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Bevezető

• Összehangolódás, viselkedés, érzések, gondolatok 
hasonulása

• Funkció:

• Együttműködés, közös akciók, döntések

• Csoport egysége, variabilitás csökken → csoportszelekció

• Kultúra

• Élettani, érzelmi, kognitív és viselkedéses szinteken

• Tudatos/ tudattalan folyamatok

• Egyének közöttop/ csoport-szinten



Élettani szinkronizáció

• Menstruációs ciklus

• Anya-gyerek: 

• szülés-szoptatás- oxitocin

• Később is: pl. szívritmus

• érzelmi szinkronizációval együttjár

• pl. empátia, szerelmespárok, hipnózis

• kiscsoportok GBR-reakciói



Érzelmi szinkronizáció

• Érzelmek/késztetések átragadnak

• Nevetés, étvágy, ásítás

• Empátia- komplex jelenség:

Def.: „a másik személy affektív vagy 
pszichológiai állapotának megtapasztalása”-
érzelmi és kognitív összetevők

Mechanizmusok:

• Kognitív (perspektíva-átvétel, 
decentrálás)

• Automatikus érzelem-átvétel: „érzelmi 
ragály”



Gyakorlat: 

https://www.youtube.com/watch?v=hMefSb8mVwA

https://www.youtube.com/watch?v=UjZzdo2-LKE

https://www.youtube.com/watch?v=hMefSb8mVwA
https://www.youtube.com/watch?v=UjZzdo2-LKE


Érzelmi szinkronizáció

Az „érzelmi ragály” alapja: 

• Automatikus mimikri és faciális feedback

• Empatikusabb embereknél ezek jobban működnek

• Botox hatása (csökkent amygdala aktiváció), 

depresszió kezelése

• Autizmus



Érzelmi szinkronizáció

Empátiás kimenetelek:

• Parallel: pl. személyes distressz

• Reaktív: pl. empátiás törődés

• fMRI vizsgálat: fájdalmas videók/képek- „szelf ” fókusz és 
„másik”-fókusz:

• Szelf-fókusz- fájdalom-feldolgozás területeivel nagyobb 
átfedés (szenzoros + félelem), személyes distressz

• Másik-fókusz: inkább az affektív, kisebb átfedés, szelf-ágencia
(mások / önmagunk által kivitelezett cselekvések 
megkülönböztetése), empátiás törődés

Jackson és mtsai, 2006; 

Lamm és mtsai, 2007

Én-

határok



Viselkedéses szinkronizáció

• Tánc, zene, ének

• Funkciók: érzelmek, mozgósítás, szolidaritás, identitás, stb.

• Imitáció

• Szokások, divat

• Nyelvjárások, szleng, szakzsargon



A szociális tanulás formái

1. ingerkiemelés (stimulus enhancement): a cselekvés helyének vagy tárgyának 

kiemelkedése a modell viselkedésének következtében

2. megfigyeléses tanulás: inger és megerősítés közti kapcsolatról tanul

3. a., emuláció: a megfigyelő a tárgyak tulajdonságairól és oksági 

kapcsolatokról szerez tapasztalatot

3. b., célemuláció: a megfigyelő az akció eredményéről tanul; ez esetben nem a 

modellált cselekvést, hanem a célelérés egyéb lehetséges útjainak 

megjelenését várhatjuk el

4. válaszfacilitáció : egy meglévő viselkedésminta spontán előfordulási 

valószínűsége megnövekszik a megfigyelés hatására

5. imitáció: a megfigyelt (komplex, új) cselekvés pontos lemásolása



Viselkedéses szinkronizáció

Imitáció

• Már az újszülöttek is

• Állatoknál ritkább- emberi sajátosság

• Gyerekek játékaiban



Viselkedéses szinkronizáció

Tanítás, nevelés

• Tudatos odafigyelés, kommunikáció révén

• Ismeretek, viselkedési szabályok, értékrend

• Imitáció vs. Tanítás: a tanító figyeli a tanítványt, ha nem jól csinálja, 
beavatkozik

