
Sociale psychologie: Onderzoeken  

 

Ader en Tatum Creativiteit en passief publiek : sociale 
activering (SA) 

Pessin Algemeen geldig effect van sociale 
belemmering: in andere 
omstandigheden/andere gedragingen =>  
onderzoek met woordlijsten (SA)  

Gates & Allee  Algemeen geldig effect van sociale 
belemmering: het optreden bij andere soorten 
=> onderzoek met kakkerlakken (SA) 

Gates & Masure  Algemeen geldig effect van sociale 
belemmering: het optreden bij andere soorten 
=> onderzoek met Shell – parkieten (SA) 

Travis  Invloed van publiek op oog – hand coördinatie 
(SA)  

Chen Sociale Facilitatie: algemeen geldig effect?  
Onderzoek met werkmieren (SA) 

Bayer  Sociale Facilitatie? Algemeen geldig effect ?  
Onderzoek met kippen (eetgedrag)(SA) 

Harlow Sociale Facilitatie? Algemeen geldig effect?  
Onderzoek met ratten (eetgedrag) (SA) 

Gates&Allee ; Ader&Tatum Ontsnappen aan aversieve prikkel wordt 
geinhibeerd door aanwezigheid van anderen 
(SA) 

Hosey, Wood , Thompson, Druck  Duizendpoten ontsnappen aan aversieve 
prikkel in Alleen/Met twee ? (SA) 

Guerins  Gaat onterecht ‘sociale Facilitatie’ gebruiken 
voor belemmering (SA) 

Bob Zajonc Theorie om sociale belemmering en 
bevorderingeffecten te verklaren  
(sociaal activeringstheorie) (SA) 

Karl Popper  Wetenschapsfilosoof: 
Benadrukt het belang van weerlegbaarheid (SA) 

Zajonc  Sales  Door de onderzoekers aangebrachte 
responshierarchie: onderzoek met Turske 
woorden (SA) 

Goldman Door de onderzoekers aangebrachte 
responshierachie: onderzoek dominante 
kleukvoorkeurresponsen. (SA) 

Martens  Sociale aanwezigheid leidt tot toename van 
activering.  
Onderzoek met transpiratietest (PSI) (SA) 

Bell, Loomis en Cervone  Sociale aanwezigheid leidt tot toename van 
activering. 
Onderzoek met bloeddruk meting (SA) 

Cottrell, Wack, Sekerak en Rittle Bloot – sociale aanwezigheid een voldoende 
voorwaarde? 
=> niet – toekijkend publiek sociaal activerende 
invloed door blote aanwezigheid?  (SA) 



Zajonc, Heingartner en Herman  Geniaal stringente deductieve toets: 
Kakkerlakken in E-doolhof (SAen Joseph) 

Markus  Kakkerlakken zijn inderdaad geen mensen:  
(labojas + schoenen aan/uit doen) (SA) 

Schmitt, Gilovich, Goore, Joseph   Kakkerlakken zijn inderdaad geen mensen: 
(naam eerst gewoon, dan achterste voren 
intypen + met cijfers ertussen) (SA) 

Aiello en Douthitt Grenzen aan sociale Facilitatie en inhibitie  

Edwards  1957 : klassiek attitudebegrip => attitude is de 
graad van positief op negatief affect die 
geassocieerd werd met een object (AG) 

Wicker  1969 : voorspelbaarheid open gedrag op basis 
van attitudemetingen (AG) 

Ajzen & Fishbein 1970, 1980 : theory of reasoned action (AG) 

Ajzen   Theory of planned behavior (AG) 

Leon Festinger  1957 : Cognitieve dissonantie theorie (AG) 

Brehm  1956 : postbeslissingsexperiment  (AG) 

Aronson en Carlsmith 1963: verleidingsexperiment (peuters) (AG) 

Festinger en carlsmith 1959 : leugenexperiment (AG) 

Cohen  1962 : onoprecht pleidooi – experiment  (AG) 

Nutin 1964 : kritische heruitvoering  van het 
leugenexperiment  

Helmreich en Collins  1968 : Audio – en video – experiment (AG)  

Nuttin en Beckers  1975 : the illusion of attitide change  
1969 : 1ste experiment (onoprecht pleidooi 
oud examensysteem) 
(AG) 

Kuo  1931 : exclusief heterosociaal contact sterker 
dan sociaal instinct? => experiment met katten 
(GA)  

Cairns en Werboff  1967 : snelheid en flexibiliteit van heterosociale 
gehechtheid => experiment met pups (GA)  

Cairns  1966 : heterosociale en objectsociale voorkeur 
sterker dan sociale natuur => experiment met 
lammeren (GA)  

Grier en anderen  1967 : contactconditionering los van 
versterkingcontingenties => experiment met 
kuikens (GA)  

Salzen en Cornell   1968 : Contactconditionering, autosociale en 
homosociale gehechtheid => experiment met 
gekleurde kuikens  (GA)   

Pratt en Sackett  1967 : contactconditionering, autosociale en 
homosociale gehechtheid => experiment met 
resusaapjes (GA) 

Zajonc  1968 : Inductieve veralgemening van een 
evaluatief bloot – contacteffect => Turkse – 
woorden experiment (GA)  

Saegert, Swap en Zajonc 1973 : algemeen geldige affectieve gevolgen 
van louter herhaald contact ? => experiment 
over sociale aantrekkelijkheid bij studentes als 
gevolg van herhaald contact  



Harmon – Jones en Allen  2001 : weerlegging van een artefactverklaring  
1ste implicatie: contacteffect kan alleen 
optreden bij gedragingen die de deelnemers 
naar eigen willekeur beïnvloeden, maar niet bij 
gedragingen die niet onder hun eigen 
willekeurige gedragcontrole staan  
=> experiment met foto’s (GA) 

