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Abstract 
 

Binnen het kader van deze verhandeling werd een online survey bij 1691 respondenten geanalyseerd 

en beschreven. Er werd op zoek gegaan naar de motivaties voor het spelen van Massively Multiplayer 

Online Role Playing Games (MMORPG), c.q. World of Warcraft (WoW). De onderzoekshypothese 

stelt dat het sociale aspect ingame als hoofdmotivatie voor het gamen kan gelden. Via een 

factoranalyse werden acht motivaties gedefinieerd: ‘escapisme’ (α= 0,694), ‘opwinding’ (α= 0,654), 

‘sociale contacten in WoW’ (α= 0,794), ‘zelfvoldoening’ (α= 0,758), ‘immersie’ (α= 0,765), 

‘vaardigheden’ (α= 0,907), ‘sociale contacten in real life’ (α= 0,739) en als laatste ‘harde competitie’ 

(α= 0,771). De motivatie ‘sociale contacten in WoW’ komt slechts op de derde plaats. Doch, 89% van 

de respondenten vindt het multiplayeraspect belangrijk. Daarenboven zou 67,4% van de respondenten 

niet deelnemen aan WoW indien er geen mogelijkheid tot ingame communicatie was. Het belang van 

het sociale aspect blijkt substantieel te zijn en kan derhalve niet geminimaliseerd worden. 

Via een K-means clusteranalyse op de gevonden motivaties werd getracht vier soorten gamers te 

segmenteren. Deze vier clusters verschillen echter alleen op het vlak van de grootte van de motivatie, 

er zijn geen profielen te vinden. Omtrent de items over avatars werden er twee dimensies gevonden: 

‘avatar identification’ (α= 0,749) en ‘avatar importance’ (α= 0,826). Door een groep ‘High Avatar 

Involvement’ en ‘Low Avatar Involvement’ te onderscheiden kwamen interessante verschillen tussen 

deze groepen naar voor. In functie van avataridentificatie vormen deze resultaten ongetwijfeld een 

aanzet voor verder onderzoek. 
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Inleiding 

 

Al lange tijd ben ik gefascineerd door het gamen. Tijdens de opleiding communicatiewetenschappen 

werd deze fascinatie omgezet in nieuwsgierigheid naar de drijfveren van het gamen. Wat drijft iemand 

om urenlang achter een computerscherm te zitten, afgezonderd van het ‘echte’ leven?  

Met het –foutieve- beeld van de stereotiepe eenzame gamer in het achterhoofd ging een wereld voor 

me open wanneer ik kennis maakte met de MMORPG’s (Massively Multiplayer Online Role Playing 

Games), meer bepaald ‘World of Warcraft’ (WoW). Dit is een game waarin wereldwijd meer dan 11 

miljoen spelers samen gamen, guilds vormen, opdrachten uitvoeren,… Kortom, een game waar 

voortdurend de mogelijkheid tot sociale interactie bestaat; een interactie die quasi als verplichting 

geldt indien men de hogere levels wenst te bereiken. Daarenboven stelt Copier (2007) dat games een 

deel zijn geworden van het sociale netwerk van jongeren. Daarom wordt in deze verhandeling een 

antwoord gezocht op de onderzoeksvraag of de hoofdmotivatie voor het spelen van WoW de sociale 

interactie ingame is. Via een online survey wordt nagegaan wat de motivaties zijn voor het gamen. Er 

wordt uitgegaan van de hypothese dat er sociodemografische verschillen zijn op de gemiddelde score 

per motivatie. Aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat dé gamer niet bestaat, wordt in deze 

verhandeling tevens de hypothese getoetst dat er vier verschillende soorten gamers bestaan, 

gesegmenteerd o.b.v. de gevonden motivaties.  

Deze verhandeling is opgedeeld in twee luiken: het theoretisch en empirisch luik. In het eerste luik 

worden vooreerst enkele theoretische benaderingen beschreven die relevant zijn voor 

gamingonderzoek. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de geschiedenis en begripsomschrijving van 

MMORPG’s. Nadien wordt nagegaan welke motivaties reeds aangetoond zijn in bestaand onderzoek. 

Een overzicht van de verschillende typologieën voor de soorten gamers komt daarna aan bod. Dan 

wordt dieper ingegaan op de literatuur omtrent de sociale interactie in MMORPG’s. Als laatste wordt 

de identificatie met avatars besproken a.d.h.v. de gevonden bronnen.  

In het empirisch luik worden de sociodemografische gegevens besproken van de respondenten. 

Vervolgens worden de gevonden motivaties beschreven en vergeleken a.d.h.v. de sociodemografische 

gegevens. Dan wordt getracht soorten gamers te segmenteren o.b.v. deze motivaties. Er wordt dieper 

ingegaan op de resultaten betreffende de sociale interactie in het daaropvolgend deel. Afsluitend 

worden gegevens besproken die in de data naar voor gekomen zijn omtrent avataridentificatie.  

Uit deze twee luiken worden besluiten getrokken, enkele beperkingen van het onderzoek aangegeven 

en enkele suggesties voor verder onderzoek aangereikt. 
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THEORETISCH LUIK 

 

 

1. Theoretische benaderingen 

1.1. Uses & Gratification 

De Uses and Gratification aanpak (U&G) is een benadering die vaak gebruikt wordt in onderzoek 

omtrent gaming en de motivaties om te gamen. Zoals wordt aangegeven door Vandebosch, Van 

Cleemput, Mortelmans en Walrave (2006, p. 26) werd de U&G reeds toegepast op verscheidene 

nieuwe communicatietechnologieën. Sinds de jaren ’40 wordt de U&G ontwikkeld om na te gaan 

welke motieven (uses) en welke voordelen (gratifications) er zijn om een bepaald medium al dan niet 

te kiezen. ‘The basic questions remain the same. Why do people become involved in one particular 

type of mediated communication or another, and what gratifications do they receive from it?’ 

(Ruggiero, 2000, p. 29).  

 

Ruggiero (2000, p. 15) wijst op het feit dat ‘new media like the internet possess at least three 

attributes of data not commonly associated with traditional media: interactivity, demassification and 

asynchroneity.’ Interactivity is de ‘degree to which participants in the communication process have 

control over, and can exchange roles in their mutual discourse’(Williams, Rice & Rogers. Geciteerd 

in: Ruggiero, 2000, p. 15). ‘Interactivity may offer users the means to develop new means of 

communication and greatly increase user activity. […] Demassification is the ability of the media user 

to select from a wide menu. […] ‘Asynchroneity refers to the concept that messages may be staggered 

in time’ (Ruggiero, 2000, pp. 15-16). 

 

Deze drie begrippen zijn naast het internet ook toepasbaar op games. ‘Interactivity’ vindt men terug in 

de interactieve spelen waar men alleen of in een guild het tegen anderen opneemt. De enorme 

hoeveelheid aangeboden spelen en daarenboven de soorten avatars tonen de ‘demassification’ aan. 

‘Asynchroneity’ is eveneens eigen aan games. Men kiest zelf wanneer men speelt en wanneer men de 

volgende acties onderneemt. 

 

Onderzoekers van de U&G trachten reeds jaren de theorie bij te schaven. Ruggiero (2000, p. 12) wijst 

er echter op dat er nog steeds enkele gebreken zijn. Het feit dat de onderzoeksresultaten moeilijk 

veralgemeenbaar zijn is één van die gebreken. Vervolgens focussen sommige studies zich teveel op 

een klein onderdeel waardoor er verschillende typologieën ontstaan. Daarenboven is er weinig 

duidelijkheid omtrent bepaalde algemene en meer specifieke U&G concepten. Toch besluit Ruggiero 
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dat deze gebreken geen reden zijn om de U&G theorie af te schrijven. Deze theorie kan namelijk een 

houvast zijn voor andere studies en men moet blijven sleutelen aan theorieën door het continu 

veranderende medialandschap. 

 

Zo geven ook Jansz en Martens (2005) in hun studie de twee hoofdredenen aan waarom ze voor U&G 

hebben geopteerd. ‘First, because it acknowledges the active role of the media user, which is 

particularly relevant with respect to interactive media, such as video games. Second, the U&G 

approach emphasizes the importance of the user’s motives in the process of media selection’ (Jansz et 

al., 2005, p. 351). Ruggiero wijst op het grote voordeel van het toepassen van U&G: ‘U&G has always 

provided a cutting-edge theoretical approach in the initial stages of each new mass communication 

medium’ (Ruggiero, 2000, p. 27). Dezelfde aanpak wordt deels toegepast in deze verhandeling door op 

zoek te gaan naar de motivaties voor het gamen. 

 

 

1.2. ‘Interrealiteit’ 

De realiteit van de gamende jongere is de interrealiteit: ‘ Interrealiteit is de hybride totaalbeleving van 

de fysieke en virtuele werkelijkheid’ (Van Kokswijk, 2003, p. 3). 

De Nood en Attema (2006) merken op dat er een goede integratie lijkt te zijn van het werkelijke in het 

virtuele leven en vice versa waarbij het virtuele leven helemaal of bijna naadloos aansluit op het 

werkelijke leven. Dit is de interrealiteit. Gaming is dus voor vele jongeren een voorbeeld van 

interrealiteit aangezien zij het gamen perfect kunnen combineren met hun reële leven. Zo praten 

jongeren onder elkaar over games en hoeveel punten ze reeds hebben, wat wijst op een integratie van 

de games in het reële leven. Castells (2002) spreekt over een netwerkmaatschappij. Deze wordt 

gekenmerkt door zowel gelijktijdigheid als tijdloosheid. Castells (2002) bedoelt met gelijktijdigheid 

dat de mogelijkheid bestaat om een grote hoeveelheid informatie ‘gelijktijdig’ over de hele wereld te 

verspreiden. Tijdloosheid slaat op een cultuur die tegelijkertijd eeuwig en vluchtig is. Games laten toe 

om individuele dromen buiten de tijd te plaatsen.  

Volgens De Pauw et al. (2008) is het belangrijk om MMOG’s (Massively Multiplayer Online Games) 

te zien als een deel van het sociale netwerk van jongeren. Ook Copier (2007) wijst op het feit dat 

MMOG’s moeten beschouwd worden als een netwerk van sociale interacties waar spelers zowel met 

elkaar ageren als met het systeem. Door deze interactie zullen de spelers een zekere sociale 

verbondenheid hebben die verder gaat dan de grenzen van het spel. 
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1.3. Flow en media ‘enjoyment’ 

Uit jaren onderzoek met de Uses en Gratifications theorie is gebleken dat mensen voornamelijk de 

media gebruiken voor ‘enjoyment’. Sherry (2004, p. 328) stelt zich de vraag: ‘Hoe ontstaat 

enjoyment? Waarom komt het voor? Waarom is het per individu verschillend?’. Het antwoord is 

volgens hem te vinden bij de ‘Flow’ theorie, een concept dat werd ontwikkeld in de jaren ’70 door 

Csikszentmihalyi (1988, Geciteerd in: Sherry, 2004, p. 331). In essentie stelt deze theorie dat mensen 

dagdagelijkse zaken meer ‘enjoyable’ (plezierig, aangenaam) zouden vinden mochten ze in een 

bepaalde flow zitten. Deze flow is te vergelijken met de onderdompeling die kunstenaars meemaken 

wanneer ze zich volledig verdiepen in hun kunstwerk, waarbij ze als het ware ‘van de planeet weg 

zijn’.  

 

 

Figuur 1: Flow, Anxiety (angst, ongerustheid) en Boredom (verveling) afhankelijk van de 

moeilijkheidsgraad van het medium en de vaardigheden (Sherry, 2004). 

 

De flow wordt gekarakteriseerd door: ‘Intense and focused concentration on what one is doing in the 

present moment, Merging of action and awareness, Loss of reflective self-consciousness (i.e., loss of 

awareness of oneself as a social actor), A sense that one can control one’s actions; that is, a sense 

that one can, in principle, deal with the situation because one knows how to respond to whatever 

happens next, Distortion of temporal experience (typically, a sense that time has passed faster than 

normal), and Experience of the activity as intrinsically rewarding, such that often the end goal is just 

an excuse for the process. (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002, p. 90)’ (Sherry, 2004, p. 332). 

 

Sherry (2004, p. 333) toont vervolgens aan dat deze theorie ook toepasbaar is op mediagebruik waarbij 

men ook in een ‘flow’ kan terechtkomen. Bij films bijvoorbeeld kan men meeleven met het personage 

en op die manier even de dagdagelijkse beslommeringen vergeten. (Sherry, 2004, p. 333). Bij het 

gamen verliest men soms het tijdsbesef wat ook een eigenschap is van de ‘flow’.  

Er zijn twee belemmeringen waardoor men mogelijks niet in een flow terechtkomt bij mediagebruik 

(Sherry, 2004, p. 333). Enerzijds is er de moeilijkheidsgraad van het medium. Sommige media zijn 
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moeilijker te lezen dan andere. Anderzijds is de vaardigheid die men heeft in het gebruik van het 

medium ook een reden. Zo heeft men bijvoorbeeld bij series de achtergrond van het verhaal nodig om 

erin te stappen, bij games moet men het verhaal kennen en zijn weg weten te vinden (Sherry, 2004, p. 

333). Ook Chen, Duh, Phuah en Lam (2006, p. 265) geven aan dat wanneer de moeilijkheidsgraad 

evenredig is met de vaardigheden van de gamer, men als gamer in een flow terechtkomt. Dit zou 

leiden tot optimaal spelplezier. Daarenboven zullen de gamers meer betrokkenheid tonen met de game 

waaruit volgt dat men langer zal blijven gamen (Sherry, 2004).  

 

 

1.4.  Symbolisch interactionisme  

‘Symbolic interactionism studies how individuals create symbolic meanings through their interactions 

with other people. It posits an individual’s capacity for self-reflexive behavior allows him/her to 

attempt different roles in social interaction’ (Chen en Duh, 2007, p. 22).  

 

Blumer (1986) toont aan dat het sociaal interactionisme gebaseerd is op drie assumpties. ‘human 

beings act towards things on the basis of the meanings that the things have for them. […] The second 

premise is that the meaning of such things is derived from, or arises out of, the social interaction that 

one has with one’s fellows. The third premise is that these meanings are handled in, and modified 

through, an interpretative process used by the person in dealing with the things he encounters’ 

(Blumer, 1986, p. 5-6).  

 

Chen et al. (2007, p. 22) wijzen op het feit dat om de symbolische constructie van de gamers in de 

game te begrijpen symbolisch interactionisme toegepast wordt als conceptuele benadering. Deze 

theorie bestudeert hoe individuen symbolische waarde (symbolic meaning) creëren in interactie met 

anderen. Elke keer een individu contact heeft met een ander, reconstrueert hij zijn zelfbeeld. 

Individuen investeren symbolische waarde in deze interacties omdat dit hen ‘echt maakt’ in het sociale 

proces. Door de interactie weten de individuen wie ze zijn en wat hun functie in de samenleving is. 

Door dit kader van ‘self-other interaction’ kan men het proces van sociale interactie begrijpen. 

Deze theorie is toepasbaar op games, in het bijzonder op MMORPG’s, aangezien dit sociale games 

zijn. In deze verhandeling wordt op zoek gegaan naar de manier waarop de gamers met hun identiteit 

experimenteren.  
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2. MMORPG 

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) is een van de vele soorten games. 

Binnen de opzet van deze thesis wordt niet diep ingegaan op de andere soorten games. Maar om een 

volledig kader te bieden, worden de verschillende soorten games hieronder kort beschreven.  

 

Er bestaat een grote diversiteit aan videogames maar er zijn gemeenschappelijke kenmerken die 

voorkomen bij alle soorten games. De volgende definitie geeft deze kenmerken weer: ‘Een videogame 

is een interactief, regelgeleid systeem dat gebruik maakt van digitale computertechnologie. De 

uitkomsten van de game zijn variabel, kwantificeerbaar en worden verschillend gewaardeerd.’ (Juul, 

Geciteerd in: Jansz, 2006, p. 67). 

 

De soorten games zijn onder andere: strategiegames, avonturengames, simulatiegames (bv. Sim City), 

arcade, maffiaspellen, sportgames, actie- en avontuurspellen (bv. Doom), … (De Pauw et al., 2008, p 

110; Jansz, 2006, p. 65-67). Een ander soort game is de FPS (First Person Shooter). Hier bekijkt de 

gamer de wereld door de ogen van het personage dat hij speelt. Het personage houdt doorgaans een 

wapen vast en dat is het beeld dat de gamer heeft. Het personage evolueert echter niet en iedereen 

begint aan elk spel met gelijke wapens. FPS is een meer competitieve vorm van gamen. Bij RPG’s 

(Role Playing Games) gaat men online een ander leven aannemen. Het beeld dat je ziet van de game is 

meestal alsof er een camera hangt achter het personage. Het uitbouwen van het personage is doorgaans 

de hoofdbezigheid, al kan er ook gevochten worden. ARG’s (Alternative Reality Games) zijn games 

die zich op de grens tussen het online en offline gebeuren afspelen. Het spel bestaat uit een interactief 

verhaal en speelt zich af in de reële wereld. Een toepasselijk voorbeeld zijn de Citygames.  

MMORPG’s zijn spelen waar men met vele honderden tot honderdduizenden gamers (afhankelijk van 

het spel) in online omgevingen verblijft en samen communiceert en doelen bereikt (Yee, 2006a). Een 

voorbeeld hiervan is World of Warcraft (WoW) waarover meer verder in deze verhandeling. 

 

Yee (2006b, p. 38) toont aan dat er verschillende manieren zijn om MMORPG’s te conceptualiseren: 

‘They are places where alternate identities are conceived and explored. They are parallel worlds 

where cultures, economies, and societies are being created. They are environments where the 

relationships that form and the derived experiences can rival those of the physical world. They are 

new platforms for social science research. They are places where people fall in love, get married, 

elect governors, attend poetry readings, start a pharmaceutical business, and even commit genocide. 

Whatever MMORPGs are, or will become, one thing is clear. They are not just games.’ (Yee, 2006b, 

p. 38). 
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2.1. Geschiedenis 

De oorsprong van de MMORPG is terug te vinden in het spel ‘Dungeons and Dragons’. Dit spel werd 

met dobbelstenen gespeeld en het verhaal werd opgemaakt door een van de gamers. Door met de 

dobbelstenen te gooien, wist men wat de volgende stap in het spel was.  

In 1975 ontwierp William Crowther het computerspel ‘Adventure’ (Kelly, 2007). Dit was de eerste op 

tekst gebaseerde game, maar was een single player game. Bartle en Trubshaw ontwikkelden in 1979 

een game gebaseerd op ‘Dungeons and Dragons’, dat gespeeld werd op een computer. Dit spel kon 

gespeeld worden door verschillende gamers op hetzelfde moment via een lokale server. De eerste 

MUD (Multi User Dungeon) was geboren. Deze was echter nog ‘basic’ en bevatte vele fouten maar 

het was het begin van de MMORPG’s (Bartle, 1990). In die periode zagen de gamers alleen tekst op 

hun scherm. De gamewereld bestond uit de collectieve verbeeldingskracht van de gamers (Kelly, 

2007). MUD’s bestaan nog steeds, de reden hiervoor zou zijn omdat ze heel gemakkelijk te ontwerpen 

zijn. Een belangrijk aspect bij MUD’s is het role playing aspect (Kelly, 2007). De gamer is zijn 

personage, niet de gamer achter het computerscherm.  

Na de MUD’s zijn de MMORPG’s ontstaan. Kelly (2007) en Yee (2006a) wijzen op het feit dat er in 

se niet heel veel is veranderd. Alleen heeft men door ontwikkelingen op grafisch vlak bij computers 

visuele beelden kunnen toevoegen aan een MUD. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van tekst maar 

wat er gebeurt in het spel kan je ook werkelijk zien op het computerscherm. De eerste ‘echte’ 

MMORPG was ‘Ultima Online’ en werd gelanceerd in 1997 (Yee, 2006a).  

Het is echter niet alleen het grafische wat een MMORPG van een MUD onderscheidt. Kelly (2007) 

geeft aan dat het verschil best te omschrijven is door een MUD te vergelijken met een klein dorp met 

slechts een paar honderd gamers per MUD en een MMORPG met een stad die enkele 

honderdduizenden tot zelfs miljoenen gamers telt. MMORPG zijn dan ook onpersoonlijker wanneer 

het aankomt op het oplossen van problemen. Zoals Kelly (2007) schrijft: ‘The boundaries between 

player-citizens are mediated not with porch swings, but with burglar alarms. Naturally, this has a 

significant effect on the player experience’ (Kelly, 2007).  

MMORPG’s zijn een ‘persistent’ gameworld. De gamewereld blijft bestaan, ook wanneer men als 

gamer is uitgelogd. Dit maakt een MMORPG zo verschillend van single player games en session-

based multiplayer games (Yee, 2006b, p. 5).  
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2.2.  De gamesituatie bij een MMORPG 

Kolo en Baur (2004) staan stil bij de gamesituatie. In een schema (cfr. figuur 2) wordt de gamesituatie 

bij MMORPG’s weergeven.  

 

Kolo et al. (2004) onderscheiden drie verschillende perspectieven om een MMORPG te observeren. 

De offline wereld van de gamers en van de spelontwikkelaars is de eerste laag. Kolo et al. (2004) 

verkiezen de term offline wereld in plaats van de term ‘real world’ ‘because the elements of 

observation in the other layers can hardly be disqualified as being unreal’ (Kolo et al., 2004). 

