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արԺԵՔնԵրի ՈՒսՈՒմնասիրման տԵսական Եվ 
կիրաՌական ասպԵկտնԵրԸ

Անուշ Մկրտչյան

ներածություն

 Ժա մա նա կա կից կյան քում մշա կու թա յին, քա ղա քա կան, սո ցիա լա-
կան փո փո խություն նե րի հետ մեկ տեղ փոխ վում են նաև ան ձի ար ժեք նե րը, 
աշ խար հըն կա լում նե րը, վար քաձ ևե րը, ինչ պես նաև աշ խար հի, մարդ կանց, 
բնության հետ հա րա բե րություն նե րը: Այս տե սանկ յու նից այժմ յան հա սա րա-
կությու նում ա վե լի ար դիա կան են դառ նում մար դու ար ժե քա յին կողմ նո րո-
շում նե րը, մարդ-հա սա րա կություն փոխ հա րա բե րություն նե րը հաս կա նա լու 
և  վեր լու ծե լու մի տու մը, ար ժեք նե րի տե ղը և  դե րը̀  որ պես ան ձի ինք նության 
բա ղադ րիչ ներ դի տար կե լը:  Հա սա րա կությու նում առ կա ար ժեք նե րը և 
 նոր մե րը ձևա վոր վում են տա րի նե րի պատ մա կան և մ շա կու թա յին զար գաց-
ման ըն թաց քում, ինչն էլ վկա յում է այն մա սին, որ ար ժեք նե րի ձևա վո րու մը 
մշա կույ թի ազ դե ցությունն ան մի ջա կա նո րեն իր վրա կրող գոր ծըն թաց է: 

 Վեր ջին տա րի նե րին ար ժեք նե րի ու սում նա սի րությու նը գտնվում է բազ-
մա թիվ հե տա զո տող նե րի ու շադ րության կենտ րո նում: Ո րոշ գիտ նա կան-
նե րի, ինչ պես, օ րի նակ, Գ.  Հովս տե դե նի, Շ. Շ վար ցի կար ծի քով, ար ժեք նե րը 
հա մար վում են մշա կույ թի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը [8, 12]: Մ շա կու թա յին 
ար ժեք նե րը ձևա վո րում են ան հա տա կան և խմ բա յին հա մոզ մունք ներ, նպա-
տակ ներ և  վար քաձ ևեր: Ըստ այդմ, հա սա րա կա կան կյան քի մշա կու թա յին և 
 սո ցիա լա կան փո փո խություն նե րը հաս կա նա լու հա մար կար ևոր վում են ար ժե-
քա յին կողմ նո րո շում նե րի ու սում նա սի րություն նե րը, մաս նա վո րա պես, թե ինչ 
տեղ են զբա ղեց նում ար ժեք ներն ան հա տա կան և  սո ցիա լա կան տի րույթ նե-
րում, և  ինչ պի սին են տար բեր հա սա րա կություն նե րում մարդ կանց ար ժե քա-
յին նա խա պատ վություն նե րը: Ս տորև տե սա կան վեր լու ծությամբ կշա րադր-
վեն ան ձի ար ժե քա յին հա մա կար գին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, 
մաս նա վոր պես կներ կա յաց վի̀  ինչ պես է սահ ման վում ար ժե քը, ինչ մեկ նա բա-
նություն ներ է այն կրում, ինչ պես նաև մի շարք հե ղի նակ նե րի տե սություն ներ՝ 
ուղղ ված մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ու սում նա սիր մա նը:

ար ժեք նե րի սահ մա նում ներ և  մեկ նա բա նություն ներ

Ար ժեք ներն ա ռա վել լավ հաս կա նա լու հա մար նախ պար զա բա նենք, թե 
ինչ պես են սահ ման վում դրանք տար բեր բա ռա րան նե րում: «Ար ժեք» բառն 
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ա ռաջ է ե կել ֆրան սե րեն «valoir» բա ռից, ո րը նշա նա կում է ար ժա նի լի նել [5, 
էջ 401]: Ար ժեքն ինչ-որ բա նի կար ևո րությու նը, նշա նա կությու նը և  օգ տա կա-
րությունն է: Ար ժե քա յին հա մա կար գը կա տա րում է ա մե նօր յա կողմ նո րոշ ման 
դեր մար դու ա ռար կա յա կան և  սո ցիա լա կան գոր ծու նեության մեջ:

Օքս ֆոր դի բա ռա րա նում «ար ժեք» թարգ մա նա բար նշա նա կում է, որ 
ինչ-որ բան ար ժեք ու նի, կար ևոր է կամ օգ տա կար: Ար ժեք նե րը հան դես 
են գա լիս որ պես վար քի սկզբունք ներ կամ ստան դարտ ներ, ան ձի դա տո-
ղություն ներն այն մա սին, թե ինչն է կար ևոր կյան քում [6, էջ 690]:

 Հա յե րեն բա ռա րա նում «ար ժեք» բա ռը մեկ նա բան վում է մի շարք հո մա-
նիշ նե րով, ինչ պի սիք են գին, գնա հա տանք, յարգ (օգ տա կար կամ ըն տիր հատ
կություն, ար ժա նիք) [1, էջ 45]: Այլ հա յե րեն բա ռա րան նե րում ևս տր վում է «ար-
ժեք» հաս կա ցության մեկ նա բա նությու նը որ պես ու շադ րության ար ժա նի հատ-
կություն, նշվում է վեր ջի նիս հա սա րա կա կան օգ տա կա րության մա սին [2, էջ 
265]: Գ րե թե բո լոր մեկ նա բա նություն նե րում «ար ժեք» հաս կա ցությա նը տրվում 
է նշա նա կա լիի, կար ևո րի մեկ նա բա նություն:

 Տար բեր պատ մա կան ժա մա նա կա հատ ված ներ և  տար բեր փի լի սո փա-
յա կան դպրոց ներ ու նեն ի րենց ա վան դույթն ար ժեք նե րի մեկ նա բան ման 
հար ցում: Ան տիկ, իսկ հե տո նաև միջ նա դար յան փի լի սո փա յության մեջ 
ար ժեք նե րը նույ նաց վում էին կե ցության հետ: Ար ժեք նե րը դի տարկ վում են 
հենց կե ցության մեջ:  Դեռևս ան տիկ դա րաշր ջա նում տար բեր պատ կե րա-
ցում ներ կա յին ար ժեք նե րի բնույ թի մա սին: Պ լա տո նի կար ծի քով՝ բարձր 
ար ժեք նե րը կրում են բա ցար ձակ բնույթ, բայց սո ֆիստ նե րի տե սանկ յու-
նից բո լոր ար ժեք ներն ան հա տա կան են և  հա րա բե րա կան: Ըստ Ա րիս տո-
տե լի՝ մի կող մից ա ռանձ նաց վում են ինք նա բավ ար ժեք ներ, ո րոնց թվին 
են պատ կա նում մար դը, եր ջան կությու նը, ար դա րությու նը և  այլն, և մ յուս 
կող մից՝ նա նշում է մի շարք ար ժեք նե րի հա րա բե րա կան բնույ թի մա սին: 
Ար ժեք նե րի հիմ նախն դի րը լայն նշա նա կությամբ ա ռաջ է ե կել մշա կու-
թա յին ա վան դույթ նե րի ար ժեզրկ ման և  հա սա րա կության գա ղա փա րա-
կան հիմ քե րի վար կա բեկ ման դա րաշր ջա նում:  Հու նա կան ժո ղովր դա վա-
րության ճգնա ժա մը ստի պեց  Սոկ րա տին ա ռա ջին ան գամ ա ռաջ քա շել 
հետև յալ հար ցը. «Ի՞նչն է լավ»: Ան տիկ փի լի սո փա յության մեջ ար ժե քա յին 
բնու թագ րիչ նե րը մտնում էին ի րա կա նության, ի րա կան կե ցության հաս-
կա ցություն նե րի մեջ [4, էջ 286]: 

 փի լի սո փա յության մեջ գո յություն ու նի ար ժեք նե րի բնույ թի մա սին 
ուս մունք, ո րը կոչ վում է ակ սիո լո գիա (հու նա րեն axios –  ար ժեք, logos - 
գի տություն) [նույն տե ղում, էջ 285]: Ակ սիո լո գիան փի լի սո փա յա կան ուս-
մունք է ար ժեք նե րի բնույ թի, ի րա կա նության մեջ նրանց տե ղի և  ար ժե քա յին 
աշ խար հի կա ռուց ված քի մա սին: Ակ սիո լո գիան՝ որ պես փի լի սո փա յա կան 
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հե տա զո տության ինք նու րույն ո լորտ, ա ռաջ է ե կել այն ժա մա նակ, երբ 
կե ցություն հաս կա ցությու նը բա ժան վում է եր կու մա սե րի` ի րա կա նություն 
և  ար ժեք: Ակ սիո լո գիան ու սում նա սի րում է խնդիր ներ՝ կապ ված ար ժեք-
նե րի բնույ թի, ամ բող ջա կան ար ժե քա յին հա մա կար գի, տար բեր ար ժեք-
նե րի հա րա բե րակ ցություն նե րի հետ:

20-րդ  դա րի սկզբնե րին, երբ ակ սիո լո գիան դար ձավ ինք նու րույն 
փի լի սո փա յա կան բնա գա վառ, ձևա վոր վե ցին ար ժեք նե րի յու րա հա տուկ 
տե սություն ներ` բնա գի տա կան պսի խո լո գիզմ, ակ սիո լո գիա կան տրանս-
ցեն դեն տա լիզմ, պեր սո նո լո գիա կան օն թո լո գիզմ և  ար ժեք նե րի սո ցիո լո-
գիա կան կոն ցեպ ցիա ներ [նույն տե ղում, էջ 290]: 

