
Liefde maakt je echt: favoriete televisiepersonages worden gezien als “echt” in een 

sociaal vergemakkelijkt paradigma 

 

Geleend v/d media, communicatie en psychologische literatuur voor parasociale of 

unilaterale relaties voor mediafiguren, onderzoekt het huidig onderzoek het 

onderliggend proces van antropomorfisme van favoriete televisiepersonages.  2 

studies testte de hypothese dat affectie van individuen voor televisiepersonages hun 

perceptie v/d werkelijkheid voorspelt. In een studie rapporteerden deelnemers hun 

perceptie en gevoelens tegenover hun favoriete televisiepersonages of een gelijk 

familielid, een personage dat ze niet leuk vinden en verstrekten de resultaten met 

initiële steun voor hun hypothese. In en 2e studie, werden deelnemers passief 

blootgesteld aan een afbeelding van hun favoriete televisiepersonage of ter 

controle aan een personage waar ze niet zo van houden terwijl ze goed geleerde 

en nieuwe motorische taken vervulde. In dezelfde lijn met klassieke sociale 

gevonden faciliteiten demonstreerden deelnemers faciliteiten in de aanwezigheid 

van hun favoriete personage (versus een personage waar ze niet zo van houden) bij 

de goed geleerde taken en belemmering bij de nieuwe taken. Deze studies stellen 

voor dat gevoelens voor de personages een belangrijke rol kunnen spelen bij het 

aanmoedigen van antropomorfismen of televisiepersonages. 

 

“Wat is echt” vroeg het Konijn op een dag, “betekent het dingen hebben die 

binnen in je zoemen en naar buiten komen?” “echt is niet hoe je bent gemaakt,” zei 

het Paard. “het is iets dat je overkomt. Wanneer (iemand) van je houdt…, niet alleen 

om je te “playen”, maar echt van je houdt, dan wordt je echt.” 

 

Televisiepersonages als identieke 

Bovenstaande conversatie tussen 2 speelgoedjes over “echtheid”, niettemin 

afgeleid uit een klassiek kinderverhaal, stelt een centrale vraag in de studie van 

menselijke kennis. Wat veroorzaakt een niet-menselijk doel om als echt behandelt te 

worden? Onderzoekers hebben lang genoteerd dat de menselijke tendens om niet-

menselijke agenten te doordringen met menselijke emoties, intenties en karakters, 

maar weinig werk wordt gevestigd of antropomorfisme kan volledig worden 

uitgelegd door de kwaliteiten van het doel alleen of een gevoel van waarnemers 

over het doel moet gezien worden als een rekening. Een breed onderzoeksvel 

demonstreert dat “hoe een is gemaakt” in termen van oppervlakkige gelijkenis voor 

mensen is een robuuste predictor van antropomorfisme. Bijvoorbeeld, beide niet-

menselijke dieren en machines die menselijke ogen en gezichten hebben lijken meer 

op mensen dan hun minder menselijke tegenhangers. Hiermee kunnen we 

vergelijken dat het instinct van konijnen dat “dingen die zoemen binnenin je” je echt 

maken als verdienste. Menselijke bewegingen verschijnen om menselijke 

aantrekkingskracht aan te moedigen – zoals bedoelingen, zelfs in hele jonge 

kinderen. 

Aldus, de morfologische eigenschappen van een doel verschijnen om belangrijk te 

zen bij het determineren v/h menselijk denken, of door levenloze voorwerpen of niet-

menselijke dieren. Hoe dan ook, spelen de gevoelens v/d waarnemer ook een rol? 

Hoewel een zou kunnen aangeven dat gevoelens een sterke aantrekking voor een 

niet-menselijk object hebben, wees zijn eigen kat, auto, computer, zou een mens 

kunnen steunen, deze assumptie is niet empirisch onderzocht. Enkele studies hebben 

deze vraag behandeld omdat een deel vereist ontwarrende aantrekking voor 

familie en gelijkenissen. Bewaar het volgende scenario: als ik mijn hond met meer 

menselijke gedachten en gevoelens doordring dan de hond van mijn buren, kon 



een sterkere affectie voor mijn hond doordringen, of als alternatief, kon het ook zijn 

omdat ik meer familie ben met mijn hond dan met die v/d buren of zelfs omdat ik 

ervoor gekozen heb mijn hond, gebaseerd op eigenaardige menselijke 

overwegingen, zoals de gelijkenis in verschijning aan mezelf. Voor onze kennis, 

onderzocht een enkele studie aspecten van mensen en aantrekking terwijl ze hun 

familiebanden onderhouden. In deze studie wijzen Kiesler en Kiesler (2004) willekeurig 

deelnemers toe om een “rots voor huisdieren” voor zichzelf en voor potentiële kopers 

en ze vonden dat degene die initieel de rots voor zichzelf ontworpen, ze met meer 

persoonlijkheid doordrongen zoals ze zelf zijn en ongewild tot een versie kwamen 

voor een productlijn. Bovendien, de omvangrijke deelnemers rapporteerden dat hun 

rots positieve emoties opwekte, geassocieerd was met tegenzin in een productlijn. 