De tweede laag is de online wereld van de personages van de game, de structuur van het netwerk en de 

dynamiek. Als laatste is er de datalaag. ‘In this layer, the data representing interface commands and 

the information for the representation of the gameworld is mediated, transferred and sometimes also 

distorted’ (Kolo et al. 2004). Deze lagen zijn verbonden door de hardware en de software van de 

interface, c.q. het toetsenbord en scherm, van de computer en van het netwerk, bv. het internet.  

 

 

Figuur 2: De elementen die bijdragen tot een MMORPG en hun relatie tot de drie lagen die een 

gamesituatie opbouwen (Kolo et al., 2004). 

 

 

Dit overzicht kan men toepassen op alle games die men online of via een netwerk speelt. Het 

onderzoek dat in deze verhandeling wordt beschreven is uitgevoerd op een steekproef van gamers van 

‘World of Warcraft’, een MMORPG waar het schema dus ook toepasbaar op is.  
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2.3. Demografisch 

Hier worden er slechts kort enkele resultaten weergegeven m.b.t. de demografie in MMORPG’s. Er 

wordt later uitgebreid op teruggekomen wanneer de demografische aspecten van de eigen resultaten 

worden besproken. (cfr. 5. Resutaten, p. 34 e.v.) 

Studies van Griffith (2003) en Kolo en Baur (2004) geven de algemene gegevens weer van de gamers 

van MMORPG’s. Meer dan 60% van de gamers is ouder dan 19 jaar en 85% is mannelijk. De meeste 

spelers situeren zich in de leeftijdsgroep van 19 tot 29 jaar. De gemiddelde leeftijd is 24 jaar. Yee 

(2007) vond daarentegen in zijn onderzoek over gamers die MMORPG’s spelen dat de gemiddelde 

spelers 26 jaar oud zijn en gemiddeld 22 uur per week spenderen in de online wereld. Kolo (2004) 

merkt op dat niet-werkende gamers en jongere gamers meer gamen. 

De gemiddelde tijd dat de gamers per dag gamen is 4 uren en de gamer van Ultima Online is bijna 

dagelijks online, met een gemiddelde van 5,7 sessies per week. Kolo et al. (2004) vonden geen 

correlatie tussen de duur van een sessie en de frequentie van gamen. De Pauw et al. (2008) merken op 

dat de gamers die lid zijn van een guild meer uren spenderen aan het gamen dan diegenen die geen lid 

zijn. Guilds zijn samenwerkingsverbanden tussen groepen gamers om zo gemakkelijker gevechten te 

kunnen winnen. Daarenboven wordt een groepssfeer gecreëerd (cfr. 2.6.3. Guilds, p. 24). 

 

 

2.4. Motivaties 

In dit deel worden de verschillende motivaties voor het spelen van een MMORPG aangegeven. 

De focus wordt gelegd op de MMORPG want, zoals Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore (2006a, p. 

407) aanhalen, kan men de meeste activiteiten die men in een MMORPG doet ook in een single player 

game doen, zoals bijvoorbeeld een personage ontwikkelen, monsters verslaan, een wereld 

ontdekken,…  Het verschil is volgens Ducheneaut et al. (2006a, p. 407) echter de mogelijkheid hebben 

om ervaringen uit te wisselen, te kunnen samenwerken aan een quest en bovenal de beloning te krijgen 

om opgenomen te worden in een gemeenschap (community) en een reputatie te verwerven. 

Het overzicht van de motivaties voor het gamen dat hieronder wordt weergegeven, is gebaseerd op 

verschillende bronnen (De Pauw et al., 2008, p. 105-106; Jansz, 2006, p. 68-69; Kolo et al., 2004; 

Yee, 2007; Schuurman et al., 2008, p. 6; Vandebosch et al., 2006, p.26-27; Sherry, 2004; Schultheiss, 

2007; Sherry en Lucas, 2003; Cole en Griffiths, 2007; Bekhtina, 2002). De gevonden motivaties zijn: 

competitie, uitdagingen op het juiste niveau, spanning, mogelijkheden tot actieve controle, escapisme, 

identificatie, sociale interactie, fantasie, interesse, tijdverdrijf, emotionele ervaring, zichzelf uitdagen, 

een manier om nieuwe en onbekende werelden te ontdekken, entertainment, personageontwikkeling, 

zichzelf uitleven, vrijheid en opwinding. 

De Pauw et al. (2008, p. 107), Copier (2007), Yee (2007) en Jansz (2006) concluderen dat de meeste 

motieven samen voorkomen en dat deze voornamelijk samengaan met het sociale karakter van de 
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games. De belangrijkste motivatie is de tegenwoordigheid van de sociale ervaring. ‘Het feit dat de 

spelers ervaringen uitwisselen, de aanwezigheid van een samenwerkingscultuur, het feit dat men 

gesocialiseerd is in een gamegemeenschap en daarbij een zekere status of reputatie verwerft, maakt 

het online gamen uniek en zorgt voor een zekere aantrekkingskracht’ (De Pauw, 2008, p. 124). 

 

2.4.1. ‘Enjoyment’ of ‘engagement’? 

Alvorens de gevonden motivaties te bespreken, volgt een beschrijving van het model van Chen et al. 

(2006) over de enjoyment en engagement bij het spelen van MMORPG’s. Volgens deze onderzoekers 

zijn ‘enjoyment’ en ‘engagement’ van gamers namelijk de redenen om te blijven gamen.  

 

Volgens Chen et al. (2006, p. 263) zijn er verschillende factoren die het plezier van het spelen van 

MMORPG’s beïnvloeden: de sociale interactie, de ratio tussen de vaardigheden van de gamers en de 

moeilijkheidsgraad van het spel, en als laatste zijn er de ‘anti-enjoyment’ factoren. 

 

Figuur 3 (cfr. p. 17) geeft een overzicht van de beïnvloedende factoren. De bovenste factoren zorgen 

voor een vermindering van enjoyment. Wanneer de uitdaging niet evenredig is aan de vaardigheden 

van de gamer krijgen we ‘apathy’ en indien de uitdagingen groter worden ervaren dan de vaardigheden 

treedt er ‘anxiety’ (angst, ongerustheid) op (Chen et al., 2006, p. 265). De contextuele factoren uit de 

reële wereld kunnen evenzeer tot een lagere enjoyment leiden. Chen et al. (2006, p. 265) geven als 

voorbeeld schoolwerk of slechts beperkt mogen gamen door regels die thuis worden opgelegd. 

Technische moeilijkheden zoals virussen, vertragingen in het spel door trage verbinding,… verlagen 

ook de enjoyment. Als laatste geven Chen et al. (2006, p. 265) aan dat negatieve sociale interactie, 

zoals smeken voor attributen, onaangename groepssfeer in de guild, andere gamers’ attributen 

afnemen (scamming), leidt tot een verlaging van de enjoyment.  

De onderste factoren leiden tot een verhoging van het spelplezier. Wanneer de moeilijkheidsgraad 

evenredig is met de vaardigheden van de gamer komt men als gamer in een ‘flow’ (cfr. 1.3. Flow en 

media ‘enjoyment’, p.10) terecht. Dit zou leiden tot het optimaal spelplezier volgens Chen et al. (2006, 

p. 265). Wanneer de vaardigheden groter ervaren worden dan de uitdagingen kan er ook ‘relaxation’ 

optreden, wat het spelplezier bevordert. Een goed gamedesign, bv. het verhaal, het grafische,.. en 

positieve sociale interacties, bv. sociaal gedrag, mogelijkheid tot ruilen,… leiden tevens tot een 

toename van de enjoyment (Chen et al., 2006, p. 264-265). 

Chen et al. (2006, p. 265) wijzen op het feit dat de link tussen sociale interactie en het niveau van 

engagement heel belangrijk is. Niet-geëngageerde gamers vinden sociale contacten tijdverlies en 

hinderlijk voor hun spel. Zij spelen gemiddeld 12 uren per week. Geëngageerde gamers daarentegen 

waarderen de sociale contacten in het spel en vonden dat dit belangrijk en plezierig was. Zij spelen 

gemiddeld 35 uren per week.  
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De sociale interactie, flow en relaxatie zijn van fundamenteel belang aangezien deze factoren een 

rechtstreekse invloed hebben op zowel enjoyment als engagement (Chen et al., 2006, p. 265). 

 

Figuur 3: Factoren die de game-enjoyment verhogen of afzwakken (Chen et al., 2006). 

 

 

2.4.2. Competitie 

De motivatie ‘competitie’ werd door vele auteurs aangegeven (Sherry en Lucas, 2003;Yee, 2005a; 

Jansz en Martens, 2005; Jansz, 2006; Yee, 2007, Schultheiss, 2007; De Pauw et al., 2008). Bij Yee 

(2005a) komt het competitieaspect voor onder de dimensie prestatie. Daarnaast heeft hij nog twee 

andere grote dimensies van motivaties gevonden, het sociale en de diepgang.  

Met competitie als motivatie wordt onder andere bedoeld dat gamers beter willen zijn dan de anderen, 

sneller een hogere level halen, steeds willen winnen en de beste punten halen.  

 

2.4.3. Zelfvoldoening 

Schuurman, De Moor, De Marez en Van Looy (2009) en Sherry et al. (2003) geven aan dat gamers 

een manier zoeken om zichzelf uit te dagen. Dat is wat wordt verstaan onder de motivatie 

‘zelfvoldoening’. De gamer stelt zichzelf doelen voorop en probeert die vervolgens zo snel mogelijk te 

bereiken. Deze doelen zijn heel divers en subjectief. Sommige gamers zullen als doel hebben om veel 

punten te halen, anderen kunnen als doel stellen een groot communicatief netwerk uit te bouwen.  
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2.4.4. Sociale contacten in de reële wereld 

Jansz en Martens (2005) stellen dat gamers ook gamen omwille van de sociale contacten in de reële 

wereld. Dit kan onder andere gebeuren op een LAN-party (Local Area Network–Party). Lan-party’s 

zijn populair. Wanneer men deze populariteit bekijkt vanuit een ‘uses and gratification’ perspectief 

merkt men dat het heel veel moeite vraagt om naar een LAN party te gaan. Men moet de eigen 

computer verhuizen (en in het geval van gamers, zijn dat meestal geen draagbare computers) en vaak 

moet men zich uren verplaatsen. Dit alles terwijl men ook van thuis uit kan spelen. Hieruit kan men 

besluiten dat het sociale contact de moeite waard is om te gamen. Er moet wel gewezen worden op het 

feit dat deze studie niet zo recent is. Een van de redenen om naar een LAN-party te gaan was de snelle 

netwerkverbindingen. Maar door de snellere internetverbindingen die men tegenwoordig ook thuis ter 

beschikking heeft, verliezen de LAN-party’s dit belangrijk voordeel. Daarnaast kwam er regelmatig 

piraterij voor op LAN-party’s. De politie is ondertussen meermaals binnengevallen, waardoor ook 

deze reden is verdwenen. LAN-party’s verdwijnen dus geleidelijk aan naar de achtergrond. 

Maar deze motivatie geldt natuurlijk niet alleen voor de LAN-gamers. Andere gamers kunnen ook 

gamen omwille van het sociale aspect in de reële wereld (Yee, 2006a; Cole en Griffiths, 2007; 

Schultheiss, 2007; De Pauw et al., 2008). Offline vrienden kunnen bijvoorbeeld afspreken op dezelfde 

plaats om samen te gamen.  

 

2.4.5. Opwinding 

Bekhtina (2002, Geciteerd in: Cole et al. 2007, p. 576), Sherry et al. (2003), Jansz et al. (2005, p. 337-

338), Jansz (2006, p. 68-69), en Schuurman et al. (2009) tonen aan dat ‘opwinding’ (arousal) een van 

de motivaties is die voorkomen bij MMORPG-gamers. Met opwinding wordt de spanning die games 

met zich meebrengen bedoeld. Tijdens het gamen op het puntje van je stoel zitten, steeds benieuwd 

zijn naar meer, naar een nieuwe kick.  

 

2.4.6. Sociale contacten in de MMORPG 

Het sociale aspect in MMORPG’s wordt vaak aangehaald door verscheidene auteurs (Griffiths, Davies 

& Chapell, 2003; Sherry et al., 2003; Kolo et al., 2004; Yee, 2005; Schuurman et al., 2009) als 

motivatie. Gezien het belang van de sociale interactie in deze verhandeling zal dit later in detail 

besproken worden (cfr. infra, 2.6. Sociale interactie, p. 22).  

Er wordt wel reeds dieper ingegaan op de resultaten van een studie van Ducheneaut, et al. (2006a). 

Hun onderzoek wijst uit dat het in groep spelen niet de belangrijkste factor is, wat in tegenspraak is 

met de hierboven aangehaalde studies. Ducheneaut et al. (2006a, p. 413) spreken namelijk van een 

andere soort sociale factor. Andere spelers hebben inderdaad een belangrijke rol maar dan als 

‘publiek’, ‘het gevoel van anderen rondom de gamer’ (social presence) en ‘spektakel’. Deze drie 
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factoren kunnen volgens Ducheneaut et al. (2006a, p. 413) uitleggen waarom men MMORPG’s 

verkiest.  

Men zou niet verslaafd zijn aan de mensen op zich in het spel, maar wel aan het beeld van zichzelf dat 

ze krijgen door anderen. Aan de anderen kunnen tonen wat ze al bereikt hebben door bijvoorbeeld 

speciale wapens te dragen die men alleen kan verkrijgen bij een heel moeilijk gevecht geeft een gevoel 

van waardering door de anderen, het publiek. Het gevoel van ‘social presence’ is de tweede factor die 

Ducheneaut et al. (2006a, p. 414) aanhalen. Bij WoW bijvoorbeeld geeft het continu zien van 

chatberichten tussen andere gamers via de communicatiechannels de impressie dat de gamer niet 

alleen is. Gamers kunnen in een conversatie inpikken of kunnen raad vragen wanneer ze dat wensen. 

Daarnaast is de mogelijkheid om samen te lachen met gamers (o.a. wanneer ze aan het wachten zijn op 

de boot), een schijnbaar onbelangrijk element, de derde beïnvloedende factor voor de gamers 

(Ducheneaut et al., 2006a, p. 414). Op deze manier zijn de andere gamers een soort spektakel. 

Ducheneaut et al. (2006a, p. 414) besluiten dat MMORPG’s, en meer specifiek WoW, meer dan een 

single-player game is en minder is dan een intense sociale ervaring. De titel van de studie van 

Ducheneaut et al. (2006a) is ‘Alone together’ en dit zou dus juist de aantrekkingskracht zijn van de 

MMORPG.  

 

2.4.7. Manipuleren 

Bij Yee (2006b) wordt de motivatie ‘manipuleren’ aangegeven. Deze motivatie staat voor het lastig 

vallen van andere gamers, de anderen pesten, geld of attributen vragen aan anderen, de andere gamers 

in een bepaalde richting dwingen, beïnvloeden of misleiden. Yee (2006b) en Bartle (1996) tonen aan 

dat er gamers zijn die alleen daartoe inloggen (cfr. infra, 2.5.1. Bartle, p. 20). 

 

2.4.8. Escapisme 

Escapisme komt naar voor als motivatie bij Sherry et al. (2003), Jansz et al. (2005), Jansz (2006), 

Schultheiss (2007) en Schuurman et al. (2009). Met escapisme wordt de mogelijkheid bedoeld om 

even te vluchten uit de verwarrende alledaagse omgeving, even iemand anders te kunnen zijn (Jansz, 

2006, p. 71; Schuurman et al., 2009). Bij een kleinere groep gamers (Jansz, 2006) komt escapisme in 

een extremere vorm voor waarbij de gamers zich opsluiten om de confrontatie met de buitenwereld uit 

de weg te gaan.  

Sherry et al. (2003) wijzen er dan ook op dat ‘Unlike real world sports and fighting, the video game 

world does not distinguish by height and strength, offering a more level playing field than is found in 

the real world’ (Sherry et al., 2003, p. 19).  
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2.4.9. Vaardigheden  

Ducheneaut, Yee, Nickell en Moore (2007, p. 847) wijzen op het feit dat men heel wat bijleert omtrent 

teamwork. Bekhtina (2002, Geciteerd in: Cole et al. 2007, p. 576) spreekt van cognitieve stimulatie en 

Schuurman et al. (2008) geven aan dat gamen een manier is om vaardigheden aan te scherpen.  

Yee (2006b) toont aan dat de leiderschap-, bemiddelingsvaardigheden, overtuiging- en 

motiveringskracht van gamers in de reële wereld verbeteren.  

 

2.4.10. Immersie 

Immersie (immersion) wordt ook door verscheidene auteurs aangegeven (Sherry et al., 2003; Yee, 

2005; Jansz et al, 2005; Yee, 2006b; Jansz, 2006; Schultheiss, 2007; Cole et al., 2007; Schuurman et 

al., 2009).  

Met deze motivatie wordt bedoeld: fantasie, exploreren, uitproberen en onderdompeling in de game.  

Bartle (2001) beschrijft op een overzichtelijke manier wat immersie is: ‘A persona is a player, in a 

world. Any separate distinction of character has gone - the player is the character. You're not role-

playing a being, you are that being; you're not assuming an identity, you are that identity. If you lose a 

fight, you don't feel that your character has died, you feel that you have died. There's no level of 

indirection: you are there. When player and persona merge as one, that's immersion, that's what 

people can get from these games that they can't get anywhere else’ (Bartle, 2001). 

Bij Yee (2005a) wordt deze motivatie weergegeven bij de dimensie ‘diepgang’. Deze dimensie bestaat 

uit ontdekkingen in de game, rollenspel, avatar op maat aanpassen en escapisme (Yee, 2005a). 

Immersie is het plezier om een andere levensstijl te hebben in een virtuele omgeving (Bekhtina, 2002, 

Geciteerd in: Cole et al. 2007, p. 576), om nieuwe werelden te ontdekken (Schuurman et al., 2009). 

 

 

2.5. Soorten gamers 

 

Verscheidene auteurs (Bartle, 1996; Utz, 2000 Kolo en Baur, 2004; Schuurman et al., 2008, 2009) 

maken een onderscheid tussen soorten gamers. In wat volgt worden de gevonden typologieën 

besproken. 

 

2.5.1. Bartle 

Bartle (1996) vond 4 soorten gamers in MUD’s. De achievers, de explorers, de socialisers en de 

killers.  

De ‘achievers’ zijn die gamers die gamen om iets te bereiken, iets te winnen. Voor hen is het 

competitieve aspect belangrijk, ze willen zo snel mogelijk een nieuwe level bereiken. Het ontdekken 

vinden ze op zich niet heel belangrijk, maar wel wanneer dit er voor zorgt dat ze sneller iets kunnen 
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bereiken (een nieuwe level, een gevecht winnen,…). Sociale contacten worden voornamelijk gebruikt 

om tips te krijgen van anderen om sneller verder te geraken in het spel en hun kennis uit te breiden. 

Het doden (‘killing’) van anderen zullen de achievers slechts doen bij hun rivalen of om verder te 

geraken in het spel (Bartle, 1996).  

De gamers die een MUD vooral spelen om de online wereld te verkennen, op zoek te gaan naar 

interessante opties, trachten te achterhalen hoe zaken in elkaar zitten, … zijn de ‘explorers’. Het 

scoren van punten is alleen belangrijk om in een hogere level te geraken en zo nieuwe zaken te 

ontdekken. Het doden van de andere gamers kan enerzijds efficient zijn om iets te ontdekken (bv. wat 

gebeurt er als iemand gedood wordt), maar anderzijds kan het lastig worden wanneer de gamer 

terugkeert om wraak te nemen. Sociale contacten zijn alleen interessant om informatie te vergaren, 

maar meestal vindt dit soort gamers dat irrelevant. Het echte plezier voor de ‘explorers’ is nieuwe 

zaken ontdekken (Bartle, 1996). 

‘Socialisers’ zien de game als medium om contact te leggen met anderen. Deze gamers spelen om 

mensen te leren kennen, zijn geïnteresseerd in wat de anderen denken en wie ze zijn. Iets ontdekken is 

soms nodig om mensen te leren kennen maar is zeker niet het belangrijkste aspect. Het doden van 

andere gamers beschouwen ze als nutteloos. Het voornaamste voor hen is mensen leren kennen en niet 

het verder geraken in het spel (Bartle, 1996). 

De laatste soort gamer die Bartle (1996) onderscheidt, zijn de ’Killers’ . Deze term wordt nu minder 

gebruikt, men benoemt deze gamers eerder als ‘Griefers’. Deze gamers krijgen een kick door de 

anderen te imponeren. Dit kan zowel in de positieve als in de negatieve zin voorkomen. De negatieve 

vorm komt het meeste voor. Gamers vallen anderen aan met als enige doel te ‘doden’. Hoe groter de 

ergernis vervolgens is bij de ‘gedode’ gamer, hoe meer voldoening ze uit het spel halen. Het 

verkennen wordt beperkt tot het zoeken van nieuwe manieren om mensen lastig te vallen. Zelfs de 

sociale contacten kunnen helpen om hun doel, andere mensen ergeren, te bereiken (Bartle, 1996).   

