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Դասընթացի անվանումը 

Մարդու էթոլոգիա 

 

Ներածություն 

 

Ներկայացված դասընթացը վերաբերում է մարդաբանության ոլոր-

տին, այն նվիրված է վարքային մարդաբանությանը, որը ձևակերպված 

է որպես «մարդու էթոլոգիա»։ Նոր զարգացող գիտաճյուղ է, ունի 80-ա-

մյա պատմություն, տեսական և կիրառական: Մարդու էթոլոգիան ու-

սումնասիրում է մարդկային վարքի կենսաբանական հիմնաշերտը, հա-

մամարդկային վարքային ընդհանրականները` խաչամշակութային հա-

մեմատական մեթոդներով։ Բացահայտում է վարքային դրսևորումների 

ունիվերսալիաները և էթնիկական, սոցիալական, գենդերային, տարի-

քային տարբերակվածությունները։ Այս գիտության ընձեռած տեղե-

կատվությունը լայնորեն կիրառվում է ներքին և արտաքին քաղաքակա-

նության ոլորտում։ Ագրեսիայի, հաշտարարության, խուճապի, ինտելեկ-

տուալ և ֆիզիկական առանձնահատկությունների և այլ վարքային նկա-

րագրերի տվյալների համահավաքների կազմումը, դրանց խմբավորումն 

ու քարտեզագրումն ըստ տարածքային, էթնիկական և այլ հատկանիշ-

ների կարող են կարևոր ռազմավարական արժեք ունենալ։ 
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Ծրագրի նկարագրություն 

 

Դասընթացի նպատակը. 

Ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ մարդկային վարքի 

կենսաբանական հիմնաշերտի, նրա ժառանգաբանական մեխանիզմնե-

րի և այդ վարքի մշակութային դրսևորումների վերաբերյալ գոյութուն ու-

նեցող գիտական մեթոդների մասին: 

 

Դասընթացի չափորոշիչները՝ 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն. 

- մարդու վարքի ընդհանրական և կոնկրետ դրսևորումների (առա-

ջատարություն, ագրեսիա, հանդուրժողականություն, հույզեր, միմիկա, 

ժեստեր և այլն),  

- նրանցից յուրաքանչյուրի էվոլյուցիոն ճանապարհով ձևավոր-

ման, զարգացման պատմության և մշակութային դրսևորումների մասին: 

Ունակ կլինի. 

- իրագործել կոնկրետ վարքային դրսևորման հետազոտություն ու-

նիվերսալ մեթոդական հարցաշարի միջոցով,  

- հետազոտության արդյունքները մեկնաբանել խաչամշակութային 

համեմատական համատեքստում,  

- կազմել վարքային հատկանիշների քարտեզներ,  

- ինչպես նաև կատարել մշակութաբանական քննություններում 

վարքաբանության մշակութային ընդհանրական և տարբերակված 

դրսևորումների հաշվառում։ 

 

Դասընթացի կառուցվածքը, մեթոդոլոգիան ու թեմաների  

նկարագրությունը 

 

Դասընթացը ենթադրում է 32 ժամ՝ 26 դասախոսություն, 4` սեմի-

նար-քննարկում և 2` գործնական պարապմունք։ 

 



5 

Դասավանդման մեթոդոլոգիա՝ 

Դասընթացի դասավանդման ընթացքը կազմակերպվում է հետևյալ 

կերպ՝ 

1. Դասախոսությունները կազմված են տեսական և նկարագրա-

կան նյութի ներկայացումից, ապա քննարկումներից, ուղեկցվում են դի-

դակտիկ նյութերի մատուցումներով։ 

2. Սեմինարների ընթացքում ուսանողները խմբերով ներկայաց-

նում են իրենց նախընտրած թեմաները։ Խմբի յուրաքանչյուր անդամ 

կոնկրետ թեմայի որոշակի բաժին է ներկայացնում։ Սեմինարներն ըն-

թանում են ուսանողների միջև հարց և պատասխանի ձևով, դասախոսը 

միջամտում է միայն ամփոփելուց։ 

3. Գիտելիքի ստուգումը իրագործվում է ռեֆերատների և վերջնա-

կան բանավոր քննության տեսքով:  