Բ նա գի տա կան պսի խո լո գիզմ ուղ ղության ներ կա յա ցու ցիչ ներն (Ջ. 
Դ յուի, Ռ.  Պե րի և  ու րիշ ներ) ար ժեք նե րի աղբ յու րը տես նում էին մար դու 
կեն սա բա նա կան և  հո գե բա նա կան պա հանջ մունք նե րում, իսկ ար ժեք-
նե րը հա մար վում էին էմ պի րիկ ի րա կա նության հնա րա վոր փաս տեր: Այս 
տե սանկ յու նից յու րա քանչ  յուր ա ռար կա, ո րը բա վա րա րում է մարդ կանց 
որ ևէ պա հանջ մունք, հա մար վում է ար ժեք: Ակ սիո լո գիա կան տրանս ցեն
դեն տա լիզ մի ներ կա յա ցու ցիչ Վ.  Վին դել բան դի ուս մուն քի հա մա ձայն՝ 
աշ խար հը կազմ ված է եր կու ո լոր տից. ի րա կա նություն (էմ պի րիկ տրված 
փաս տեր) և  ար ժեք ներ (ի դեա լա կան նոր մեր): Ըստ Վ.  Վին դել բան դի՝ յու-
րա քանչ յուր ար ժեք դրսևոր վում է որ պես նպա տակ ինքն ի րե նով, նրան 
ձգտում են հենց իր, այլ ոչ թե նյու թա կան հե տաքրք րության, շա հի կամ 
զգա յա կան հա ճույ քի հա մար: Ար ժե քը ի րա կա նությու նը չէ, այլ ի դեա լը, 
ո րի կրո ղը տրանս ցեն դեն տալ սուբ յեկտն է:  Հա մա ձայն Գ.  Կո գե նի՝ 
ճշմա րիտ ար ժեք նե րը ծնում են «մա քուր կամք», ո րի կրո ղը կրկին 
հա մար վում է ոչ թե ան հա տա կան, այլ տրանս ցեն դեն տալ սուբ յեկ տը: 
 Պեր սո նո լո գիա կան օն թո լո գիզ մի ներ կա յա ցու ցիչ  Մաքս  Շե լե րը գտնում 
էր, որ ար ժե քը, լի նե լով օբ յեկ տիվ, չի կա րող դրսևոր վել տրա մա բա նա-
կան մտա ծո ղության ձևե րում: Ար ժեք նե րի սո ցիո լո գիա կան ուղ ղության 
ներ կա յա ցու ցիչ, գեր մա նա ցի մտա ծող Մ.  Վե բե րը նշում է, որ ար ժե քը 
նոր մա է, ո րը սո ցիա լա կան սուբ յեկ տի հա մար ու նի ո րո շա կի նշա նա-
կություն: Մ.  Վե բերն ար ժե քի գլխա վոր գի ծը հա մա րում էր «պատ մա-
կա նությու նը»՝ են թադ րե լով, որ այն միայն տվ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծի 
ընդ հա նուր դիր քո րո շում նե րի ար տա հայ տումն է:  Վե բերն ա ռա ջին 
ան գամ նշեց ար ժեք նե րի` մշա կույ թի, հա սա րա կության բնա վո րության 
վրա ազ դե ցության մա սին:

Ամ փո փե լով տար բեր պատ մա կան ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
ար ժեք նե րի մեկ նա բան ման փի լի սո փա յա կան հա յե ցա կար գե րը՝ պարզ է 
դառ նում, որ տար բեր դա րաշր ջան նե րում ար ժեք նե րը դի տարկ վում էին 
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որ պես կե ցության բա ղադ րիչ մաս, որ պես սո ցիա լա կա նաց վող ան ձի 
հա մար կար ևոր նոր մա տիվ չա փա նիշ, ին չը պայ մա նա վո րում է ան հա տի 
հա մոզ մունք նե րի և  դիր քո րո շում նե րի ուղղ վա ծությու նը: 

մ շա կու թա յին ար ժեք նե րին ուղղ ված հե տա զո տություն ներ

 Հա սա րա կության զար գաց ման մի տում նե րին, տնտե սա կան, քա ղա-
քա կան հա սա րա կար գե րի փո փո խություն նե րին զու գըն թաց՝ ար ժեք նե րի 
հիմ նախն դի րը բեր վում է կոնկ րետ հե տա զո տա կան դաշտ, ստեղծ վում 
են ու սում նա սի րություն ներ ի րա կա նաց նե լու կի րա ռա կան հա յե ցա կար-
գեր:  Հե տա զո տող նե րի մի լայն շրջա նակ ու սում նա սի րում է ար ժեք նե րը` 
վեր ջին ներս դի տար կե լով մշա կու թա յին տար բեր խմբե րում առ կա ար ժե-
քա յին հա մա կար գի տար բե րություն նե րը և ն մա նություն նե րը:  բա վա կան 
լայն հե տա զո տություն նե րից է « Հա մաշ խար հա յին ար ժեք նե րի հար-
ցու մը» (World Value Survey) [9]: Այն գլո բալ հե տա զո տա կան նա խա գիծ 
է, ո րը բա ցա հայ տում է մարդ կանց ար ժեք նե րը և  հա մոզ մունք նե րը, թե 
ինչ պես են վեր ջին ներս փոխ վել ժա մա նա կի ըն թաց քում, և  ինչ սո ցիա-
լա կան ու քա ղա քա կան ազ դե ցություն ու նեն նրանք: 1981 թվա կա նից 
սկսած՝ ի րա կա նաց վել են հար ցում ներ գրե թե հար յուր երկր նե րում: 
« Հա մաշ խար հա յին ար ժեք նե րի հար ցու մը» չա փում, վե րահս կում և 
 վեր լու ծում է այն պի սի խնդիր ներ, ինչ պի սիք են ժո ղովր դա վա րության 
ա ջակ ցությու նը, հան դուր ժո ղա կա նությունն օ տա րազ գի նե րի և  էթ նիկ 
փոք րա մաս նություն նե րի նկատ մամբ, գլո բա լի զա ցիա յի ազ դե ցությու նը, 
ինչ պես նաև վե րա բեր մուն քը մի ջա վայ րին, աշ խա տան քին, ըն տան քին, 
քա ղա քա կա նությա նը, ազ գա յին ինք նությա նը, մշա կույ թին և  սուբ յեկ տիվ 
բա րե կե ցությա նը: « Հա մաշ խար հա յին ար ժեք նե րի հարց ման» տար բեր 
տա րի նե րի չա փում նե րը ցույց են տվել, որ ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րը 
սեր տո րեն կապ ված են հա սա րա կության տնտե սա կան և  քա ղա քա կան 
հա մա կար գե րի ձևա վոր ման հետ և  կար ևոր դեր ու նեն վեր ջին նե րիս 
հա մար:

Ար ժեք նե րի տե սություն նե րի մեջ ի րենց ու րույն տեղն ու նեն Կ. Ք լաք-
հո նի (C. Kluckhohn) գա ղա փար նե րը [մեջ բեր վում է ըստ 7]: Ըստ հե ղի նա կի, 
ար ժե քը ցան կա լիի պատ կե րա ցումն է, որն ազ դում է առ կա մի ջոց նե րի 
ընտ րության, ինչ պես նաև գոր ծո ղության վերջ նա կան նպա տակ նե րի վրա: 
1949թ. Ք լաք հո նը սկսեց ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րի եր կա րա ժամ կետ 
հե տա զո տություն: Գլ խա վոր մե թո դո լո գիա կան մո տե ցու մը, ո րը նա զար-
գաց րել է իր կնոջ՝ Ֆ. Ք լաք հո նի (F. Kluckhohn) և  գոր ծըն կեր նե րի հետ միա-
սին, ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րի տե սությունն է: ն րանք կար ծում էին, 
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որ միջմ շա կու թա յին հաս կաց մա նը և շփ մա նը կա րող է նպաս տել տրված 
մշա կու թա յին կողմ նո րո շում նե րի վեր լու ծությու նը մար դու կյան քի հինգ 
հիմ նա կան կար ևոր ո լորտ նե րում. 

1.  Մարդ կա յին բնույթ (բա րի, չար, …)
2.  Մարդ–բ նություն հա րա բե րություն ներ (են թա կա բնությա նը, 

գե րիշ խող բնությա նը և  ներ դաշ նա կություն բնության հետ)
3.  Ժա մա նակ (անց յալ/ա վան դա կան, ներ կա/հա ճույք, ա պա գա/

հե տաձգ ված բա վա կա նություն)
4. Ակ տի վություն (լի նել, դառ նալ/ներ քին զար գա ցում, ա նել/

պայ քա րել)
5.  Սո ցիա լա կան հա րա բե րություն ներ (հիե րար խիկ, կո լա տե րալ/

կո լեկ տիվ-է գա լի տար կամ ան հա տա պաշ տա կան)
Կ. Ք լաք հո նը սահ մա նում էր ար ժե քը հետև յալ կերպ. « Հաս կա ցություն՝ 

բա ցա հայտ կամ թաքն ված, ո րը տար բե րա կում է ան հա տին կամ բնու թագ-
րա կան է խմբի հա մար, որն ընտ րության ազ դե ցություն է կրում հա սա նե լի 
ե ղա նակ նե րից, ի մաստ նե րից և  գոր ծո ղություն նե րից» [նույն տե ղում, էջ 3]:

Ֆ. Ք լաք հո նը և Ֆ. Սթ րոթ բե կը (F. Kluckhohn & F. Strodtbeck) մշա կել են 
ար ժեք նե րի ի րենց տե սությու նը̀  շա րու նա կե լով Կ. Ք լաք հո նի տե սա կետ-
նե րը [նույն տե ղում]: Ըստ նրանց, մարդ կանց վե րա բեր մուն քը հիմն ված է 
այն ար ժեք նե րի վրա, ո րոնք նրանք ու նեն: Ֆ. Ք լաք հո նի և Ֆ. Սթ րոթ բե կի 
ար ժե քա յին կողմ նո րոշ ման տե սությու նը են թադ րում է, որ բո լոր հա սա րա-
կություն նե րը պետք է պա տաս խա նեն սահ մա նա փակ քա նա կով ու նի վեր սալ 
խնդիր նե րի. տար բեր մշա կույթ ներ ու նեն տար բեր նա խա պատ վություն ներ: 
ն րանք ա ռանձ նաց նում են հետև յալ ե րեք հիմ նա կան են թադ րություն նե րը. 

•	  Գո յություն ու նի մարդ կա յին ընդ հա նուր խնդիր նե րի սահ մա նա փակ 
քա նակ, ո րոնց հա մար բո լոր մար դիկ բո լոր ժա մա նակ նե րում պետք 
է գտնեն լու ծում ներ։

•	  բո լոր հա սա րա կություն նե րում գո յություն ու նեն միև նույն խնդրի 
լուծ ման տար բեր ե ղա նակ ներ։

•	  լուծ ման այ լընտ րանք ներ գո յություն ու նեն բո լոր հա սա րա կու-
թյուն նե րում, բո լոր ժա մա նակ նե րում, սա կայն տար բեր նա խ ընտ-
րություն ներ են տրվում: 

 Վե րոնշ յալ հե ղի նակ նե րի մո տե ցու մը բա վա կան էկ լեկ տիկ է. նրանք 
օգ տա գոր ծում են բազ մա թիվ մե թո դա բա նա կան մո տե ցում ներ ի րենց 
ու սում նա սի րություն նե րում:

Ար ժեք նե րի մեկ այլ բազ մա կող մա նի տե սությու նը պատ կա նում է 
Մ. Ռո կի չին (M. Rokeach): Ըստ հե ղի նա կի՝ ար ժեք նե րը բնու թագր վում են 
հետև յալ հատ կություն նե րով [10].
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1.  Մար դուն հա տուկ ար ժեք նե րի ընդ հա նուր քա նակն այն քան էլ մեծ 
չէ։

