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Μεταδοτικό χασµουρητό στους χιµπατζήδες 
Μετάφραση από την Αιµιλία Ξανθοπούλου (Emily Xanthopoulos) 
Των Miriam Ossevoort, Marcel Koeneman και Martin Goedhart 

 
Ένας χιµπατζής που χασµουριέται. 
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά του AfrikaForce˙ Πηγή εικόνας: Flickr 
Το 2009, µια Αµερικανική ερευνητική οµάδα δηµοσίευσε µια µελέτη µε τίτλο 
Κινούµενα σχέδια στους υπολογιστές προκαλούν µεταδοτικό χασµουρητό σε 
χιµπατζήδες (Campbell et al., 2009). Αυτό το άρθρο είναι ένα καλό παράδειγµα µιας 
ερευνητικής εργασίας που είναι προσιτή σε µαθητές γυµνασίου, γιατί είναι σχετικά 
σύντοµη, το πείραµα είναι απλό και το θέµα ελκυστικό. Οι ερευνητές έχουν βρει ότι 
οι χιµπατζήδες χασµουριούνται σε ανταπόκριση στα κινούµενα σχέδια µε 
χασµουρητό, υποδηλώνοντας ότι  ταυτίζονται και συµπάσχουν µαζί τους. 

Αυτή η εργασία και µετέπειτα µελέτες επίσης απέσπασαν µεγάλη προσοχή από τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και έτσι µια έρευνα στο Διαδίκτυο θα δώσει ενδιαφέρον 
βοηθητικό υλικό όπως βίντεο περιλήψεις και βίντεο κλιπ ανθρώπων και ζώων που 
χασµουριούνται. 
Το κίνητρο της µελέτης ήταν να αποκτήσετε ‘ένα ευέλικτο εργαλείο για την µελέτη 
της συµπεριφοράς των ζώων’ (σελ. 4255). Ο σκοπός εµφανίζεται δύο φορές: µια ως 
ερώτηση, ‘Θα µπορούσαν µη ανθρώπινα ζώα να ταυτιστούν η να συµπάσχουν µε 
κινούµενα σχέδια;’ (σελ. 4255)˙ και µια ως στόχος, να ‘προσδιορίσετε αν οι 
χιµπατζήδες ταυτίζονται µε κινούµενα σχέδια’ (σελ. 4256). Αυτό δεν είναι 
ασυνήθιστο˙ οι συγγραφείς συχνά παρουσιάζουν το αντικείµενο τους µε διαφορετικό 
στυλ αρκετές φορές. 
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Για να εξηγήσετε την πειραµατική µέθοδο, δείξτε την εικόνα 1 του ερευνητικού 
άρθρου (ένα δείγµα κινουµένων σχεδίων µε ένα χιµπατζή που χασµουριέται) στους 
µαθητές, που θα έχουν πιθανόν την δική τους συµπάσχουσα αντίδραση: χασµουρητό 
σε αντίδραση στα κινούµενα σχέδια. 

Το κυρίως συµπέρασµα είναι η απάντηση στον στόχο. Σε αυτό το άρθρο, 
παρουσιάζεται στο τµήµα µε την συζήτηση: στην πρώτη πρόταση, ‘Οι χιµπατζήδες 
εµφανίζουν µεταδοτικό χασµουρητό... όπως αποδεικνύεται από …’ (σελ. 4257)˙ και 
στο τέλος, ‘τα αποτελέσµατα... συνιστούν... ότι οι χιµπατζήδες... συµπάσχουν µε [τα 
κινούµενα σχέδια].’ (σελ. 4259). Η συνέπεια, που διατυπώνεται στην τελευταία 
παράγραφο της συζήτησης, είναι η πιθανότητα της εκµετάλλευσης των κινουµένων 
σχεδίων για την έρευνα της συµπεριφοράς των χιµπατζήδων (σελ. 4259). 

Τα βοηθήµατα µπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεθούν. Επισηµάναµε τρία 
βοηθήµατα (όλα στην σελίδα 4257): ένα στο τµήµα µε τα αποτελέσµατα (‘Οι 
χιµπατζήδες χασµουριούνται πιο συχνά σε ανταπόκριση στο βίντεο των 
χασµουρητών παρά στο βίντεο που χρησιµοποιείται ως δείγµα σύγκρισης…’) και δύο 
στο τµήµα µε την συζήτηση (‘όπως φαίνεται από µια σηµαντική επίδραση στο 
επίπεδο-πληθυσµού’ και  ‘τα αποτελέσµατα του Anderson et al. (2004) είναι 
αντιπροσωπευτικά’). Τα άλλα δεδοµένα που παρουσιάζονται στο τµήµα µε τα 
αποτελέσµατα είναι πειράµατα για σύγκριση. 

