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Ներածություն
Կամավորությունը վերջին մի քանի հարյուրամյակներում լայնո
րեն տարածվող սոցիալական երև ույթներից է, որն ուսումնասիրվում և
քննարկվում է տարբեր սոցիալական գիտություններում, այդ թվում` հոգ ե
բանության մեջ: Այստեղ հիմնականում դիտարկվում են կամավորական
գործ ունեության դրդապատճառ ային համակարգ ը և կամավորների ալտ
րուիստական կամ օգնողական վարքն ու դիրքորոշումները: Հոգ եբանա
կան հետազոտություններում և մոտեցում ներում հաճախ բաց են թողնվում
կամավորական գործ ունեությունն իրականացնող մարդ ու` կամավորի
անձնային յուրահատկությունները հենց կամավորական գործ ունեության
մեջ: Կամավորի անձի կառ ուցվածքի հիմ նարար բաղադրիչի՝ նույնակա
նության դիտարկումը հնարավորություն է ընձեռ ում պատասխանել այն
հարցին, թե կամավոր կերպով օգնելն անձի Ես-կերպարի հետ ինչ առն
չություն ունի, և հատկապես դրա որ բաղադրիչով է պայմանավորված:

Կամավորություն և սոցիալամետ վարք
Համադրելով կամավորություն (անգլ. volunteerism) հասկացության՝ տար
բեր հեղ ինակների առաջարկած սահմանումները՝ կարող ենք նշել, որ այն
անհատի կողմից գիտակցված սոցիալական օգնողական գործողություն է,
որն անմիջականորեն ուղղված չէ ֆինանսական վարձատրության ստաց
մանը, արտահայտում է մարդու ազատ ընտրությունն առանց ստիպողության
կամ պարտականությունների և ուղղված է ուրիշների օգտին [1, 3, 6, 8]:
Իսկ Ի. Լևդերը հավելում է, որ կամավորությունը շահավետ գործու
նեություն է ինչպես օգնություն ստացողների, այնպես էլ կամավորների
համար, քանի որ այն տալ իս է սոցիալական հարաբերությունների կառուց
ման, բարոյական և կրոնական սկզբունքների դրսևորման, նոր հմտություն
ների ու ընկերների ձեռքբերման և պիտանի ու օգտակար լինելու հնարա
վորություն: Հետևաբար, կամավորական գործունեությունն, ուղղված լինելով
ուրիշի բարեկեցությանը, ունի կազմակերպված և կանոնակարգված, ինչպես
նաև, վերջին հաշվով, փոխշահավետ բնույթ [2]:
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Կամավորական գործ ունեությունը բովանդ ակային առ ումով կապակց
ված է «ալտրուիզմ» (այլասիրություն) կամ «ալտրուիստական (այլասի
րական) գործ ունեություն», «պրոսոցիալական վարք» կամ «օգնողական
վարք» հասկացություններին և երբեմն նույնացվում է նրանց հետ: Սակայն
վերոնշ յալ հասկացությունների բովանդ ակային կողմի մանրամասն
դիտարկումն իմաստային տարանջատման հնարավորություն է տալ իս:
Այսպես, ալտրուիզմը (լատ. alter՝ ուրիշը) օգնելու դիրքորոշում է` առ անց
որև է պարգև ատրման ակնկալ իքի, որի հիմքում ընկած են անձի հատ
կությունները և վերաբերմունքն այլ անձանց նկատմամբ: Ալտրուիստական
դիրքորոշումները կարող են ընկած լինել անձի կողմից դրսևորվող օգնո
ղական գործ ողությունների հիմքում (ալտրուիստական գործ ունեություն):
Իսկ պրոսոցիալական վարքը ներառ ում է սոցիալական ուղղված ության
օգնողական ցանկացած գործ ողություն` հիմնված անձի դրդապատճառ
ների վրա, որոնք կարող են լինել ինչպես ալտրուիստական, այնպես էլ
եսակենտրոն: Հետև աբար, պրոսոցիալական վարքը մի երկայնք է, որի մի
ծայրին գտնվում են ալտրուիստական դրդապատճառներով կատարվող
անձնազոհ գործ ողությունները, մյուս ծայրին` ինքնահետաքրքրության
դրդապատճառներով կատարվող եսակենտրոն գործ ողությունները:
Համաձայն Շ. Թեյլորի, Լ. Պեպլաուի և Դ. Սիերսի՝ կամավորական գոր
ծունեությունը պրոսոցիալական գործունեության երեք տեսակներից մեկն
է, որը, դրսևորվելով կամավորական կազմակերպությունների կամ անհատ
ների միջոցով, օգնություն է տալ իս միլ իոնավոր մարդկանց: Այն կամավոր
սկզբունքով ժամանակի, ծառայությունների և գումարի տրամադրումն է
հասարակությունում առկա սոցիալական խնդիրներին [13]:
Հետև աբար, «պրոսոցիալական գործ ունեությունը կամ վարքը» ընդ
հան
րա
կան և լայն հաս
կա
ցություն է, ո
րը նե
րա
ռ ում է «ալտ
րուիզմ» և
«կամավորություն», ինչպես նաև «ալտրուիստական գործ ունեություն»
և «կամավորական գործ ունեություն» հասկացությունները, որոնք դրա
դրսևորման ձևերն են:

Կամավորություն և կամավորի օգնողական դիրքորոշումներ
Դիտարկելով օգնողական վարքը որպես եսակենտրոն կամ այլակենտ
րոն ուղղված ություն ունեցող գործ ողությունների ամբող ջություն՝ կարող
ենք ենթ ադրել, որ դրա երկու ձևերը` ալտրուիստական և կամավորական
գործ ունեությունները, նույնպես ունեն և՛ եսակենտրոն, և՛ այլակենտրոն
ուղղված ություններ: Եսակենտրոն ուղղված ությունը մենք անվանում ենք
եսասիրական դիրքորոշում ներ, իսկ այլակենտրոն ուղղված ությունները