Hoewel dit werk potentieel suggestief van een associatie tussen aantrekking en 

mensen is, omdat de focus v/h werk eerder bij het gedrag v/d consument ligt dan bij 

mensen en aantrekking, hun associatie was niet onmiddellijk getest. 

 

Het huidig werk poogde om meer direct de relatie weer te geven tussen aantrekking 

en mensen. Om dit te doen, kapitaliseren we binnen de bestaande literatuur in 

parasociale relaties (of “parasociale interactie”) en onderzochten individuele 

responsen om een favoriet televisiepersonage versus familie maar geen favoriet 

televisiepersonage. De studie van parasociale interactie verkent een speciale zaak 

van mensen, de tendens om mensen in dienst te nemen met fictieve 

televisiepersonages alsof het echte collega‟s waren. De notie dat mensen relaties 

vormen met mediapersonages is bestudeerd door de media en communicatie 

litteratuur al bijna sinds de uitvinding v/d TV. Horton en Wohl (1956) hebben het 

gemunt op de term “parasociale relaties” om deze eenzijdige relaties te beschrijven 

met mediafiguren en bekijken hen als een strategisch potentieel verstrekkend “de 

sociale en psychologische geïsoleerde met geluk om te genieten van een elixir van 

gezelligheid”. 
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Zelfs hoewel sterke parasociale relaties niet constant worden gevonden onder de 

eenzame en sociale isolatie( e.g., Rubin, Perse, & Powell, 1985), onderzoekt men 

voorstellen die parasociale relaties kunnen motiveren, als laatste een deel dat 

behoort tot de behoeften. Bijvoorbeeld, parasociale aantrekking wordt beïnvloed 

door aantrekkingsstijlen (Cole & Leets, 1999).toevoegend, dispositionele zaken 

moeten positief gecorreleerd zijn met de intensiteit van individuele parasociale 

relaties in dezelfde nationale representatieve relatie als Amerikaanse volwassenen. 

(Knowles, 2007). Aldus, verschijnt er dat parasociale relaties gezocht of 

geïdentificeerd worden als laatste in een deel, in de bediening van behorende 

behoeften (zie ook Gardner, Pickett, & Knowles, 2005). 

 

Interessant is dat recente theorieën betreffend, mensen zijn beginnen na te denken 

over de potentiële rol van behorende behoeften. In een recent overzicht door Epley, 

Waytz en Cacioppo (2007), een model met 3 factoren is voorgesteld dat een groter 

mens voorspeld met een omvang dat (1) menselijke kennis toegankelijk en 

toepasselijk is voor het doel; (2) waarnemers gemotiveerd zijn om effectieve sociale 

agenten te zijn, en belangrijk; (3) waarnemers een gebrek aan gevoel van sociale 

verbondenheid met andere mensen hebben. De rol van sociale behoeften in het 

menselijk denken wordt verder gedemonstreerd in het werk van Epley, Waytz, Akalis, 

& Cacioppo (2008), die laat zien dat eenzame individuen er meer van houden hun 

huisdier als mens te bekijken. De literatuur over parasociale interactie en de literatuur 



over antropomorfisme verschijnt aldus om samen te komen bij het benadrukken van 

het belang van het begrijpen van motieven en personages van de waarnemer in 

een toevoeging van eigenschappen aan het doel. De focus van het huidig 

onderzoek was de rol v/d waarnemer zijn affectie beoordelen die grotere menselijke 

gedachten veroorzaakt en gedrag met fictieve televisiepersonages. De verkenning 

van parasociale relaties met televisiepersonages kan een ideale zaak van 

ontwarrende voorkeuren voorstellen in beoordeelde effecten op mensen. Gegeven 

blootstelling aan een televisiepersonage neemt plaats in de grenzen van het letten 

op een particuliere show, we kunnen antwoorden vergelijken met een favoriet 

personage met andere gelijke familieleden van hetzelfde tv-programma, aldus we 

de blootstelling constant houden. Bovendien, hoewel programma‟s variëren in 

termen van “echtheid” of hun fictieve gebieden ( the Simpsons vs. The Friends‟ New 

York koffiehuis), personages in hetzelfde programma zijn afgebeeld met hetzelfde 

echtheidsgehalte (de cartoon afbeeldingen van Homer en Marge zijn even ongelijk 

aan echte mensen, zoals Rachel en Phoebe beide even gelijk zijn aan echte 

menselijke acteurs). Aldus, om aan te geven dat een favoriet personage wordt 

waargenomen als meer “echt” dan een ander in hetzelfde programma, wil dat 

voorstellen dat steun voor de hypothese dat voorkeuren of affectie voor een doel, 

hierboven en verder de impact van morfologie of vertrouwdheid, geassocieerd kan 

worden met mensen. 