 

Deze typologie heeft volgens Yee (2005a) drie zwaktes. Ten eerste komt hij tot de vaststelling dat de 

componenten van elk type onderling niet correleren, dat er een gebrek aan samenhang is binnen elke 

categorie. De tweede zwakte is dat de verschillende types overlappen en geen vier afzonderlijke types 

zijn. En als laatste biedt het theoretisch model geen praktische manier om de gamers toe te wijzen aan 

elk type. Ook Malliet (2007) geeft aan dat de gamers de typologie van Bartle te eng vinden en dat zij 

menen te behoren tot verschillende categorieën 

 

2.5.2. Utz  

Na een hiërarchische clustering kwam Utz (2000) tot de conclusie dat er vier types MUD spelers 

bestaan. De ene groep zijn de ‘role-players’. Deze zijn niet zo sceptisch. De MUD wordt als een spel 

gezien en er worden veel verschillende rollen gespeeld. Het rollenspel wordt beschouwd als het 
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belangrijkste aspect. ‘Gamers’ zijn de tweede soort. Deze groep neemt geen rol aan maar wil 

simpelweg gamen. ‘Gamers’ zijn iets sceptischer dan de ‘role players’, maar slechts juist boven het 

middelpunt van de schaal. De derde groep gamers zijn de ‘virtuals’. Zij zijn helemaal niet sceptisch, 

maar willen gameplay noch role-play doen. ‘Virtuals’ voelen zich voornamelijk aangetrokken tot de 

virtuele wereld. Voor hen is de MUD meer een software project dan een game. ‘Skeptics’ worden als 

laatste groep aangehaald. Deze zijn, zoals de naam al aangeeft, bijzonder sceptisch. Ze vinden 

gameplay belangrijk, alsook de role-play, maar staan er heel twijfelachtig tegenover. Bij hen kan men 

zich de vraag stellen waarom ze ‘mudden’ aangezien ze de MUD zo in twijfel trekken en helemaal niet 

serieus nemen.  

 

2.5.3. Kolo en Baur 

Kolo et al. (2004) definiëren vier verschillende soorten gamers: de ‘moderate players’ die 5 of minder 

sessies per week spelen en de duur van de sessies bedraagt niet meer dan 3 uren. De tweede groep zijn 

de ‘tenacious players (vasthoudende gamers)’ die evenveel spelen als de moderate players maar 

sessies duren meer dan drie uren. De ‘frequent players’ spelen meer dan 5 sessies per week en de 

sessies duren niet langer dan drie uren. Als laatste groep zijn er de ‘heavy players’ die evenveel sessies 

spelen als de ‘frequent players’ maar de duur van een sessie is meer dan 3 uren.  

 

2.5.4. Schuurman en De Moor 

Schuurman et al. (2008, 2009) onderscheiden tevens vier soorten gamers. Men heeft een onderscheid 

gemaakt door de verschillende motivaties te categoriseren. Op die manier kon men aantonen dat dé 

gamer niet bestaat. De eerste soort is de overtuigde omnigamer. Hij is een onvoorwaardelijke games-

fanaat die zowel competitieve, escapistische als sociale gamemotivaties aanhaalt (Schuurman et al., 

2009). Daarnaast is er de overtuigde competitieve gamer. Voor hem geldt voornamelijk de drang naar 

competitie, hij wil het steeds beter doen. De escapistische gamer beschouwt gaming als een vorm van 

vluchten en ontsnappen uit de realiteit. Als laatste is er de vrijetijdsgamer die gaming ziet als 

tijdverdrijf en niet zo sterk wordt gedreven door het competitief of escapistisch aspect (Schuurman et 

al., 2009). 

 

 

2.6. Sociale interactie 

Volgens Copier (2007) moeten de MMORPG gezien worden als een netwerk van sociale interacties 

waar spelers zowel ageren met elkaar als met het systeem. ‘In role-playing games player-characters 

thus (re)construct networks of individual and shared cognitive frames that relate not only to game and 

character frameworks, but also to primary frameworks’ (Copier, 2007, p. 142). Het is dus belangrijk 

om de MMORPG als een deel van het sociaal netwerk van de jongeren te zien, een omgeving waar 



23 
 

gamers vriendschappen en emotionele relaties kunnen creëren (De Pauw et al., 2008). De gamers zelf 

bekijken MMORPG’s ook als plaatsen waar er veel sociale interactie kan plaatsvinden (Cole et al., 

2007, p. 575). ‘Not only do MMORPGs facilitate formation of relationships, they are also windows 

into and catalysts in existing relationships’ (Cole et al., 2007, p. 57).  

In wat volgt komen de sociale interactie in real life en ingame aan bod.  

 

2.6.1. Sociale interactie in real life  

De Pauw et al. (2008, p. 128-130) merken op dat het merendeel van de gamers het spel als een 

vrijetijdsactiviteit beschouwen en men prefereert de offline activiteiten boven het gamen. Voor de 

hardcore gamers echter is dit sociale contact in de game juist wel belangrijk. Inloggen in het spel 

betekent voor hen evenveel als afspreken met vrienden in het dagelijkse leven.  

Geen enkele studie (Kolo et al., 2004; Ducheneaut et al. 2006a; Yee, 2006a; Jansz, 2006; Malliet, 

2007; Cole en Griffiths, 2007; De Pauw et al, 2008) toont aan dat veel gamen zou leiden tot een 

verzwakking van de offline relaties. 90% van de gamers die deelnamen aan de survey van Kolo et al. 

(2004) zei geen verschil te merken in hun offline relaties, of slechts een lichte verandering. Deze 

verandering werd niet als negatief ervaren want men vond van zichzelf dat men socialer was 

geworden, nieuwe vrienden had gemaakt en minder onzeker was offline om tegen vreemden te praten. 

Deze resultaten werden ook aangegeven in andere studies (De Pauw et al., 2008; Malliet, 2007). 

 

2.6.2. Sociale interactie ingame 

Er zijn verscheidene manieren voor ingame communicatie. Deze komen aan bod bij het deel over 

World of Warcraft (cfr. infra, 3.7. De communicatie, p. 31).  

Wat duidelijk werd na onderzoek van De Pauw et al. (2008) is dat gamers hun online contactpersonen 

als vrienden gaan beschouwen. Jongeren zien inloggen in een spel als het leggen van sociale 

contacten. De Pauw et al. concluderen hieruit ‘dat hoe gamers de andere deelnemers zien, afhankelijk 

is van de eigen perceptie over vriendschappen en kennissen. Voor sommige spelers zijn de 

medespelers vrienden, voor anderen zijn het slechts ‘passanten’ die dezelfde virtuele ruimte delen, 

zoals mensen in de straat rondlopen. Het gaat om een publiek dat men tegenkomt, maar die men niet 

persoonlijk kent. […] Wel stellen we vast dat mensen redelijk trouw blijven aan hun spelpartners’ 

(2008, p. 130). 

Studies van Griffiths et al. (2003), Kolo et al. (2004) en Yee (2006a) tonen eveneens aan dat de sociale 

interactie de hoofdreden is om in te loggen in een MMORPG. Kolo et al. (2004) besluiten zelfs dat het 

sociale aspect de mensen vaker doet spelen en niet andersom.  
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2.6.3.  Guilds 

Guilds (cfr. infra, 3.6. De guild, p. 30) zijn volgens Ducheneaut et al. (2007, p. 839) essentiële 

elementen in het sociale leven van online gamegemeenschappen. ‘A guild is an in-game association of 

player characters. Guilds are formed to make grouping and raiding easier and more rewarding, as 

well as to form a social atmosphere in which to enjoy the game’ (WoWWiki, 2009). ‘Grouping’ en 

‘raiding’ zijn twee soorten gevechten die men in WoW kan ondernemen (cfr. infra, 3. World of 

Warcraft, p. 28 e.v.). 

In World of Warcraft zijn guilds vrijwel noodzakelijk om de hoogste levels te behalen. Hoe langer de 

gamers WoW spelen, hoe meer kans ze hebben om in een guild te zitten, stellen Ducheneaut et al. 

(2007, p. 839).  

Guilds zijn divers. Sommige zijn klein en bestaan uit mensen die elkaar ook in real life kennen, andere 

zijn groot en bestaan grotendeels uit ‘vreemden’. Tussenin bestaan er natuurlijk variaties op deze twee 

extremen. Maar er is een tendens die bij elk type guild voorkomt, met name dat guilds fragiele sociale 

groepen zijn. Bovendien blijven de meeste niet lang bestaan (Ducheneaut et al., 2007, p. 839). De 

kwetsbaarheid van guilds is te verklaren door een breed spectrum van factoren. Ducheneaut et al. 

(2007, p. 839) tonen aan dat het soort leiderschap (bv. streng, los, dictatoriaal,…) een invloed heeft. 

Ook een slecht game design kan ervoor zorgen dat mensen stoppen met het spel en daardoor hun guild 

in de steek laten. ‘Drama’ (conflicten tussen twee of meerdere guildleden) en de interne politiek in de 

guild zijn andere beïnvloedende factoren. Na hun onderzoek vonden Ducheneaut et al. (2007, p. 842) 

zes structurele factoren die de overlevingskans van guilds kunnen voorspellen. De belangrijkste factor 

is de ‘class balance ratio’. Hoe meer een guild gebalanceerd is qua verscheidenheid aan klassen, hoe 

beter ze overleven. De andere beïnvloedende factoren zijn: de grootte van de guild (hoe groter, hoe 

beter), level standard deviation (hoe meer gamers met verschillende levels, hoe beter), time in 

instances (meer georganiseerd), ‘density’ (hoe beter de band tussen de guildleden, hoe langer ze 

kunnen overleven) (Ducheneaut et al., 2007, p. 842).  

 

Ducheneaut et al. (2006a, p. 411) tonen aan dat er in guilds een sociale druk bestaat om langer te 

blijven spelen. Wanneer men guilds bekijkt als een manier om sociale contacten te leggen, merken 

Ducheneaut et al. (2006a) op dat er inderdaad een mogelijkheid is om te communiceren met iedereen 

die is aangesloten bij de guild, waar men zich ook bevindt, maar deze connectie wordt eerder als zwak 

omschreven. Als men daarentegen de guilds ziet als een mogelijkheid om gezamenlijk activiteiten uit 

te voeren, merkt men op dat deze banden wel sterk zijn. Diegenen die zich in dezelfde zone bevinden 

gaan veel tijd met elkaar doorbrengen om quests (opdrachten) te doorlopen.  
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2.6.4. Besluit  

Als conclusie vinden we bij De Pauw et al. (2008, p. 134) terug dat het sociale aspect bij het spelen 

van online games toch een belangrijke rol speelt. Een derde van de gamers is lid van een guild en zal 

zijn avatar dan ook ontwikkelen in functie van zijn guild. In deze online gemeenschappen kunnen 

vriendschappen ontstaan en is er heel wat sociale interactie. Maar het is afhankelijk van de 

persoonlijke perceptie van de gamer in welke mate men aan het sociale belang hecht en of men het 

online gebeuren boven de offline vriendschappen plaatst. 

De studie van Ducheneaut et al. (2006a) daarentegen suggereert dat de gamers het spel eerder 

individueel beleven dan interactie te hebben met andere spelers (cfr. 2.4.6. Sociale contacten in de 

MMORPG, p. 18). Klaarblijkelijk bestaat hierover geen eensgezindheid. Daarom worden deze 

motivaties verder getoetst aan de casestudy van deze verhandeling, namelijk WoW. 

 

 

2.7. Identificatie met de avatar 

 

In dit deel wordt de identificatie van de gamer met zijn avatar besproken. Bartle (2001) geeft aan dat 

er nog steeds heel wat verwarring is omtrent de terminologie:  

 

‘First, we have players. Players are real-world people who are sitting at a computer 

connected to some virtual world (usually a game, hence the term "player"). 

An avatar is a player's representative in a world. It's really just a puppet. It does as it's told, it 

reports what happens to it, and it acts as a general conduit for the player and the world to 

interact. It may or may not have some graphical representation, it may or may not have a 

name. It refers to itself as a separate entity and communicates with the player as such: "I can't 

open the door". It's a mere convenience, a tool. 

Contrast this with a character. A character is a player's representation in a world. It's a whole 

level of immersion deeper. Your character is an extension of yourself, a personality that you 

don when entering the world. The game reports things that happen to the character as if they 

were happening to you: "you can't open the door". You can feel quite upset if one of your 

characters dies. "Aw no, they killed Huey! Poor little guy...". 

Avatars are dolls, characters are simulacra’ (Bartle, 2001). 

 

In World of Warcraft kan er sprake zijn van zowel een ‘avatar’ als van een ‘character’. In deze 

verhandeling wordt geopteerd voor de term ‘avatar’ omdat men zeker kan zijn van dat niveau van 

onderdompeling. Doch, het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat bij vele gamers de 

mogelijkheid bestaat dat ze hun representatie in WoW als een ‘character’ zien.  
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Het lijkt binnen deze context interessant de term ‘introjectie’ aan te halen. Van Looy (2007) gebruikt 

deze term om aan te geven dat ‘we ons niet alleen identificeren met het hoofdpersonage maar nemen 

ook die fictieve rol waar. Gamers gaan over hun avatar niet verwijzen in derde persoon maar wel in 

eerste persoon’ (Van Looy, Geciteerd in: De Pauw et al., 2008, p. 106).  

 

Bessière, Seay en Kiesler (2007) rapporteren resultaten die aantonen dat de personages van gamers 

aspecten van het ideaalbeeld van de gamer tot uitdrukking brengen met implicaties voor hun eigen 

welzijn. Wanneer gamers verder geraken in het spel, verwerft de avatar meer vaardigheden en 

middelen. Bessière et al. (2007, p. 530) geven aan dat gamers zich psychologisch verbonden voelen 

met hun avatar die ze vaak maanden houden. De avatars zijn daarenboven het medium voor de gamers 

om met elkaar te communiceren. Martin (2005) wijst op het feit dat de identificatie met de ‘online 

zelf’ of met de avatar het individuele en sociale begrip en de tolerantie kan doen toenemen. 

Turkle (Geciteerd in: Bessière et al. 2007, p. 530) heeft aangetoond dat online omgevingen de 

mogelijkheid bieden aan mensen om meerdere representaties van zichzelf te creëren en zo andere 

aspecten van zichzelf te ontdekken. De vaardigheid om een personage te creëren waarmee de gamer 

zich kan identificeren is een belangrijke stap in het identificatieproces (Martin, 2005). Bessière et al. 

(2007, p. 531) geven aan dat eerdere onderzoeken aantonen dat de representaties die de gamers maken 

van zichzelf een ‘amalgamation’ is, dat de virtuele zelf een geïdealiseerd beeld is. Bessière et al. 

(2007) baseren zich op deze ideeën om aan te tonen dat MMORPG’s een manier zijn waarbij de 

gamer, dankzij een character, aspecten van zijn ideale zelf kan integreren. Bessière et al. (2007, p. 

531) veronderstellen dat de gamers die niet tevreden zijn met aspecten van zichzelf, zich sneller zullen 

verdiepen in een virtuele realiteit en via hun character een ideaalbeeld van zichzelf zullen construeren.  

‘The chance to exist in a persistent online world where their character can interact with others freely 

and anonymously may give the former group a means to escape poor self-evaluation by eschewing 

negative traits and enacting a better virtual self’ (Bessière et al., 2007, p. 531).  

 

In World of Warcraft moet elke gamer minstens één avatar aanmaken die zijn/haar fysieke 

representatie is in de virtuele wereld. Het creatieproces van de avatar houdt in dat men beslissingen 

moet nemen over het uiterlijk, het beroep, de klasse, het ras,… Het is de avatar die in contact treedt 

met andere avatars, en er wordt gesproken over de andere avatar, niet de gamer achter de avatar. Deze 

anonimiteit laat de gamers toe om weg te vluchten van de real life normen en verwachtingen. In WoW 

kunnen persoonlijkheden uitgetest worden die variëren van een verbeterde versie van zichzelf tot een 

alter-ego dat zich gedraagt als een onaangenaam persoon (Bessière et al., 2007, p. 531). 

Hier kunnen we een belangrijk voordeel van games aanhalen: ‘de unieke mogelijkheid allerlei posities 

en ervaringen uit te proberen die in het dagelijks leven onmogelijk zijn of liever worden vermeden. 

[…] een videogame fungeert dan als een veilig privélaboratorium voor het uitvoeren van persoonlijke 

experimenten’ (Jansz, 2006, p. 69). Zo kan men in de eerste plaats emoties oproepen en ervaren die 
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zowel positief als negatief kunnen zijn. Deze emotionele ervaring kan tot doorspelen motiveren. In de 

tweede plaats biedt gaming de mogelijkheid aan de gamers om te spelen met rollen en identiteiten 

(Jansz, 2006, p. 71).  

Martin (2005) beschrijft echter enkele redenen waarom de identificatie met de avatar bemoeilijkt 

wordt in World of Warcraft. Ten eerste haalt hij aan dat de gamers vanaf de opstart van de game door 

de beperkte creatiemodule geen acceptabele avatar kunnen creëren.1 Daaruit volgen twee problemen 

bij de identificatie met de avatar. Enerzijds kan de gamer niet kiezen wat hij zelf zou willen en wordt 

zo zijn identificatieproces bemoeilijkt. Anderzijds, wanneer de gamer meer focust op uniek zijn in 

WoW, is hij of zij bezorgd over het feit dat er identieke avatars rondlopen. Het gebrek aan uniciteit 

wordt als hinderlijk ervaren en bemoeilijkt ook het identificatieproces (Martin, 2005). Met andere 

woorden, door al deze beperkingen is de identificatie van de gamer met zijn/haar avatar in WoW 

weinig evident. Het 'silly' (belachelijk) voorkomen vermindert niet alleen de online identificatie maar 

ontmoedigt de gamers ook om een bepaald ras (bv. orcs, trolls, elfs, ...) te kiezen dat ze graag zouden 

gebruiken om creatief te zijn met hun identiteit. Een andere reden die Martin (2005) aangeeft, is dat de 

gamers, eenmaal ingame, hun avatar niet helemaal kunnen ontwikkelen zoals men dat zou willen. 

Zoals het feit dat de avatar niet veroudert naargelang de gamer hogere levels behaalt. Sommigen 

hebben zich dus kunnen identificeren met hun avatar, maar moesten een nieuwe avatar creëren omdat 

de identiteit niet meer overeenstemde met het voorkomen. De laatste bedreiging voor online 

identificatie is de ingame beweging van de avatar. Avatars kunnen enkel bewegen op de manieren die 

zijn vooropgesteld door Blizzard Entertainment, de spelontwikkelaar van WoW.  

Martin (2005) besluit dat, omwille van bovenvermelde redenen, het identificatieproces wordt 

verhinderd. Wanneer de gamer zijn avatar ziet afwijken van het gewenste beeld zorgt dit voor een 

ontkoppeling van zijn online identiteit. WoW’ers zijn in het algemeen akkoord met het feit dat de goed 

ontwikkelde visuele elementen van WoW het gevoel van onderdompeling versterken en dat ze zich 

meer kunnen identificeren met hun avatar. Maar in tegenstelling tot text-based games waar gamers 

zich kunnen beschrijven op allerlei manieren en op elke manier die men wenst, is dat bij WoW niet 

mogelijk aangezien de gamers beperkt zijn door de visuele mogelijkheden en opties (Martin, 2005). 

Maar, zo concludeert Martin (2005), dit betekent niet dat men zich niet kan identificeren met de 

avatar. MMORPG’s blijven dan ook een goede ruimte om te experimenteren met verschillende 

identiteiten (Martin, 2005; Jansz, 2006; De Pauw et al., 2008). 

 

 

 

 

                                                      
1 Hierbij moeten we opmerken dat de studie van Martin (2005) uitgevoerd is in 2004-2005, het begin van World 
of Warcraft. Ondertussen zijn er meer opties en is de creatiemodule uitgebreid. 
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3.  World of Warcraft 

WoW is gelanceerd in 2004 en is de eerste MMORPG die Blizzard Entertainment heeft geproduceerd.  

Op de website van Blizzard (2009) wordt aangegeven dat WoW op dit moment ongeveer 11,5 miljoen 

spelers over de hele wereld heeft. Om WoW te kunnen spelen moet men een softwarepakket kopen en 

vervolgens maandelijks een bedrag betalen van ongeveer €13.  

Onderzoek van Ducheneaut, Yee, Nickell en Moore (2006b, p. 314) doet vermoeden dat WoW vele 

spelers heeft aangetrokken die eerst andere MMORPG’s, of zelfs offline games, speelden. Cole et al. 

(2007, p. 581) ondervonden uit een onderzoek bij MMORPG-gamers dat WoW de populairste 

MMORPG is bij de gamers. 

 

 

3.1. ‘The World of Warcraft’ 

De World of Warcraft bestaat uit een enorme wereld, genaamd Azeroth.2 Met de uitbreiding "The 

Burning Crusade" is er een nieuwe wereld bijgekomen: Outland.  

Het is een fantasy-wereld waar verschillende rassen en klassen het tegen monsters en tegen elkaar 

opnemen. De wereld wordt in twee delen opgesplitst waarbij het ene deel de goede (Alliance) en het 

andere deel de slechte (Horde) toebehoort.  

WoW is een virtuele wereld waar bijna alles mogelijk is. Men kan in de steden zaken kopen, op de 

beurs kopen en verkopen, beroepen aanleren, kruidendrankjes maken, dansen, afspreken met 

vrienden,… Kortom, bijna alles wat men zich kan inbeelden  is mogelijk in ‘the World of Warcraft’. 