129

(ուրիշ անձ կամ հասարակություն)՝ ալտրուիստական դիրքորոշում ներ:
Այսպիսով, կամավորական և ալտրուիստական գործ ունեություններն
օգնողական գործ ունեության ձևեր են, որոնց հիմքում ընկած օգնողական
դիրքորոշումները կարող են լինել և՛ ուրիշին օգնելու հակված ություն, և՛
սեփական անձի համար ձեռքբերումներ ունենալու ձգտում:
Կենտրոնանալով միայն կամավորական գործ ունեության հիմքում
ընկած դիրքորոշումների համակարգ ի վրա՝ հարկ է նշել, որ կամավոր
ներն իրենց անձնային առ անձնահատկություններով օգնության հակված
մարդ իկ են, և նրանց մեջ գերակայում են հենց օգնողական դիրքորոշում
ները [8]: Այդ դիրքորոշումները կարող են լինել ինչպես եսակենտրոն, այն
պես էլ այլակենտրոն ուղղված ության: Հետև աբար, կամավորական գոր
ծունեության հիմքում ընկած է օգնողական դիրքորոշումների համակարգ,
որտեղ կարող են գերակայել և համապատասխանաբար դրսևորվել կամ
եսակենտրոն օգնողական դիրքորոշում ները (անձնային ուղղված ության
դիրքորոշում ներ), կամ այլակենտրոն օգնողական դիրքորոշում ները
(սոցիալական ուղղված ության դիրքորոշում ներ): Այսինքն` անկախ նրա
նից, թե օգնողական դիրքորոշումներն ինչ ուղղված ություն ունեն` անձնա
յին, թե սոցիալական, դրանք դրսևորվում են միևնույն ձևով` օգնողական
վարքով, մասնավորապես` կամավորական գործ ունեությամբ:
Միևնույն ժամ անակ, կամ ավորի օգն ողակ ան դիրք որ ոշ ում ների
համ ակարգ ում անձնային և սոց իալական ուղղված ությունների տար ա
բա ժ ան ումն անհր ա ժ եշտ է դիտ արկել ոչ թե բևեռների, այլ երկայնական
առ անցք ի ձևով: Այս ինքն՝ անձնային ուղղված ությունից դեպ ի սոց իալա
կան ուղղված ություն առ անց ք ում հնար ավոր է առ անձնացնել օգ ն ողա
կան դիրք որ ոշ ում ների ուղղված ության մի քանի մակարդ ակներ՝ պայ
մանավորված իր ավ ի ճակ ով և այն պատ ճառ ներ ով, որ ոնք ընկած են
գործ ունեության կատ արմ ան հիմք ում: Հետև աբ ար, մենք առ աջ արկ ում
ենք օգ տ ա գ ործ ել «օգնողական դիրքորոշումների սոցիալական ուղղվա
ծության մակարդակ» հասկաց ություն ը, որը բնոր ոշ ում է այն, թե տարբ եր
իր ավ ի ճակներ ում կամ ավորի օգ ն ողական դիրք որ ոշ ում ներն ինչ ուղղվա
ծություն ունեն անձնային-սոց իալական առ անցք ում: Հիմնվելով մի շարք
հեղ ինակների հետ ա զոտ ական տվ յալների վրա՝ քննարկենք օգ ն ության
ցուց աբ երմ ան տարբ եր իր ավ իճակներ և առ անձնացնենք օգն ողական
դիրք որ ոշ ում ների սոց իալական ուղղված ության մակարդ ակները: Այս
պես, կամ ավոր ական գործ ունեության հիմք ում կար ող են ընկած լինել
կամ ավորների անձնային գծերը, անձնային շահ ը կամ սեփ ական անձով
հետ աքրքրված ությու ն ը [նույն տեղում]: Այս դեպ ք ում կամ ավորի օգ ն ո
ղական դիրք որ ոշ ում ներն անձնային-սոց իալական առ անցք ում ուղղված
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են դեպ ի անձնային ը, հետև աբ ար՝ կար ող ենք առ անձնացնել օգնողական
դիրքորոշումների սոցիալական ուղղված ության անձնային մակարդակը:
Կամավորական գործ ունեության հիմքում կարող են ընկած լինել նաև
նշանակալ ի մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու դիրքորոշում ները: Դրա
մասին են վկայում Ա. Օմոտոյի (A. Omoto, 2002), Դ. Հասկի-Լևենթ ալի, Ա.
Բեն-Արիեի և Գ. Մելթ ոնի (D. Haski-Leventhal, B. Arieh, G. Melton, 2008) կող
մից իրականացված հետազոտությունների տվ յալները, համաձայն որոնց`
որոշ դեպքերում մարդ իկ հակված են օգնություն ցուցաբերել իրենց մոտ
մարդկանց, մասնավորապես` ընկերներին և բարեկամ ներին կամ հար
ևաններին [մեջբերված է ըստ 8, էջ 279-280]: Հետև աբար, այս դեպքում
կարող ենք խոսել օգնողական դիրքորոշում ների սոցիալական ուղղվա
ծության միջանձնային մակարդակի մասին:
Կամավորական գործ ունեության հիմքում ընկած գործ ոններից մեկն
էլ կարող է հանդ իսանալ որոշակի սոցիալական խմբին պատկանելության
զգացումը: Ս. Սառ ասոնը (S. Sarason, 1974) նշում է, որ երբ անձն իրեն
զգում է մեծ կոլեկտիվ ի մի մաս, ալտրուիզմը հանդ իսանում է անձի՝ հան
րույթ ին հոգ եբանական պատկանելության իմաստը [նույն տեղում, էջ 278]:
Իսկ Մ. Օկանը և Ջ. Միշելը (M. Okun, J. Mischel, 2006) նշում են, որ կամա
վորությունը կապված է հանրույթ ի մի մաս լինելու զգացման հետ երկու
ճանապարհով. կամավորությունն ավելացնում է հանրույթ ի մի մաս լինելու
իմաստը, և հանրույթ ի մի մաս լինելու զգացումը հանդ իսանում է ապագ ա
կամավորության կատարման ցուցանիշ [նույն տեղում 8, էջ 279]: Ասված ը
թույլ է տալ իս խոսել օգնողական դիրքորոշումների սոցիալական ուղղվա
ծության սոցիալ-կոլեկտիվ մակարդակի մասին:
Մյուս կողմից, կամավորական գործ ունեության հիմքում ընկած գոր
ծոնների շարքին կարող են դասվել մշակութ ային կամ խմբային գործ ոն
ները: Անհատի պատկանելությունը որև է սոցիալական խմբին կամ մշա
կույթ ին ազդ եցություն է ունենում անձի օգնողական դիրքորոշումների վրա
[14]: Ուստի, այս դեպքում մենք կարող ենք առ անձնացնել օգնողական դիր
քորոշում ների սոցիալական ուղղված ության մշակութային մակարդակը:
Կամավորական գործունեության հիմքում կարող է ընկած լինել նաև
անձի արժեքային համակարգը: Լ. Սագիվ ը և Շ. Շվարցը նկարագրում են
10 անձնային արժեքներ, որոնք ազդեցություն են ունենում անձի դիրքորո
շումների և վարքի վրա: Այդ արժեքներից առավել ազդեցիկ է բարյացա
կամության (benevolence) արժեքը, որը ներառում է ուրիշի բարեկեցությունը,
պատասխանատվության և նվ իրվածության ձգտումը, ուրիշների հետ
ազնիվ հարաբերությունները և օգնության ցուցաբերումը դիսթրեսի ժամա
նակ: Այս ամենը հիմք է հանդիսանում, որպեսզ ի մենք առանձնացնենք
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օգնողական դիրքորոշում ների սոցիալական ուղղվածության ունիվերսալիս
տական կամ համամարդկային մակարդակը, որն, արտահայտելով ներք
նայնացված արժեքներ և գաղափարներ, կարող է ուղղված լինել ինչպես
դեպի սոցիալական, այնպես էլ դեպի անձնային հարթություն [11]:
Այսպիսով՝ մենք առանձնացրինք «օգնողական դիրքորոշումների
սոցիալական ուղղվածության մակարդակ» հասկացությունը, որը բնորոշում
է այն, թե կամավորական գործունեության հիմքում ընկած անձի օգնողական
դիրքորոշումներն ուր են ուղղված` դեպի արտաքին երևույթները (այլ մար
դիկ, խումբ, հասարակություն, մշակույթ), թե դեպի սեփական անձը (անձ
նային շահ, ինքնահետաքրքրություն), թե երկուսի համադրությունը (մարդ
կություն): Համապատասխանաբար, մենք առանձնացնում ենք օգնողական
դիրքորոշումների ուղղվածության հինգ մակարդակ՝ անձնային, միջանձնա
յին, սոցիալ-կոլեկտիվ, մշակութային և ունիվերսալիստական (համամարդ
կային), որոնք կազմում են ամբողջական համակարգ, և կախված իրակա
նացվող կամավորական գործունեության բնույթից՝ կարող է գերակայել և
համապատասխանաբար դրսևորվել դրանցից մեկը կամ մի քանիսը:

Կամավորություն և կամավորի նույնականության
կառուցվածք
Կամավորի կողմից սեփական անձի ընկալումը` նույնականության
կառ ույցը, ըստ սոցիալ-կոգնիտիվ մոտեցման մենք դիտարկում ենք դիր
քորոշումների համակարգ ի ձևով, որոնք ուղղված են սեփական անձին
և ձև ավորում են սեփական անձի մասին պատկերացումներն ու վերա
բերմունքը: Կամավորի նույնականությունը փոխկապված է սոցիալական
միջավայրի հետ և կախված լինելով անձի ինքնընկալումից ու ինքնահաս
կացումից` ազդ եցություն է ունենում անձի գործ ունեության և ինքնաներ
կայացման վրա:
Սոցիալ-կոգնիտիվ ուղղության ներկայացուցիչներ Մ. Բրիվերը և Ու.
Գարդներն անձի նույնականությունը կամ Ես-կոնցեպցիան դիտարկում են
որպես երեք` անհատական, միջանձնային և կոլեկտիվ մակարդ ակներից
բաղկացած դիրքորոշում ների և պատկերացում ների ամբող ջություն` ուղղ
ված սեփական անձին և շրջակա միջավայրին: Անհատական մակարդ ա
կում նրանք առ անձնացնում են անձնային Ես-ը` որպես նույնականության
բաղադրիչ, որն անձի՝ ուրիշներից տարբերվելու գիտակցումն է: Միջանձ
նային մակարդ ակում առ անձնացնում են միջանձնային Ես-ը, որը կապ
վում է նշանակալ ի մարդկանց հետ կապված ության և դերային փոխհա
րաբերությունների հետ, իսկ խմբային մակարդ ակում` կոլեկտիվ Ես-ը,
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որն անձի պատկանելության զգացումն է որև է սոցիալական խմբի: Ես-ի
այս երեք բաղադրիչները հանդ իսանում են նրա տարբեր մակարդ ակ
ները, և մարդ ու ինքնորոշումը տեղակայված է «Ես»-ի և «Մ ենք»-ի միջև:
Կախված այդ ինքնորոշման փոփոխությունից` փոփոխվում են նաև մար
դու ինքնահասկացման բովանդ ակությունը, ինքնագնահատման ու դիր
քորոշում ների համակարգ ը և սոցիալական մոտիվացիայի բնույթ ը [4]:
Վերջին երկու` միջանձնային և կոլեկտիվ մակարդ ակներն, իրենց հերթ ին,
մենք կմիավորենք սոցիալական մակարդակի մեջ, որն արտահայտում է
անձի ներկայանալ ը սոցիալական միջավայրին համեմատվելու միջոցով:
Նույնականության բաղադրիչները գտնվում են հիերարխիկ փոխհարաբե
րության մեջ, այսինքն՝ կախված իրավ իճակից, անձի մեջ գերակայում է
այդ բաղադրիչներից որև է մեկը՝ արտահայտելով անձի դիրքորոշում ներն
ինչպես դեպի սեփական անձը, այնպես էլ դեպի շրջակա միջավայրը: Անձի
նույնականությունը, հանդ իսանալով 4 բաղադրիչների դինամիկ համա
կարգ, պահպանում է իր ամբող ջականությունը: Իրավ իճակից կամ գոր
ծունեության բնույթ ից կախված՝ արտահայտվում է դրա բաղադրիչներից
որև է մեկը կամ մի քանիսը միաժ ամանակ` արտահայտվելով սեփական
անձին և արտաքին միջավայրին ուղղված դիրքորոշումներով [4, 7, 9, 12]:
Այսպիսով, եթ ե մենք կամավորական գործ ունեությունը դիտարկենք
որպես ուրույն իրավ իճակ, ապա կամավորի նույնականության համա
կարգ ում պետք է ակտիվանա նույնականության բաղադրիչներից կա՛մ
մեկը, կա՛մ մի քանիսը, որոնք փոխկապակցված են այդ գործ ունեության
կատարման հիմքում ընկած օգնողական դիրքորոշումների հետ: Հետև ա
բար, ավել ի վերը նկարագրված՝ կամավորների օգնողական դիրքորոշում
ների սոցիալական ուղղված ության մակարդ ակները և նույնականության
մակարդ ակները հատվում են կամավորական գործ ունեության հիմքում
ընկած դիրքորոշում ների համակարգ ում` արտահայտելով անձի վերաբեր
մունքը սեփական անձին և շրջակա միջավայրին:

Հետազոտության մեթոդաբանությունը
Կամավորական գործ ունեության դիրքորոշում ների համակարգ ի
կառ ուցվածքային և բովանդ ակային առ անձնահատկությունները պար
զաբանելու համար մենք իրականացրել ենք փորձարարական հետազո
տություն: Վերջինիս հիմ նական նպատակն է դուրս բերել կամավորների
դիրքորոշում ների համակարգ ում վերը նկարագրված սոցիալական ուղղ
ված ության 5 մակարդ ակներում օգնողական դիրքորոշումների և նույնա
կանության 4 մակարդ ակներում անձի և շրջակա աշխարհի նկատմամբ
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դիրքորոշում ների փոխկապակցված ությունը և փոխադ արձ պայմանավոր
ված ությունը: Հետազոտությունն իրականացվել է 2013թ. հունվար-ապրիլ
ամիսներին 97 անձանց հետ, որոնցից 61-ը կամավորության փորձ ունե
ցած անձինք են` կամավորներ, իսկ 36-ը՝ ոչ կամավորներ, ովքեր հանդ ի
սանում են ստուգ իչ խումբ և ընտրվել են կամավորների խմբի անդ ամների
սեռ ային, տարիքային, մասնագ իտական չափանիշներին համանման:
Հետազոտական աշխատանքում օգտագ ործ ել ենք հարցաթ երթ ի, անձնա
յին հարցարանների և վիճակագրական վերլուծ ության մեթ ոդներ: Կիրառ
վել են հետևյալ մեթ ոդ իկաները.
• Ալտրուիստական դիրքորոշում ների ինքնագնահատման հարցա
րան, որը դուրս է բերում անձի` օգնելու հակված ության մակար
դակը [10]:
• Օգնողական դիրքորոշումների ակտիվացման ուսումնասիրման հար
ցարան, որը մշակվել է մեր կողմից: Այն բաղկացած է 2 մասից, որոն
ցից առաջինը դուրս է բերում իրավ իճակային, իսկ երկրորդը` ընդհա
նուր օգնողական դիրքորոշում ները սոցիալական ուղղվածության 5
մակարդակներում՝ անձնային, միջանձնային, սոցիալ-կոլեկտիվ, մշա
կութային, ունիվերսալ: Մեթոդիկայի առաջին մասն (Մաս I), իր հեր
թին, բաղկացած է 2 կետից: Յուրաքանչյուր կետում ներկայացված է
իրավ իճակ, որտեղ ակնկալվում է օգնության ցուցաբերում: Առաջին
կետում ներկայացված է իրավ իճակ, որտեղ օգնություն պետք է ցու
ցաբերել օգնության կարիք ունեցող մարդուն, իսկ երկրորդ կետում՝
օգնություն խնդրող մարդուն: Յուրաքանչ յուր կետի համար հետա
զոտվողն իր կողմից ցուցաբերվող օգնության հավանականությունը
գնահատում է 1-ից 4 բալային սանդղակով: Գնահատումը հետազոտ
վող ը կատարել է սոցիալական ուղղվածության 4 մակարդակներից
յուրաքանչ յուր տարբերակի համար` միջանձնային (մոտ մարդիկ`
ընտանիքի անդամ ներ, ընկերներ և այլն), միջանձնային-խմբային
(ծանոթ մարդիկ` հարազատներ, հարևաններ, աշխատակիցներ/
համակուրսեցիներ և այլն), սոցիալ-կոլեկտիվ (սոցիալական խմբին
պատկանող անձ), մշակութային (այլ մշակույթի ներկայացուցիչ),
ունիվերսալ իստական (անծանոթ, մարդկություն, հասարակություն):
Հարցարանի երկրորդ մասը (Մաս II) բաղկացած է 25 պնդումից,
որոնց հետ համաձայնության աստիճանը հետազոտվող ը գնահա
տում է 1-ից 5 բալային սանդղակով: Հարցարանի 25 պնդումները
բաշխված են ըստ վերոնշյալ 5 սոցիալական ուղղվածության մակար
դակների` անձնային (օրինակ` «Եթե ես օգնեմ այլ մարդու, ապա
կունենամ բավարարվածության զգացում», «Ինձ բնորոշ գծերից է
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այլ մարդկանց օգնել ը»), միջանձնային (օրինակ` «Ես կօգնեմ իմ
շրջապատի այն մարդկանց, որոնց բարեկեցությունը կարևոր է ինձ
համար», «Ես կտամ իմ աշխատած գումարը քրոոջս/եղբորս, եթե նա
դրա կարիքն ունենա»), սոցիալ-կոլեկտիվ (օրինակ` «Ես կմոտենամ
փողոցում ընկած ծեր տղամարդուն/կնոջը և կբարձրացնեմ նրան»,
«Ես հակված եմ օգնել մարդկանց, որովհետև այդպես է ընդունված
իմ շրջապատի/շրջանի մարդկանց մոտ»), մշակութային (օրինակ` «Ես
կօգնեմ այլ ազգի ներկայացուցչին, եթե նա ինձ դիմի ինչ-որ հարցով/
խնդրանքով», «Մարդկանց պետք է օգնել անկախ ազգային պատ
կանելությունից») և ունիվերսալ իստական (օրինակ` «Եթե դու օգնես
անծանոթին, ապա մի օր էլ քեզ կօգնեն», «Բոլոր մարդիկ արժանի են
օգնություն ստանալու»): (Հարցարանն իր երկու մասերով ներկայաց
ված է Հավելվածում):
• Նույնականության ասպեկտների դուրսբերման հարցարան (Aspects
of Identity Questionnaire (AIQ-IV)), որն ուղղված է նույնականության
4` անձնային, միջանձնային, սոցիալական և կոլեկտիվ բաղադրիչ
ների դուրսբերմանը [5]:
• Հարցաթերթ` ուղղված հետազոտվողների անձնական տվյալների և
կամավորական աշխատանքի առանձնահատկությունների դուրսբեր
մանը (մշակված մեր կողմից): Հարցաթերթը բաղկացած է երկու խումբ
հարցերից: Առաջինի միջոցով դուրս են բերվել անձնական տվյալներ`
տարիքը, սեռը, մասնագիտությունը, կրթությունը, աշխատանքային
փորձի առկայությունը, որոնք անհրաժեշտ էին կամավորների և ոչ
կամավորների միատարրության ճշգրտման համար և լրացվել են ընտ
րանքի երկու խմբերի կողմից: Իսկ հարցերի երկրորդ խումբը նախա
տեսված է եղել միայն կամավորների ընտրանքի համար և ուղղված է
կամավորական աշխատանքի առանձնահատկությունների դուրբեր
մանը` կամավորական աշխատանքի ոլորտ, տևողություն, հաճախա
կանություն և միջազգային կամավորական փորձի առկայություն:
• Վիճակագրական և մաթեմատիկական վերլուծության մեթոդներ`
կորել յացիոն (r-Pearson, r-Spearmen) և ռեգրեսիոն վերլուծություն:

Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն
Կամավորների նույնականության բաղադրիչների և օգնողական դիր
քորոշում ների սոցիալական ուղղվածության տարբեր մակարդակների միջև
բազմաթիվ և նշանակալ ի կորել յացիոն կապեր են դիտվել, որոնց ցուցանիշ
ները ներկայացված են կորել յացիոն մատրիցայում (Աղյուսակ 1).
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Աղ յուսակ 1. Կամավորների նույնականության բաղադրիչների և
օգնողական դիրքորոշումների միջև կորել յացիաներ
Օգնողական դիրքորոշում
ն երի սոցիալական
ուղղվածության մակարդակներ

