու նը, 
պա տաս խա նատ վության և ն վիր վա ծության ձգտու մը, ու րիշ նե րի հետ 
ազ նիվ հա րա բե րություն նե րը և  օգ նության ցու ցա բե րու մը դիսթ րե սի ժա մա-
նակ: Այս ա մե նը հիմք է հան դի սա նում, որ պես զի մենք ա ռանձ նաց նենք 
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օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության ու նի վեր սա լիս
տա կան կամ հա մա մարդ կա յին մա կար դա կը, որն, ար տա հայ տե լով ներք-
նայ նաց ված ար ժեք ներ և գա ղա փար ներ, կա րող է ուղղ ված լի նել ինչ պես 
դե պի սո ցիա լա կան, այն պես էլ դե պի անձ նա յին հար թություն [11]:

Այս պի սով՝ մենք ա ռանձ նաց րինք «օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի 
սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության մա կար դակ» հաս կա ցությու նը, ո րը բնո րո շում 
է այն, թե կա մա վո րա կան գոր ծու նեության հիմ քում ըն կած ան ձի օգ նո ղա կան 
դիր քո րո շում ներն ուր են ուղղ ված` դե պի ար տա քին եր ևույթ նե րը (այլ մար-
դիկ, խումբ, հա սա րա կություն, մշա կույթ), թե դե պի սե փա կան ան ձը (անձ-
նա յին շահ, ինք նա հե տաքրք րություն), թե եր կու սի հա մադ րությու նը (մարդ-
կություն): Հա մա պա տաս խա նա բար, մենք ա ռանձ նաց նում ենք օգ նո ղա կան 
դիր քո րո շում նե րի ուղղ վա ծության հինգ մա կար դակ՝ անձ նա յին, մի ջանձ նա
յին, սո ցիալկո լեկ տիվ, մշա կու թա յին և  ու նի վեր սա լիս տա կան (հա մա մարդ
կա յին), ո րոնք կազ մում են ամ բող ջա կան հա մա կարգ, և կախ ված ի րա կա-
նաց վող կա մա վո րա կան գոր ծու նեության բնույ թից՝ կա րող է գե րա կա յել և 
հա մա պա տաս խա նա բար դրսևոր վել դրան ցից մե կը կամ մի քա նի սը: 

կա մա վո րություն և կա մա վո րի նույ նա կա նության 
կա ռուց վածք

Կա մա վո րի կող մից սե փա կան ան ձի ըն կա լու մը` նույ նա կա նության 
կա ռույ ցը, ըստ սո ցիալ-կոգ նի տիվ մո տեց ման մենք դի տար կում ենք դիր-
քո րո շում նե րի հա մա կար գի ձևով, ո րոնք ուղղ ված են սե փա կան ան ձին 
և ձ ևա վո րում են սե փա կան ան ձի մա սին պատ կե րա ցում ներն ու վե րա-
բեր մուն քը: Կա մա վո րի նույ նա կա նությու նը փոխ կապ ված է սո ցիա լա կան 
մի ջա վայ րի հետ և կախ ված լի նե լով ան ձի ինք նըն կա լու մից ու ինք նա հաս-
կա ցու մից` ազ դե ցություն է ու նե նում ան ձի գոր ծու նեության և  ինք նա ներ-
կա յաց ման վրա:

Սո ցիալ-կոգ նի տիվ ուղ ղության ներ կա յա ցու ցիչ ներ Մ. բ րի վե րը և Ու. 
Գարդ ներն ան ձի նույ նա կա նությու նը կամ Ես-կոն ցեպ ցիան դի տար կում են 
որ պես ե րեք` ան հա տա կան, մի ջանձ նա յին և կո լեկ տիվ մա կար դակ նե րից 
բաղ կա ցած դիր քո րո շում նե րի և պատ կե րա ցում նե րի ամ բող ջություն` ուղղ-
ված սե փա կան ան ձին և շր ջա կա մի ջա վայ րին: Ան հա տա կան մա կար դա-
կում նրանք ա ռանձ նաց նում են անձ նա յին Ես-ը` որ պես նույ նա կա նության 
բա ղադ րիչ, որն ան ձի՝ ու րիշ նե րից տար բեր վե լու գի տակ ցումն է: Մի ջանձ-
նա յին մա կար դա կում ա ռանձ նաց նում են մի ջանձ նա յին Ես-ը, ո րը կապ-
վում է նշա նա կա լի մարդ կանց հետ կապ վա ծության և դե րա յին փոխ հա-
րա բե րություն նե րի հետ, իսկ խմբա յին մա կար դա կում` կո լեկ տիվ Ես-ը, 
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որն ան ձի պատ կա նե լության զգա ցումն է որ ևէ սո ցիա լա կան խմբի: Ես-ի 
այս ե րեք բա ղադ րիչ նե րը հան դի սա նում են նրա տար բեր մա կար դակ-
նե րը, և մար դու ինք նո րո շու մը տե ղա կայ ված է «Ես»-ի և « Մենք»-ի միջև: 
Կախ ված այդ ինք նո րոշ ման փո փո խությու նից` փո փոխ վում են նաև մար-
դու ինք նա հաս կաց ման բո վան դա կությու նը, ինք նագ նա հատ ման ու դիր-
քո րո շում նե րի հա մա կար գը և սո ցիա լա կան մո տի վա ցիա յի բնույ թը [4]: 
Վեր ջին եր կու̀  մի ջանձ նա յին և կո լեկ տիվ մա կար դակ ներն, ի րենց հեր թին, 
մենք կմիա վո րենք սո ցիա լա կան մա կար դա կի մեջ, որն ար տա հայ տում է 
ան ձի ներ կա յա նա լը սո ցիա լա կան մի ջա վայ րին հա մե մատ վե լու մի ջո ցով: 
նույ նա կա նության բա ղադ րիչ նե րը գտնվում են հիե րար խիկ փոխ հա րա բե-
րության մեջ, այ սինքն՝ կախ ված ի րա վի ճա կից, ան ձի մեջ գե րա կա յում է 
այդ բա ղադ րիչ նե րից որ ևէ մե կը՝ ար տա հայ տե լով ան ձի դիր քո րո շում ներն 
ինչ պես դե պի սե փա կան ան ձը, այն պես էլ դե պի շրջա կա մի ջա վայ րը: Ան ձի 
նույ նա կա նությու նը, հան դի սա նա լով 4 բա ղադ րիչ նե րի դի նա միկ հա մա-
կարգ, պահ պա նում է իր ամ բող ջա կա նությու նը: Ի րա վի ճա կից կամ գոր-
ծու նեության բնույ թից կախ ված՝ ար տա հայտ վում է դրա բա ղադ րիչ նե րից 
որ ևէ մե կը կամ մի քա նի սը միա ժա մա նակ` ար տա հայտ վե լով սե փա կան 
ան ձին և  ար տա քին մի ջա վայ րին ուղղ ված դիր քո րո շում նե րով [4, 7, 9, 12]: 