 

2 studies waren aldus geleid om de associatie tussen liefde en het waarnemen van 

echtheid te verkennen in het domein v/d parasociale relaties met tv-personages. De 

eerste studie onderzocht niet-gegradueerden die vragen beantwoordden 

betreffende de waargenomen echtheid van hun favoriete personage of een ander 

personage dat in hetzelfde programma verschijnt. De vragenlijst beoordeelt ook 

vertrouwdheid met het personage (een dieptepunt van kennis over de gewoontes 

v/d personages, gedragingen en achtergrond), laat gelijkenissen met het 

personage zien en het inter-persoonlijke houden van een personage.  De 2e studie 

gebruikt een meer impliciet onderzoek van “echtheid” door patronen van gedrag te 

controleren, die typisch geassocieerd zijn met de blootstelling aan een levend 

menselijk publiek. 
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Tv-personages als gelijke 

Specifiek, onderzochten we of blootstelling aan een favoriet personage, sociale 

gemakken kon induceren en belemmeren een grotere graad dan niet-favorieten. 

Een eeuw geleden, Triplett (1898) toonde dat individuen simpele motorische taken 

presteerden (e.g., een draaiende staaf en spoel) sneller wanneer in het bedrijf van 

anderen dan wanneer ze alleen zijn, en sindsdien, hebben vele onderzoekers studies 

geleid hoe het publiek impact kan hebben op een taak. In hun meta-analyse van 

241 studies, Bond en Titus (1983) vond men evidentie dat zuivere blootstelling aan 

een publiek prestaties op goed geleerde taken bevordert en prestaties op nieuwe 

taken hindert. Het gebruik v/h sociale facilitatie paradigma verstrekt een unieke 

blootstelling van gedrag van de diepte van “menselijke-dingen waar van gehouden 

wordt” representaties voor menselijk onderzoek. Na dat alles, hoewel veel 

verklaringen voor sociale facilitatie en belemmering effecten hebben doorgestuurd, 

strekken zich uit over de invloed van fysiologische arousal op de dominante 

responsen, om vrees te evalueren, om waarnemingen uit te dagen of te 

behandelen (e.g., Zajonc, 1965, Baumeister, 1982; Blascovitch, Mendes, Hunter, & 

Saloman, 1999), allen zijn akkoord dat de waarneming van de co-aanwezigheid van 



andere personen belangrijk zijn om effecten te produceren. Aldus, om de omvang 

die een fictief favoriet tv-personage ervaart als een echte persoon, was een 

hypothese opgesteld dat hun “aanwezigheid” in de kamer (afgebeeld door een 

afbeelding, vertoont een dichtbijzijnde computer achtergrond) zal leiden tot grotere 

sociale facilitatie en belemmering dan de aanwezigheid van een niet-favoriet 

personage. 

 

Studie 1 

Het doel van studie 1 was om individuen de „percepties v/d personages‟ en 

“echtheid” te laten verkennen in functie van hoeveel ze v/d personages houden. 

Alle deelnemers gaven lijstten hun favoriete tv-personage op (e;g., Phoebe), uit een 

tv-programma (e.g., Friends), en een ander personage uit hetzelfde programma 

(e.g., Chandler). De deelnemers werden ad random toegewezen aan de favoriete 

conditie en werden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun favoriete 

personage (Phoebe), en degene die toegewezen werden aan de niet-favoriete 

conditie vulde dezelfde vragenlijst in over het 2e niet-favoriete personage 

(Chandler). Over het algemeen benadrukten de vragen de perceptie v/d 

deelnemers de antwoorden over hun eigenaardig favoriete of niet-favoriete 

personage. Specifiek, benadrukten de vragen de perceptie v/d deelnemers van de 

echtheid v/d personages (e.g., “zij/hij lijkt een echte persoon voor mij”), een 

voorkeur of boontje voor een personage (e.g., “zij/hij is hot”), dieptepunt van kennis 

en vertrouwdheid over het personage (e.g., “ik ken zeker haar/zijn gedragingen en 

waarden”). Belangrijk bij het vergelijken van favoriete en niet-favoriete personages 

bij hetzelfde tv-programma, beoordeelt dat de personages gelijk moeten zijn. 

Minacht deze gelijke blootstelling, verwachtten we dat een favoriet personage zal 

bekeken worden als zijnde meer “echt” dan niet-favoriete personages die 

verschenen i/h zelfde programma. Bovendien, bij het verkennen v/d associatie 

tussen diepte en kennis, gelijkenis, het houden van en de waarneming van echtheid, 

verwachten we te vinden dat hoe dan ook ofwel een personage was opgegeven 

als favoriet of niet, of er van een personage wordt gehouden, zou geassocieerd 

worden met waargenomen “echtheid”. 
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METHODE 

Deelnemers 

199 niet-gegradueerde deelnemers (106 vrouwen, 75 mannen, 19 niet bekend) 

vulde het onderzoek in hun introductie in de psychologische klas. 