Նույնականության
բաղադրիչ
ներ
Անձնային
Միջանձնային
Սոցիալական

Կոլե կտ իվ

Միջանձ. ՍոցիալՄիջԱնձն.
իրավի
կոլեկանձն.
ճակային
տիվ
r
(p)
r

,324* ,360**
,011

,004

,385** ,399**

,383**

,335**

Ընդ հ.
Ալտրուիս
օգնո
Մշա Ունիվեր- տական
ղական
կու
սալիսթային տական
-,024

,340**

,289*

,415**

,002

,008

,856

,007

,024

,001

,456**

,430**

-,073*

,436**

,335**

,460**

(p)

,002

,001

,000

,001

,039

,000

,008

,000

r

,406* *

,237

,263*

,374**

-,111

,271*

,261*

,244

(p)

,001

,066

,040

,003

,394

,035

,042

,059

r

,326*

,225

-,03 4

,37 2**

-,173

,247

,155

,338**

(p)

,010

,081

,795

,0 03

,183

,055

, 234

,008

Ծանոթագրություն` r- կորել յացի ոն գործակից (r-Pearson, r- Spearmen), p-վիճա կա գրորեն
նշան ա կա լ ի ության գո րծ ակից, * p< ,05 և ,01, p ** < ,001

Այսպես, նույնականության անձնային բաղադրիչը փոխկապակցված
է օգնողական դիրքորոշումների սոցիալական ուղղվածության անձնային
(r=.324, p=.011), միջանձնային (r=.36, p=.004), սոցիալ-կոլեկտիվ (r=.3
35, p=.008) և ունիվերսալիստական (r=.34, p=.007 ) մակարդ ակներ
ի, ինչպես նաև ընդ հանուր օգնողական (r=.415, p=.001 ) և ալտրուիս
տական (r=.289, p=.024) դիրքորոշումների հետ: Նույնականության
միջանձնային բաղադրիչի հետ կորել յացիոն կապեր են դրսևորել օգնող
ական դիրքորոշումների սոցիալական ուղղվածության անձնային (r=.322,
p=.011), միջանձնային (r=.399, p=.001), սոցիալ -կոլեկտիվ (r=.469, p=.000),
մշակութային (r=-.073, p=.039) և ունիվերսալիստական (r=.45, p=.000)
մակարդ ակները, ինչպես նաև ընդհանուր օգնողական (r=.46, p=.000) և
ալտրուիստական (r=.335, p=.008) դիրքորոշումները: Նույնականության
սոցիալա
կա
ն բաղադրիչի հետ կորել յաց
իոն նշ
անակալի կապեր են
դրսևորել օգնողական դիրքորոշումների սոցիալական ուղղվածութ յան
անձնային (r=.326, p=.010), միջանձնային (r=.257, p=.040), սոցիալ-կոլեկտիվ
(r=.365, p=.004) մակարդակները, ինչպես նաև ընդ հանուր օգնողական
(r=.338, p=.008) և ալտրուիստական (r=.261, p=.042) դիրքորոշումները:
Նույնականության կոլեկտիվ բաղադրիչը նշանակալ ի կորել յացիոն կապ
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ունի օգնողական դիրքորոշում ների սոցիալ-կոլեկտիվ ուղղվածության
մակարդակի հետ (r=.372, p=.003): Վերոնշյալ բազմաթիվ նշանակալի
ուժ եղ և թույլ կորել յա ցիոն կապերի առ կայությունը ցույց է տալիս այն, որ
կամավորների նույնականության կառուցվածքային բաղադրիչները նշա
նակալ իորեն պայմանավորում են սոցիալական ուղղվածության տարբեր
մակարդ ակներում օգ նողական դիրքորոշում ների դրսևորման առանձնա
հատկութ յունները՝ ի տարբերություն ոչ կամավորների:
Ոչ կամավորների նույնականության բաղադրիչների և օգ նողական
դիրքորոշում ների սոցիալական ուղղված ութ յան տարբեր մակարդակն
երի միջև նշանակալի կորել յացիոն կապերն ավելի սակավաթ իվ են, քան
կամավորների պարագայում (կորել յա ցիոն մատրիցան ներկայացված է
Աղ յուսակ 2- ում).
Աղյուսակ 2. Ոչ կամավորների նույնականության բաղադրիչների և
օգնողական դիրքորոշումների միջև կորելյացիաներ
Օգնողական դիրքորոշումների սոցիալական ուղղվածության
մակարդակներ

Նույնա
կանության
բաղադրիչ
ներ
Անձնային
Միջանձնային
Սոցի ալական
Կոլեկտիվ

Միջանձ
նային

Սոց իա լկոլեկտիվ

Սոցիալկոլեկտիվ
իրավիճակային

Մշակու
թային

Ունիվերսալիստա կան

r

,394*

,040

,206

-,233

,086

(p)
r
(p)
r
(p)
r
(p)

,017
,263
,12 2
,293
,082
,283
,094

,816
,229
,180
,315
,062
,404*
,015

,229
,292
,084
,396*
,017
,215
,207

, 171
,043
,804
-,208
, 2 24
-,378*
,02 3

,619
-,153
,373
-,113
,513
,151
,378

Ծանոթ ագ րութ յուն` r- կորել յա ցի ոն գործակի ց (r- Pearson, r- Spearmen), p-վիճա կա գրորեն
նշանակալիո ւթյան գործակից * p< ,05 և,01, p ** < ,001