 

 

3.2. De servers 

Er bestaan verschillende servers over de hele wereld en per server kunnen er ongeveer 20000 gamers 

aanmelden. Het is dus niet zo dat alle 11,5 miljoen gamers op eenzelfde server gamen. Wanneer men 

als vrienden bijvoorbeeld samen wil spelen, zal men moeten afspreken op welke server men inlogt.  

Bij de keuze van de server moet men kiezen tussen Player vs Player (PvP), Role Playing (RP) of 

Player vs Environment (PvE). Op PvP kunnen de gamers onderling automatisch met elkaar vechten 

i.t.t. PvE waar dit alleen kan mits onderlinge toestemming. Op de RP server moeten de gamers in hun 

rol blijven. Hier kan men niet communiceren over real life, men is in de game een bepaald personage 

en niemand anders. Men kan de vergelijking maken met een acteur wiens persoonlijke leven evenmin 

aan bod komt tijdens de voorstelling. 

Daarnaast zijn er servers per taal. Het merendeel van de servers is Engels, maar er bestaan ook Duitse, 

Russische, Franse, Spaanse, Chinese,… servers. Dit betekent niet dat er bijvoorbeeld geen Franse 
                                                      
2 Een interessante clip als kennismaking met World of Warcraft, de trailer op: 
http://www.wowwiki.com/World_of_Warcraft (‘doorscrollen’ naar ‘trailer’) 
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conversaties mogen gevoerd worden op een Engelse server, maar de informatie de Blizzard weergeeft 

zal in de taal van de server zijn. 

 

 

3.3. De avatar 

In WoW moeten gamers minsten één avatar creëren. Daarvoor moet eerst de keuze gemaakt worden 

tussen de ‘goede’ en de ‘slechte’, c.q. ‘The Alliance’ en ‘The Horde’. Deze keuze heeft een impact op 

wat wel of niet kan bereikt worden in WoW. Deze kampen zijn vijandelijk tegenover elkaar opgesteld 

en spreken elkaars taal niet. Vervolgens kiest men uit verschillende rassen. Het Horde kamp bestaat uit 

de orcs, taurens, trolls, blood elfs en undead, terwijl het Alliance kamp de dwarves, gnomes, humans, 

draenei en night elves omvat. Elk ras heeft zijn eigen rijdier (mount) om zich sneller door WoW te 

kunnen verplaatsen.  

Naast de rassen bestaan er negen verschillende klassen. Deze zijn Druid, Hunter, Mage, Rogue, 

Shaman, Warlock, Warrior, Paladin en Priest. Niet ieder ras kan eender welke klasse kiezen. Dus ook 

de keuze van het ras heeft een blijvende invloed op het spel.  

Tijdens de gevechten (raid en instances, cfr. infra) zijn er drie rollen waar men uit kan kiezen. Tank, 

Healer of DPS. ‘Tank’ zijn diegenen die bij het gevecht de slagen incasseren. Deze leiden de ‘boss’ 

(baas) of ‘mob’(bende) af van de andere gamers. De ‘Healer’ blijft op een afstand bij het gevecht en 

‘healt’, geneest, de anderen die in het gevecht deelnemen. Als laatste is er de rol DPS (Damage Per 

Second). Deze rol heeft als doel zoveel mogelijk schade aan te richten aan de ‘boss’ of ‘mob’ in 

kwestie. Maar zoals hierboven al aangegeven wordt, kan niet ieder ras elke rol opnemen. Er zijn 

tegenwoordig wel veel meer mogelijkheden in vergelijking tot vroeger nu Blizzard dit, na vele 

klachten, heeft versoepeld.  

 

 

3.4. De beroepen 

Men kan als speler twee hoofdberoepen kiezen: Alchemy (alchemie, het brouwen van drankjes); 

Blacksmithing (Wapens of bepantsering maken); Enchanting (betoveren van wapens en kledij in het 

spel met een aura); Engineering (maken van kleine werktuigen); Herbalism (identificeren van 

planten); Leatherworking (leerlooierij); Mining ((kolen)mijnen); Skinning (het vel van beesten 

afschrapen); Tailoring (kleermakerij); Jewelcrafting (het maken van juwelen); Inscription (het maken 

van inscripties). Daarnaast zijn er nog drie kleine beroepen: koken, vissen en eerste hulp.  

Zichzelf verbeteren kan in elk beroep. Er is een zogenaamd "skill-niveau" dat oploopt van 0 tot 375. 

Deze wordt onderverdeeld in Apprentice (Leerling): 0-75; Journeyman (Werkman): 75-150; Expert: 

150-225; Artisan: 225-300; Grand Master (Grootmeester): 300-375 (deze laatste is pas mogelijk in de 

uitbreiding ‘The Burning Crusade’). 
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3.5. De game 

In totaal zijn er 80 levels in het spel. Een hogere level wordt bereikt met behulp van ‘experience 

points’ (ervaringspunten). Deze kan men krijgen door verschillende quests te doorlopen. Maar, zoals 

wordt aangegeven door Kasavin (2004), hebben de makers van het spel ervoor gezorgd dat zowel 

gamers die uren per dag spelen als gamers die slechts een uur per week spelen toch evenveel beloond 

worden. Het is bijvoorbeeld zo dat avatars in ‘rest state’ zijn wanneer de gamer niet speelt. Wanneer 

de gamer zich dan opnieuw inlogt, krijgt hij dubbel experience points bij voor een tijdje. Dit systeem 

is ontwikkeld zodat de ‘casual’ gamers de mogelijkheid hebben om de ‘hardcore’ gamers bij te benen. 

Daarnaast is het zo, dat wanneer je niet zo geïnteresseerd bent in de quests, er ook het luik van 

‘professions’ is. Dan kan men kruidendrankjes maken en verkopen, leerlooien,.. Typerend voor 

MMORPG’s is dat elke gamer zelf kiest hoe hij het spel speelt. Naast de verschillende servers, zijn er 

ook verschillende zaken om te doen. Zo kan de ene gamer bijvoorbeeld nooit een gevecht aangaan en 

zich helemaal verdiepen in het beroep van kruidendranken maken. Een andere gamer kan zich alleen 

op de beurs bezig houden, nog een andere kan alleen maar ‘instances’ (afgesloten plaatsen in WoW 

waar men vecht in groep tegen een ‘mob’ of ‘boss’) willen uitvechten. Op deze manier wordt duidelijk 

dat MMORPG’s heel breed toegankelijk zijn en in principe een grote groep mensen kunnen 

aanspreken.  

 

 

3.6. De guild 

Spelers in World of Warcraft kunnen zich binden aan een bepaalde groep. Dit noemt men een guild. 

Een guild kan belangrijk zijn in het spel. Mensen uit een bepaalde guild kunnen elkaar helpen met 

moeilijke opdrachten of kunnen samen de vijand aanvallen. Ook wapens of uitrusting aan anderen 

weggeven, waar men anders veel voor zou moeten betalen, kan. Leden van een guild helpen elkaar om 

sneller sterker te worden. Een guild heeft altijd een guild leader (leider) die alles beslist. Officers 

(officieren) helpen hem bij het managen van de guild. Guild leader zijn vergt veel tijd en energie. 

Als de hoogste level is bereikt, doet men de moeilijkere instances met een guild. Men spreekt een 

tijdstip af (meestal 's avonds) en gaat dan gezamenlijk een moeilijke instance in om tegen zeer sterke 

‘mobs’ en ‘bosses’ te vechten. Dit vraagt veel samenwerking en gericht leiderschap.  

Aansluiten bij een guild is niet noodzakelijk. Men kan ook tijdelijke groepen zoals een party 

(maximum 5 spelers) of een raid (maximum 40 spelers) vormen (Duchenaut, Yee, nickell & Moore, 

2006a, p. 410). Dit is van belang om quests te kunnen uitvoeren, want hoe meer men vordert in WoW, 

hoe moeilijker het wordt om een quest alleen te doen.  

Het is duidelijk, zo schrijven Ducheneaut et al. (2006a, p. 410) dat WoW de spelers aanzet om in 

groep te spelen. Enerzijds doordat elk ras en elke klasse eigen karaktereigenschappen heeft. 

Anderzijds omdat sommige quests onmogelijk zijn om alleen te winnen. Daarom concluderen 
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Ducheneaut et al. (2006a, p. 410) dat WoW naar het einde van het spel een sociale game wordt, maar 

niet het spel in het algemeen.  

 

 

3.7. De communicatie 

Om als gamers onderling te communiceren zijn er in WoW verschillende vormen van chat. Op de 

WoWWikipedia (http://www.wowwiki.com/Chat) vonden we een overzicht van de soorten ingame 

chat.  

Een gamer van de ene ‘faction’ die met een gamer uit de andere ‘faction’ wil praten, heeft slechts drie 

opties: say (/s), yell (/y), of ‘emote’ (/em). Vandaar de titel van dit werk ‘/y WoW’. ‘Emote’ is om het 

personage iets te laten uitvoeren, e.g. ‘/em nods head’.  

Voor gamers van dezelfde ‘faction’ zijn er meerdere opties. Er is de private chat of one-to-one tell 

(whisper /w) waar men slechts tegen een persoon praat. Guild chat (/g) geeft de mogelijkheid om iets 

te zeggen tegen elk lid van de eigen guild. Party chat (/p) biedt de mogelijkheid om te communiceren 

met de andere gamers tijdens een party. Hetzelfde geldt voor een raid chat (/ra). 

WoW voorziet in de laatste versies van het spel ook VoIP (Voice over IP), dit geeft de mogelijkheid 

om met elkaar te praten i.p.v. te communiceren via chatvensters. Spatial chat is een VoIP en dit wordt 

gehoord door alle spelers die in de buurt zijn. De meest gamers echter, verkiezen aparte software voor 

VoIP. Deze programma’s zijn o.a. Ventrilo, Skype, Teamspeex,… 
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EMPIRISCH LUIK 

 

 

4. Methode 

4.1. Opzet 

In dit onderzoek wordt op zoek gegaan naar het antwoord op de volgende onderzoeksvraag:  

 

‘Is het sociale aspect in WoW de hoofdmotivatie om te gamen?’ 

 

Dit wordt nagegaan a.d.h.v. een online survey. Op die manier kunnen voldoende gamers bereikt 

worden zodat er representatieve informatie kan worden verkregen. Daarnaast kan op deze wijze een 

algemeen beeld worden gegeven van de populatie, de gamers van WoW, d.m.v. het waarnemen van 

bepaalde kenmerken van de gamers en hoe ze dit zelf ervaren. Via stellingen in de survey wordt 

nagegaan wat de verschillende motivaties zijn om te gamen. Vanuit die motivaties wordt vervolgens 

gezocht naar soorten gamers.  

 

 

4.2.  Steekproef 

Uit de ‘Top 10 van MMORPG’s’ (GameOgre.com, 2009) is gebleken dat WoW de populairste 

MMORPG is, ook in 2005, 2006 en 2007 was WoW de best verkochte pc-game (“World of Warcraft 

heeft 11 miljoen spelers”, 2008, 30 oktober). Daarom wordt het onderzoek van deze verhandeling naar 

de motivaties voor het spelen van een MMORPG uitgevoerd op de gamers van WoW. De theoretische 

populatie bestaat uit de gamers van WoW, c.q. WoW’ers. De operationele populatie zijn die gamers 

die de vragenlijst invullen. Dit heeft als gevolg dat er geen aselecte steekproef kan bekomen worden.  

De survey werd alleen online geplaatst omdat de gamers die WoW spelen vanzelfsprekend toegang 

hebben tot het internet. Yee (2006a) toont aan dat online surveys de betrouwbaarheid van de data niet 

aantasten omdat de respondenten zelf kiezen of ze de survey al dan niet invullen, wat leidt tot een hoge 

motivatie. De anonimiteit is tevens gewaarborgd, wat een positief effect heeft op de betrouwbaarheid 

van de data (Yee, 2006a).  

WoW’ers werden op de hoogte gesteld van het onderzoek via mail, op gamefora en op de fora van 

WoW. In deze aankondigingen werd gevraagd om de link van de survey door te sturen. Er wordt dus 

gebruikt gemaakt van een sneeuwbalsteekproef. De respondenten hebben de survey belangeloos 

ingevuld en er was geen verplichting om de survey volledig in te vullen, wat echter voor heel wat 

uitval heeft gezorgd in de helft van de vragenlijst.  
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4.3. Procedure 

Na een uitgebreid literatuuronderzoek werd de vragenlijst opgesteld. Deze werd opgesteld a.d.h.v. 

reeds bestaande vragenlijsten (Sherry et al., 2003; Yee, 2006b; Schuurman et al., 2008) en zelf 

geformuleerde vragen.  

De survey bestond uit meerkeuzevragen, meerkeuzevragen met een ‘open’ optie, 

rangschikkingsvragen en stellingen (cfr. Bijlage 1: De vragenlijst, p. 69). Deze stellingen werden 

gemeten a.d.h.v.  een 5–punten schaal waarbij enkel de uitersten werden aangegeven, c.q. ‘totally 

disagree’ en ‘totally agree’ of ‘totally not important’ en ‘very important’. Het invullen van de 

vragenlijst duurde ongeveer 15 minuten. 

De vragen gingen na wat de motivaties zijn voor het spelen van WoW, wat de sociale interactie in 

MMORPG inhoudt, hoeveel belang er wordt gehecht aan de avatar en de identificatie met de avatar, 

welke andere MMORPG’s men heeft gespeeld -of nog steeds speelt- en ten slotte wat de 

sociodemografische gegevens zijn van de respondenten.  

Uiteindelijk is de survey twee weken online geplaatst met ‘Thesistools’. Deze ‘tool’ had als voordeel 

dat er een onbeperkt aantal respondenten gratis de survey konden invullen. Maar het feit dat ze naar de 

volgende pagina konden zonder alles in te vullen geldt als een belangrijk nadeel. Een ander nadeel is 

dat in de open opties alles kon ingevuld worden, zo kon bijvoorbeeld bij geboortejaar het jaar 1423 

ingevuld worden.  

Zoals hierboven reeds kort werd aangegeven is de survey verspreid via de sneeuwbaltechniek. De 

mailing gebeurde naar de adressen van het MICT gaming panel. Daarnaast kwam de link online op 

gamefora zoals: 

• http://www.9lives.be/forum/world-warcraft/ 

• http://www.wowforum.nl/ 

• http://www.facebook.com/pages/WoW/10422024626?sid=c1137201e09516bc365fdd4908be7

05c&ref=s 

• http://www.facebook.com/pages/World-of-

Warcraft/15155121603?sid=278697932d8614285eb7c4d0fb07ae08&ref=s 

• http://www.facebook.com/group.php?gid=11222939884 

Op de officiële fora (http://forums.worldofwarcraft.com/welcome.html) van WoW kan men niet 

posten indien men zelf geen abonnement heeft op WoW. Maar via een gamer die WoW speelt is ook 

op deze fora de link naar de survey verschenen.  

 

Wanneer na twee weken de survey offline werd gehaald, hadden 2300 respondenten de survey 

‘aangeklikt’. Dit vergde een grondige cleaning met als eindresultaat 1691 volledig ingevulde 

vragenlijsten. Zoals hierboven reeds werd aangegeven, is de meeste uitval gebeurd in de helft van de 

survey, bij het begin of einde van de vragen over communicatie.  
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5. Resultaten 

5.1. Sociodemografische gegevens 

5.1.1. Nationaliteit 

Van de 1691 respondenten is 19,9% (n= 336) afkomstig uit België. Wanneer wordt  nagegaan bij de 

respondenten uit België van welke provincie men afkomstig is, wordt duidelijk dat niemand uit de 

provincie Henegouwen, Namen en Waals-Brabant komt (cfr. Grafiek 1). Dit is vermoedelijk te wijten 

aan het feit dat de survey in het Engels werd opgemaakt. Het kan echter ook liggen aan het feit dat de 

respondenten uit het MICT gaming panel Nederlandstalig zijn en aangezien sprake is van een 

sneeuwbalsteekproef er minder connecties zijn naar de Franstalige zijde van het land. De meeste 

respondenten komen dan ook uit Vlaanderen, voornamelijk Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Ook het 

bestaan van Franse servers zou een verklaring kunnen zijn voor het bijna ontbreken van Walen in deze 

steekproef. Bovendien wordt Frankrijk maar door 1,2% van de respondenten vertegenwoordigd. Het 

overgrote deel van de servers is namelijk Engelstalig, maar er bestaan Franse, Duitse, Spaanse en zelfs 

Russische servers. 

 

Grafiek 1: De provincies waar de Belgen van afkomstig zijn 

 

Andere landen waarvan het gros van de respondenten afkomstig is: U.K. (17,1%), Zweden (11,8%), 

Nederland (9,6%), Denemarken(7,2%), Noorwegen (6,7%) en Finland (6,7%).  

 

5.1.2. Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 22,81 jaar. De mediaan is 21 jaar en de 

standaardafwijking is 5,97. Dit wijkt gedeeltelijk af van de resultaten uit de literatuur. De gemiddelde 

leeftijd bij Yee (2006b) is 26 jaar, de mediaan 25 jaar. Bij Griffiths et al. (2003) is dit 19 jaar en bij de 
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studie van Kolo et al. (2004) is dit 24 jaar. Cole et al. (2007) vonden een gemiddelde leeftijd van 23,6 

jaar, wat iets meer aansluit bij de gevonden resultaten van dit onderzoek.  

De leeftijden in dit onderzoek liggen tussen 11 en 65 jaar. Yee (2006b) vond gelijkaardige cijfers met 

leeftijden tussen 11 en 68 jaar, ook bij Cole et al. (2007) lag de leeftijd tussen 11 en 63 jaar. 

Er is een significant verschil (t= -3,738, df=93,40, p= 0,000) tussen de geslachten wat betreft de 

leeftijd. Vrouwelijke gamers zijn gemiddeld 2,93 jaar ouder dan de mannelijke (Mmannen= 22,65). Ook 

Schultheiss (2007) vond dit verschil. In de studie van Yee (2006b) was dit verschil zelfs 6 jaar. Yee 

(2006b) meent dat de oorzaak voor dit leeftijdsverschil kan liggen in het feit dat vrouwen pas later in 

het spel komen via hun vriend. Maar daarvoor is in deze studie geen bewijs gevonden.  

 

Grafiek 2: de leeftijd van de respondenten 

 

5.1.3. Geslacht 

Uit de data blijkt dat 94,1 % van de respondenten mannen zijn. Deze resultaten verschillen van de 

resultaten van Griffiths et al. (2003) en Yee (2006b) die constateerden dat 85% van de gamers 

mannelijk was. De resultaten leunen wel dicht aan bij deze van Schuurman et al. (2009) waar 96,6% 

van de respondenten mannelijk was.   

Cole et al. (2007, p.581) vermeldden een lichte stijging in het aantal vrouwelijke gamers. In hun studie 

was 29% van de gamers vrouwelijk. Wanneer zij deze resultaten vergeleken met ander onderzoek, kon 

men opmerken dat sinds 2001 het aantal vrouwelijke gamers met 13% zou toegenomen zijn. De 

resultaten van deze studie van WoW kunnen dit evenwel niet bevestigen. Slechts 5,2% (n=88) van de 

respondenten is vrouwelijk. 
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5.1.4. Burgerlijke stand 

Uit het onderzoek blijkt dat 62,2% van de respondenten vrijgezel is. Er is een verschil (p<0,005) 

gevonden wat betreft het geslacht en de burgerlijke stand (χ2 (3, N= 1691) = 53,810, p= 0,000). 64,1% 

van de mannen is vrijgezel en slechts 31,8% bij de vrouwen. 20,8% van de mannen en 26,1% van de 

vrouwen heeft een relatie maar woont niet samen. Bij de mannen woont slechts 8,4% samen, terwijl 

dit bij de vrouwen 22,7% is. Ongeveer dezelfde verdeling komt naar voor wat betreft het verloofd of 

gehuwd zijn (mannen= 6,4%, vrouwen= 19,3%). 5,4 % van de respondenten heeft kinderen. Uit het 

onderzoek van Yee (2006b) bij MMORG-gamers in het algemeen bleek echter dat 22% van de gamers 

kinderen heeft.  

 

Grafiek 3: Burgerlijke stand van de respondenten 

 

5.1.5. Beroep 

Van de respondenten is 47,1% student en 29% werkt voltijds. 9,1% is werkloos. Dit verschilt van de 

resultaten van Yee (2006b) en Schultheiss (2007) waar ongeveer 50% van de gamers van MMORPG’s 

voltijds werkt en slechts 25% student is.  

Wat het beroep en het geslacht betreft, is er tevens een significant verschil vastgesteld (χ2 (5, N= 1691) 

= 43,015, p= 0,000). Bij de vrouwelijke gamers is 13,6% werkloos, bij de mannen is dit 8,9%. Bijna 

de helft (48,1%) van de mannelijke gamers is student. De studenten zijn ook de grootste groep bij de 

vrouwelijke gamers maar dit percentage bedraagt slechts 30% van alle vrouwen.  
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5.2. ‘WoW’en’ 

5.2.1. Waarom beginnen WoW’en? 

De respondenten hebben gemiddeld reeds 3 jaar en 4 maanden een abonnement op WoW.  

