
1. Sociale Activering 

1.1. FACILITATIE OF BELEMMERING? 

1.1.1. Beter alleen?  

Cruciale vraag: maakt het een verschil of je al dan niet alleen bent bij het uitbrengen van gedrag?  

� heel uitgebreid: concentreren op het effect van de sociale aanwezigheid-op-zich: 

� Blote aanwezigheid/mere presence 

� Los van: 

• Samen- of tegenwerken, competitie 

• Aanmoediging of ontmoediging 

• Advies, voorbeeldfunctie  

� Twee soorten sociale aanwezigheid: 

• Passief publiek: de andere is niet veel meer dan een toeschouwer, die het gedrag van de pp 

zonder meer bekijkt 

• Co-actief publiek: twee of meer proefpersonen of proefdieren werken tegelijk in dezelfde ruimte 

aan dezelfde individuele taak 

 

A.A.A.A. Creativiteit en passief publiekCreativiteit en passief publiekCreativiteit en passief publiekCreativiteit en passief publiek    

� Onderzoeksvraag: zou het een verschil maken of je alleen of in aanwezigheid van een pasief 

toekijkende medestudent probeert een creatieve oplossing te vinden, en zo ja zou de vindingrijkheid 

groter of kleiner zijn in de alleensituatie?  

 

� Onderzoek van Ader en Tatum 

 

� Procedure: 

• Eerst was er een individuele fase die bestond uit interviews en allerlei tests 

• Daarna studenten (36) naar lokaal gebracht om plaats te nemen op een stoel en elektrode werd 

geplaatst op lichaam, proefleider gaf geen enkele uitleg over wat er zou gebeuren.  

� 12 studenten werden alleen in een ruimte geplaatst met een rode knop die de schok 10sec 

uitstelt 

� 24 anderen werden paarsgewijs in een ruimte geplaats en door muntworp werd besloten wie 

op de stoel plaats zou nemen. Beiden kregen een elektrode op de been, maar degene die op 

de stoel zat kon enkel aan de verlossende, rode knop. Degene die enkel kon toekijken is het 

passief publiek. 

� lot van machteloze medestudent werd bepaald door de creativiteit van de man-bij-de-

knop 

• OV: aanwezigheid of afwezigheid van anderen 

• AV: creatief gedrag (tegen het eind van de proef gevonden hebben dat de rode knop verlossend 

is en zo schokvrij blijven) of de snelheid waarmee ontwijkinggedrag verworven wordt  

� pp moet uit eigen beweging ertoe komen om het vrije operante gedrag ‘knop indrukken’ uit te 

voeren 

� deze nieuwe, creatieve respons leren uitbrengen zo vaak en zo lang het nodig is om pijn te 

ontwijken 

• Het in standhouden van het ontwijkinggedrag wordt bepaald door de samenhang tussen knop 

induwen en uitstel van schok (negatieve versterker/bekrachtiger).  
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� Resultaten: 

• Aantal geslaagden voor ontwijkinggedrag tegen eind proef: veel meer in alleen dan bij passief 

publiek  

• Tijd: veel minder tijd nodig om ontwijkinggedrag te leren bij alleenconditie, dan bij passief 

publiek 

 

� Opmerkingen: 

• Alle pp uit alleen-conditie die de reddende respons uitprobeerden zijn uiteindelijk geslaagd  

• Bij de passief publiek-conditie waren er 5 die de reddende respons probeerden, slechts 2 hadden 

door dat het uitstel van schok gaf.  

• De proef duurde voor iedereen 90 min, ook alle geslaagden moesten dus altijd binnen de 10 sec 

minstens eenmaal drukken om de volgende schok uit te stellen.  

• Het debiet (aantal per tijdseenheid) van de reddende responsen bij de 2 geslaagden uit de sociale 

conditie veel hoger lag dan 7 van 8 uit de alleen-conditie.   

 

� Conclusie: Sociaal belemmerings- of inhibitie-effect: gedrag gaat moeilijker uit te voeren worden 

wanneer iemand aanwezig is  

 

� Bijkomende vragen: 

• Algemeengeldigheid van het sociale belemmeringeffect: geldt dit voor elk passief toekijkend 

publiek? 

• Een plausibele verklaring voor dit effect?  

 

B.B.B.B. Een algemeengeldig sociaal belemmeringseffect? Een algemeengeldig sociaal belemmeringseffect? Een algemeengeldig sociaal belemmeringseffect? Een algemeengeldig sociaal belemmeringseffect?     

� Onderzoeken van algemeengeldigheid: 

• Nagaan of het onderzochte gedragsverschijnsel ook optreedt bij andere omstandigheden � 

Pessin 

Variëren van gedragsomstandigheden om zo na te gaan of het onderzochte verschijnsel dan nog 

optreedt 

� bij diersoorten onderzoeken (voordeel: ook bij dieren voordoen, geen verklaring over hogere 

cognitieve processen, maatschappelijke, cultuur-historische of technologische ontwikkelingen) 

� Gates en Allee  

� Allee en Masure  

 

� Pessin: 

• Mannelijke en vrouwelijke studenten alleenzittend in een cel een lijst leren: 

� Alleensituatie  

� Passief-publiek: proefleider die toekeek van buiten de cel 

• Leren door ieder woord te laten verschijnen en op de duur moet de pp voorspellen wat het 

volgend woord is 

• Resutaten: 

� Alleen-studenten significant minder herhalingen nodig dan degene in sociale conditie 

� Alleen-studenten maakten ook minder fouten tijdens het leren dan degene in sociale conitie  

� sociale inhibitie treedt op  
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� Gates en Allee: 

• Proeven met licht- en waterschuwe kakkerlakken die de weg moetsen vinden in een E-doolhof 

voor een “veilige plek” (versta zonder licht of water).  

• Bij elke nieuwe proefbeurt werd de kakkerlak op hetzelfde startpunt geplaatst  

� het ontvluchtinggedrag naar donkere fles werd dus negatief versterkt door beëindigen van het 

licht en water (aversieve situatie) 

• 3 conditioneringcondities: 

� Alleen  

� Dyade � co-actieve conditie 

� Tryade � co-actieve conditie  

• Resultaten: Nodige gemiddelde tijd steeg naarmate het ontwijkinggedrag werd geleerd met meer 

kakkerlakken 

• Opmerkingen: 

� misschien ergens te maken met verminderde bewegingsvrijheid, nochtans paden breed 

genoeg 

� normaal verwachten dat co-actieve conditie het beter doet, want er is voorbeeldgedrag van 

de snelste leerling 

� gemiddelde latenties gebaseerd op de individuele tijden per beurt en per dier binnen elke 

conditie 

 

� Allee en Masure: 

• Onderzoek met parkieten 

• Eten en licht zoeken (positief versterkend) in een alleen- of co-actief publiek-conditie 

• Ook hier sociale belemmering gevonden ongeacht het sekse van partner bij dyade gelijk was of 

niet  

 

C.C.C.C. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Zowel bij mens als dier zijn er sociaal-belemmeringeffecten, zowel bij passief toekijkend als bij co-

actief publiek 

1.1.2. Toch niet beter alleen?  

� Onderzoek van Travis  

� Taak: pp moet met de hand een al te soepel beweegbare stift gedrukt houden tegen een doelwit dat 

aangebracht is tegen de buitenrand van een draaischijf die 1 omwenteling maakt per seconde.  

Indien slagen krijgt hij 10 punten, één proefbeurt bestaat uit 20 omwentelingen.  

� Pp krijgt meerdere dagen na elkaar trainingen (individuele) van telkens 20 proefbeurten. De 

gemiddelde scores per proefbeurt volgen doorgaans het bekende patroon van de negatief 

versnellende leercurve. Indien de pp op zijn piek zit (na 2 dagen geen stijging meer), dan werden zij 

de volgende dag  onderworpen aan: 

• Eerst 5 alleen-proefbeurten 

• Daarna 10 passief publiek-proefbeurten (zogezegde doctoraatsstudenten die keken hoe men 

een proef moest doen) 

� Resultaten: Pp presteerden gemiddeld nog beter wanneer ze voor het publiek hun behendigheid 

konden demonstreren, dan in alleensituatie (zowel top tien reeks als de individuele recordcijfers).  

� Opmerking: proefleider had de resultaten zo geanalyseerd dat het in het voordeel was van de alleen-

resultaten (de beste reeks van opeenvolgende 10 beurten versus de 10 passief-publiek beurten)  

� partijdige of vooringenomen analyse  

� Conclusie: omgekeerd sociaal belemmeringeffect of sociale facilitatie.  
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A.A.A.A. CoCoCoCo----actieve beïnvloeding van nestbouw, eten en seks? actieve beïnvloeding van nestbouw, eten en seks? actieve beïnvloeding van nestbouw, eten en seks? actieve beïnvloeding van nestbouw, eten en seks?     

� Onderzoek van Chen op nestbouwend gedrag van mieren: 

• De mieren werden alleen (eerste en laatste periode), met twee of met drie gedurende 4 

opeenvolgende periodes van 3 dagen in een fles gebracht met zand.  

• Nestbouwend gedrag benaderd vanuit twee parameters: 

� De latentietijd  

� Gemiddeld aantal milligram nestmateriaal dat rond het nest gelegd werd  

• Resultaten: 

� Mieren zes keer sneller werken wanneer niet alleen 

� Per mier 3 keer meer nestmateriaal produceren in co-actieve condities  

• Opmerking: reden van laatste reeks ook opnieuw alleenconditie: ter controle van gewenning aan 

nestruimte of andere storende variabelen  

 

� Onderzoek van Bayer op eetgedrag van kippen: Volledig verzadigde kippen raken het voedsel niet 

meer aan in de alleenconditie, totdat een kip die 24u niets gegeten had bij hen werd geplaatst. Dan 

aten ze nog eens 2/3 van de eerste portie.  

 

� Onderzoek van Harlow op eetgedrag van ratten: ratten begonnen met hetzelfde gewicht en aten in 

alleen- of co-actief conditie.  

� na 20 dagen hadden de co-actieven een duidelijker meer gewicht  

 

� Onderzoek van Larsson op seksueel gedrag van ratten: de latentie en het ejaculatiedebiet was groter 

wanneer in dezelfde kooi nog een ander koppel paarde. Het effect was er nog, maar minder wanneer 

er een grotere afstand was van het ander parende koppel.  

 

� Conclusie: 

• Algemeengeldigheid van sociaal belemmeringgedrag moet afgezwakt worden, want een passief 

of co-actief publiek helpt ook vaak. 

• Dit noemt men sociale facilitatie  

 

B.B.B.B. Ook voor typisch menselijke mentale functiesOok voor typisch menselijke mentale functiesOok voor typisch menselijke mentale functiesOok voor typisch menselijke mentale functies    

� Allport voerde verschillende proeven uit in alleencondities of in co-actief publiek-condities. De proef 

was zo opgesteld dat vermoeidheid, competitie en vergelijking van resultaten werd uitgeschakeld 

� Verschillende proeven: 

• Doorstrepen van alle klinkers 

• Een perspectiefomkeringstaak 

• Vermenigvuldigingen uit het hoofd zo veel mogelijk zonder fouten maken  

• Vrije associatietaak (een woord en zoveel mogelijk opschrijven die binnenvielen) 

• Redeneertaak (zoveel mogelijk tegenargumenten neerschrijven)  

� Conclusie: 

• Alle vijf taken: kwantitatieve toename in co-actieve conditie (meer klinkers doorstreept, meer 

oefeningen, …) 

• Eerste vier taken: geen kwalitatieve verschillen bij beide condities 

• Kwaliteit van argumenteringen en redeneringen vergeleken werden tussen beide condities werd 

er een sociaal belemmeringeffect gevonden.  
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C.C.C.C. Verschillende betekenissen van sociale facilitatie Verschillende betekenissen van sociale facilitatie Verschillende betekenissen van sociale facilitatie Verschillende betekenissen van sociale facilitatie     

� Verschijnsel: 

• Gedrag gaat beter met aanwezigheid van anderen 

• Gedrag sneller of intenser met anderen  

• Alle effecten van aanwezigheid op individueel gedrag (facilitatie + inhibitie) 

� Theorie: sociale activeringstheorie  

� Paradigma: vergelijking alleen- met sociale conditie  

 

1.2. ZAJONCS INTEGRATIE VAN TEGENGESTELDE EFFECTEN: SOCIALE 

ACTIVERINGSTHEORIE 
Wanneer inhibitie of facilitatie? Niet door onderscheid: 

� Mens versus dier 

� Passieve versus co-actieve anderen 

� Instincten versus hoger gedrag 

� Intellectueel versus motorisch gedrag 

 

� Zajonc: moeilijkheid gedrag: 

� Inhibitie van moeilijk gedrag = gedrag waarvoor actor in leerfase verkeert (het nog moet leren) 

� Facilitatie van gemakkelijk gedrag = performantiegedrag, gedrag dat actor beheerst (instinct of al 

aangeleerd) 

A.A.A.A. Eerste stapEerste stapEerste stapEerste stap    

� Bij tegenstrijdige effecten gaat men gewoonlijk gaan zoeken naar een gemeenschappelijke noemer 

voor de facilitatie-experimenten en naar een andere gemeenschappelijke noemer voor de 

belemmeringseffecten.  

� Er werden tegenstrijdige effecten vastgesteld zowel op mensen als op dieren, zowel bij co-actief 

publiek als bij passief toekijkend publiek en bij een brede waaier van gedragsvormen.  

� Sociale facilitatie vooral verkregen bij: 

• Relatief gemakkelijke taak 

• Taak gemakkelijker geworden door performantie = het gedrag dat relatief makkelijker of beter 

geworden is, omdat de leerfase verder gevorderd of beëindigd is.  

� Sociale inhibitie vooral verkregen bij: 

• Relatief moeilijke taak, men was vaak nog in een leerfase 

• Bv. indrukken van knop als pijnontwijking was niet aangeleerd en het feit dat degene die het zelf 

hadden aangeleerd door ervaring, de knop meer indrukten als 7 van de 8 geslaagden in de 

alleen-conditie, past  perfect in de theorie. 

� Algemene hypothese: sociale belemmering hangt vooral samen met leergedrag, sociale facilitatie 

vooral met performantie.  
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B.B.B.B. Tweede stapTweede stapTweede stapTweede stap    

� De vraag: hoe zou het komen dat leergedrag sociaal belemmerd en performantie sociaal 

gefaciliteerd wordt?  

� Het gemeenschappelijke aan sociaal beïnvloedingseffect dat leren belemmert en performantie 

bevordert is de dominante respons:  

• Als je een prikkel hebt kun je daar op verschillende mogelijke manieren op reageren. Het zijn 

responsen die zo goed als klaar liggen in het individuele responsrepertoire. 

• Responsrepertoire = geheel van gedragingen die bij een welbepaald individu al verbonden zijn 

met die prikkel of gedragssituatie. 

• Vaak zullen de responsen onverenigbaar of incompatibel zijn door fysieke onmogelijkheid of 

door sociaal opgelegde beperkingen.  

� responscompetitie 

• Dominante respons = de respons die bij een concreet individu in een concrete situatie waarbij er 

responscompetitie is, de hoogste waarschijnlijkheid heeft om uitgebracht te worden. 

• De andere responsen zijn meer ondergeschikte responsen. 

• Opmerking: wanneer we het hebben over een dominante respons gaat het niet om een zeer 

scherp definieerbare reactie, maar eerder een klasse, categorie of verzameling van operante 

reacties.  

� Leren van nieuw gedrag  

• = een geleidelijke verschuiving in de responshiërarchie van verkeerde naar juiste dominante 

responsen 

• In begin van leren: kans op uitbrengen van juiste responsen ,wanneer er responscompetitie is, 

redelijk laag 

• Geleidelijk zullen pp minder fouten maken en worden de juiste responsen dominant 

� Nu: 

• Belemmeringeffect: meer foute responsen uitbrengen 

• Facilitatie-effect: meer juiste responsen uitbrengen 

� Conclusie: 

• aangezien blote aanwezigheid leidt tot meer foute responsen bij leergedrag en tot meer juiste 

responsen bij performantie 

• aangezien bij leergedrag de foute responsen en bij performantie de juiste responsen dominant 

zijn 

� sociale belemmering en facilitatie beschouwen als één psychologisch effect: een toename van de 

uitgebrachte dominante responsen (juist of fout).  

� activering = veranderen van gedrag  

� facilitatie of inhibitie = het uitbrengen van een juiste of foute respons  

C.C.C.C. Derde stapDerde stapDerde stapDerde stap    

� Ligt de toename van het uitbrengen van dominante responsen aan de blote aanwezigheid van een 

publiek of aan een andere, op een hoger niveau van abstractie, factor? 

� Bepaalde factoren kunnen een gedrag drijven of sturen in een bepaalde richting. Er is ook een niet 

specifieke gedrevenheid die we kunnen zien als een algemene, niet-gerichte krachtbron. Deze is 

verantwoordelijk voor activering of opwinding of arousal die een versterkende factor is voor de 

meest klaarliggende responsen in een gedragssituatie.  

� bloot-sociale aanwezigheid heeft een niet-gericht, algemeen activerend effect op de uitbrenging 

van dominante responsen.  
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D.D.D.D. Samenvatting van socialeSamenvatting van socialeSamenvatting van socialeSamenvatting van sociale----activeringshypotheseactiveringshypotheseactiveringshypotheseactiveringshypothese    

Bloot-sociale aanwezigheid (passief publiek of co-actief) � toename niet-gerichte activering: 

� � gemakkelijke taken of performantie: juiste respons uitbrengen � sociale facilitatie van gedrag 

� � moeilijke taken of leergedrag: foute respons uitbrengen � sociale inhibitie van gedrag  

 

1.3. HYPOTHETISCH-DEDUCTIEVE TOETSING VAN DE SOCIALE-ACTIVERINGSTHEORIE 

1.3.1. Belang 

� Tot nu toe: 

• Gedrag achteraf ‘leren/performantie’ genoemd � Zajonc heeft dus er een ‘etiket’ op geplakt 

• Rol fysiologische activiteit verondersteld (geen gegevens hierover) 

• Rol van dominante respons veronderstelt 

� Mogelijk misleidend: 

• Verleiding van cirkelredenering 

bv. leergedrag wordt zo genoemd omwille van inhibitie en het is inhibitie omdat er leergedrag is 

• Discrepantie theorie-empirische basis: 

� Effect aanwezigheid van anderen op arousal? 

� Effect aanwezigheid van anderen op kans dat dominante respons wordt uitgebracht? 

� Theorie niet alleen over performantie en leren 

� Effect van louter de aanwezigheid van anderen?  

 

1.3.2. Overzicht onderzoeken 

� Aanwezigheid en uitbrengen van dominante respons: 

• Zajonc en Sales: Turkse woorden 

• Goldman: kleurvoorkeur 

� Sociale aanwezigheid en fysiologische activiteit:  

• Martens: Palmar Sweat Index 

� Louter aanwezigheid of evaluatie-gevoel: 

• Cotrell 

• Zajonc: kakkerlakken en doolhoven 

• Markus: Makkelijke en moeilijke kleding  

1.3.3. Sociale aanwezigheid veroorzaakt toename van dominant gedrag 

Onderzoek door nieuwe responsrepertoire an te brengen bij elke pp zodat hij zelf de relatieve 

dominantie of ondergeschiktheid van bepaalde responsen in de hand houdt.  

Op die manier kan hij de onderstelling aan falsificatie onderleggen. 

A.A.A.A. Zajonc en Sales: dominant verbaal gedragZajonc en Sales: dominant verbaal gedragZajonc en Sales: dominant verbaal gedragZajonc en Sales: dominant verbaal gedrag    

� Dekmantel: subliminale perceptie: 

• Zogezegd werden Turkse woorden zeer kort aangeboden en pp moesten zeggen welke woorden 

ze hadden gezien. In werkelijkheid werden er geen woorden aangeboden. 

• Om die Turkse woorden te kunnen uitspreken werd er eerst een uitspraakles gegeven. 

� De uitspraakles bevat OV 1: 

• Woorden komen verschillend aantal keren voor 

• Door het meer of minder voorkomen zullen bepaalde woorden dominant worden en anderen 

ondergeschikt  
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� Pseudoherkenningstaak bevat OV 2: de sociale omstandigheid (alleen of met publiek) 

� geen facilitatie of inhibitie want er is geen juiste of foute respons omdat er geen woorden worden 

getoont 

� AV: hoe vaak worden welke woorden “herkend”?  

� Conclusie: 

• Zowel bij alleenconditie als bij publiek komen de dominante woorden meer voor 

• De dominante woorden worden meer uitgesproken wanneer er publiek is  

• Er is geen negatief verdict wat betekent dat de aannemelijkheid van de hypothese groter, maar 

niet zeker 

B.B.B.B. Goldman: dominante kleurvoorkeurGoldman: dominante kleurvoorkeurGoldman: dominante kleurvoorkeurGoldman: dominante kleurvoorkeurresponsenresponsenresponsenresponsen    

� Vergelijkbare falsifiëringtoets met fundamenteel dezelfde probleemstelling, maar 3 verschillen met 

Zajonc: 

• De responsrepertoire was hier de voorkeur voor kleuren 

• Een niet zelf gecreëerde responshiërarchie, maar één die al bestond in de mens zelf. De 

hiërarchie is vrij stabiel omdat het volwassen studenten zijn. 

• Geen passief toekijkend publiek, maar een co-actieve situatie  

� Eerste fase: 

• Alle ppn 30 keer kiezen uit 5 kleuren en hun meest aantrekkelijke kleur opschrijven 

• Op die manier de relatief meest dominante kleurvoorkeurresponsen vastgesteld 

� Tweede fase: 

• Iedereen dezelfde reeks van 30 keer kiezen tussen 5 kleuren 

• De helft in alleenconditie 

• De andere helft in co-actieve conditie, die elk in stilte hun voorkeuren neerschreven zonder 

elkaar direct te beïnvloeden 

� Resultaten: 

• Bevestiging van de hypothese van Zajonc 

• In co-actieve conditie was het uitbrengen van dominante responsen hoger dan in alleenconditie 

� sociale aanwezigheid bevorderd dus dat dominant gedrag tot uiting komt 

 

1.3.4. Martens: sociale aanwezigheid leidt tot toename van activering 

� Onderzoek op basis van Palmar Sweat Index: het aantal klieren dat zweet afscheidt  

� Proef: 

• Opzet: 

� Helft leerde complexe motorische taak in alleensituatie 

� Andere helft leerde het met een toekijkend publiek van 10 medestudenten 

• Er was geen verschil in PSI-meting voor de proef begon 

• Tijdens uitvoering leertaak: sterke verschillen: met toekijkend publiek veel meer zweten 

• Opmerking: grote verschillen tussen condities bleef zeer constant 

� Dit is een bevestiging van Zajonc sociale-activeringstheorie  

� sociale aanwezigheid zorgt voor arousal  

� Er was ook sociale belemmering van het leergedrag 
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1.3.5. Bloot-sociale aanwezigheid een voldoende voorwaarde of evaluatie-

gevoel? 

A.A.A.A. CottrellCottrellCottrellCottrell    

� De vraag: zal er een verschil zijn voor de sociaal activerende invloed wanneer er een niet-toekijkend 

publiek is, dan wanneer er een passief-toekijkend-publiek is?  

� Proef: 

• Volledig gelijklopend met die van Zajonc 

• Enkel drie condities: 

� Alleen 

� Toekijkend publiek 

� Niet-toekijkend publiek (geblinddoekt aanwezig, zogezegd voor volgende proef dat over 

kleurenperceptie ging)  

• Reden van drie condities: nagaan of evaluatievrees oorzaak is van de fysiologische reacties 

(opwinding) 

• Opmerking: hier werd het gezegde woord bij subliminale perceptie als één van de tien Turkse 

woorden gezien als minstens 2 van de 3 lettergrepen juist waren.  

� Resultaten: 

• De resultaten van het alleen- versus toekijkend-publiek was ongeveer hetzelfde als bij Zajonc 

• Maar de resultaten van niet-toekijkend publiek versus alleen was ongeveer gelijk 

� Conclusies: 

• Niet de blote aanwezigheid heeft effect op fysiologische reacties, maar het feit dat er potentieel 

beoordelende anderen zijn. 

• Mere presence volstaat niet als conclusie voor de fysiologische reacties  

� Cottrell heeft veel discussiepunten uitgesloten door zo veel mogelijk dezelfde proef te gebruiken als 

Zajonc. 

 

B.B.B.B. ZajoncZajoncZajoncZajonc    

� Kritiek op Cottrell: 

• Er is geen echte alleenconditie: proefleider gaf instructies gedurende hele experiment via 

intercom en pp wisten dat hij de ruimte naast hen zat 

� niet toekijkend publiek � daarmee geen verschil tussen beide condities  

• Sociale activering sluit bijkomend effect van evaluatievrees niet uit.  

 

� De proef van Zajonc met de kakkerlakken lijkt veel op die van Gates en Allee, toch zijn er verschillen: 

• Keuze van proefdieren omwille van insecten geen evaluatievrees kunnen hebben én insecten 

beschouwen mensen niet in gezelschap (dus échte alleenconditie) 

• Geen E-doolhof, maar: 

� Makkelijke doolhof: piste (rechte lijn, want kakkerlakken hebben neiging om rechtdoor te 

lopen wnn angstig) 

� Moeilijk doolhof: kruisvormig  

• Bestaat uit 2 delen: 

� Experiment a: Ofwel alleen conditie ofwel met co-actieve kakkerlakken veilige plaats zoeken 

� Experiment b: pasief-publiek conditie (achter plexiglas veel kakkerlakken, box was open 

zodanig niet alleen kunnen zien, maar ook aanwezigheid ruiken) 
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� De predictie: 

• De twee leersituaties zullen fundamenteeel verschillen omdat beide leertaken verschillen qua 

relatieve dominantie van juiste vs. verkeerde responsen: 

� Piste: juiste respons is rechtdoor lopen en dominante respons is dit ook 

� facilitatie met publiek  

� Doolhof: foute respons is rechtdoor lopen en dominante respons is dit ook 

� belemmering met publiek 

• De bloot-sociale aanwezigheid zal al een voldoende voorwarde zijn om sociale-

activeringseffecten te verkrijgen 

 

� Resultaten: 

• Mediaantijden berekend van de individuele proefdieren over de 10 proefbeurten 

• Experiment a én b: 

� Doolhof met co-actie of bloot-publiek � sociaal belemmeringseffect 

� Piste met co-actie of bloot-publiek � sociaal facilitatie-effect 

• Ook bij kakkerlakken is gewoon de aanwezigheid genoeg om facilitatie en inhibitie te verkrijgen  

 

� Conclusies: 

• Een blote aanwezigheid die niet opwindend is omdat het publiek niet evaluatief kan toekijken, is 

een voldoende voorwaarde voor het opstarten van het hele sociale-beïnvloedingsproces 

• De belemmerings- en facilitatie-effecten kunnen allebei verklaard worden op basis van het soort 

responsen dat op het moment van het leren relatief dominant zijn.  

• Er is geen verschil in resultaten tussen co-actie of bloot-publiek  

� spaarzaam om het sociale-belemmeringseffect in de co-actieve condities te verklaren door 

niet-gerichte beïnvloeding  

 

C.C.C.C. Hunt en HilleryHunt en HilleryHunt en HilleryHunt en Hillery    

� Piste en doolhof bij mensen 

� 2 x 2 proefopzet: alleen of co-actief én makkelijk of moeilijk doolhof (AV) 

� Tijdens eerste 10 proefbeurten fouten en correcte responsen automatisch geregistreerd  

� Doolhof doorlopen met stift, konden doolhof niet zien (ook niet die van de co-actieven, maar co-

actieven zelf wel) 

� Zelfde resultaten als bij kakkerlakken: facilitatie bij gemakkelijke taken en inhibitie bij moeilijke 

taken.  

 

D.D.D.D. MarkusMarkusMarkusMarkus    

� Experiment: zich omkleden in een echte alleen- vs een bloot-sociale conditie 

� 45 pp die een geloofwaardig coverstory hoorden � tijdens observatie van de cruciale gedragingen 

niet realiseren dat ze op dat moment echte ppn waren 

� voordeel: vraagkenmerken, sociale wenselijkheid, evaluatievrees worden beperkt 

� 3 condities: alleen, bloot-sociale conditie (pspp met rug naar pp) of aandachtig-toekijkend publiek.  

� AV: makkelijke taken (de eigen scheonen eerst uittrekken en later weer aantrekken) en moeilijke 

taken (labojas aantrekken, dichtknopen en later weer losknopen en uittrekken).  

� Tijdens de taak werden ze gechronometreerd (OV): zelfde resultaten als bij de kakkerlakken. Als 

significant verschil tussen bloot-sociale conditie als die met de alleen-conditie 
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1.4. RECENT ONDERZOEK 
� Bij ander gedrag: bv. invloed van stereotypen  

� Toetsing van alternatieve verklaringen: 

• Afleidings-conflicthypothese: aanwezigheid van anderen � afleiding � aandachtsconflict � 

invloed prestatie 

• Sociale monitoring: anderen ‘gemonitord’ wegens fysiek gevaar � arousal als: 

� Dit bemoeilijkt wordt (het in oog houden van anderen) 

� Anderen onvoorspelbaar of onbekend zijn  
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2. Autonomie en machtsoverwicht 

� Impliciete sociale invloed:  

• Invloed van gedrag van anderen zonder verzoek om hen na te doen en zonder (verwijzing naar) 

positieve/negatieve versterker en/of straf.  

• Onderzoekstradities: 

� Invloed meerderheid: conformisme: 

� Sherif (Onduidelijke prikkels) 

� Asch (glasheldere prikkels) 

� Invloed minderheid: innovativiteit: Moscovici 

 

� Expliciete sociale invloed: 

• Anderen vragen ons iets te doen of te laten en/of stellen positieve/negatieve versterker of straf 

in vooruitzicht 

• Onderzoekstradities: 

� Overnemen van standpunten 

� Conformeren aan regels, wetten, normen 

� Verzoeken/bevelen inwilligen en geven: 

� Milgram: martelen van medemens 

� Zimbardo: gevangenissimulatie 

 

2.1. IMPLICIETE SOCIALE INVLOED  

2.1.1. Sherif: in onduidelijke situatie 

� Proef over autokinetisch effect 

� Pp in donkere kamer, zien niets behalve een lichtpuntje. Zonder dat het puntje beweegt, zie je op de 

duur toch puntje bewegen.  