 

Materialen en procedures 

Deelnemers vulden een reeks vragen in over vertrouwde tv-personages ingebed in 

een massatest onderzoekspakket. Eerst en vooral werden ze gevraagd de naam van 

hun favoriet personage te rapporteren, de naam v/h programma waarin het 

personage speelt en de naam v/d 2e personage in hetzelfde programma. Bij het 

beantwoorden v/d bijvragen werden de deelnemers ad random toegewezen aan 

de favoriete conditie waarin gevraagd werd naar een verwijzing van hun favoriet 

personage en degene die i/d niet-favoriete conditie terechtkwamen werden 

gevraagd te verwijzen naar hun 2e personage. Het onderzoek bevatte aangepaste 

items v/e blootstelling van parasociale aantrekking ( parasociale interactieve 

schaal; Rubin et al., 1985) ook bij nieuw geconstrueerde items. 5 specifieke vragen 

benadrukten waargenomen echtheid (e.g., “zij/hij lijkt voor mij een echte persoon,” 

“soms maak ik opmerkingen over hem terwijl ik naar het programma kijk” (α=.70); 9 



items benadrukken persoonlijke voorkeuren, e.g., “zij/hij is hot,” “ik voel me goed bij 

hem/haar, zoals wanneer ik bij vrienden ben” (α=.83); 9 items benadrukken kennis 

en/of vertrouwdheid met de personages, e.g., “ik weet waar hij/zij graag is,” “ ik ken 

zeker en vast zijn/haar gewoonten en waarden” (α=.86); en 2 items benadrukken 

gelijkenissen, iKe., “ik voel aan dat hij/zij en ik gelijkenissen hebben,” “ik kan mij met 

hem/haar identificeren” (α=.85). alle items waren beantwoord op een schaal van 1 

(sterk oneens) tot 5 (sterk mee eens). 

 

RESULTATEN EN DISCUSSIE 

De meerderheid v/d deelnemers noemde een favoriet tv-personage uit een komisch 

programma of een drama met dezelfde cast zoals „Friends, Grey‟s Anatomy, 24, Sex 

and the City of the Office‟ en dus kon gemakkelijk een 2e personage genoemd 

worden van hetzelfde programma. 85% v/d deelnemers gaf een personage op dat 

gespeeld werd door een menselijke acteur als hun favoriet (e.g., Meredith van 

„Grey‟s Anatomy‟), en de overgebleven 15 % v/d steekproef gaf een 

cartoonfiguurtje op (e.g., Stewie van „Family Guy‟). Of het favoriete of niet-favoriete 

personage was doorgegeven, werd gerepresenteerd door menselijke acteurs of 

cartoons was binnengekomen als een moderatorvariabele in alle analyses. 

4 werden gescheiden in 2 (personage: favoriet,niet-favoriet) x 2 (representatie: 

mens,cartoon) ANOVAs verkende kennis/vertrouwdheid met het personage, 

waargenomen echtheid v/h personage, hoeveel v/h personage wordt gehouden 

en gelijkenissen met het personage. Gegeven dat de favoriete en niet-favoriete 

personages waren geselecteerd uit hetzelfde programma, verwachtten we geen 

verschillen in algemene kennis of vertrouwdheid met de personages, en inderdaad, 

geen enkel personage of representatie, noch hun interactie kwamen tevoorschijn als 

significant, alle Fs<1, alle ps>.63. Met andere woorden, de deelnemers voelden een 

gelijke vertrouwdheid en kennis over de personages waarover ze vragen 

beantwoordden, naar kenen of het gerepresenteerd was door een menselijke 

acteur of een cartoonfiguur. 

 

Tv-personages als gelijke 

Minacht de gelijke vertrouwdheid, de identieke analyse onderzoekt de 

waargenomen echtheid v/d personages produceerde effecten voor zowel 

personage als representatie, maar geen interactie. Deelnemers zagen hun favoriet 

personage (M=2.58,SD=1.44)meer als echt dan hun niet-

favoriete(M=2.18,SD=1.58),F(1,196)=4.84,p<.05, en zagen de personages gespeeld 

door mensen(M=2.75,SD=.84)meer als echt dan 

cartoonfiguren(M=2.11,SD=2.24),F(1,196)=14.24,p<.05. dezelfde resultaten werden 

bekomen voor het houden v/e personage; deze analyse produceerde ook 2 

hoofdeffecten, maar geen interactie deelnemers hielden meer van hun favoriet 

personage(M=3.04,SD=1.40) dan van hun niet-favoriete (M=2.59, 

SD=1.54),F(1,196)=9.24, p<.05, en ze hielden meer van personages die voorgesteld 

werden door echte mensen(M=3.09,SD=.84) dan van cartoonfiguren 

(M=2.54,SD=1.96),F(1,196)=13.25,p<.05. Deelnemers herkenden zichzelf ook meer in 

hun favoriete personage (M=2.48,SD=2.10)dan in hun niet-favoriete personage 

(M=1.86,SD=2.52),F(1,196)=6.86, p<.05 en ze vergeleken zichzelf meer met mensen 

(M=2.38,SD=1.26) dan met cartoonfiguren (M=1.96,SD=3.07),F(1,196)=3.23,p<.07. 

Meer centraal in de huidige paper was de associatie tussen waargenomen echtheid 

en de diepte van kennis, gelijkenis en hoeveel je van de personages houdt. Bij de 

omvang heb je over het ene personage diepere kennis over de zijn gewoonten, 

gedragingen en achtergrond, en dat personage zal je meer als echt zien. 