Ένα βοήθηµα µπορεί επίσης να αποτελείται από ένα αντεπιχείρηµα που διαψεύδεται 
από τα δεδοµένα. Αυτό το άρθρο περιέχει τρία αντεπιχειρήµατα που διαψεύδονται 
από τα δεδοµένα (διαψεύσεις), όλα στο τµήµα µε την συζήτηση: 
1. Το αντεπιχείρηµα ‘Επειδή εξετάσαµε τα υποκείµενα µας σε ζεύγη, δεν µπορούµε 
να είµαστε σίγουροι σε όλες τις περιπτώσεις αν ένα άτοµο χασµουρήθηκε σε 
αντίδραση στα κινούµενα σχέδια µε χασµουρητά η στο χασµουρητό του άλλου 
µέλους του ζευγαριού (σελ. 4257) διαψεύδεται από το: ‘Παρόλα αυτά, η µεγάλη 
διαφορά στο χασµουρητό όταν συγκρίνουµε το χασµουρητό στα κινούµενα 
σχέδια µε αυτό του δείγµατος σύγκρισης, χρησιµοποιώντας η ένα άτοµο η το 
ζευγάρι ως την µονάδα ανάλυσις, δείχνει ότι τα κινούµενα σχέδια των 
χασµουρητών πράγµατι προκάλεσαν το µεταδοτικό χασµουρητό.’ 

2. Η διάψευση ‘οι χιµπατζήδες έδωσαν την ίδια προσοχή στα βίντεο του 
χασµουρητού και στα βίντεο του δείγµατος αναφοράς’ χρησιµοποιείται για να 
καταρρίψει το αντεπιχείρηµα ‘το βίντεο  του δείγµατος αναφοράς εµπόδισε το 
χασµουρητό γιατί ήταν πιο ενδιαφέρον’ (σελ 4257). Μια επιπλέον διάψευση 
προστίθεται: ‘Αν το χασµουρητό προκλήθηκε από βαρεµάρα, θα περιµέναµε τον 
ρυθµό του χασµουρητού να έχει αυξηθεί µε τον χρόνο....Αυτή ήταν η περίπτωση 
µε το βίντεο του δείγµατος αναφοράς, αλλά όχι µε το βίντεο του χασµουρητού....’ 

3. Το τρίτο αντεπιχείρηµα ήταν ‘Το µέγεθος της προσοχής µας δεν σχετίζεται µε τον 
ρυθµό του χασµουρητού’ (σελ 4258). Αυτό αντιµετωπίστηκε µε τρεις διαψεύσεις: 

a) ‘Είναι δυνατόν η µέθοδος της δειγµατοληψίας µας να µην ήταν αρκετά 
ακριβής.’ 

b) ‘…µπορεί να µην υπάρχει σχεδόν καµία σχέση ανάµεσα στην ολική προσοχή 
και το ποσό του µεταδοτικού χασµουρητού. Λίγη προσοχή θα µπορούσε να 
προκαλέσει πολλαπλά χασµουρητά σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο άτοµο, και 
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πολύ προσοχή από ένα άτοµο όχι και τόσο ευαίσθητο στο µεταδοτικό 
χασµουρητό θα µπορούσε να προκαλέσει λίγα η καθόλου χασµουρητά.’ 

c) ‘Περίπου µισοί από τους ανθρώπους δείχνουν µεταδοτικό χασµουρητό κάτω 
από πειραµατικές συνθήκες (Provine 1986; Platek et al. 2003). Όλοι οι 
άνθρωποι παρακολούθησαν πολυάριθµα χασµουρητά αλλά περίπου οι µισοί 
δεν έδειξαν καµιά αντίδραση στο χασµουρητό (Provine 1986; Platek et al. 
2003), και έτσι φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας συσχετισµός ανάµεσα στην 
προσοχή και στο µεταδοτικό χασµουρητό και στους ανθρώπους.’ 

Αναφορά 
Campbell MW et al. (2009) Computer animations stimulate contagious yawning in 
chimpanzees. Proceedings of Royal Society B. 276: 4255–4259. doi: 
10.1098/rspb.2009.1087 

Το άρθρο διατίθεται δωρεάν µέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού 

 (http://rspb.royalsocietypublishing.org) 