� Opmerking: sterke individuele verschillen 

� Groepjes van 3 pp: 

• Eerst apart naar lichtpuntje kijken en afstand schatten 

• Dan met 3 personen samen in kamer en afstand schatten (konden elkaars oordeel horen) 

� Met anderen gaan de pp compromissen sluiten: resultaten van geschatte afstanden gaan naar elkaar 

toe, ondertussen het autokinetisch effect stabiel is doorheen de tijd.  

 

2.1.2. Asch: in duidelijke situatie  

A.A.A.A. Basisexperiment en methodeBasisexperiment en methodeBasisexperiment en methodeBasisexperiment en methode    

� Simpele taak: 3 lijnen van verschillende lengtes en één standaardlijn (welke van de 3 is even lang als 

standaard) 

� blijkt uit controleconditie (het alleen beoordelen) waar 99.3% juist was 

� Pp in groep met 6 andere proefpersonen (pseudopp) 

� Pspp antwoorden om beurt luidop, pp als voorlaatste 

� 18 proefbeurten, pspp unaniem fout bij 12/18 

� Volgorde: 2 keer (2 juist- 2 kleine fouten-1 juist-4 fout (grote fout, kleine fout, 2 grote fouten) 

� pspp moesten het niet vanbuiten leren, de 1e pspp gaf het antwoord en de rest moest volgen 

� Proefleider kijkt alleen en laat soms merken dat antwoorden afwijkend zijn 

� OV: opleiding van pp 

� 3 niveaus van autonomie en kritisch denken 
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� AV: antwoorden pp en zelfbeschrijvingen 

� Antwoorden kunnen uiteenlopende zijn (grote fout of kleine fout) of gelijklopend zijn (2 foute 

lijnen verschillen evenveel van standaardlijn) 

 

B.B.B.B. ResultatenResultatenResultatenResultaten    

� De autonomie kan variëren van een maximum van 0 fouten en een minimum van 12 fouten.  

� 36.7% van de oordelen werden méér bepaald door de stem van de unanieme meerderheid dan door 

het zonneklare visuele object. (Opmerking: 2/3 behield wel zijn autonomie)  

� Duidelijke interindividuele verschillen: 

• ¼ maakte geen enkele fout 

• ¼ maakte 1,2 of 3 fouten 

• 30 % meer dan 8 fouten 

� Één van de niveaus van de OV is een elitaire school waar zelfstandig denken sterk benadrukt wordt. 

In instelling B en C minder.  

• Resultaten: 

� In A: gemiddeld 33% fouten 

� In B: gemiddeld 43% 

� In C: gemiddeld 39% 

• Uit elitaire school significant minder fouten  én wanneer bv. meerderheid grote fout nam: bij A 

nam 25% kleine fout en bij andere 11%.  

• Volgens Ash was het kleine verschil tussen A en de rest omdat zij meer pspp kenden en het 

moeilijker was te weerstaan aan HUN meerderheid.  

� verklaart waarom ze niet meer autonoom gedrag vertonen dan ander. Maar raar dat ze dan 

niet meer niet-autonoom gedrag vertonen. 

• Probleem: opvoeden tot onafhankelijkheid is fundamenteel en onvermijdelijk ook anderen sociaal 

beïnvloeden tot verzet tegen sociale beïnvloeding.  

 

� Er waren 18 beurten die verdeeld waren over 2 gelijke helften: wat was nu de stabiliteit tussen die 

twee?  

• Eerste helft: Bij de eerste cruciale beurt: slechts 17% die mee de kleine fout maakten. Bij de 

vierde cruciale beurt stijgt dit tot 54%.  

Tweede helft: bij de eerste cruciale beurt: 35% die mee de kleine fout maakten. Bij de vierde 

cruciale beurt stijgt dit tot 51%.  

• Verder verloop van de proef toont aan dat er een geleidelijke afname is van de autonomie.  

• Intra-individuele stabiliteit: de individuele score tijdens eerste helft is goede voorspeller voor 

tweede helft 

 

� Grootte conflict: 

• Het conflict heeft geen effect op het aantal fouten, wel meer conformisme bij kleine fouten 

• Wel effect op soort fouten: 

� Pspp kleine fout � altijd kleine fout van pp 

� Pspp grote fout � mogelijkheid tot compromis 

� Niet mogelijk � pp kiest voor grote fout 

� Mogelijk � pp kiest lijn die compromis vormt 

� Compromis gekozen bij gelijklopende vergelijkingsrechthoeken 

� raar want hier kan het antwoord niet een “beetje juist” zijn 

• Minder autonomie bij langere standaardlijn 
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C.C.C.C. Het interviewHet interviewHet interviewHet interview    

� Pp spanning, ontreddering en eenzaamheid kennen over het hele gebeuren 

� Iemand die doorgaans autonoom was: zeer adequate inschatting van de afwijking in groep 

� Iemand die doorgaans niet-autonoom was: 

• Onderschatting van zijn frequentie van niet-autonoom zijn � minimaliseren van het volgen van 

groep 

• Maximaal minimaliseren van meerderheidsdruk door te zeggen dat ze het zelf zo gezien hadden.  

� Waarom zo’n discrepantie???  

 

D.D.D.D. Variantie op basisexperiment: preventieve cognitieve injectieVariantie op basisexperiment: preventieve cognitieve injectieVariantie op basisexperiment: preventieve cognitieve injectieVariantie op basisexperiment: preventieve cognitieve injectie    

� Bij het begin van de proef werd gezegd: “bij het einde van de proef, wanneer iedereen zijn 

schattingen heeft gemaakt, zullen we de lijnen meten met een meetlat en u tonen welke antwoorden 

juist en welke fout waren. Dit zullen we doen wanneer we klaar zijn met alle beoordelingen” 

� Om deze uitspraak kracht bij te zetten: bij eerste (neutrale) beurt voorgedaan hoe gemeten. Daarna 

doorlopend antwoorden gegeven. 

� Resultaat: het cognitieve wapen had geen enkel effect op de autonomie van de pp. Er werden 36.7% 

fouten gemaakt, er waren nog steeds evenveel afhankelijken en onafhankelijken.  

 

E.E.E.E. Variantie op basisexperiment: hoe meer meerderheid unaniem bludert, … Variantie op basisexperiment: hoe meer meerderheid unaniem bludert, … Variantie op basisexperiment: hoe meer meerderheid unaniem bludert, … Variantie op basisexperiment: hoe meer meerderheid unaniem bludert, …     

� Eerste variantie: na de twee eerste neutrale beurten, geen enkele neutrale beurt meer. Nu dus 12 

cruciale beurten op een rij (slechts 14 beurten).  

� Resultaten: 52% fouten maakten  

� aantal blunders van meerderheid stijgt is voldoende op de relatieve proportie blunders te 

verhogen.  

� Tweede variantie: 5 neutrale – 1 cruciaal – 4/5 neutrale – 1 cruciaal - …  

� in totaal 32 proefbeurten waarvan slechts 6 cruciaal 

� Resultaat: 26.2% maken fouten.  

� Conclusie: 

• Hoe relatief frequentenr unanieme meerderheid blundert, hoe meer de pp blundert 

• Hoe relatief frequenter de unanieme meerderheid juist beoordeeld, hoe meer pp zelfstandig 

oordeel handhaaft  

F.F.F.F. Variantie op basisexperiment: de macht van één geestverwantVariantie op basisexperiment: de macht van één geestverwantVariantie op basisexperiment: de macht van één geestverwantVariantie op basisexperiment: de macht van één geestverwant    

� Tot nu toe: altijd alléén tegenover een unanieme meerderheid 

� Eerste variantie: de pspp op de 4e plaats moest altijd juist te antwoorden � bij eke proefbeurt stond 

de pp niet langer alleen 

� Resultaat: slechts 5.5% foute oordelen bij de pp die in deze conditie waren  

� Tweede variantie: de pspp moest in de eerste helft altijd juist antwoorden, de tweede helft meedoen 

met de meerderheid 

� Resultaat: 28.5 procent foute oordelen bij de pp die in deze conditie waren 

� Zelfbeschrijving: 

• Iedereen merkte direct de geestesverwant op en probeerde oogcontact te maken 

• Spanning verminderde bij ieder correct antwoord van pspp 

• Niemand spontaan stelde dat het dankzij de partner was dat ze zelf juist hadden geoordeeld 

• Ze met klem deze suggestie verwierpen  
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� Partner  vervult dubbele functie: 

• Minimale sociale steun � wij twee samen tegen de rest 

• Pp niet langer sociaal geïsoleerd want hij moet niet langer opboksen tegen een unanieme 

meerderheid 

� Vraag die nu optreedt: wat heeft effect, het niet alleen zijn of de niet unanimiteit?  

• Proef: alle pspp kleine fouten, behalve één grote fout  

• Resultaat: 9% fouten en uitsluitend kleine fouten 

� Conclusie: 

• Grotere autonomie van pp door de afwezigheid van unanimiteit van meerderheid 

• Het is dus: ik niet als enige tegen allen  

� zolang de ander maar niet meeheult met de groep, moet ik ook niet  

 

G.G.G.G. Variantie op basisexperiment: unaniemVariantie op basisexperiment: unaniemVariantie op basisexperiment: unaniemVariantie op basisexperiment: unanieme meerderheid of omvangrijke meerderheid e meerderheid of omvangrijke meerderheid e meerderheid of omvangrijke meerderheid e meerderheid of omvangrijke meerderheid     

� Eerste variant: responsconflict zonder meerderheid? 

• De eerste pspp vastberaden de foute antwoorden op cruciale beurten, de rest de juiste 

antwoorden 

• Pp moest als tweede of laatste antwoorden 

• Toch 4% fouten 

• Minder symptomen van grote spanning, maar toch ontsteltenis  

� Tweede variant: macht van een minimale unanieme meerderheid 

• Twee pspp die allebei antwoorden voor de pp  

• 12.8% fouten  

• Dus: minimale unanieme meerderheid is toch genoeg voor sociale beïnvloeding 

• Wanneer na openingsbeurten geen neutrale beurten meer, stijgt dit nog 

� innovatieparadigma van Moscovici 

� Derde variant: volstaat een meerderheid van 3 tegen 1? 

• Bij 3 tegen 1 al 33% fouten 

• Proeven met 3, 4, 8 of 16 gaven geen andere resultaten 

• De autonomie van de pp wordt meer beschadigd door 3 unanieme pspp dan door 15 unanieme 

pspp en één dissident.  

 

H.H.H.H. Variantie basisexperiment: minimale foute minderheid tegenover een massieve meerderheidVariantie basisexperiment: minimale foute minderheid tegenover een massieve meerderheidVariantie basisexperiment: minimale foute minderheid tegenover een massieve meerderheidVariantie basisexperiment: minimale foute minderheid tegenover een massieve meerderheid    

� Eerste variant: 

• 1 pspp die altijd fout antwoordde en 15 pp  

• Geen fouten 

• Pspp effect op individueel en sociaal gedrag van meerderheid: 

� Individueel gedrag: geen responsconflict, meer spontante uitingen van individuele en 

collectieve zekerheid. Niemand twijfelde aan de zonneklare objecten.  

� Sociale gedrag: gelachen of verbale uiting gegeven van hoe het toch mogelijk is tav de pspp 

• De foute antwoorden van pspp brachten twee sociale-beïnvloedingseffecten teweegbrengen bij 

de meerderheid, die allebie zijn eigen marginale positie verergerden.  

� Groeiende zekerheid individuele én collectieve ‘groot gelijk’ van de meerderheid 

� creëert macht van meerderheid, maar ook de onmacht van de dissidente enkeling is groot 

� Ontwikkeling van negatief gekleurde sociale-uitsluitingsreacties  
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� Tweede variant: 

• Met 3 dessidenten werden er al meer fouten gemaakt en ook geen onberoerde zekerheid meer 

• Sterke tekenen van responsconflict 

• 33% foute antwoorden 

• De zo vanzelfsprekende zelfzekerheid ligt in belangrijke mate niet binnen maar buiten ons! 

� Macht van een eenzame dissident versterken door: 

• De minimale meerderheid van 2 pspp tegen 1 pp + variant massieve meerderheid 

• Partner voor dissident of massieve meerderheid tov 4 dissidenten 

� responsconflict kunnen ontstaan bij meerderheid 

• Relatieve verhouding tussen neutrale en cruciale proefbeurten  

 

2.1.3. Moscovici: invloed minderheid 

� Kritiek op Asch: te veel nadruk op voorwaarden waaronder een meerderheid een minderheid zodanig 

kan beïnvloeden dat die zich zou voegen naar de meerderheid � er is een onderscheid tussen 

sociale beïnvloeding en sociale verandering 

� De macht van de meerderheid is inderdaad belangrijk voor de stabiliteit in het maatschappelijke 

denken en handelen, maar de minderheid kan de meerderheid zodanig uitdagen om dingen te 

veranderen: sociale verandering.  

� stelling: de volgehouden of consequente gedragsstijl van de overigens machteloze minderheid is 

de voornaamste sleutel van haar innoverende macht 

A.A.A.A. De proefDe proefDe proefDe proef    

� 36 beoordelingsobjecten: kleurendia’s met verschillende lichtintensiteit waardoor er 6 verschillende 

dia’s waren. Alle dia’s waren wel blauw.  

� Om kleurenblindheid uit te sluiten: vooraf kleurenblindheidstest die ze allemaal met glans doorstaan 

� Proef: elke groepslid in vaste volgorde hardop elk dia moet beoordelen met één enkele kleurnaam.  

� Condities: 

• Controleconditie: geen pspp, iedereen antwoordde zo goed als altijd blauw 

• Experimentele conditie 1: consequente minderheidsblok van 2 pspp die als eersten of als eerste 

en vierde antwoorden: 

� Consequent: van begin tot eind volhouden met het uitbrengen van eeznelfde verkeerd groen-

antwoord 

� Blok: beide pspp telkens unaniem hetzelfde oordeel 

� Minderheid: dissidenten waren met twee tov 4 pp en hun antwoord afwijkt van dat van hen 

• Experimentele conditie 2: inconsequente minderheidsblok: 

� Op toevallige wijze 24 dia’s fout en 12 dia’s juist beantwoorden 

� Resultaten: 

• Controleconditie: zo goed als geen fouten 

• Consequent minderheidsblok: 8.4% 

• Inconsequent minderheidsblok: 1.3% (geen significant verschil met controlecondtie) 

� steun voor hun stelling 

 

B.B.B.B. Verschil en gelijkenissen met AschVerschil en gelijkenissen met AschVerschil en gelijkenissen met AschVerschil en gelijkenissen met Asch    

� Verschil: 

• Bij Asch zijn er 3 of meer pspp die in twee derde van de beurten onjuist oordelen en bij 

Moscovici zijn er 2 pspp die steeds onjuist oordelen 

• Bij Asch is er slechts 1 pp terwijl er bij Moscovici 4 zijn 
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� Gelijkenissen: 

• Het gaat altijd om de beïnvloeding van de autonomie van 1 of meer pp die op een vaste beurt 

hardop een oordeel uitspreken over een zonklaar object 

• Er is telkens een proefleider aanwezig die in de groep een reeks van visuele discriminatietaken 

laat uitvoeren 

• Er is geen sprake van enige verbale aansporingen of bedreiging met beloning of straf die zou 

kunnen samenhangen met een wijziging in ht autonome oordeel van de proefpersonen 

• Geen onderscheid  tussen de twee beoordelingsobjecten  

 

C.C.C.C. KritiekKritiekKritiekKritiek    

� Consequente gedragsstijl wordt onderzocht: 

• Door Moscovici als de persistentie waarmee het unanieme minderheidsblok de objecten foutief 

beoordeelt.  

• Door Asch als grootte van proportie proefbeurten waarbij het unanieme meerderheidsblok de 

objecten fout beoordeelt: hoe groter de proportie foutieve proefbeurten van pspp, hoe groter het 

gemiddelde fouten. Het was dus duidelijk dat ook bij meerderheidsbeïnvloeding die factor 

consequente gedragsstijl erg belangrijk was. 

• Conclusie: hoe kan Moscovici met een proportie van 1.00 dan concluderen dat gedragsstijl dé 

factor is, die macht verschaft aan de minderheid om meerderheidsoordelen te veranderen. 

Ondertussen Asch in feite al aangetoond had dat diezelfde persistentie van het unanieme 

meerderheidsblok een heel belangrijke factor was die macht verschaft aan de meerderheid om de 

minderheidsbeoordelingen te beïnvloeden.  

 

� Verloopt de individuele gedragsverandering aangestoken door een meerderheid volgens andere 

wetmatigheden dan die aangestoken door een minderheid?  

• Asch:  

� bij 1 pspp (2/3 foutieve antwoorden) en 1 pp � 4% foutieve antwoorden  

� bij 2 pspp (2/3 foutieve antwoorden) en 1 pp � 12.8% foutieve antwoorden 

• Moscovici 

� Bij 2 pspp (100% foutieve antwoorden) en 4 pp � 8.4%  

� Verwondering dat dit niet groter is, want de vermindering bij Ash van 6 naar 2 neutrale 

proefbeurten deed al een derde tot meer dan de helft van alle pp blunderen.  

� Bovendien als de 2 pspp als eersten antwoorden, zou de 3e (pp) ook geneigd zijn om fout te 

moeten antwoorden, de 4e (pp) zou dan al tegenover een blok van 3 pp staan. Wat bij Asch al 

een maximale druk uitoefende.  

� de onderlinge beïnvloeding tussen de verschillende pp (eerst een meerderheid) lijkt toch 

waarschijnlijk 

 

� Bij bestuderen van antwoordvolgorde: Pp onmiddellijk na blunderende minderheid moesten 

antwoorden, duidelijker meer in hun autonome oordeel werden aangetast dan pp die pas op de 

laatste plaats aan bod kwamen.  
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2.2. EXPLICIETE SOCIALE INVLOED: AUTONOMIE EN MOREEL DILEMMA 

2.2.1. Het basisexperiment van Milgram 

� 3 personen: 

• Proefleider 

• Proefpersoon die de rol van leraar aanvaard 

• Pseudoproefpersoon die de rol van leerling speelt 

� Taak proefpersoon: 

• Geheugentaak via mircrofoon aan ll doorgeven  

• Oordelen of het antwoord van leerling al dan niet fout is  

• Bij elke fout van de ll hardop de intensiteit van de telkens zwaardere schock aankondigen (zeker 

zijn dat de pp de labels op het apparaat voortdurend zou zien en zich bewust zou zijn van 

blijven van de stijgende intensiteit) 

• De schok toedienen 

• Het foutieve antwoord hardop zeggen 

� Doel proef: allerlei externe en sociale determinanten van het autonome gedrag van pp bestuderen 

� AV: intensiteit van de laatste schok is: hoe kleiner, hoe groter de autonomie 

� Opmerking: geen sprake van autoriteit, bevel en gehoorzaamheid: 

• Geen sprake van autoriteit, net zoals bij de experimenten van Asch. De proefleider geeft gewoon 

de constructies en uitleg.  

• Geen bevel: impliceert een opdracht waaraan gehoorzaamd moet worden en waarbij niet-

naleving samenhangt met toedingen, door bevelvoerende autoriteit, met een sanctie of straf. Er 

is hier nooit sprake geweest van een of welke straf die de pp zou kunnen krijgen indien hij de 

taak niet uitvoert.  

• Niet gehoorzamen naar proefleider, maar het weigeren tov proefleider.  

 

A.A.A.A. Proefpersonen Proefpersonen Proefpersonen Proefpersonen     

� Verkregen door advertenties in lokale bladen en rechtstreeks geschreven uitnodigingen per post (op 

basis van steekproeven uit de telefoongids) 

� Onderzoek naar “geheugen” en men zoekt naar 500 mannen (studenten en leerlingen uitgesloten) 

tegen een billelijke betaling.  

� Uitgevoerd op avond, weekend, week, …  

� 12-tal beroepen gevraagd: zowel hoge als lage scholing.  

� Verdeling in proef: 

• Elk experiment 40 man 

• Leeftijdsverdeling: 20% tussen 20-29, 40% tussen 30-39 en 40% tussen 40-49 jaar 

• Beroepsverdeling: 40% geschoolgde en ongeschoolde arbeiders, 40% bedienden, handelaars en 

zakenlieden en 20% vrije beroepen en universitair afgestudeerden  

 

B.B.B.B. ProefsituatieProefsituatieProefsituatieProefsituatie    

� In de universiteit van Yale  

� De twee “proefpersonen” kwamen tegelijk toe (één pp en één pspp) en kregen eerst hun vergoeding 

en moesten een blad ondertekenen met “ik neem uit vrije wil deel aan dit experimentele onderzoek 

en ontsla hierbij Yale en haar werknemers van elke wettelijke schadevergoeding die mocht 

voortvloeien uit mijn medewerking”.  
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� Toewijzing van rollen: 

• Eerst mocht pp kiezen, pspp zegt dat hij dezelfde rol wilt 

• Daarna hoed met twee strookjes, pp mocht eerst eentje nemen (op beide stond leerkracht)  

• Op die manier ‘toevallige” wijze de rollen verdeeld  

� Plaatsen van pp: 

• Pp helpt samen met pl de pspp vastbinden (zodat ll niet zou kunnen bewegen) 

• Een zalf om brandwonden te vermijden werd onder elektrodes gewreven 

• Pspp “gaat het pijn doen” � pl “het kan uiterst pijnlijk zijn, maar geen blijvende schade” 

� De taak van ll: 

• Leerkracht vanuit de kamer de ll een klassieke associatietaak van woordparen aanleren 

• Leraar leest hardop een reeks woordenparen (mooie dag, wilde eend) en geeft hierna bv. het 

stimuluswoord “blauw” en ll moet uit vier mogelijke antwoorden (hemel, inkt, doos, lamp) kizen 

en door één van de vier toetsen in te drukken.  

• Op die manier ziet de leerkracht het antwoord van ll 

� Schockgenerator: 

• 30 knoppen met nummer 1-30, boven drukknop de intensiteit en eronder voorschriften van 

(lichte schok, matige, sterke, zeer sterke, intense en xxx schok) 

• Zodra knop ingedrukt gaat er een rood lampje branden, het apparaat gaat zoemen, voltmeter 

naar het aantal volt, … 

• Voor als leerkracht beginnen: zelf een demonstratieschok van 45 volt  

� De ll kreeg uiteraard geen schoks  

 

C.C.C.C. Instructies en aansporingen van proefleiderInstructies en aansporingen van proefleiderInstructies en aansporingen van proefleiderInstructies en aansporingen van proefleider    

� Elke proefzitting begint met 10 beurten waarbij de L en ll de procedure kunnen inoefenen met een 

lijst van 10 woorden waarop de ll 7 foutieve antwoorden geeft.  

• Reden: een nieuwe en complexe reeks gedragsketen verworven 

• Ook al 4 lichte en 3 matige schokken (tot knop 7) effectief toegediend aan medeburger  

• Het is dus een constante voorbehandeling van de pp mbt het gedrag “iemand schokken 

toedienen” 

• Opmerking: het inwilligen van een relatief eenvoudig verzoek tijdens een voorbehandeling de 

kans laat toenemen dat een daaropvolgend meer veeleisend verzoek zal worden ingewilligd  

� Na de oefenbeurten een nieuwe lijst en begint de echte proef. Hier zal de ll gemiddeld 3 fouten 

maken tegenover 1 correct antwoord.  

� 4 aansporingen: 

• Gelieve verder te gaan 

• Het experiment eist dat u doorgaat 

• Het is absoluut essentieel dat u verder gaat 

• U hebt geen andere keus, u moet doorgaan 

� Indien de 4e aansporing geen effect heeft, wordt dit gezien als weigering en proef wordt dan 

beëindigd 

� Wanneer L vragen heeft ivm met leerling wordt aansporing vooraf gegaan door ofwel de schokken 

kunnen wel pijn doen, maar er is geen blijvende weefselbeschadiging. Wanneer L erop wijst dat ll wil 

stoppen “de leerling heeft hier geen inspraak in’ 

� Waneer leerling niet reageert (alle proeven vanaf schok 20) dan zegt de pl dat de pp 5 à 10 seconden 

moet wachten en dan de straf toedienen 
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D.D.D.D. Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat     

� 100% van de pp gaat onbekommerd het hele schokkengamma afwerken  

� Ppn vaak blik afwenden van de leerling 

� Ppn antwoorden meestal dat het lijden van de ll hen een onbehaagelijk gevoel gaf 

� Opmerkingen: 

• de pp weet heel goed wat er allemaal gebeurt. Voelt zelf een schok van knop 3 en het is dus 

zonneklaar dat het toestel werkt. De proefpersoon weet goed wat hij doet want hij kondigt de 

schokintensiteit aan en drukt op de knop. 

• De stimuluscontrole die uitgeoefend wordt door de schokinformatie en door de informatie mbt 

de vastgebonden leerling weegt niet op tegen de instructies van de pl, die nochtans met geen 

enkele sanctie dreigt.  

• Naast het weten, zou het geweten van de leraar toch in opstand moeten komen? Maar de 

autonomie van het morele denken en handelen van de burger zijn niet opgewassen tegen de 

instructies en aansporingen van de man met de grijze jas en die meestal duidelijk jonger is dan 

de pp.  

 

E.E.E.E. KritiekKritiekKritiekKritiek    

� Pp beseften niet hoe erg de schoks waren 

� Pp geloofden niet dat schoks echt waren 

� Pp waren psychopaten en sadisten  

� Alle mensen zijn van nature sadisten 

� Pp zijn mannen, mannen zijn van nature agressief 

� Pp zijn trouw, houden zich aan afspraken 

� Veiligheidsgarantie door instelling van Yale  

 

2.2.2. Varianten 

A.A.A.A. Macht van de medeburger Macht van de medeburger Macht van de medeburger Macht van de medeburger     

� Vraag: zal de externe situatie met name het horen, zien en voelen van de door hem gepijnigde 

medeburger wél invloed hebben op het gedrag van de pp in deze situatie? 

� Externe stimulusparameter gemanipuleerd: de L zal alleen niet weten de de ll pijn heeft, maar via het 

trommelvlies, netvlies en de tastzintuigen van de L zal de sociale-prikkelnabijheid van de 

medeburger (ll) gewijzigd worden.  

� Exp 1: 

• Niet horen, niet zien 

• Bij schok 20: ll bonst op de muur  

• Vraag 21: geen antwoord en schok 21: nog eens gebonsd 

• Daarna niet meer 

� Exp 2: 

• Enkel auditief: via luidspreker gaat de prikkelnabijheid van de ll steeds hoger worden  

• Vanaf schok 10: smeekt medeburger om te stoppen en weigert nog verder te werken want de 

pijn is onuitstaanbaar  

• Vanaf schok 20: hij antwoordt nu niet meer, wel nog gegil  

• Vanaf schok 22: geen enkel geluid meer 

� Exp 3: horen en zien op één meter afstand in dezelfde kamer 

� Exp 4: hand van ll moet op schokplaat gehouden worden, dit gebeurt door L die een zogezegde 

isolerende handschoen aanhad  

 



 21

B.B.B.B. KKKKrachtige cognitieve wapens vor de proefpersoonrachtige cognitieve wapens vor de proefpersoonrachtige cognitieve wapens vor de proefpersoonrachtige cognitieve wapens vor de proefpersoon    

� Twee wijzigingen: 

• Proef verhuisde naar kelderverdiep in Yale, waar het minder chique is  

• Pp krijgt cognitief sterk wapen om vanaf schok 10 te stoppen  

� Er is nog steeds luidspreker aanwezig (enkel auditief, vergelijkbaar met experiment 2) 

� Hartproblemen komen vanaf nu in ieder experiment voor 

� Exp 5: 

• Pspp vertelt van hartproblemen  

• Schok 10: ll eist stopzetting + “last van mijn hart” 

• Schok 13: idem 

• Schok 22: al 2 beurten geen responslampje + hysterische intense, langgerekte doodskreten + 

eisen van vrijlating + hart is niet goed 

• Daarna: geen enkele reactie meer 

� Exp 6: 

• Één keer beroep gedaan op vrouwelijke pp (rest blijven mannen) 

• In alle opzichten hetzelfde als exp 5 

� Exp 7: 

• Pspp “omwille van mijn hartproblemen kan ik enkel meewerken aan dit experiment onder 

voorwaarde dat het experiment direct stopt zodra ik erom vraag”  

• Pl bromt hierop een positief antwoord 

• Zal het impliciet sociaal contractargument een sterk cognitief wapen zijn?  

C.C.C.C. PPPPrestige van de universiteit en agressiviteitrestige van de universiteit en agressiviteitrestige van de universiteit en agressiviteitrestige van de universiteit en agressiviteit    

� Exp 8: 

• Uitgevoerd in vervallen gebouw, geen enkele verwijzing naar universiteit of professor Milgram 

• Wanneer pp vroeg naar professionele banden zei pl “ik werk voor een private firma van de 

industrie” 

� Exp 9: 

• Alles zoals in 5  

• Pp niet instructie om sterkere schok toe te dienen  

• Pl: je kunt het schokniveau constant houden of afwisselen 

• Onderzoek naar hoe sadistisch mensen nu wel zijn 

D.D.D.D. Macht en onmacht proefleiderMacht en onmacht proefleiderMacht en onmacht proefleiderMacht en onmacht proefleider    

� Exp 10: pl enkel telefonisch in verbinding staan met pp (vanaf experiment van start is gegaan) en 

aansporingen te geven 

� Exp 11:  

• 2 proefleiders waarvan elk de helft van de aansporingen 

• Schok 10: ll eist stopzetting en geven de pl tegengestelde instructies: 

� Pl 1: doorgaan 

� Pl 2: omgekeerde  

• Link met experimenten van Asch: geestesverwant geeft pp kracht om te oordelen over 

zonneklaar oordeelsobject 

E.E.E.E. MachtMachtMachtMachtsoverwicht van de leidersoverwicht van de leidersoverwicht van de leidersoverwicht van de leider    

� Visuele afwezige proefleiders worden machteloos, visueel afwezige hartlijders blijven machteloos…  

� Exp 12: schok 10: pl wil het experiment stopzetten omdat ll lijdt, maar ll wil verder gaan en maakt er 

erezaak van om de proef af te werken ondanks hartkwaal 

� Exp 13: 

• Tweede pspp aanwezig, naast pl. Pl geeft geen instructies voor hogere schok bij iedere fout 
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• Pl even weggeroepen, 2e pspp: schokniveau oprijven bij iedere fout. Na enige tijd blijven 

aandringen 

• Bij weigering van pp � pspp gaat zelf schokken toedienen en pp moet taak van pspp overnemen 

(tijdsduren noteren) 

� Exp 14: 

• Ll wil dat pl eerst de procedure eens gans voordoet voordat hij zelf plaatsneemt 

• Bij schok 10: pl zegt dat het genoeg is  

� pspp niet akkoord: héél de procedure overlopen 

F.F.F.F. Impliciete sociale beïnvloeding van heldhaftig en slaafs gedragImpliciete sociale beïnvloeding van heldhaftig en slaafs gedragImpliciete sociale beïnvloeding van heldhaftig en slaafs gedragImpliciete sociale beïnvloeding van heldhaftig en slaafs gedrag    

� Exp 15: 

• 2 pspp-leerkrachten: pspp 1 spreekt woordenparen in, pspp 2 oordeelt juist of fout is.  

