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Streszczenie 

Niektóre produkty mogą przypominać ludzi lub ludzkie zachowania. Powodo-
wać to może u konsumentów uaktywnienie się procesów antropomorfizacji. Celem 
artykułu jest określenie, jak płeć i nastrój ludzi wpływają na postrzeganie atrakcyj-
ności samochodów o różnych typach cech antropomorficznych. Do realizacji tego 
celu przeprowadzono badanie na planie eksperymentu. Wyniki badania wskazują, 
że nastrój osób badanych różnicuje postrzeganie antropomorficznego samochodu 
w ramach płci. Kobiety w dobrym humorze oceniały antropomorficzny samochód 
wyrażający negatywne emocje dużo mniej pozytywnie niż mężczyźni. Nie wyka-
zano natomiast wpływu pozostałych interakcji między zmiennymi na postrzeganie 
antropomorficznych samochodów. 
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Wstęp

Jedną ze specyficznych cech człowieka, określaną mianem antropomorfizmu, jest przypi-
sywanie ludzkich cech i zachowań czemuś, co nie jest człowiekiem (Epley, Waytz, Cacioppo 
2007). W literaturze dotyczącej antropomorfizmu wskazuje się, że jednym z przypominających 
twarz człowieka produktów jest front samochodu (Aggarwal, McGill 2012; Windhager i in. 
2008). Co więcej sugeruje się, że antropomorficzny samochód umożliwia odczytywanie spe-
cyficznych emocji.

Bazując na tych założeniach przeprowadzono badanie mające na celu określenie wpływu 
nastroju, płci i emocji wyrażanych przez antropomorficzny samochód na postawy względem 
samochodu. 

Antropomorfizm

Antropomorfizm określany jest jako skłonność do nadawania ludzkich cech, motywacji, 
intencji i emocji przedmiotom nieożywionym (Epley, Waytz, Cacioppo 2007), jak samocho-
dy lub istotom niebędących ludźmi jak zwierzęta. Zjawisko to jest dość rozpowszechnione 
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i w znacznej mierze uwarunkowane kulturowo. Częściowo wynika z faktu występowania 
wielu odniesień antropomorficznych zarówno w literaturze pięknej, czy ludowych legen-
dach dotyczących na przykład zachowań zwierząt przypominających zachowania lub cechy 
ludzi (pracowita – pszczoła, chytry – lis), jak też bardzo rozpowszechnionej w dziecięcych 
kreskówkach tendencji do antropomorfizacji postaci tam występujących zarówno zwierząt 
(np. kaczor Donald), a także obiektów nieożywionych (np. postacie samochodów z filmu 
Auta, zabawki z filmu Toy Story).

Antropomorfizm może pojawić się w różnych sytuacjach nawet, gdy produkt jest tylko 
umiarkowanie podobny do człowieka, a czasami nawet zupełnie niepodobny. Najprostszą 
sytuacją jest ta, w której występuje podobieństwo antropomorficznego bodźca do człowieka. 
Podobieństwo pomiędzy antropomorficznym bodźcem a człowiekiem może bazować na po-
dobieństwie do twarzy, jak ma to miejsce w przypadku samochodów (Windhager i in. 2008) 
lub całości postaci, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej butelki Coca-coli. Może też 
wynikać z podobieństwa ruchów – przykładem może być w tym przypadku mop sprzątający 
firmy iRobot* szorujący podłogę ruchami w przód i tył (nie należy mylić z odkurzaczem tej 
samej firmy, który porusza się w inny sposób). 

Fizyczne obiekty nie tylko mogą być rozpoznane jako podobne do ludzi, ale także mogą 
być zdolne do przenoszenia informacji o „własnych” stanach emocjonalnych. Jest to szcze-
gólnie ułatwione, gdy antropomorficzny bodziec naśladuje ludzką twarz. Jako że wszyscy 
ludzie na świecie mają zbliżoną zdolność do rozpoznawania podstawowych emocji na pod-
stawie wyrazu twarzy (Mietzel 1999, s. 301), możliwe jest by fizyczne obiekty przenosiły 
stany emocjonalne powiązane z podstawowymi emocjami wyrażającymi radość (Aggarwal, 
McGill 2007; Landwehr i in. 2011) lub złość (Windhager i in. 2008). 