Այս պի սով, ե թե մենք կա մա վո րա կան գոր ծու նեությու նը դի տար կենք 
որ պես ու րույն ի րա վի ճակ, ա պա կա մա վո րի նույ նա կա նության հա մա-
կար գում պետք է ակ տի վա նա նույ նա կա նության բա ղադ րիչ նե րից կա՛մ 
մե կը, կա՛մ մի քա նի սը, ո րոնք փոխ կա պակց ված են այդ գոր ծու նեության 
կա տար ման հիմ քում ըն կած օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի հետ: Հետ ևա-
բար, ա վե լի վե րը նկա րագր ված՝ կա մա վոր նե րի օգ նո ղա կան դիր քո րո շում-
նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության մա կար դակ նե րը և նույ նա կա նության 
մա կար դակ նե րը հատ վում են կա մա վո րա կան գոր ծու նեության հիմ քում 
ըն կած դիր քո րո շում նե րի հա մա կար գում` ար տա հայ տե լով ան ձի վե րա բեր-
մուն քը սե փա կան ան ձին և շր ջա կա մի ջա վայ րին: 

հե տա զո տության մե թո դա բա նությու նը

Կա մա վո րա կան գոր ծու նեության դիր քո րո շում նե րի հա մա կար գի 
կա ռուց ված քա յին և բո վան դա կա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րը պար-
զա բա նե լու հա մար մենք ի րա կա նաց րել ենք փոր ձա րա րա կան հե տա զո-
տություն: Վեր ջի նիս հիմ նա կան նպա տակն է դուրս բե րել կա մա վոր նե րի 
դիր քո րո շում նե րի հա մա կար գում վե րը նկա րագր ված սո ցիա լա կան ուղղ-
վա ծության 5 մա կար դակ նե րում օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի և նույ նա-
կա նության 4 մա կար դակ նե րում ան ձի և շր ջա կա աշ խար հի նկատ մամբ 
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դիր քո րո շում նե րի փոխ կա պակց վա ծությու նը և փո խա դարձ պայ մա նա վոր-
վա ծությու նը: Հե տա զո տությունն ի րա կա նաց վել է 2013թ. հուն վար-ապ րիլ 
ա միս նե րին 97 ան ձանց հետ, ո րոն ցից 61-ը կա մա վո րության փորձ ու նե-
ցած ան ձինք են` կա մա վոր ներ, իսկ 36-ը՝ ոչ կա մա վոր ներ, ով քեր հան դի-
սա նում են ստու գիչ խումբ և  ընտր վել են կա մա վոր նե րի խմբի ան դամ նե րի 
սե ռա յին, տա րի քա յին, մաս նա գի տա կան չա փա նիշ նե րին հա ման ման: 
Հե տա զո տա կան աշ խա տան քում օգ տա գոր ծել ենք հար ցա թեր թի, անձ նա-
յին հար ցա րան նե րի և վի ճա կագ րա կան վեր լու ծության մե թոդ ներ: Կի րառ-
վել են հետև յալ մե թո դի կա նե րը. 

•	 Ալտ րուիս տա կան դիր քո րո շում նե րի ինք նագ նա հատ ման հար ցա-
րան, ո րը դուրս է բե րում ան ձի` օգ նե լու հակ վա ծության մա կար-
դա կը [10]:

•	 Օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի ակ տի վաց ման ու սում նա սիր ման հար-
ցա րան, ո րը մշակ վել է մեր կող մից: Այն բաղ կա ցած է 2 մա սից, ո րոն-
ցից ա ռա ջի նը դուրս է բե րում ի րա վի ճա կա յին, իսկ երկ րոր դը̀  ընդ հա-
նուր օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րը սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության 5 
մա կար դակ նե րում՝ անձ նա յին, մի ջանձ նա յին, սո ցիալ-կո լեկ տիվ, մշա-
կու թա յին, ու նի վեր սալ: Մե թո դի կա յի ա ռա ջին մասն ( Մաս I), իր հեր-
թին, բաղ կա ցած է 2 կե տից: յու րա քանչ յուր կե տում ներ կա յաց ված է 
ի րա վի ճակ, որ տեղ ակն կալ վում է օգ նության ցու ցա բե րում: Ա ռա ջին 
կե տում ներ կա յաց ված է ի րա վի ճակ, որ տեղ օգ նություն պետք է ցու-
ցա բե րել օգ նության կա րիք ու նե ցող մար դուն, իսկ երկ րորդ կե տում՝ 
օգ նություն խնդրող մար դուն: յու րա քանչ յուր կե տի հա մար հե տա-
զոտ վողն իր կող մից ցու ցա բեր վող օգ նության հա վա նա կա նությու նը 
գնա հա տում է 1-ից 4 բա լա յին սանդ ղա կով: Գ նա հա տու մը հե տա զոտ-
վո ղը կա տա րել է սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության 4 մա կար դակ նե րից 
յու րա քանչ յուր տար բե րա կի հա մար̀  մի ջանձ նա յին (մոտ մար դիկ` 
ըն տա նի քի ան դամ ներ, ըն կեր ներ և  այլն), մի ջանձ նա յին-խմբա յին 
(ծա նոթ մար դիկ` հա րա զատ ներ, հար ևան ներ, աշ խա տա կից ներ/
հա մա կուր սե ցի ներ և  այլն), սո ցիալ-կո լեկ տիվ (սո ցիա լա կան խմբին 
պատ կա նող անձ), մշա կու թա յին (այլ մշա կույ թի ներ կա յա ցու ցիչ), 
ու նի վեր սա լիս տա կան (ան ծա նոթ, մարդ կություն, հա սա րա կություն): 
Հար ցա րա նի երկ րորդ մա սը ( Մաս II) բաղ կա ցած է 25 պնդու մից, 
ո րոնց հետ հա մա ձայ նության աս տի ճա նը հե տա զոտ վո ղը գնա հա-
տում է 1-ից 5 բա լա յին սանդ ղա կով: Հար ցա րա նի 25 պնդում նե րը 
բաշխ ված են ըստ վե րոնշ յալ 5 սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության մա կար-
դակ նե րի̀  անձ նա յին (օ րի նակ` «Ե թե ես օգ նեմ այլ մար դու, ա պա 
կու նե նամ բա վա րար վա ծության զգա ցում», «Ինձ բնո րոշ գծե րից է 
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այլ մարդ կանց օգ նե լը»), մի ջանձ նա յին (օ րի նակ` «Ես կօգ նեմ իմ 
շրջա պա տի այն մարդ կանց, ո րոնց բա րե կե ցությու նը կար ևոր է ինձ 
հա մար», «Ես կտամ իմ աշ խա տած գու մա րը քրոոջս/եղ բորս, ե թե նա 
դրա կա րիքն ու նե նա»), սո ցիալ-կո լեկ տիվ (օ րի նակ` «Ես կմո տե նամ 
փո ղո ցում ըն կած ծեր տղա մար դուն/կնո ջը և կ բարձ րաց նեմ նրան», 
«Ես հակ ված եմ օգ նել մարդ կանց, ո րով հետև այդ պես է ըն դուն ված 
իմ շրջա պա տի/շրջա նի մարդ կանց մոտ»), մշա կու թա յին (օ րի նակ` «Ես 
կօգ նեմ այլ ազ գի ներ կա յա ցուց չին, ե թե նա ինձ դի մի ինչ-որ հար ցով/
խնդրան քով», « Մարդ կանց պետք է օգ նել ան կախ ազ գա յին պատ-
կա նե լությու նից») և  ու նի վեր սա լիս տա կան (օ րի նակ` «Ե թե դու օգ նես 
ան ծա նո թին, ա պա մի օր էլ քեզ կօգ նեն», « բո լոր մար դիկ ար ժա նի են 
օգ նություն ստա նա լու»): ( Հար ցա րանն իր եր կու մա սե րով ներ կա յաց-
ված է Հա վել վա ծում):

•	 նույ նա կա նության աս պեկտ նե րի դուրս բեր ման հար ցա րան (Aspects 
of Identity Questionnaire (AIQ-IV)), որն ուղղ ված է նույ նա կա նության 
4` անձ նա յին, մի ջանձ նա յին, սո ցիա լա կան և կո լեկ տիվ բա ղադ րիչ-
նե րի դուրս բեր մա նը [5]: 

•	 Հար ցա թերթ̀ ուղղ ված հե տա զոտ վող նե րի անձ նա կան տվյալ նե րի և 
կա մա վո րա կան աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի դուրս բեր-
մա նը (մշակ ված մեր կող մից): Հար ցա թեր թը բաղ կա ցած է եր կու խումբ 
հար ցե րից: Ա ռա ջի նի մի ջո ցով դուրս են բեր վել անձ նա կան տվյալ ներ̀  
տա րի քը, սե ռը, մաս նա գի տությու նը, կրթությու նը, աշ խա տան քա յին 
փոր ձի առ կա յությու նը, ո րոնք անհ րա ժեշտ էին կա մա վոր նե րի և  ոչ 
կա մա վոր նե րի միա տար րության ճշգրտման հա մար և լ րաց վել են ընտ-
րան քի եր կու խմբե րի կող մից: Իսկ հար ցե րի երկ րորդ խում բը նա խա-
տես ված է ե ղել միայն կա մա վոր նե րի ընտ րան քի հա մար և  ուղղ ված է 
կա մա վո րա կան աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի դուր բեր-
մա նը̀ կա մա վո րա կան աշ խա տան քի ո լորտ, տևո ղություն, հա ճա խա-
կա նություն և մի ջազ գա յին կա մա վո րա կան փոր ձի առ կա յություն: 

•	 Վի ճա կագ րա կան և մա թե մա տի կա կան վեր լու ծության մե թոդ ներ̀  
կո րել  յա ցիոն (r-Pearson, r-Spearmen) և ռեգ րե սիոն վեր լու ծություն: 

հե տա զո տության արդ յունք նե րի վեր լու ծություն

Կա մա վոր նե րի նույ նա կա նության բա ղադ րիչ նե րի և  օգ նո ղա կան դիր-
քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության տար բեր մա կար դակ նե րի միջև 
բազ մա թիվ և ն շա նա կա լի կո րել յա ցիոն կա պեր են դիտ վել, ո րոնց ցու ցա նիշ-
նե րը ներ կա յաց ված են կո րել յա ցիոն մատ րի ցա յում (Աղ յու սակ 1).
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Աղ յու սակ 1. կա մա վոր նե րի նույ նա կա նության բա ղադ րիչ նե րի և   
օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի միջև կո րել յա ցիա ներ

 նու յ  - 
նա  կա- 

 նու  թյա ն 
բա ղ ադրիչ -

ն եր 

Օգնողա կա ն դի րքորոշ ում եր ի սոցիա լական  
ուղ ղվածության մ ակարդակներ

Ալտրուի ս -
տական

Ըն դհ . 
օգնո-

ղա կանԱնձն. Մ իջ-
անձն .