• Tussen beide pspp-leerkrachten zit de pp in die op de knop moet drukken 

• Bij schok 10: leerkracht 1 stopt en bij schok 14: leerkracht 2 stopt 

� Exp 16: 

• Tweede leerkracht die de schokken moet indrukken die tot het eind zal doorgaan 

 

G.G.G.G. ResultatenResultatenResultatenResultaten    

 

    Korte uitlegKorte uitlegKorte uitlegKorte uitleg    MaxMaxMaxMax. . . . 

tottottottot    

Tot Tot Tot Tot 

eind eind eind eind     

OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

Exp 1Exp 1Exp 1Exp 1    Afwezig 27 65 % * 50% geeft max.schok 

* invloed van sociale prikkelnabijheid is 

groot 

* conflict tss verzoek ll en pl 

Exp 2Exp 2Exp 2Exp 2    Auditief 25 62 % 

Exp 3Exp 3Exp 3Exp 3    Visueel en 

auditief 

21 40 %  

Exp 4Exp 4Exp 4Exp 4    Tast  18 30 % 

Exp 5Exp 5Exp 5Exp 5    Hartproblemen 25 65 % Vergelijk met experiment 2 

Exp 6Exp 6Exp 6Exp 6    Vrouwen 25 65 %  

Exp 7Exp 7Exp 7Exp 7    Hart + 

voorwaarde 

21 40 % 80% gaat nog door na schok 10 en 25% die 

stopte voor maximum verweest naar 

voorwaarde 

Exp 8Exp 8Exp 8Exp 8    Vreemde buurt 21 47.5 % 2 beginnen er niet aan + 8 stoppen voor 

schok 11 

Exp 9Exp 9Exp 9Exp 9    Schok: eigen 

keus 

5.5 2.5 %  

ExpExpExpExp    10101010    Pl: telefonisch 18 22.5 % Opmerking: vaak bedrog van pp 

Exp 11Exp 11Exp 11Exp 11    2 pl 

(tegenstrijdig) 

10 0 % 1 ging nog 1 verder dan 10 

Exp 12Exp 12Exp 12Exp 12    Ll wil verder, pl 

niet 

10 0 % Afkeur voor de leerling door pp 

Exp 13Exp 13Exp 13Exp 13    2e “leerkracht” 16 20 %  6/16 (die weigerden) gaan pspp te lijf gaan 

Exp 14Exp 14Exp 14Exp 14    Pl als slachtoffer 10 0 %  Direct pl gaan bevrijden en afkeur voor ll + 

bij zelfbeschrijving “voor ieder ander ook” 

Exp 15Exp 15Exp 15Exp 15    2 andere leraars 16 10 % Macht van unanieme meerderheid groot 

Exp 16Exp 16Exp 16Exp 16    Niet knop 

indrukken 

29 92.5 % 3/40 stoppen voor 15 en pp zelf denkt dat 

hij niets verkeerd doet, administratieve taak 

uitvoeren 
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2.2.3. Administratieve mishandeling van een werkloze 

� Administratieve gehoorzaamheid: proef van Meeus en Raaijmakers: analoge proef aan experiment 16 

van Milgram  

� Pp als administratieve medewerker die slechts onrechtstreeks leidde tot een zware verbale 

mishandeling door de pp van een werkloze (pspp) die hierdoor niet slaagt in een cruciale selectietest 

en zo werkloos blijft.  

� Proefopzet: 

• Standaardreeks van 15 mondelinge telkens zwaardere verwijten contingent met de antwoorden 

die de pspp neerschreef op een reeks van 32 bladen met telkens 1 meerkeuzevraag  

• Pp kent heel goed de gevolgen voor de werkloze van deze test en wordt verzocht elk van die 

stresserende verwijten toe te dienen terwijl de werkloze in toenemende mate heel sterk 

protesteert tegen deze voor hem onaanvaardbare behandeling. 

• Wanneer pp wil stoppen krijgt het de 4 gradaties van aansporingen van Milgram 

• Pp en pspp zitten in aparte lokalen en communiceren via microfoon.  

� Resultaten: 

• Controleconditie: pp zelf kiezen welke verwijten: wanneer pp stopt met verwijten daalt 

stressmeter, pspp protesteert niet meer en maakt geen fouten in de test. Geen enkele persoon 

geeft het maximumverwijt 

• Experimentele conditie: 

� 91 % tot maximumverwijt 

� Vrijwel alle pp willen minstens een of tweemaal ermee stoppen, maar gaan uiteindelijk toch 

verder 

� Achteraf zeggen ze dat ze niet graag de verwijten hebben toegediend en dat ze geloven dat 

de testuitslag van de werkloze zo ernstig werd beschadigd 

� Derde experiment: 

• Pp echte personeelsfunctionarissen 

• Geen verschil met gewone burgers 

� Variant: pl in ander lokaal en geeft instructies via telefoon: 

• Gemiddeld verwijt: 10.2 

• 36.4 % maximumverwijt 

� Variant: 2 mede-leraren die stoppen: 

• Gemiddeld verwijt: 10.2 

• 15.8 % maximumverwijt  

• De impliciete sociale beïnvloeding van twee autonoom handelende medeburgers heeft een 

sterker effect op de onmacht van de Pl dan louter auditief contact tussen pp en pl 

� Wanneer uitleg op week vooraf gestuurd en de mogelijke negatieve gevolgen, heeft het geen effect 

op de resultaten.  

 

� Eigenbelang: 

• Experiment A: zelf aansprakelijk (voor gerecht kunnen gesleurd worden voor negatieve gevolgen 

van werkloze)  

� 20% slechts maximum 

• Experiment B: departement aansprakelijk voor negatieve gevolgen 

� 66% maximum gaan  

• Conclusie: als pp zelf slachtoffer kan worden van gehoorzaamheid, weigeren ze meestal om de 

instructies van de pl uit te voeren 
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2.2.4. Slotbeschouwingen rond mogelijke verklaringen  

A.A.A.A. Aparte theoriAparte theoriAparte theoriAparte theorie voor blinde gehoorzaamheid?e voor blinde gehoorzaamheid?e voor blinde gehoorzaamheid?e voor blinde gehoorzaamheid?    

� Agentic shift: een nieuw concept dat hij invoert als tegengesteld aan autonomie, waarbij het individu 

zich ziet als iemand die zelf beslist. Die autonomie kan plots omgevormd worden in een toestand 

waar men zich niet meer beschouwt als een eigen baas, maar wel als een uitvoerder van de wensen 

van iemand die, in deze situatie, hiërarchisch hoger staat.  

� Subjectief gezien zal een persoon die overschakelt naar een uitvoerdersrol zich openstellen om zich 

te laten beïnvloeden door iemand met een hogere status.  

� je ziet jezelf niet langer verantwoordelijk voor je daden, je wordt een instrument in de handen van 

het gezag 

� Autonomic state slaat om in een agentic state 

� Opmerking: Milgram vewijst naar het prille ontstaan van gehoorzaamheid: 

• In gezin, school, leger, werk: plooien naar gezag wordt beloond 

• Agentic shift komt vooral tot uiting in enerzijds het aanvaarden dat je voor je gedrag als 

uitvoerder verantwoording verschuldigd bent aan het gezag. Anderzijds zul je je niet 

beschouwen als aansprakelijk voor het uitvoeren van wat de meerdere bevolen heeft.  

� beide gevolgen hangen samen met de ontwikkeling van attitudes (discipline, plichtsvervulling 

en loyaliteit aan het gezag) 

� Verschil tussen conformisme (Asch) en blinde gehoorzaamheid: 

• Blinde gehoorzaamheid: toedienen van schokken afschuiven op proefleider 

• Conformisme: pp beklemtonen autonomie en onderschatten de invloed van partner of 

meerderheid  

 

B.B.B.B. Afwentelen van verantwoordelijkheid op proefleider? Afwentelen van verantwoordelijkheid op proefleider? Afwentelen van verantwoordelijkheid op proefleider? Afwentelen van verantwoordelijkheid op proefleider?     

� Bij de theorie van Milgram over “agentic state” stelt hij dat de pp elke verantwoordelijkheid voor zijn 

daden afwentelt op de proefleider.  

� Bij de eerste vier experimenten (sociale prikkelnabijheid) wordt nagegaan of er systematische 

verschillen zouden zijn tussen gehoorzame en opstandige ppn, voor wat betreft de relatieve 

verantwoordelijkheid die ze toeschrijven aan de pl, zichzelf of ll.  

• Opstandige: 

� Pl: 38.8% 

� Zichzelf: 48.4% 

� Leerling: 12.8%  

• Gehoorzame: 

� Pl: 38.4% 

� Zichzelf: 36.3% 

� Leerling: 25.3% 

� Conclusies: 

• Minder verantwoordelijkheid afgewenteld op proefleider (38%) dan op niet proefleiders (62%) 

• Gehoorzamen en opstandigen verschillen niet op vlak van afwentelen van verantwoordelijkheid 

op pl 

• Milgram voorspelde dat bij gehoorzamen een grotere, zelfs exclusieve, afwenteling van 

verantwoordelijkheid op gezag. Hier geen sprake van. 

• Gehoorzamen schuiven verantwoordelijkheid meer op leerling af dan opstandigen  

� Opmerking: percentages verkregen door zelfbeschrijving 

� niet altijd even juist 
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� Opmerkingen: 

• De opstandigen blijven niet zo lang in de agentic shift want het gemiddelde is daar 15.3 terwijl 

de gehoorzamen allemaal tot schok 30 gingen � tweemaal langer in agentic shift en op de 

opstandigen op schok 15 overschakelden naar autonom toestand 

• Vragen over sleutelbegrip agentic shift en daadoor het onderscheidde explieciete en impliciete 

invloed  

 

C.C.C.C. Macht en onmacht gezag en uitvoerderMacht en onmacht gezag en uitvoerderMacht en onmacht gezag en uitvoerderMacht en onmacht gezag en uitvoerder    

� In minstens evenveel van de proefopzetten heeft de proefpersoon meer macht dan de proefleider 

� Tabel p 322 

 

D.D.D.D. Machtsoverwicht vMachtsoverwicht vMachtsoverwicht vMachtsoverwicht van een voorzitteran een voorzitteran een voorzitteran een voorzitter    

� Proef Nemeth en Wachtler  

� 4 pp + 1 pspp die beslissen in “rechtszaak” over schadevergoeding 

� OV: 

• 1) ofwel toegewezen plaats ofwel zelf kiezen 

• 2) de toegewezen of zelf gekozen plaats is ofwel aan het hoofd ofwel aan één van de twee 

stoelen aan zijkant 

� Fase 1: pp nemen elk afzonderlijk dossier door en geven oordeel door aan pl: schadevergoeding 

tussen 12 000 – 20 000 

� Fase 2: 40 min discussiëren en daarna terug een bedrag ingeven  

� AV: verschil tussen individueel oordeel en oordeel na groepsdiscussie  

� Pspp: 6 argumenten en steeds een maximumbedrag van 3000 dollar  

 

� Resultaten: 

• Of pspp aan hoofd of zijstoel zit heeft geen enkel effect bij toegewezen plaatsen 

• Indien zelf kiezen waar gaan zitten en pspp aan hoofd � dan significant verschil: van 13 500 

naar 10 375 dollar 

� Machtsoverwicht niet door: 

• Dat pspp aan hoofd tafel zit 

• Aan de grotere wederzijdse visuele prikkelnabijheid 

• Aan de optimale faciale contactmogelijkheden en oogmogelijkheden met elk van de groepsleden 

• Aan de inhoud of de vorm van het gehouden pleidooi 

• Aan de duur van de interventies van de dissident 

• Aan de sympathieke of onsympathieke indruk gemaakt bij studenten 

• Aan de consequentheid waarmee lk argumenten verdedigd wordt 

• Aan het gezag van een proefleider 

� Machtsoverwicht wel door: de periode van hooguit 4 seconden waarbij de pspp zelf plaats neemt aan 

het hoofd en op die periode kon hij een relatief machtsoverwicht verkrijgen.  

� Waarschijnlijk door zelf aan het hoofd te gaan zitten schrijven de pp waarschijnlijk een grotere 

standvastigheid en zelfvertrouwen toe aan de pspp 
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3. Attitudes of gedrag? 

3.1. ATTITUDES 

3.1.1. Definitie attitudebegrip 

� Definitie: 

• Attitude is een door ervaring (meestal door externe, vooral sociale beïnvloeding) verworven  

• Interne (cognitief, affectieve en conatieve) dispostie  

• Die een zeer belangrijke en relatief duurzame, pre-situationele, richtinggevende en/of 

dynamische determinant is 

• Van de evaluatieve aspecten van (overt) gedrag  

• Tegenover een object dat zich leent en voor zover het zich leent, tot gunstige of ongunstige 

waardering  

 

� Determinant van evaluatief gedrag: 

• De intra-individuele consistentie of stabiliteit van evaluatief gedrag binnen een bepaalde persoon 

bij wisselende situaties en de interindividueel soms sterk verschillende gedragingen bij constante 

situatie kan slechts verklaard worden door beroep te doen op een zogenaamd interne 

eigenschap van persoon.  

• Attitude: P reageert pro of contra X omdat P een pro- of contra-attitude heeft tov object x. Enkel 

invloed op evaluatieve aspecten van gedrag.  

 

� Object: het object kan zowel sociaal als niet-sociaal zijn.  

 

� Eigenschappen van attitude: 

• De attitude als interne dispositie, instelling of mentaliteit verwijst naar een veronderstelde 

interne werkelijkheid, die aparte eigenschappen heeft en die zich lenen tot externe beïnvloeding 

en verandering in de ene of andere richting.  

• Niet erfelijk, maar verworven door vroegere ervaringen en voordal door vroeger sociaal beïnvloed 

gedrag dat op de één of andere manier verband houdt met het object van de betreffende 

attitude.  

• We kunnen een attitude verwerven tov onverschillig welk object dat niet uit zichzelf, op 

dwingende wijze, vaste evaluatief gekleurde reacties ontlokt.  

• Attitude enkel invloed op de evaluatieve aspecten van het gedrag, voor zover het gedrag 

symptomen vertoont van waardering.  

• De evaluatieve aard van door ervaring verworven interne gedragsdisposities  

• Er is een evaluatieve prikkel- en responsveralgemening  

 

� Eigenschappen van interne gedragsdispositie, 3 basisdimensies: 

• Cognitieve dimensie: de evaluatieve aspecten van de cognities over het attitude object, met name 

de gunstige of ongunstige dingen die persoon weet, meent te weten of gelooft over het object. 

• Affectieve dimensie: de evaluatieve aspecten van alle emoties en affecten van persoon ivm het 

attitudeobject verbonden zijn. 

• Conatieve dimensie: de evaluatieve aspecten van de meer op concreet gedrag betrekking 

hebbende intenties of al wat persoonbereid zou zijn te doen, bewust nastreeft of wenst ivm het 

attitudeobject.  

 



� Opmerking: er is een georganiseerd systeemkarakter van de cognit

dispositie: een wijziging in één bepaalde dimensie niet alleen deze dimensie wijzigt maar ook 

invloed kan hebben op de andere dimensies. 

 

� De causale determinerende beïnvloeding van het gerag door de attitude kan zowel van dynamische 

als van richtinggevende aard zijn: 

• Dynamisch: door zijn activerende rol zou de attitude bepalen dat er een bepaalde stimulus 

uberhaupt gereageerd wordt 

• Richtinggevend: de attitude de evaluatieve richting van de reactie bepalen

 

3.1.2. De relatie attitude –

� Mogelijke oplossingen/verklaringen voor zwakke relatie:

• Voorwaarden meting: specificiteit, situatie, tijdsafstand 

• Bijkomende gedragsdeterminanten: subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole

• Verenging attitudebegrip: attitude tov concreet gedrag 

 

A.A.A.A. Theory of reasond actionTheory of reasond actionTheory of reasond actionTheory of reasond action    

� Theorie van Ajzen en Fishbein: 

� Voorbeeld: meer bewegen (joggen):

• Subjectieve kans op gevolgen: mooier 

• Evaluatie van gevolgen: hoe belangrijk zijn deze gevolgen voor jou? Balans van positieve en 

negatieve gevolgen. 

• Subjectieve norm: overtuigingen die mensen hebben over wat anderen van ons verwachten te 

doen. Deze norm wordt bepaald door de waargenomen mening van anderen en de motivatie om 

te voldoen aan de mening van anderen. 

• Gedragsintentie: attitude en subjectieve norm bepalen dit (sportschoenen kopen, … )

 

B.B.B.B. Theory of planned behavior Theory of planned behavior Theory of planned behavior Theory of planned behavior     

� Uitbreiding door Ajzen 

� Idem van het eerste, maar 1 extra determinant die een rechtstreekse invloed heeft op de 

gedragsintentie en het gedrag.  

Opmerking: er is een georganiseerd systeemkarakter van de cognitieve, affectieve en conatieve 

dispositie: een wijziging in één bepaalde dimensie niet alleen deze dimensie wijzigt maar ook 

ben op de andere dimensies.  

vloeding van het gerag door de attitude kan zowel van dynamische 

 

Dynamisch: door zijn activerende rol zou de attitude bepalen dat er een bepaalde stimulus 

Richtinggevend: de attitude de evaluatieve richting van de reactie bepalen 

– gedrag  

Mogelijke oplossingen/verklaringen voor zwakke relatie: 

Voorwaarden meting: specificiteit, situatie, tijdsafstand  

gedragsdeterminanten: subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole

Verenging attitudebegrip: attitude tov concreet gedrag  

 
Voorbeeld: meer bewegen (joggen): 

Subjectieve kans op gevolgen: mooier lichaam, betere conditie, beter in vel voelen 

Evaluatie van gevolgen: hoe belangrijk zijn deze gevolgen voor jou? Balans van positieve en 

Subjectieve norm: overtuigingen die mensen hebben over wat anderen van ons verwachten te 

ze norm wordt bepaald door de waargenomen mening van anderen en de motivatie om 

te voldoen aan de mening van anderen.  

Gedragsintentie: attitude en subjectieve norm bepalen dit (sportschoenen kopen, … )

dem van het eerste, maar 1 extra determinant die een rechtstreekse invloed heeft op de 
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eve, affectieve en conatieve 

dispositie: een wijziging in één bepaalde dimensie niet alleen deze dimensie wijzigt maar ook 

vloeding van het gerag door de attitude kan zowel van dynamische 

Dynamisch: door zijn activerende rol zou de attitude bepalen dat er een bepaalde stimulus 

gedragsdeterminanten: subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole 

lichaam, betere conditie, beter in vel voelen  

Evaluatie van gevolgen: hoe belangrijk zijn deze gevolgen voor jou? Balans van positieve en 

Subjectieve norm: overtuigingen die mensen hebben over wat anderen van ons verwachten te 

ze norm wordt bepaald door de waargenomen mening van anderen en de motivatie om 

Gedragsintentie: attitude en subjectieve norm bepalen dit (sportschoenen kopen, … ) 

dem van het eerste, maar 1 extra determinant die een rechtstreekse invloed heeft op de 
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� Waargenomen controle over gedrag: we gaan pas tot gedrag over wanneer we de overtuiging hebben 

in staat te zijn om dergelijk gedrag te stellen. (Kan ik wel aan één stuk lopen? Heb ik wel het 

karakter om dit vol te houden?) 

3.1.3. Enkele implicaties van het klassieke begrip attitude 

� Belangrijkste implicatie:  

• Attitudebegrip kan ook voorgesteld worden als een belangrijk hulpmiddel ten dienste van de 

wetenschappelijke verklaring.  

• Attitude is dan de belangrijke causale determinant van evaluatief gedrag 

• Attitudepsychologen hebben de ambitie om via de studie van attitudes bij te dragen tot de 

wetenschappelijke verklaring van evaluatief gedrag.  

 

� Controleren van gedrag: 

• Attitude is een duurzame determinant van evaluatief open gedrag  

� via attitudes evaluatief gedrag op duurzame wijze kunnen veranderen of controleren  

• Sociale beïnvloeding is vaak gericht op verandering van attitude om een duurzame en 

veralgemeenbare verandering in gedrag te bewerkstelligen.  

• Dit gaat men door prikkel- en responsveralgemening van attituderelevante objecten en 

gedragingen.  

• Wanneer door sociale beïnvloeding iemand een attitude verworven heeft dan kan men op basis 

van deze interne dispositie voorspellen dat die persoon zich in een grote verscheidenheid 

(prikkelveralgemening) en met een in principe concrete gedragsvormen (responsveralgemening) 

zich zal gedragen conform de verworven attitude.  

 

� Voorspellen van gedrag: 

• Het attitudebegrip leent zich er toe om evaluatief gedrag te voorspellen 

• Voorspelling via attitude veronderstelt geen perfecte voorspelbaarheid, maar wel dat men over 

een basisgegeven beschikt waarop de voorspelling kan steunen.  

• Als we nu beweren dat gedrag kan voorspeld worden op basis van een attitude, dan moet die 

attitude kunnen gemeten worden.  

3.1.4. Problemen rond attitudemeting: zelfbeschrijving  

� Een attitude is een interne dispositie en kan dus nooit rechtstreeks gemeten of geobserveerd 

worden, wel via meting van verbaal gedrag. 

� Zelfbeschrijving en attitude worden in de klassieke benadering soms gelijk gesteld. Men neemt dan 

aan dat: 

• Mensen hun attitude kunnen beschrijven 

• Mensen hun attitude altijd eerlijk willen beschrijven 

• Dat de situatie tijdens hun zelfbeschrijving geen invloed heeft op de attitude.  

� Maar: 

• Weten mensen wat hun attitude is? 

• Verbaal gedrag staat sterk onder bewuste controle (bv. sociale wenselijkheid).  

• Verbale responsen worden steeds beïnvloed door situationele factoren.  

� Een ander probleem is dat verbale zelfbeschrijvingen gedrag vaak niet voorspelt. Mogelijke 

verklaringen of oplossingen zijn: 

• Voorwaarden opleggen aan metingen: specifieke attituderesponsen selecteren, …  

• Bijkomende gedragsdeterminanten: determinantmodellen  

• Attitudebegrip verengen: attitude tegenover concreet gedrag 
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� Toch blijft er een zwakke relatie tussen attitude en gedrag. Een mogelijke verklaring of oplossing is 

dat zelfbeschrijving in werkelijkheid ook een respons of een gedrag is. 

� we willen dus via dergelijke attituderesponsen onderzoeken of open gedrag verklaard kan worden 

door een onderliggende attitude.  

� Hier schuilt het gevaar van de vicieuze cirkel omdat het gaat om een verband tussen twee 

categorieën van open gedrag (en soms ook 2 categorieën attituderesponsen).  

Toch zal men vaak op basis van dergelijk onderzoek ervan uit dat deze attituderesponsen in 

hoofdzaak bepaald werden door interne evaluatieve gedragsdispositie: 

• Wanneer verschillende individuen verschillend reageren op attiudevragen, zal men stellen dat die 

individuen een verschillende attitude hebben. 

• Wanneer eenzelfde individu voor en na een poging tot beïnvloeding van een attitude anders 

reageert op meting, zal men stellen dat er een attitudeverandering heeft plaatsgevonden.  

 

� In experimenteel onderzoek waarbij men vooral geïnteresseerd is in attitude- en 

gedragsverandering, zal men vaak gebruik maken van een zelfbeoordelings-schaal.  

� Ook al gaan we er niet van uit dat attitude niet samenvalt met attituderespons, blijft het interessant 

om wetenschappelijke onderzoek te voeren naar de determinanten en gevolgen van verbaal gedrag 

of attituderesponsen.  

 

� In recenter onderzoek gebruikt men andere metingen zoals  

• fysiologische metingen  

• affectieve priming test: 

� Voordeel is dat je sociale wenselijkheid en bewuste controle kunt uitsluiten  

� Nadeel is dat je vaak enkel het affectief component van attitude meet 

� Voorbeeld:  

� Respondent ziet achtereenvolgens een foto van lid categorie en een woord 

� Taak: snel de valentie van het woord aangeven 

� Reeks proefbeurten met manipulatie van categorie (blank vs zwart) en valentie woord 

(positief of negatief) 

� Snelheid bij positieve en negatieve woorden opgevat als meting van associatie tussen 

groep en positieve en negatieve gedachten.  

 

3.2. FESTINGERS COGNITIEVE-DISSONANTIETHEORIE 

3.2.1. Experimenten in het kader van Festingers theorie  

A.A.A.A. Festinger en Carlsmith, DollarexperimentFestinger en Carlsmith, DollarexperimentFestinger en Carlsmith, DollarexperimentFestinger en Carlsmith, Dollarexperiment----methode methode methode methode     

� Fase 1: (ongunstige) attitude scheppen tegenover taak 

• Studenten doen saaie en vermoeiende taak 

� Fase 2: Tegenattitudinaal gedrag  

• Tegen pspp zeggen dat het boeiend is (pspp reageert neutraal) 

• Belofte taak nog eens te doen  

• OV: 2 beloningscondities: 

� 1 dollar – conditie A 

� 20 dollar – conditie B 

� Controleconditie C: geen beloning  

� Fase 3: Meting attitude tegenover taak (AV) 

• - 5 (zeer onaangenaam) tot + 5 (zeer aangenaam) 

• Significant verschil tussen conditie A en B, A en C, geen significant verschil tussen B en C  
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� Interpretatie: omgekeerd evenredig verband tussen de grootte van de beloning en de grootte van de 

attitudeverandering. 

B.B.B.B. Cohen, Onoprecht pleidooiCohen, Onoprecht pleidooiCohen, Onoprecht pleidooiCohen, Onoprecht pleidooi----experiment experiment experiment experiment     

� Doel: nagaan of het inderdaad een lineair dalend effect is. 

 

� Fase 1: voorafbestaande attitude itt gecreëerde attitude  

• Ongunstige attitude tav politie-optreden 

� Fase 2: contra-attitudinaal gedrag 

• Pleidooi schrijven ten gunste van het politie-optreden  

• OV: vier verschillende beloningscondities: 

� 50 cent – conditie A 

� 1 dollar – conditie B 

� 5 dollar – conditie C 

� 10 dollar – conditie D 

� Controleconditie E  

� Fase 3: meting attitude tegenover het politie-optreden (AV): 

• C en D verschillen niet significant van E, A en B wel  

• A verschilt significant van B, C  

• D, B verschilt significant van D  

 

� Bevestiging van omgekeerd lineair verband tussen grootte van de beloning en grootte van de 

attitudeverandering na een onoprecht pleidooi.  

 

3.2.2. Cognitieve dissonantie: overzicht van de voornaamste onderstellingen  

A.A.A.A. Wat is cognitieve dissonantie? Wat is cognitieve dissonantie? Wat is cognitieve dissonantie? Wat is cognitieve dissonantie?     

� Algemeen: een onaangename, aversieve toestand die een persoon zal motiveren om de bestaande 

dissonantie te reduceren. Deze omschrijving is niet specifiek genoeg.  

� Het verwijst ook naar een bepaalde soort relatie tussen twee cognitieve elementen. Die cognitieve 

elementen of cognities kunnen zowel betrekking hebben op attitudes en op gedrag van het eigen 

zelf als op die van de andere of het andere.  

� Er zijn drie soorten relaties de aard van de relatie wordt bepaald vanuit het standpunt van persoon: 

• Dissonant: uit de ene cognitie volgt het tegengestelde van de andere 

• Consonant: uit de ene cognitie volgt de andere 

• Irrelevant: noch consonant, noch dissonant 

� De grootte van dissonantie of consonantie wordt bepaald door: 

• De belangrijk, welke waarde de persoon eraan hecht 

• De gewogen proportie van alle relevante relaties (de consonante en dissonante) die betrekking 

hebben op beide congitieve elementen. Men spreekt dan ook van de totale grootte van 

dissonantie.  

• Voorbeeld exp. 1: dus hoe belangrijker of talrijker de consonante relaties met bv. cognitie A of B, 

hoe kleiner de totale dissonantie van hele cognitieve systeem voor A en B. Hoe groter de 

beloning, hoe belangrijker en de cognitie over beloning wordt, hoe kleiner de dissonantie is 

tussen A en B � weinig tot geen attitudeverandering.  
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B.B.B.B. Hoe kan die hypothetische variabele gemanipuleerd worden Hoe kan die hypothetische variabele gemanipuleerd worden Hoe kan die hypothetische variabele gemanipuleerd worden Hoe kan die hypothetische variabele gemanipuleerd worden ––––    dissonantiereductie? dissonantiereductie? dissonantiereductie? dissonantiereductie?     

� De sterkte van de druk tot dissonantiereductie is rechtstreeks afhankelijk van de totale grootte van 

de dissonantie.  

� Dissonantiereductie = proces dat leidt tot een wijziging in de cognitieve elementen.  

� Wat wijzigt? 

• Is afhankelijk van de weerstand tegen verandering 

• De weerstand tegen verandering wordt meebepaald door de weerstand van de realiteit. Hoe 

minder die realiteit veranderbaar of beïnvloedbaar is door een persoon, hoe minder gemakkelijk 

het cognitieve element over die realiteit kan gewijzigd worden. 

� Cognities over attitudes zijn meer beïnvloedbaar 

� Omgevingscognities zijn bestendiger dan gedragscognities 

� Cognities over publiek uitgebracht gedrag zijn meer bestand tegen verandering dan private 

cognities 

• De grootte van de weerstand tegen verandering van het minst bestendige element, zal de 

maximumdruk van de totale dissonantie uitmaken.  