Antropomorfizacja nieożywionych obiektów pociąga za sobą skutki dotyczące zachowań 
konsumenckich. Mogą one być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Pozytywne następ-
stwa mogą wynikać z możliwości przywiązania do antropomorficznych produktów, czego 
skutkiem jest wyższy poziom lojalności i zaangażowania (Chandler, Schwarz 2010). Mogą 
być też związane z łatwiejszą identyfikacją marki rodzinnej i jej rozszerzeń (Keaveney i in. 
2012). W końcu mogą też być związane z postrzeganiem antropomorficznych produktów 
jako bardziej przewidywalnych, zrozumiałych i niosących ze sobą mniejsze ryzyko (Kim, 
McGill 2011; Waytz i in. 2010).

W pewnych sytuacjach antropomorfizacja fizycznych obiektów może rodzić negatywne 
następstwa. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy dana osoba odczuwa negatywne emocje 
w stosunku do ludzkiej postaci, do której fizyczny obiekt jest podobny. Przykładowo osoba 
nielubiąca agresywnych wyrazów twarzy może wykazywać negatywne postawy względem 
produktu naśladującego agresywną twarz.

Twarz a front samochodu

Ludzie rozwinęli umiejętność wykorzystywania informacji o płci, wieku, emocjach 
czy intencjach patrząc na twarze innych osób (Penton-Voak, Perrett 2000). Warto dodać, 
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iż wnioskowanie na bazie tych informacji jest często w znacznej mierze trafne (Třebický 
i in. 2013). Z dotychczasowych badań wynika, że jednym z powszechnie rozpoznawanych 
antropomorficznych bodźców jest front samochodu (Aggarwal, McGill 2012; Windhager 
i in. 2008; Schuldt i in. 2012), przy czym oczom odpowiadają przednie światła samochodu 
a ludzkim ustom odpowiada grill (wlot powietrza) samochodu (Landwehr i in. 2011). 

W jednym z pierwszych badań dotyczących wpływu antropomorficznych samochodów 
na postawy Aggarwal i McGill (2007) wykazali, że taki wpływ istotnie ma miejsce, ale pod 
pewnymi warunkami. W badaniach tych manipulacji podlegał kształt wlotu powietrza tak, 
aby w jednym przypadku przypominać uśmiechnięte usta, a w innym przypadku usta wy-
krzywione w geście lekkiego smutku lub odrazy (kąciki ust skierowane były na dół). Wlot 
powietrza był dość nienaturalnie zniekształcony, przez co bardziej przypominał ludzkie 
usta, ale w mniejszym stopniu odpowiadał typowym produktom o cechach antropomorficz-
nych. Mimo tej dość wyraźnej manipulacji antropomorficznym bodźcem pozytywne posta-
wy względem produktu (uśmiechniętej wersji samochodu) otrzymano tylko w przypadku 
zgodności między aktywowanym schematem poznawczym związanym z człowiekiem a sa-
mochodem. Aktywowanie schematu poznawczego odbywało się przez torowanie skojarzeń 
z ludźmi lub maszynami. W tym pierwszym przypadku poprzedzający zdjęcie samochodu 
opis był w pierwszej osobie liczby pojedynczej, tak jakby do czytelnika zwracał się sam sa-
mochód. W drugim przypadku opis miał charakter bezosobowy. Wyniki tych badań z jednej 
strony pokazują, że antropomorficzny produkt może być oceniany lepiej niż produkt pozba-
wiony cech antropomorficznych, z drugiej strony zaś, że proces antropomorfizacji nie musi 
wystąpić w sposób spontaniczny. 

Zależności między antropomorficznymi produktami a postawami wyrażanymi wzglę-
dem nich mogą być jednak dużo bardziej złożone. Wynika to z faktu, iż w niektórych przy-
padkach antropomorficzne produkty mogą nie tylko być kojarzone z ludźmi, ale mogą być 
kojarzone z pewnymi konkretnymi ludzkimi stanami emocjonalnymi, takimi jak radość 
(Aggarwal, McGill 2007) czy agresja (Landwehr i in. 2011) lub atrybutami takim, jak ko-
biecość, dziecięcość (Miesler i in. 2011) czy dominacja (Windhager i in. 2008). W takim 
przypadku sam fakt, iż produkt ma charakter antropomorficzny może nie mieć znaczenia dla 
określenia walencji postaw. Większe znaczenie nabiera cecha lub właściwość, którą wyraża 
poprzez siebie. Z uwagi na fakt, że ludzie mogą w różnym zakresie i z różną siłą preferować 
określone stany emocjonalne lub atrybuty, ten sam produkt może być postrzegany pozy-
tywnie przez jedną grupę osób, a negatywnie przez inną grupę konsumentów. Przykładowo, 
wskazuje się, że kobiety, w porównaniu z mężczyznami w większym zakresie lubią się 
uśmiechać i lubią także uśmiechniętych ludzi (Mehu i in. 2008). Może to prowadzić do 
wniosku, że w większym zakresie będą preferowały antropomorficzne produkty kojarzące 
się z uśmiechem. Mężczyźni z kolei w większym zakresie pozytywnie oceniają zachowania 
związane z agresją, władzą czy dominacją. Mogą więc preferować antropomorficzne pro-
dukty kojarzące się właśnie z tymi właściwościami. Efektem tego zróżnicowania preferencji 
może być sytuacja, w której produkt wyrażający uśmiech może być pozytywnie oceniany 
przez kobiety, negatywnie (lub relatywnie gorzej) zaś przez mężczyzn. I na analogicznej 
zasadzie agresywnie wyglądający produkt może być pozytywnie oceniany przez mężczyzn, 
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a negatywnie (lub relatywnie gorzej) przez kobiety. Przy czym zróżnicowanie tych prefe-
rencji może ulegać wzrostowi w miarę jak antropomorficzne produkty będą wyrażały coraz 
bardziej skrajne (pozytywne lub negatywne) emocje. Odnosząc to do kwestii samochodów 
o różnym poziomie wyrażanej agresji można sformułować następującą hipotezę:

Hipoteza 1. Rozbieżność postaw dotyczących antropomorficznych samochodów między 
kobietami a mężczyznami rośnie w miarę wzrostu postrzeganej agresywności samochodu 

Tak sformułowana hipoteza oznacza występowanie interakcji między płcią a charakte-
rem antropomorficznego produktu. Oznacza to, że w przypadku emocjonalnie neutralnego 
charakteru wyrażanego przez antropomorficzny samochód różnice między płciami mogą 
być niewielkie. Natomiast w sytuacji negatywnego charakteru emocjonalnego wyrażanego 
przez antropomorficzny samochód różnice między płciami mogą być znaczne. 

Nastrój a zachowania ludzi

Jednym z czynników wpływających na postawy i zachowania ludzi jest aktualny na-
strój, w jakim dana osoba się znajduje. Wskazuje się, że pozytywny nastrój poprawia 
ocenę produktu, upraszcza procedury decyzyjne oraz skłania w większym zakresie do 
posługiwania się uproszczonymi procedurami decyzyjnymi (Bagozzi i in. 1999). Do wy-
jaśnienia wpływu nastroju na postawy można posłużyć się dwiema konkurencyjnymi teo-
riami. 

Zgodnie z teorią Bowera, aktualny nastrój aktywizuje zgodne z jego walencją elementy 
sieci semantycznej pamięci (Bohner, Wanke 2004, s. 110). Oznacza to na przykład, że pozy-
tywny nastrój przywołuje pozytywne skojarzenia związane z produktem, negatywny nastrój 
zaś prowadzi w większym zakresie do kojarzenia negatywnych cech produktu. Efektem tego 
może być odmienna ocena produktu. W przypadku nastroju pozytywnego, skutkującego po-
zytywnymi skojarzeniami, będzie to postawa (relatywnie) pozytywna, w przypadku nastroju 
negatywnego będzie to postawa (relatywnie) negatywna. 

Nastrój może także być wykorzystany jako informacja, na zasadzie „co czuję na dany 
temat” (Schwarz, Clore 1983). Jeżeli produkt wywołuje u danej osoby negatywne emocje, 
oznacza to, że jest on zły, jeżeli wywołuje u danej osoby pozytywne emocje, oznacza to, że 
jest to dobry produkt. Problem polega na tym, że pozytywne lub negatywne emocje mogą 
być wywołane przez inne czynniki niż produkt. W takim przypadku można błędnie przy-
pisać produktowi odczuwaną emocję. Oznacza to, że w przypadku pozytywnego nastroju 
ludzie mogą oceniać produkt pozytywnie. Będąc w złym nastroju mogą produkty oceniać 
negatywnie. 

Opisany powyżej wpływ nastroju na preferencje nabywców dotyczy prostych sytuacji 
zakupowych. Komplikuje się jednak w momencie, gdy mamy do czynienia z produktami 
antropomorficznymi, które mogą wyrażać emocje o różnej walencji. W takiej sytuacji może 
dojść do spójności lub niespójności między walencją nastroju danej osoby a walencją emocji 
wyrażanymi przez produkt. Spójność będzie miała miejsce wtedy, gdy osoba będzie w do-
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brym nastroju oraz produkt będzie wyrażał pozytywną emocję. Niespójność będzie wy-
stępowała w przypadku, gdy osoba będzie w dobrym nastroju, natomiast produkt będzie 
wyrażał negatywne emocje. 