Մ իջանձ .
իրավի-

ճակայի ն

 Սոցիալ  - 
կոլեկ - 
տիվ

Մշա-
կու-

թային

Ունիվեր-
սալիս-
տական

Անձնային
r ,324* ,360** ,383** ,335** -, 02 4 ,340* * ,289* ,415**

(p) ,011 ,004 ,002 ,008 ,856 ,007 ,024 ,001

Միջանձ-
նային

r ,385** ,399** ,456** ,43 0* * - ,073* ,436** ,335** ,460**
(p) ,002 ,001 ,000 ,001 ,039 ,000 ,008 ,000

Սոցիալա-
կան

r ,406 ** ,2 37 ,263* ,374** -,111 ,271* ,261* ,244

(p) ,001 ,066 ,040 ,003 ,394 ,035 ,042 ,059

Կոլ եկ տի վ
r ,32 6* ,225 -,0 34  ,3 72** -,1 73 ,247 ,155 ,338**

(p )  ,01 0  ,081 ,7 95 , 003 , 183 ,05 5  ,234 ,008

 Ծանոթագրություն` r- կորել յաց իոն գործա կի ց (r-P earson,  r -Spear men ),  p-վիճ ակ ագրո րեն 
նշա ն ակ ա լ իության  գ որ ծակի ց,   * p < , 05  և ,01, p ** <  ,001

Այ սպես, նույնականության ան ձնայ ին  բաղադրիչը փոխ կա պակցված  
է օգնո ղակ ան դիրքորոշումների սոց իալ ակ ան ու ղղվ ած ության անձնային 
(r=.32 4, p=. 01 1), միջ անձնային (r =. 36, p=. 00 4) , սոցիալ-կոլեկտիվ (r=.3-
35, p= .00 8)  և ունիվերսալիստական (r= .3 4,  p=. 00 7) մակար դակն եր-
ի,  ինչ պես նա և ըն դհ անուր օգն ող ական (r=. 415 , p=.001 ) և ալտրուիս-
տական (r =. 289, p= .0 24 ) դի րք որոշումն եր ի հետ: ն ու յնակ անությա ն 
միջանձնային բաղադրիչի հե տ կո րե լ յացիոն կապեր են դրսևորե լ օգնող-
ակա ն դիրքորոշումների սոցիալա կան  ուղղվածության անձնային ( r=. 32 2, 
p= .01 1) , միջանձնային (r=.399,  p= .00 1) , սոցիա լ-կոլեկտիվ (r =.469, p= .0 00), 
մշակութային (r=- .073 , p=. 03 9) և ունիվերսալիստական ( r= .4 5, p =. 000)  
մակ ար դա կներ ը, ինչ պես  ն աև ընդ հան ու ր օգնողակ ան (r =.46, p= .0 00 ) և 
ա լտրուիստական  (r=.3 35 , p=.008)  դ իր քորո շումներ ը: նույնականության 
սոցիալա կա ն բաղադրիչի հետ կորել յաց իոն նշ անակալի կապեր են 
դրսևորե լ օգնող ակա ն դիրքորոշումների սոցիա լակ ան ու ղղվածու թյան 
անձնայ ին  (r=.32 6,  p =.010), միջանձնային (r =.25 7,  p= .0 40), սոցիալ-կոլեկտիվ 
(r= .3 65 , p= .0 04) մակա րդ ակ ները , ինչպ ես նաև ըն դհա նուր օգն ող ակ ան 
(r =.3 38 , p=.008) և  ալտր ու իս տական ( r= .2 61, p= .042)  դիրքոր ոշումները: 
նույնա կանության  կ ոլեկտիվ բաղադրիչը նշանակա լի  կոր ել յացիո ն կապ 
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ուն ի օգ նողակ ան դիր քորոշում ներ ի սոցիալ- կո լեկտի վ ուղղ ված ության 
մակարդ ակի հետ (r=.37 2,  p= .0 03): Վե րո նշ յալ բազմաթ իվ ն շան ակ ալի 
ու ժեղ  և թույլ կո րե լ յ ացի ոն կապե րի  ա ռկ այությունը  ցույ ց է տալի ս այն,  որ 
կամ ավորնե րի նու յն ականությա ն կառուցվ ած քա յին բա ղադրիչներ ը նշա-
նակա լի որե ն պա յման ավ որում են սո ցիալ ական ուղղվ ած ությա ն տարբեր 
մա կար դա կներում  օ գն ողակ ան դիր քոր ոշում ների  դր սև որ ման առա նձ նա-
հատկ ու թյուն ներ ը՝  ի տարբե րություն ոչ կ ամավոր ներ ի:

Ոչ  կամավորներ ի նույնակ անության բաղ ադրիչն եր ի և օ գն ող ական 
դիր քո րոշում ներ ի սոցիա լա կա ն ուղղվա ծու թյ ան տարբե ր մակարդա կն-
երի  միջև նշ անա կալի կորել յացիոն  կա պերն ավելի ս ակ ավա թի վ են, ք ան  
կ ամավ որների  պա րագ այ ում (կո րե լ յ ացիոն մ ատ րի ցան նե րկայացված է 
Ա ղ յ ուս ակ 2 -ում ). 