Vervolgens werd gevraagd waarom men is beginnen WoW’en. Er werden 6 opties gegeven en een 

extra open optie. Men kon meerdere opties aanduiden. Deze waren: ‘Because my real life friends 

play(ed) WoW’, ‘Because I like discovering new worlds’, ‘Because I wanted to find a new challenge’, 

‘Because I was searching a leisure activity’, ‘Because I wanted to meet new people’, ‘None of the 

above’ en ‘Other’. 62,5% van de respondenten geeft aan WoW te beginnen spelen door real life 

friends. Nieuwe mensen leren kennen was het minst belangrijk voor de respondenten (6,4%).  

De andere 3 opties waren elk voor ongeveer 20% van de respondenten belangrijk. 11,8% van de 

respondenten gaf aan omwille van een andere reden te zijn begonnen met World of Warcraft. Enkele 

redenen zijn: ‘fan zijn van Warcraft I, II, III’, ‘de vorige MMORPG moe zijn’, ‘graag MMORPG’s 

spelen’, ‘de reputatie van Blizzard’ en ‘online vrienden begonnen het te spelen’.  

Er is in deze studie geen significant verschil gevonden wat betreft het geslacht en de reden waarom 

men is beginnen WoW’en. Bij Yee (2006b) werd wel een verschil ontdekt voor het beginnen spelen 

van MMORPG’s. Uit het onderzoek blijkt dat 70,4% van de respondenten reeds andere MMORPG’s 

gespeeld heeft. 10,7% (n= 181) speelt nog steeds andere MMORPG’s. Dit werd bevraagd a.d.h.v. een 

keuzelijst bestaande uit negen games en een open optie. De MMORPG’s die nog steeds worden 

gespeeld zijn voornamelijk: ‘Warhammer Online’, ‘Final Fantasy’, ‘The Lord of the Rings Online’, 

‘Runescape’ en ‘Eve Online’. Kolo et al. (2004) ondervonden nochtans in hun data dat gamers zich 

nooit in twee verschillende games verdiepen. 

 

5.2.2. Aantal uren WoW’en 

Het aantal uren dat de spelers gamen is gemeten a.d.h.v. verschillende categorieën. Deze categorieën 

zijn: 1) Less than 1 hour, 2) 1-2 hours, 3) 3-4 hours, 4) 5-6 hours, 5) more than 6 hours. De vraag werd 

daarenboven gesteld als ‘het gemiddeld aantal uren per dag op een gemiddelde weekdag’ en een 

‘gemiddelde dag in het weekend’. Dit leek betrouwbaarder, omdat het niet gemakkelijk is om uit te 

rekenen hoeveel men in totaal een hele week gamet.  

Maar dat maakt het vergelijken met andere resultaten uit de literatuur niet evident. Daarom is er van 

elke categorie een gemiddelde genomen, bv: 1-2 hours wordt 1,5 en dit gemiddelde is bij de 

weekdagen vermenigvuldigd met 5, en bij de dagen in het weekend met 2. Op deze manier zijn 

vergelijkingen met data uit andere studies mogelijk, al zijn deze vergelijkingen niet 100% accuraat 

aangezien bijvoorbeeld de gamers die gemiddeld meer dan 6 uur per dag spelen niet kunnen 

aangegeven worden. 
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Uit de data blijkt dat de gamers gemiddeld 25,19 uren (SD= 12,52) per week spelen. In het weekend 

speelt men gemiddeld 8,28 uren (SD= 4,28) en tijdens de weekdagen speelt men in totaal gemiddeld 

16,9 uren (SD= 10,1). Deze resultaten verschillen van de data van Ducheneaut et al. (2006a), waaruit 

bleek dat de gamers gemiddeld 10,2 uur per week gamen. Yee (2006b, 2007) constateerde dat men 

gemiddeld 22,71 uur per week gamet, bij Cole et al. (2007) werden resultaten gevonden die meer in de 

lijn lagen van deze verhandeling, gemiddeld 22,85 uur per week. 

 

Kolo et al. (2004) geven aan dat er een verband is tussen de leeftijd en het aantal uren dat men 

gemiddeld gamet. Uit de resultaten blijkt inderdaad een heel zwak negatief verband te bestaan tussen 

leeftijd en aantal uren gamen (r= -0,096, N= 1690, p= 0,000). Hieruit blijkt dat hoe jonger de gamer is 

hoe meer hij gamet. 

 

5.2.3. Faction, klasse, ras en rol in WoW 

49,4% van de respondenten behoort tot de faction ‘Alliance’, 50,6% tot de ‘Horde’. Hier komt het 

‘slechte’ meer voor dan het ‘goede’. In de studie van Ducheneaut et al. (2006b) was dit juist 

omgekeerd.  

Er is een klein verschil gevonden tussen de leeftijd en keuze van faction (t= 2,150, df=1591,28, p= 

0,032). De Alliance zijn 0,63 jaar ouder. Ook Yee (2005b) kwam tot een vergelijkbaar resultaat.   

De PvP server is de meest populaire (55,7%). 32,1% speelt op PvE, 5,7% op RP en 5,8% op RP-PvP. 

Ducheneaut et al. (2006b) gaf nochtans aan dat de meest favoriete server in hun survey ‘PvE’ was. In 

de studie van Ducheneaut et al. (2006b) konden significante verschillen ontdekt worden wat betreft de 

server waar men op speelt en het aantal uren gamen. In dit onderzoek werden deze verschillen niet 

gevonden (F (4,1678)= 1,846, p=0,118). Evenmin werd bij het al dan niet toebehoren aan een guild en 

het type server een significant verband geconstateerd, in tegenstelling tot het onderzoek van 

Ducheneaut et al. (2006b).  
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Grafiek 4: percentage rassen 

 

Grafiek 5: percentage klassen 

 

 

• Rassen 

De rassen die het meest voorkwamen bij de respondenten uit deze studie waren Human (16,9%), Night 

Elf (15%), Undead (14,9%) en Blood Elf (11,6%). Human en Night Elves zijn ook de populairste 

rassen bij de studie van Ducheneaut et al. (2006b). Het minst populaire ras was de Orc in de studie van 

Ducheneaut et al. (2006b) en volgens de WoWcensus data, de data van WoW zelf (Yee, 2005b). In 

deze studie komt dit ras op de vierde plaats en zijn de Dwarf en Gnome het minst populair (5,7%). Uit 

de WoWcensus data (Yee, 2005b) blijkt dat Night Elf (23%) en Human (20%) de meest populaire 

rassen zijn.  

 

• Klassen 

De Druid (13,1%), Priest (12,5%), Death Knight (12,5%) en Shaman (11,9%) zijn de meest populaire 

klassen in deze survey, dit in tegenstelling tot het onderzoek van Ducheneaut et al. (2006b) waar de 

Warrior, Hunter en Rogue het populairste zijn. Zij ontdekten een significant verschil tussen het aantal 

uren gamen en de klasse, maar dit kon niet aangetoond worden in deze data.  

Uit deze resultaten blijkt dat de Warlock het minst voorkomt (5,6%). Wanneer dit wordt vergeleken 

met de WoWcensus data (Yee, 2005b) komen dezelfde resultaten naar voor.  

 

• Rollen 

60,4% speelt het liefst de rol van DPS (Damage Per Second). De rol die het minst graag wordt 

gespeeld is het tanken (15,7%). Iets minder dan een kwart van de respondenten speelt graag de rol van 

de healer (23,7).  
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5.3. Motivaties 

De vragenlijsten van Sherry et al. (2003), Yee (2006b) en Schuurman et al. (2008) dienden als basis 

om de verschillende motivaties te onderzoeken. 

Sherry en Lucas (2003) vonden zes motivaties: 1) competitie, 2) zelfvoldoening, 3) sociale aspect, 4) 

fantasie, exploreren, uitproberen in ‘virtual life’, 5) escapisme, 6) opwinding, kick krijgen. Yee (2006) 

vond er acht: 1) relationship, 2) manipulation, 3) immersion, 4) escapism, 5) achievement, 6) leading, 

7) learn, 8) solo/group.  

Na samenvoeging van deze motivaties, werd op zoek gegaan in dit onderzoek naar de volgende 

motivaties: 1) Competitie, 2) Zelfvoldoening, 3) Sociale contacten in de reële wereld, 4) Fantasie, 

exploreren, uitproberen, onderdompeling, 5) Escapisme, 6) Opwinding, kick krijgen, 7) Sociale 

contacten in WoW, 8) Manipuleren, 9) Vaardigheden. 

 

Deze motivaties worden gemeten in de vragenlijst a.d.h.v. verschillende items die werden gevonden in 

het onderzoek van Sherry et al. (2003), Yee (2006b) en Schuurman et al. (2008). Met een 

factoranalyse wordt nagegaan welke dimensies (motivaties) naar voor komen. 

 

Bij de factoranalyse werden er initieel 7 items extra toegevoegd. Deze waren zelf opgestelde items 

omtrent de avatar om na te gaan of deze ook op een dimensie laden.  

De items die minder dan 0,45 laden zijn niet in de analyses behouden. Vervolgens is de factoranalyse 

nogmaals uitgevoerd. De items die uit de analyses werden gehaald, zijn:  

• ‘It's very important to me to get the best gear available’ 

• ‘I play WoW because it stimulates me emotionally’ 

• ‘I play games because it improves all kinds of skills’ 

• ‘I scam other people out of their money or equipment’  

• ‘Games are only pastime for me’  

• ‘I like to have different avatars to try out new things’  

• ‘I like having different avatars just to have different personalities in WoW’ 

 

De extra zeven items laden niet op een andere dimensie, dus ook deze werden uit de analyse voor de 

motivaties gehaald: 

• ‘My (main)avatar is a ‘virtual me’’ 

• ‘There are psychological similarities between my (main)avatar and myself’ 

• ‘There are physical similarities between my (main)avatar and myself’ 

• ‘My (main)avatar acts like I would act in real-life’ 

• ‘I look up to my avatar’ 

• ‘I attach great importance to the creation of my avatar’ 
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• ‘I spend a lot of time in the creation of my (main)avatar’ 

 

Vervolgens werd nogmaals een factoranalyse uitgevoerd met de overgebleven items. De motivaties 

zijn gevonden a.d.h.v. factoranalyse (PCA) met een varimax rotatie (N=1691). 

De KMO waarde is 0,870. De KMO measure of sampling adequacy is een test om de grootte van de 

variantie in de data na te gaan die verklaard kan worden door factors. Hoe dichter bij 1, hoe meer 

variantie er verklaard kan worden. Er werden 8 componenten ontdekt met een eigenwaarde groter  

dan 1. Deze zijn: ‘vaardigheden’, ‘harde competitie’, ‘sociale contacten in WoW’, ‘zelfvoldoening’, 

‘immersie’, ‘opwinding’, ‘escapisme’ en sociale contacten in real life’. Er wordt 60,26 % variantie 

verklaard door deze 8 motivaties.  

 

5.3.1. Vaardigheden 

De motivatie ‘vaardigheden’ is samengesteld a.d.h.v. items die Yee (2006b) heeft vooropgesteld. Het 

is de eerste motivatie die werd aangegeven door de factoranalyse. ‘Vaardigheden’ wordt gemeten 

a.d.h.v. 4 items:  

• ‘My ability to mediate or resolve in-group tension in real life has improved from my 

experiences in WoW’ 

• ‘My ability to persuade other people in real life has improved from my experiences in WoW’ 

• ‘My ability to inspire and motivate other people in real life has improved from my experiences 

in WoW’ 

• ‘My experiences in WoW helped me in taking on leadership roles in real-life and improved 

my leadership skills’ 

Er werd nog een ander item voorzien om deze dimensie te laden (‘I play games because it improves all 

kinds of skills’), maar die komt niet voor in de factoranalyse, dus wordt dit item voor deze motivatie 

niet gebruikt.  

De eigenwaarde is 7,295. Na een ‘reliability analysis’ op deze items is de Chronbach’s Alpha 0,907. 

Dit wijst op een hoge correlatie tussen de verschillende items. In de sociale wetenschappen wordt de 

grens gelegd op α >0,7. 

 

5.3.2. Harde competitie 

De tweede motivatie is, onverwachts, een verzameling van items die voorzien waren om enerzijds 

‘competitie’ en anderzijds ‘manipulatie’ te meten. Deze nieuwe motivatie bestaat uit:  

• ‘I like to dominate other characters/players’ (manipulatie) 

• ‘I like to taunt or annoy other players’ (manipulatie) 

• ‘When I lose a fight from a friend, I want to restart immediately to beat him/her’ (competitie) 

• ‘I like to manipulate other people so that they do what I want them to’ (manipulatie) 
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• ’I feel upset if I lose a fight from my friend’ (competitie) 

• ‘Playing WoW challenges me to become better than others’ (competitie) 

• ‘I play WoW to show my friends who the best player is’ (competitie) 

 

Dit zijn alle items van de twee oorspronkelijke motivaties met uitzondering van één: ‘It's very 

important to me to get the best gear available’. Maar daar dit item een waarde lager dan 0,450 heeft, is 

het niet verder gebruikt in de analyses.  

 

De items die voorzien waren voor de motivatie ‘manipulatie’ kwamen uit de vragenlijst van Yee 

(2006b). Hij vond de motivatie ‘Manipulation’( α= 0,73). Het enige verschil bij deze studie is dat deze 

dimensie werd gemeten met één item van de vijf minder, dit omwille van de lengte van de vragenlijst. 

Het item ‘I beg for money or items in the game’ had slechts een waarde van 0,46 in de studie van Yee 

(2006b). Uit de factoranalyse bleek echter dat het item ‘I scam other people’ als een aparte dimensie 

werd gezien. Dit is vermoedelijk te verklaren door het feit dat de respondenten in deze studie Engels 

niet als moedertaal hebben en daardoor het woord ‘scam’ niet onmiddellijk konden thuisbrengen.  

 

De motivatie ‘competitie’ werd gemeten aan de hand van 5 stellingen, waarvan er 4 afkomstig zijn uit 

het onderzoek van Sherry et al. (2003). Eén stelling van de vier items (‘It's very important to me to get 

the best gear available’) van Sherry et al. (2003) laadde niet voldoende op de motivatie. Dit is wel 

opmerkelijk, zeker wanneer men weet dat de vragenlijst van Sherry et al. (2003) al meerdere malen is 

getest en normaliter een goede betrouwbaarheid heeft, zoals De Schutter aangeeft (persoonlijke 

mededeling, 2009, 28 januari).  

 

Maar door de factoranalyse komt er dus een nieuwe dimensie naar voor die niet was voorzien, 

waarvan de eigenwaarde 2,946 is.  

De Chronbach’s Alpha voor deze items is 0,771. Na analyse van de verschillende stellingen is er een 

soort samenhang te vinden wanneer men ‘competitie’ op een negatieve en harde wijze gaat bekijken. 

Daarom wordt deze motivatie ‘harde competitie’ genoemd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of 

deze motivatie vaker voorkomt.  

 

5.3.3. Sociaal contact in WoW 

Om deze motivatie te meten, werden vijf items voorzien die voor dit onderzoek zelf samengesteld zijn 

uit de vragenlijst van Schuurman et al. (2008) en Yee (2006b). Deze items zijn:  

• ‘I find myself having meaningful conversations with others in WoW’ 

• ‘I have made some good friends in WoW’ 

• ‘I talk about personal issues with my friends in WoW’ 
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• ‘Friends in WoW have offered me support when I had a problem or crisis in my relationship’ 

• ‘I play WoW to be in touch with the other gamer’ 

Deze vijf items worden effectief weergegeven in de factoranalyse én een zesde item:  

• ‘By playing WoW I feel connected with the others’ 

 

Dit laatste item was voorzien om de motivatie ‘Sociaal contact in real life’ te meten. Maar de term 

‘others’ is geïnterpreteerd als de ‘anderen in het spel’, nochtans werden ‘de anderen in real life’ 

bedoeld.  

De eigenwaarde bedraagt 2,524. Deze items hebben samen een Chronbach’s Alpha van 0,794. Deze 

waarde zou zelfs lichtjes dalen indien het item ‘By playing WoW I feel connected with the others’, 

zou verwijderd worden. 

 

5.3.4. Zelfvoldoening 

Om de motivatie ‘zelfvoldoening’ te meten, werden de vier items van Sherry et al. (2003) gebruikt en 

een extra item uit de vragenlijst van Schuurman et al. (2008). 

Uiteindelijk worden door de factoranalyse alleen drie items van Sherry et al. (2003) weergegeven voor 

de motivatie ‘zelfvoldoening’ met de volgende stellingen:  

• ‘I’m proud of myself if I master a new level in WoW’,  

• ‘I feel a lot of satisfaction when I reach a new level’,  

• ‘I keep playing until I reach a new level’. 

De andere twee stellingen: ‘I like to search new, creative ways to fulfil a challenge’ en ‘I challenge 

myself to do better each time I play WoW’ komen voor bij een andere dimensie waar later wordt op 

ingegaan.3  

 

De eigenwaarde is 1,717. Na een ‘reliability analysis’ is de Chronbach’s Alpha voor deze motivatie 

0,758. Wanneer de stelling ‘I keep playing until I reach a new level’ niet zou worden meegeteld zou de 

Chronbach’s Alpha 0,811 zijn. De drie stellingen worden toch voor deze motivatie behouden, omdat 

het beter is om een dimensie op meer dan twee items te laden, wanneer men die kans heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Zie motivatie 5.3.6. ‘Opwinding’, p. 44 
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5.3.5. Immersie 

Immersie (immersion) betekent onderdompeling (cfr. 2.4.10. Immersie, p. 20) Deze motivatie werd 

gemeten a.d.h.v. zes verschillende items van zowel Sherry et al. (2003), Yee (2006b), Schuurman et al. 

(2008): 

• ‘I like playing WoW because I can do things in WoW which are not possible in real life’ 

• ‘In Wow I can be someone else’ 

•  ‘I like doing things in WoW which aren’t possible in real life’  

•  ‘I play WoW because it gives me the opportunity to discover new, unknown environments’ 

• ‘I like having different avatars just to have different personalities in WoW’ 

• ‘I like to have different avatars to try out new things’ 

 

De eigenwaarde van deze motivatie is 1,533. Via factoranalyse worden alleen de eerste 4 items 

weergegeven voor deze motivatie (α= 0,765). De andere twee items (‘I like to have different avatars to 

try out new things’ en ‘I like having different avatars just to have different personalities in WoW’) 

worden gezien als een aparte dimensie. Echter, wanneer we een ‘reliability analysis’ voor deze aparte 

dimensie uitvoeren, bekomen we slechts een Chronbach’s Alpha van 0,499. Daarom worden deze 

twee items niet verder opgenomen in de analyse over motivaties.  

 

5.3.6. Opwinding, kick krijgen 

Deze motivatie werd gemeten a.d.h.v. de stellingen van Sherry et al. (2003). Zij voorzagen vier items. 

In het onderzoek zijn er slechts drie gebruikt omdat het vierde item sterk gelijkend was op het andere. 

De stellingen waren de volgende:  

• ‘When I play WoW, my adrenaline rises’, 

• ‘When I play WoW I’m very excited’  

•  ‘I play WoW because it stimulates me emotionally’.  

Volgens de factoranalyse horen ook twee andere items4  van Sherry et al. (2003) thuis bij de motivatie:  

• ‘I challenge myself to do better each time I play WoW.’ 

• ‘I like to search new, creative ways to fulfil a challenge.’  

 

De stelling ‘I play WoW because it stimulates me emotionally’ is uit deze analyse verwijderd omdat 

de waarde lager was dan 0,450. De stelling ‘When I play WoW, my adrenaline rises’ heeft een waarde 

lager dan 0,450, maar wordt toch behouden in de analyse. Uit de resultaten van de ‘reliability analysis’ 

blijkt immers dat Chronbach’s Alpha heel wat lager zou zijn zonder deze stelling. De derde stelling 

van Sherry et al. (2003) ‘I challenge myself to do better each time I play WoW’ werd oorspronkelijk 

                                                      
4 Cfr. 5.3.4. Zelfvoldoening, p. 43 
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voorzien voor de motivatie ‘zelfvoldoening’ maar kwam dus ook naar voor in de factoranalyse voor de 

motivatie ‘opwinding’.  

Deze vier items hebben een Chronbach’ Alpha van 0,654. Dit is lager dan 0,7, maar deze motivatie 

wordt behouden aangezien de grens van 0,7 slechts arbitrair is. Bovendien is het verschil tussen 0,654 

en 0,7 niet heel groot. De eigenwaarde van deze motivatie is 1,494. 

 

5.3.7. Escapisme 

De items die de motivatie escapisme meten, zijn overgenomen uit de studie van Sherry et al. (2003): 

• ‘I sometimes play WoW when I actually have to do something else’ 

• ‘Playing WoW lets me forget some of the real-life problems I have’  

• ‘By playing WoW I can stop thinking about other things’  

• ‘Playing WoW lets me vent and relieve stress from the day’ 

 

De vier items die werden voorzien laden inderdaad op deze dimensie, zo blijkt uit de factoranalyse.  

Desalniettemin is de Chronbach’s Alpha slechts 0,661. Dit wordt een iets hoger door het item ‘I 

sometimes play WoW when I actually have to do something else’ niet mee te tellen in de analyse. Dan 

wordt Alpha respectievelijk 0,694. Dit item wordt dus verder niet gebruikt in de analyse. 