Allerbelangrijkst, wensten we om te zien of  persoonlijke verschillen zijn tussen het 

houden van een personage toe te schrijven zijn aan waargenomen echtheid, of 

hierboven en verder enige effecten van diepte, kennis en gelijkenis zijn. Er liepen 2 

gescheiden lineaire regressielijnen die voorspellen dat perceptie van echtheid voor 

kennis, gelijkenis en het graag hebben zowel voor menselijke personages als voor 

cartoonfiguren wordt gerepresenteerd. Omdat we specifiek geïnteresseerd waren of 

we het houden v/e personage konden toeschrijven aan antropomorfismen, 

onderzochten we de toename in R2 gebruik makend van een hiërarchische 

regressie, zelfs nadat kennis en gelijkenis gecontroleerd werden. Zoals we kunnen 

zien in Tabel 1, kunnen we een grotere kennis v/d personages toeschrijven aan 

significante waargenomen echtheid voor zowel menselijke personages als 

cartoonfiguren, maar zelfs nadat kennis en gelijkenis waren binnengekomen, wordt 

het houden v/d personages toegeschreven aan een toegevoegd significant verschil 

in het voorspellen van waargenomen echtheid – voor beide menselijke personages 

(delta R²=.16,delta F(1,161)=52.86,p=.00) en voor cartoonfiguren (delta R²=.19,delta 

F(1,25) = 16.12,p=.00). 

Samengenomen stellen de resultaten van dit verkennend onderzoek voor dat 

favoriete tv-personages meer gezien worden als echte mensen dan niet-favoriete 

televisiepersonages. En bovendien dat deze perceptie van echtheid geassocieerd 

wordt met het houden v/e personage, zelfs nadat de bijdragen v/d vertrouwdheid 

en de gelijkenis onder controle worden gehouden met het personage. Interessant is 

dat patronen vergelijkbaar zijn voor personages die voorgesteld worden door 

acteurs en cartoons. Hoewel personages die over het algemeen voorgesteld 

worden als cartoon waargenomen worden als minder echt dan hun menselijke 

tegenhangers, favoriete en populaire personages worden niettemin meer 

waargenomen als echte mensen dan hun niet-favoriete of minder populaire 

tegenhangers. Uiteraard zijn de huidige resultaten slechts suggestief van de “liefde 

maakt je echt” hypothese. Studie 1 was enkel gebaseerd op het zelf rapporteren, en 

hoewel de deelnemers enkel het onderzoek in referenties voor hun favoriete of niet-

favoriete personage beantwoordden, konden ze een impliciete vergelijking 

gemaakt hebben vanwege de initiële rapportering van zowel favoriete als niet-

favoriete personages. Consequent gezien staan deze resultaten potentieel open 

voor een potentiële alternatieve verklaring. Toevoegend aan het natuurlijk 

onderzoek betekent dat de personages die als favoriete vs. 2e personage genoemd 

werden, konden variëren. Hoewel sommige personages evenveel gekozen waren 

als favoriet en als 2e (e.g., Rachel van „Friends‟), andere (e.g., Phoebe van „Friends) 

werden alleen als favoriet genoemd. Alle personages waren dus niet gelijk verdeeld 

over de favoriete en niet-favoriete categorieën, zoals de zaak dat we een 

ingespannen ontwerp gebruikten. Studie 2 was dus ontworpen om de vraag te 

minimaliseren en zich voor favoriete en niet-favoriete personages in te spannen. Om 

vraag naar personages te minimaliseren, was Studie 2 ontworpen om de individuele 

perceptie van tv-personages te benadrukken zonder onmiddellijk vragen te stellen 

over de personages. In plaats daarvan, kapitaliseerde Studie 2 op de klassieke 

bevindingen die door de „mere presence‟ de prestaties van andere personen 

mogelijk maakte voor simpele, goed geleerde taken en belemmering teweegbracht 

bij complexe, nieuwe taken. (e.g., zajonc, 1965). Een favoriet of niet-favoriet 

televisiepersonage was per ongeluk “aanwezig” in de kamer via een 

computerscherm. Schijnbaar nam deze deel aan de studie van motorische taken. 

Deelnemers namen aan 2 2-minuten overschrijftaken deel waarin ze nonsens 

moesten overschrijven, zowel met hun rechter- als met hun linkerhand in een 

gecontrabalanceerde volgorde. Favoriete tv-personages worden meer als echt 



waargenomen dan niet-favoriete, sociale facilitatie en inhibitie effecten moesten 

sterker zijn wanneer een eerder favoriet dan niet-favoriet personage aanwezig was. 

Studie 2 komt ook voor als een ingespannen ontwerp, verzekert dat elk tv-personage 

voorgesteld evenveel keer voorgesteld werd als favoriet dan als i/d controleconditie. 

Dus elk verschil tussen personages telde niet als en verschil in effect. 

 

Tabel 1. Studie 1 demonstreert hoe de omvang van kennis/vertrouwdheid, 

waargenomen gelijkenis aan een personage, en het graag hebben van een 

personage, de waargenomen echtheid voorspelt, los v/h doel dat het personage 

een acteur of cartoonfiguurtje was. 