Աղյուսակ 2.  Ոչ կամ ավորներ ի նույնական ու թյ ան բ աղ ադրիչ ներ ի և  
օգնողա կա ն դի րքորոշ ում ներ ի միջև կո րելյացի աներ 

ն ույնա-
կանությ ան  
բաղադ  րիչ-

ներ

Օ գն ող ակ ան  դիրք որ ոշում երի սո ցի ալական  ուղղվ ածության  
մակարդակներ

Միջանձ-
նային

Սո ցի ալ- 
կ ոլ եկտիվ

Սոցիալ- 
կոլեկտիվ 

իրավիճակային

Մշակու-
թային

Ունիվեր-
սալիս- 
տ ակ ան

Ան ձնային r ,394* ,040 ,206 -,233 ,086
(p) ,017 ,816 ,22 9  ,171 ,619

Միջանձ նային
r ,263 ,229 ,292 ,043 -,153

(p) ,1 22 , 180 ,08 4 ,804 ,373 
Ս ո ց իա- 
 լա կան 

r ,293 ,315 ,396* -,208 -,113
(p )  ,0 82 ,0 62 ,017 , 224 ,513

Կոլեկտիվ r ,283 ,404* ,215 -,378* , 15 1
(p) ,094  ,01 5 ,207 ,0 23 ,378

Ծանո թա գրու թյուն`  r- կո րե լ յ աց իոն գործակ ից (r -P ea rson, r -S pe arme n) , p-վիճ ակ ագրո րեն 
նշ անա կալի ության գործակից * p< ,05 և  , 01 , p ** < ,0 01 

Այսպես, ն ույ նա կանության  կ ոլեկտիվ բաղադրիչը թույլ ա րտա-
հայտված ու ղիղ համեմատական կ ապ  ու նի  օգնող ակ ան դիրքորոշու-
մն եր ի ու ղղվ ածությ ան սոցիալ-կոլեկտի վ ( r= .404, p=.0 15) և հա կա դա րձ  
համե մատ ական կա պ` մ շակութ այ ին  մակ արդակի հե տ (r=-. 38 7, p=.02): 
Դ ա ցույ ց է տա լիս այ ն, որ  ոչ կա մավ որ ների` սեփակ ան խմ բին պատկանե-
լությ ու նը  կապված  է  ա յդ խ մբ ի անդ ամներին  օգ նություն ցուցաբերելու 
և ուրիշ մշակույթի նե րկ այաց ուցչին չօ գնելու  դի րք որոշմա ն հե տ:  նույն-
ակա նության սոցիալական բաղադրիչը թույլ կորե լ յ աց իոն կապ ու նի 
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օգն ող ական դի րքո րո շումների  ս ոցիա լ-կոլե կտ իվ  մա կարդակ ի ( r=. 39 4, 
p=.017), իսկ  նու յնական ության ան ձնային բա ղա դրի չը ̀ մի ջանձնա յի ն մ ակ-
արդակ ի հե տ (r=.3 94 , p=.0 17 ), քա նի ո ր նույնա կանության  բա ղա դրիչն եր ը 
և ս ոցիա լական ու ղղ ված ության  հա մա պատասխա ն մակար դա կն երը գտն-
վում են  առանցքի միևնու յն  կո ղմ ում: 

Կամավո րն երի և ոչ կամա վո րների օգնողա կան դիրք որո շումների 
և նույն ական ության  բ աղադրի չների  հ արաբերակցությունն ար տահ այ-
տող կորել յ ացիոն կապերի համեմատությունի ց նկատում են ք, որ կամա-
վորների  դ եպ քում ավ ել ի շատ են  բ ազմաթ իվ ուժեղ և թույլ կ որ ել յ աց իոն 
կ ապերը վե րո նշյալ հո գեկան կա ռույ ցների մի ջև , քան  ոչ կա մա վո րներ-
ի:  Դա վ կա յու մ է այն մ աս ին , որ կամա վոր ներ ի անձ ի հա մա ր օ գն ության 
ցուցաբերումն ա վե լի նշ անակալ ի երևույ թ է, քա ն ոչ կա մա վո րներ ի համա-
ր, և ա վե լի հ իմն ավ որ  է ինտե գր վա ծ կա մա վորի անձ ի դիրքորոշ ու մներ ի 
համակ արգում , մ ասն ավ որապես ինքն ընկ ալ ման և ինքնա նե րկա յացման 
մե ջ, քան ոչ կա մավ որ ների դեպ քու մ:

Կ ամա վորներ ի նույն ականության բաղա դրիչներ ի և օգնողա կան  
դիր քորոշումն եր ի սոցի ալ ական ու ղղ վածության տարբ եր մակարդակն-
եր ի միջև  փոխկապվա ծու թյա ն պարզաբա նմ ան նպատ ակ ով , բացի կո րե-
լ յ ացիոն վ եր լուծու թյ ունից, ի րակ անացր ել են ք նաև գծ այ ին ռ եգրեսիոն 
վերլուծու թյուն : Վերջ ինի ս միջոցով հնա րավո ր է դու րս բե րե լ, թե  
ն ույնական ու թյա ն որ բաղա դր իչ ներն  են առ ավել  պ այմանա վոր ում օգն-
ողական  դ իր քո րոշումների  դրսև որ ու մը սոցի ալ ակ ան ուղ ղվածությ ան  
այս կամ  ա յն մ ակարդա կում : Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքն երի 
համ աձա յն՝ կամավորների նույնականության  մի ջա նձն այ ին բա ղադրիչն 
ուղիղ համեմատական կապ ունի  օգ նո ղական դ իրքորոշումն եր ի սոցիա-
լա կա ն ուղղվածության միջանձնային (β= .382 , t=2 .4 17, p=.000), սոցիալ-
կոլեկտիվ (β=. 27 4,  t=1 .7 51, p=.0 06) և  ու նիվերսալիստակ ան  ( β= .42, 
t= 2.6 09, p =.0 00) մակար դա կն երի,  ինչպե ս նա և ընդհան ուր  օ գնողա կա ն 
(β=. 331 , t=2. 09 9,  p =.000) և ալտ րուիստական  ( β=.3 11, t= 1.04 9,  p=.005 ) 
դիրքո րոշ ումնե րի հե տ: Դա  են թա դրում է, որ կա մավորակ ան  գ ործու-
նեու թյ ուն ու մ նույն ակ ան ությ ան  միջա նձ նա յին  բաղ ադրիչի  գ եր ակայությ-
ունը պայմանավ որում է սո ցի ալա կա ն ուղղվ ածությա ն միջ ան ձնային,  
սոց իալ-կոլե կտ իվ  և  ունիվ երս ալ իստակա ն մակարդակնե րում օգնո ղակ-
ան  և ալտրուիստակ ան դիրքո րոշումն եր ի ակտիվացումը : Սա, հ ավ անա-
բար, վկայ ում է այն մ աս ին , որ  կամ ավ որները, տարբեր իրավիճ ակ ներ ում 
օգն ությ ուն ցուցաբե րե լո վ ուրիշ ներ ին , իրենց անձն ընկա լում  և ն երկա-
յացնում  ե ն այնպես, ինչպե ս նշանա կալի (մ ոտ մարդի կ, հարազատն եր) 
մ ար դկանց հետ հարաբեր ու թյ ուններ ու մ:  Այ սի նքն, եր բ կա մավո րներն 
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օգն ու թյուն են ցուցաբե րում ուրիշն եր ին , նրանք այդ հա րա բերությ ու նն-
երն ըն կալում են  որպես իր ենց համար կարևոր մարդկանց կամ երև ու յթն-
եր ին օգնության ցուցաբերում:

Կամավոր ներ ի նույնակա նությա ն սոցի ալա կան  բ աղադրիչն  ունի ուղիղ 
համեմա տակ ան  կապ օգնո ղական  դի րքոր ոշու մն երի դրսևո րմ ան  անձ-
նային (β=. 05 3, t=3 .33 7,  p=.00 1) և մ շակութայ ին  ( β=-.192, t =6 .11 5,  p=.034 ) 
սո ցիալ ական ուղղ վա ծությա ն մ ակ արդակնե րի  հ ետ : Դա հիմ ք է տալիս ե նթ-
ադ րելու,  որ ո րո շ իրա դրությու նն երում նույ նակա նության  մ իջանձնա յի ն 
բ աղ ադրիչի ց բ ացի ՝ կարող է ակտիվանա լ նաև  կ ամավորն երի նույնակա-
նությա ն սոցի ալ ական բ աղադրի չը ̀ պ այմանավոր ելով  օգնողակա ն դիր-
քորոշում ների ա կտիվացում ը սոցի ալական ուղղվ ածության  ա նձ նային 
և  մ շակութ այ ին մակա րդ ակներում : Այսինքն, եթե կամա վորն օ գն ու թյու ն 
ցուց աբ երելիս  սեփակ ան  անձը նե րկա յա ցնում է ս ոց իումի հ ետ  հ ամ-
եմատման  մի ջոցով , ա պա նա ավե լի  հ ակվա ծ է օգ նու թյուն  ցուցա բե րե լ̀  
ելնելո վ սե փա կա ն անձ նային շա հե րի ց կամ այլ  մ շա կույթի նե րկ այաց ու-
ցչին սե փա կան  անձը  ցա նկ ալի ներկ այ ացնե լուց:

Այսպիսով , կ ամա վո րական գործ ու նեությունում նույ նա կանության 
բ աղա դրիչ  ներ ից  գերակայ ու մ է մի ջա նձն այինը,  որ ը պ այմանավ որում է 
օգնո ղա կան դիրքո րո շումների ակ տի վացու մը  սոցիալակ ան ուղ ղվ ած-
ության  բո լոր 5  մակարդակ ներում`  ն պաստելով դրանց ընդլա յն մա նը,  
իսկ մ նա ցած` սո ցիա լակա ն, անձնա յի ն և  կոլ եկտի վ բաղադ րիչներն ուն-
են արտահայտված ու թյ ան ա վե լի թույ լ աստի ճան : Սակայ ն,  կախվա ծ 
կամավորի  գո րծ ունեությա ն բն ույթ ից (աշ խատա նք  մարդկ անց  հ ետ, 
էկոլոգ իական աշ խա տանք, ա ջակ ցություն կազմակ երպություննե րի ն և 
այ լն), ինչպե ս ն աև իր դի րք որոշում ներ ի ուղղվածությ ու նից (սեփական  
ա նձ ին կ ամ ուր իշն եր ին) նու յնա կան ու թյան մ իջ ան ձնայ ին բաղա դրիչի  հ ետ 
միասին գե րակ այող դիրքու մ կա րող է հա յտ նվել  ն աև նույ նակ անության 
այլ բաղ ադ րիչ  (անձնայի ն,  կո լե կտիվ կ ամ  սո ցի ալա կան):   

Եզ րա կացություն  և  ամփ ոփում

Ամբ ողջ աց նե լով  հ ե տա զո տության ար դյու նքնե րը`  մենք ա ռա ջար կում  
ենք կա մա վո րի դի րք որ ո շու մն ե րի հա մա կա րգ ի մ ո դել , որն  արտ ահ այտ ում 
է կա մա վոր նե րի  ի նքն ա ներ կայ աց ման մա կար դակ նե րի` նույ նա կա նության 
բա ղադ րիչ նե րի և սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության տար բեր մա կար դակ նե-
րում օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի փոխ հա րա բե րակ ցության ա ռանձ նա-
հատ կություն նե րը (ներ կա յաց ված է ն կար 1-ում).
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միջանձնային

նույնականության բաղադրիչներ

Ն կար 1. Կա մա վո րության դիր քո րո շում նե րի հա մա կար գում օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի 
մա կար դակ նե րի և նույ նա կա նության բա ղադ րիչ նե րի փոխ հա րա բե րության մո դել