Deze waarde is verwonderlijk aangezien de 3 items van Sherry et al. (2003) voorkomen en de twee 

items (één overlapping met een item van Sherry et al.) van Yee (2006b). Er was geopteerd om niet de 

vier voorgestelde items van Sherry & Lucas in de vragenlijst te integreren om de reeds aangehaalde 

reden dat de reeks stellingen in de survey redelijk lang was. En omdat het item ‘Ik speel digitale 

spellen terwijl ik eigenlijk andere dingen in de plaats zou moeten doen’ en het item ‘Ik speel digitale 

spellen wanneer ik andere dingen te doen heb’ heel gelijkend zijn. Dus ook deze motivatie (α= 0,694) 

heeft een iets lagere waarde dan 0,7, maar toch wordt deze motivatie verder gebruikt in de analyse. De 

eigenwaarde is 1,249. 

 

5.3.8. Sociaal contact in Real Life 

Deze motivatie werd gemeten a.d.h.v. drie items die Sherry et al. (2003) aangeven:  

• ‘My friends and I play WoW to be together’ 

• ‘My friends and I spend a lot of time together by playing WoW’  

• ‘By playing WoW I feel connected with the others’  

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, is deze laatste stelling anders geïnterpreteerd door de 

respondenten en wordt deze stelling dus gebruikt om de sociale contacten in WoW te meten.  

De Chronbach’s Alpha voor de twee overgebleven items in de reliability analysis is 0,739 en de 

eigenwaarde bedraagt 1,128.  
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5.3.9. Bespreking motivaties 

Om na te gaan welke motivaties het hoogst scoorden bij de respondenten, werd het gemiddelde van 

deze motivaties berekend. De stellingen zijn op een 5-punten schaal berekend van helemaal niet 

akkoord tot helemaal akkoord (N=1691). 

 

 

Grafiek 6: Gemiddelde score per motivatie 

 

De motivatie die gemiddeld het hoogst scoort is ‘escapisme’. De Pauw et al. (2008, p. 106) geven aan 

dat escapisme zo vaak voorkomt omdat games, als interactief medium, de spelers de mogelijkheid 

bieden om allerlei ervaringen en emoties uit te proberen die in het dagelijkse leven liever worden 

vermeden. Het is een privélaboratorium om te experimenteren met de eigen identiteit (Jansz, 2006; 

Malliet, 2007).  

In de literatuur (Griffiths et al., 2003; Kolo et al., 2004, Ducheneaut et al., 2006a; Schultheiss, 2007) 

kwamen de motivaties ‘escapisme’, ‘sociaal contact ingame’ en ‘competitie’ steevast als top 3 naar 

voor. Bij Schuurman et al. (2009) waren uitleven en spanning de belangrijkste motivaties. Dit kan 

echter niet bevestigd worden op basis van deze resultaten. De motivatie ‘competitie’ werd niet 

gevonden via factoranalyse. Deze werd ‘harde competitie’, wat een negatievere connotatie heeft. Dit is 

waarschijnlijk de reden waarom deze motivatie op de laatste plaats komt. Opwinding daarentegen 

komt nu wel op de tweede plaats. Bij de items5 die op deze motivatie laden, zijn er twee items die 

kunnen bekeken worden als eigenschappen van competitiviteit: ‘I challenge myself to do better each 

time I play WoW’ en ‘I like to search new, creative ways to fulfil a challenge’. Dit kan een reden zijn 

waardoor de motivatie ‘opwinding’ zo hoog is gerangschikt. Het verschil tussen ‘zelfvoldoening’ en 

‘immersion’ is minimaal, zoals duidelijk wordt in het overzicht.  

                                                      
5 Cfr. 5.3.6. Opwinding, p. 44  
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Schuurman et al. (2009) ontdekten in hun resultaten dat de motivatie ‘sociaal contact’ op de laatste 

plaats kwam. Dit komt niet overeen met de resultaten uit dit onderzoek. In deze context is het 

belangrijk er op te wijzen dat het onderzoek van Schuurman et al. (2009) een algemene studie over 

gaming is terwijl dit onderzoek specifiek WoW behelst. De onderzoekshypothese dat het sociale 

contact de belangrijkste motivatie is om te gamen kan in deze thesis echter niet bevestigd worden.  

 

• Geslacht 

In het volgende overzicht wordt nagegaan of de volgorde van motivaties verschillend is voor mannen 

en vrouwen. Deze resultaten zien er als volgt uit: 

 

 

Grafiek 7: Verschillen per motivatie o.b.v. geslacht 

 

Deze grafiek toont aan dat de volgorde van de motivaties voor de mannen dezelfde is als voor de 

volledige steekproef door het feit dat deze veel meer doorwegen. Ook de gemiddelde scores 

verschillen nagenoeg niet (cfr. Bijlage 2, p. 79). Wat opvalt is dat het verschil bij de mannen tussen de 

motivaties ‘zelfvoldoening’, ‘immersie’ en ‘vaardigheden’ klein is. Bij afronding tot twee cijfers na de 

komma zouden de scores op deze motivaties zelfs gelijk zijn. De volgorde van de motivaties bij de 

vrouwen is licht verschillend, waarbij voornamelijk het feit dat de ‘sociale contacten’ hoger scoren de 

aandacht trekt. Een ander opmerkelijk feit is dat de harde competitie gemiddeld heel wat lager scoort 

in vergelijking met de mannen.  

Uit een independent t-test blijkt dat de motivaties ‘harde competitie’ (t= 9,951, df=112,990, p= 0,000), 

‘sociaal contact in WoW’ (t= -2,234, df=94,387, p= 0,019), ‘opwinding’ (t= 1,188, df=94,388 p= 

0,045), ‘escapisme’ (t= -1,844, df=99,930, p= 0,015) en ‘sociaal contact in real life’ (t= -0,592, 

df=94,374, p= 0,006) wel allemaal significant verschillen wat betreft het geslacht.  
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• Aantal uren en leeftijd 

De correlaties tussen de motivaties en het aantal uren zijn allemaal significant (p=0,000) maar er is 

slechts sprake van een zwak tot matig positief verband (cfr. Bijlage 3, p. 80). Leeftijd en de motivaties 

geven niet allemaal significante verbanden. De motivaties die wel correleren zijn ‘vaardigheden’ (r= -

0,180, N= 1691, p= 0,000), ‘harde competitie’ (r= -0,293, N= 1691, p= 0,000), ‘zelfvoldoening’ (r= 

0,048, N= 1691, p= 0,049) en ’sociaal contact in real life’ (r= -0,088, N= 1691, p= 0,000). Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat hoe jonger de gamer is, hoe meer men gamet omwille van de vaardigheden. 

Yee (2006b) kwam eveneens tot deze conclusie. ‘Harde competitie’ zal vaker voorkomen bij jongere 

gamers. Yee (2005a) wees op het feit dat ‘achievement’ vaker voorkomt als motivatie bij jongere 

gamers. De andere correlaties zijn heel zwak. Het negatieve verband bij de motivatie ‘sociaal contact 

in real life’ zou kunnen wijzen op het feit dat hoe jonger men is, hoe minder men speelt omwille van 

de sociale contacten in real life.  

 

• Faction, Klasse, ras en rol 

Er zijn significante verschillen tussen enkele motivaties en de faction (c.q. Horde of Alliance). Deze 

motivaties zijn: ‘harde competitie’ (t= -2,695, df=1669, p= 0,007), ‘sociaal contact in WoW’ (t= 

2,100, df=1669, p= 0,036) en ‘sociaal contact in real life’ (t= -2,166, df=1669, p= 0,030). De Horde 

scoort hoger voor de motivatie ‘harde competitie’ (M= 2,84) dan de Alliance (M=2,05). Wat betreft de 

motivatie ‘sociaal contact in WoW’ scoort de Alliance (M=  3,24) hoger dan de Horde (M=  3,15). Bij 

de motivatie ‘sociaal contact in real life’ is het net de Horde (M=  2,72) die hoger scoort dan de 

Alliance (M=  2,60). Wanneer deze resultaten vergeleken worden met Yee (2005b) toont ook die studie 

aan dat de Horde meer ‘achievement’ gericht zijn.  

Significante verschillen tussen het soort ras en de motivaties kwam alleen voor bij de motivatie ‘harde 

competitie’ (F (9,1681)= 2,228, p=0,018). Na een post-hoc test Bonferroni wordt duidelijk dat het 

verschil (p=0,015) voorkomt bij de Dwarf (M= 1,88) en de Undead (M=2,26). Dit verschil wordt ook 

aangegeven door Yee (2005e).  

Er werd tevens een significant verschil geconstateerd tussen de klasse en de motivaties ‘vaardigheden’ 

(F (9,1681)= 2,007, p=0,035), ‘harde competitie’ (F (9,1681)=2,224, p=0,018) en ‘escapisme’ (F 

(9,1681)= 1,996, p=0,036). Bij de post-hoc test Bonferroni zien we dat voor de motivatie 

‘vaardigheden’ de verschillen significant (p=0,039) zijn tussen de klasse ‘Rogue’ (M=2,70) en ‘Priest’ 

(M=3,10). Wanneer er echter wordt nagegaan waar deze verschillen zich bevinden bij de motivaties 

‘harde competitie’ en ‘escapisme’ met de post-hoc test Bonferroni komt nergens een significant 

verschil (p< 0,05) naar voor. Bij Yee (2005d) werden deze verschillen wel gevonden. Yee (2005b, 

2005d, 2005e) kon elke faction, klasse en ras indelen bij minstens 5 motivaties. Dat is met de 

resultaten in deze survey niet mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de motivaties zoals die 

werden voorzien niet in de data werden gevonden.   
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Er zijn significante verschillen ontdekt met betrekking tot de specifieke rol die de gamer het liefst 

speelt (c.q. healer, tank of DPS) en de motivaties. (cfr. Bijlage 4, p. 81). In onderstaande grafiek 

worden de verschillen visueel weergegeven. 

 

 

*= (p<0.05) 

Grafiek 8: gemiddelde score op de motivaties per rol 

 

Na een post-hoc test Bonferroni wordt duidelijk waar deze verschillen zich bevinden. Voor de 

motivatie ‘vaardigheden’ (F (2,1685)= 8,155, p=0,000) verschillen Tank en DPS van elkaar (p=0,022) 

en Healer met DPS (p=0,001). DPS scoort iets lager op deze motivatie.  

Ook bij de motivatie ‘harde competitie’ (F (2,1685)= 7,168, p=0,001) is het DPS die significant 

verschilt met Healer (p=0,037) en de rol Tank (p=0,002). Op deze motivatie scoort DPS hoger. 

Bij de motivatie ‘sociaal contact in WoW’ (F (2,1685)= 7,549, p=0,001) verschilt DPS significant met 

de rol Healer (p=0,001). Healer scoort hoger op deze motivatie. Dit kan te verklaren zijn doordat de 

healer als rol heeft om de anderen terug kracht te geven, wat op zich reeds een sociale gebeuren is. Bij 

de motivatie ‘immersie’ (F (2,1685)= 3,023, p=0,049) is er een nipt significant verschil (p=0,042) 

tussen Tank en Healer. Op deze motivatie scoort de Healer het laagst.  

 

• Nationaliteit 

Er zijn significante verschillen tussen de nationaliteit en de volgende motivaties: ‘harde competitie’ (F 

(38,1645)= 1,613, p=0,011), ‘sociaal contact in WoW’ (F (38,1645)= 1,533, p=0,020), 

‘zelfvoldoening’ (F (38,1645)= 2,732, p=0,000), ‘immersie’ (F (38,1645)= 1,715, p=0,005), 

‘escapisme’ (F (38,1645)= 1,878, p=0,001) en ‘sociaal contact in real life’ (F (38,1645)= 1,865, 

p=0,001). Er kon echter geen post-hoc test uitgevoerd worden omdat er bij sommige landen geen of 

slechts 1 respondent was. Daarom is er een nieuwe variabele aangemaakt met alleen die landen die 
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meer dan 2 respondenten hadden. Wanneer dan een Anova (cfr. Bijlage 5, p. 82) wordt uitgevoerd 

blijven er echter slechts 3 motivaties over die significant verschillen wat betreft de nationaliteit. Deze 

motivaties zijn ‘zelfvoldoening’ (F (28,1612)= 3,11, p=0,000), ‘escapisme’ (F (28,1612)= 2,199, 

p=0,000) en ‘sociaal contact in real life’ (F (28,1612)= 2,251, p=0,000). 

 

Na de post-hoc test ‘Bonferroni’, wordt duidelijk waar de significante verschillen zich bevinden. Wat 

betreft de motivatie ‘zelfvoldoening’ zijn er significante verschillen tussen België en Nederland 

(p=0,000), Noorwegen (p=0,000), Denemarken (p=0,004) en Zweden (p=0,001). Bij ‘escapisme’ zijn 

er significante verschillen geconstateerd tussen België en Zweden (p=0,001). Bij de motivatie ‘sociaal 

contact in real life’ zijn er significante verschillen tussen België en Denemarken (p=0,000). In 

onderstaande grafiek worden de gemiddelden van de drie motivaties vergeleken met de landen België, 

Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en het gemiddelde van alle landen (cfr. Bijlage 6, p. 

83).  

 

 

Grafiek 9: gemiddelde voor 5 landen m.b.t. 3 motivaties 

 

Deze tabel toont aan dat Denemarken hoger scoort op de motivatie ‘sociaal contact in real life’ dan de 

andere landen die in deze tabel zijn opgenomen. België scoort echter het hoogst wat betreft de 

motivatie ‘zelfvoldoening’. Zweden heeft gemiddeld de hoogste score voor de motivatie ‘escapisme’. 

Nederland en Noorwegen daarentegen scoren hiervoor het laagst.  
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• Conclusie 

Met dit onderzoek zijn er andere motivaties naar voor gekomen dan diegene die werden 

vooropgesteld. Er werden negen motivaties gezocht en slechts acht gevonden. Deze acht motivaties 

zijn niet samengesteld zoals werd voorzien (cfr. de motivatie ‘harde competitie’). Daarenboven werd 

verwacht dat de motivatie ‘sociaal contact in WoW’ de belangrijkste motivatie zou zijn. Tevens is het 

gemiddelde niveau van de motivaties allemaal rond de waarde 3, wat wijst op ‘neutraal’. Als reden 

kan aangehaald worden dat eerder motivationeel onderzoek voor gamen meestal een survey was over 

gamen in het algemeen of over verscheidene MMORPG’s. Er werd weinig onderzoek gedaan naar de 

motivaties voor het spelen van één welbepaalde game. Verder onderzoek moet uitwijzen of de 

motivaties effectief afhankelijk zijn van de MMORPG.  

Er kan eveneens verder op zoek gegaan worden naar de verschillen tussen de landen en motivaties, en 

de reden waarom deze in hun motivaties verschillen.  

 

 

5.4. Soorten gamers 

Om op zoek te gaan naar de soorten gamers, wordt gebruik gemaakt van de methode van Schuurman 

et al. (2009). Er wordt gesegmenteerd o.b.v. motivaties. Op de gevonden motivaties werd een K-

means clusteranalyse toegepast. De voorgaande onderzoeken gaven allemaal 4 soorten gamers, dus 

ook in dit onderzoek wordt er geopteerd om 4 clusters aan te maken. 

 

 

Grafiek 10: Aantal cases per cluster 

 

De verdeling over het aantal clusters was min of meer gelijk. Anova toont aan dat de verschillen 

tussen de groepen significant zijn wat betreft de motivaties (cfr. Bijlage 7, p. 84). 

 

Wanneer de verschillen tussen de clusters en de motivaties nagegaan worden, krijgt men de volgende 

grafiek: 
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Grafiek 11: gemiddelde score per cluster op de motivaties. 

 

Bevindingen uit deze resultaten zijn dat de gamers in ‘cluster 2’ helemaal niet gamen omwille van 
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Er is een significant verschil per cluster wat betreft het aantal uren gamen, wanneer dit wordt nagegaan 

a.d.h.v. een one-way Anova (F (3,1686)= 26,340, p= 0,000). De post hoc test ‘Scheffe’ toont aan dat 

er geen significante verschillen zijn tussen cluster 2 en cluster 4 (p= 0,984) wat betreft het aantal uren 
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voor gekomen in de resultaten. Daardoor werd er op minder motivaties gesegmenteerd. Daarnaast is er 

niet letterlijk een motivatie ‘vrije tijd’ aangehaald in het onderzoek, waardoor bijvoorbeeld een ‘vrije 

tijd gamer’ zoals deze wordt beschreven door Schuurman et al. (2009), niet naar voor kan komen. 

Vervolgens is de motivatie ‘competitie’ niet naar voor gekomen zoals verwacht werd. Deze motivatie 

kreeg een negatievere bijklank waardoor die in het algemeen laag scoort. Het feit dat het motivationeel 

onderzoek betrof over een welbepaalde game, zoals hierboven al werd aangehaald, kan ook een reden 
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5.5. Sociale interactie 

Kolo et al. (2004), Jansz (2006), Ducheneaut et al. (2006a), geven aan dat de belangrijkste reden voor 

het spelen van MMORPG’s de sociale factor is. In deze studie vindt 89% van de gamers het 

multiplayer aspect belangrijk en indien er geen communicatiemogelijkheid in WoW was, dan zou 

67,4% WoW zeker niet spelen, 26,9% van de gamers zou WoW misschien spelen en slechts 5,7% (n= 

95 respondenten) zou WoW absoluut spelen. Echter, de motivatie ‘sociaal contact in WoW’ komt 

slechts op de derde plaats. 

 

5.5.1. Soorten sociale interactie 

In de vragenlijst werd gevraagd aan de respondenten welke communicatiemogelijkheden men allemaal 

gebruikt. De opties die werden gegeven waren: ‘by mail’, ‘by chat’, ‘by sms or phone’, ‘we meet in 

real life’, ‘social media (e.g. Facebook)’. Meerdere opties mochten worden aangeduid en men kreeg 

tevens een open optie. Wanneer een inventaris werd gemaakt van de open optie kwamen de 

mogelijkheden ‘websites and (guild)fora’ en ‘VoIP’ naar voor. Deze zijn als extra variabelen 

opgenomen in het databestand. Uit de resultaten blijkt dat 21,1% contact houdt via mail, 30,2% via 

social media, 67% van de respondenten houdt contact via chat, 19,2% via telefoon en/of sms, 23,8% 

ontmoeten elkaar ook in real life, 5,1% houdt contact via fora en websites, 6,2% communiceert via 

VoIP en 1,2% van de respondenten geeft aan een andere manier te hebben om in contact te blijven met 

elkaar.  

De percentages voor websites en VoIP liggen heel laag, hoogstwaarschijnlijk doordat dit niet als optie 

werd aangegeven. Want zelfs in WoW wordt een ingame VoIP aangeboden. Bessière et al. (2007) 

geven ook aan dat gamers niet alleen ingame communiceren maar ook via web fora, email en VoIP.  

 

Er is tevens de vraag gesteld waarover men communiceert. Ook hier waren meerdere opties mogelijk. 

De resultaten worden weergegeven in de volgende grafiek.  

 

Grafiek 12:Over wat wordt er gecommuniceerd? 
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Uit deze gegevens blijkt dat men het meest communiceert over strategische zetten en informatie over 

WoW. Na een inventaris te maken van de optie ‘other’, werd duidelijk dat 91 mensen over algemene 

zaken communiceren. 44,6 % geeft aan over persoonlijke informatie te praten. Dit percentage ligt 

dicht bij het percentage dat Cole et al. (2007) verkregen uit hun data (39,3%).  

 

5.5.2. Guilds 

Slechts 8,8% van de respondenten is geen lid van een guild. Dit sluit dicht aan bij de 10% uit de studie 

van Ducheneaut et al. (2006a) die de gegevens rechtstreeks uit WoW haalden.  

Er werden andere verschillen geconstateerd met de resultaten van Ducheneaut et al. (2007). In dit 

onderzoek is het gemiddelde aantal gamers in de guild 94,99, de mediaan is 60. De standaardafwijking 

bedraagt 242,81. De grootse guild is 9000. Het grootste aantal dat vaker voorkomt is 400. Het 90ste 

percentiel is 200. Deze aantallen liggen lager bij de studie van Ducheneaut et al. (2007), waar het 

gemiddelde aantal gamers per guild 16,8 is met een mediaan van 9, de grootste guild 257 leden heeft 

en het 90ste percentiel 35 is. 

De verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat er een verschil is in het aantal avatars in een guild en 

het aantal players. In deze studie kan men niet zien welk aantal ze precies bedoelden. Dit probleem 

stelde zich niet bij het onderzoek van Ducheneaut et al. (2007) omdat zij de gegevens zelf uit WoW 

konden halen, de studie in deze verhandeling was afhankelijk van de antwoorden van de gamers.  

 

Ducheneaut et al. (2006a) ondervonden in hun studie dat er een verband is tussen de klasse die de 

avatar heeft en het al dan niet lid zijn van een guild. Maar hiervoor is er in deze studie geen significant 

verschil gevonden.  

