Sygnały i komunikacja u człowieka
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Informacje organizacyjne
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Kościński
Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut Antropologii, Wydział Biologii UAM
pokój H2/44, email: koscinski@amu.edu.pl, tel.: 669-28-40-40.
Zaliczenie wykładów:
 obecność nie jest obowiązkowa,
 końcowe kolokwium zaliczeniowe będzie zawierać pytania z niniejszego wykładu.
Zaliczenie konwersatoriów:
 obecność obowiązkowa,
 wygłoszenie referatu przez uprzednio ustalone osoby,
 na ocenę z referatu wpłynie, oprócz jego jakości, jego czas – powinien wynosić 18-22 minut.
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Treść zajęć
Przekazywanie informacji pomiędzy osobnikami ludzkimi
 środkami naturalnymi = zmysły odbierają bodźce pochodzące z ciała innego osobnika,
 bez wspomagania technologią (np. telefon, telewizor),
 z odniesieniami do innych naczelnych (podobieństwa i różnice).

Uśmiech – czy szczery?

Nosacz
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O jakiego człowieka chodzi?
Naturalne sposoby przekazywania informacji są efektem wielu tysięcy lat ewolucji – ukształtowały się
w warunkach zupełnie innych niż te we współczesnych uprzemysłowionych populacjach:
 inna emisja informacji, np. ubrania zasłaniają ciało i zmieniają zapach,
 inna percepcja bodźców, np. mniejsza czułość zmysłów w nowoczesnych populacjach,
 inne znaczenie informacji, np. spadek znaczenia oznak siły u mężczyzn i zapasu tłuszczu u kobiet.
Przekazu informacji nie można badać u przodków człowieka, ale można badać go:
 w społeczeństwach nowoczesnych, a wyniki odnosić do sytuacji naszych przodków,
 u współczesnych ludów „pierwotnych” żyjących w warunkach podobnych jak nasi przodkowie.
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Tradycyjność vs nowoczesność

Hadza – współcześni łowcy-zbieracze
Afryka środkowa, sawanna / step

Nowoczesna metoda zbierania informacji
o potencjalnym partnerze
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Istota przekazu informacji między osobnikami
Jeden osobnik (odbiorca) odbiera zmysłowo bodziec fizyczny (sygnał, oznaka) pochodzący z ciała
innego osobnika (nadawca), który związany jest z jakąś właściwością nadawcy lub środowiska
(informacja).
Przykład 1: pokazanie zaciśniętych zębów sygnalizuje złość.
Przykład 2: pomarszczona skóra twarzy wskazuje na zaawansowany wiek.
Sygnał: organizm nadawcy aktywnie wytwarza i wysyła informację, np. wyprężona postawa i
uniesiona głowa by wydawać się większym.
Wskazówka, wskaźnik (ang: cue): organizm nadawcy nie ma wpływu na wydostającą się
informację, np. wielkość ciała wskazuje na wiek.
Oznaki = sygnały oraz wskazówki.
Gdy sygnały są tworzone na bieżąco, mówimy o komunikacji, np. gesty, ale nie wielkość ciała.
Komunikacja może być intencjonalna (nadawca rozumie co przekazuje i jak wpłynie na odbiorcę) lub
nie (automatyczna, odruchowa, emocjonalna). Np. mowa vs krzyk z bólu.
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Konsekwencje przekazu informacji – dla nadawcy
Nadawca wysyła sygnał jeżeli jego odbiór przez odbiorcę jest dla niego korzystny.
Np. okazanie agresji pozwala zdobyć / zatrzymać pokarm / partnera.
Nie wysyła jednak sygnału jeżeli miałoby to być dla niego niekorzystne.
Np. okazanie agresji osobnikowi silniejszemu od siebie.
Niektóre wskazówki mogą być przez odbiorcę wykorzystane w sposób niekorzystny dla „nadawcy”.
Np. odbiorca ośmiela się, gdy widzi strach na twarzy rywala. Jest to wyciek informacji.
Dobór naturalny i proces nauki „dbają” o to by:
 wysyłać sygnały w sposób korzystny dla siebie,
 nie dochodziło do szkodliwego dla nadawcy wycieku informacji.
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Konsekwencje przekazu informacji – dla odbiorcy
Odbiorca odnosi korzyści z odbioru sygnałów i wskazówek, o ile adekwatnie na nie reaguje.
Np. mężczyzna zaleca się do kobiet młodych, ale nie starych.
Dobór naturalny i proces nauki „dbają” o to by reagować na sygnały w sposób korzystny dla siebie.
Odbiorca może, ale nie musi prawidłowo interpretować bodźców, tzn. wiązać ich z informacją w nich
zawartą.
Np. mężczyzna woli młode kobiety, nawet jeśli nie wie o niepłodności kobiet starszych.
Interpretacja bodźca jest kluczowa przy reakcjach:
 wyuczonych, np. zapamiętujemy kłamcę i w przyszłości nie wierzymy jego słowom,
 ale nie przy wrodzonych – tu wystarczy uruchomienie odruchu / instynktu, np. mimika strachu w
reakcji na zagrożenie.
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Podsumowanie istoty przekazu informacji
nadawca