� Hoe wijzigt het?  

De richting van de voorspelde attitudeverandering zal zodanig zijn, dat de veranderde cognitie over 

de private attitude méér consonant (of minder dissonant) zal worden met de cognitie over het open 

gedrag. 

� dit maakt het stellen van concrete hypotheses mogelijk 

3.2.3. Kritische noot Nuttin 

� Is beloning nodig om gedrag uit te lokken?  

� Is een belachelijke lage beloning een consonant of een dissonant element?  

� Onoprecht radio- en TV pleidooi: 

A.A.A.A. Experiment 1Experiment 1Experiment 1Experiment 1    

� Doel: attitude ook beïnvloedt worden met een kleine beloning? En zal dit effect groter zijn dan 

wanneer de zichtbaarheid groter is?  

� Fase 0: pseudo-experiment, dekmantel 

� Fase 1: voorafbestaande attitude  

• Ongunstige attitude tav het oude examensysteem 

� Fase 2: tegenattitudinaal gedrag 

• Pleidooi geven ten gunste van het oude examensysteem, voor een lage beloning van 20 BEF 

• OV: 2 condities: 

� Identificeerbare televisie-opname 

� Anonieme radio-opname 

� Controleconditie  

� Fase 3: meting attitude tegenover oud examensysteem (AV) 

• Basislijn 2.3, televisieconditie 6.1, radioconditie 6.6 

• Een kleine beloning resulteert in een attitudeverandering, in de richting van het gehouden 

pleidooi. 

• Manipulatie OV televisie vs radio heeft geen effect  
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B.B.B.B. Experiment 2Experiment 2Experiment 2Experiment 2    

� Verloopt idem 1, behalve onderstaande dingen. 

� Fase 2: wel/niet contra-attitudinaal gedrag 

• OV: 

� Pro-attitudinaal, zonder beloning (werd niet over gesproken) 

� Contra-attitudinaal, hoge beloning 

� Contra-attitudinaal, zonder beloning 

� Contra-attitudinaal, relatieve deprivatie: beloning werd onthouden 

� Basislijn 

� Fase 3: zelfde meting 

• Resultaten klassieke condities in lijn van Festinger 

• Andere resultaten stellen de theorie van Festinger in vraag: 

� Beloning lijkt niet nodig en/of niet zo belangrijk (1.4) 

� Omgekeerd lineair verband wordt ook niet volledig ondersteund 

� Geen verschil tussen conditie met en zonder dissonantie 

� De ontstellende beloning of de ontstellende situatie veroorzaken de attitudeverandering. De 

resultaten van bijhorende experimenten ondersteunen de vooropgestelde hypothesen (niet de 

grootte noch de beloning, maar wel de ontstelling veroorzaakt het effect). De resultaten 

contrasteerden dus met de voorspellingen die gemaakt konden worden op basis van Festingers 

dissonantietheorie. Een plausibele verklaring werd hiervoor niet gevonden.  

3.2.4. De evaluatieve gedragsaanstekingshypothese  

� Duurzame attitudeverandering wordt hier benaderd vanuit een situationeel 

gedragsveranderingsparadigma. Situationele determinanten beïnvloeden dan de evaluatieve 

respons/attituderespons/evaluatieve zelfbeschrijving.  

� De evaluatieve gedragsaanstekingshypothese beschrijft de attitudeverandering als het gevolg van 

evaluatieve gedragsassimilatie. Het is alsof het ene gedrag (houden van een pleidooi), het andere 

gedrag (attitudescore) beïnvloedt of aansteekt. Er treedt een grotere, evaluatieve gelijkwording op 

tussen voorafgaande en hieropvolgende gedragingen.  

� Dit gedragsaanstekingseffect kent drie veronderstellingen. Het is afhankelijk van: 

• De evaluatieve richting van het onmiddellijk voorafgaande gedrag. 

• De graad van verwarring door de onstellende stimuli (vaak beloning). 

• De temporele contiguïteit (de versterken tijd) tss  voorafgaande gedrag en het besmette gedrag.  

� Experiment: het ontstellende kledingexperiment: 

• Fase 1: voorafbestaande attitude: contra oud examensysteem (score 2.5) 

• Fase 2: OV: 

� pro-attiduniaal systeem (pleidooi tegen oud) of contra-attitudinaal systeem (pleidooi voor 

oud) 

� Ontstellende kledij van de proefleider of gewone kledij  

� Contiguïteit (onmiddellijk na gedrag een meting + 5 weken erna) of geen contiguïteit (enkel 

5 weken erna) 

� Controleconditie: pleidooi dmv verbale creativiteit  

• Fase 3: resultaten en metingen  

� Bij ontstellende kledij + contra-attitidinaal gedrag � positievere attitude tov oud 

examensysteem na de proef 

� Bij ontstellende kledij + pro-attitudinaal gedrag � negatievere attitude tov oud 

examensysteem na de proef  

� Zonder contiguïteit is er geen attitudeverandering  
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� Besluit: 

• Attitudeverandering door ontstelling en contiguïteit.  

• Evaluatieve assimiliatie tussen evaluatieve zelfbeschrijving en voorgaand (verbaal) gedrag  

 

3.3. RECENTER ONDERZOEK 
� Nog vaak volgens klassieke attitudebegrip 

• Ontwikkeling vragenlijsten, alternatieve metingen 

• Verfijning attitudetheorie  

• Toepassing theorie  

� Revival aandacht voor overreding(-theorieën) 

• Bv. elaboration likelihood, social judgement 

� Cognitieve dissonantietheorie nog vaak toegepast 

• Kritisch onderzoek over relevantei studies nog bezig 

• Weerlegging mbt tegenattitudinaal gedrag betekent niet dat theorie op alle vlakken faalt 

� Recent herwaardering attituderespons 

• Bv. Schwarz e.a. over zelfbeschrijvingen  
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4. Agressie of machtsherstel? 

4.1. DEFINITIE AGRESSIE 

4.1.1. Definitie 1 

� Definitie: een gedrag dat uitgebracht wordt met de intentie om de socius te pijnigen.  

� Voordeel definitie: 

• Door de intentie als noodzakelijke voorwaarde te beschouwen � worden gedragingen: 

� Die bedoeld waren om te pijnigen, maar hun doel misten, beschouwd als agressief 

� Die niet bedoeld waren om te pijnigen, maar dit wel deden, niet beschouwd als agressief 

� Kritiek: 

• Gewaagd om agressief gedrag te beperken tot gedrag dat uitgebracht werd met de intentie om te 

pijnigen. Het gaat eigenlijk om twee gedragingen: 

� Persoon valt een socius aan 

� Persoon zegt (al dan niet expliciet) tegen zichzelf of tegen een observator dat het echt in zijn 

bedoeling lag pijn te berokken aan die socius  

• Intentie is enkel meetbaar door zelfbeschrijving of door beschrijving van anderen 

• De intentie, om meer door haar private en zelfbeschrijvende karakter, een gedragsreactie is die 

een eigen instrumentaliteit kent en dus los kan staan van het al dan niet uitbrengen van 

pijnverwekkend gedrag.  

• Uitsluiten van talrijke gedragsvormen die vanuit een maatschappelijk standpunt door velen 

terecht als agressief beschouwd zullen worden.  

bv. instrumentele agressie: pijniging van de socius is slechts een middel tot een niet-agressief 

doel 

 

4.1.2. Definitie 2 

� Definitie: gedrag dat verworven en instandgehouden wordt door de aversieve gevolgen voor de 

socius.  

� Nadruk wordt gelegd op de omstandigheid dat de aversieve gevolgen blijkbaar fungeren als een 

(primaire of secundaire) versterker voor degene die het agressieve gedrag uitbrengt.  

� Kritiek: 

• Agressief gedrag is hier altijd een operante performantie/gedrag, dat onder situationele 

stimuluscontrole uitgebracht en instandgehouden wordt door zijn primair of secundair 

versterkende gevolgen.  

• Versterker kan soms ook gunstig gevolg hebben voor het zelf 

• Agressie kan dalen door de perceptie van het gevolg voor de ander 

• Impliceert dat agressie altijd aangeleerd is  

 

4.1.3. Definitie 3 

Gedrag dat vooral gekenmerkt wordt door een daaropvolgende toename van de aversiviteit van de 

gedragssituatie van de andere(n).  
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4.1.4. Definitie 4 

� Definitie: gedrag dat vooral gepaard gaat met een bedreiging of vermindering van de macht van de 

socius.  

� Voordeel: zowel respondente als operante gedragsrepertoires opgevat worden als meer passieve en 

meer actieve vormen van handhaving, verwerving en uitbreiding van macht of controle op het zelf, 

het andere en de andere.  

 

4.1.5. Soorten agressief gedrag 

� Territoriumagressie: houdt verband met het verdrijven of uitschakelen van al wie een bedreiging 

vormt voor de leefruimte waarin de voor overleving noodzakelijke middelen beschikbaar zijn. 

� Dominantieagressie: die tussen de in het territorium toegelaten soortgenoten de rangorde of 

prioriteiten regelt met betrekking tot die schaarse middelen. 

� Seksuele agressie: die kan opgevat worden als een beperkte vorm van dominantieagressie, waarbij 

macht op een seksuele partner veroverd en instandgehouden wordt.  

� Parentele agressie: verwijst naar de agressieve praktijken die ouders aanwenden om het gedrag van 

hun jonge afstammelingen te boetseren. 

� Morele agressie: die onder de meest subtiele en verbaal creatieve vormen aangewend wordt tot 

handhaving en uitbreiding van de macht over het denken, voelen en handelen van soortgenoten in 

verband met onder meer ideologische, religieuze, politieke, sociale en wetenschappelijke 

gehechtheidobjecten. 

 

4.2. INSTRUMENTELE CONDITIONERING 
� De meeste agressieve gedragingen kunnen benaderd worden als gedrag dat onder discriminatieve 

situationele controle geleerd, uitgebracht en instandgehouden wordt binnen de universele 

drievoudige contingentie: 

• Situatie 

• Gedrag 

• Versterkende gevolgen 

� Het gedrag door instrumentele conditionering voor dat individu of groep het middel of instrument is 

geworden om positieve versterkers te produceren of negatieve versterkers te ontwijken of te 

beëindigen.  

� bv. voedsel is een positieve versterk: agressief gedrag hiervoor stellen na conditionering 

 

4.2.1. Reynolds, Catania en Skinner: duivenexperiment 

� Evidentie voor de instrumentele conditionering van agressie. Alle factoren worden constant 

gehouden behalve de kwalitatieve gedragscategorie waarmee controle op de versterkers verworven 

en instandgehouden werd.  

� Proef: 

• Proefdieren: 2 duiven samen in een kooi 

• Aanval op duif werd versterkt met graan: 

� Blauw licht � toenadering (begin) of agressie (einde) � graan  

� Groen licht � geen toenadering of agressie � graan 

� Resultaat: 

• Bij groen licht: elk naar eigen hoek van kooi 

• Bij blauw licht: aanvallen 
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� Conclusie:  

• Agressie afhankelijk van de zelfde leerprincipes als ander gedrag 

• De enige of althans de minst aversieve manier om gedragscontrole te verwerven op een 

belangrijke categorie versterkers (voedsel), was agressief gedrag te stellen. 

 

4.2.2. Stachnik: rattenexperiment  

� Agressief gedrag werd geconditioneerd met primaire positieve versterking, toegediend via 

rechtstreekse elektrische prikkeling van een zogenaamd genotcentrum in de hersenen.  

� Proef: 

• Proefdieren: 2 ratten 

• Conditionering: 

� In het begin stimulering van genotcentrum wanneer rat keek naar de socius 

� Daarna bij toenadering 

� Uiteindelijk enkel bij agressief gedrag 

� Conclusie: 

• Agressief gedrag kan onder versterkingscontrole te komen staan van versterkers die op zich 

geen enkele vooraf bepaalde band hebben met het geconditioneerde gedrag. 

• Pd brengt agressief gedrag uit omdat er, door omstandigheden, een versterkingscontingentie 

ingebouwd werd tussen enerzijds het uitbrengen van een bepaalde soort gedragingen en 

anderzijds het toedienen of bemachtigen van een versterker.  

4.3. KRITIEK OP DE PSYCHO-ANALYSE 
� Freud en de psycho-analyse: 

• Mens heeft levensdrift + doodsdrift  

• Omwille van zelfbescherming: doodsdrift gericht op medemens  

� uiting hiervan: agressief gedrag  

• Soms verschuiving naar ‘secundair object’  

• Uitleving doodsdrift: catharsis 

� Werkelijke agressie  

� Gesublimeerd (cultureel gewaardeerde uiting) 

� Plaatsvervangend genot van agressie anderen  

� Sterke impact op denken over agressie: 

• Opkroppen is ongezond 

• Als je je agressie inhoudt, wordt ze sterker 

� Niet falsifieerbaar 

� En voor zover toetsbaar: grotendeels weerlegd: 

• Agressie niet altijd met of na agressieve gevoelens 

• Ingehouden agressie neemt niet toe 

• Agressie tegen soortgenoot is geen bijzondere vorm 

• Na agressie meestal meer en niet minder agressie 

4.4. AGRESSIE EN MACHTSHERSTEL 
� Verlies van gedragscontrole leidt tot agressie 

• Let op: niet altijd of onbeperkt 

� Antecedente aversieve prikkels lokken agressie uit of verhogen ze omdat ze oncontroleerbaar zijn 

� Mogelijkheid agressie versterker bij blootstelling aan oncontroleerbare aversieve prikkels 

� Bij aversieve prikkels of provocatie vooral agressie tegen contigent reagerend iets of iemand. 
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4.5. ONDERZOEKSMETHODEN 
� Problemen zelfbeschrijving  

• Sociale wenselijkheid  

• Behoud zelfbeeld  

• Gedragsprocessen soms onbewust  

� Weinig openlijke agressie in laboratorium  

� Ethische problemen bij experimenten  

� Oplossing: experimenten, maar… 

• Dekmantel: Leergedrag, stress, competitie… 

• Verbale i.p.v. fysieke agressie  

• Indien toch meting fysieke agressie  

� Aantal / intensiteit / latentie ‘shocks’, lawaai… 

� Recent: toediening aversieve smaken  

4.6. ROL VAN NIET-SOCIALE AVERSIEVE PRIKKELS  
� Darwiniaanse visie op de evolutie van de soorten: het organisme dat een onontvluchtbare en 

onontwijkbare bron van aversie zelf kan vernietigen of uitschakelen, verhoogt de overlevingskansen 

van zijn soort.  

� mens en dier gaan, onder bepaalde voorwarden, heel snel leren aversieve prikkels te ontvluchten 

of te ontwijken 

 

� Individuen gaan in bepaalde omstandigheden apathische en lijdzaam de aversieve prikkels leren 

ondergaan, in andere gevallen gaan ze diezelfde prikkels leren te ontvluchten of zelfs hun 

toediening te voorkomen. Ze kunnen ook leren aanvallen tot en met het eventueel leren uitschakelen 

van de bron van aversie. 

� apathie, ontvluchting of ontwijking én agressie zijn sterk verschillende reactievormen op een 

toename in aversiviteit van een gedragssituatie.  

 

� Hier gaan we de asociale antecedente aversieve prikkels bestuderen: 

• Asociaal: omdat ze niet door een soortgenoot gegenereerd wordt 

• Geen contingentie tussen het gedrag van het geprikkelde dier en het moment waarop de 

antecedente aversieve stimulering begint of eindigt 

• De proefdieren kunnen dus zelf geen enkele gedragscontrole uitoefenen op de antecedente 

asociale aversieve stimulering.  

 

4.6.1. Pijn en agressie  

Vraag: of agressief gedrag op een reflexmatige wijze ontlokt wordt door pijnprikkels?  

 

A.A.A.A. O’Kelly en Steckle: rattenexperimentO’Kelly en Steckle: rattenexperimentO’Kelly en Steckle: rattenexperimentO’Kelly en Steckle: rattenexperiment    

� Proef: 

• Twee ratten die samen in een kooi 

• Zodra hun pootjes simultaan geschokt werden, begonnen ze tegen elkaar te vechten 

� Misschien leggen proefdieren ergens een verband tussen de simultaan reagerende en bewegende 

partner en de eigen pijn. 

� gedrag verwijst naar een psychologisch aanpassingsmechanisme: projectie (eigen angsten 

toeschrijven aan anderen) 

� achterhaald 
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B.B.B.B. Ulrich en Azrin: toenadering dmv negatieve versterkersUlrich en Azrin: toenadering dmv negatieve versterkersUlrich en Azrin: toenadering dmv negatieve versterkersUlrich en Azrin: toenadering dmv negatieve versterkers    

� Doel: via negatieve versterking toenaderingsgedrag te forceren 

� Proef: 

• Proefdieren: ratten 

• Met lichte schokken als negatieve versterkers 

• Elke toenadering: beëindigen van negatieve schok 

� Resultaat: proefdieren gingen elkaar gewelddadig te lijf vooraleer de proefleider zelfs de kans kreeg 

om de primaire negatieve versterker uit te schakelen. 

� antisociale reactie op pijn  

 

C.C.C.C. Ulrich en Azrin: agressie en schokken Ulrich en Azrin: agressie en schokken Ulrich en Azrin: agressie en schokken Ulrich en Azrin: agressie en schokken     

� Proef: 

• Proefdieren: ratten werden genomen uit een zeer handelbare en niet-agressieve stam omwille 

van: 

� De ratten langdurig mee zouden gaan (té agressief � snel eentje dood) 

� Sterk stijgend debiet van agressief gedrag kunnen waarnemen 

• 2 mannelijke ratten geplaatst in 2 kleine kooien  

• Metalen vloerrooster die onder stroom gezet kan worden � geen ontwijkings- of 

ontvluchtinggedrag mogelijk  

� Resultaat: de diertjes begonnen te vechten: op achterste poten staan en met uitgestoken voorpoten 

en open mond elkaar frontaal en hard te lijf gaan.  

 

D.D.D.D. Ulrich en Azrin: invloed van schokfrequentie en intensiteit op agressief gedragUlrich en Azrin: invloed van schokfrequentie en intensiteit op agressief gedragUlrich en Azrin: invloed van schokfrequentie en intensiteit op agressief gedragUlrich en Azrin: invloed van schokfrequentie en intensiteit op agressief gedrag    

� Proef: 

• 3 rattenparen telkens schokken met constante intensiteit 

• Frequenties variëren  

� Resultaten: 

• Agressief gedrag rechtstreeks afhankelijk van de schokfrequentie 

• Bij elk van de drie toevallig samengestelde paren het agressieve gedrag op een haast identieke 

wijze onder controle staat van de schokfrequentie. Dit wijst erop dat de proefdieren in hoge 

mate fylogenetisch geprogrammeerd zijn met een onvoorwaardelijke antisociale-agressierelfex, 

die op interindividuele uniforme wijze des te gemakkelijker ontlokt wordt, naarmate de 

frequentie van pijniging toeneemt.  

• Het gedragsdebiet blijft, zelfs voor de paren met 38 schokken per minuut, heel constant. Dit 

wijst op de standvastigheid van de vechtenden, die gewoon des te frequenter met de voorpoten 

elkaar pijnigen naarmate ze meer pijnprikkels krijgen in de achterpoten.  

• Er is een vast curvilineair verband tussen de intensiteit van de onvoorwaardelijke prikkel en de 

agressieve reflex. 

• De op de socius gerichte agressieve reactie is dominant ten aanzien van deze niet sociale-

ontvluchtingsreacties  

• Het geslacht van de ratten maakt geen verschil uit (in controleconditie zijn mannetjes wel 

agressiever) 

• Het effect van voorafgaand herhaald contact maakt niet uit.  

• Wanneer men 3,4,6 of 8 ratten simultaan schokte, werd een even sterke agressieve reactie 

vastgesteld, waarbij 2 of meer ratten zich soms keerden tegen eenzelfde slachtoffer.  
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E.E.E.E. Ulrich en Azrin: is het nu wel een antisociale reflex? Ulrich en Azrin: is het nu wel een antisociale reflex? Ulrich en Azrin: is het nu wel een antisociale reflex? Ulrich en Azrin: is het nu wel een antisociale reflex?     

� Argumenten van Ulrich en Azrin voor antisociale reflex: 

• Andere diersoorten reageren op analoge wijze  

• Bepaalde diersoorten reageerden onder geen enkele omstandigheid agressief  

� Maar: proef: 

• proefdieren: ratten  

• OV: vloeroppervlakte  

• Constant: hoogte, schokintensiteit en frequentie van schokken. 

� Resultaten: 

• Kleine vloeroppervlakte � 90 % agressieve reacties 

• Grotere vloeroppervlakte � 2 % agressieve reacties 

� Opmerking: de auteurs houden geen rekening hiermee bij de vorming van hun theorie rond de 

antisociale reflex. Maar indien de agressieve reflex op pijn in wezen een sociale reflex was, dan 

zouden we toch moeten verwachten dat de twee ratten bij optimale pijnprikkeling ook van op een 

paar decimeter afstand elkaar te lijf zouden gaan. 

� een sociale reflex die slechts in een heel kleine ruimte ontlokt kan worden, lijkt eerder 

situatiegebonden te zijn dan de klassieke onvoorwaardelijke reflexketen.  

� reactie heeft meer te maken met de prikkelnabijheid van de socius, dan met de instinctieve 

antisociale reactie.  

 

F.F.F.F. Veralgemeenbaarheid van agressieve reactie en van het doelwit Veralgemeenbaarheid van agressieve reactie en van het doelwit Veralgemeenbaarheid van agressieve reactie en van het doelwit Veralgemeenbaarheid van agressieve reactie en van het doelwit     

� Proef: een gepijnigd proefdier ging niet tekeer tegen het lijk van een recent gestorven rat, tenzij dat 

lijk op een stokje in de kooi voortbewogen werd.  

� Dit wijst op een stimulus- én responsveralgemening. De concrete vorm die het agressief gedrag 

aanneemt, wordt in grote mate bepaald door het beschikbare doelwit en dat doelwit kan heel 

verschillende vormen aannemen.  

 

� Experiment :  

• Proefdieren: doodshoofdaapjes: 

• OV: geschokt met afwisselend één van de volgende 5 doelwitten: 

� Homosociaal: ander doodshoofdaapje 

� Heterosociaal: rat of een muis 

� Objectsociaal: pop of een tennisbal  

• 10 minuten geen pijnprikkel: doelwit nooit aangevallen  

• Pijnprikkel: 11/14 alle drie gebruikten als doelwit  

� in iets bijtbaars bijten lijkt meest typische kenmerk te zijn vd door pijn ontlokte agressieve reactie 

� Als toetsing daarvan: experiment 2: 

• Doodshoofdaapje geschokt in staart, terwijl in zetel vastgebonden en keuze tussen doelwit 

tennisbal en metalen doos. 

• Bij 94% van agressieve reacties was de tennisbal het gebruikte doelwit.  

• De metalen doos is waarschijnlijk een weinig geschikt middel voor machtsherstel, wanneer bijten 

en slaan zowat het enige alternatief is.  

 

� Conclusie: 

• De agressieve reactie die volgt op pijn is blijkbaar een sterk veralgemeenbare reactie op een zeer 

veralgemeenbare homo-, heterosociaal of levenloos object.  

• Verschuiving van primair naar een secundair object kan evengoed van een asociaal naar een 

sociaal object (Freud!) 
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G.G.G.G. Azrin: in iets bijtbaars kunnen bijten als een primaire positieve versterkerAzrin: in iets bijtbaars kunnen bijten als een primaire positieve versterkerAzrin: in iets bijtbaars kunnen bijten als een primaire positieve versterkerAzrin: in iets bijtbaars kunnen bijten als een primaire positieve versterker    

� Vraag: zou het eigenhandig scheppen van de mogelijkheid om agressief te reageren tegen een 

tennisbal op zich niet kunnen functioneren als een positieve primaire versterker voor het verwerven 

en instandhouden van nieuw operant gedrag? 

 

� Proef: 

• Proefdieren: doodshoofdaapjes 

• Eerste fase: tennisbal beschikbaar + geen pijnprikkel � niet bijten in tennisbal 

• Tweede fase: tennisbal beschikbaar + pijnprikkel � bijten in tennisbal 

• Derde fase: 

� Ketting A: aan trekken � geen tennisbal 

� Ketting B: aan trekken � tennisbal 

� Meestal trekken aan B om dan te bijten om tennisbal ondertussen er geen enkele ingebouwde 

contingentie is tussen dit gedrag en het begin of einde van de schok, maar wel met de 

bereikbaarheid van tennisbal.  

� gedrag dat instrumenteel is om in tennisbal te bijten 

 

� Conclusie: 

• Bij (asociale) aversieve prikkeling functioneert de gelegenheid om aan te vallen als een primaire 

versterkingsbron, waarbij een individu onverschillig welk gedrag kan verwerven en blijven 

uitbrengen dat instrumenteel is om voedsel enz. te produceren.  

• Machtsherstel is spaarzamer dan een wezenlijk anti-sociale versterkingsbron.  

 

4.6.2. Temperatuur 

� Buss – Berkowitz-paradigma: 

• Hoofddoel: dat men een proefpersoon in een gedragssituatie brengt, waarin hij of zij de 

mogelijkheid krijgt om zelf te beslissen in welke mate de aversiviteit van de gedragssituatie van 

een socius verhoogd wordt. 

• Dit kan ofwel door het toedienen van een klein of groot aantal schokken of slechte punten, ofwel 

door te kiezen uit een stijgende reeks van zwakke of sterke schokken of uit een gamma van zeer 

gunstige tot zeer ongunstige beoordelingen. 

• De socius is altijd een pspp die in feite nooit gepijnigd word en die ofwel een leertaak of een 

reeks opdrachten moet uitvoeren.  

• De pp moet ofwel als leraar de fouten van zijn leerling bestraffen ofwel de kwaliteit van de 

uitgevoerde opdrachten beoordelen. 

• De basisonderstelling van het paradigma: de relatieve intensiteit van het agressieve gedrag kan 

gemeten worden via aantal, duur, latentie en/of intensiteit van de aversieve stimuli die de pp 

toedient aan de medeproefpersonen.  

 

� Proef: 

• Pp: vrouwen  

• OV: water van 6 graden (aversieve prikkel) of van 18 graden 

• Dekmantel: studenten werkten zogezegd mee aan een onderzoek rond ongunstige 

werkvoorwaarden.  
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• Terwijl ze hun hand in koud of niet koud water houden moeten ze, per periode, tien prestaties 

van hun leerling evalueren. Dat kon gebeuren door bij elk van de opgeloste taken 5 maal te 

duwen op: 

� Beloningsknop 

� Strafknop 

� Geen oordeel kan of wil vellen 

• AV: de hoger gemiddelde evaluatiescore, hoe milder de pspp beoordeelt werd 

� Resultaten: grotere agressiviteit bij lagere temperatuur ondertussen er geen sprake is met 

voorafgaande provocatie van de pp door de pspp 

� asociale aversieve stimulus 

 

4.6.3. Ruimtegebrek 

� Calhoun: ratten met 80 in kleine ruimte � wat oorspronkelijk vrij harmonieuze gemeenschappen 

waren, ontaarden geleidelijk aan in sociale puinhopen.  

 

� Freedman:  

• veldonderzoek over bepaalde vorm van agressie: criminaliteit ivm met dichtbevolkte gebieden 

• � correlatie van 0.35 

• maar:  

� dit verband vervaagd zodra andere factoren zoals inkomen, opgenomen worden in de 

analyse van gegevens 

� hoge criminaliteit in LA, waar heel lage bevolkingsdichtheid is 

 

� Indien ruimtegebrek een aversieve stimulus is voor agressief gedrag, zouden we minstens mogen 

onderstellen dat in het sociale-activeringsparadigma van Zajonc een verhoogde sociale-

prikkelnabijheid ook zou leiden tot een verhoogde fysiologische opwinding.  

 

� Enige pertinente evidentie voor een rechtstreeks verband tussen interpersoonlijke fysische afstand 

en opwinding komt van het experiment van Middlemist: 

• Onder verhoogde opwinding wordt vastgesteld dat de druk in de blaas toeneemt, maar de 

ontspanning van de externe ringspier gelukkig geremd wordt. 

• Predictie: indien grotere sociale-prikkelnabijheid de opwinding verhoogt, zal enerzijds de 

latentietijd toenemen tussen het klaar staan om te wateren en het feitelijk beginnen plassen 

omdat de sluitspier zich minder ontspant en anderzijds zal de duur voor het ledigen van de blaas 

afnemen wegens verhoogde druk in de blaas. 

• Vooronderzoek: 48 geobserveerden: 

� 23 lieten één plaats tussen op urinoir 

� 16 twee 

� 9 drie of meer  

� Dus: bij vrije keuze maximale fysische nabijheid werd vermeden 

• Eigenlijk onderzoek: 

� Pp gedwongen om steeds meest linkse plaats te nemen 

� Condities: 

� Alleen: twee overigen afgeschermd door “buiten gebruik” 

� Middelmatige prikkelnabijheid: pspp in rechtse plaats en middelste “buiten gebruik” 

� Hoge prikkelnabijheid: pspp in midden en rechtse “buiten gebruik” 

  



 42

• Resultaten: 

� Hoe groter de sociale prikkelnabijheid hoe langer het duurt vooraleer het wateren effectief 

begint én hoe minder lang het wateren zelf duurt.  

• Conclusie: toenemende sociale prikkelnabijheid leidt tot verhoogde opwinding.  

 

� Hall onderscheid een viertal afstanden: 

• Intieme afstand 

• Persoonlijke afstand 

• Sociale of zakelijke afstand 

• Publieke afstand 

• Deze afstanden correleren met prikkelnabijheid voor elk der zintuigen: 

� Tast- en warmteprikkels: enkel in intieme afstand 

� Reukprikkels: tot persoonlijke afstand 

� …  

• De afstanden zijn gen absolutie fysische prikkelwaarden, ze kunnen beïnvloed worden door 

allerlei situationele en bv. culturele conditioneringfactoren. 

� kleinere afstand in zuiderse landen, grotere in koudere landen  

 

� Storms en Thomas: 

• Het binnendringen in de persoonlijke ruimtebel kan leiden tot ofwel agressie ofwel sterk 

ontwijkings- of ontvluchtingsgedrag 

• OV: Pspp: 

� Vriendelijk / onvriendelijk 

� In persoonlijke / intieme afstand 

• Resultaten: 

� Vriendelijke socius niet alleen positiever gewaardeerd dan onvriendelijke, maar deze beide 

effecten werden geïntensifieerd in de kleine-afstandconditie. 