Doel Toegeschreven 

voorspelling aan 

waargenomen 

echtheid 

β t 

Mens (N=164) Kennis/vertrouwdheid .15 2.51,p=.01 

 Gelijkenis .07 .94,p=.35 

 Populariteit .59 7.7,p=.00 

Cartoon (N=28) Kennis/vertrouwdheid .24 1.95,p=.06 

 Gelijkenis .18 1.44,p=.16 

 populariteit .58 4.02,p=.00 

 

Studie 2 

Enkel de aanwezigheid van een andere persoon, vergemakkelijkt de prestaties op 

goed geleerde taken en verhindert de prestatie op nieuwe taken. We hoopten de 

parallelle effecten te illustreren, gebruik makend van favoriete tv-personages. 

Favoriete tv-personages worden meer dan gezien als echte mensen dan niet-

favorieten, individuen die zich blootstellen aan een afbeelding van hun favoriete 

personage moeten beter presteren op een simpele, goed geleerde taak en slecht 

op een complexe, nieuwe taak dan individuen die aan een afbeelding v/e 

gecontroleerd niet-favoriet personage worden blootgesteld. 
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tv-personages als gelijke 

Deze voorspellingen werden getest door de manipulatie om passieve blootstelling 

aan een favoriet of niet-favoriet personage te controleren tussen subjecten en of het 

een nieuwe taak is of niet – binnen subjecten. 

 

METHODE 

Deelnemers 

71 niet gegradueerden (46 vrouwen, 25 mannen) namen deel aan de studie en 

kregen hier credits voor i/d plaats. Alles had plaatsgevonden in een vroegere 

uitgeprobeerde sessie waarin mensen hun favoriet tv-personage moesten noemen. 

Individuen die een duister favoriet personage opgaven (e.g., Balki van de Perfect 

Strangers) bevatten de studie niet omdat samenvallende blootstelling aan een 

afbeelding van personages in de studie verdachtheid opweken en door de 

duisterheid v/h programma, maakt de inspanning ook moeilijk. 

 

MATERIALEN EN PROCEDURES 

2 tot 6 weken na de voorgesteste sessie, namen de deelnemers deel aan de 

individuele studie in gesloten cellen. Op het computerscherm in de cel, werd een 

afbeelding van een tv-personage vertoond. Voor de helft v/d deelnemers, was deze 



afbeelding hun favoriete tv-personage. De andere helft v/d deelnemers waren i/d 

controleconditie en zagen een afbeelding v/e andere deelnemer zijn favoriete 

personage. Zoals ingespannen, bij het verzekeren dat elk tv-personage voorgesteld 

wordt als gelijk verdeeld i/d favoriete en controleconditie, houdt dat de prestaties 

van elke afbeelding v/e personage(e.g., maat, helderheid, levendigheid) gelijk over 

de condities. Om argwaan weg te nemen over de ongebruikelijke 

computerschermen, geeft de experimentator ongeduldig commentaar dat “deze 

mediastudie mensen afleidt” terwijl ze een groep deelnemers horen. Om deze 

coverstory verder te zetten, lag er een TV-gids en een bureaulevering rommelig op 

tafel en “Media Experiment” stond op de deur v/d kamer getapet. De 

experimentator haalde luid en duidelijk het opschrift neer terwijl de deelnemers hun 

toestemmingsformulieren invulden, maar liet de afbeelding op het computerscherm 

staan. 

Nadat de studie geïntroduceerd was als behorende tot motorische kwaliteiten, 

vroeg de experimentator de deelnemers om 2 overschrijftaken in te vullen. Elke taak 

bevatte 60 niets zeggende woorden (e.g., „ghusdmu, freants) en 60 lege vakjes. De 

deelnemers moesten zo snel mogelijk de nonsens overschrijven i/d lege vakjes en na 

2 minuten moesten ze stoppen. In een gecontrabalanceerde conditie, moesten 

deelnemers een goed geleerde taak invullen met de hand waarmee ze schrijven en 

een nieuwe taak met hun niet dominante hand. Na de 2 overschrijftaken, vulden de 

deelnemers en een meetschaal over hun gemoedstoestand in (PANAS; Watson, 

Clark, & Tellegen,1988), zowel voor demografie als handigheid. Geen enkele 

deelnemer zei dat hij even goed met zijn linker al met zijn rechterhand kon werken. 