sygnał

intencjonalny

wskazówka

odruchowy

odbiór

odbiorca:

interpretacja

reakcja
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Typy cech przekazujących informacje
Cechy morfologiczne – zależne od czynników wzrostowych.
Np. wielkość ciała, kształt ciała (muskulatura, otłuszczenie), rysy twarzy, kolor skóry, włosów.
Cechy fizjologiczne – zależne od układu hormonalnego i nerwowego autonomicznego.
Np. ukrwienie skóry, wydzielanie zapachów.
Cechy behawioralne – zależne od układu nerwowego somatycznego.
Np. postawa, mimika, gesty, mowa i inne formy głosu, dotyk.
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O czym informują odebrane bodźce?
O właściwościach nadawcy – stałych i zmiennych:
 przynależność gatunkowa,
 płeć,
 wiek,
 kondycja fizyczna / jakość biologiczna: stan zdrowia, sprawność fizyczna,
 cechy psychiczne: osobowość, stan emocjonalny, inteligencja, wiedza,
 pokrewieństwo,
 tożsamość.
O środowisku zewnętrznym – na temat:
 zasobów (pokarm, woda),
 innych osobników (partnerzy, rywale, kooperanci),
 zagrożeń (drapieżniki, źródła patogenów).
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Korzyści z przekazywania informacji
 wybór partnera: rozpoznanie gatunku, płci, stanu fizjologicznego, jakości biologicznej,
 rozwiązywanie konfliktów: o partnera, pokarm i inne zasoby,
 kooperacja: zdobycie / zatrzymanie partnera, pokarmu i innych zasobów,
 unikanie zagrożeń: drapieżników, patogenów,
 i wiele innych (afiliacja, zabawa, relacje matka-dziecko).
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Modalność bodźców w różnych grupach naczelnych

Typ komunikacji U kogo najlepiej rozwinięta?
Zapachowa

małpiatki

Dźwiękowa

małpy nie-człekokształtne, lemur katta

Wizualna

małpy człekokształtne (w tym człowiek)

Dotykowa

gatunki społeczne (pawiany, człekokształtne)

Jest to zgodne ze zróżnicowaniem w sprawności odpowiednich zmysłów.
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Przynależność gatunkowa
Obecnie nie sposób pomylić człowieka (Homo sapiens) z innym gatunkiem,
ale przez kilkadziesiąt tys. lat współwystępował on z neandertalczykami.

HS – Homo sapiens
N – neandertalczyk
HS

N

HS

N

Kilka milionów lat temu w Afryce współwystępowało kilka gatunków australopiteków.
U innych naczelnych (gł. małpiatek) bywają gatunki o podobnym wyglądzie – rozpoznają się po
zapachu lub głosie.
Krzyżówki międzygatunkowe mogą się zdarzać nawet przy odmiennym wyglądzie,
np. pawian płaszczowy vs pawian anubis.
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Oznaki płci – kształt ciała
Różnice płciowe wynikają z przystosowań do zadań specyficznych dla płci:
np. ciąża i laktacja u kobiet, a polowanie i rywalizacja u mężczyzn.
Wielkość dymorfizmu płciowego:
 wysokość ciała = 8%,
 masa ciała = 15-20%,
 odsetek tkanki tłuszczowej = 70%
 beztłuszczowa masa ciała = 40%,
 masa mięśni = 60%,
 masa mięśni ramienia = 80%.
Obwód talii / obwód bioder:
0,70-0,80 u kobiet, 0,85-0,95 u mężczyzn.
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Oznaki płci – twarz
Twarz mężczyzny, w porównaniu z twarzą kobiety:
 ogólnie większa,
 ogólnie większa jej dolna część,
 kanciasty kontur (kąty żuchwy),
 mniejsze i głębiej osadzone oczy,
 wydatne łuki brwiowe,
 grube, położone nisko brwi,
 mniej wyraźne kości policzkowe,
 szeroki, wystający nos,
 większa odległość ust od nosa,
 cienkie wargi, szerokie usta,
 duża bródka i szeroka żuchwa.
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Zmiana płci twarzy
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Inne oznaki płci
Owłosienie twarzy i ciała:
silne tylko u białych, Aborygenów, Papuasów i Ajnów.
Głos:
wysokość głosu (częstotliwość podstawowa) 
 100Hz u mężczyzn, 200Hz u kobiet.
Zapach:
 skład wydzielin (np. potu) zależy od płci (androsteny u ♂, kopuliny u ♀),
 płeć przypisuje się, nietrafnie, według intensywności zapachu.
Chód:
kołysanie barkami (♂) lub biodrami (♀),
http://www.biomotionlab.ca/Demos/BMLgender.html