� Indien de aan gang zijnde responsen onvriendelijk zijn, zal de verhoogde opwinding, 

veroorzaakt door de intrusie in de persoonlijke ruimtebel, leiden tot een intensifiëring van de 

beoordeelde aantrekkelijkheid van de indringer.  
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4.7. SOCIALE AVERSIEVE STIMULI EN AGRESSIEF GEDRAG 
Met sociaal bedoelen we dat de aversiviteit veroorzaakt wordt door een socius en niet het gevolg is van 

omgevingsfactoren.  

 

4.7.1. Wat is provocatie? 

� Populaire opvatting: provocatie lokt tegenagressie uit  

• Provocatie = uitdagen, tergen, tarten… 

� Onderzoek  

• Zich geprovoceerd weten leidt inderdaad tot agressie  

• Wat is provocatie? (zie definitie agressie!) 

• Mate waarin agressie tot agressie leidt  

� ~ eigenschappen provocator  

� ~ omgevingsfactoren  

� Oncontroleerbare aversieve prikkels zoals lawaai  

� Impliciete sociale invloed  

� Voorafgaand gedrag  

� Wapens, agressieve films … 

� Provocatie � soms ook agressie tegen derde 

 

� Experiment 1: Doob en Gross 

• Auto achter rood licht 

• Pspp voor een groen licht bv. 12 seconden wachtte om te starten 

• OV: status van wachten: nieuwe, luxewagen of oude, kleine wagen 

• Resultaten: 

� Kleine auto: 49% toeteren en latentietijd van 7 sec 

� Grote auto: 19% toeteren en latentietijd van 8.5 (man) en 11 (vrouw) sec 

� Bij de pp die geen enkele keer claxonden waren er ddiremaal meer die niet agressief 

reageerden tegenover de hoge- dan de lage-statuswagen. 

� Zowel mannelijke als vrouwelijke chauffeurs meer agressief reageerden tegen een vrouwelijke 

dan tegen een mannelijke chauffeur (onderzoek van Deaux) 

 

� Experiment 2: Marry Haris  

• Veldexperiment van 2x2x2x2x2-factoriële proefopzet 

• OV: 

� Pspp: man of vrouw 

� Hoge of lage statuskleding van pspp 

� Provoceren zonder iets te zeggen of sorry te zeggen bij voorsteken 

� ‘pp’: mannelijke of vrouwelijk 

� Op 12e of 3e plaats in de rij  

• Resultaten: 

� Pp die vooraan stonden reageerden meer agressief en ook het aantal was groter.  

� Pspp in lage statuskleding meer agressie te verwerken dan de pspp met hoge statuskleding 

in dezelfde situatie 

� Pp meer agressief tegen een pspp van hetzelfde geslacht (57%) dan van een verschillend 

geslacht (39%).  
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� De gemanipuleerde niet-verbale provocatie wordt in vele gevallen gevolgd door agressief gedrag bij 

de geprovoceerde. Dit is vaak verbaal gedrag omdat het een onuitputtelijke, weinig kostenintensief, 

voortdurend beschikbaar en zelfs op lange afstand hanteerbaar arsenaal is, zowel voor positieve als 

voor aversieve stimuli.  

 

� Eigenlijk kun je moeilijk anders dan concluderen dat provocatie gewoon een andere term is voor 

agressief gedrag. Dat leidt dan tot de stelling dat agressief gedrag de voornaamste determinant is 

van agressief gedrag.  

 

� Provocatie of het agressieve gedrag van A is een belangrijke determinant voor het agressieve gedrag. 

We gaan dus agressie benaderen als een fundamenteel situationeel en meestal extern en sociaal 

situationeel bepaald verschijnsel.  

Zo’n visie is minder pessimistisch omdat hierdoor althans de hoop gewekt wordt dat situationeel 

ontogenetische determinanten meer verholpen kunnen worden dan fylogenetische. 

4.7.2.  Provactie, lawaai, subjectieve macht en agressief gedrag 

Donnerstein en Wilson 

 

A.A.A.A. Experiment 1Experiment 1Experiment 1Experiment 1    

� Dekmantel: een onderzoek over stresstolerantie 

� Buss-Berkowitz-paradigma 

� OV:  

• provocatie (9 schokken) of geen provocatie (1 schok) 

• lawaai van 55 dB of 95 dB 

� Na provocatie moet pp als leraar de pspp reeks taken aan leren (vergelijkbaar met Milgram) en pp 

kan zelf schokken kiezen na elk van de 20 foute antwoorden.  

� De pp krijgt via de hoofdtelefoon het lawaai te horen, gemiddeld om de 4 sec. 

� Resultaten: 

• Zonder provocatie: lawaai geen effect 

• Met provocatie: lawaai wel effect op agressiviteit 

� Conclusie: 

• Het effect van de sociale provocatie wordt dus sterk geïntensifieerd door een asociale aversieve 

stimulering die – in de gegeven omstandigheden – uit zichzelf geen agressieverhogend effect 

sorteerde.  

• Indien we mogen onderstellen dat het aan gang zijnde gedrag van de pas geprovoceerde pp 

vijandig was tegenover de pspp, dan kunnen we stellen dat de verhoogde opwinding veroorzaakt 

door het hoge lawaai deze vijandige reacties nog geactiveerd heeft.  

 

B.B.B.B. Experiment 2Experiment 2Experiment 2Experiment 2    

� OV: 

• Provocatie of geen provocatie 

• Lawaai of geen lawaai 

• Controle over lawaai of geen controle  

� Voor de provocatie: kleine wiskundige taak oplossen onder stresserende omstandigheden, indien het 

lawaai stoort, kunnen stop zeggen, maar pl zei liever niet.  

� Daarna de sociale provocatie toegediend zoals in eerste experiment.  

� Daarna kreeg pp kans om pspp te straffen op fouten door hogere of lagere schokken op de Buss-

Agressie-Machine (BAM) 
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� Resultaten: 

• Zonder provocatie: lawaai geen effect 

• Met provocatie: 

� Altijd hogere agressiviteit 

� Hoogste agressiviteit met 95 dB zonder subjectieve macht  

� Midden agressiviteit zonder lawaai 

� Laagste agressiviteit met 95 dB met subjectieve macht  

� Conclusie: 

• Dit toont aan dat het sterke lawaai op zichzelf niet tot hogere schokintensiteit bij vooraf 

geprovoceerde leidt als degenen die het lawaai ondergaan subjectieve controle over dit lawaai 

bezitten.  

• Het provocatie-effect blijft wel bestaan 

• Het is dus aannemelijk te stellen dat: 

� Een vooraf bestaande asociale niet-gerichte opwinding een intensifiërend effect heeft op de 

latere door de provocatie op gang gebrachte evaluatieve responsen 

� De subjectieve macht over de asociale stressor de niet-gerichte opwindingseffecten zodanig 

doet afnemen dat de daarop volgende dominante agressieve reacties er niet extra door 

beïnvloed wordt.  

4.7.3. Provocatie, sociale gedragsaansteking en agressief gedrag  

A.A.A.A. Baron en Kepner: de impliciete sociale beïnvloedbaarheid van agressieve reactie Baron en Kepner: de impliciete sociale beïnvloedbaarheid van agressieve reactie Baron en Kepner: de impliciete sociale beïnvloedbaarheid van agressieve reactie Baron en Kepner: de impliciete sociale beïnvloedbaarheid van agressieve reactie na provocatiena provocatiena provocatiena provocatie    

� Buss-procedure: twee pspp: 

• De eerste speelt de rol van provocateur (verbaal) en dan van leerling 

• De tweede pspp wordt samen met pp door de eerste pspp sterk geprovoceerd en krijgt 

“toevallig” de erste beurtrol om als leraar schokken toe te dienen via de BAM.  

� 3 condities: 

• Pspp 2: agressief model (schokken 8, 9 of 10 + langer indrukken) 

• Pspp 2: niet agressief model (schokken 1, 2 of 3 + niet lang indrukken) 

• Geen model  

� Proefleider maakt duidelijk dat de schok niet ophoudt zolang men de vinger op de drukknop houdt.  

� Resultaat: 

• Zonder model: stijgende schokintensiteit vanaf 3.5 en stabiele duur � middelste agressie 

• Vreedzaam model: stijgende schokintensiteit vanaf 2 en stabiele duur � laagste agressie 

• Agressief model: stijgende schokintensiteit vanaf 6 en stijgende duur  � hoogste agressie  

� Opmerkingen: 

• De stijgende trend binnen elke conditie lijkt onafhankelijk te zijn van enige sociale beïnvloeding.  

� pp meer agressief reageert naarmate de leerling minder fouten maakt 

• Alhoewel we, wegens de OV, in elke conditie starten op een verschillend agressieniveau, loopt de 

blijkbaar veilige weg naar vergelding, weerwraak of omkering van machtsoverwicht via een 

geleidelijke toename van de gekozen schokintensiteit. 

 

B.B.B.B. Wolfe en Baron: gevangenen versus studenteWolfe en Baron: gevangenen versus studenteWolfe en Baron: gevangenen versus studenteWolfe en Baron: gevangenen versus studentennnn    

� Effect bestuderen van een agressief model  

� Veronderstelling: mensen die in het verleden herhaadelijk bewezen hebben zich zeer agressief te 

gedragen, ook in een laboratoriumexperiment na provocatie meer agressief zouden reageren en dat 

dit zou uiting zou moeten komen in de BAM-benadering van het agressief gedrag. 

�validiteit van BAM-procedure wordt hier bewezen  
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� Proef: 

• Intense verbale provocatie, met vs zonder agressief model, maar waarbij de helft van de ppn 

mannelijke tweedejaarsstudenten waren en de andere helft even jonge mannen uit de strengst 

bewaakte afdeling van een gevangenis waar ze opgesloten waren voor zwaar agressieve 

gedragingen.  

• De pspp waren telkens studenten zodanig gekleed dat ze evengoed als student of als gevangene 

konden worden voorgesteld aan de pp. 

• Resultaten: conform 

� Enzerzijds het verachte effect van het agressieve model 

� Anderzijds de verwachte grotere intensiteit van het agressieve gedragsrepertoire van 

gevangen met een gewelddadig leven.  

• Kritiek: ppn, tussen condities, zijn uit twee (in vele opzichten) verschillende populaties.  

 

� Conclusie: 

• Studenten of niet-gevangenen die toevallig blootgesteld werden aan een agressief model, in 

deze omstandigheden, toch minstens even agressief reageren als gevangenen met een 

gewelddadig verleden in de conditie zonder model.  

• De impliciete sociale beïnvloeding binnen een minimale groep van twee personen is hier in ieder 

geval ontstellend groot, groter dan bij het Asch-paradigma en perfect vergelijkbaar het Milgrams 

vaststellingen.  

 

4.7.4. Provocatie, pijnreacties van het slachtoffer en agressief gedrag  

� Proef van Baron 

� Onderzoeksvraag: of agressie negatief versterkt door de onderdrukking of beëindiging van het 

ongewenste gedrag en/of de provocatie én of uitingen van pijn bij het slachtoffer positief 

versterkend werken op de agressor.  

 

� OV: 

• Provocatie door het toekomstige slachter of geen provocatie 

• Pijnmeter aanwezig of afwezig  

� Pp zelf schokintensiteit kiezen en hier geen leraar-leerlingrollen gespeeld omwille van de dekmantel: 

de zogenaamde effecten van onaangename prikkels op fysiologische reacties.  

 

� Resultaten: 

• Provocatie: 

� Meer agressie bij pijninformatie die aanwezig is 

� Symptomen van pijn bij gewezen provocateur functioneren als positieve versterkers voor 

agressief gedrag 

� Het zou ook kunnen dat het zien van het lijden van de provocateur een bijzonder 

opwindende vorm van machtsontwikkeling betekent: de provocateur reageert meer 

contingent met de agressor in de conditie met informatie dan zonder. 

• Geen provocatie: 

� Meer agressie bij pijninformatie die afwezig is  

• Analoog met Milgram (prikkelnabijheid)  

 

� Baron schrijft de resultaten toe aan de empathie of het zich-invoelen in de ervaring van anderen. 

Hierdoor gaven de geprovoceerden sterke schokken omdat ze geen blijk gaven van empathie.  
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4.7.5. Provocatie, onaantrekkelijk slachtoffer en agressief gedrag  

� Proef van Berkowitz en Frodi 

� Berkowitz: 

• Stelt dat aversieve prikkels beschouwd kunnen worden als onvoorwaardelijke prikkels, die niet 

alleen de mens klaarmaken voor agressief gedrag, maar die zelfs bepaalde vormen van agressief 

gedrag reflexmatig kunnen ontlokken.  

• Evidentie bij het experiment van Fraczek: studenten meer agressief reageerden wanneer hen een 

lichtsignaal werd aangeboden dat voordien samenhing met een elektrische schok.  

• De redenering: aangezien we een neutrale prikkel kunnen conditioneren tot voorwaardelijke 

prikkel voor agressie via contingentie met pijnprikkels, kunnen we stellen dat pijn- en andere 

aversieve prikkels onvoorwaardelijke reflexen uitlokken.  

 

� Proef 1: 

• Vraag: of er ook een sterke tendens zal zijn om agressief te reageren tegenover mensen die 

aversieve uiterlijke kenmerken hebben. 

• Pp niet geprovoceerd door toekomstig slachtoffer, maar door pspp (die daarna uit beeld 

verdween) 

• Pp zorgen voor een 10 jaar oud kind (pspp, vrouwelijk) dat ofwel aantrekkelijk ofwel 

onaantrekkelijk was via videomonitor 

• Kind straffen door toedienen van aversieve geluidsprikkels (10 stijgende intensiteitknoppen van 

de BAM) 

• Resultaten: 

� Ivm provocatie lagen de resultaten in de verwachte richting, maar waren niet statistisch 

significant  

� Ivm aantrekkelijkheid: onaantrekkelijk kind relatief meer aversief behandeld dan 

aantrekkelijk kind.  

 

� Proef 2: 

• Zelfde principe, maar: 

� Kind is mannelijk 

� Conditie: provocatie geen provocatie is weg 

� Conditie: stotteraar en geen stotteraar is erbij  

• Resultaten: 

� Geen verschil in straffen bij aantrekkelijk kind, of het nu stotterde of niet 

� Onaantrekkelijk steeds harder gestraft, nog harder wanneer het stotterde  

 

� Conclusie Berkowitz en Frodi: sociaal onwenselijke fysieke eigenschappen van het slachtoffer 

faciliteren agressieve reacties, omdat deze prikkels functioneren als aversieve prikkels.  

 

� Opmerking: 

• Het is zo dat mensen sociale aversieve prikkels ontwijken en ontvluchten. Het is enkel niet zo dat 

het reflexmatige agressieve reacties zou oproepen.  

• De mens in principe evengoed – maar blijkbaar niet even gemakkelijk – kan leren reageren op 

aversieve stimulering met operant gedrag dat onverenigbaar is met agressief gedrag en zelfs 

onverenigbaar is met ontwijkings- en ontvluchtingsgedrag. 

� bv. pater damiaan.  
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4.7.6. Provocatie, wapen en agressief gedrag 

A.A.A.A. Enkele opvattingen Enkele opvattingen Enkele opvattingen Enkele opvattingen     

� Wapens en agressie  

• Geen effect op agressie, het lijkt enkel zo omdat agressievelingen ze hebben 

• Leiden niet tot meer agressie, maar tot ongelukken en zwaardere gevolgen 

• Leiden tot agressie bij agressieve mensen (PH als modererende factor) 

• Leiden tot agressie na provocatie door slachtoffer/door derden 

• Leiden altijd tot meer agressie  

 

B.B.B.B. Berkowitz en LePage: wapen in zicht Berkowitz en LePage: wapen in zicht Berkowitz en LePage: wapen in zicht Berkowitz en LePage: wapen in zicht     

� OV: 

• Provocatie, geen provocatie 

• Geen wapen (badmintonuitrusting), irrelevant wapen (van vorige proef, niet van pspp) en relevant 

wapen (van pspp) 

� Resultaat:  

• Niet geprovoceerden: aanwezigheid van wapens heeft een agressie-onderdrukkend effect 

(laagste agressie) 

• Controleconditie: meer agressie als bij de niet geprovoceerden  

• Geprovoceerden: stijgende agressie door wapen (meeste bij relevant wapen) 

� Kritiek: pp weten dat het om agressie gaat omwille van het wapen 

� Fout: in onderzoek stelde men vast dat studenten des te minder agressief reageerden naarmate ze 

beter konden vermoeden dat het om agressie te doen was.  

C.C.C.C. Leyens: wapens op dia’sLeyens: wapens op dia’sLeyens: wapens op dia’sLeyens: wapens op dia’s    

� OV: 

• Provocatie (verbaal op een schaal van 10 – 100), geen provocatie 

• Dia’s met wapens, fluitje of chocolademelk  

� Resultaat: 

• Geen provocatie: soort dia maakt niet uit 

• Provocatie: geen verschil in agressie tussen chocolade en fluit, wel tussen die twee en wapen  

 

D.D.D.D. Leyens, Camino, Parke en Berkowitz: agressiLeyens, Camino, Parke en Berkowitz: agressiLeyens, Camino, Parke en Berkowitz: agressiLeyens, Camino, Parke en Berkowitz: agressieve filmseve filmseve filmseve films    

� Waar? Instelling voor jeugddelinquenten  

� OV: 

• Agressieve films: 1 hoge agressie-paviljoen en 1 lage agressie-paviljoen 

• Geen agressieve fims: 1 hoge agressie-paviljoen en 1 lage agressie-paviljoen  

� Resultaat: 

• Niet agressieve films: geen verhoging in agressie 

• Agressieve films: hoge verhoging van agressie, vooral bij de hoge agressie-paviljoen  
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4.7.7. Provocatie, agressieve film en sociale-prikkelveralgmening 

� Opvattingen over agressieve Media-inhouden en agressie: 

• Vermindering agressie (Freudiaanse visie) 

• Geen invloed op agressie, dat lijkt zo omdat agressievelingen ernaar kijken 

• Toename agressie bij agressieve mensen (PH als modererende factor) 

• Intensifiëring van de al uitgelokte agressie (factor: wat er net gebeurt is)  

• Altijd verhoogde agressie  

� laatste twee ondersteund in onderzoek  

 

� Hypothese: agressieve films lokken geen agressie uit, alleen agressie versterken tov iemand die 

geassocieerd is met de film 

� Dekmantel: leergedrag: pp moesten elkars prestatie beoordelen dmv schok en invloed daarvan 

nagaan op volgende taak.  Om tijd te doden tijdens dat de pspp zijn essay aan het schrijven is: film 

kijken 

� OV: 

• Provocatie dor pspp: wel (7) of niet (1) 

• Film: agressief of niet 

• Pspp naam: bob of kirk (film) 

� Resultaten: 

• Zonder provocatie: naam en film maakten niet uit, weinig agressief gedrag 

• Provocatie: altijd meer schoks 

� Meer schoks bij agressieve film, ongeacht naam 

� De voornaam speelt grote rol bij agressieve film 

� Geen verschil bij voornaam bij sportieve film 

� Conclusie: 

• Prikkelveralgemening 

• Kritiek: het gaat niet over een voorwaardelijke reflex, maar over een discriminatieve stimulie die, 

door hun contingentie met geweldsituaties stimuluscontrole verworven hebben op het 

uitbrengen van agressief gedrag. Die stimuluscontrole veralgemeent zich dan naar andere 

situaties, maar produceert slechts een effect op voorwaarde dat andere factoren gezorgd hebben 

voor het activeren van een bepaalde vorm van operant gedrag.  

 

4.8. RECENTER ONDERZOEK 
� Invloed van situationele determinanten: 

• Hoge temperatuur: naarmate het warmer wordt is er meer criminaliteit. Wanneer temperatuur 

blijft stijgen, daalt de agressie omdat het te vermoeiend wordt. 

• Geweld en seks in de media en videospelletjes: overmatig seksuele inhouden leidt tot meer 

agressie, geen verklaring hiervoor. Ook agressieve spelletjes sterkere invloed en sterkere 

veralgemening.  

� Biologische en gedragsgenetische factoren: 

• Genetische: niet veel resultaten 

• Psychotoxicologie: effect van stoffen op gedrag 

� Cognitieve mediatoren: causale attributie: hoe we gedragingen verklaren (express of per ongeluk) 

gaat vaak bepalen hoe we gaan reageren op iets (maar vaak niet objectief gezien)  
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5. Altruïstisch gedrag 

5.1. INLEIDING 
� Definitie van altruïstisch gedrag is de omgekeerde definitie van agressie.  

� dezelfde problemen als definitie rond agressie “intentie” 

� Daarmee: nu genoemd prosociaal gedrag 

 

� Aanknopingspunten andere hoofdstukken: 

• Rol van aanwezigheid en gedrag van anderen 

• Rol van hulpvraag van slachtoffer (milgram) 

• Sociale invloed op emoties 

• Invloed van omgevingsfactoren 

 

� Opmerkelijk: 

• (niet) helpen is verrassend situationeel bepaald: 

� Kennismaking met slachtoffer 

� Aan- of afwezigheid van haast 

� Type noodgeval 

� Aantal aanwezigen 

• Minder een zaak van karakter 

• Zelfbeschrijving is wederom niet bruikbaar  

 

� Latané en Darly hebben een cognitief decisiemodel opgesteld: een reeks keuzebeslissingen die al 

dan niet uiteindelijk leiden tot hulpverlening: 

• Ofwel de gebeurtenis opmerken of niet 

� afwezigen zien elkaar wel: impliciete invloed 

• Deze gebeurtenis al dan wel niet interpreteren als noodsituatie 

� aanwezigen zien elkaar niet: difusie van verantwoordelijkheid 

• Beslissen “ik ben verantwoordelijk” 

• Beslissen over manier van hulp 

• Hulp verlenen: wel of niet efficiënt 

5.2. ROOKEXPERIMENT  
� Dekmantel: interviews rond grootstadproblematiek 

� Situatie: 

• Pp vullen in wachtruimte vragenlijst in 

• Uit ventilatiesysteem komt rook 

• Rook net opgehouden als pl binnenkomt 

� OV: aantal aanwezigen: 

• 1 pp 

• 3 pp 

• 1 pp + 2 pspp die niet reageren op rook 

� AV: 

• Latentie van opmerken van rook 

• Latentie meldingen vanaf opmerken van de rook 

• Proportie meldingen van rook  

� Theoretische kans op hulp: 

• Kans dat meer dan 1 pp helpt als ze elkaar niet beïnvloeden is 1 – (1 – kans dat pp alleen helpt)² 
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� Resultaten: 

• Latentie opmerken rook: veel minder lang wanneer alleen dan wanneer met meerdere 

• Latentie melden van rook: allemaal kleiner dan hypothetische groep en de alleen-conditie meldt 

het meeste 

� 3 pp meer melden dan 1 pp + 2 pspp 

� Mogelijke verklaringen: 

• Sociale vergelijking: een eruststellende evaluatie van de onduidelijke situatie gebeurt makkelijker 

en vlugger in de sociale condities (in alleenconditie moet de pp iemand zoeken om zijn 

hypothese te bevestigen) 

• Sociale competitie: om ter best reageren 

• Kosten-baten analyse: voordelen afwegen tegen nadelen en niet willen afgaan 

• Sociale activering: niet helpen is de dominante respons 

• Impliciete invloed: unanieme meerderheid van Asch 

5.3. GEVALLEN VROUW EXPERIMENT  
� Ppn: studenten, in vriendenpaar naar labo 

� Dekmantel: marketingonderzoek 

� Situatie: 

• Ppn vullen in wachtruimte vragenlijst in 

• Vrouwelijke pl verdwijnt achter vouwwand 

• Pl valt van ladder (fake) en roept 1 min lang om hulp (bandje) 

� OV: aanwezigen: 

• 1 pp 

• Pp + pspp 

• 2 ppn (onbekenden of vrienden) 

� AV: latentie hulpverlening � hulp: naar slachtoffer gaan of verbaal hulp aanbieden  

� Resultaten: 

• 70 % helpt alleen 

• Hypothetische lijn is 95%: 

� 10 % helpt met pspp (doet niets) 

� 70 % helpt met vriend 

� 40 % helpt met onbekenden 

� Voor onderscheid tussen vrienden en onbekenden beperken de auteurs zich tot de suggestie dat 

vrienden makkelijker met elkaar non-verbaal interageerden en bv. iets meer met elkaar praatten dan 

onbekenden om tot een gemeenschappelijk actieplan te komen. 

� kritiek: niet de communicatie, maar een onbekende sociale bron van relatief nieuwe prikkels gaat 

meer responsconflict en opwinding veroorzaken dan een vriend die bereid was om aan een 

experiment deel te nemen.  

5.4. ZELFBESCHRIJVING 
� Vaak gezegd: 

• Niets gemerkt 

• Wist niet dat het noodgeval was 

• Dacht dat niemand anders zou helpen 

• Durfde niet 

• Slachtoffer niet in verlegenheid brengen  

� Zelfbeschrijving soms gezien als feitelijke verklaring, bij Darley en Latané is dit zo 
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� Problemen: 

• Soms ongeloofwaardig tot aantoonbaar onjuist 

• Gedrag kan ook tot zelfbeschrijving leiden 

� zelfbeschrijving biedt geen verklaring  

5.5. BESTOLEN VROUW 
� Dekmantel: medewerking aan een individueel interview over risico’s in de grootstad. 

� Situatie: 

• Voor interviews afgenomen: pp(n) en pspp uit de hand van de secretaresse de twee dollar 

• Daardoor zien ze nog een pak geld liggen 

• Secretaresse voor een telefoon weggeroepen 

• Pspp grijpt enveloppe en wanneer pp eventueel iets vraagt: “ik weet niet waar je het over hebt” 

• Secretaresse na haar terugkeer pspp naar interview sturen  

• Indien diefstal niet spontaan gemeld, secretaresse begint haar geld te tellen en stelt vast dat er 

heel wat ontbreekt.  

• Pp naar interview gestuurd over misdadigheid op straat + uitvissen of er niets speciaal in 

wachtkamer is gebeurd.  

� Resultaten: 

• Alleenconditie: 24 % 

• Conditie met twee getuigen: 19% (hypothetische lijn: 42 %) 

� Zelfbeschrijving: 

• 52 % in alleen conditie niets gezien 

• 25% in andere conditie (hypothetische lijn: 75%) 

� Gelijkaardig experiment: 

• Supermarkt 

• Bak bier gestolen door 1 of 2 dieven (pspp) 

• Kassier: kans aan zijn klanten om spontaan te melden of na aandringen waar pspp heen waren  

• Resultaat: 

� 65% meldt het in alleenconditie 

� 56% van 2 pp meldt het (hypothese lijn 87%) 

� sociale inhibitie van prosociaal gedrag in zeer uiteenlopende omstandigheden 

5.6. ZELFBESCHERMEND ONTWIJKINGSGEDRAG BIJ EEN MOREEL DILEMMA 
� Situatie: 

• Pp in alleenconditie 

• Twee jongens naast hen: vechten 

• De ene op progressief dramatische wijze om hulp schreeuwt en de vechtersbaas hierdoor nog 

meer opgehitst (gevecht op een band opgenomen en in kamer ernaast op muur en vloer 

gestampt) 

� 2 condities: 

• Zelf verantwoordelijk: pp weet dat kinderen alleen zijn 

• Supervisieconditie: pl zegt aan pp dat er een experiment hiernaast bezig is en dat ze veel lawaai 

kunnen maken en de vraag: laat hen aub gerust.  

� Zelfbeschrijving:  

• scène echt? 

� Verantwoordelijkheidsconditie: 8/12 zegt nee 

� Supervisieconditie: 1/8 zegt nee 

� Maar: in beide condities; identieke reeks auditieve prikkels  
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• Noodsituatie? 

� Verantwoordelijkheidsconditie: 8/12 zegt nee 

� Supervisieconditie: 1/8 zegt nee 

� Wanneer er blaam kan zijn, gaat pp verantwoordelijkheid verminderen door het niet als echt 

te beschouwen en niet als een noodsituatie.  

 

5.7. DIFUSSIE VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
� Gedeelde verantwoordelijkheid: zichzelf zien als niet enige verantwoordelijke als er anderen 

aanwezig zijn. 

� Diffusie van verantwoordelijkheid: denken dat anderen verantwoordelijkheid nemen als veel mensen 

aanwezig zijn en we niet weten of anderen helpen.  

� Kritiek: 

• Verklaart effect kennismaking niet 

• Gebaseerd op zelfbeschrijving 

• Niet experimenteel gefundeerd 

� 2 processen met zelfde effect 

� Locus bystander-effect in gedragssequentie  

 

5.7.1. Epilepsie-experiment  

� OV: Medestudenten-omstanders: 0 – 1 – 4 pspp  

� AV: percentage en latentie van het prosociaal gedrag 

� Niet elkaar kunnen horen via intercom, omwille van privacy elk 2 minuten praten 

� Resultaten: 

• Pp alleen: 85% voor einde en 100% binnen 3 minuten 

• Pp + 1 pspp: 62% voor einde en 85% binnen 3 minuten 

• Pp + 4 pspp: 31% voor einde en 62% binnen 3 minuten 

� Variantie: 

• Pp + slachtoffer 1 minuut ‘toevallig’ gesprek aangeknoopt voordat experiment begon 

• Experiment met 4 pspp 

• Resultaat: 75% voor einde en 100% binnen 3 minuten 

� geen significant verschil met alleenconditie 

� Diffusie van verantwoordelijkheid is hier niet van toepassing 

�wel van toepassing: de macht van het sociale belemmeringseffect weegt niet op tegen de macht 

van de discriminatieve stimuli gegenereerd door een bekende medestudent.  

 

5.7.2. Sociale beïnvloeding vs diffuse verantwoordelijkheid? 

� Latané en Darley: onderscheid tussen twee processen: in het eerste deel (rookexperiment, ladder, 

diefstal) gaat het volgens hen telkens over een proces van sociale beïnvloeding omdat de ppn 

kunnen zien of de omstanders al dan niet helpen, in het andere deel over diffusie van 

verantwoordelijkheid. 

� fout: betwistbaar want hun afhankelijke variabele betrof steeds en uitsluitend de aantal 

omstanders. Enkel via de zelfbeschrijving besloten ze dat dit zo was.  