 

Ducheneaut et al. (2006a) geven aan dat gamers die lid zijn van een guild meer tijd doorbrengen in de 

game. Wanneer dit in deze studie wordt nagegaan kan geen significant verband geconstateerd worden 

met het gemiddeld aantal uren gamen tijdens de weekdagen (χ2 = 8,638, df= 4, p= 0,071). Maar er is 

wel een significant verband gevonden tussen het lid zijn van een guild en het aantal uren gamen 

tijdens het weekend (χ2 = 19,540, df= 4, p=0,001). Ook bij het algemeen gemiddelde aantal uur gamen 

werd een significant verband gevonden (χ2 = 39,348, df= 22, p=0,013). 

 

Hoe langer de gamers WoW spelen, hoe meer kans ze hebben om in een guild te zitten, stellen 

Ducheneaut et al. (2007). Dergelijke resultaten kwamen niet terug in deze studie (χ2 = 19,560, df=13, 

p= 0,107). 

 

Als de belangrijkste reden om een MMORPG te spelen het uitbouwen van een sociaal netwerk is, 

besluiten Kolo et al. (2004), dan is het verbazend dat gameontwikkelaars zich zoveel focussen op nog 
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beter grafisch realisme i.p.v. aandacht te besteden aan het verbeteren van de 

communicatiemogelijkheden in een spel. Echter, deze studie is reeds enkele jaren oud. In WoW wordt 

tegenwoordig heel wat aan communicatiemogelijkheden aangeboden, c.q. chatkanalen en VoIP.  

 

 

5.6. Identificatie met de avatar 

De opzet van deze thesis was gamers identificeren a.d.h.v. de motivaties. Maar zoals reeds vermeld 

werd vallen deze resultaten niet binnen de vooropgestelde verwachtingen. Daarom is er tijdens de 

analyses verder gezocht naar een andere indeling die in de data naar voor komt. Wanneer er enkele 

analyses werden uitgevoerd op de items over avatars kwamen er opvallende gegevens naar voor die 

hieronder worden weergegeven. Deze gegevens kunnen een aanzet zijn voor verder onderzoek m.b.t. 

avataridentificatie.  

 

5.6.1. Creatie avatar 

Uit de data blijkt dat de respondenten gemiddeld 8,32 avatars hebben (SD= 7,11) waarvan gemiddeld 

3,62 high level (boven level 60) avatars (SD= 2,24).  

Aan de respondenten werd gevraagd op welke basis ze hun avatar hebben gecreëerd. Er werden 4 

opties gegeven: 1) self-image, 2) reality, 3) vision of your own image, 4) pure fantasy. Er was ook de 

mogelijkheid om zelf iets in te vullen. 7,5% van de respondenten gaf aan de avatar te creëren naar hun 

zelfbeeld, 3% naar de realiteit, 14,7% naar een droombeeld van zichzelf en het grootste deel van de 

respondenten (79,80%) creëerde de avatar gebaseerd op fantasie. De open optie werd ingevuld door 

7,4% (n=125). Enkele antwoorden hierbij waren: ‘racial advantages and playstyle of class and 

animations of class’(n=18), coolness (n=12), random (n=31), looks (n=16). 

 

 

Grafiek 13: Basis waar de avatar op wordt gecreëerd 
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Griffiths et al. (2003) constateerden dat 15% van de gamers aan genderwissel doet. Uit de data van 

deze studie blijkt dat 8% van de vrouwelijke gamers aan genderwissel doet en 32,8% van de mannen 

hebben een vrouwelijke avatar. Het onderzoek van Yee (2005f) bij de gamers van WoW wijst uit dat 

slechts 3% van de vrouwen en 23% van de mannen aan genderwissel doen.   

 

5.6.2. Avatar involvement 

Er werd een factoranalyse (PCA) met een varimax rotatie, toegepast op de items omtrent de avatars. 

De KMO waarde is 0,804. De totale verklaarde variantie bedraagt 62,93%. De factoranalyse toont 2 

dimensies aan: ‘avatar identification’ (eigenwaarde= 3,303) en ‘avatar importance’ (eigenwaarde= 

1,102). De waarden van de items hebben een sterke lading op de dimensies aangezien deze allen groter 

zijn dan 0.554.  

 

‘Avatar identification’ (α=0,749) bestaat uit de stellingen:  

• ‘There are physical similarities between my (main)avatar and myself’ 

• ‘There are psychological similarities between my (main)avatar and myself’  

• ‘My (main)avatar is a ‘virtual me’’ 

• ‘I look up to my avatar’ 

• ‘My (main)avatar acts like I would act in real-life’ 

 

‘Avatar importance’ (α=0,826) is opgebouwd uit:  

• ‘I attach great importance to the creation of my avatar’ 

• ‘I spend a lot of time in the creation of my (main)avatar’ 

 

Op de data werd vervolgens een K-means clustering toegepast om na te gaan of er een verschil bestaat 

op vlak van de grootte van de involvement m.b.t. de avatar. De segmentatie gebeurde a.d.h.v. de twee 

gevonden factoren (‘avatar importance’ en ‘avatar identification’). Er werden 2 clusters 

onderscheiden, die qua aantal evenredig verdeeld zijn. De verschillen tussen de 2 clusters wat betreft 

de dimensie ‘avatar identification’ zijn significant (F (1,1689)= 695,08, p=0,000). Dit geldt ook voor 

de dimensie ‘avatar importance’ (F (1,1689)= 3831,21, p=0,000). Cluster 1 kan beschouwd worden als 

de gamers met een lage involvement m.b.t. de avatar (groep LI). Cluster 2 zijn de gamers met hoge 

involvement (groep HI).  

Na verdere analyses om deze twee groepen te vergelijken a.d.h.v. verscheidene variabelen komen de 

volgende resultaten naar voor.  
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• Sociodemografisch 

Wat betreft de leeftijd wordt er een bijzonder klein, doch significant verschil (t= 1,039, df=1373,87, 

p= 0,000) aangegeven. De gemiddelde leeftijd van de groep LI is 22,99 jaar en deze van HI is 22,68 

jaar. 

De verdeling o.b.v. gender verschilt significant (χ2  (1, N= 1691)= 7,684, p= 0,006). Bij de vrouwen 

hoort 72% bij de groep HI. De verdeling bij de mannen is wel min of meer evenwichtig verdeeld. 

 

 

Grafiek 14: Verdeling van het geslacht o.b.v. de groepen LI en HI 
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df=5, p= 0,556), evenmin bij het opleidingsniveau (χ2 (5, N= 1691) = 6,185, p= 0,289). Wat het beroep 

betreft worden er eveneens geen significante verschillen gevonden (χ2 (5, N= 1691)= 12,266, p= 

0,092). En de nationaliteit heeft ook geen invloed of de gamer al dan niet bij de groep HI of LI hoort 

(χ2  (38, N= 1684)= 38,015, p= 0,092). 

 

• Waarom beginnen WoW’en 

Sommige motieven om WoW te beginnen spelen, hebben een significant verband met de groep HI en 
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20,5% van de HI groep is WoW beginnen spelen omdat ze een nieuwe wereld willen ontdekken. Dit 

verschilt significant (χ2 (1, N= 1691)= 43,816, p= 0,000) met de 8,7% van de LI groep. Een nieuwe 

uitdaging vinden is ook een reden die significant verschilt per groep (χ2 (1, N= 1691)= 23,402, p= 

0,000). In de groep HI geven 9% meer gamers dit als reden aan dan de gamers in de groep LI. Nieuwe 

mensen leren kennen is de laatste significant verschillende reden (χ2 (1, N= 1691)= 25,374, p= 0,000). 

Hierbij geeft 9% van de groep HI dit als reden aan en slechts 2,9% gamers van de groep LI. 

 

• Aantal uren gamen 

Er is een significant verschil (t= -4,388, df=1572,90, p=0,02) tussen de twee clusters m.b.t. het aantal 

uren spelen in de week. Gamers met een high involvement brengen meer tijd door in WoW, ongeveer 

3 uur per week meer. Dit verschil is echter niet significant wanneer alleen het aantal uren gamen in het 

weekend wordt vergeleken (t= -4,209, df=1566,60, p=0,386).  

 

• Avatar 

De variabelen ‘avatar identification’ (t= -28,04, df=1654,95, p= 0,000) en ‘avatar importance’ (t= -

59,99, df=1348,94, p= 0,000) verschillen allebei significant bij de groepen HI en LI.  

Er zijn geen significante verschillen (p>0,005) tussen de lage involvement en de hoge involvement 

m.b.t. de motivaties. Behalve bij de motivatie ‘escapisme’(t= -9,526, df=1505,275, p=0,022), hier 

scoort de groep HI hoger dan de groep LI. Dit is te begrijpen aangezien de gamers die meer begaan 

zijn met hun avatar waarschijnlijk meer belang hechten aan hun privélaboratorium.  

 

Opmerkelijk is het feit dat er geen significante verschillen zijn tussen de twee groepen wat betreft het 

aantal high level avatars dat men heeft en het aantal avatars in het algemeen. Dit is opmerkelijk omdat 

men zou kunnen vermoeden dat gamers die meer belang hechten aan een avatar, er minder zullen 

hebben om meer aandacht te besteden aan de avatar of net meer avatars zullen hebben om te 

experimenteren.  

Evenmin is er een significant verschil vastgesteld tussen de twee groepen gamers wat betreft de 

periode dat ze geabonneerd zijn op WoW. Wel zou er een significant verschil (t= 2,059, df=1688,84, 

p=0,000) zijn wat betreft de hoogste level die men heeft bereikt. De verschillen in absolute waarde zijn 

echter klein. Het gemiddelde is voor de groep LI 7,92 en voor de groep HI 7,87. Allebei deze waarden 

verwijzen naar de categorie 8 ‘de hoogste levels van WoW’, tussen 71 en 80.  

 

Er is geen significant verschil geconstateerd tussen de groep LI en HI wat betreft de keuze van ras, 

noch de keuze van klasse. Wat betreft de rol (tanker, healer, DPS) die de gamers verkiezen bij de 

gevechten in WoW is er eveneens geen significant verschil tussen de groepen HI en LI.  
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Er is een significant verschil tussen de HI en LI groep wat betreft het percentage gamers dat zijn avatar 

heeft gecreëerd op basis van realiteit. 4,3% van de HI zegt dit o.b.v. de realiteit gedaan te hebben, 

slecht 1,2% van de LI zou dit hebben gedaan (χ2  (1, N= 1691)= 13,428, p=0,000 ). 21,6% van de 

groep HI en slechts 5,5% van de groep LI creëert zijn avatar o.b.v. droombeelden. Ook dit verschil is 

significant (χ2 (1, N= 1691)= 85,111, p= 0,000). Significant (χ2  (1, N= 1691)=24,684, p= 0,000) meer 

gamers uit de groep LI (85,3%) hebben hun avatar o.b.v. fantasie gecreëerd, i.t.t. 75,5% van de groep 

HI.  

 

 

Grafiek 15: Basis voor creatie van de avatar per groep 
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6. Conclusie  

 

Binnen het kader van deze verhandeling werd een online survey bij 1691 respondenten geanalyseerd 

en beschreven. Er werd op zoek gegaan naar de motivaties voor het spelen van Massively Multiplayer 

Online Role Playing Games (MMORPG), c.q. World of Warcraft (WoW). Dit is bij ons de populairste 

MMORPG en daarom de game bij uitstek om de motivaties te onderzoeken. Naast het nagaan van de 

verschillende motivaties, had deze thesis tevens als doelstelling de verschillende soorten gamers te 

beschrijven die gesegmenteerd worden o.b.v. de gevonden motivaties.  

 

Van de 1691 respondenten in onze online survey bleken er 19,9% afkomstig te zijn uit België. Andere 

nationaliteiten die sterk vertegenwoordigd zijn in de data zijn Nederland, Noorwegen, Zweden, U.K., 

Denemarken en Finland. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg 22,81 jaar. De 

vrouwelijke gamer is gemiddeld 2,93 jaar ouder dan de mannelijke gamer (Mmannen= 22,65). Zoals bij 

de meeste onderzoeken naar gamers (Griffiths et al., 2003; Yee, 2006b, Schuurman et al., 2009) zijn er 

veel meer mannelijke respondenten (94,1%). In deze studie ligt dit percentage wel iets hoger dan in de 

algemene onderzoeken. Wat betreft de burgerlijke stand van de gamers is 62% vrijgezel en slechts 

5,2% van de gamers heeft kinderen. Bijna de helft van de respondenten is student en 9,1% is werkloos, 

dit i.t.t. de resultaten van Yee (2006b) waar bijna de helft voltijds werkt. Er zijn meer vrouwelijke 

gamers werkloos in verhouding tot de mannelijke gamers.  

Het merendeel van de gamers is WoW beginnen spelen via real life vrienden. Een verrassend resultaat 

is dat 10,7% van de WoW’ers simultaan nog andere MMORPG’s speelt, want Kolo et al. (2004) 

geven aan dat gamers zich niet verdiepen in meer dan één game op hetzelfde moment.  

De gamers uit deze studie spelen in totaal gemiddeld 25,19 uur per week. In het weekend speelt men 

gemiddeld 8,28 uren. Meer dan de helft van de gamers speelt in het weekend 11 uren of meer. Er werd 

een zwak negatief significant verband gevonden tussen leeftijd en het aantal uren gamen, waaruit blijkt 

dat hoe jonger de gamer is hoe meer men gamet.  

De populairste soort server is PvP (55,7%), wat betekent dat de gamers het tegen de ‘mobs’ in WoW 

willen opnemen maar ook tegen elkaar. De factions zijn min of meer evenwichtig verdeeld. Er werd 

een significant verschil opgemerkt tussen de leeftijd en de faction, de Alliance zou 0,63 jaar ouder zijn 

dan de Horde. De Human, Night Elf en Undead zijn de meest populaire rassen. De Druid, Priest en 

Death Knight zijn de klassen die het meest naar voor komen in deze survey. De rol die het liefst wordt 

gespeeld is DPS (Damage Per Second).  

 

Na het toepassen van een factoranalyse kwamen uit de data acht motivaties naar voor: ‘escapisme’ 

(M= 3,47, α= 0,694), ‘opwinding’ (M= 3,38, α= 0,654), ‘sociaal contact in WoW’ (M= 3,19, α= 

0,794), ‘zelfvoldoening’ (M= 2,91, α= 0,758), ‘immersie’ (M= 2,91, α= 0,765), ‘vaardigheden’ (M= 

2,88, α= 0,907), ‘sociaal contact in real life’ (M= 2,66, α= 0,739) en als laatste ‘harde competitie’ (M= 
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2,10, α= 0,771). Deze motivaties zijn niet de vooropgestelde motivaties van het onderzoek en 

sommige zijn niet samengesteld zoals werd voorzien. Dit is bijvoorbeeld zo bij de motivaties 

‘competitie’ en ‘manipulatie’ die als één motivatie naar voor zijn gekomen: ‘harde competitie’. Het 

gemiddelde van de acht motivaties ligt rond de waarde 3, c.q. neutraal. De reden waarom de verwachte 

motivaties niet vastgesteld zijn, kan liggen aan het feit dat het merendeel van het motivationeel 

onderzoek werd uitgevoerd a.d.h.v. een algemene survey over gaming, of bij gamers van verschillende 

MMORPG’s.  

Toch kunnen er enkele vaststellingen gedaan worden over de verschillende motivaties. De motivatie 

‘escapisme’ komt als belangrijkste motivatie naar voor, wat kracht zet bij het idee van games als 

privélaboratorium om te experimenteren met de eigen identiteit, zoals wordt aangegeven door Jansz 

(2006) en Malliet (2007).  

De gemiddelde scores voor de motivaties ‘harde competitie’, ‘sociaal contact in WoW’, ‘opwinding’, 

‘escapisme’ en ‘sociaal contact in real life’ verschillen significant o.b.v. geslacht. Hierbij is opvallend 

dat de sociale contacten gemiddeld hoger scoren bij vrouwen. Er werd een zwak significant verband 

gevonden tussen de motivaties en het aantal uren gamen. Bij de correlatie met de leeftijd werd 

duidelijk dat hoe jonger de gamer is, hoe meer belang hij hecht aan de motivaties ‘vaardigheden’ en 

‘harde competitie’ en hoe minder belang hij hecht aan ‘sociaal contact in real life’. Uit de resultaten 

blijkt dat de gamers die bij de ‘Horde’ spelen meer competitiegericht zijn dan de Alliance. Er zijn 

tevens significante verschillen aangetoond tussen de rollen en de motivaties. Zo zal DPS minder hoog 

scoren dan de Healer en Tank op ‘vaardigheden’, maar hoger op de motivatie ‘harde competitie’. 

Healers scoren hoger op ‘sociaal contact in WoW’.  

 

Naast het vinden van de motivaties, was het tevens de bedoeling om 4 soorten gamers te segmenteren 

o.b.v. de gevonden motivaties. Er werden 4 clusters gevonden na een K-means clustering. De 

resultaten wijzen echter uit dat het segmenteren o.b.v. motieven geen meerwaarde biedt. Er zijn geen 

profielen te vinden die sterk verschillen op basis van motivaties, enkel op basis van de grootte van 

deze motivaties en het aantal uren gamen. Dit laatste gegeven geldt bovendien niet voor alle clusters. 

Dit kan te verklaren zijn door het feit dat niet alle vooropgestelde motivaties naar voor gekomen zijn 

in de resultaten. Daardoor werd er op minder motivaties gesegmenteerd. Daarnaast is er niet letterlijk 

een motivatie ‘vrije tijd’ aangehaald in het onderzoek, waardoor bijvoorbeeld een ‘vrije tijd gamer’ 

niet kan gevonden worden. Vervolgens is de motivatie ‘competitie’ niet samengesteld zoals verwacht 

werd. Deze motivatie kreeg een negatievere connotatie waardoor die over het algemeen laag scoort. 

Het feit dat het een motivationeel onderzoek betrof over een welbepaalde game, zoals hierboven al 

werd aangehaald, kan tevens een reden zijn. 

 

Uit de gemiddelde scores van de motivaties werd duidelijk dat het sociale aspect niet als 

hoofdmotivatie wordt beschouwd. Doch, 89% van de respondenten vindt het multiplayeraspect 
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belangrijk. Daarenboven zou 67,4% van de respondenten WoW zeker niet spelen indien er geen 

mogelijkheid tot ingame communicatie was, 26,9% zou misschien WoW nog spelen en slechts 5,7% 

zou wel nog WoW’en. Ongeveer 45% van de respondenten geeft aan over persoonlijke informatie te 

communiceren. Meer dan 90% van de gamers is lid van een guild. Deze guilds bestaan gemiddeld uit 

95 gamers. Hoewel de sociale interactie niet als belangrijkste motivatie wordt aangestipt, blijkt nu toch 

onrechtstreeks het enorme belang van het sociale aspect.   

De gamers houden voornamelijk onderling contact via chat, social media en mail. VoIP is 

hoogstwaarschijnlijk ook een belangrijk kanaal, maar werd niet voorzien in de opties, waardoor dit 

percentage veel lager ligt. Er wordt voornamelijk informatie uitgewisseld over WoW en over 

strategische zetten.  

 

Aangezien de vier gevonden clusters alleen verschillen op het vlak van de grootte van de motivatie en 

er aldus geen profielen te vinden zijn is er verder gezocht naar een andere indeling die uit de data naar 

voor komt. Door de items die betrekking hebben op de avatars dieper te onderzoeken kwamen er 

enkele interessante resultaten naar voor.  

Bijna 80% van de respondenten creëerde zijn/haar avatar o.b.v. fantasie. Gemiddeld hebben de gamers 

8 avatars. Minder dan 10% van de respondenten doet aan genderwisssel.  

Er werd op de 7 stellingen over avatars een factoranalyse toegepast waardoor de dimensies ‘avatar 

identification’ (α= 0,749) en ‘avatar importance’ (α= 0,826) gevonden werden. Na een K-means 

clusteranalyse zijn twee groepen naar voor gekomen: ‘Low Avatar Involvement’ (groep LI) en ‘High 

Avatar Involvement’ (groep HI). Meer dan 70% van de vrouwelijke gamers behoort tot de groep HI. 

Een nieuwe wereld leren kennen als reden om WoW te beginnen spelen komt 12% meer voor bij de 

groep HI. Ook het vinden van een nieuwe uitdaging en nieuwe mensen leren kennen komt meer voor 

bij de groep HI. De gamers uit de groep HI spelen gemiddeld 3 uren per week meer WoW.  

Opmerkelijk is het feit dat er geen verschillen bestaan tussen de twee groepen wat betreft het aantal 

high level avatars dat men heeft en het aantal avatars in het algemeen. Dit is opmerkelijk omdat men 

zou kunnen vermoeden dat gamers die meer belang hechten aan een avatar, er minder zullen hebben 

om meer aandacht te besteden aan de avatar of net meer avatars zullen hebben om te experimenteren. 

De motivatie ‘escapisme’ scoort gemiddeld hoger bij de groep HI. Maar de scores op andere 

motivaties verschillen niet significant per groep.  

De groep HI baseert de creatie van de avatar significant meer op het zelfbeeld, de realiteit en een 

droombeeld. Maar beide groepen baseren zich toch het meest op de fantasie, doch, de groep HI minder 

dan de groep LI.  