2.  բո լոր մար դիկ ու նեն միև նույն ար ժեք նե րը, սա կայն տար բեր 
մա կար դակ նե րով։

3. Ար ժեք նե րը կազ մա վոր ված են հա մա կար գում։
4. Ար ժեք նե րի աղբ յուր նե րը դիտ վում են մշա կույ թում, հա սա րա-

կությու նում և  ան ձի մեջ։
5. Գ րե թե բո լոր սո ցիա լա կան ֆե նո մեն նե րը դե տեր մի նաց ված են 

ար ժեք նե րով:
 Հե ղի նակն ա ռանձ նաց րել է ար ժեք նե րի 2 մեծ խումբ` տեր մի նալ ար ժեք-

ներ և  ինստ րու մեն տալ ար ժեք ներ:  Տեր մի նալ ար ժեք նե րը հա մոզ մունք ներն 
են նրա նում, որ ան հա տա կան գո յության վերջ նա կան արդ յունքն անձ նա-
կան կամ հա սա րա կա կան տե սանկ յու նից ար ժե նրան, որ պես զի նրան 
ձգտեն: Դ րանք նպա տակ-ար ժեք ներն են, ո րոնք ար տա ցո լում են եր կա-
րատև կյան քի հե ռան կա րը, ո րո շում են կյան քի ի մաս տը, կար ևո րը և ն շա-
նա կա լին նրա նում: Ինստ րու մեն տալ ար ժեք նե րը դա տո ղություն ներն են 
այն մա սին, որ գոր ծո ղության ինչ-որ պատ կեր հա մար վում է անձ նա կան և 
 հա սա րա կա կան տե սանկ յու նից նա խընտ րե լի ցան կա ցած ի րա վի ճա կում: 
Դ րանք մի ջո ցի ար ժեք ներ են, ո րոնք ո րո շում են մար դու վար քի կոնկ րետ 
տե սա կը կոնկ րետ ի րա վի ճա կում: 

Ար ժեք նե րի մա սին իր ա ռան ձին տե սությունն է մշա կել Մ.  Մե սե յը (M. 
Massey) [մեջ բեր վում է ըստ 11]:  Հե ղի նա կը գտնում է, որ մարդ կանց ար ժեք նե րը 
ձևա վոր վում են մի շարք փու լե րի ըն թաց քում: Ա ռա ջին փու լը «դրոշ մի» փուլն է, 
ո րը տևում է մինչև 7 տա րե կան: Ըստ Մ.  Մե սե յի՝ ե րե խա ներն այս փու լում նման 
են «սպուն գի», կլա նում են այն ա մե նը, ին չը տե ղի է ու նե նում ի րենց շրջա պա-
տում և  ըն դու նում են գրե թե ա մեն ինչ որ պես ճշմար տություն, հատ կա պես, ե թե 
դա տրվում է ծնող նե րի կող մից: Երկ րորդ փու լը «կրկնօ րի նակ ման» փուլն է, որն 
ընդգր կում է 8-13 տա րե կան հա սա կը. ե րե խա նե րը կրկնօ րի նա կում են մարդ-
կանց, մաս նա վո րա պես՝ ի րենց ծնող նե րին: Եր րորդ փու լը «սո ցիա լա կա նաց-
ման» փուլն է, ո րը տևում է 13-ից մինչև 21 տա րե կա նը: Այս փու լում մար դը հիմ-
նա կա նում իր վրա է կրում հա սա կա կից նե րի ազ դե ցությու նը, և  ըստ Մ.  Մե սե յի՝ 
21 և  ա վե լի բարձր տա րի քի մարդ կանց ար ժեք նե րի ձևա վոր ման վրա կար ևոր 
ազ դություն ու նեն նշա նա կա լի հու զա կան ի րա դար ձություն նե րը:

Ար ժեք նե րի բնույ թի մա սին մեծ հե տա զո տություն և  ա ռան ձին 
տե սություն է մշա կել Շ. Շ վար ցը [12]: Այս տե սությանն ա ռա վել ման րա մասն 
անդ րա դառ նա լը և  մեզ հա մար տե սա կան և  հե տա գա յում՝ նաև գործ նա կան 
վեր լու ծության հիմք ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ այն մեզ 
հնա րա վո րություն է տա լիս ար ժեք նե րը դի տար կել ա վե լի հա մընդ հա նուր, 
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հա մա մարդ կա յին տե սանկ յու նից, ինչ պես նաև բազ մա կող մա նի կա պեր 
և  վեր լու ծություն ներ կա տա րել ինք նության և  ար ժեք նե րի հա մա տեքս-
տում: Ըստ հե ղի նա կի, երբ մենք մտա ծում ենք մեր ար ժեք նե րի մա սին, 
մենք մտա ծում ենք, թե ինչն է մեզ հա մար կար ևոր կյան քում:  Մե զա նից 
յու րա քանչ յուրն ու նի բազ մա թիվ ար ժեք ներ (օ րի նակ՝ ձեռք բեր ման, անվ-
տան գության, կա մե ցո ղության)՝ կար ևո րության տար բեր աս տի ճան նե րով: 
Ո րո շա կի կոնկ րետ ար ժեք կա րող է կար ևոր լի նել մե կի, բայց բա ցար ձակ 
ան կար ևոր՝ մեկ այլ մար դու հա մար: Ար ժեք նե րի տե սություն նե րում կար-
ևոր վում է այն հա յե ցա կար գը, որ տեղ ա ռանձ նաց վում են ար ժեք նե րի ներ-
քոնշ յալ վեց հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը [նույն տե ղում, էջ 4].