� fout: 

• Beide significante vermindering van prosociaal gedrag met zich meebrengen 
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• Er geen duidelijke reden is waarom er in het ene geval en niet in het andere geval geen sociale 

beïnvloeding zou kunnen zijn.  

 

� Wat dan wel? 

• Omstanders (zelfs met echte pp) helpen niet direct, daardoor heeft de pp tijdens beginfase van 

elke noodsituatie meer kans om een omstander te zien die niet onmiddellijk hulp biedt, dan dat 

hij alleen is.  

• Ook kan het wijzen op een responsconflict waarbij doen waarmee je bezig was een dominante 

respons is.  

 

5.7.3. Onderlinge verschillen in hulpvaardigheid? 

A.A.A.A. Maatschappelijke klassMaatschappelijke klassMaatschappelijke klassMaatschappelijke klasse?e?e?e?    

� Experiment: 

• Man op krukken die valt 

• Pp in alleenconditie 

• OV: in metro of op luchthaven 

• Resultaat: 

� 41% geholpen op luchthaven 

� 84% geholpen in metro 

� Vliegtuigreizigers behoren meestal tot een betere klasse dan metroreizigers. Waarom dan minder 

helpen? 

• Hoe hoger je op de ladder staat, hoe meer respect je hebt voor privacy van anderen?  

• Vliegtuigreizigers zijn minder vertrouwd met de proefruimte dan metroreizigers.  

� er was correlatie tussen de twee (vertrouwdheid en plaats) 

� betere vertrouwdheid zou leiden tot grotere bezorgdheid over netheid en veiligheid 

• Reizigers die met vliegtuig gaan zijn gespannen en is een risicovol gebeuren � dominante 

respons geactiveerd (iets anders doen dan helpen) � minder snel geneigd om prosociaal gedrag 

uit te brengen.  

 

B.B.B.B. Waarden en normen, haast en spoed? Waarden en normen, haast en spoed? Waarden en normen, haast en spoed? Waarden en normen, haast en spoed?     

� Proef van Darley en Batson 

� Ppn: priesterstudenten 

� Dekmantel: video-opname preek 

� Situatie:  

• Lopen na voorbereiding naar opnamestudio 

• Op drempel ligt een in elkaar gezakte persoon 

� OV: 

• Onderwerp preek: parabel van barmhartige samaritaan of hoe geestelijken de samenleving het 

best kunnen dienen 

• Gehaastheid: geen, normale of grote 

� AV: hulpverlening gequoteerd op een schaal van 1 – 5  

� Resultaten: 

• Samaritaanpreek zorgt in elke gehaastheid voor meer hulp 

• Hoe hoger gehaastheid, hoe minder hulp  
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5.8. VERKLARING? 
A.A.A.A. OpwindingOpwindingOpwindingOpwinding    

� Factoren die hulp reduceren of spanning opwekken: 

• Aanwezigheid onbekenden 

• Haast 

• Onbekende omgeving 

• Onverwachte karakter van noodsituatie  

� Activiteit verderzetten = dominante respons 

� Activiteit stoppen om iemand te helpen = ondergeschikte respons 

 

� Problemen: 

• Geen belangenconflict: duidelijk of er geholpen wordt 

• Belangenconflict: onduidelijk of er geholpen wordt: 

� Diefstal: bestolene niet helpen is dief helpen 

� Gevallen of zieke persoon helpen is de taak niet uitvoeren 

• In onderzoek: 

� Helpen = door onderzoeker bepaalde persoon helpen 

� Niet helpen is soms een andere persoon helpen 

B.B.B.B. Speculatieve verklaringSpeculatieve verklaringSpeculatieve verklaringSpeculatieve verklaring    

� In plaats van te vragen of er wel of niet geholpen wordt, zich afvragen wie/hoe/in welke nood er 

geholpen wordt.  

� Is alleensituatie wel basislijn? Niet kijken naar effect van aanwezigheid, maar van afwezigheid.  

 

5.9. RECENT ONDERZOEK 
� Andere determinanten van hulp in crisis, zoals  

• Persoonlijke geschiedenis / stemming helper 

• Causale attributie probleemsituatie  

� Andere vormen van altruïstisch gedrag  

• Delen van schaarse middelen  

• (Soms langdurige) Hulp in niet-acute situaties  

� Toegepast onderzoek  

• Vrijwilligerswerk  

• Donatie van bloed, beenmerg & organen  

� Gevolgen van krijgen / geven van hulp 

� Biologische benaderingen  
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6. Externe invloeden op perceptie van en op responsen op interne 

toestanden 

6.1. INLEIDING 
� Mensen worden geconfronteerd met allerlei lichamelijke gewaarwordingen en affectieve toestanden 

(stemmingen en emoties). Veel gedrag vindt plaats in respons op dit soort gewaarwordingen en 

gevoelens.  

 

� Soorten reacties die beide expressieve functie kunnen vervullen en instrumenteel zijn om aversieve 

toestand op te heffen of te vermijden of om een prettige toestand te verkrijgen of in stand te 

houden: 

• Verbaal gedrag: wanneer we anderen of onszelf beschrijven wat we ervaren of voelen 

• Niet-verbaal gedrag (bv. pijnstillers slikken) 

 

� Dus: een groot gedragsrepertorium stat onder situationele controle van interne prikkels. 

• Interne prikkels: die niet via onze exteroceptieve zintuigen en dus niet van buitenaf inwerken.  

• Soorten: 

� Lichamelijke gewaarwordingen: het gevolg van een fysiologisch proces waarover informatie 

via diverse proprioceptoren en zenuwbanen ons centrale zenuwstelsel bereikt.  

� Gevoelens en stemmingen: 

� Hebben betrekken op iets of iemand in de buitenwereld en ze kunnen dus ontstaan als 

een reactie op externe prikkels, maar het proces waardoor ze ontstaan is niet voor 

anderen waarneembaar.  

� Ook het resultaat van dat proces, onze gevoelens, ervaren we als iets wat binnenin onze 

innerlijke wereld ontstaat, wat voor de ander niet waarneembaar is. En wat in normale 

omstandigheden slechts dan door anderen beïnvloed kan worden als we er zelf voor 

kiezen ons voor die invloed open te stellen.  

 

� Situationele aspecten kunnen interne belevingen op diverse manieren beïnvloeden: 

• Aspecten van gedragssituatie kunnen ingrijpen op fysiologische processen die aan de basis 

liggen van bepaalde interne belevingen.  

Het gaat dan echter niet om een verandering in de perceptie van een interne toestand, maar om 

een verandering in interne toestand zelf onder invloed van externe prikkels.  

• De omgeving kan van invloed zijn op de mate waarin mensen aandacht besteden aan interne 

toestanden en daardoor op de waargenomen intensiteit van die interne toestanden of op de mate 

waarin er mensen last van hebben. 

 

� Onderscheid tussen stemmingen en emoties: stemmingen zijn meestal diffuser dan emoties, duren 

langer, zijn minder uitgesproken en zijn minder duidelijk op een bepaalde oorzaak terug te voeren.  

 

  



 57

6.2. EXTERNE BEÏNVLOEDING VAN STEMMINGEN: DEMONSTRATIE 

6.2.1. Het gevaarlijke leven van de student 

� Veldexperiment van Howes, Hokanson en Loewenstein 

� Vooraf aan kamerverdeling: depressievragenlijst: 

• Minder dan 7: niet depressief 

• Meer dan 12: depressief 

� Soorten duo’s: 

• 1 blijvend depressieve en 1 niet-depressieve 

• 1 voorbijgaand depressieve en 1 niet-depressieve 

• 2 niet-depressieve studenten 

� Vragenlijst opnieuw invullen in 1e, 5e en 11e week 

� Resultaten: 

• Eerst niet depressieve studenten: 

� Met blijvend depressieve student: stijging in depressie 

� Met voorbijgaand depressieve student: kleine stijging in depressie 

� Met niet-depressieve student: geen verschil 

• Voorbijgaand depressieve student met niet-depressieve student: dalen in depressie (wederzijdse 

beïnvloeding, maar niet uitgesloten dat voorbijgaand depressief een reactie was op 

nieuwesituatie) 

• Blijvend depressieve student met niet-depressieve student: geen verandering 

• Niet depressieve student met niet-depressieve student: geen verandering 

6.2.2. Valkuilen bij de interpretatie van onderzoeksresultaten 

� Ivm conclusie: 

• Niet vergeten dat het hier gaan om depressieve en niet-depressieve personen die vooraf niets 

wisten over elkaars emotionele toestand en veel tijd met elkaar doorbrachten. 

• In dergelijke situaties doen zich in het dagelijkse leven soms voor, maar minder talrijk waarbij 

mensen de speelruimte hebben om zelf te bepalen hoe intensief ze met elkaar optrekken.  

• Al die factoren (vrije keuze, tijdsduur en tijdschema, voorkennis en voorkeur) kunnen gepaard 

gaan met processen die depressieve besmetting reduceren of elimineren.  

 

� Ivm advies: 

• Advies: vermijd de depressieve medemens 

• Volgt niet uit resultaat. 

6.2.3. Mogelijke verklaringen 

� Welke mechanismen liggen ten grondslag aan de besmettelijkheid van depressiviteit? 

• De depressieve medemens als aversieve prikkel: de dagelijkse confrontatie met een depressief 

iemand is zo onaangenaam dat mensen er zelf depressief van worden. 

• Sociaal leren: door blootgesteld te worden aan een depressief model leren mensen een patroon 

van expressief gedrag dat als depressief gekenmerkt kan worden, zodat ze ook hoger scoren op 

een depressieschaal.  

• De kwaliteit van de relatie: de omgang tussen een depressief iemand en een niet-depressief 

iemand kan ongelukkig en conflictueus zijn. De depressie van de oorspronkelijke niet-

depressieve student is een reactie op deze onprettige relatie.  

� deze verklaringen zijn niet getoetst 

 



 58

� Vervolgonderzoek: of depressieve mensen zich anders gaan opstellen tegenover mensen die zen niet 

kennen dan niet-depressieve mensen. 

� resultaat: depressieve mensen gaan zich afhankelijker en tegelijk achterdochtiger gedragen.  

 

� Twee andere verklaringen mogelijk: 

• Sociale vergelijkingstheorie 

• Theorie van de primitieve emotionele besmetting  

 

6.3. PRIMITIEVE EMOTIONELE BESMETTING 

6.3.1. De theorie van de primitieve emotionele besmetting 

� Ontwikkeld door Hatfield 

 

� Primitieve emotionele besmetting:  

• Een vorm van emotionele besmetting die zo basaal is, dat hogere cognitieve processen zoals 

bewuste sociale vergelijking of redeneringen over de emoties en cognities van de ander niet 

nodig zijn om ze tot stand te brengen.  

• Vind plaats door volgende mechanismen: 

� Wanneer mensen met elkaar omgaan, imiteren ze elkaar automatisch en onbewust het 

gedrag van de ander of de anderen. Hieronder valt ook expressief gedrag. 

� Expressief gedrag beïnvloedt de subjectieve belevingscomponent van emoties 

• Volgens deze visie nemen mensen emoties van elkaar over doordat hun eigen gedrag hun 

subjectieve beleving van emoties beïnvloedt en doordat dit eigen gedrag voor een deel weer een 

onbewuste en automatische imitatie is van het gedrag van de ander. 

 

� Dat imitatie van anderen onbewust en automatisch gebeurt, betekent dat mensen ook aangestoken 

zouden moeten worden door de emoties van anderen als ze te sterk bezig zijn met iets anders om 

echt op de emoties van anderen te kunnen letten of om die anderen na te doen.  

� mensen hoeven zich niet eens bewust te zijn van het feit dat er veranderingen optreden in hun 

eigen emotionele toestand 

6.3.2. Imiteren we elkaar?  

� Lundqvist en Dimberg  

� Situatie: 

• Pp kijken naar dia’s van gezichten met uitdrukkingen (conditie A) 

• Pp kijken naar dia’s zonder uitdrukkingen (conditie B) 

• Alle deelnemers zagen alle uitdrukkingen, maar wel in verschillende volgordes en in uitdrukking-

stimuluspersoon combinaties.  

• Om vraageffecten te vermijden: meten van fysiologische activiteit om gelaatsuitdrukkingen van 

pp te onderzoeken 

� Dekmantel: onderzoekers zogezegd geïnteresseerd in veranderingen in hun huidtemperatuur als 

reactie op dia’s 

� Verschillende pp-uitdrukkingen: 

• Lachen: M. zygomaticus major (mondhoeken naar omhoog en naar achter trekken) 

• Afkering: M. levator labii superioris (bovenlip naar omhoog trekt en de neusgaten wijder maakt) 

• Verbazing: frontale M. lateralis (wenkbrauwen omhoog trekken) 

• Boos, angst en verdriet: M. corrugator supercilii (wenkbrauwen samentrekt) 
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� Resultaten: 

• Lachend gezicht:  

� conditie A toonde meer activiteit in M. zygomaticus major dan conditie B  

� ook meer activiteit van de M. levator labii superioris 

� ook verlaagde activiteit van de M. corrygator supercilii 

• Verbaasd gezicht: conditie A toonde meer activiteit in frontale M. lateralis dan conditie B 

• Afkering gezicht: conditie A toonde meer activiteit in M. levator labii superioris dan conditie B 

• Verdrietig, boos gezicht: conditie A toonde meer activiteit in de M. corregator supercilii dan 

conditie B 

• Angstig gezicht: geen enkele activiteit die verhoogd of verlaagd is tov de conditie B  

 

� Conclusie: 

• Activiteit in de gelaatsspieren die een rol spelen bij het vormen van diverse gelaatsuitdrukkingen, 

kunnen onder stimuluscontrole staan van de gelaatsuitdrukking van een ander naar wie de 

persoon aan het kijken is. 

• Mensen hebben dus de neiging om uitdrukkingen van anderen na te doen. 

 

� Kritiek: 

• Mogelijk dat mensen de uitdrukking op de dia’s gepresenteerde stimuluspersonen nadoen 

omdat ze in hun leergeschiedenis keer op keer ervaren hebben dat het aannemen van een 

gelaatsuitdrukking die past bij de waargenomen emoties van mensen met wie ze interacteren, 

normalerwijze de meest aanvaarde reactie is.  

• Het is dus niet uitgesloten dat de elektromyografische activiteit en de zelfbeschrijvingen door 

iets anders veroorzaakt wordt dan door het automatisch nadoen van uitdrukkingen van anderen.  

� Maar: onderzoekers verwijzen naar een ander onderzoek waarin blijkt dat de effecten op 

spieractiviteit kunnen worden vastgesteld bij zeer korte blootstelling aan uitdrukkingen zodat 

het bijna niet anders kan of het gaat om een automatische nabootsing.  

 

� Ander onderzoek ivm hiermee: 

• Berger en Hadley 

• Experiment toonde aan dat mensen die keken hoe iemand anders zijn armspieren gebruikte of 

zijn lipspieren een verhoogde elektromyografische activiteit vertoonden in hun armspieren of 

lippen.  

 

6.3.3. Leidt gedrag tot emoties?  

� Tweede schakel in primitieve emotionele besmettingsproces: subjectieve emotionele beleving van 

mensen onder stimuluscontrole staat van het expressieve gedrag dat die mensen vertonen.  

 

� Problemen rond toetsing van deze hypothese: 

• Niet eenvoudig om expressief gedrag te manipuleren zonder de deelnemer direct bloot te stellen 

aan de bijhorende subjectieve beleving.  

� Dus: onderzoekers kunnen bijna niet anders dan het expressieve gedrag van deelnemers via 

rechtstreekse instructies te manipuleren.  

� Maar: werkwoorden waarover we beschikken om veel van die gedragingen te beschrijven 

bevatten vaak heel wat informatie over de ermee geassocieerde emotie 

� verwijzing naar die gedragingen in gewone taal kunnen vraageffecten uitlokken 
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• Vrij moeilijk om de subjectieve belevingscomponent van emoties (AV) te meten, zonder 

rechtsreeks ernaar te vragen en dus de kern van het onderzoek prijs te geven.  

� niet-verbaal expressief gedrag ook niet bruikbaar omdat het hier de OV is.  

 

A.A.A.A. Strack, Martin en Stepper: experiment 1Strack, Martin en Stepper: experiment 1Strack, Martin en Stepper: experiment 1Strack, Martin en Stepper: experiment 1    

� Beroep doen op het verschijnsel dat mensen de neiging hebben om een prikkel gunstiger te 

evalueren als ze in een positieve stemming zijn dan in een negatieve stemming.  

 

� Dekmantel: hoe mensen taken uitvoeren als ze niet op de gewone manier kunnen? Deelname aan 

een onderzoek over het aanleren van alternatieve manieren van schrijven aan mensen die hun 

geprefereerde hand niet meer kunnen gebruiken. Daarom taken uitvoeren die opklommen in de 

graad van vereiste psychomotorische coördinatie en zogezegd een systematische voorbereiding 

waren op het schrijven.  

 

� AV:  

• beoordeling die de pp gaven op de cartoons 

• moeilijkheid taak door zelfbeschrijving aangegeven 

� OV: gelaatsuitdrukking die de deelnemers vertoonden tijdens de beoordeling: 

• Neutrale conditie: pen op niet geprefereerde manier vasthouden 

• Expressie conditie: pen in mond houden: 

� Lachen conditie: pen tussen tanden houden en zo dat de lippen de pen niet raken 

� Niet lachen conditie: pen tussen lippen houden en zo dat de pen de tanden niet raken 

(pruilen) 

 

� Resultaten: 

• Grappigheid 

� Niet lachen conditie: vonden cartoon minst grappige 

� Neutrale conditie: vonden cartoon minder grappig dan de lachconditie 

� Lachen conditie: vond cartoon het grappigst 

• Moeilijkheid: 

� De niet-lach conditie vond de taak even moeilijk als de lach conditie  

� De handconditie vond de taak niet zo moeilijk  

 

� Conclusie: 

• De stemming van de deelnemers in de emotieconditie waren beïnvloed in de richting van de 

emotie die bij hun gelaatsexpressie behoorde.  

• Het was niet zo dat de stemmingseffecten toe te schrijven waren aan het uitvoeren van een 

moeilijkere of gemakkelijkere taak.  
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B.B.B.B. Kellerman, Lewis en Laird (experiment 2)Kellerman, Lewis en Laird (experiment 2)Kellerman, Lewis en Laird (experiment 2)Kellerman, Lewis en Laird (experiment 2)    

� Onderzoeksvraag: is het mogelijk dat iemand verliefde gevoelens voor een ander krijgt omdat hij of 

zij op zachte-wijze-door-de-omstandigheden-gedwongen verliefd gedrag tegenover die persoon 

heeft vertoond?  

 

� Deelnemers werden per twee naar het labo gevraagd en de dekmantel was: experiment over 

buitenzintuiglijke waarneming of ESP. Als voorbereiding op de taak waarbij de deelnemers berichten 

naar elkaar zouden moeten verzenden, moesten ze zich mentaal op elkaar afstemmen.  

 

� OV: in handen knijpen of in de ogen kijken 

 

� Voor en na OV: vragenlijst invullen die vragen had met betrekking tot eigen gevoelens voor andere 

deelnemer. Zogezegd om mogelijke foutenvariabiliteit in de ESP-succes-scores te kunnen vinden.  

 

� Resultaten: dyades die elkaar in de ogen hebben gekeken, gaan elkaar meer mogen na kijken in de 

ogen dan degene die elkaar in de handen hadden geknepen.  

 

6.3.4. Komt emotionele besmetting automatisch en onbewust tot stand?  

� Vraag: is het mogelijk dat mensen door primitieve emotionele besmetting emoties en stemmingen 

van elkaar overnemen, zonder zelf een idee te hebben war die stemmingen vandaan komen?  

 

� Onderzoek van Neumann en Strack  

• Dekmantel: verwerking van informatie: verschil erin tussen lezen en horen (alle pp doorlopen 

dit).  

• Taak: naar filosofisch tractaat luisteren  

• OV:  

� Toon voorlezen: blij of verdrietig 

� Bijkomende taak: wel of niet 

� Aantrekkelijkheid voorlezer: hoog-laag (andere foto, maar voorlezer was gelijk) 

• AV: 

� Stemmingsvragenlijst (zogezegd zijdelings van belang) 

� Zelfbeoordeling van stemmingsverandering 

• Resultaten: na blije stem te horen, altijd blijer dan degene die droeve stem heeft gehoord, 

ongeacht aantrekkelijkheid 

 

� Conclusie:  

• Emotionele besmetting 

• Gebeurt onbewust: 

� Affectieve toon niet herkenbaar door focus op inhoud 

� Zelf beschreven verandering van affect: 

� Geen effect van affectieve toon 

� Wel effect van aantrekkelijkheid 

� Zelfbeschrijving wijst op de onbewustheid 

• Dit gebeurt automatisch: bijkomende taak heeft geen effect 
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6.3.5. Conclusie 

� De subjectieve beleving van emoties kan uitgelokt worden door het vertonen van expressief gedrag 

dat met die beleving geassocieerd is. Aangezien dit gedrag deels onder stimuluscontrole staat van 

gedrag van anderen met wie we interacteren, kunnen we emoties beleven doordat anderen om ons 

heen die beleven.  

Juist doordat de neiging om elkaar na te doen een onbewuste en automatische invloed heeft op ons 

gedrag, hebben we vaak geen besef van waar de emoties of stemmingen vandaan komen.  

 

� Dit betekent niet dat primitieve emotionele besmetting altijd en overal bij iedereen in even sterke 

mate optreedt. Uit onderzoek is gebleken dat mensen elkaar gemakkelijker imiteren als ze elkaar 

graag hebben. In principe is het echter niet nodig dat ze iemand graag mogen opdat ze hem of haar 

zouden imiteren, want uit hoger besproken onderzoek blijkt dat imitatie niet afhankelijk is van de 

aantrekkelijkheid van een persoon.  

Er zijn ook interpersoonlijke verschillen in de mate waarin mensen zelf aanstekelijk zijn voor 

anderen of waarin ze doorgaans door anderen aangestoken worden.  

 

6.4. SOCIALE VERGELIJKING EN EMOTIES  

6.4.1. Festingers sociale vergelijkingstheorie 

� Mensen streven naar evaluatie van opinies en hun vaardigheden: 

• Reden: instrumenteel voor succesvol functioneren 

• Bv. studie kiezen die je aankan of in rivier springen zonder dat je weet dat je kan zwemmen 

omdat je je vaardigheden niet hebt geëvalueerd.  

 

� Evaluatie kan op verschillende manieren: 

• Voorkeur: objectieve standaard 

� vaak onmogelijk of onaangename gevolgen  

• Vandaar: door vergelijking met anderen hun vaardigheden en mening 

� anderen hebben grote invloed over ons oordelen van onze eigen meningen en vaardigheden  

 

� Oordelen door: 

• Opinie beoordelen door juistheid en die juistheid is afhankelijk van het aantal mensen die 

dezelfde mening hebben. 

� Hoe meer hoe juister 

� Kleine groepjes: moeilijk om in hun eventuele juistheid te geloven 

� Niet altijd zo dat meerderheid juist is. 

bv. vroeger: collectieve mening dat zwarten minder zijn dan blanken 

• Vaardigheden beoordelen door grootte en men is beter naarmate minder mensen hetzelfde 

kunnen als jij.  

� je goede vaardigheid is afhankelijk van met wie je vergelijkt 

 

� Wie kiezen we om ons te vergelijken: 

• Er is een element van irrationaliteit hierin: enkel degene waarvan het zin heeft om ons te 

vergelijken. Die zin wordt bepaald door de mate waarin die persoon op ons gelijkt.  

• Bv. mensen zeggen zelf dat ze extremist zijn omdat ze hun vergelijken met mensen die gelijken 

op dat vlak.  

• De selectieve vergelijking gebeurt onbewust 
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• Vaardigheid: 

� Midden-score: niet vergelijken met lage of hoge scores, dus vindt van zijn eigen dat hij goed 

scoort 

� overschatting van zichzelf 

� Hoge score: vindt niet vaak dat hij of zij goed is omdat hij of zij zich gaat vergelijken met 

professionals 

� onderschatting van zichzelf 

 

� Gevolgen van streven naar vergelijking met anderen: 

• Kiezen van omgeving: vergelijking met mensen die het meest op jezelf gelijken 

• Indien toch verschillen in omgeving: 

� Rationeel zou je kunnen dat als informatie registeren 

� Maar dit doen we niet, we gaan de verschillen reduceren omdat we toch perse willen 

vergelijken (irrationeel) 

• Hoe we reduceren is afhankelijk van de positie: 

� Extreem: eigen positie veranderen of groep herdefiniëren (ander groep nemen of met 

subgroep vergelijken) 

� Modaal: positie van anderen veranderen 

• Indien reduceren mislukt gaan we ons onzeker voelen over onze vaardigheden 

 

� Tegenstrijdigheid bij vaardigheden: 

• We willen weten wat we kunnen en we kunnen meer naarmate minder mensen dat kunnen 

• We vergelijken ons met gelijken 

� niet streven naar uniformiteit, maar wel naar gelijkheden en mensen die iets slechter zijn als wij 

� tegengesteld aan opinies  waar mensen streven naar uniformiteit 

6.4.2. Toepassing van de sociale vergelijkingstheorie op emoties door Schachter 

� Aanleiding: onderzoek over opwinding en gevolg ervan op lichamelijke emoties 

� maar: kwam bv. geen verschil tussen boos zijn en blij zijn in de resultaten, een toestand zorgde 

dus op het ene moment voor blijheid en het andere moment voor boosheid. 

�  

� Fysiologische opwinding geeft de aanzet tot een cognitief proces en het is dit cognitief proces dat de 

aard van de ervaren emotie bepaald. Dit cognitieve proces bestaat onder sommige voorwaarden en 

dus in bepaalde omstandigheden.  

Sommige omstandigheden lokken een fysiologische opwinding uit dat gepaard gaat met lichamelijke 

gewaarwordingen. 

�  

� Je voelt de lichamelijke gewaarwording, maar ze zijn ambigu. 

bv. zweet van schrik, zweet van inspanning, … 

� net zoals we willen weten hoe goed je opinie of vaardigheid is, willen we ook weten wat je voelt 

(reden: instrumenteel voor succesvol functioneren) 

 

� Hoe evalueren we? 

• Verklaring in termen van objectieve informatie 

� ervaring kunnen toeschrijven aan emoties of aan iets anders 

• Anders: vergelijken met wat anderen om ons heen lijken te ervaren 

� keuze over alleen of samen zijn, dan voorkeur voor gezelschap 
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� Voorspellingen over: 

• De mate waarin mensen ervoor kiezen om samen met anderen te zijn versus om alleen te zijn. 

• De keuzes die mensen maken voor het gezelschap van bepaalde en tegen het gezelschap van 

andere vergelijkingspersonen. 

• De omstandigheden waarin mensen ervan af zullen zien om zich met anderen te vergelijken. 

• De mate waarin iemands zelfbeschrijving op het vlak van emoties afhangt van het emotie-

expressieve gedrag van anderen.  

 

6.4.3. Sociale vergelijking en de intensiteit van emoties: Wrightsman 

� Onderzoeksvragen: 

• Wat is het effect van de intensiteit van de mensen om je heen op de intensiteit van je eigen 

emoties? 

• Wat is de rol van praten hierbij? 

 

� Twee hypothesen: 

• Angstreductie: samen zijn geeft minder angst 

• Angstrevaluatie: samen zijn zorgt voor meer gelijke angstniveau’s � assimilatie is afhankelijk 

van angstniveau 

 

� Beïnvloeding vooral bij matige spreiding: 

• Extremen in de groep: niet met elkaar vergelijken 

• Geen spreiding: vaststelling dat veel gelijken en niet meer verandering  

 

� Dekmantel en angstopwekking: effect van plotse verandering in bloedsuikerspiegel op mentale 

activiteit. De verandering veroorzaakt door inspuitingen die heel pijnlijk zijn. Na deze uitleg moesten 

pp wachten.  

 

� OV: 

• Alleen vs samen zijn 

• Zwijgen vs praten 

� AV: net voor wachtperiode en na wachtperiode: aangeven hoe bang ze zijn op een schaal van 0 – 

100 

 

� Resultaten: 

• Homogenisering in samencondities: 

� Meting: spreiding (max-min) van 1e scores en dan spreiding van 2e scores meten. Dan 

spreiding 2e scores delen door spreiding 1e scores.  

� Alleen: assimilatie-index dicht bij 1 (vergelijkingsbasis) 

� Samen:  

� Grote en kleine spreiding: niet veel assimilatie 

� Middenspreiding: grote assimilatie  

� Steun voor angstevaluatie 

• Samen wachten had geen effect op angstreductie, enkel voor eerstgeborenen 
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� Opmerking: 

• Eerst- of enig-geborenen: 

� Zijn sneller bang 

� Meer angstreductie ten gevolge van gezelschap 

� Zoeken in angst ook meer gezelschap op 

• Gevolgen op vlak van: 

� Omgaan met problemen: eerstgeborenen zoeken eerder hulp op 

� Ambities en prestaties: later-geborenen zijn koelbloediger en maar eerst- of enig kinderen 

heeft meer sociale contacten en gemakkelijk contacten maken.  

 

� Verklaring eerstgeborenen: 

• Meer positieve en negatieve bekrachtigingen voor affiliatie 

• Minder bestraf voor gezelschap zoeken (omdat broer of zus hem niet kan pesten of speelgoed 

afpakken- 

• Ervaren minder dat ze zelf problemen aankunnen 

 

� Conclusie: 

• Gezelschap is onder sommige voorwaarden instrumenteel om angst of ander ongemak te 

reduceren.  

• Het is dus niet zo dat sociale vergelijking het enige mechanisme is waarlangs de aanwezigheid 

van anderen een invloed kan hebben op coverte en overte reacties op angstwekkende situaties. 

• Het spreekt vanzelf dat contact met een kamergenoot die een succesvolle operatie achter de rug 

had, ook meer geruststellend was dan contact met iemand voor wie de operatie nog moest 

komen.  