 

RESULTATEN EN DISCUSSIE 

2 blinde onderzoeksassistenten telde het aantal woorden die juist waren 

overgeschreven per deelnemer voor elke taak. Deze data werden opgedeeld in 2 

condities (conditie: favoriet personage, controleconditie) x 2 (taak conditie: eerst 

nieuwe, eerst goed geleerde) x 2 ( type taak: goed geleerd, nieuw) ANOVA met 

conditie en taak conditie tussen subjecten, taaktype binnen subjecten en 

gemoedstoestand als samen variërend. Geen van beiden gemoedstoestanden 

(α=.92)noch de taakconditie hebben impact po de prestaties v/d overschrijftaak, 

alle FS<1.06, ns. Voorspelbaar was dat er een hoofdeffect was van taaktype, 

F(1,66)=45.81, p<.05, zoals dat deelnemers meer worden kopiëren met hun 

dominante hand/goed geleerde taak (M=33.90,SD=5.07) dan met hun niet 

dominante hand/nieuwe taak (M=10.98,SD=4.08). Belangrijker is dat de analyses een 

taaktype x interactie conditie hebben opgebracht, F(1,66)=4.19, p<.05. De prestatie 

v/d deelnemers werd vergemakkelijkt bij de goed geleerde taken wanneer ze 

werden blootgesteld aan hun favoriete tv-personage in vergelijking met de 

controlepersonages (M=34.96,SD=4.39 vs. M=32.84, SD=5059) en werd verhinderd bij 

de nieuwe taken vergeleken met een controlepersonage (M=10.59,SD=4.78 vs. 

M=11.36, SD=3.27). De significante interactie en vorm v/d betekenis zoals voorgesteld 

in Figuur 1steunt de notie dat individuen hun favoriete personage inderdaad 

verschijnt om behandeld te worden als “meer echt” dan niet-favorieten. 

Vergelijkbaar met een publiek van echte mensen, “publiek” van een favoriet tv-

personage verbetert de prestatie op goed geleerde taken en verhindert de 

prestatie op nieuwe taken. Belangrijk is dat de controleconditie ook een afbeelding 

van een tv-personage voorstelt, en past bij de controleprocedure. Elk verschil tussen 

afbeeldingen telt niet als een verschil in effect, zoals elk personage even vaak was 

gebruikt als favoriet of als niet-favoriet. Ook deze effecten kunnen niet gelden voor 

de gemoedstoestand v/d deelnemers. Uiteindelijk, in tegenstelling tot studie 1 waarin 



deelnemers zich bewust waren dat we de percepties van echtheid beoordelen en 

van een favoriet vergelijken met een niet-favoriet. Deelnemers i/d huidige studie 

geloven dat ze in een experiment met motorische taken waren en dat hun 

blootstelling aan afbeeldingen van tv-personages onbedoeld was. Bij het elimineren 

v/d vraag als een alternatieve verklaring, vond de sociale facilitatie bij de goed 

geleerde taken plaats en belemmering bij de nieuwe taken onder deze i/d 

aanwezigheid van een favoriet vs. Niet-favoriet tv-personage kan worden gezien als 

een steun voor de hypothese. 

 

Algemene discussie 

We begonnen dit onderzoek met dezelfde originele vragen, opgeheven door de 

velveteen Rabbit: wat heeft een doelwit nodig om echt te worden? Hangt echtheid 

alleen af van prestaties v/e doel of kan het gecreëerd worden van de gevoelens 

van de waarnemer? De resultaten van een huidige studie stellen de affectie v/e 

waarnemer voor, voor een doel dat een rol speelt in antropomorfisme. Fictieve 

televisiepersonages, of gerepresenteerd als cartoons of als acteurs, werden ervaren 

als meer echt naarmate de hoeveelheid ervan gehouden wordt. In Studie 1 was 

houden v/d doel geassocieerd met waargenomen echtheid sterker dan de diepte 

v/d waarnemer zijn kennis over het doel of de gelijkenis v/d waarnemer met het 

doel. Studie 2 toonde dat deze echtheid ook een grotere sociale facilitatie 

induceerde en belemmerende effecten in een motorische prestatie werden 

vergeleken met de aanwezigheid v/e niet-favoriet personage. In combinatie 

hiermee, stellen de bevindingen voor dat liefde (of op zijn minst, graag hebben) een 

doel echt maken. Natuurlijk, omdat we in beide studies rapporteringen van favoriete 

personages kapitaliseren, is het ook mogelijk (en plausibel) dat deelnemers kwamen 

om een initiële gunst zodat personages meer echt lijken voor hem. Hoe dan ook, het 

dwingt recent werk van Kozak, Marsh, & Wegner (2206) te manipuleren om van 

nieuwe menselijke doelen te houden en vond dat deelnemers dat toeschreven aan 

meer complexe cognitieve en emotionele eigenschappen (grotere 

meningentoeschrijvingen) om van anderen te houden of niet. De evidentie dat van 

iemand houden gelinkt kan worden aan grotere meningstoeschrijvingen voor 

andere mensen stelt voor dat één weg waardoor welke houden van geassocieerd 

kan worden met een groter antropomorfisme van fictieve doelen. Naatmate men 

meer houdt van en personage, leidt dat tot grotere toeschrijvingen aan de geest, 

doelen en emotionele complexiteit. Ze kunnen ook beantwoordt worden als meer 

“echt”. 