Այսպես, նույնականության կոլեկտիվ բաղադրիչը թույլ արտա
հայտված ուղ իղ համեմատական կապ ունի օգնողական դիրքորոշու
մների ուղղվածության սոցիալ-կոլեկտիվ (r=.404, p=.015) և հակադ արձ
համեմատական կապ` մշակութային մակարդակի հետ (r=-.387, p=.02):
Դա ցույց է տալ իս այն, որ ոչ կամավորների` սեփական խմբին պատկանե
լությունը կապված է այդ խմբի անդամներին օգնություն ցուցաբերելու
և ուրիշ մշակույթի ներկայացուցչին չօգ նելու դիրքորոշման հետ: Նույն
ակա
նության սոցիալական բաղադրիչը թույլ կորե
լ յ
ա ց
իոն կապ ու
նի
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օգնողական դիրքորոշումների սո ցիալ -կոլեկտիվ մակարդակի (r=.394,
p=.017), իսկ նույնականության անձնային բաղադ րիչը` միջանձնային մակ
արդակի հետ (r=.394, p=.017), քանի որ նույնականության բաղադ րիչները
և սո ցիալական ուղղվածության համապատասխան մակարդ ակները գտն
վում են առանցքի միևնույն կողմում:
Կամավորների և ոչ կամավորների օգնողական դիրքորոշումների
և նույնականության բաղադրիչների հարաբերակցությունն արտահայ
տող կորել յա ցիոն կապերի համեմատությունից նկատում ենք, որ կամա
վորների դեպքում ավելի շատ են բա զմաթիվ ուժեղ և թույլ կորել յա ցիոն
կապերը վերոնշյալ հոգ եկան կառ ույցների միջև, քան ոչ կամավորներ
ի: Դա վկայում է այն մասին, որ կամավորների անձի համար օգ նության
ցուցաբերումն ավել ի նշանակալի երևույթ է, քան ոչ կամավորների համա
ր, և ավել ի հիմնավոր է ինտեգ րված կամավորի անձի դիրքորոշում ների
համակարգում, մասնավորապես ինքնընկալման և ինքնաներկայացման
մեջ, քան ոչ կամավորների դեպքում:
Կա մավորների նույնա կանության բաղադ րիչների և օգնողակ ան
դիրք որոշումնե րի սոցիա լա կան ուղղվածության տարբե ր մակարդակն
երի միջև փոխկապված ութ յան պարզաբանման նպատա կո վ, բացի կոր ե
լ յա ցիոն վե րլուծութ յո ւնից, իր ականացրե լ ենք նաև գծա յին ռե գրեսիոն
վերլուծու թ յուն: Վերջինիս միջոցով հնար ավոր է դու րս բերել, թե
նո ւյնականո ւթ յան որ բաղադ րիչներն են առա վել պա յմանավորո ւմ օգն
ողական դիրք որ ոշումների դրսևո րո ւմ ը սոցիա լա կան ուղղվածության
այս կամ այն մա կարդակ ում: Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքնե րի
համա ձայն՝ կամավորների նույնականության միջ անձնա յին բաղադրիչն
ուղիղ համեմատական կապ ունի օգն ողական դիրքորոշումնե րի սոցիա
լական ուղղվածության միջանձնային (β=.382, t=2.417, p=.000), սոցիալկոլեկտիվ (β=.274, t=1.751, p=.00 6) և ու նիվերսալիստական (β =.42,
t=2.609, p=.00 0) մակարդ ակնե րի, ինչպես նաև ընդհանո ւր օգ նողակ ան
(β=.3 31, t=2.099, p=.000) և ալտր ուիստական (β =.311, t=1.049, p=.005)
դիրքոր ոշո ւմների հետ: Դա ենթ ադ րում է, որ կամ ավորական գ ո րծու
նեութ յո ւնո ւմ նույնա կանո ւթյան միջանձնային բաղա դրիչի գե րա կայությ
ունը պայմանավո րում է սոց իա լական ուղղվա ծության միջանձնային,
սոցի ալ-կոլեկտիվ և ունիվե րսա լ ի ստական մակարդակներ ում օգնողակ
ան և ալտրուիստական դիրքոր ոշումնե րի ակտիվացումը: Սա, հա վանա
բար, վկայո ւմ է այն մա սին, որ կամա վո րները, տարբեր իրավիճա կներո ւմ
օգնո ւթյո ւն ցուցաբեր ելով ուրիշներին, իրենց անձն ընկալում և նե րկա
յացնում են այնպես, ինչպես նշանակալի (մո տ մարդիկ, հարազատնե ր)
մա րդ կանց հետ հարաբերո ւթ յո ւններո ւմ: Այս ին քն, երբ կամ ավորներն
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օգնո ւթ յուն են ցուցաբեր ում ուրիշնե րին, նրանք այդ հար աբ երությո ւնն
երն ընկալում ենորպես իրե նց համար կարևոր մարդկանց կամ երևո ւյթն
երին օգնության ցուցաբերում:
Կամավորների նույնականության սոցիալական բաղադրիչն ունի ուղիղ
համեմատական կապ օգնողական դիրքորոշում ների դրսևորման անձ
նային (β=.053, t=3.337, p=.001) և մշակութային (β =-.192, t= 6.115, p=.034)
սոցիալական ուղղված ության մակարդակների հետ: Դա հիմք է տալիս ենթ
ադրելու, որ որոշ իրադ րություններում նույնականության միջանձնային
բաղադրիչից բա ցի՝ կարող է ակտիվանալ նաև կամավորների նույնակա
նության սոցիալական բաղադրիչը` պայմանավորելով օգնողական դիր
քորոշում ների ակտիվացումը սոցիալական ուղղվածության անձնային
և մշակութային մակարդակներում: Այսինքն, եթե կամավորն օգ նութ յուն
ցուցաբերելիս սեփական անձը ներկայացնում է սո ցիումի հետ համ
եմատման միջոցով, ապա նա ավել ի հակված է օգնութ յուն ցուցաբերել`
ելնելով սեփական անձնային շահերից կամ այլ մշակույթի ներկայացու
ցչին սեփական անձը ցանկալի ներկայա ցնելուց:
Այսպիսով, կամավորական գործունեությունում նույնականության
բաղադ րիչներից գերակայում է միջանձնայինը, որը պայմանավորում է
օգնողական դիրքորոշումների ակտիվացումը սոցիալական ուղղված
ության բոլոր 5 մակարդակներում` նպաստելով դրանց ընդլայնմանը,
իսկ մնացած` սոցիալական, անձնային և կոլեկտիվ բաղադրիչներն ուն
են արտահայտվածութ յան ավել ի թույլ աստիճան: Սակայն, կախված
կամավորի գործունեության բնույթից (աշխատանք մարդկանց հետ,
էկոլոգիական աշխատանք, աջակցություն կազմակերպություններին և
այլն), ինչպես նաև իր դիրքորոշումների ուղղվածությունից (սեփական
անձին կամ ուրիշներին) նույնականութ յան միջանձնային բաղադ րիչի հետ
միասին գերակայող դիրքում կարող է հայտնվել նաև նույնականության
այլ բաղադրիչ (անձնային, կոլեկտիվ կամ սոցիալական):

Եզրակացություն և ամփոփում
Ամբողջա ցնելով հետազոտության արդ յունքները` մենք առ աջարկում
ենք կամավորի դիրքորոշում ների համակարգի մոդ ել, որն արտահայտում
է կամավորների ինքնաներկայա ցման մակարդ ակների` նույնականության
բաղադրիչների և սոցիալական ուղղված ության տարբեր մակարդ ակնե
րում օգնողական դիրքորոշում ների փոխհարաբերակցության առ անձնա
հատկությունները (ներկայացված է Նկար 1-ում).
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Անձնային ուղղվածության և
սոցիալական ուղղվածության առանցք

Սոցիալ-կոլեկտիվ
մակարդակ
Միջանձնային
մակարդակ

Նույնականության բաղադրիչներ

Մշակութային
մակարդակ

Կոլեկտիվ
Միջանձնային

Սոցիալական

Անձնային

Ունիվերսալիստական

Անձնային
մակարդակ

Նկար 1. Կամ ավոր ության դիրք որ ոշ ում ների համ ակարգ ում օգն ողական դիրք որ ոշ ում ների
մակարդ ակների և նույնական ության բաղադրիչների փոխհ ար աբ եր ության մոդ ել