 

6.4.4. Sociale vergelijking en de aard van emoties: Schachter en Singer 

A.A.A.A. ProefProefProefProef    

� Hypothesen: 

• Geen opwinding � geen emotie 

• Niet-emotioneel verklaarde opwinding � geen emotie 

• Onverklaarde opwinding � sociale vergelijking � eventuele emotie 

 

� Dekmantel: invloed van vitamine op gezichtsscherpte  

 

� Manipulatie: 

• Opwinding: epinefrine vs zoutoplossing 

• Beschikbaarheid verklaring (geen, juist, fout) 

• Gedrag lotgenoot (woedend vs euforisch) 

 

� Meting: 

• Gedrag (dr observatiespiegel) 

• Zelfbeschrijving  
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� Resultaten: 

• Niet alle condities doorgevoerd 

• Conclusies voor euforie: 

� Enkel emoties overnemen wanneer informatie mis is 

� Geen significant verschil tussen epi-igno en epi-info conditie 

� Geen steun voor theorie van sociale vergelijking 

• Conclusies voor woede: 

� Weinig woedend gedrag 

� Geen significant verschil bij zelfbeschrijving  

 

B.B.B.B. KritiekKritiekKritiekKritiek    

� Methode: 

• Manipulatie geslaagd? 

� Manipulatie blij-woede was goed 

� Opwinding dmv hartslag: zoutoplossing ook stijging van polsslag 

� Beschikbaarheid verkleinen: geen informatie, dan opwinding verwijten aan spuit krijgen 

• Woedecondities: zien dat er een ontsnapping is 

� controle hebben over de situatie door pspp weg te zien gaan 

� daardoor bij ratings geen effect van manipulaties 

� Interpretatie is niet: 

• Dat emoties overgenomen worden van anderen bij geen informatie 

� Enkel na herverdeling condities 

� Nadat experiment dus een quasi-experiment geworden is (door pp te herverdelen) 

• Pp met blije lotgenoot werd blij en pp met woede lotgenoot werd boos  

6.5. RESPONSEN OP –WELKE?– INTERNE PRIKKELS: ANGST, HONGER EN AFFILIATIE  

6.5.1. Angst en affiliatie  

� Gezelschap kan functioneel zijn om angst te reduceren en om de eigen angst te evalueren. Het zou 

daarom kunnen dat angst mensen ertoe aanzet om het gezelschap van anderen op te zoeken of 

zoals Schachter dat noemt, om te affiliëren, in de plaats van alleen te blijven. 

 

� Situatie: 

• Verschillende deelnemers op zelfde tijdstip aanwezig. 

• Angstniveau manipuleren dor te vertellen dat ze elektroschocks zouden krijgen.  

 

� OV: 

• Hoge angst conditie: vertellen dat elektroschoks echt heel pijnlijk 

• Lage angst conditie: vertellen dat elektroschoks niet zo pijnlijk 

 

� Daarna:  

• Aelfbeoordelingsschaal waarop aanduiden hoe ze er tegenop zagen om een schock te krijgen 

(manipulatietest)  

• Een papier om te zeggen hoe ze hun wachtperiode wilden doorbrengen: alleen, samen met 

anderen of geen voorkeur (AV).  

• Ook konden ze hun definitieve toestemming voor het onderzoek geven of intrekken 

(manipulatietest). 
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� Resultaten: 

• Hoge angst: grootste deel voorkeur voor samen 

• Lage angst: grootste deel voorkeur voor geen voorkeur 

• Angstmanipulatie geslaagd: 6 van de 32 van hoge angst wilden niet verder doen, iedereen van 

lage angst wel 

 

� Conclusie: 

• Angst leidt tot affiliatie 

• Maar: hiermee is niet aangetoond dat mensen samen willen wachten omdat dit functioneel is om 

de eigen angstgevoelens te evalueren. Het enige wat aangetoond is, is dat angst leidt tot 

affiliatie.  

6.5.2. Het effect van angst op affiliatie: op zoek naar een toetsbare verklaring  

A.A.A.A. Een inventaris van mogelijke verklaringenEen inventaris van mogelijke verklaringenEen inventaris van mogelijke verklaringenEen inventaris van mogelijke verklaringen    

� Indirecte angstreductiehypothese:  

de deelnemers hoopten op angstreductie door afleiding, dank zij de mogelijkheid om over iets 

anders te praten dan het experiment.  

 

� Ontvluchtingshypothese:  

de deelnemers hoopten bij de anderen sociale steun te verwerven om te protesteren tegen de gang 

van zaken of om te ontsnappen. 

 

� Cognitieve klaarheid- of onderzekerheidsreductie hypothese:  

de deelnemers hoopten van de anderen meer informatie te verkrijgen over het experiment. 

 

� Directe angstreductiehypothese:  

samenzijn met anderen heeft een onvoorwaardelijk angstreducerend effect ten gevolge van eerdere 

leerprocessen. 

 

� Sociale vergelijkingshypothese:  

samenzijn met anderen is instrumenteel om de eigen angst te evalueren.  

B.B.B.B. Lotgenoten versus nietLotgenoten versus nietLotgenoten versus nietLotgenoten versus niet----lotgenoten lotgenoten lotgenoten lotgenoten     

Experiment van Schachter 

� Verwachtingen naargelang verklaring: 

• Wachten met een lotgenoot is nuttig als: 

� Sociale vergelijking wil doen � sociale vergelijkingshypothese  

� Informatie te verkrijgen van anderen � cognitieve klaarheidshypothese 

� Complot smeren om te vluchten � ontvluchtingshypothese 

• Wachten met niet-lotgenoot is nuttig om: 

� Aandacht af te leiden � indirecte angstreductiehypothese 

• Geen voorkeur: 

� Gewoon samen zijn met anderen � directe angstreductiehypothese 

 

� Situatie: 

• Hoge mate van angst aanjagen 

• Daarop kiezen of ze alleen of samen met anderen of geen voorkeur 

• OV: beschrijving van met wie ze konden samen zijn: iemand van zelfde of ander experiment  
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� Resultaten: 6/10 koos op samen te wachten met lotgenoot 

 

� Conclusie: indirecte en directe angstreductiehypothese vinden geen steun hierin 

 

C.C.C.C. De rol van angst De rol van angst De rol van angst De rol van angst     

Experiment van Gump en Kulik 

� Vraag: 

• Angstige mensen meer dan niet-angstige mensen het gezelschap verkiezen van anderen in 

dezelfde situatie 

• Of dat mensen in het algemeen liever samenzijn met lotgenoten dan met niet-lotgenoten 

 

� Situatie: 

• Deelnemers per twee naar labo 

• Dekmantel: stoornissen over bloedsomloop  

• Na uitleg over experiment samen in wachtzaal zitten, maar er mocht niet gepraat worden  

 

� OV: 

• Pp in gelijke situatie of in ongelijke situatie 

• Pp angst aangejaagd of geen angst aangejaagd (manipulatietest was positief) 

� AV: hoelang de deelnemers gedurende de wachtperiode van 2 minuten naar elkaar keken 

 

� Resultaten: 

• Hoge angstcondities keken langer naar elkaar in de Gelijke Ander conditie dan in de Ongelijke 

Ander conditie 

• Lage angstconditie was er geen verschil tussen de hoeveelheid kijken naar de gelijke ander of 

naar de ongelijke ander 

 

� Conclusie: 

• Angst leidt tot een voorkeur voor affiliatie met gelijke anderen boven affiliatie met ongelijke 

anderen. 

• Hypothese dat mensen altijd al een voorkeur hebben voor het gezelschap van lotgenoten, 

ongeacht ze bang zijn of niet, werd niet gesteund.  

• 3 verklaringen over: ontvluchtingshypthese, cognitieve klaarheidshypothese, sociale 

vergelijkingshypothese en ook eventueel de directe angstreductiehypothese. 

� de eerste twee veronderstellen verbale communicatie, de andere twee niet 

 

D.D.D.D. De rol van verbale communicatieDe rol van verbale communicatieDe rol van verbale communicatieDe rol van verbale communicatie    

� Experiment van Schachter, gelijkend op het lotgenoten vs niet-lotgenoten 

 

� OV: 

• Hoge angst conditie en lage angstconditie 

• Zwijgcondities en beperkt praten condities  
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� Resultaten: 

• Hoge angst conditie: kozen veel vaker voor gezelschap dan deelnemers in de beide lage angst 

condities 

• Even sterk kiezen voor gezelschap als deelnemers in de Hoge Angst conditie met onbeperkt 

praten (eerste experiment) 

• Geen verschil tussen de Hoge-angst zwijgen en Hoge-angst beperkt praten. 

 

 

� Conclusie: ontvluchtingshypothese en cognitieve klaarheidshypothese zijn tegengesproken 

E.E.E.E. Directe angstreductie of angstevaluatie?Directe angstreductie of angstevaluatie?Directe angstreductie of angstevaluatie?Directe angstreductie of angstevaluatie?    

� Soms wordt het eerder besproken experiment van Wrightsman genomen als een experiment waar de 

twee hypothesen tegen elkaar worden afgezet. Dan is het vooral angstevaluatie is dat optreedt.  

 

� Maar: wat het experiment van Wrightsman vooral aantoont is dat het voor angstige mensen 

instrumenteel is om de eigen angst te evalueren en bij sommigen ook voor een angstreductie. Het 

toont echter niet aan dat mensen daarom voor gezelschap kiezen. 

 

� Het is ook mogelijk dat mensen zich niet realiseren dat gezelschap een angstevaluerende functie 

vervult en dat ze gezelschap opzoeken omdat ze bijvoorbeeld denken dat dit hun angst zal 

reduceren.  

 

6.5.3. Leidt angst altijd tot affiliatie? 

� Men slaagde er niet altijd in om de effecten van affiliatie op angst en van angst op affiliatie te 

repliceren. Daarom ging Schachter op zoek naar kenmerken van de deelnemers die zo’n effect 

konden modereren. 

� geboorterang heeft belangrijke rol 

 

� Verband tussen geboorterang en affiliatie? Instrumentele conditionering… 

• Eerstgeborenen: 

� Eerste tijd: iedereen zijn of haar best doet om het kind naar de zin te maken en om alle 

bronnen van ongemak uit te schakelen.  

� Vreugde bij komst van eerste kind groter dan die bij komst tweede kind � kind meer 

vertroetelt 

� Hierdoor leert het kind dat de afwezigheid van anderen ertoe leidt dat ongemak wordt 

opgeheven en dat er prettige zaken gebeuren. 

� Zelden negatieve bekrachtiging bij opzoeken van gezelschap (bv. speelgoed afgenomen, …) 

• Latergeborenen: 

� Minder bekrachtiging van het zoeken van contact en van het in aanwezigheid van anderen 

verblijven. 

� Competitie en overwicht van oudere broers of zussen die veel minder zachtzinnig met hun 

broertje of zusje omgaan dan de ouders.  

� Broers of zussen kunnen contact zoeken of in aanwezigheid van anderen verblijven 

bestraffen 

• Dus: eerstgeborenen hebben door instrumentele conditionering in relatief sterke mate geleerd 

dat de aanwezigheid van anderen positieve gevolgen heeft in angstaanjagende situaties, terwijl 

latergeborenen dat in minder mate hebben geleerd en in sterkere mate hebben geleerd dat 

aanwezigheid van anderen negatieve gevolgen kan hebben.  
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6.5.4. Honger en affiliatie 

� Schachter toonde aan dat zelfs honger, een gevoel waarvan we doorgaans aannemen dat het alleen 

maar tot een eetgedrag kan leiden en hoogstens tot gedrag dat instrumenteel is om te eten, net als 

angst tot affiliatie kan leiden. 

� Mensen blootgesteld aan lange voedseldeprivatie leidt dus tot allerlei onbekende lichamelijke 

gewaarwordingen. Om die nieuwe sensaties te kunnen evalueren, kunnen mensen bijna niets anders 

dan het gedrag van anderen in vergelijkbare omstandigheden te observeren – en dus om het 

gezelschap van die anderen op te zoeken.  

6.6. EXTERNE BEÏNVLOEDING VAN LICHAMELIJKE GEWAARWORDINGEN? 
� Schijnbaar “puur” interne prikkels zoals emotionele reacties worden bij nader inzien sterk bepaald 

door externe factoren. Daarnaast hangt gedrag dat op eerste gezicht louter bepaald wordt door 

specifieke interne prikkels, op zijn beurt vaak weer af van andere interne prikkels dan we geneigd 

zijn te denken en bovendien ook van externe prikkels.  

 

� Theorie van Pennebaker is ontwikkeld om te verklaren waardoor mensen soms lichamelijke 

gewaarwordingen ervaren waar geen duidelijke fysiologische basis voor bestaat, maar die ze op 

grond van het verbale of niet-verbale gedrag van anderen verwachten te voelen.  

6.6.1. De theorie van Pennebaker en Skelton 

� Interne prikkels: 

• Zijn waarneembaar 

• Vaak ambigu 

• Zoveel dingen in mensenlichaam, dat het onmogelijk is aandacht te besteden aan de veelheid van 

prikkels 

 

� Indien bewust aandacht aan besteden: 

• Vaststelling: mensen vaak geneigd om aan confirmatorische gegevensselectie en verwerking te 

doen. 

• Dus: wanneer mensen bepaalde verwachtingen hebben proberen ze die te toetsen door te 

zoeken naar en te letten op informatie die deze verwachting bevestigt. Daarbij letten ze niet of 

minder op informatie die tegen de verwachting ingaat, tenzij die informatie zo opvallend is dat 

ze die niet kunnen negeren.  

 

� Pennebaker en Skelton: aangetoond dat de perceptie van eigen interne toestanden een invloed kan 

hebben op de interpretatie van informatie over interne toestanden van anderen: 

• Onderzoek: pp onduidelijke registratie van iemands hartritme moeten beoordelen en zo nagaan 

op bepaald medicijn dat beïnvloede  

• Resultaten: de waarneming van hun eigen hartslag bepaalde mee de evaluatie over het medicijn  

 

� Sociale prikkels of interpretatie van sociale prikkels beïnvloeden: 

• De waarneming van interne toestanden 

• De interpretatie van sociale prikkels  

 

� Vicieuze cirkel: wanneer mensen hun interpretatie van sociale prikkels omzetten in verbaal of niet-

verbaal gedrag, kan deze waarneming op haar beurt ook weer tot sociale prikkels leiden die bij 

anderen de waarneming van hun interne toestanden beïnvloeden.  
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6.6.2. Externe beïnvloeding van de eigen subjectieve lichaamstemperatuur? 

� Dekmantel: experiment over effect van ultrasoongeluid op prestaties 

 

� Situatie: 

• Kleine sensor werd geplaatst die constant de lichaamstemperatuur meette 

• Voorbereiding: pp hoofdtelefoon op en temperatuursensoren geplaatst 

• Manipulatie: uitleg over effect van geluid (temperatuur stijgt, daalt of geen effect) 

• Meting: zelfbeschrijving temperatuur (verandering en aandacht verandering) 

• Manipulatiecontrole: objectieve lichaamstemperatuur  

 

� Resultaten: 

• Zelfbeschrijving: 

� Mensen met toename-conditie: kregen het warmer 

� Mensen uit controle-conditie: lichte stijging 

� Mensen uit afname-conditie: kregen het frisser  

• Pp geven toe dat ze vooral gelet hadden op wat ze verwachtten 

 

� Opmerking: 

• Temperatuur eigenlijk nooit echt stabiel 

• Ze schommelt rond het gemiddelde, maar deze schommelingen niet zo enorm groot 

• Pl zijn dan bij elke ppn schommelingen in kaart gaan brengen, en bleek dat hoe groter de 

schommelingen zijn, hoe vatbaarder de mensen zijn voor de gegeven info.  

 

� Kritiek: zelfrapportering over hoe ze hun temperatuur aanvaarden is niet echt goed, want: 

• Door het gebrek aan verbale vaardigheden 

• Verbaal gedrag gebeurt altijd in een bepaalde gedragssituatie � prikkels uit de omgeving 

kunnen verbale gedragingen uitlokken of inhiberen.  

• Door instrumenteel leren kunnen mensen geleerd hebben dat bepaalde verbale gedragingen 

doorgaans sociaal beloond worden en andere sociaal bestraft.  

 

� Hoe kan nu worden uitgesloten dat de zelfbeschrijvingen van de pp alleen vraageffecten waren?  

• In de eerste plaats wisten de pp dat hun temperatuur constant gemeten werd 

• De auteurs beschikten over bijkomende gegevens die aanduidden dat de waargenomen 

temperatuursstijgingen en dalingen daadwerkelijk op een fysiologisch en niet door de 

deelnemers te beïnvloeden basis berusten.  

� meten van de constante temperatuur  

� bij toename-conditie: sterke schommelingen in verwachte richting en deze rapporteerden een 

sterke verhoging  

� bij zwakke schommelingen: zelfbeschrijving werd er van geringe verhoging of verlaging 

gesproken 

� zelfrapportering door de deelnemers van veranderingen in hun lichaamstemperatuur degelijk 

een fysiologische basis hadden naarmate er objectief ‘iets’ gebeurde in hun lichaam.  

 

� Dit toont aan: 

• Respondenten gaan niet eenvoudig weg de antwoorden geven die ze denken dat de 

onderzoekers willen 

• Het mechanisme waardoor de mensen temperatuursverandering gingen voelen die hen 

voorgespiegeld was, inderdaad een confirmatorische gegevensselectie was.  
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7. Aantrekkelijkheid en gehechtheid 

7.1. INLEIDING 
� Gehechtheid is een de ervaren affectieve band met een gehechtheidobject en is moeilijk te 

beschrijven of te meten. 

• Dus: gehechtheid bestuderen dmv gedrag wanneer het gehechtheidobject tijdelijk of definitief 

weggenomen wordt 

• Bv. bij wegnemen het keuzegedrag of verbale reacties observeren om zo te zien of de affectieve 

band afneemt of toeneemt bij bv. herhaald contact.  

 

� Morele bezwaren bij gehechtheid bij mensen: 

• Dus: bij mensen gehechtheidobject als niet – sociale of levensloze prikkel 

• Of: onderzoek bij dieren  

 

� Gehechtheid: fylogenetisch determineerbaar? 

• Ja � mens via erfelijke wetmatigheden is uitgerust met een repertoire van onvoorwaardelijke 

sociale reflexen die de ontwikkeling van affectieve banden met medemensen binnen nauwe 

grenzen bepalen.  

• Nee � een kind dat niet opgevoed is door mensen of nooit in contact is gekomen met mensen, 

zou dan ook niet van nature uit affectief aangetrokken zijn tot de medemens.  

 

� Bij het studeren van deze fenomenen: quasi – sociale analyse 

• Zijn er redenen om de sociaal psychologische verklaringstheorieën en de bestuderende 

verschijnselen te beschouwen als 

� Wezenlijk of fundamenteel sociale theorieën of fenomenen 

� Quasi – sociale of eigenlijk niet wezenlijk sociale theorieën of fenomenen 

• Een sociale factor die eveneens geldt voor de verklaring van niet – sociale fenomenen, is eigenlijk 

slechts in schijn (quasi) een specifiek sociale factor, omdat die niet noodzakelijk verwijst naar 

een proces dat wezenlijk te maken heeft met bv. de affectieve band tussen leden van dezelfde 

soort. 

 

� Affectieve banden met verschillende soorten objecten: 

• Homosociale band: met dezelfde soort 

• Heterosociale band: met verschillende soort 

• Objectsociale: met een object, levenloos object 

• Autosociale: met jezelf  

 

7.2. SITUATIONELE BEÏNVLOEDBAARHEID VAN NATUURLIJKE GEHECHTHEID 

7.2.1. Exclusief heterosociaal contact sterker dan sociaal instinct?  

� Onderzoeksvraag: langdurig en exclusief contact met een andersoortig dier, is dat een voorwaarde 

voor het ontstaan van een affectieve band en zelfs van een uitgesproken voorkeur voor deze 

onnatuurlijke heterosociale levensgezel?  

� Onderzoek van Kuo 
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� Situatie: 

• Katten in homosociale isolatie grootgebracht 

• Vanaf 6e dag (na geboorte): moeder even weggehaald en gezelschap van rat of muis  

• Opmerking: nooit moeder een muis zien doden  

• Na het zuigen: pd 100 dagen met muis/rat in kooi opgesloten  

• Om de 4 dagen: rat/muis uit kooi gehaald en kreeg pd een bezoek van een “vreemde muis/rat” 

• Experimenteel gemanipuleerd: externe situationele (heterosociale) prikkels  

 

� Resultaten: 

• Geen enkel pd doodde een oude of nieuwe muis 

• Een kat met albinorat of albinomuis, ook geen wilde rat/muis doden  

 

� Conclusie: 

• Ruime prikkelveralgemening van het affectieve gedrag, want prikkels gegenereerd door een muis 

verschillen in vele opzichten van die van de albinorat.  

• De externe manipulatie van de individuele gedragsgeschiedenis van elk pd bepaalt of deze of 

geen kat al dan niet zal samenleven met andersoortige dieren.  

• Door externe heterosociale beïnvloeding kan men maken dat de kat: 

� De muis doodt 

� Zonder agressie met muis speelt 

� Bang is van de muis (via aversieve conditionering) 

• Gedrag verkennen op basis van het geheel van erfelijk meegegeven externe (sociale of niet-

sociale) beïnvloedingsmogelijkheden  

7.2.2. Snelheid en flexibiliteit van heterosociale gehechtheid 

� Onderzoek van Cairns en Werboff  

 

� Situatie: 

• Maand oude raszuivere pups van 5 verschillende rassen werden aselect in individuele hokken 

geplaatst met een volwassen konijn 

• Om de dag gedurende 18 minuten: 3 minuten weggenomen en 3 minuten teruggeplaatst 

• OV: contact (A), beperkt contact (B) of geen gezelschapsdier (C) 

• AV: gemiddeld verschil tussen jankdebiet tijdens aan- of afwezigheid van het konijn 

 

� Resultaten: 

• Conditie A: meest jankverschil bij wegname  

• Conditie B: significant meer jankverschil als in conditie C 

• Conditie C: gemiddelde verschillen schommelen rond de nulwaarde van de ordinaat 

 

� Conclusie: 

• De scheiding die bij het begin helemaal niet pijnlijk was, ook voor conditie A, is blijkbaar een 

bron van geconditioneerde aversieve prikkeling geworden.  

• De scheiding leidt niet alleen tot meer gejank, maar ook tot pogingen om het contact met het 

konijn te herstellen.  

• Waarom zo’n verschil tussen condities? De visuele, auditieve prikkeling is in conditie B mogelijk, 

maar het aanraken en aangeraakt worden lijkt wel een belangrijke, maar niet echt noodzakelijke 

voorwaarde te zijn, want ook in de beperkte samen conditie ontstaat er een affectieve band.  
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7.2.3. Hetero- en objectsociale voorkeur sterker dan sociale natuur? 

Onderzoeken van Cairns 

 

A.A.A.A. Experiment 1Experiment 1Experiment 1Experiment 1    

� Situatie: 

• Lammeren niet in sociale isolatie grootgebracht, maar 4 – 8 weken ongehinderd hechte 

homosociale banden konden ontwikkelen.  

• OV 1: isolatie met hond (B) of met ooi (A)  

• AV: T-doolhof met in de éne arm de hond en in de andere arm een schaap (op gelijke afstand 

van lam) 

 

� Resultaten: 

• Conditie A: 90% ging naar het schaap/ooi 

• Conditie B: 30% ging naar het schaap 

 

� Conclusie: 

• Heterosociale voorkeur is sterker dan sociale natuur 

• Niet kunnen zeggen dat lammeren niet weten wat ze missen, want ze hebben hun eerste 4 – 8 

weken bij schapen doorgebracht 

• Verklaring: externe situatie van langdurig exclusief contact van de B-lammeren met de hond 

� alle andere factoren werden immers constant gehouden over de condities heen  

 

B.B.B.B. Experiment 2Experiment 2Experiment 2Experiment 2    

� Situatie: 

• Na 4 à 5 maand met gezelschapsdier geïsoleerd te zitten � partnerruil  

• A-conditie kreeg een hond als gezelschap en B-conditie kreeg een ooi 

• 7 weken samenleven met nieuwe partner  

• Daarna weer getest in T-doolhof (moreel wreed: kiezen tussen oude of nieuwe partner) 

 

� Resultaten: 

• Conditie A: 30% ging naar schaap/ooi (oude partner) 

• Conditie B: 90% ging naar schaap/ooi (nieuwe partner)  

• Conditie B: sneller gehecht aan ooi dan aan hond 

 

� Conclusie: 

• Verklaring tragere gehechtheid: deze lammeren hebben sinds hun geboorte tot op de partnerruil 

nooit heterosociaal gezelschap gehad.  

• Bij schapen, zelfs met hun kudde-instinct, kan de affectieve gehechtheid beïnvloed worden door 

het langdurige contact en dat zowel 7 natuurlijke als niet-natuurlijke vormen van gehechtheid 

soepel omgewisseld kunnen worden, zonder tussenkomst van andere factoren dan langdurig 

contact.  
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C.C.C.C. ExperimenExperimenExperimenExperiment 3t 3t 3t 3    

� Situatie: 

• Homosociale en heterosociale gehechtheidobjecten werden vervangen door objectsociale 

prikkels.  

• 70 dagen lang exclusief contact met een TV-toestel dat ononderbroken geluidsprikkels en 

visuele prikkels genereerde 

• AV: T-doolhof met ooi en TV 

 

� Resultaten: 

• Significant minder dan de controleconditie de arm kiezen van de ooi 

• Wilden terug naar het tv-toestel ipv soortgenoot 

D.D.D.D. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

� Niet – homosociale voorkeur kan ontstaan tegenover een heterosociale prikkel als tegenover een 

objectsociale prikkel 

� Bij de negende week geen significant verschil meer tussen de experimentele en de controlecondities  

 

� Opmerking: resultaten voor de mens 

• Genetische determinatie van complexe gedragingen nemen toe naargelang we afdalen in de 

hiërarchie van de levende wezens: het gedrag van insecten is meer erfelijk bepaald dan dat van 

hogere zoogdieren.  

• De mens zelf is waarschijnlijk het wezen dat erfelijk geprogrammeerd is met de grootste 

situationele beïnvloedbaarheid en beïnvloedingsmacht.  

• Wanneer we dan vaststellen dat bij schappen de sociale aanhankelijkheid via psychologische 

processen situationeel als heel flexibel bepaalbaar en omkeerbaar zijn, dan lijkt het wel 

verantwoord te stellen dat: 

� Sociale gehechtheid bij de mens niet berust op een genetisch specifiek sociaal 

gedragsprogramma 

� Sociale - voorkeursgedragingen kunnen worden benaderd als quasi – sociale verschijnselen 

die meebepaald worden door meer algemene psychologische factoren. Langdurig contact 

speelt hierbij een grote rol.  

7.2.4. Contactconditionering los van versterkingscontingenties  

� Proef van Cross, Halcomb en Matter en ontworpen vanuit de invalshoek van imprinting of 

contactconditionering.  

 

� Situatie: 

• Albinoratten tijdens eerste 52 dagen van hun leven: 12 uur lang blootgesteld aan muziek 

• OV: muziek van Mozart of van Schönberg of geen muziek 

• Na manipulatie, 2 weken zonder muziek. 

• AV: 

� Concertvloer met twee beweeglijke helften 

� Ene helft (als erop staan): Mozart 

� Andere helft (als erop staan): Schönberg 

� Deel (als erop staan): geen muziek  

� Opmerking: muziek nog nooit eerder gehoord, wel van de componist eerder gehoorde 

muziek  

� Hoe gemeten dan? Verblijfsduur op een bepaald deel van concertvloer  
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� Resultaten: 

• Mozart – ratten: significant meer luisteren naar Mozart dan naar Schönberg 

• Schönberg – ratten: meer luisteren naar Schönberg dan naar Mozart, maar niet significant 

• Controleconditie: meer luisteren naar Mozart dan naar Schönberg, maar niet significant 

 

� Conclusie: 

• Object als “muziek van Mozart” wordt door meer herhaald contact, aantrekkelijk zonder enige 

versterkingscontingentie.  

• Het gaat hier om de ontwikkeling van een levenloos gehechtheidobject, dat net als levende heter 

of homosociale objecten, door louter herhaald contact de macht verwerft om niet 

onvoorwaardelijk door de soort meegegeven affectieve band te laten ontstaan te bestendigen (op 

een flexibele en omkeerbaare wijze).  

 

7.2.5. Contactconditionering, autosociale en homosociale gehechtheid  

Vraag: of het aannemelijk zou zijn te onderstellen dat het herhaald contact met het eigen zelf ons zou 

kunnen helpen om een beter inzicht te verwerven in de prille ontwikkeling van homosociale 

voorkeursrelaties.  

 

A.A.A.A. Salzen en Cornell: geverfde kuikentjes Salzen en Cornell: geverfde kuikentjes Salzen en Cornell: geverfde kuikentjes Salzen en Cornell: geverfde kuikentjes     

� Situatie:  

• 24 uur – oude kuikentjes werden geverfd 

• OV:  

� groen, rood of geen verf (gele kleur dan) 

� 8 dagen leven: alleen, met zelfde kleur – kuikens (aantal: 2) 

• AV: Y-testdoolhof met drie zichtbare sociale groepjes (3 rode, 3 groene of 3 gele) 

 

� Resultaten: 

• De geïsoleerd opgevoede kuikentjes gaan veel minder vlug naar één van de drie testgroepjes 

gaan 

• 5 keer meer geïsoleerde dan sociaal opgevoede kuikentjes waren die binnen de beschikbare 10 

min helemaal geen sociale voorkeur uitbrachten en dus alleen bleven 

• De sociaal opgevoeden hadden een sterke voorkeur voor kuikentjes met eigen groepskleur  

 

� Conclusies: 

• Aangezien de geïsoleerde kuikentjes nooit aan andere kuikentjes werd blootgesteld, kunnen we 

besluiten dat ze tijdens die 8 dagen zodanig gehecht waren aan de eigen lichaamskleur, dat deze 

elfgehechtheid een meebepalende factor werd van de homosociale voorkeur.  

� lichaamskleur weten door drinkbakjes: weerspiegeling (experimenteel vastgesteld)  

� indien geen weerspiegeling werd de sociale voorkeur voor kleurgenoten niet meer vastgesteld 

• Men veronderstelt dus dat we door herhaald contact niet alleen gehecht kunnen raken aan het of 

de andere, maar ook aan prikkels gegenereerd door het eigen zelf.  