 

Քննման եղանակները` 

1. Ռեֆերատները գնահատվում են դրական, եթե հանձնարարված 

թեմայի շրջանակներում ուսանողը դրսևորում է բավարար գիտելիքներ։ 

2. Բանավոր հարցման ժամանակ սեմինարների ընթացքում գնա-

հատվում է և կոնկրետ պատասխանը, և քննարկման ակտիվ մասնակ-

ցությունը։ 

3. Բանավոր հարցում՝ վերջնական բանավոր քննության տեսքով: 
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Դասընթացի բովանդակությունը 

 

Թեմաների վերնագրեր 

1. Մարդու էթոլոգիան մարդաբանական գիտաճյուղերի համա-

կարգում: 

2. Մարդու էթոլոգիայի կապը հարակից գիտությունների հետ: 

3. Մարդու էթոլոգիայի ուսումնասիրության առարկան և մեթոդը: 

4. Ագրեսիա և հաշտարարություն: 

5. Առաջատարություն։ 
6. Մանկության էթոլոգիա: 

7. Ոչ վերբալ հաղորդակցություն: 

8. Հույզեր և վարք։ 

9. Գեղեցկության և գրավչության հոգեբանությունը վարքաբանա-

կան տեսանկյունից: 

10. Գենդերային մարդաբանություն։ 

11. Հոմոսեռականության վարքաբանություն: 

12. Ծիծաղի մարդաբանություն: 

13. Ստի հոգեբանությունը: 

14. Աղքատության վարքաբանություն։ 
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Թեմաների կարճ նկարագրություն 

 

1.  Մարդու էթոլոգիան մարդաբանական գիտաճյուղերի համա-

կարգում 

Մարդու էթոլոգիա առարկան որպես նոր ձևավորված գիտական 

ուղղություն։ Մարդու էթոլոգիա գիտաճյուղի ձևավորման պատմությունը. 

Կ. Լորենցը և Ն. Թինբերգենը որպես այս գիտության հիմնադիրներ: 

Էվոլյուցիոն հոգեբանությունը և Չ. Դարվինի տեսությունը որպես սույն 

գիտաճյուղի մեթոդական հիմք: Մարդու էթոլոգիա գիտաճյուղի ամերի-

կյան և եվրոպական դպրոցները, դրանց էմպիրիկ և տեսական մոտե-

ցումները։ 

 

2. Մարդու էթոլոգիայի կապը հարակից գիտությունների հետ 

Մարդու էթոլոգիայի կապը հարակից գիտաճյուղերի հետ (նեյրո-

կենսաբանություն, էվոլյուցիոն հոգեբանություն, հոգեվերլուծական տե-

սություն, համեմատական դիցաբանություն, մշակութային մարդաբա-

նություն և այլն)։ Մարդու էթոլոգիան որպես կամրջակային, սոցիոկեն-

սաբանական գիտություն և առնչությունը հոգեբանության ու նեյրոֆի-

զիալոգիայի հետ։ Մարդու էթոլոգիայի հետ զուգընթաց ձևավորված գի-

տաճյուղերը (բիհեյվիորիզմ, սոցիոկենսաբանություն, կենսաքաղաքա-

կանություն, վարքային մարդաբանություն)։ 

 

3. Մարդու էթոլոգիայի ուսումնասիրության առարկան և մեթոդը 

Մարդու էթոլոգիայի ուսումնասիրության առարկան մարդկային 

վարքի ունիվերսալ հիմքերն են, բնածին վարքային ծրագրերը, ենթագի-

տակցական վարքային ձևերը: Վարքի ուսումնասիրությունը, որպես հա-

մակարգ. ա) վարքի ձևաբանությունը, բ) վարքի գործառույթները, գ) 