AJNOS
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Oznaki wieku
Sposób traktowania różnych osób zależy od ich wieku
(kto wymaga opieki, kto jest naszym potencjalnym rywalem, a kto partnerem seksualnym):
 ważna jest umiejętność szacowania wieku na podstawie wyglądu,
 ważne jest sygnalizowanie swojego wieku – w sposób uczciwy lub fałszywy.
Najważniejsze oznaki wieku:
 wielkość ciała: skok pokwitaniowy – przejście w dorosłość,
 kształt ciała: piersi, wcięcie talii,
 proporcje twarzy: mózgoczaszka / twarzoczaszka, pulchność policzków,
 stan skóry: bruzdy / zmarszczki, rozkład koloru,
 wysokość głosu.
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Oznaki jakości biologicznej
Jakość biologiczna  szeroko rozumiane zdrowie  wartość przystosowawcza.
Oznaki jakości biologicznej:
 proporcjonalność kształtu: mikroskopowe zaburzenia procesów rozwojowych 
 nieproporcjonalność (deformacja) powstających struktur (np. twarzy, ciała),
 symetria: losowe zaburzenia procesów rozwojowych po jednej stronie ciała  asymetria,
 wygląd skóry: wiele procesów fizjologicznych wpływa na cechy wyglądu skóry: odcień,
równomierność rozkładu koloru, zmarszczki, pory, wykwity,
 wydatność cech płciowych: niektóre cechy płciowe (np. muskulatura u ♂, piersi u ♀) są
kosztowne do wytworzenia i w utrzymaniu (z powodu swej masy i aktywności metabolicznej) 
 rozwój dużych struktur płciowych jest łatwiejszy dla sprawnie funkcjonującego organizmu.
Hormony płciowe (testosteron, estradiol) regulują stopień rozwoju kosztownych cech płciowych.
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Kosztowne cechy płciowe – piersi i muskulatura

1

2
1 – piersi kobiety
2, 3 – piersi szympansic
4 – silnie umięśniony mężczyzna

4

3
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Oznaki jakości biologicznej – mechanizmy
Kilka mechanizmów może sprawiać, że dostrzegalne cechy ciała wskazują na jakość biologiczną:
1. Jakiś czynnik wpływa jednocześnie na:
 funkcjonowanie organizmu ( jego jakość biologiczną),
 wygląd osobnika ( informacja dostępna dla odbiorcy).
2. Jakość biologiczna wpływa na wygląd.
3. Wygląd wpływa na jakość biologiczną.
4. Rodzice osobnika dobierają się według posiadanego wyglądu i jakości biologicznej.

jakość biologiczna
jakiś czynnik

1

2

3

wygląd

geny od jednego rodzica
4
geny od drugiego rodzica
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Oznaki jakości biologicznej – mechanizm 1
Czynniki wpływające na jakość biologiczną i wygląd:
 różne mutacje, np. trisomia 21,
 geny HOX: układ części ciała,
 choroby / pasożyty (rola genów MHC),
 ilość i jakość pokarmu,
 obrona antyoksydacyjna, np. katalaza, dysmutaza,
 toksyny / mutageny, np. alkohol, papierosy,
 upływ czasu (wiek).