• Indien het pd meer blootgesteld was aan de eigen kleur van veren, dan zou die kleur bij de 

testsocii de discriminatoire stimulus bij uitstek worden voor het toenaderingsgedrag.  
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B.B.B.B. Pratt en Sackett: gestoorde aapjes Pratt en Sackett: gestoorde aapjes Pratt en Sackett: gestoorde aapjes Pratt en Sackett: gestoorde aapjes     

� Situatie:  

• OV: 9 maanden geen contact (A), enkel visueel en auditief contact (B) of onbeperkt contact (C) 

• Deze leiden tot drie gedragsrepertoires: 

� A: gestoord 

� B: licht gestoord 

� C: normaal 

• AV: alle drie condities kregen na 9 maand de kans om, na 5 minuten louter visueel en auditief 

contact, op bezoek te gaan bij één van de drie potentiële partners.  

� meting door het gemiddelde aantal seconden dat het pd bij de uitverkoren socius blijft binnen 

de toegemeten tijd 

 

� Resultaten: 

• A realiseerde het minste contact met normaal opgevoeden, C het meeste contact ermee 

• Elke categorie kiest duidelijk meer voor contact met pd die op zichzelf lijken 

 

� Opmerking: 

• Het is niet perse zo dat de gelijkenis een grote rol speelt, het kan ook zijn dat het verschil tussen 

beide partners een belangrijke rol speelt.  

• Het zou kunnen dat het de nieuwe prikkels zijn die functioneren als aversieve of afstotende 

prikkels en die dus bepalen met wie men lang of zelf kortdurend contact vermijdt.  

• Maar of het nu gaat om sociale aantrekking of afstoting, het blijft fascinerend vast te stellen dat 

ook apen selectief affiliëren met soortgenoten die een met pd gemeenschappelijk 

gedragsverleden hebben 

� door gedrag geproduceerde prikkels waaraan het pd zich door de externe omstandigheden 

zelf al affectief heeft kunnen hechten.  

 

7.3. EVALUATIEF GEDRAG EN ZAJONCS HERHAALDE BLOOTSTELLING 

7.3.1. Inductieve veralgemening van evaluatief bloot – contacteffect 

A.A.A.A. Zajonc: Turkse woordenZajonc: Turkse woordenZajonc: Turkse woordenZajonc: Turkse woorden    

� Situatie: 

• 2 seconden een Turks woord bekijken 

• Dekmantel: leren uitspreken van vreemde woorden 

• Woorden gemiddeld affectief neutraal 

• OV: aanbiedingsfrequentie: 0 – 1 – 2 – 5 – 10 – 25  

• Daarna te horen dat de Turkse woorden iets goed of iets slechts betekenen  

• Dan nog eens de 10 (eerder geziene) woorden en 2 (nooit gezien) woorden beoordelen 

• AV: hoe negatief of hoe positief de woorden werden beoordeeld  

 

� Resultaten: voor elk van de 12 woorden is de gemiddelde gunstigheid van de geraden betekenis 

hoger na hoge (5 – 10 – 25) dan na lage (0 – 1 – 2) aanbiedingsfrequentie  
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� Conclusie: 

• Hoe een woord er ook mag uitzien of klinken, het is voldoende dat de prikkel meer frequent 

werd aangeboden, opdat zijn affectieve betekenis meer positief zou worden. 

• Het is bovendien zo dat de gunstigheid van de evaluatieve reactie een lineair positieve functie is 

van de aanbiedingsfrequentie.  

 

B.B.B.B. Saegert, Swap en Zajonc: meisjesexperiment Saegert, Swap en Zajonc: meisjesexperiment Saegert, Swap en Zajonc: meisjesexperiment Saegert, Swap en Zajonc: meisjesexperiment     

� Situatie: 

• Meisjesstudenten samen in labo werken 

• OV:  

� Aantal contactperiodes van 40 sec 

� Viessmakende scheikundige oplossingen proeven of lekkersmakende  

• AV: hoe leuk ze elkaar vonden  

 

� Resultaten: 

• Aantal contactperiodes: gemiddelde interpersoonlijke attractiviteit is een rechtstreekse functie 

van het herhaald contact.  

• Soort oplossing: de toename van de sociale aantrekkelijkheid is niet afhankelijk van de 

aangenaamheid van de ruimere context waarin ontmoetingen plaatshadden.  

� indien wel zo: naarmate meer contact, aantrekkelijkheid dalen bij viessmakende oplossingen  

C.C.C.C. ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

� Waarom het gemanipuleerde contact zo kort? Bij langdurig contact zouden andere factoren dan het 

blote herhaalde contact een effect kunnen hebben op de evaluatieve reactie.  

 

� Herhaald contact is, volgens Zajoncs, al op zich een voldoende voorwaarde voor een gunstige 

beoordeling van het object. Het is niet een noodzakelijke voorwaarde en er is evenmin aangetoond 

andere factoren die de toename van de attractiviteit niet zouden kunnen afremmen of in de hand 

werken.  

 

� Dus: opletten met het hanteren van de bloot-contacthypothese voor het verklaren van verschijnselen 

waarbij contact slechts de gelegenheid of discriminatieve prikkel vormt en waarbij allerlei andere 

factoren een positieve of negatieve inwerking op evaluatief gedrag kunnen hebben.  

 

D.D.D.D. Andere experimentenAndere experimentenAndere experimentenAndere experimenten    

� Zajonc: een volslagen onbekende Pat Milligan hield geen verkiezingstoespraken, had geen 

programma en verscheen nergens in het publiek. Wel stond er op iedere hoek: “driemaal hoera voor 

Pat Milligan”. 

� grote overwinnaar van de verkiezingen 

 

� Grush: onder bepaalde voorwaarden kon 83 % van de winnaars voorspeld worden op basis van een 

analyse van het herhaalde contact dat de kiezer, vooral via massamedia, met de verkozene had. 

 

� Schaffner: twee veldexperimenten ivm de blootstellingsfrequentie van de naam van politieke 

verkiezingskandidaten en het aantal op die naam uitgebrachte stemmen. 

� de frequentie waarmee een naam aan de kiezers aangeboden werd is een significante predictor 

voor het aantal stemmen, onafhankelijk van andere middelen aangewend in dezelfde 

verkiezingscampagne.  
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7.3.2. Hypothetisch-deductieve toetsing van een responscompetitiehypothese  

� Theorie van Harrison  

 

� Onderstelt wordt dat een nieuwe prikkel/object meestal niet echt nieuw is voor een persoon, omdat 

bepaalde componenten van de prikkel in het verleden al deel uitmaakten van een object waarop wel 

een dominante respons verworven werd. Vooral waneer het gaat om heel jonge of primitieve 

objecten, kunnen we veronderstellen dat verschillende componenten van die prikkel, via 

prikkelveralgemening, gelijktijd vroeger verworden responstendensen zullen activeren.  

 

� Hypothese: een nieuwe prikkel leidt tot een toestand van responscompetitie, die bij onderstelling 

gepaard gaat met een aversieve opwinding of spanning. Deze onaangename toestand sorteert twee 

effecten: 

• De nieuwe prikkel gaat relatief ongunstig geëvalueerd worden 

• De persoon zal de nieuwe prikkel proberen te exploreren of verkennen zodat deze 

responscompetitie zal afnamen.  

 

� Dus: eerste contact met een prikkel leidt tot een responscompetitie, gepaard met aversieve 

opwinding, zoadat de nieuwe prikkel door de persoon negatief geëvalueerd zal worden.  

 

� Drie toetsbare hypotheses: 

• Herhaald contact leidt tot daling van responscompetitie (A) 

• Herhaald contact leidt tot daling van opwinding (B) 

• Een daling van responscompetitie leidt tot een meer positieve evaluatie van dezelfde prikkel (C) 

 

A.A.A.A. Toetsing van hypothese AToetsing van hypothese AToetsing van hypothese AToetsing van hypothese A    

� Proef van Harrison (ongeveer die van turkse woorden, alleen dan met chinese letters) 

 

� Situatie: 

• Na frequentiemanipulatie kregen de ppn onverwacht de opdracht om bij elke prikkel een vrije 

associatie te geven.  

• AV: de latentie van die vrije associaties werd gebruikt als maatstaf voor de onderstelde 

antwoordcompetitie: 

� Hoge competitie: verschillende responstendensen even sterk � langer duren vooraleer één 

respons dominant wordt en als vrij associatiewoord uitgebracht te worden  

� Lage competitie: één bepaalde responstendens vlugger uitgebracht worden � latentie voor 

de vrije associatie korter 

• Prikkels werden gecontrabalanceerd � latentietijd niet samenhangen met de gemakkelijkheid of 

moeilijkheid waarmee men welbepaalde karakers mee zou kunnen associëren 

 

� Resultaten: latentietijd voor vrije associatie bij de Chinese karakters met hoge aanbiedingsfrequentie 

was duidelijk lager 

� bevestiging hypothese A 
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B.B.B.B. Toetsing van hypothese CToetsing van hypothese CToetsing van hypothese CToetsing van hypothese C    

� Proef van Matlin 

 

� Proef: 

• Aanbiedingsfrequentie werd constant gehouden, zodat enkel de relatieve grootte van 

responscompetitie als OV gemanipuleerd zou worden. 

• Ppn kreeg zinledige woorden die ze hardop moesten uitspreken 

• Woorden: 

� Drie stimuli: dezelfde lettergreep beklemtoont 

� Drie stimuli: twee verschillende lettergrepen beurtelings onderstreept 

� Drie stimuli: de drie lettergrepen beurtelings onderstreept  

� Drie stimuli: niets onderstreept 

• Alle woorden drie maal aangeboden 

• Experimentele manipulatie van de responscompetitie duidelijk want binnen elke pp: 

� 3 prikkels waarmee slechts 1 respons verbonden waren (lage competitie) 

� 3 prikkels waarmee 2 responsen verbonden waren (midden competitie) 

� 3 prikkels waarmee 3 responsen verbonden waren (hoge competitie)  

• Dan alle 12 woorden opnieuw aangeboden en 6 nieuwe woorden. 

• AV: 

� De gunstigheid van de betekenis van de Turkse woorden evalueren 

� Woorden rangschikken naar hun aantrekkelijkheid  

 

� Resultaten: 

• Hogere responscompetitie: laagste gunstigheid, zowel voor de betekenis als voor de 

aantrekkelijkheid  

• Geen verschil tussen de gunstigheid van de reactie op woorden met lage antwoordcompetitie en 

met woorden zonder antwoordcompetitie 

C.C.C.C. Toetsing hypothese BToetsing hypothese BToetsing hypothese BToetsing hypothese B    

� Kritiek: bepaalde prikkels werden opvallend veel en anderen opvallend weinig aangeboden. Elke 

snuggere pp zal wel kunnen raden wat de pl wil.  

 

� Toetsing dmv volgende predicties: 

• 1 – het gaat om een effect dat de pp naar eigen willekeur kan beïnvloeden en dat het 

contacteffect dus niet zal optreden wanneer de affectieve gedragsreactie niet langer onder 

willekeurige gedragscontrole staat  

• 2 – Het gaat hier om een intra-pp verschijnsel, dus frequenties zo manipuleren dat pp niet kan 

weten dat er verschillende frequenties aangeboden worden.  

 

� Experiment voor weerlegging – 1 – 

• Zajonc 

• Situatie: 

� Opwinding gemeten door psycho – alvanische reactie 

� Herneming van turkse woorden experiment 

� AV: PGR werd gemeten tijdens de eerste 10 sec na het verschijnen van een prikkel  

• Resultaten: Voor elk Turks woord daalde de gemiddelde onwillekeurige PGR naargelang het 

aantal eerdere aanbiedingen van hetzelfde woord hoger lag 

• Opmerking: resultaten niet te wijten aan het feit de pp rustiger zou worden tijdens verloop van 

proef, want indien nieuw woord op het einde is er ook nog steeds een even sterke PGR.  
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� Experiment voor weerlegging – 2 – 

• Moreland en Zajonc 

• Situatie: 

� Hernemen van Turkse woorden experiment  

� Alleen pp in elk van de verschillende frequentiecondities alle woorden evenveel aangeboden 

� Interproefpersonenopzet: alle condities kregen een andere frequentieaanbieding (3, 9 of 27)  

� Zo: pp niet weten dat frequentie werd gemanipuleerd  

• Resultaat: bij de condities waarin alle prikkels meer frequent werden aangeboden, stelde men 

vast dat de gemiddelde evaluatie van deze prikkels meer positief was dan die van de condities 

waarin de ppn met alle prikkels minder in frequentie waren gekomen.  

 

� De bevredigende resultaten bij de weerleggingtoetsen van dit soort opmerkingen maken het dus wel 

aannemelijk dat de verklaring van het evaluatieve gedrag op basis van het gemanipuleerde herhaalde 

contact, niet gezocht dient te worden bij vraagkenmerken en/of sociale wenselijkheid.  

 

D.D.D.D. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

� Wanneer we de totnogtoe behandelende experimentele bevindingen in hun geheel beschouwen, ziet 

het er toch naar uit dat we hier te maken hebben met een belangrijke universele en fundamentele 

wetmatigheid, die implicaties heeft voor de ongemeen grote verscheidenheid van gedragsreacties 

waarbij herhaald contact een grote rol speelt.  

 

� Het feit dat de toename van het contacteffect langzaam vertraagt, betekent niet noodzakelijk dat het 

heel hoge frequenties geen enkele verandering meer zouden teweegbrengen in de affectieve 

gehechtheid.  

 

� De responscompetitiehypothese steunt uiteindelijk op een reductie van negatief affect en dat lijkt 

wel een magere basis te zijn voor het verklaren van positieve diepe gehechtheid. Toch lijkt het ons 

verantwoord te stellen dat het contact met een niet – nieuwe prikkel precies bevredigend is omdat 

het niet meer gepaard gaat met responsconflict en negatief affect.  

 

7.3.3. Affectieve discriminatie sneller dan cognitieve? 

� Indien vertrouwd zijn met iets ook zou impliceren dat een persoon bekend is met of dat het object 

de persoon bekend voorkomt (en dus verwijst naar cognitieve discriminatie) krijgen we wel 

problemen met de eerste schakel van de hypothese van Zajonc en Harrison.  

� herhaalde blootstelling is verschillend van subjectief vertrouwd zijn met …  

 

A.A.A.A. Wilson en muzieWilson en muzieWilson en muzieWilson en muzie    

� Situatie: 

• Rechteroor: tekst waarin woord voor woord werd gezegd en ondertussen moest pp adhv wat ze 

hoorden een tekst verbeteren 

� schaduwtaak eiste volledig hun aandacht op 

• Linkeroor: 3 melodieën die elk 5 keer werden aangeboden (zonder waarschuwing vooraf) 

• 3 andere melodieën werden nooit aangeboden tijdens herkenningstaak  

• AV: onderscheiden van nieuwe en oude melodieën + hoe aangenaam ze melodie vonden 
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� Resultaten: 

• Geen onderscheid kunnen maken tussen de nieuwe of de oude bij experimentele conditie, bij de 

controle-conditie (zonder aandachtstaak) konden ze dit perfect 

• Oude melodieën werden veel aantrekkelijker beoordeeld dan de nieuwe melodieën  

• Hoofdeffect van objectief oude vs nieuwe prikkels is significant, terwijl dit niet is voor de 

onderscheiding van oud en nieuw 

 

� Conclusie: het is dus niet nodig dat je een melodie herkent als een melodie die je al gehoord hebt of 

waarmee je vertrouwd bent, opdat je ze aantrekkelijker zult vinden. 

� het is op zich genoeg om herhaald zintuiglijk bloot gesteld te worden aan de prikkel  

B.B.B.B. KunstKunstKunstKunst----Wilson en Zajonc: achthoeken Wilson en Zajonc: achthoeken Wilson en Zajonc: achthoeken Wilson en Zajonc: achthoeken     

� Situatie: 

• 20 onregelmatige rechthoeken onderverdeeld in 10 van A (oude) en 10 van B (nieuwe) 

• Elk van de prikkels A werd 5 maal aangeboden tijdens eerste deel zodanig dat accurate 

herkenning onmogelijk is (conditie 1) 

Elk van de prikkels B werd 5 maal aangeboden tijdens eerste deel zodanig dat accurate 

herkenning onmogelijk is (conditie 2) 

• Daarna: opdracht om vergelijkingen te maken tussen prikkels van reeks A en reeks B  

• AV:  

� herkenning  

� affectieve voorkeursreactie 

� hoe zeker van antwoord (zeker (3p), halfzeker (2p) en gok (1p) 

� Resultaten: 

• Bij beide condities geen onderscheid maken tussen oud en nieuw 

• Hoe zeker ben je van je antwoord bij: 

� Affectieve discriminatie: 2.29 

� Cognitieve discriminatie: 1.60 

� Dus: pp meer vertrouwen in hun affectieve als in hun cognitieve oordelen  

• Wanneer het herkenning of voorkeursantwoord eigenlijk een gok is, dan blijken zowel de 

herkennings- als voorkeursreacties dicht bij toevalsniveau te liggen. 

• Wanneer de pp herkenning met min of meer zekerheid of met zekerheid poneert, discrimineert 

hij cognitief helemaal niet beter dan wanneer hij zijn herkenningsoordeel subjectief beschrijft als 

gok.  

• Waaneer de pp subjectief min of meer zeker is dat hij de ene achthoek verkiest boven de 

anderen, dan blijkt die affectieve voorkeur ook veel meer onder stimuluscontrole te staan van het 

objectief herhaalde contact.  

� Conclusie: 

• Het zelfvertrouwen bij de taal van het hart ligt dus meer in de greep van externe 

stimulusaanbiedingen dan het zelfvertrouwen bij de taal van het verstand.  

� wanneer de pp zelfzeker het éne verkiest boven het andere, kunnen we concluderen dat de 

kans groter is dat die pp meer contact het met het verkozene dan met het niet-verkozene  

• Dus: affectieve reacties hebben voorrang op cognitieve reacties ( niet bewust van deze voorrang) 

• Het hart slaagt erin een onderscheid te maken tussen objecten die voor het verstand niet te 

onderscheiden zijn 

• Voorkeur onderstelt dus geen voorkennis 

• Affectieve reactie heeft een chronologische prioriteit op de cognitieve herkenningsreactie, in 

deze zin dat de affectieve reactie vlugger dan de cognitieve herkenningsreactie in de greep of in 

de macht komt van prikkels, gegenereerd door het object waarmee het individu in contact komt.  
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7.3.4. Contactconditionering: een bron voor versterkers van 

gehechtheidsgedrag? 

A.A.A.A. GrierGrierGrierGrier    

� Pd: pasgeboren kuikens 

 

� Situatie: 

• Prenatale beïnvloeding door aanbiedingen van eenzelfde luide fluittoon  

• 6 uur na geboorte: keuze tussen oude en nieuwe prikkel  

 

� Resultaten: 

• Kuikens van de experimentele conditie leggen tweemaal zoveel afstand in de richting van de 

oude geluidsprikkel dan in de richting van de nieuwe.  

• Kuikens uit de controle conditie hadden geen enkele voorkeur voor één van de twee 

geluidsprikkels  

 

� Ander deel: 

• Bewegende speelgoedkip liep rond: 

� Zonder muziek (A) 

� Met nieuwe muziek (B) 

� Met oude muziek (C)  

• Resultaten van volggedrag: 

� 5.35 voor A 

� 10.07 voor B 

� 15.21 voor C 

• Dus: een bewegend voorwerp is op zich al een discriminatieve stimulus, maar de oude 

geluidsprikkel is een secundaire versterker die het debiet van volggedrag doet toenemen.  

 

B.B.B.B. De Casper en FiferDe Casper en FiferDe Casper en FiferDe Casper en Fifer    

� Deel A 

� Situatie: 

• In kraamkliniek en registeren van stem van verschillende moeders 

• Uren na bevalling gaan testen  

• AV: zuigdebiet van de boreling tijdens horen van stem (vreemde stem of moederstem)  

 

� Resultaat: 

• Het gedrag van de borelingen kwam zeer significant onder controle te staan van de moeder-

eigenschappen van geluidsprikkels 

• Uitbrengsfrequentie van het ritme dat de moederstem produceerde nam sterk toe  

� bv. bij versnellen van zuigen � moederstem � sneller gaan zuigen 

� bv. bij vertragen van zuigen � moederstem � trager gaan zuigen  

 

� Deel B 

� Situatie: 

• Via hoofdtelefoon prikkel A (geluid) afgewisseld met prikkel B (stilte) 

• Helft van pp:  

� Sneller zuigen onder prikkel A � onmiddellijk moederstem (prikkel A is discriminatieve 

stimulus) 



 84

� Sneller zuigen onder prikkel B � onmiddellijk vreemde stem (S-delta voor eigen 

moederstem)  

• Andere helft: 

� Stilte-prikkel was discriminatieve stimulus 

� Geluid-prikkel was S-delta  

 

� Resultaten: 

• Zuiggedrag onder SD was 24% groter dan zuiggedrag onder S-delta 

• Voorkeur voor de stem van de moeder  

 

C.C.C.C. CasperCasperCasperCasper    

� Belang van duur van het herhaald contact aangetoond in een experiment waarbij zes vaders een 

viertal uur per dag tegen hun pasgeboren baby’s moeten praten. 

 

� Resultaten: 

• Na paar dagen onderscheid tussen vaderstem en vreemde stem, geen voorkeursreactie 

• Na enkele weken: uitgesproken voorkeur voor stem vader  

 

� Het verschil in ontwikkeling van gehechtheid aan vaders vs moeders stem geeft steun aan de 

onderstelling dat de blootstelling aan moeders stem tijdens de prenatale situatie deze gehechtheid 

bevorderde.  

 

� Ander experiment: 

• Laatste 6.5 weken van zwangerschap een gedichtje voorlezen (moeders) 

• Na geboorte: duidelijke voorkeur voor dat gedicht  

 

D.D.D.D. ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

� Het zijn de externe omstandigheden van de baby die gezorgd hebben voor herhaald contact, die de 

affectieve voorkeur voor deze of gene prikkel hebben meegebracht. 

 

� De eigen moederstem, via contactconditionering, is een gehechtheidobject geworden dat duidelijk 

de macht verworven heeft van een versterker van elk gedrag dat instrumenteel is om dit 

gehechtheidobject te produceren. De versterker heeft door de ontogenetische omstandigheden zijn 

versterkende macht verworven en is dus niet fylogenetisch als specifieke onvoorwaardelijke prikkel 

meegegeven.  

� daarom noemen we hem een secundaire of voorwaardelijke prikkel 

 

� Net als bij de instrumentele conditionering van elk operant gedrag stijgt hier het debiet van een 

arbitrair gedrag omdat dit voor de baby het op dat moment enig beschikbare middel is om macht of 

gedragscontrole te verwerven op het horen van die auditieve prikkel.  

 

� We menen ook dat het proces van contactconditionering (exposure learning) niet alleen belangrijk is 

om de ontwikkeling te begrijpen van bepaalde banden bij affectieve gehechtheid, maar dat dit 

proces ook een belangrijke rol vervult als schepper van een grote verscheidenheid van versterkers, 

waarmee in principe onbeperkte veelheid van operante gedragingen gedefinieerd of geselecteerd, 

geboetseerd en in stand gehouden kan worden.  
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� Afvragen of we voor elk gedrag, niet te doen hebben met een gehechtheidgedrag en voor elk 

prikkelpatroon of het niet gaat om een gehechtheidobject. Zowel het idool (object) als het ritueel 

(gedrag) zijn inderdaad initieel arbitrair. 

Argumenten: 

• Een arbitraire, oorspronkelijk neutrale prikkel kan via herhaald contact een gehechtheidobject 

worden 

• Het is niet nodig die prikkel onderkend wordt van andere prikkels die onze voorkeur wegdragen 

• Gedragsreacties kunnen verworven en in stand gehouden worden door controle die ze uitoefenen 

op het verschijnen en niet verdwijnen van niet-gehechtheidobjecten  

• Deze gehechtheidgedragingen moeten in hun fenomenale verschijningsvorm geen gelijkenis 

vertonen met wat voorwetenschappelijk ervaren wordt als een symptoom van aanhankelijkheid, 

voorkeur of gehechtheid.  

 

7.4. AANHANKELIJKHEID EN ZACHT TACTIEL CONTACT: THE NATURE OF LOVE 

7.4.1. Contactcomfort, filiale aanhankelijkheid en geborgenheid  

� Proef met makaak-aapjes + harde of zachte moeder 

• resultaat: voorkeur voor zachte moeder 

• � Harlow: zachte kunstmoeders geven meer dan comfortabele hangsteun: de band die ontstaat 

tussen beide is ongelooflijk sterk gelijkend op die van een mensenkind en mensenmoeder 

• Wanneer plotse schrik aangejaagd � direct naar zachte moeder 

• Geen verschil tussen het affectieve gedrag van aapjes opgegroeid bij de natuurlijke vs de zachte 

kunstmoeder 

 

� Conclusie van Harlow: 

• Zonder de factor van comfortcontact zal er een zwakke gehechtheid ontstaan, als er dan al een 

is.  

• Gehechtheid is belangrijk voor de gehechtheidsontwikkeling van het aapje 

• Het voeden of verzorgen speelt geen rol in de ontwikkeling van gehechtheid 

 

� De resultaten geven een kritiek op Freud: sociale dimensie van de mens wordt gerelateerd, bij Freud, 

aan de libidoneuze orale contacten met de moederborst, die op hun beurt uiteindelijk gesteund gaan 

op de primaire vitale bevrediging van hongerbehoeften.  

 

� Kritiek: er is inderdaad bewezen dat het voeden voor gehechtheid geen grote rol is, maar is er 

bewezen dat comfortcontact wel nodig is voor gehechtheid?  

 

7.4.2. Comfortcontact: noodzakelijke voorwaarde voor gehechtheid? 

� Experiment van Harlow en Zimmermann 

 

� Situatie: vier aapjes werden vanaf de geboorte uitsluitend bij de harde of uitsluitend bij de zachte 

moeder opgevoed.  

 

� Resultaten: 

• Gemiddeld tactiel contact: 

� Aapjes met zachte moeder hangen méér uren per dag aan hun kunstmoeder dan aapjes met 

harde moeder.  
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� Ontwikkeling van gehechtheid met harde moeder is trager 

� Gemiddelde met zachte moeder hoger dan gemiddelde met harde moeder 

• Schriktest: 

� Aapjes met harde moeder vinden ook veiligheid en geborgenheid 

� Gemiddelde met zachte moeder hoger dan gemiddelde met harde moeder  

 

� Conclusies: 

• Voeding, in contrast met contactcomfort, noch noodzakelijke, noch voldoende voorwaarde is 

voor de ontwikkeling van affectief gedrag. 

• Het is wetenschappelijk onverantwoord te stellen dat Harlow bewezen heeft dat contactcomfort 

een noodzakelijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van sociale gehechtheid.  

• Wat wel feiten blijven: 

� Indien keuze: liever zachte moeder 

� Bij harde moeder minder aanhankelijk als bij zachte moeder  

 

7.4.3. Quasi-sociale analyse van contactcomfort 

� Mogelijke externe oorsprong van een voorkeur voor zacht tactiele prikkels? 

• Het eigen zelf is uiteraard een voortdurend aanwezige prikkelbron waaraan elk individu 

onvermijdelijk het meest herhaald blootgesteld werd en waaraan het zich dus ook, in al zijn 

prikkelmodaliteiten, affectief kan hechten.  

• Niet contactcomfort, maar een ontstane voorkeur voor tactiele prikkels van de eigen 

zachtbehaarde huid, waarmee het aapje relatief het meest frequent herhaald contact mee had en 

die via prikkelveralgemening leiden tot gehechtheidgedrag met andere eveneens tactiele 

prikkelende objecten.  

 

� Argumenten: 

• Voorkeur voor bewegende boven statische zachte kunstmoeder: het aapje werd lang voor de 

geboorte heel frequent blootgesteld aan kinestetische prikkels zodat het gedrag massaal leidt tot 

massale productie van zacht tactiele plus kinestetische prikkels meer versterkt en beter 

instandgehouden wordt dan gedrag dat slechts leidt tot zachte statische prikkels. 

• Voorkeur voor warme moeder: in baarmoeder was het herhaald contact ook warm � uitbrengen 

van gehechtheidgedrag tegenover een voorafgaandelijk bestaand voorkeursobject in autosociale 

context 

• Experiment eerst geen gezicht, dan wel, aapje terug geen gezicht maken: natuurlijke 

gelaatstrekken hebben op zich geen onvoorwaardelijke controle op aanhankelijkheid. Het aapje 

had zich via contactconditionering affectief gehecht aan een kunstmoeder met een kaal houten 

gezicht en leerde gedrag uitbrengen dat instrumenteel was voor het herstellen van het contact 

met het oude gehechtheidobject. 
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7.4.4. Herhaald contact, visuele geborgenheid en de grens met het andere  

� Proef van Zajonc, Markus en Wilson  

 

� Situatie: 

• Kuikens worden geboren in donker en blijven daar gedurende hele proefopzet 

• Aangeboden prikkels zijn 4 soorten objecten: groene kegel, rode balk, gele bol en blauwe 

wigvormige balk  

• OV: frequentie van aanbieding objecten: 

� Controle conditie: geen enkel object 

� Experimentele condities: 0 (vreemde moeder), 2 (lage frequentie), 8 (midden frequentie) en 

32 (hoge frequentie) 

• Telkens een aanbieding van 25 minuten en 5 minuten ertussen 

• AV: noodgepiep tijdens testfase (koude temperatuur) van 13 minuten  

 

� Resultaten: 

• Controle conditie: geen verschil in aantal noodgepiep tijdens aanwezigheid of tijdens 

afwezigheid van objecten 

� verlicht object heeft van nature geen kalmerende invloed op noodgepiep van kuikentjes 

• Experimentele conditie: bij alle kunstmoeders sterk verminderd (evenveel) noodgepiep  

 

� Waarom ook vreemde moeder troost? 

• Tijdens eerste levensdag: onvermijdelijke contiguïteit tussen warme kooitemperatuur en de 

visuele prikkels van de laag-, midden- en hoogfrequente moeders. 

• Via prikkelveralgemening 

• Dus: iets nieuws kan dus wél voor warme geborgenheid zorgen en dathelemaal niet op 

voorwaarde dat dit nooit eerder gezien object gelijkt op iets moederachtigs of dat het van nature 

uit aversieve kou zou doen afnemen, maar wel op voorwaarde dat het individu door 

omstandigheden de kans kreeg voorafgaandelijk herhaalde malen blootgesteld te worden aan 

iets zichtbaars.  