վարքը` օնթոգենետիկական և ֆիլոգենետիկական հարթություններում: 

Մարդկային վարքի ընդհանրականները՝ ագրեսիա, հաշտարարություն, 

դիմախաղ, ժեստ, հույզ, ծիծաղ, լաց և այլն, որպես ունիվերսալ համա-

կարգեր։ Խաչամշակութային համեմատականը որպես ուսումնասիրու-

թյան մեթոդ։ 
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4. Ագրեսիա և հաշտարարություն 

Ագրեսիան և հաշտարարությունը որպես սոցիալական խմբերի և, 

մասնավորապես, մարդկային վարքի ընդհանրական: Պոպուլյացիանե-

րի և մարդկային հանրությունների տարածքային վարքը և փոխհարա-

բերակցությունը նրանց խտության հետ։ Ագրեսիայի և հաշտարարու-

թյան վարքային դրսևորումները պրիմատների և մարդկային հանրու-

թյուններում։ Բնակեցրած տարածքի խտության գործոնը և մարդկային 

հասարակության ֆիզիոլոգիական ու հոգեբանական իրավիճակը։ 

Մարդկային վարքն ամբոխի միջավայրում։ Տարածքայնությունը որպես 

վարքային ընդհանրական։ Ագրեսիան և հաշտարարությունը որպես սո-

ցիալական հարաբերությունների կարգավորիչ: Ագրեսիայի և հաշտա-

րարության էվոլյուցիոն ակունքները և հարմարվողական գործառույթնե-

րը:  

 

5. Առաջատարություն 

Առաջատարության, իշխանության և սեռի փոխհարաբերակցու-

թյունը սերնդագործության հաջող գործընթացի հետ։ Պրիմատների և 

մարդկային հասարակության հիերարխիկ կազմը, գենդերային առաջա-

տարությունը և սննդի ռեսուրսների բաշխումը։ Մանկասպանությունը 

պրիմատների և մարդկային հասարակություններում։ Սերնդագործու-

թյան համար պիտանի տարիքի կանանց լիկվիդացումը որպես ծիսա-

կան կարգավորիչ ժողովրդագրական ճգնաժամերի պարագայում։ Հե-

րոսի կերպարը մարդաբանական և մշակութաբանական համատեքս-

տում։ Հերոսը որպես տարածքային ամբողջությունը պահպանող գոր-

ծոն։ Հերոսը որպես սերնդագործության հաջող ընթացքը ապահովող 

գործոն։ Հերոսը որպես ազգածին նահապետ։ Հերոսը որպես նահա-

տակ։ Էպիկական հերոսների խաչամշակութային համեմատական։ 

 

6. Մանկության էթոլոգիա 

Մանկական վարքի ընդհանրականները: Մանկական ագրեսիա, 

հաշտարարություն, առաջատարություն և կոպիտ խաղային պայքար: 
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Մանկական կոնֆլիկտային և հետկոնֆլիկտային վարքի դրսևորումները: 

 