Wiktor Juszczenko – 12-2004 r.
krótko po zatruciu dioksynami
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Oznaki jakości biologicznej – mechanizm 2

jakość biologiczna

zdrowie, sprawność fizyczna, inteligencja
lepiej płatna praca
trafne decyzje o zmianie wyglądu
środki na poprawę wyglądu
makijaż, perfumy, pielęgnacja włosów, zabiegi estetyczne, operacje plastyczne
dobry (atrakcyjny) wygląd
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Oznaki jakości biologicznej – mechanizm 3

Mężczyźni szukają partnerki atrakcyjnej fizycznie,
kobiety szukają partnera zamożnego, inteligentnego, sprawnego fizycznie.
W powstających parach, atrakcyjność kobiety koreluje preferowanymi cechami mężczyzn.

Atrakcyjna kobieta, dzięki zamożności partnera, ma środki by dbać o zdrowie,
np. zdrowa żywność, rekreacja, prywatna opieka medyczna.

Lepsza jakość biologiczna.
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Oznaki jakości biologicznej – mechanizm 4
Atrakcyjność fizyczna, inteligencja, sprawność fizyczna są dziedziczone. Zatem:

Para 1:

Para 2:

atrakcyjna kobieta

nieatrakcyjna kobieta

inteligentny, atletyczny mężczyzna

mało inteligentny, wątły mężczyzna

Ich potomek:

Ich potomek:

atrakcyjny, inteligentny, atletyczny

nieatrakcyjny, mało inteligentny, wątły

27

Oznaki inteligencji i osobowości
Na podstawie wyglądu twarzy można, z pewną dozą trafności,
odróżnić osobę mało inteligentną od średnio inteligentnej,
ale nie osobę wysoce inteligentną od średnio inteligentnej.
Pewna trafność jest też przy rozpoznawaniu niektórych cech osobowości, np. ekstrawertyzmu.
Stopień trafności jest wyższy, gdy daną osobę widzi się w ruchu przez krótki czas,
a jeszcze wyższy, gdy można jej posłuchać, porozmawiać z nią.
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Rozpoznawanie pokrewieństwa i tożsamości
Pokrewieństwo i tożsamość są rozpoznawane głównie na podstawie wyglądu twarzy.
Ludzie mają dużą sprawność w rozpoznawaniu twarzy:
 rozpoznają twarze w ułamku sekundy,
 rozróżniają twarze tysięcy różnych osób,
 rozpoznają osoby, których nie widzieli przez kilkadziesiąt lat.
Jest to ważne dla kontaktów społecznych (altruizm, zemsta, nisze społeczne).
O pokrewieństwie wnioskuje się
m. in. na podstawie podobieństwa danej twarzy do własnej.
Osoby podobne do nas wzbudzają zaufanie i chęć opieki,
ale uznawane są za mniej seksowne.

greeble
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Oznaki stanu emocjonalnego i intencji
Mimika: podstawowe wyrazy twarzy to zadowolenie, smutek, strach, gniew, wstręt, zaskoczenie;
są one wrodzone (obecne u niewidomych) i uniwersalne (rozumiane międzykulturowo).
Ruchy oczu, np. patrzenie na wprost może oznaczać pewność siebie, szczerość, zainteresowanie.
Wielkość źrenic: rozszerzenie może oznaczać ekscytację, podniecenie, gniew.
Łzy „emocjonalne”: zawierają substancję osłabiającą popęd seksualny (u wąchającego).
Odległość fizyczna od innych: mniejsza przy bardziej pozytywnym stosunku.
Postawa ciała, np. oznaki dominacji to wyprostowana, wyprężona sylwetka, uniesiona głowa,
rozsunięte ramiona.
Ustawienie i ruchy rąk i nóg. Dotykanie drugiej osoby, pocałunki, iskanie u innych naczelnych.
Sposób mówienia (prozodia), np. wyższy głos kierowany do dziecka lub dominanta, niższy przy
zalotach lub okazywaniu dominacji.
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Podstawowe ekspresje mimiczne u człowieka

1

2

3

1 – gniew
2 – strach

3 – zaskoczenie
4 – smutek

4

5

6

5 – zadowolenie
6 – wstręt
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Mimika szympansa
1

4

2

3

5
1 – ekscytacja
2 – agresja
3 – strach
4 – zadowolenie
5 – płacz
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uśmiech spontaniczny

uśmiech pozowany

„Szczerość” uśmiechu
mięsień okrężny oka,
część oczodołowa,
gł. jej część boczna:
obniża brwi, unosi policzki,
zwęża szparę oka;
skurcz raczej nie jest
świadomie kontrolowany

mięsień jarzmowy
większy:
odciąga kąciki ust
do tyłu i w górę;
skurcz jest świadomie
kontrolowany
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Mowa ciała

dziecko kłamie

dorosły kłamie

Bill Clinton zeznaje przed sądem w
sprawie Moniki Levinsky
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Gesty
Gesty u człowieka i u innych naczelnych są silnie zróżnicowane wewnątrzgatunkowo.