Belangrijker is dat de sterke associatie tussen ergens van houden en echtheid, hoe 

dan ook van een causale richting een groter inzicht kan aanbieden waarom de 

tendens voor antropomorfisme inkrimpt in een poging om in sociale behoeften te 

voldoen (Gardner en al., 2005; Epley, et al., 2008, deze kwestie). Naarmate er meer 

aantrekking is tot fictieve personages, dat maakt van hen meer echte vrienden, of 

dat antropomorfisme een religieuze entiteit is maakt hen meer echt aanwezig in een 

individueel leven. Dit verbetert het gevoel van aanwezigheid dat sociale zekerheid 

verzekert, wanneer actuele sociale connecties een gebrek zijn. Inderdaad, recent 

onderzoek in ons eigen lab heeft aangetoond dat de aanwezigheid van een 

favoriet tv-personage significant de negatieve impact van verwerping zowel bij 

zelfachting  als bij cognitieve prestaties reduceert, op een manier die opmerkelijk 

gelijk is aan herinneringen van echte vrienden en dierbaren. (Gardner & Knowles, 

2007). De mogelijkheid van een fictief personage om sociale verwerping af te weren, 

wordt het voor toekomstig onderzoek puzzelen om aan te tonen dat, wanneer 

iemand gehecht is aan een personage, ze meer zoals echte sociale doelen worden, 



en dus kunnen dienen als rol van sociaal vervangmiddel. Het huidige werk versterkt 

het belang van de waarnemer zijn personages die de menselijke behandeling van 

doelen voorspellen. 
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In hun recent overzicht, Epley et al. Stelden ze een 3 factoren model voor van 

menselijk denken dat het belang v/d sociale waarnemer benadrukt en de 

effectieve motivatie die toegevoegd wordt aan de kwaliteiten v/h doel in het 

aanmoedigen v/d menselijke representatie. Onze bevindingen, gefocust op de 

invloed en het gedrag v/d waarnemer, versterkt dit nieuwe model door te 

demonstreren hoe identieke afbeeldingen van tv-personages geassocieerd worden 

met significant verschillende menselijke goedkeuringen en gedragingen als een 

functie van de persoonlijke voorkeur v/d waarnemer om te houden v/e bepaald 

personage. Onze favoriete en niet-favoriete doelen in Studie 2 waren identiek in 

termen van zijnde 2-dimensionale representaties van fictieve personages. Ieder van 

hen had menselijke eigenschappen maar geen van hen vertoonde beweging. 

Individuele affectie voor deze fictieve doelen was voldoende om psychologische 

bevindingen te creëren, uit 2-dimensionale afbeeldingen, als nagedacht in 

blootstelling aan deze menselijke agenten die vormen van complex gedrag 

produceren, geassocieerd met actuele menselijke aanwezigheid. Hoewel de creatie 

van bevindingen van fictieve personages, psychologisch extreem lijken, in zijn kern, 

zijn deze effecten onderstreept als centraal principe van sociale kennis: één moet 

nadenken over een persoonlijke subjectieve realiteit, in toevoeging tot 

omgevingsmogelijkheden tot actie, om gedrag te verklaren en te voorspellen. Het 

feit dat 2 individuen een afbeelding kunnen zien van dezelfde fictieve agent en 

enkele één individuele – het eerste beeld van haar favoriete personage – neemt 

een sociale manier met een verder doel in dienst dat het belang v/h begrijpen van 

individuele cognitie versterkt en voorspelt in geconstrueerd sociaal gedrag. 

Inderdaad, de studie van hoe individuen soms sociaal antwoorden op niet-

menselijke entiteiten, verstrekken nieuwe mogelijkheden om de grensvoorwaarden 

van “sociale” cognitie te verkennen. De ontluikende literatuur wordt gelinkt aan 

antropomorfisme en parasociale interactie met onbevredigende sociale connecties 

(e.g., Gardner et al., 2005; Epley et al., 2008, deze kwestie; Gardner & Knowles, 2007) 

verstrekken een waardevol venster in de gemotiveerde sociale cognitie, zowel voor 

een machtig testament als voor de kracht van behorende behoeften. Een rijkdom 

aan onderzoek van gemotiveerde cognitie heeft geopenbaard hoe succesvol we 

zijn bij het vormen van percepties en herinneringen om onze zelfachting en positieve 

invloed te herstellen en te handhaven (zie Molden & Higgins, 2005, voor overzicht). 

Granted, veranderde attributies voor voorbije verwezenlijkingen en mislukkingen 

(e.g., Taylor & Brown, 1988), of motiveerde misvattingen over hoe vaak een tandzijde 

wordt gebruikt (Ross & Fletcher, 1985) lijken onbelangrijke illusies te vergelijken met 

waargenomen relaties met fictieve personages, maar gegeven het fundamentele 

belang van behorende behoeften (Maslow zag zichzelf als belangrijker dan 

achtingbehoeften) is het misschien geen verrassing dat we capabel zijn om 

perceptie van sociale connectie te beïnvloeden of te creëren in dienst van 

behorende regelgeving. Zoals de kleine jongen in „de Velveteen Rabbit‟ die afhing 

van zijn geliefde dier dat voor gezelschap zorgde gedurende zijn lange zieke 

periode. Deze resultaten laten zien dat affectie voor menselijke doelen hen mogelijk 

psychologisch „echt‟ kan maken, voldoende om hun aanwezigheid te voelen. 


