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„Keresd a veszélyt” „Közelítsd meg az énekest” 

A cinegék felismerik 
a jelek sorrendjét 
(szintaxis) és ez 
határozza meg a 
viselkedésüket 

Megközelít 

Körülnéz 



Meghatározás 
Egy új képesség megszerzése mások viselkedésének 
megfigyelése ill. meghallgatása nyomán 

Japán makákó 

Kawamura, Itani, 
Kawai: krumplimosás 

A kísérletek fontossága 



Etológiai megközelítés 

Faj-specifikus viselkedés (ÖMM) 

 magas megbízhatóság, kevéssé rugalmas 

Egyedi tanulás 

 nagyon rugalmas, negatív következmények 

Szociális tanulás 

  nagyon rugalmas, negatív következmények 

Stabil környezet: Fajspecifikus viselkedés 
Változó környezet: 
 Lassú változások Szociális tanulás 
 Gyors változások Egyéni tanulás 



A szociális tanulás stratégiái  

„Feltalálók” and „potyázók” 
 populációs egyensúly egyenlő fitnesz esetén 
 
Feltaláló/potyázó egyedek  
  vagy 
Feltaláló/potyázó taktika minden egyedben 
 
A potyázók szelektíven választják meg, hogy kitől 
tanulnak 
 
 MIKOR? 
 
 KITŐL? 

Laland 2004 



A szociális tanulás stratégiái  
A potyázás lehetősége csökkenti a szociális tanulás esélyét 

Csop. I (N=8): csak megfigyelés – cső kinyitása 
Csop. II (N=8): megfigyelés + potyázás – kevés tanulás 

Csop. I =8-ból 8 Csop. II= 8-ból 2 

Giraldeau és Lefebvre 1986  



A szociális tanulás stratégiái  

Másolás 
 ha a saját megoldás nem hatékony 
 ha az egyedi tanulás drága 
 ha bizonytalan 
 
Másolás 
 többséget 
 ha ritka 
 sikeres egyedek 
 ha jobb 
 rokon, „barát” 
 idősebb, tapasztaltabb 

Laland 2004 



A szociális tanulás mechanizmusa 

A- minta    A’ másolat 
Demonstrátor   Megfigyelő 
 
A szociális tanulás során a megfigyelő viselkedése 
hasonlóvá válik a demonstrátor viselkedéséhez. 
 
Mit tanul meg a megfigyelő a demonstrátor probléma-
megoldó viselkedése alapján? 
 

A tanulási eseményt kell kimutatni 
 
Komplex viselkedés nem utal feltétlenül szociális 
tanulásra (pl. pókhálószövés) 



A szociális tanulás mechanizmusa 

Viselkedésbeli konvergencia tanulás nélkül: 
 
Viselkedési mimikri: ÖMM  
 pl. törtszárny-póz liléknél 
 
 
Szociális serkentés (átragadás) 
Egy meglévő viselkedés gyakoriságának 
megnövekedése 
 kutyaugatás 
 ásítás (ember) 
 evés (ember, csibe) 



A szociális tanulás mechanizmusa 

Demonstrátor + akció 

 

Megfigyelő 

0 

 

Megfigyelő 

Megfigyelő 

 

Akció 

Demonstrátor 

 

Megfigyelő 

Megfigyelő 

 

Akció 

Megfigyelő 

 

Akció 

Kísérleti 

csoport 

Facilitációs 

csoport 

Egyéni 

tanulás 

csoport 

Tanul 

Nem  

tanul 

Nem  

tanul 

Feltételezés: A szociális tanulás révén a megfigyelő gyorsabban 

tanul, mint egyéni tanulással 



Szociális tanulás mechanizmusai 

Helyi vagy inger-kiemelés 
Mások megfigyelése megnöveli az esély annak, hogy a 
megfigyelő később azonos helyen tartózkodik vagy azonos 
ingerrel kerül kapcsolatba  

Eichenbaum 2000 

Táplálékpreferencia átadása 



Szociális tanulás mechanizmusai 

Megfigyeléses tanulás: 
A megfigyelő egy ingert vagy egy tárgyat összeköt egy 
mentális állapottal (negatív vagy pozitív értékkel), miután 
megfigyeli, hogy a demonstrátor milyen módon kerül azzal 
interakcióba. 
 
Galambok doboznyitó viselkedése 
(Palameta és Lefebvre, 1985) 

 Tanulás 
Nincs demonstráció NEM 
Nyit + nem eszik Nem 
Nyit + eszik Igen 
Nen nyit + eszik Fokozatosan 



Szociális tanulás mechanizmusai 

Megfigyeléses tanulás: 

Curio 1986 

DEMO: 

Csúfolódó 

viselkedés 

Csúfolódó 

viselkedés 

„Palack” 

 

„Palack” 

 

Csúfolódó 

viselkedés 

Csúfolódó 

viselkedés (pl. 

fekete rigók) 

A ragadozó 

elriasztására 



Szociális tanulás mechanizmusai 

Emuláció (hasonló viselkedés más helyzetben):  

A megfigyelő a demonstrátor viselkedése alapján tanul 
az elérhető célről és lehetőségekről (affordancia). 
 
Tárgy mozgásának lemásolása 
„Szellem” – kísérletek: maguktól mozgó tárgyak 
 
 

gereblye 



Szociális tanulás mechanizmusai 

A megfigyelő a demonstráció akciójának egy specifikus 
(új) részletét, aspektusát veszi át, aminek következtében 
bővül az (1) akció-repertoárja, (2) egy régi akció új 
formában jelentkezik, vagy (3) megváltozik az akciók 
szerveződése (hierarchiája). 
 
Problémák: 
• Mi az, hogy „új”? 
• Aprólékos viselkedés-megfigyelés szükséges 
• A viselkedés szabadságfoka  
(hogy tanulja meg a demonstrátor?) 

 

Utánzás (imitáció) 
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Szociális tanulás mechanizmusai 

Megfigyelő 

(Zentall,  Sutton, & Sherburne, 1996).  

Akció serkentés (nem 
„valódi” utánzás) 
A demonstrátor által 
használt akció választása 
adott helyzetben 

      Lépés    Csipegetés    

megfigyelése 



Szociális tanulás mechanizmusai 

A fej helyzetének változása 
1/25 s felbontásban  Voelkl and Huber 2000  

Gyapjasmajom  (Callithrix jacchus) 



Szociális tanulás mechanizmusai 

„Csináld utánam!” módszer  
 
Tréning: 
Az utánzás megtanítása  
6-8 akció utánzásának megtanítása 
 
Teszt: 
Új akciók utánzásának tesztelése 
Új demonstrátorral 
Utánzás tesztelése akció hiányában 

Topál et al 2006 Anim. Cogn. 