Podniesiony kciuk

Przywoływanie ręką

Polska, USA, GBR:
„OK”, „Podwieź mnie”.

Europa:
neutralny gest.

GER, AUT, FRA:
„1”, np. „Jedną kawę!”.

USA:
wydźwięk erotyczny.

Kraje śródziemn.:
„Wypchaj się!”.

Azja:
przywoływanie psa.

V, „wiktoria”
Większość krajów
kultury zachodniej:
zwycięstwo, pokój.
GBR, IRL, AUS, NZL:
„Wypchaj się!”.

Kółko

Polska, USA, GBR:
„Super!”.
Turcja, Ameryka Łac.:
„Jesteś głupi”.
Japonia: „Pożycz pieniądze”,
„Daj łapówkę”.
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Komunikacja u naczelnych

goryl uderza w pierś

szympans – stroszenie włosów

szympans – zaproszenie do zabawy

szympans – proszenie o przedmiot

makak japoński – iskanie
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Wskazywanie kierunku / obiektu
Ludzie wskazują ręką / palcem, ustawieniem głowy, kierunkiem spojrzenia.
Inne naczelne:
 wskazują ustawieniem głowy, kierunkiem spojrzenia (obserwator rozumie te zachowania),
 raczej nie wskazują ręką / palcem na obiekty, ale:
– wskazują na obiekt, którego pragną (wyciąganie ręki, gest proszenia),
– małpy człekokształtne ruchem ciała pokazują chęć pójścia z kimś lub ustawienia kogoś (samicy).
Są to zachowania intencyjne – początkowe stadia właściwego zachowania.
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Język u ludzi
Język: przekazywanie informacji za pomocą sekwencji umownych (arbitralnych) znaków.
Znak (nośnik informacji) jest umowny (arbitralny), gdy:
 nie jest podobny do swego desygnatu (np. „słoń” nie jest podobny do słonia ani jego odgłosu),
 nie jest pochodną emocji nadawcy (por. krzyk z bólu lub strachu, okrzyk radości).
Mowa: język w formie dźwiękowej, znakami są słowa, istnieje w każdej grupie ludzkiej.
Język mlaskowy, gł. Buszmeni i Hotentoci: http://www.youtube.com/watch?v=Nz44WiTVJww
Pismo: język w formie graficznej, znakami są wyrazy, powstało w niektórych grupach ludzkich.

logograficzne (element = słowo)

sylabiczne (element = sylaba)

fonetyczne (element = głoska)
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Proto-język u naczelnych
Naczelne nie posiadają języka, nie posługują się mową (z wyjątkiem człowieka).
Proto-język: system głosów ostrzegających przed drapieżnikiem u małp nie-człekokształtnych:
 różne głosy alarmowe dla różnych drapieżników specyficzna reakcja odbiorcy,
 umowność głosów: nie są podobne do głosu drapieżnika, nie są pochodnymi emocji nadawcy,
 połączenie dwóch głosów (w określonej kolejności) może dawać nowe znaczenie:
np. u koczkodana: „orzeł” & „lampart”  „odejdź”,
 tworzenie nowego alarmu dla nowego drapieżnika,
np. makak japoński – grzechotnik, wyjec – harpia.
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Język u naczelnych
Naczelnych nie można nauczyć ludzkiej mowy (z powodu ograniczeń anatomicznych),
ale małpy człekokształtne przyswajają język wizualny, np. migowy (gesty) lub obrazkowy.
Możliwości: przyswojenie ponad 100 słów, tworzenie zdań z 2-3 słów, łączenie słów w nowe
kombinacje, wyjście poza „tu i teraz”, używanie pojęć „równy, różny”, nazw kolorów, okresów
warunkowych, wyrażenia „nazwa czegoś to ...”.
Nauczone osobniki rozmawiają między sobą.
Istnieje duże międzyosobnicze zróżnicowanie zdolności w tym zakresie.

Nim Chimpsky,
szympans
(po lewej)

Kanzi, bonobo
(po prawej)