7.  Ոչ վերբալ հաղորդակցություն 

Մարդկային ոչ վերբալ հաղորդակցության էթոլոգիական մոտե-

ցումների առավելությունը։ Ոչ վերբալ հաղորդակցության Էթնոհոգեբա-

նական առանձնահատկությունների խաչամշակութային համեմատա-

կան վերլուծության հնարավորությունները։ Ոչ վերբալ հաղորդակցու-

թյան հիմնական դրսևորումները։  

Հոտառական հաղորդակցություն։ Ֆերամոնները և գրավչությունը։ 

Հարազատների և օտարների նկատմամբ հոտառական տարբերակվա-

ծությունը։ Քրտինքի հոտի գնահատման խաչամշակութային համեմա-

տականի իրագործման նկարագրությունը։ 

Դիմախաղային հաղորդակցություն։ Դիմախաղը որպես ազդա-

նշան և համամարդկային ընդհանրական դրսևորում։ Ինքնաբուխ և կա-

ռավարվող դիմախաղ։ Ինքնաբուխ դիմախաղը որպես մարդկային բնա-

ծին բնութագիր։ Դիմախաղի կարևորությունը անհատական հաղորդակ-

ցության պարագայում։ 

Ժեստերի մշակույթ։ Ժեստերի միջոցով հաղորդակցության իրա-

գործումը։ Վաղ ֆիլոգենետիկական ծագում ունեցող ժեստեր։ Ունիվեր-

սալ ժեստ էմբլեմաներ և դրանց խաչամշակութային տարբերակները։ 

Տարբեր մշակույթներում ժեստերի և ձեռքերի շարժումների ինտենսիվու-

թյան առանձնահատկությունները։ Խուլ-համրերի լեզուն որպես ժեստե-

րի սիմվոլիկ լեզու։ 

Դիմախաղը, մարմնի դիրքը, ձայնի տոնայնությունը, հայացքը որ-

պես մարդկային վարքի ընդհանրականներ: Վերջիններիս դասակար-

գումը ըստ ցուցադրիչների, ադապտերների, էմբլեմաների, հույզերի ու 

կարգավորիչների: 

 

8. Հույզեր և վարք 

Մարդը, որպես ամենահուզական արարած։ Հույզերի նյարդաֆի-

զիոլոգիական հիմքերը։ Առաջնային հիմնային հույզեր։ Վախի, ուրա-

խության, տխրության, զարմանքի, զզվանքի, զայրույթի միմիկական 
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համամարդկային ընդհանրական դրսևորումները։ Կ. Իզարդի և Պ. Էկ-

մանի փորձարարական ապացույցները առաջնային հույզերի ընդհան-

րական բնույթի մասին։ Մարդու էվոլյուցիան և երկրորդային հույզերի 

ձևավորումը որպես այդ գործընթացի արդյունք։ Սերը որպես ունիվեր-

սալ մարդկային հույզ։ Մեղքի, ամոթի հույզերը մշակութային համա-

տեքստում։ 

 

9. Գեղեցկության և գրավչության հոգեբանությունը վարքաբանա-

կան տեսանկյունից 

Սեռական ընտրության հիմնահարցը Չ. Դարվինից մինչ օրերս։ 

Արական և իգական սեքսուալ ռազմավարությունները և հաջող սերնդա-

գործության ու վերարտադրության փոխհարաբերակցությունը։ 

Գեղեցկության և գրավչության ընկալման համամարդկային ընդ-

հանրականները: Արական և իգական գրավչության չափանիշները.      

ա) երիտասարդություն, բ) սիմետրիկություն, գ) գլխի փարթամ մազա-

ծածկույթ։ Արական գրավչության բնական չափանիշները. ա) փարթամ 

երրորդային մազածածկույթ, բ) թիկնեղություն, գ) միջինից բարձր հա-

սակ, դ) զանգվածեղություն։ Իգական գեղեցկության բնական չափա-

նիշները. գլխի մազերի, ունքերի, թարթիչների առատություն, կրծքի և 

կոնքերի փարթամություն, կարմրայտություն։ Սեռական ընտրության 

ռազմավարությունը, վերարտադրության գործընթացը և զուգընկեր ընտ-

րելու մշակույթը ավանդական և ժամանակից հասարակություններում։ 

 

10. Գենդերային մարդաբանություն 

Գենդեր և սեռ։ Գենդերային կարծրատիպեր և նրանց կայունու-

թյան պատճառները։ Գենդերային ինքնություն (բնություն և դաս-

տիարակություն)։ Աշխատանքի գենդերային բաժանումը ավանդական 

և ժամանակակից հասարակություններում։ Ժամանակակից գենդե-

րային տարբերվածության հիմնախնդիրները։ Գենդերը և քաղաքակա-

նությունը։ 
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11. Հոմոսեռականության վարքաբանություն 