Համաձայն այս մոդել ի՝ բազմանշանակ կապեր են առկա կամավոր
ների նույնականության միջանձնային բաղադրիչի և սոցիալական ուղղվա
ծության տարբեր մակարդակներում դրսևորվող օգնողական դիրքորոշում
ների միջև, որը ցույց է տալ իս նշանակալ ի անձանց օգնություն ցուցաբե
րելու և այդ համատեքստում սեփական անձին ներկայացնելու նշանակա
լիությունը կամավորների համար, այսինքն` կամավորների պարագայում
գերակայում է նույնականության միջանձնային բաղադրիչը: Դա բացատր
վում է նրանով, որ կամավորական գործունեություն իրականացնել իս անձի
մեջ ակտիվանում են նշանակալ ի ու մտերիմ մարդկանց օգնելու ցան
կությունը, և սեփական անձն ընկալվում է հենց նշանակալ ի մարդկանց հետ
հարաբերությունների միջոցով, որն էլ, իր հերթին, հանգեցնում է մարդ
կանց օգնելու պատրաստակամությանը համապատասխան իրավ իճակնե
րում: Բացի վերոնշ յալ ից, կամավորական գործունեության ընթացքում նույ
նականության տարբեր բաղադրիչները փոխկապակցված են սոցիալական
ուղղվածության տարբեր մակարդակներում օգնողական դիրքորոշում ների
դրսևորում ների հետ: Հետևաբար, կամավորների համար օգնության ցու
ցաբերումն ավել ի նշանակալ ի երևույթ է սեփական անձի մասին պատկե
րացումների կառուցման գործընթացում, քան ոչ կամավորների համար`
կապվելով կամավորի անձի ինքնընկալման և ինքնաներկայացման հետ:
Այսպիսով, կամավորական գործ ունեությունում անձի ինքնընկալ
ման և ինքնաներկայացման ժամանակ նույնականության բաղադրիչնե
րից գերակայում է միջանձնայինը` սեփական անձի մասին ձևավորվող

140

պատկերացում ները նշանակալ ի մարդկանց հետ հարաբերություններում:
Այն պայմանավորում է օգնողական դիրքորոշում ների ակտիվացումը
սոցիալական ուղղված ության տարբեր մակարդ ակներում` նպաստելով
օգնելու հակված ության ակտիվացմանը և դրանց ընդլայնմանը տարբեր
սոցիալական իրավ իճակներում: Հետև աբար, կամավորի համար օգնե
լու ցանկությունը պայմանավորվում է սեփական անձի այն ընկալմամբ,
որ նա օգնում է իր համար կարև որ` նշանակալի մարդկանց և ներդրում է
ունենում կարև որ սոցիալական երև ույթների զարգ ացման մեջ: Եվ օգնե
լով նշանակալ ի մարդկանց` կամավորն ավել ի է հստակեցնում իր պատ
կերացումները սեփական անձի մասին կամավորական գործ ունեության
կատարման ընթ ացքում: Տվ յալներն անուղղակիորեն վկայում են նաև այն
մասին, որ չնայած հայաստանյան իրականության մեջ նոր սոցիալական
պրակտիկա լինելուն՝ կամավորությունն այն իրականացնողների համար
արդ են դառնում է ներքնայնացված դիրքորոշումների վրա հիմնված, անձ
նապես նշանակալ ի գործ ունեություն:
Հետևաբար, դիրքորոշում ների համակարգի դուրս բերված մոդել ը
կարևոր հիմք է հանդիսանում ոչ միայն կամավորության տեսական վեր
լուծությունների և փորձարարական հետազոտությունների զարգացման
համար, այլև հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել կամավորի անձի
դինամիկ կառուցվածքը և դրա փոփոխություններն ու փոխազդեցություն
ները սոցիալական միջավայրի բազմաթիվ իրավ իճակներում:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Кудринская, Л. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика,
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источник, Университет Д. Хопкинса, 1997. Հ
 ասանել ի է http://www.besplatno1.narod.
ru/FAQ.htm
4. Brewer, M., Gardner, W. Who Is This “We”? Levels of Collective Identity and Self Representations. Ohio State University, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 71, N
1, 1996, pp. 83-93.
5. Cheek, J., Tropp, L. The Aspects of Identity Questionnaire (AIQ-IV), 2003. Հ
 ասանելի է
http://www.wellesley.edu/Psychology/Cheek/identity.html
6. Elshaug, C., Metzer, J. Personality attributes of volunteers and paid workers engages in
similar occupational tasks. University of South Australia, Adelaide, Australia, 2001.
7. Gaertner, G., Sedikides, C., Luke, M., O’Mara, E., Iuzzini, J., Jackson, L., Cai H., Cai
W. A motivational hierarchy within: Primacy of the individual self, relational self, or collective
self? Journal of Experimental Social Psychology, N 48, 2012, pp. 997-1013.

141

8. Haski-Leventhal, D. Altruism and Volunteerism: The perceptions of altruism in four disciplines and their impact on the study of volunteerism. Journal for the Theory of Social
Behavior, Blackwell Publishing Ltd., 39 (3), 2009, pp. 271-299.
9. Lindholm, Ch. Culture and identity: The history, theory, and practice of psychological
anthropology. Oneworld Publications Limited, 2007.
10. Rushton, J., Chrisjohn, R., Fekken, G. The Altruistic Personality and The Self-Report
Altruism Scale. Person. Individ. Differ., Pergamon Press Ltd., Vol.2, 1981, pp. 293-302.
11. Sagiv, L., Schwartz, Sh. Value priorities and subjective well-being: direct relations and
congruity effects, European Journal of Social Psychology, N 30, 2000, pp. 177-198.
12. Sedikides, C., Brewer, M. Individual Self, Relational Self, and Collective Self. Partners,
Opponents, or Strangers? 2010. Հասանել ի է http://emergentbydesign.pbworks.com/f/Individual_self.pdf
13. Taylor, Sh., Peplau, L., Sears, D. Social psychology, NJ, Pearson Education Inc., 2006.
14. Wegner, D., Crano, W. Racial Factors in Helping Behavior: An Unobtrusive Field Experiment.
Journal of Personality and Social Psychology. Behavior, Vol. 32, N 5, 2009, pp. 901-905.