 Հա մա ձայն այս մո դե լի՝ բազ ման շա նակ կա պեր են առ կա կա մա վոր-
նե րի նույ նա կա նության մի ջանձ նա յին բա ղադ րի չի և  սո ցիա լա կան ուղղ վա-
ծության տար բեր մա կար դակ նե րում դրսևոր վող օգ նո ղա կան դիր քո րո շում-
նե րի միջև, ո րը ցույց է տա լիս նշա նա կա լի ան ձանց օգ նություն ցու ցա բե-
րե լու և  այդ հա մա տեքս տում սե փա կան ան ձին ներ կա յաց նե լու նշա նա կա-
լիությու նը կա մա վոր նե րի հա մար, այ սինքն` կա մա վոր նե րի պա րա գա յում 
գե րա կա յում է նույ նա կա նության մի ջանձ նա յին բա ղադ րի չը:  Դա բա ցատր-
վում է նրա նով, որ կա մա վո րա կան գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լիս ան ձի 
մեջ ակ տի վա նում են նշա նա կա լի ու մտե րիմ մարդ կանց օգ նե լու ցան-
կությու նը, և  սե փա կան անձն ըն կալ վում է հենց նշա նա կա լի մարդ կանց հետ 
հա րա բե րություն նե րի մի ջո ցով, որն էլ, իր հեր թին, հան գեց նում է մարդ-
կանց օգ նե լու պատ րաս տա կա մությա նը հա մա պա տաս խան ի րա վի ճակ նե-
րում:  բա ցի վե րոնշ յա լից, կա մա վո րա կան գոր ծու նեության ըն թաց քում նույ-
նա կա նության տար բեր բա ղադ րիչ նե րը փոխ կա պակց ված են սո ցիա լա կան 
ուղղ վա ծության տար բեր մա կար դակ նե րում օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի 
դրսևո րում նե րի հետ:  Հետ ևա բար, կա մա վոր նե րի հա մար օգ նության ցու-
ցա բե րումն ա վե լի նշա նա կա լի եր ևույթ է սե փա կան ան ձի մա սին պատ կե-
րա ցում նե րի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցում, քան ոչ կա մա վոր նե րի հա մար̀  
կապ վե լով կա մա վո րի ան ձի ինք նըն կալ ման և  ինք նա ներ կա յաց ման հետ:

Այս պի սով, կա մա վո րա կան գոր ծու նեությու նում ան ձի ինք նըն կալ-
ման և  ինք նա ներ կա յաց ման ժա մա նակ նույ նա կա նության բա ղադ րիչ նե-
րից գե րա կա յում է մի ջանձ նա յի նը` սե փա կան ան ձի մա սին ձևա վոր վող 
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պատ կե րա ցում նե րը նշա նա կա լի մարդ կանց հետ հա րա բե րություն նե րում: 
Այն պայ մա նա վո րում է օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի ակ տի վա ցու մը 
սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության տար բեր մա կար դակ նե րում` նպաս տե լով 
օգ նե լու հակ վա ծության ակ տի վաց մա նը և դ րանց ընդ լայն մա նը տար բեր 
սո ցիա լա կան ի րա վի ճակ նե րում:  Հետ ևա բար, կա մա վո րի հա մար օգ նե-
լու ցան կությու նը պայ մա նա վոր վում է սե փա կան ան ձի այն ըն կալ մամբ, 
որ նա օգ նում է իր հա մար կար ևոր` նշա նա կա լի մարդ կանց և  ներդ րում է 
ու նե նում կար ևոր սո ցիա լա կան եր ևույթ նե րի զար գաց ման մեջ: Եվ օգ նե-
լով նշա նա կա լի մարդ կանց` կա մա վորն ա վե լի է հստա կեց նում իր պատ-
կե րա ցում նե րը սե փա կան ան ձի մա սին կա մա վո րա կան գոր ծու նեության 
կա տար ման ըն թաց քում: Տվ յալ ներն ա նուղ ղա կիո րեն վկա յում են նաև այն 
մա սին, որ չնա յած հա յաս տան յան ի րա կա նության մեջ նոր սո ցիա լա կան 
պրակ տի կա լի նե լուն՝ կա մա վո րությունն այն ի րա կա նաց նող նե րի հա մար 
ար դեն դառ նում է ներք նայ նաց ված դիր քո րո շում նե րի վրա հիմն ված, անձ-
նա պես նշա նա կա լի գոր ծու նեություն: 

 Հետ ևա բար, դիր քո րո շում նե րի հա մա կար գի դուրս բեր ված մո դե լը 
կար ևոր հիմք է հան դի սա նում ոչ միայն կա մա վո րության տե սա կան վեր-
լու ծություն նե րի և  փոր ձա րա րա կան հե տա զո տություն նե րի զար գաց ման 
հա մար, այլև հնա րա վո րություն է ըն ձե ռում բա ցա հայ տել կա մա վո րի ան ձի 
դի նա միկ կա ռուց ված քը և դ րա փո փո խություն ներն ու փո խազ դե ցություն-
նե րը սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի բազ մա թիվ ի րա վի ճակ նե րում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Օգ նո ղա կան դիր քո րո շում նե րի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության մա կար դակ նե րի  
ու սում նա սիր ման հար ցա րան

 Մաս I
 Պատ կե րաց րեք մի ի րա վի ճակ, երբ անց նում եք փո ղո ցով և  տես նում մի մար-

դու, որն ու նի օգ նության կա րիք (օ րի նակ, ծան րո ցը պատռ վել է, և ն րա ի րե րը 
թափ վել են գետ նին): Գ նա հա տեք յու րա քանչ յուր տար բե րա կի հա մար 1-ից 4 գնա-
հատ ման սանդ ղա կով (1 - չեմ օգ նի, 2 - ա վե լի շուտ չեմ օգ նի, 3 - ա վե լի շուտ կօգ-
նեմ, 4 –  ա մեն ինչ կա նեմ, որ օգ նեմ), թե որ քա նով եք հակ ված նրան օգ նություն 
ցու ցա բե րել, ե թե այդ մար դը.

 Ձեզ մոտ մարդ է (ըն կեր, ըն տա նի քի ան դամ և  այլն)

 Ձեզ ծա նոթ մեկն է (հար ևան, աշ խա տա կից, հա մա կուր սե ցի և  այլն)

 Խո ցե լի խմբի ներ կա յա ցու ցիչ է (հաշ ման դամ, ե րե խա, ծեր կին/տղա մարդ և  այլն)

Այլ մշա կույ թի ներ կա յա ցու ցիչ է (օ տա րերկ րա ցի)

Ան ծա նոթ մարդ է

Այժմ պատ կե րաց րեք մի ի րա վի ճակ, երբ մի մարդ ձեզ նից խնդրում է մի 
ինչ-որ բան: Գ նա հա տեք յու րա քանչ յուր տար բե րա կի հա մար 1-ից 4 գնա հատ ման 
սանդ ղա կով (1 - չեմ օգ նի, 2 - ա վե լի շուտ չեմ օգ նի, 3 - ա վե լի շուտ կօգ նեմ, 4 –  
ա մեն ինչ կա նեմ, որ օգ նեմ), թե որ քա նով եք հակ ված կա տա րել նրա խնդրան քը, 
ե թե այդ մար դը.