Հոմոսեռականությունը որպես մարդկային փոքրամասնության 

վարքային ընդհանրական: Հոմոսեռական վարքը Հին, Անտիկ աշխարհ-

ների և ավանդական մշակույթներում: Հոմոսեռական վարքի էվոլյուցիոն 

նախադրյալները: Հոմոսեռականության դեմ ձևավորված նեգատիվ 

վարքի, հույզերի (զզվանք, արհամարհանք, վախ, ոչնչացնելու ցանկու-

թյուն) էվոլյուցիոն նախադրյալները: 

 

12. Ծիծաղի մարդաբանություն 

Ծիծաղը որպես միայն մարդկային տեսակին հատուկ վարքային 

ընդհանրական: Ծիծաղի և հումորի փոխհարաբերակցությունը։ Հումորի 

նեյրոֆիզիոլոգիան։ Ծիծաղի և հումորի կապը ուղեղի ասիմետրիկու-

թյան հետ։ Ծիծաղի և հումորի գենդերային ընկալումները և դրսևորում-

ները։ Ծիծաղի և հումորի ֆիլոգենեզը: Ծիծաղի և հումորի սաղմնային 

դրսևորումները պրիմատների միջավայրում։ Ծիծաղի և հումորի առա-

ջացման էվոլյուցիոն բացատրությունները։ Ծիծաղի և խոսքի փոխհա-

րաբերակցությունը մարդկային մակրոէվոլյուցիայի ժամանակահատ-

վածում։ Հումորը և սատիրան որպես մշակույթ։ Ծիծաղը, լացը և հորան-

ջը որպես մարդկային վարքի բինար դրսևորումներ և հակասթրեսորներ։ 

  

13. Ստի հոգեբանությունը 

Սուտը որպես մարդկային տեսակին հատուկ վարքային ընդհան-

րական։ Սուտը, հույզերը, բացահայտման վախը, խղճի խայթը և խաբե-

լու հաջողության բերկրանքը։ Ստի վերբալ և ոչ վերբալ դրսևորումները: 

Ստի բացահայտման ձայնային, ժեստային, միմիկական ախտանիշնե-

րը։ Ստի մշակույթը։ «Սուտասանների» (օր․՝ Սուտլիկ որսկան, Բարոն 

Մյունհաուզեն) գեղարվեստական կերպարների խաչամշակութային 

համեմատական։ Սուտը հասարակական կյանքում: 
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14. Աղքատության վարքաբանություն։ 

Աղքատության վարքը որպես մասնագիտացում։ Մուրացկանու-

թյան ռազմավարությունը․ 

 ա) ակտիվ ագրեսիա, բ) երգը և նվագելը որպես «ռեցիպրոկային 

ալտրուիզմի» ռելիզոր, գ) մեկուսացված, հուզականությունից զուրկ 

վարք։ 

Մուրացկանությամբ զբաղվող մարդկանց հոգեբանությունը։ Աղ-

քատները, որպես խարանված սոցիալական խումբ։ Աղքատ խավը և 

հասարակությունը։ 

Մուրացկանության ֆենոմենի բացատրությունը էվոլյուցիոն տեսու-

թյունների համատեքստում։ 
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Գործնական պարապմունքներ 

 