Deze resultaten kunnen een aanzet zijn voor verder onderzoek m.b.t. avataridentificatie.  
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7. Beperkingen en suggesties  

Eén van de beperkingen van dit onderzoek is dat de vragenlijst in het Engels is opgesteld wat niet de 

eerste taal is van de meeste respondenten. Dit kan leiden tot misinterpretaties, zoals bijvoorbeeld het 

woord ‘scam’ dat waarschijnlijk niet voldoende gekend was. Desalniettemin werd geopteerd voor het 

Engels vermits dit, zeker online, de voertaal is. In de toekomst zou dit kunnen opgelost worden door 

vragenlijsten in meerdere talen aan te bieden. Binnen de tijdsspanne van deze verhandeling was dit 

niet mogelijk.  

Bij de vragenlijst is het belangrijk steeds duidelijk het verschil te maken tussen real life en WoW, 

zeker wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de relaties tussen real life vrienden en online vrienden.  

Er waren niet voldoende respondenten van verschillende nationaliteiten om significante verschillen te 

ontdekken m.b.t. de verschillende motivaties. Dit is zeker interessant om na te gaan in verder 

onderzoek. 

Er zijn andere motivaties naar voor gekomen dan de vooropgestelde motivaties. Verder onderzoek zal 

moeten uitwijzen of dit te wijten is aan het feit dat de motivaties bevraagd zijn bij de gamers van 

slechts één spel, c.q. WoW. Of de motivaties verschillend zijn van de MMORPG, is ook interessant 

om in verder onderzoek na te gaan. Daarenboven zal onderzoek kunnen nagaan of de motivatie ‘harde 

competitie’ vaker voorkomt. Bovendien mist het onderzoek een motivatie ‘vrije tijd’ die geladen 

wordt op verschillende items. Ook de items van de andere motivaties zullen verder moeten getest 

worden op hun betrouwbaarheid.  

 

Ter afronding kan gesteld worden dat motivationeel onderzoek zeker een meerwaarde heeft, maar de 

items die op de gevonden motivaties laden zullen nog meer moeten getest worden op hun 

betrouwbaarheid en validiteit. Er werd een poging ondernomen om het belang van het sociale aspect 

binnen de MMORPG's, meer specifiek WoW, na te gaan. Uit dit onderzoek kan niet voor de volle 100 

procent aangetoond worden dat dit aspect primeert voor de gamers van WoW. Onrechtstreeks blijkt 

echter wel het enorme belang van het sociale aspect. Dit kan zeker verder onderzocht worden. In 

functie van avataridentificatie vormen deze resultaten ongetwijfeld een aanzet voor verder onderzoek., 

waar men eventueel ook soorten gamers kan segmenteren o.b.v. avatar involvement i.p.v. op de 

motivaties. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: De vragenlijst 
 
 

1. To which faction do you belong?  

• Alliance 

• Horde 

 
2. How many avatars do you have? 

  … 

 
3. How many high-level (between 60-80) avatars do you have? 

... 

 
4. Which race is your (main)avatar now? 

• Draenei 

• Blood elf 

• Dwarf  

• Orc 

• Gnome 

• Tauren 

• Human 

• Troll 

• Night Elf 

• Undead 

 
5. Which class is your (main)avatar now? 

• Druid  

• Hunter 

• Mage 

• Rogue 

• Shaman 

• Warlock 

• Warrior 

• Paladin 

• Priest 

• Death knight 
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6.  On which server do you play? 

• Player vs player  

• Player vs environment 

• Role playing 

• Role Playing – PvP 

• Don’t know/ no answer 

 
7. Are you part of a guild? 

• Yes  (How many members does your guild have?) ... 

• No 

 
8. What is the highest level you have achieved so far? 

 … 

 
9.  Since when do you have a subscription on WoW? 

 ... 

 
10. Why did you join WoW? 

• Because my real life friends play(ed) WoW 

• Because I like discovering new worlds 

• Because I wanted to find a new challenge 

• Because I was searching a leisure activity 

• Because I wanted to meet new people 

• None of the above 

• Other:… 

 
11. How many hours do you play on average on a weekday? 

• Less than 1 hour 

• 2 hours 

• 4 hours 

• 5 - 6 hours 

• More than 6 hours 
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12. How many hours do you play on average on a Fridayevening (after 6 PM), Saturday OR 

Sunday? 

• Less than 1 hour 

• 2 hours 

• 4 hours 

• 5 - 6 hours 

• More than 6 hours 

 
13. What do you like the most? 

• PvE: alone 

• PvE: raid 

• PvE: instance 

• PvP: arena 

• PvP: battleground 

• PvP: world PvP 

 
14. What role do you prefer to play? 

• Tank 

• Healer 

• DPS (Damage Per Second) 

 
15. Define the importance of the following features of WoW?     

Totally not important – very important 

• Story 

• Graphics 

• Sound effects  

• Easy to master gameplay  

• Multiplayer  

• Playing time 

• The replayability 

• Strategy 

• The avatar’s (detailed) design 

• Freedom 

• Original gameplay 
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16. Rank the following items from most (1) to least (6) important. Please use every number only 

once. 

• WoW is fun to play  

• Getting good ratings and progressing in WoW 

• Being better then my real life friends in playing WoW 

• Trying out new things in WoW that I can’t do in real life 

• Just being in WoW, being able to walk around, being virtually present 

• Communicating with others in WoW  

 
17. Indicate what you think about the following propositions about WoW 

Totally disagree – totally agree 

• Games are only pastime for me 

• My real life friends and I spend a lot of time together by playing WoW 

• I play games because it improves all kinds of skills  

• I like to taunt or annoy other players  

• By playing WoW I feel connected with the others  

• I play WoW to show my real life friends who the best player is 

• I have made some good friends in WoW 

• Playing WoW lets me vent and relieve stress from the day 

• I play WoW because it gives me the opportunity to discover new, unknown environments 

• My real life friends and I play WoW to be together 

 
18. Indicate what you think about the following propositions about WoW 

Totally disagree – totally agree 

• It's very important to me to get the best gear available 

• I find myself having meaningful conversations with others in WoW 

• When I play WoW I’m very excited 

• I sometimes play WoW when I actually have to do something else 

• I feel upset if I lose a fight from a real life friend 

• I talk about personal issues to my friends I met in WoW 

• I scam other people out of their money or equipment 

• By playing WoW I can stop thinking about other things 

• I’m proud of myself if I achieve a new level in WoW 

• I like to search new, creative ways to fulfill a challenge 
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19. What do you communicate about with the other players? 

• Strategic moves 

• Personal information 

• Information about WoW 

• Information about your avatar 

• Hints 

• None of the above 

• Other: … 

 
20. Do you share personal information with other players you've met online? 

• Yes, very often 

• Yes, sometimes 

• Yes, it has happened before 

• No 

 
21. Would you play WoW if there was no possibility to communicate with others? 

• Yes, most definitively 

• Yes, maybe 

• No 

 
22. Which WoW communication channels do you use? 

• Whisper /w 

• Party chat /p 

• Guild chat /g 

• Spatial chat /s 

• Zone chat /z 

• Yell /y 

• None of the above 

 
23. Who do you game with? Rank the following options from most (1) to least (4) important. 

Please use every number only once. 

• Alone 

• With real-life friends 

• With friends I met in WoW 

• With unknown people 
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24. How do you keep in touch with the people you met in WoW? 

• by mail 

• by chat 

• by sms or phone 

• we meet in real life 

• Social media (e.g. Facebook, Netlog, LinkedIn, My Space,…) 

• None of the above 

• Other: … 

 
25. Indicate what you think about the following propositions about WoW 

Totally disagree – totally agree 

• I challenge myself to do better each time I play WoW 

• I play WoW because it stimulates me emotionally  

• I like playing WoW because I can do things in WoW which are not possible in real life 

• I keep playing until I reach a new level 

• Friends in WoW have offered me support when I had a problem or crisis in my real life 

relationship 

• I like doing things in WoW which aren’t possible in real life 

• I feel a lot of satisfaction when I reach a new level 

• I like to dominate other characters/players 

• Playing WoW challenges me to become better than others 

 
26. Indicate what you think about the following propositions about WoW 

Totally disagree – totally agree 

• I like having different avatars just to have different personalities in WoW 

• When I lose a fight from a real life or WoW friend, I want to restart immediately to beat 

him/her 

• Playing WoW helps me forget some of the real-life problems I have 

• When I play WoW, my adrenaline rises 

• In Wow I can be someone else 

• I play WoW to be in touch with the other gamers 

• I like to manipulate other people so they do what I want them to 

• I like to have different avatars to try out new things 
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27. Indicate what you think about the following propositions 

Totally disagree – totally agree 

• My ability to resolve in-group tension in real life has improved from my experiences in 

WoW 

• My ability to persuade other people in real life has improved from my experiences in 

WoW 

• My ability to inspire and motivate other people in real life has improved from my 

experiences in WoW 

• My experiences in WoW helped me in taking on leadership roles in real-life and improved 

my leadership skills 

 
28. What gender is your (main)avatar now? 

• Male 

• Female 

 
29. Indicate what you think about the following propositions about avatars 

Totally disagree – totally agree 

• I attach great importance to the creation of my avatar 

• There are physical similarities between my (main)avatar and myself 

• There are psychological similarities between my (main)avatar and myself 

• I spend a lot of time in the creation of my (main)avatar 

• My (main)avatar is a ‘virtual me’  

• I look up to my avatar 

• My (main)avatar acts like I would act in real-life 

 
30. Did you create your (main)avatar according to…  

• Your self-image 

• The reality 

• A vision of your own image 

• Pure fantasy 

• Other: ... 

 
31. Which of the following characteristics determines whether you talk to other avatars? 

• Looks 

• Gender 

• Level 
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32. Where do you play WoW? 

• Home 

• Work/school 

• Internet cafe 

• None of the above 

• Other: … 

 

33. Have you played any of the following massively multiplayer online games (MMOG)? 

• Dream Of Mirror Online 

• Entropia Universe 

• Runescape 

• Final Fantasy  

• Guild Wars 

• Maplestory 

• Lineage 

• Warhammer Online 

• The Lord of the Rings Online 

• None of the Above  

• Other: ... 

 

34. Do you still play any of the following MMOG’s, besides WoW? 

• Dream Of Mirror Online 

• Entropia Universe 

• Runescape 

• Final Fantasy  

• Guild Wars 

• Maplestory 

• Lineage 

• Warhammer Online 

• The Lord of the Rings Online 

• None of the Above  

• Other: ... 

 

35. How much do you pay currently per month to play WoW? (please indicate in euro - to 

convert: http://www.xe.com/ ) 
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36. Do you agree that you need to pay monthly? 

• Yes 

• No 

 

37. What is your year of birth? (please indicate the year: yyyy) 

... 

 

38. What is your gender? 

• male 

• female 

 
39. What is your marital status? 

• Single 

• In a relationship but not living together 

• In a relationship and living together 

• Engaged/married 

 
40. Do you have childeren? 

• Yes 

• No 

 
41. What is your highest qualification/degree? 

• Primary school  

• Secondary school 

• College (bachelor) 

• University (master) 

• Post university  

 
42. What is your occupational Status 

• I am working full-time 

• I am a full-time student 

• I work part-time, and/or am student part-time 

• I am a stay-at-home-mom/dad 

• I am unemployed 

• I am retired 
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43. Where are you from? 

 

• Albania  

• Andorra 

• Austria 

• Belarus 

• Belgium 

• Bosnia and 

Herzegovina 

• Bulgaria  

• Croatia 

• Cyprus 

• Czech Republic 

• Denmark 

• Estonia 

• Finland 

• France 

• Germany 

• Greece 

• Hungary 

• Iceland 

• Ireland 

• Italy 

• Latvia 

• Liechtenstein 

• Lithuania 

• Luxembourg 

• Macedonia 

• Malta 

• Moldova 

• Monaco 

• Netherlands 

• Norway 

• Poland 

• Portugal 

• Romania 

• Russia 

• San Marino 

• Serbia and 

Montenegro 

• Slovakia 

(Slovak 

Republic) 

• Slovenia 

• Spain 

• Sweden 

• Switzerland 

• Turkey 

• Ukraine 

• United 

Kingdom 

• United States 

• Other: ………..

 
44. If you are from Belgium, in which province do you live? 

• Antwerpen  

• Limburg  

• Oost-Vlaanderen  

• Vlaams-Brabant  

• West-Vlaanderen  

• Brabant wallon 

• Hainaut 

• Liège/Lüttich 

• Luxembourg 

• Namur 

• Not applicable  

 
45. If you wish to be informed about future research about WoW or gaming then you may leave 

your e-mail address here 

 ……………………………………  
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Bijlage 2 
 
 

 ALLEN (N:1691) VROUWEN (n:88) MANNEN (n:1603) 

1 Escapisme 

(M= 3,47) 

Escapisme 

(M= 3,64) 

Escapisme 

(M= 3,46) 

2 Opwinding 

(M= 3,38) 

Sociale contacten WoW 

(M= 3,42) 

Opwinding 

(M= 3,39) 

3 Sociale contacten WoW 

(M= 3,19) 

Opwinding 

(M= 3,27) 

Sociale contacten WoW 

(M= 3,18) 

4 Zelfvoldoening 

(M= 2,9091) 

Zelfvoldoening 

(M= 3,23) 

Zelfvoldoening 

(M= 2,8915) 

5 Immersion 

(M= 2,9060) 

Immersion 

(M= 3,20) 

Immersion 

(M= 2,8899) 

6 Vaardigheden 

(M= 2,88) 

Sociale contacten RL 

(M= 2,74) 

Vaardigheden 

(M= 2,8886) 

7 Sociale contacten RL 

(M= 2,66) 

Vaardigheden 

(M= 2,73) 

Sociale contacten RL 

(M= 2,66) 

8 Harde competitie 

(M= 2,10) 

Harde competitie 

(M= 1,58) 

Harde competitie 

(M= 2,13) 

 

Tabel 2: Gemiddelde score per motivatie per geslacht  

(cfr. 5.3.9. Bespreking motivaties, p. 47) 
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Bijlage 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Correlatie tussen leeftijd en aantal uren gamen met de motivaties 

(cfr. 5.3.9. Bespreking motivaties, p. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Leeftijd 
 

Aantal uren gamen 
 

Motivatie Vaardigheden Pearson Correlation -,180** ,163** 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

  N 1691 1690 

Motivatie Harde Competitie Pearson Correlation -,293** ,152** 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

  N 1691 1690 

Motivatie Sociaal Contact 
in WoW 

Pearson Correlation -,094** ,226** 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

  N 1691 1690 

Motivatie Zelfvoldoening Pearson Correlation ,048* ,139** 

  Sig. (2-tailed) ,049 ,000 

  N 1691 1690 

Motivatie Immersion Pearson Correlation -,072** ,178** 

  Sig. (2-tailed) ,003 ,000 

  N 1691 1690 

Motivatie opwinding Pearson Correlation -,006 ,178** 

  Sig. (2-tailed) ,802 ,000 

  N 1691 1690 

Motivatie Escapisme Pearson Correlation -,002 ,189** 

  Sig. (2-tailed) ,935 ,000 

  N 1691 1690 

Motivatie Sociaal contact 
in Real Life 

Pearson Correlation -,088** ,104** 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

  N 1691 1690 



81 
 

Bijlage 4 

 

 
ANOVA 

 

    Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Motivatie 
Vaardigheden 

Between 
Groups 

21,705 2 10,853 8,155 ,000 

Within 
Groups 

2242,317 1685 1,331 
    

Total 2264,022 1687       

Motivatie Harde 
Competitie 

Between 
Groups 

8,446 2 4,223 7,168 ,001 

Within 
Groups 

992,673 1685 ,589 
    

Total 1001,119 1687       

Motivatie Sociaal 
Contact in WoW 

Between 
Groups 

11,496 2 5,748 7,549 ,001 

Within 
Groups 

1282,973 1685 ,761 
    

Total 1294,469 1687       

Motivatie 
Zelfvoldoening 

Between 
Groups 

4,881 2 2,440 2,243 ,106 

Within 
Groups 

1833,274 1685 1,088 
    

Total 1838,155 1687       

Motivatie Immersion Between 
Groups 

6,356 2 3,178 3,023 ,049 

Within 
Groups 

1771,440 1685 1,051 
    

Total 1777,796 1687       

Motivatie opwinding Between 
Groups 

3,213 2 1,606 2,754 ,064 

Within 
Groups 

982,989 1685 ,583 
    

Total 986,202 1687       

Motivatie Escapisme Between 
Groups 

2,304 2 1,152 1,167 ,312 

Within 
Groups 

1663,099 1685 ,987 
    

Total 1665,402 1687       

Motivatie Sociaal 
Contact in Real Life 

Between 
Groups 

4,554 2 2,277 1,572 ,208 

Within 
Groups 

2440,705 1685 1,448 
    

Total 2445,259 1687       

 

Tabel 4: Anova tabel m.b.t. de rol die men verkiest te spelen en de motivaties  

(cfr. 5.3.9. Bespreking motivaties, p. 49) 
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Bijlage 5 

 

ANOVA 

    Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Motivatie Vaardigheden Between 
Groups 

57,990 28 2,071 1,564 ,031 

Within 
Groups 

2134,562 1612 1,324     

Total 2192,551 1640       
Motivatie Harde 
Competitie 

Between 
Groups 

21,363 28 ,763 1,300 ,136 

Within 
Groups 

946,297 1612 ,587     

Total 967,660 1640       
Motivatie Sociaal Contact  
in WoW 

Between 
Groups 

31,243 28 1,116 1,463 ,056 

Within 
Groups 

1229,143 1612 ,762     

Total 1260,387 1640       
Motivatie Zelfvoldoening Between 

Groups 
91,559 28 3,270 3,110 ,000 

Within 
Groups 

1694,699 1612 1,051     

Total 1786,258 1640       
Motivatie Immersion Between 

Groups 
42,735 28 1,526 1,476 ,052 

Within 
Groups 

1666,603 1612 1,034     

Total 1709,337 1640       
Motivatie opwinding Between 

Groups 
17,018 28 ,608 1,041 ,406 

Within 
Groups 

940,827 1612 ,584     

Total 957,845 1640       
Motivatie Escapisme Between 

Groups 
59,587 28 2,128 2,199 ,000 

Within 
Groups 

1559,879 1612 ,968     

Total 1619,466 1640       
Motivatie Sociaal Contact 
in Real Life 

Between 
Groups 

89,545 28 3,198 2,251 ,000 

Within 
Groups 

2290,249 1612 1,421     

Total 2379,794 1640       

 

Tabel 5: Anova voor de verschillen tussen nationaliteiten en motivaties waarbij elke 

nationaliteit minimum n>3 

(cfr. 5.3.9. Bespreking motivaties, p. 49) 
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Bijlage 6 

 

LAND 
 

 

Motivatie Sociaal 
Contact Real Life 

 

Motivatie 
Escapisme 

 

Motivatie 
Zelfvoldoening 

 
Belgium Mean 2,5045 3,3591 3,1230 

N 336 336 336 

Std. Deviation 1,13918 ,98429 1,00632 

Denmark Mean 3,1025 3,3320 2,7363 

N 122 122 122 

Std. Deviation 1,16764 ,84292 1,08940 

Netherlands Mean 2,4444 3,2490 2,6553 

N 162 162 162 

Std. Deviation 1,12358 1,04460 ,95067 

Norway Mean 2,7368 3,2544 2,6491 

N 114 114 114 

Std. Deviation 1,14870 1,02506 ,98423 

Sweden Mean 2,7700 3,7050 2,7525 

N 200 200 200 

Std. Deviation 1,24089 ,88550 1,07637 

Total Mean 2,6574 3,3978 2,8542 

N 934 934 934 

Std. Deviation 1,18091 ,97494 1,03922 

 

Tabel 6: Gemiddelde voor 5 landen m.b.t. 3 motivaties 

(cfr. 5.3.9. Bespreking motivaties, p. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



84 
 

Bijlage 7 

 

ANOVA 

    Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Motivatie Vaardigheden Between 
Groups 

999,601 3 333,200 443,756 ,000 

Within 
Groups 

1266,709 1687 ,751 
    

Total 2266,310 1690       
Motivatie Harde 
Competitie 

Between 
Groups 

78,575 3 26,192 47,868 ,000 

Within 
Groups 

923,062 1687 ,547 
    

Total 1001,636 1690       
Motivatie Sociaal 
Contact in WoW 

Between 
Groups 

437,150 3 145,717 286,487 ,000 

Within 
Groups 

858,064 1687 ,509 
    

Total 1295,214 1690       
Motivatie 
Zelfvoldoening 

Between 
Groups 

505,461 3 168,487 212,723 ,000 

Within 
Groups 

1336,186 1687 ,792 
    

Total 1841,647 1690       
Motivatie Immersie Between 

Groups 
610,789 3 203,596 294,046 ,000 

Within 
Groups 

1168,073 1687 ,692 
    

Total 1778,862 1690       
Motivatie opwinding Between 

Groups 
317,803 3 105,934 267,206 ,000 

Within 
Groups 

668,814 1687 ,396 
    

Total 986,617 1690       
Motivatie Escapisme Between 

Groups 
524,746 3 174,915 257,825 ,000 

Within 
Groups 

1144,508 1687 ,678 
    

Total 1669,254 1690       
Motivatie Sociaal 
Contact in Real Life 

Between 
Groups 

1433,903 3 477,968 792,653 ,000 

Within 
Groups 

1017,256 1687 ,603 
    

Total 2451,159 1690       

 

Tabel 7: Anova voor de verschillen tussen de motivaties en de 4 clusters 

(cfr. 5.4. Bespreking motivaties, p. 51) 

 