Moreland en Zajonc  1976 : weerlegging van een artefactverklaring 
2de implicatie: contacteffect kan alleen 
optreden als dezelfde deelnemers blootgesteld 
worden aan prikkels met verschillende 
frequenties, want alleen dan kunnen ze 
vermoeden dat het om de frequenties gaat  
=> klassieke experiment hernemen met alle 

prikkels met eenzelfde frequentie vertonen 
(GA) 

Mita, Dermer, Knight 1977: subtiele specificiteit van het 
gehechtheidsobject  => experiment met foto’s  
(GA) 

Wilson 1979 : affectieve discriminatie zonder 
cognitieve discriminatie => experiment over 
herkennen van muziek bij een complexe taak 
die de volledige aandacht opeist (GA) 

Kunst – Wilson en Zajonc  1980 : affectieve discriminatie zonder 
cognitieve discriminatie => Zelfde experiment 
maar dan met visuele prikkels (GA) 

Harrison Responscompetitie hypothese:  
- Daalt responscompetitie door herhaald 

contact ? => experiment met Chinese 
karakters herhaald (GA) 

 

Matlin  1970 : 
-  Gaat responscompetitie gepaard met 

negatieve evaluatie ?  => experiment 
met Turkse woorden herhaald (GA) 

Zajonc 1969 :  
- Reduceert herhaald contact de 

aversieve spanning? => experiment met 
verandering in huidgeleiding (GA) 

De Casper en Fifer  1980 : contactconditionering: een bron voor 
versterkers van gehechtheidgedrag ?  
=> experiment met baby’s die moederstem 
prefereren (GA) 

Harry Harlow  1958 : contactcomfort en filiale 
aanhankelijkheid en geborgenheid  
=> experiment met makaak aapjes (GA) 

Hoorens  Louter eigendom of louter herhaald contact  
(GA) 
 

Nuttin Louter eigendom of plezier van de eerste 
schrijfprestaties  (GA)  



Leon Festinger  Sociale vergelijkingstheorie (IB) 

Schachter  Sociale vergelijking en emoties  

Schachter  1959: angst en sociaal gedraag  
Liever samen of liever alleen  
=> experiment met gemanipuleerde angst  (IB)  

Gump & Kulik  1997 : waarom leidt angst tot affiliatie?  
=> experiment waar angstniveau en al dan niet 

lotgenoot zijn gemanipuleerd werd (IB)  

Wrightsman  1960: samenzijn:  angstreductie of zelfevaluatie 
? => experiment met gemanipuleerde angst (IB) 

Schachter & Singer  1962 : sociale vergelijking en de aard van 
emoties => experiment met ‘suproxin – 
vitamine dat invloed heeft op de 
gezichtscherpte’ (IB) 

Gilbert, Giesler en Morris  1995 : Is sociale vergelijking nog algemener dan 
Leon Festinger dacht ? => experiment met 
gezichten op foto’s (IB) 

Elaine Hatfield  Theorie van de primitieve emotionele 
besmetting (IB) 

Lundqvist en Dimberg  1995 : imiteren we elkaar  => experiment over 
nabootsing van gezichten (IB) 

Dimberg, Thunberg, Elmehed  2000 : Imiteren we elkaar ? => sluiten de 
interpretatie uit van het feit dan mensen 
gezichten zouden nadoen omdat dit sociaal 
wenselijk is  (IB) 

Strack, Martin , Stepper  1988 : lachen, pruilen en blij zijn (Leidt gedrag 
tot emoties?)  (IB)  

Kellerman, Lewis, Laird 1989 : kijk eens diep in mijn ogen (leid gedrag 
tot emoties ? => experiment: als deelnemers 
gedwongen verliefd gedrag hebben vertoond, 
worden ze dan verliefd…? (IB) 

Neumann en Strack 2000 : komt emotionele besmetting 
automatisch en onbewust tot stand  ?  
=> experiment met ‘hoe studenten informatie 
verwerken’ (IB) 

Pennebaker en Skelton  1981 : externe beïnvloeding van de eigen 
subjectieve temperatuur (IB)  

Asch  1956 : basisexperiment van Asch => al dan niet 
autonoom antwoorden onder 
meerderheidsdruk (AM) 

Moscovici  Minderheidsparadigma   (AM) 

Milgram  Het paradigma van Milgram ( AM) 

Latané & Darley  - Het aantal omstanders en het signaleren van 
rook 
- Het aantal omstanders en hulpverlening aan 
een vrouw – in – nood  
- Het aantal omstanders en hulpverlening aan 
een bestolen vrouw  (AL) 

Darley en Batson Psychologische ontwikkeling van godsdienstig 
gedrag (predikant of samaritaan ? ) (AL) 

Ulrich en Azrin  Fysische pijn en agressie  (AGR)  



Svartdal 1995 : instrumentele conditionering  
=> ‘nauwkeurigheid schatten van de kracht die 
mensen uitoefenen op een voorwerp (MO) 

Len Berkowitz & Arnold Buss  Veel onderzoek over agressie bij de mens  
=> Buss – Berkowitz – paradigma  

Calhoun Ruimtegebrek en agressie  
=> experiment met overbevolking van ratten  

Berkowitz & LePage  Heeft de blote aanwezigheid van wapens een 
stimulerende invloed op agressie 

Berkowitz & Geen  Provocatie, agressieve film, 
prikkelveralgemening  
=> experiment : mogelijk effect van het zien 
van een agressieve film.  

  

  

 

SA = sociale activering  

AG = attitudes of gedrag  

GA = gehechtheid in aantrekkelijkheid  

IB = interne beroering  

AM = autonomie en machtsoverwicht  

AL = altruïstisch gedrag   

AGR = agressie 

MO = macht en onmacht  

 