• Emberi sajtásosság

• Osztenzió; tudatelmélet kell hozzá (tudni, h a másik figyel)

• Gyerekben: pegadógiai alapállás- új, általánosítható, referenciális tudást 
kap (Gergely-Csibra)

• Kulturális transzmisszió

• kell a személyes kapcs. (lásd hospitalizáció), az élmény tesz 
maradandóvá



Viselkedéses szinkronizáció

• Fegyelmezés (dominancia)

• Szociális szerepek: elvárunk bizonyos viselkedést, segíti a 

szinkronizációt

• Normák



Játék



Viselkedéses szinkronizáció

Szabálykövetés

• Szabályokat gyártunk és betartatjuk

• Gyerekkor: maga a szabályalkotás és betartás is örömforrás

• Személytelen dominanciának való önalávetés (szubmisszió)-
humánspecifikus!

• Külső (pl. törvény, büntetés elvárása) vs. belső szabályozók 
(lelkiismeret, bűntudat, „felettes-én” -Freud)

• Funkció: konfliktusok minimalizálása+ szinkronizáció

• Kis csoportok- saját szabályok



Viselkedéses szinkronizáció

• Szabályok fajtái:

• szokások

• megfogalmazott szabályok

• írott szabályok, jog

• nem szociális szabályok (pl. matematika)



Viselkedéses szinkronizáció

Rítus

• Egyfajta szabálykövetés

• Érzelmi és viselkedéses szinkronizáció + szimbólum

• Felfokozott érzelem

• Maiak: pl. érettségi, körmenet, házasságkötés

• Archaikus társ.: gyógyító táncok, termékenységi 
szertartások, stb

• Megváltozott tudatállapot- én-határok felbomlanak-
egység (szinkron) másokkal vagy az univerzummal 
(transzcendencia)

• Csoport szintjén: csoporthoz való kötődést, 
csoportkohéziót növeli, szinkronizáció

• Egyén szintjén: pszichológiai fejlődést segíti

https://www.youtube.com/watch?v=bpvJQoUPY-8



Hipnózis

• Vezérelt szinkronizáció

• (viselkedéses, érzelmi, kognitív, élettani)

• Szubmissziós készség

• Kétirányú folyamat

• Nem alvásszerű, lehet aktív is

• Módosult tudatállapot- én-határok

• Való életben: 

• Összehangolt, nagy koncentrációt igénylő feladatok

• Összeszokott csoportok hatékonyabban dolgoznak

gyakorlat



Viselkedéses szinkronizáció

• Kooperáció

• Egyféle tevékenység vagy komplementer

• Szerepek és azok cseréje

• Váltakozó „dominancia”

• Csökkenti az agressziót és fordítva

• Kulturális különbségek: versengés vs. együttműködés

• Egyéni különbségek (pl. személyiségvonás- barátságosság)



Kognitív szinkronizáció

Tudatelmélet (mentalizáció):

• Érzések/élmények megosztása (nyelvileg, vagy empátia 
révén)- diádikus viszonyok 

• anya-gyerek kapcsolat: szociális biofeedback v. érzelmi 
tükrözés

• Közös figyelem (joint attention) és triádikus viszonyok 
(nyelvtanuláshoz is kell)

• Egyének között és csoportszinten (pl. jelek, szimbólumok, 
nyelv)

• Mechanizmus: szimuláció v. elmélet-elmélet



gyakorlat



Kognitív szinkronizáció

Norma:

• Csoport által elfogadott gondolatok, érzések, cselekvésmódok

• Egyén – norma – egyén

• Sherif kísérlet- mozgó fénypont- norma képződés, konszenzus

• Asch- egyértelmű feladatnál is

• Nem egyező vélemény- szorongás- módosítás→

Konformizmus

• Normához való igazodás

• Kognitív vagy viselkedéses

• Személyes vagy nyilvános



Kognitív szinkronizáció

• Társadalmi sztereotípiák

• Kulturális ismeretek, tudásátadás, hiedelmek

• Vallás

• Ideológia