 Ձեզ մոտ մարդ է (ըն կեր, ըն տա նի քի ան դամ և  այլն)

 Ձեզ ծա նոթ մեկն է (հար ևան, աշ խա տա կից, հա մա կուր սե ցի և  այլն)

 Խո ցե լի խմբի ներ կա յա ցու ցիչ է (հաշ ման դամ, ե րե խա, ծեր կին/տղա մարդ և  այլն)

Այլ մշա կույ թի ներ կա յա ցու ցիչ է (օ տա րերկ րա ցի)

Ան ծա նոթ մարդ է

 Մաս II
Հ րա հանգ. Ս տորև նշված է 25 պնդում, ո րոնք կա րող են այս կամ այն չա փով 

ճշմա րիտ լի նել ձեր մա սին: 1-ից 5 բա լա նոց սանդ ղա կով գնա հա տեք  Ձեր հա մա-
ձայ նության աս տի ճա նը (1 - ընդ հան րա պես հա մա ձայն չեմ, 2 - հա մա ձայն չեմ, 3 
- և՛ հա մա ձայն եմ, և՛ հա մա ձայն չեմ, 4 - հա մա ձայն եմ, 5 - լիո վին հա մա ձայն եմ):

 Բա նա լի.  Սո ցիա լա կան ուղղ վա ծության 5 մա կար դակ նե րում օգ նո ղա կան 
դիր քո րո շում նե րը դուրս բե րող հար ցերն են.

Անձ նա յին մա կար դակ՝ 1, 6, 11, 16, 21;
 Մի ջանձ նա յին մա կար դակ՝ 2, 7, 12, 17, 22;
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 Սո ցիալ-կո լեկ տիվ մա կար դակ՝ 3, 8, 13, 18, 23;
Մ շա կու թա յին մա կար դակ՝ 4, 9, 14, 19, 24;
Ու նի վեր սալ մա կար դակ՝ 5, 10, 15, 20, 25;
 Հա կա դարձ հար ցեր՝ 14, 15, 24:

1. Ե թե ես օգ նեմ այլ մար դու, ա պա կու նե նամ բա վա րար վա ծության զգա ցում:

2. Ես կօգ նեմ իմ շրջա պա տի այն մարդ կանց, ո րոնց բա րե կե ցությու նը կար ևոր է 
ինձ հա մար: 

3. Ես կմո տե նամ փո ղո ցում ըն կած ծեր տղա մար դուն/կնո ջը և կ բարձ րաց նեմ նրան:

4. Ես կու ղեկ ցեմ ուղ ղություն փնտրող ար տա սահ ման ցուն դե պի իր ցան կա ցած 
վայ րը:

5. Ե թե դու օգ նես ան ծա նո թին, ա պա մի օր էլ քեզ կօգ նեն:

6. Օգ նե լով ու րի շին՝ ես ինձ պետ քա կան կզգամ:

7. Ես կօգ նեմ մտե րիմ աշ խա տակ ցիս/հա մա կուր սե ցուս ա վար տել աշ խա տան քը, 
ե թե ան գամ հոգ նած եմ:

8.  Մար դիկ պա տաս խա նա տու են ի րենց բա րե կամն ե րի բա րե կե ցության հա մար:

9. Ես կօգ նեմ այլ ազ գի ներ կա յա ցուց չին, ե թե նա ինձ դի մի ինչ-որ հար ցով/
խնդրան քով:

10.  բո լոր մար դիկ ար ժա նի են օգ նություն ստա նա լու:

11. Ինձ բնո րոշ գծե րից է այլ մարդ կանց օգ նե լը:

12. Ես կտամ իմ աշ խա տած գու մա րը քրոջս/եղ բորս, ե թե նա դրա կա րիքն ու նե նա:

13.  Հաշ ման դամն ե րին պետք է ա մեն կերպ օգ նել, որ ներգ րավ վեն հա սա րա կության մեջ:

14. Ես ա վե լի հակ ված եմ օգ նել իմ երկ րի ներ կա յա ցուց չին, քան այ լազ գի մար դուն:

15. Եր բեմն լա վություն ա նե լը սխալ է:

16. Այլ մարդ կանց օգ նե լը լավ է նաև իմ ան ձի հա մար:

17. Ե թե ըն կերս/ըն կե րու հիս դժվա րություն ներ ու նե նա, ա պա ես ան պայ ման կփոր-
ձեմ նրան ա ջակ ցել:

18. Ես հակ ված եմ օգ նել մարդ կանց, ո րով հետև այդ պես է ըն դուն ված իմ շրջա-
պա տի/շրջա նի մարդ կանց մեջ:

19.  Մարդ կանց պետք է օգ նել ան կախ ազ գա յին պատ կա նե լությու նից:

20.  Ցան կա լի է ձգտել որ քան հնա րա վոր է ա վե լի շատ բան ա նել ու րիշ նե րի հա մար:

21. Ես կա րող եմ ա սել, որ ե սա սեր չեմ:

22. Ես դժվա րությամբ կմեր ժեմ հա րա զա տիս, երբ նա ինձ խնդրի ինչ-որ բա նի 
հա մար:

23. Ես կօգ նեմ ան ծա նոթ ե րե խա յին, ե թե տես նեմ, որ նա մո լոր վել է ու ինչ-որ մե կին 
է փնտրում:

24.  Հայն ա ռա ջին հեր թին պետք է հա յին օգ նի:

25. Կ յան քում ա մե նա կար ևոր ար ժեք նե րից մեկն այլ մարդ կանց մա սին հոգ տա նելն է։