1․ «Անհատական վարքի և հորմոնալ ստատուսի ուսումնասիրու-

թյան հարցաշար»-ի լրացում։ 

2. Ագրեսիայի և հաշտարարության «հուշարարներ» հանդիսացող 

մարդաչափական հատկանիշների փաստագրում։ Զույգ ձեռքերի 2-րդ և 

4-րդ մատների չափագրում և դրանց գործակցի հաշվարկում։ Հասակի, 

քաշի, ձեռքի ուժի տվյալների արձանագրում։ 

3. Ժառանգաբանական նյութի (թքի) հավաքագրում ստերիլ խոզա-

նակների միջոցով լաբորատոր վերլուծության համար։ 

4. Ուսանողները հարցաշարը վիճակագրական վերլուծության են 

ենթարկում, ապա ստանում միջինացված վարքային մոդելներ։ Գործ-

նական պարապմունքների ժամանակ նրանց համանման նյութեր են 

տրամադրվում, որոնք հավաքագրված են այլ էթնիկ խմբերի մոտ և փոր-

ձում են իրագործել խաչամշակութային համեմատական վերլուծություն 

կոմպոնենտային վիճակագրական մեթոդի միջոցով։ Այս աշխատանքը 

վեր է հանում ագրեսիվ և հաշտարարական վարքերի համամարդկային 

ընդհանրականները և էթնիկական տարբերակվածությունը։ 

Այս գործողությունները ուսանողներն իրականացնում են միմյանց 

նկատմամբ։ 
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Ռեֆերատներ 

 

Դասընթացի ընթացքում ռեֆերատների հանձնարարումը և դրանց 

բանավոր ներկայացումը նպատակ ունի ուսանողների մոտ մշակել հե-

տևյալ ունակությունները. 

ա. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք կատարելը հանձնա-

րարած գրականության շրջանակներում, 

բ. գրավոր աշխատանքը շարադրելը. ընդհանուր շարադրանք, գի-

տական ապարատ և գրականության ցանկ, 

գ. համատեղ աշխատանքը, 

դ. բանավոր ներկայացումը, բանավեճ կատարելը։ 

 

Ռեֆերատների թեմաներ 
 

1. Էթոլոգիական տեսություններ (Կ. Լորենց, Ն. Թինբերգեն)։ 

2. Մարդու էթոլոգիայի, բիհեյվիորիզմի, սոցիոկենսաբանության 

ընդհանրականը և տարբերությունները։ 

3. Մարդու էթոլոգիան և էվոլյուցիոն տեսությունները (Չ. Դարվին, 

Ա. Ուոլեսս)։ 

4. Խաչամշակութային հոգեբանությունը, որպես մարդու էթոլո-

գիայի մեթոդական հիմք։ 

5. Ագրեսիան և հաշտարարությունը, որպես լարվածության վե-

րահսկողության մեխանիզմներ։ 

6. Մանկական կոպիտ խաղը, որպես վարք և ագրեսիա։ 

7. Ժեստերի և մարմնի լեզուն։ 

8. Մարմինը, որպես տեքստ։ 

9. Հույզերի մշակույթը, լեզուն և վարքաբանությունը։ 

10. Իգական գրավչության չափանիշները։ 

11. Արական գրավչության չափանիշները։ 

12. Արական և իգական սեքսուալ ռազմավարություններ։ 

13. Ծիծաղը, լացը և հորանջը, որպես հակասթրեսորներ։ 

14. Սուտը, որպես մարդկային հասարակության անբաժան ուղեկից։ 

15. Աղքատության վարքաբանությունը։ 
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 ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Պատմության ֆակուլտետ 

Մշակութաբանության ամբիոն 

 
 

Մարդու էթոլոգիա 
 

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց-ծրագիր 
 

 
Մասնագիտական դասընթացի 

«Մշակութաբանություն» մասնագիտության մագիստրատու-
րայի II կուրսի ուսանողների համար 

 

 

 

Կազմ. Ռուզան Ալբերտի Մկրտչյան 

 

 

Համակարգչային ձևավորումը` Կ. Չալաբյանի 

Հրատ. սրբագրումը` Վ. Դերձյանի 

 

 

 

 

Չափսը՝ 60x84 
1
/16: Տպ. մամուլը՝ 1,25: 

Տպաքանակը՝ 100 օրինակ: 

 

 

ԵՊՀ հրատարակչություն 

ք. Երևան, 0025, Ալ. Մանուկյան 1 
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