1. Ար ժեք նե րը հա մոզ մունք ներ են:  Մար դիկ, ո րոնց հա մար ան կա-
խությու նը կար ևոր ար ժեք է, «սթափ վում» են, երբ նրանց ան կա-
խությու նը վտանգ վում է, հու սա հատ վում են, երբ ան կա րող են 
լի նում այն պաշտ պա նե լու, և  վեր ջա պես եր ջա նիկ են, երբ կա րող 
են վա յե լել այն:

2. Ար ժեք նե րը կապ ված են ցան կա լի նպա տակ նե րի հետ, ո րոնք 
մո տի վաց նում են գոր ծո ղություն նե րը:  Մար դիկ, ո րոնց հա մար 
հա սա րա կա կան կար գը, ար դա րությու նը կար ևոր ար ժեք ներ են, 
մո տի վաց ված են հե տապն դել այդ նպա տակ նե րը:

3. Ար ժեք նե րը լայն և  ընդգր կուն հաս կա ցություն ներ են: Այս հատ-
կա նի շը տար բե րա կում է ար ժեք ներն ա վե լի նեղ հաս կա ցություն-
նե րից, ինչ պի սիք են նոր մե րը և  մո տե ցում նե րը, ո րոնք սո վո րա-
բար վե րա բե րում են կոնկ րետ գոր ծո ղություն նե րի, օբ յեկտ նե րի 
կամ ի րա վի ճակ նե րի:

4. Ար ժեք նե րը ծա ռա յում են որ պես սկզբունք ներ կամ չա փա նիշ ներ: 
Ար ժեք ներն ուղ ղոր դում են գոր ծո ղություն նե րի, մարդ կանց, ի րա-
վի ճակ նե րի գնա հա տու մը կամ ընտ րությու նը:  Մար դիկ ո րո շում 
են, թե ինչն է լավ, ին չը` վատ, ար դա րաց նում կամ մե ղա վոր են 
ճա նա չում, գոր ծում կամ խու սա փում են` հիմն վե լով ի րենց հա մար 
թանկ ար ժեք նե րի հնա րա վոր հա ջոր դա կա նության վրա:

5. Ար ժեք նե րը դա սա վոր վում են ըստ կար ևո րության:  Մարդ կանց 
ար ժեք նե րը ձևա վո րում են ար ժե քի ա ռաջ նա հեր թությամբ դա սա-
վոր ված հա մա կարգ, ո րը բնու թագ րում է նրանց որ պես ան հատ ներ, 
արդ յո՞ք նրանք կար ևո րություն են տա լիս ա վե լի շատ ձեռք բեր մա նը, 
քան ար դա րությա նը, նո րա րա րությա նը կամ ա վան դա կա նին:

6.  Մար դու գոր ծո ղություն ներն ուղ ղորդ վում են բազ մա թիվ ար ժեք-
նե րով:  Ցան կա ցած վար քագ ծի կամ վե րա բեր մուն քի վրա ազ դում 
են ոչ թե մեկ, այլ բազ մա թիվ ար ժեք ներ: 
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Ըստ Շ. Շ վար ցի` վե րը թվարկ ված ա ռանձ նա հատ կություն նե րը վե րա բե-
րում են բո լոր ար ժեք նե րին: Ար ժեք նե րի տե սության մեջ Շ. Շ վարցն ա ռանձ-
նաց նում է տա սը ար ժեք ներ՝ ըստ այն մո տի վա ցիա յի, որն ըն կած է նրանց 
հիմ քում: Են թադր վում է, որ այս ար ժեք նե րը նե րա ռում են տար բեր դրդա-
պատ ճառ նե րի շրջա նակ` ճա նաչ ված տար բեր մշա կույթ նե րում:  Տե սության 
հա մա ձայն՝ այս ար ժեք նե րը, ա մե նայն հա վա նա կա նությամբ, հա մա մարդ-
կա յին են (ու նի վեր սալ), քա նի որ հիմն վում են մարդ կա յին գո յության մեկ կամ 
ե րե քից ա վե լի հա մա մարդ կա յին պա հանջ նե րի վրա, որն օգ նում է նրանց 
հաղ թա հա րել: Ան հատ ներն ինք նու րույն չեն կա րող հա ջո ղությամբ հաղ թա-
հա րել մարդ կա յին գո յության այս պա հանջ նե րը:  փո խա րե նը՝ մար դիկ պետք 
է ա ռաջ քա շեն հա մա պա տաս խան նպա տակ ներ, որ պես զի կա րո ղա նան 
հաղ թա հա րել դրանք: Ար ժեք նե րը սո ցիա լա պես ցան կա լի հաս կա ցություն-
ներ են, ո րոնք ներ կա յաց նում են նպա տակ նե րը հո գե պես, իսկ բա ռա պա-
շարն օգ նում է ար տա հայ տել դրանք սո ցիա լա կան շփման դաշ տում: Է վոլ-
յու ցիոն տե սանկ յու նից այս նպա տակ նե րը և դ րանք ար տա հայ տող ար ժեք-
ներն ու նեն գո յատև ման կար ևոր նշա նա կություն: 

Շ. Շ վար ցը հա ջոր դա բար խո սում է տա սը ար ժեք նե րի մա սին` նշե լով 
այն լայն նպա տակ նե րը, ո րոնք ըն կած են տվյալ ար ժե քի հիմ քում, տա լով 
նաև հա մա մարդ կա յին պա հանջ նե րի հիմ նա վո րու մը [13]:

1. Ինք նու րույ նություն (Self-direction). բնու թագ րա կան է ան կախ 
միտ քը և  գոր ծո ղությու նը. ընտ րել, ստեղ ծել, ո րո նել: Ինք նու րույ-
նությու նը բխում է օր գա նիզ մի կա րիք նե րից՝ հսկո ղության ա պա-
հով ման հա մար:

2. Ս տի մուլ յա ցիա (Stimulation). բնու թագ րա կան են հուզ մուն քը, 
նո րույ թը և  մար տահ րա վեր նե րը կյան քում: Ս տի մուլ  յա ցիա յի 
ար ժեք նե րը բխում են օր գա նիզ մի կա րիք նե րից՝ բազ մա զա-
նության և ս տի մուլ  յա ցիա յի ա պա հով ման հա մար: 

3.  Հե դո նիզմ (Hedonism). բնու թագ րա կան է հա ճույ քը կամ զգա յա-
կան բա վա րար վա ծությու նը:  Հե դո նիս տա կան ար ժեք նե րը բխում 
են օր գա նիզ մի կա րիք նե րից, և  հա ճույ քը կապ ված է դրանց 
բա վա րար ման հետ:

4.  Ձեռք բե րում ներ (Achievement). բնու թագ րա կան է անձ նա կան 
հա ջո ղությու նը` սո ցիա լա կան ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս-
խան կոմ պե տեն տություն դրսևո րե լու մի ջո ցով: 

5. Իշ խա նություն (Power). բնու թագ րա կան են սո ցիա լա կան կար գա-
վի ճա կը և  հե ղի նա կությու նը, մարդ կանց և  ռե սուրս նե րի վե րահս-
կու մը կամ գե րիշ խա նությու նը:
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6. Անվ տան գություն (Security). բնու թագ րա կան են անվ տան-
գությու նը, ներ դաշ նա կությու նը: Անվ տան գության ար ժեք նե րը 
բխում են ան հա տա կան և խմ բա յին պա հանջ նե րից:  Գո յություն 
ու նի անվ տան գության ար ժեք նե րի եր կու են թա տե սակ:  Մեկն 
ըն կած է ան հա տա կան հիմ նա կան հե տաքրք րություն նե րի, 
մյու սը` ա վե լի լայն հե տաքրք րություն նե րի հիմ քում:

7.  Կոն ֆոր մություն (Conformity). բնու թագ րա կան է գոր ծո ղություն-
նե րի զսպվա ծությու նը:  Կոն ֆոր մության ար ժեք նե րը շեշ տում են 
ինք նազսպ վա ծությունն ա ռօր յա փոխ հա րա բե րություն նե րում:

8. Ա վան դա կա նություն (Tradition). բնու թագ րա կան են հար գան քը, 
տվ յալ մշա կույ թի սո վո րույթ նե րի և  գա ղա փար նե րի ըն դու նու մը: 
Խմ բերն ա մե նուր զար գաց նում են խորհր դա նիշ ներ, գա ղա փար-
ներ և  հա մոզ մունք ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում են ի րենց միաս նա-
կան փոր ձը և  ճա կա տա գի րը:

9.  Կա մե ցո ղություն (Benevolence). բնու թագ րա կան է ամ րապն դե լու և 
 պահ պա նե լու այն մարդ կանց բա րօ րությու նը, ո րոնց հետ մարդն 
ա վե լի հա ճախ է հաս տա տում անձ նա կան կոն տակտ ներ: 

10. Ու նի վեր սա լիզմ (Universalism). բնու թագ րա կան են հաս կա ցու մը, 
արժ ևո րու մը, հան դուր ժո ղա կա նությու նը և  պաշտ պա նությու նը՝ ի 
շահ բո լոր մարդ կանց բա րօ րության և բ նությու նը պահ պա նե լու 
ցան կության:  Հա մընդ հա նուր ար ժեք նե րը բխում են ան հատ նե րի 
և խմ բե րի գո յատև ման պա հանջ նե րից:   

Հ. Տ րիան դի սը (H. Triandis) մշա կույթ նե րը հա մե մա տե լիս ա ռա ջար կում 
է կի րա ռել մշա կու թա յին սինդ րոմ հաս կա ցությու նը [մեջ բեր վում է ըստ 3]: 
Մ շա կու թա յին սինդ րո մը նա սահ մա նում է որ պես «սուբ յեկ տիվ մշա կույ թի 
պա տերն, ո րը նե րա ռում է մեկ ամ բող ջա կան թե մա յի մեջ ամ փոփ ված դիր-
քո րո շում ներ, ար ժեք ներ, հա մոզ մունք ներ, վար քաձ ևեր, ես-ի սահ մա նում-
ներ՝ հաս կա նա լի միև նույն լեզ վին տի րա պե տող, կոնկ րետ պատ մա կան 
ժա մա նա կա հատ վա ծում և  աշ խար հագ րա կան տա րած քում ապ րող մարդ-
կանց հա մար»:

 Սո ցիո լոգ Գ.  Հոֆս տե դը նույն պես զար գաց րել է իր տե սա կե տը՝ ու սում-
նա սի րե լով ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րը մշա կու թա յին հա մա տեքս տում 
[8]: Գ.  Հոֆս տե դի մշա կու թա յին տա րա ծության տե սությու նը նկա րագ րում 
է հա սա րա կա կան մշա կույ թի ազ դե ցությու նը նրա ան դամ նե րի ար ժեք-
նե րի վրա, և  նաև այն, թե ինչ պես են այդ ար ժեք նե րը հա րա բե րակց վում 
վար քի հետ: Այս տե սությու նը լայ նո րեն կի րառ վել է տար բեր ո լորտ նե րում՝ 
որ պես հե տա զո տության հա րա ցույց, մաս նա վո րա պես՝ միջմ շա կու թա յին 
հե տա զո տության մեջ: Իր տե սության մեջ նա ա ռաջ է քա շում չորս չա փում, 
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ո րոն ցում մշա կու թա յին ար ժեք նե րը կա րող են վեր լուծ վել. ին դի վի դուա-
լիզմ-կո լեկ տի վիզմ, խու սա փում ա նո րո շությու նից, իշ խա նության դիս-
տան ցիա, ֆե մի նի նություն– մաս կու լի նություն:  Հե տա գա յում Գ.  Հոֆս տեդն 
ա ռաջ քա շեց հին գե րորդ և  վե ցե րորդ գոր ծոն նե րը, ո րոնք են` եր կա րա ժամ-
կետ կամ կար ճա ժամ կետ կողմ նո րո շում և  հա ճույք-ինք նա կա ռա վա րում:

Ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րի, հա մոզ մունք նե րի, քա ղա քա կան և 
տն տե սա կան վար քի դիր քո րո շում նե րի վե րա բեր յալ լայ նա ծա վալ հե տա զո-
տություն է ի րա կա նաց վել  Հա յաս տա նում [3]:  Հա մա ձայն հե տա զո տության 
արդ յունք նե րի՝ հայ կա կան ընտ րան քի հա մար ա ռա վել բնու թագ րա կան 
են խմբին ուղղված ար ժեք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ սե փա կան խմբի հետ 
կապ վա ծության և  հա րա բե րություն նե րի պահ պան ման մի տում նե րը, որն 
ա պա հո վում է հա մե րաշ խություն, հար մա րում և  ա նո րո շության նվա զե-
ցում: Ա ռա վել քիչ բնու թագ րա կան են ան հա տա կա նությու նը շեշ տադ րող 
ար ժեք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ մար տահ րա վեր ներ ըն դու նե լու, զգա յա կան 
բա վա րար վա ծություն ու նե նա լու ցան կություն նե րը:  Կա տար ված հե տա-
զո տությու նը թույլ է տա լիս հաս կա նալ ո րո շա կի վար քա յին պա տերն ներ 
և  դիր քո րո շում ներ, ո րոնք այ սօր ձևա վոր վել են հայ հա սա րա կության 
սո ցիալ-մշա կու թա յին փո փո խություն նե րին հա մըն թաց: Ա վե լի նե ղաց նե-
լով հե տա զո տության արդ յունք նե րի կի րա ռե լիության նշա նա կությու նը՝ 
կա րող ենք շեշ տադ րել, որ դրանք հնա րա վո րություն են տա լիս հաս կա-
նալ այն ար ժե նոր մա տիվ և  հա մոզ մուն քա յին հա մա տեքս տը, ո րում այ սօր 
հայ քա ղա քա ցին ո րո շում ներ է ըն դու նում իր սո ցիա լա կան ներգ րավ վա-
ծության վե րա բեր յալ [նույն տե ղում, էջ 125]:

Ամ փո փե լով ար ժեք նե րի ու սում նա սիր ման տե սա կան և  կի րա ռա կան 
աս պեկտ նե րը՝ մենք տես նում ենք, որ ար ժեք նե րի հա յե ցա կար գի վրա 
հիմն ված հե տա զո տություն նե րը կա րող են վե րա բե րել մարդ կա յին կյան քի 
տար բեր աս պեկտ նե րին: Ար ժեք ներն ա ռանց քա յին են մարդ կա յին մտքի, 
զգաց մունք նե րի և  վար քագ ծի մեջ: Դ րանք մշա կույ թի ան քակ տե լի մասն 
են կազ մում, և, հետ ևա բար, ար ժեք նե րի միջմ շա կու թա յին հե տա զո-
տություն նե րը թույլ են տա լիս հաս կա նալ մշա կու թա յին տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նին բնո րոշ խնդիր նե րը:  Տար բեր տե սա բան ներ օգ տա գոր ծում են 
տար բեր մշա կու թա յին չա փում ներ (ին դի վի դուա լիզմ-կո լեկ տի վիզմ, ֆե մի-
նի նություն– մաս կու լի նություն, ներ դաշ նա կություն, հա վա սա րություն և  
այլն), ո րոնց բազ մա զա նությու նը թույլ է տա լիս վեր հա նել ար ժեք նե րով 
պայ մա նա վոր ված հա սա րա կա կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րի ամ բողջ 
հա մա խում բը: 

 Դի տարկ ված մշա կու թա յին չա փում նե րի բազ մա զա նությու նը, 
դրանց կի րա ռե լիությու նը հնա րա վո րություն են տա լիս հաս կա նալ 
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սո ցիալ-տնտե սա կան և  սո ցիալ-քա ղա քա կան տա րաբ նույթ գոր ծըն թաց-
նե րի և  փո  փո խություն նե րի պատ ճառ նե րը և  հետ ևանք նե րը: Այդ պատ-
ճա ռով գտնում ենք, որ ար ժեք նե րի միջմ շա կու թա յին և  ներմ շա կու թա յին 
ու սում նա սի րություն նե րը կի րա ռա կան նշա նա կություն ու նեն տար բեր 
հա սա րա կա կան խնդիր նե րի ճա նաչ ման և  հաղ թա հար ման գոր ծում: 
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