142

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Օգնողական դիրքորոշումների սոցիալական ուղղվածության մակարդակների
ուսումնասիրման հարցարան
Մաս I
Պատկերացրեք մի իրավ իճակ, երբ անցնում եք փողոցով և տեսնում մի մար
դու, որն ունի օգնության կարիք (օրինակ, ծանրոցը պատռվել է, և նրա իրերը
թափվել են գետնին): Գնահատեք յուրաք անչ յուր տարբերակի համար 1-ից 4 գնա
հատման սանդղակով (1 - չեմ օգնի, 2 - ավելի շուտ չեմ օգնի, 3 - ավելի շուտ կօգ
նեմ, 4 –ամեն ինչ կանեմ, որ օգնեմ), թե որք անով եք հակված նրան օգնություն
ցուցաբերել, եթ ե այդ մարդ ը.
Ձ եզ մոտ մարդ է (ընկեր, ընտ անիք ի անդ ամ ևայլն)
Ձ եզ ծան ոթ մեկն է (հարև ան, աշխ ատ ակից, համ ակ ուրս եց ի և այլն)
Խոցել ի խմբի ներկայացուցիչ է (հաշմանդամ, երեխա, ծեր կին/տղամարդ և այլն)
Այլ մշակ ույթ ի ներկ այաց ուց իչ է (օտ ար երկր աց ի)
Անծ ան ոթ մարդ է

Այժմ պատ
կե
րաց
րեք մի ի
րա
վ ի
ճակ, երբ մի մարդ ձեզ
նից խնդրում է մի
ինչ-որ բան: Գնահատեք յուրաքանչ յուր տարբերակի համար 1-ից 4 գնահատման
սանդղակով (1 - չեմ օգնի, 2 - ավելի շուտ չեմ օգնի, 3 - ավելի շուտ կօգնեմ, 4 –
ամեն ինչ կանեմ, որ օգնեմ), թե որք անով եք հակված կատարել նրա խնդրանք ը,
եթ ե այդ մարդ ը.
Ձ եզ մոտ մարդ է (ընկեր, ընտ անիք ի անդ ամ ևայլն)
Ձ եզ ծան ոթ մեկն է (հարև ան, աշխ ատ ակից, համ ակ ուրս եց ի և այլն)
Խոցել ի խմբի ներկայացուցիչ է (հաշմանդամ, երեխա, ծեր կին/տղամարդ և այլն)
Այլ մշակ ույթ ի ներկ այաց ուց իչ է (օտ ար երկր աց ի)
Անծ ան ոթ մարդ է

Մաս II
Հրահանգ. Ստորև նշված է 25 պնդում, որոնք կարող են այս կամ այն չափով
ճշմարիտ լինել ձեր մասին: 1-ից 5 բալանոց սանդղակով գնահատեք Ձեր համա
ձայնության աստիճանը (1 - ընդհանրապես համաձայն չեմ, 2 - համաձայն չեմ, 3
- և՛ համաձայն եմ, և՛ համաձայն չեմ, 4 - համաձայն եմ, 5 - լիով ին համաձայն եմ):
Բանալի. Սոցիալական ուղղված ության 5 մակարդ ակներում օգնողական
դիրք որոշում ները դուրս բերող հարցերն են.
Անձնային մակարդ ակ՝ 1, 6, 11, 16, 21;
Մ իջանձնային մակարդ ակ՝ 2, 7, 12, 17, 22;
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Սոցիալ-կոլեկտիվ մակարդ ակ՝ 3, 8, 13, 18, 23;
Մշակութ ային մակարդ ակ՝ 4, 9, 14, 19, 24;
Ունիվերսալ մակարդ ակ՝ 5, 10, 15, 20, 25;
Հակադ արձ հարցեր՝ 14, 15, 24:
1.

Եթ ե ես օգնեմ այլ մարդ ու, ապ ա կունենամ բավար արված ության զգաց ում:

2.

Ես կօգնեմ իմ շրջապ ատ ի այն մարդկանց, որ ոնց բարեկեց ություն ը կարև որ է
ինձ համ ար:

3.

Ես կմոտ ենամ փողոց ում ընկած ծեր տղամ արդ ուն/կնոջ ը և կբ արձր ացնեմ նրան:

4.

Ես կուղեկց եմ ուղղություն փնտրող արտ աս ահմ անց ուն դեպ ի իր ցանկաց ած
վայրը:

5.

Եթ ե դու օգնես անծ ան ոթ ին, ապ ա մի օր էլ քեզ կօգնեն:

6.

Օգնելով ուրիշ ին՝ ես ինձ պետք ական կզգամ:

7.

Ես կօգնեմ մտերիմ աշխ ատ ակց իս/համ ակ ուրս եց ուս ավարտ ել աշխ ատ անք ը,
եթ ե անգ ամ հոգնած եմ:

8.

Մարդ իկ պատ ասխ անատ ու են իրենց բարեկամն երի բարեկեց ության համ ար:

9.

Ես կօգնեմ այլ ազգ ի ներկայաց ուցչ ին, եթ ե նա ինձ դիմի ինչ-որ հարց ով/
խնդրանք ով:

10.

Բոլոր մարդ իկ արժ անի են օգն ություն ստանալու:

11.

Ինձ բնոր ոշ գծերից է այլ մարդկանց օգնելը:

12.

Ես կտամ իմ աշխ ատ ած գում արը քրոջս/եղբ որս, եթ ե նա դրա կարիքն ունենա:

13.

Հաշմանդամն երին պետք է ամեն կերպ օգնել, որ ներգրավվեն հասարակության մեջ:

14.

Ես ավել ի հակված եմ օգնել իմ երկրի ներկայաց ուցչ ին, քան այլազգ ի մարդ ուն:

15.

Երբ եմն լավություն անել ը սխալ է:

16.

Այլ մարդկանց օգնելը լավ է նաև իմ անձի համ ար:

17.

Եթ ե ընկերս/ընկեր ուհիս դժվար ություններ ունենա, ապ ա ես անպ այմ ան կփոր
ձեմ նրան աջ ակց ել:

18.

Ես հակված եմ օգնել մարդկանց, որ ովհետև այդպ ես է ընդ ունված իմ շրջա
պատ ի/շրջանի մարդկանց մեջ:

19.

Մարդկանց պետք է օգնել անկախ ազգ ային պատկանելությունից:

20.

Ցանկալ ի է ձգտել որք ան հնար ավոր է ավել ի շատ բան անել ուրիշների համ ար:

21.

Ես կար ող եմ աս ել, որ ես աս եր չեմ:

22.

Ես դժվար ությամբ կմերժ եմ հար ազատ իս, երբ նա ինձ խնդրի ինչ-որ բանի
համ ար:

23.

Ես կօգնեմ անծ ան ոթ երեխ ային, եթ ե տեսնեմ, որ նա մոլորվել է ու ինչ-որ մեկին
է փնտրում:

24.

Հ այն առ աջ ին հերթ ին պետք է հային օգնի:

25.

Կյանքում ամենակարև որ արժ եքներից մեկն այլ մարդկանց մասին հոգ տանելն է։
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