W kontekście rozpatrywanych teorii nastroju można stwierdzić, że w przypadku teorii 
Bowera fakt, że produkt będzie wyrażał negatywne emocje nie powinien wpłynąć istotnie 
na ocenę. W każdym przypadku w dobrym nastroju postawy wobec produktu powinny być 
bardziej pozytywne niż w przypadku neutralnego nastroju. Odmiennie może przedstawiać 
się sytuacja w odniesieniu do teorii Schwarza i Clore’a. Niespójność walencji emocji może 
doprowadzić zmiany kierunku postaw zgodnych z walencją wyrażaną przez antropomor-
ficzny produkt. 

W kontekście rozpatrywanego problemu antropomorficznego samochodu można zauwa-
żyć, iż największy poziom niezgodności będzie występował między nastrojem pozytywnym 
osoby a agresywnym samochodem. Większa zgodność między nastrojem a agresywnym 
produktem będzie występowała w sytuacji, gdy nastrój będzie neutralny niż gdy nastrój 
będzie pozytywny. Prowadzi to do następującej hipotezy:

Hipoteza 2. Rozbieżność postaw dotycząca antropomorficznych samochodów między 
samochodem mniej oraz bardziej agresywnym zwiększa się w sytuacji dobrego (w porów-
naniu do neutralnego) nastroju badanych osób. 

We wcześniejszym fragmencie wskazano na różnice w ocenie produktów występujące 
między płciami. Stwierdzono, że kobiety w większym zakresie mogą preferować produkty 
mniej agresywne, a mężczyźni bardziej agresywne. Różnice te mogą się również ujawniać 
w kontekście nastroju. Ujmując to bardziej precyzyjnie − różnice w postawach między 
płciami mogą być mniejsze w sytuacji neutralnego nastroju. W przypadku pozytywnego 
nastroju mogą ulec zwiększeniu ze względu na niespójność charakteru produktu (agre-
sywnego) z nastrojem, która to jednak niespójność będzie występowała silniej w przypad-
ku kobiet. Mężczyźni którzy preferują w większym zakresie produkty agresywne mogą 
nawet w dobrym nastroju dalej takie produkty preferować. Prowadzi to do następującej 
hipotezy:

Hipoteza 3: Rozbieżność postaw względem antropomorficznych samochodów między 
kobietami a mężczyznami zwiększa się w przypadku dobrego (w porównaniu do neutralne-
go) nastroju. 

Opis badania

Celem badania było określenie zależności między nastrojem, płcią i charakterem samo-
chodu a postawą wobec samochodu. W celu określenia tej zależności przeprowadzono eks-
peryment laboratoryjny. Uczestnicy badania mieli za zadanie określić postawy względem 
zaprezentowanego na zdjęciu samochodu. W badaniu wykorzystano samochód marki Ford 
Mondeo, który został przedstawiony od frontu. Charakteryzuje się on ukośnie ustawionymi 
światłami oraz dużym wlotem powietrza. Obie te cechy samochodu nadają mu agresywny 
charakter. Na potrzeby eksperymentu dokonano manipulacji graficznej związanej z kształ-
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tem wlotu powietrza. Oryginalny wlot w kształcie trapezu zastąpiono wlotem powietrza 
odpowiadającemu rozciągniętej w poziomie literze u (w wariancie z uśmiechem, tj. o po-
zytywnym charakterze) lub odwróconej literze u (w wariancie o negatywnym charakte-
rze). Z uwagi na to, że nie manipulowano ułożeniem świateł, samochód w jednym i drugim 
przypadku zachował do pewnego stopniu agresywny charakter, choć w jednym przypadku 
był trochę złagodzony przez wystąpienie „uśmiechu”. W konsekwencji badano samochody 
o mniej lub bardziej agresywnym wyglądzie. 

W badaniu wzięło udział 118 respondentów. Eksperyment był przeprowadzony na planie 
czynnikowym 2x2x2, tj. nastrój (pozytywny, neutralny) x charakter samochodu (uśmiech-
nięty, smutny) x płeć (kobiet, mężczyzna). Nastrój manipulowano za pomocą przedstawio-
nych przed prezentacją produktów trzech grafik. W wariancie pozytywnego nastroju osoby 
widziały trzy grafiki, które były żartami rysunkowymi. W wariancie neutralnego nastroju 
osoby badane widziały trzy grafiki o złożonej strukturze, a ich zadaniem było np. znalezie-
nie ukrytych na tych grafikach twarzy. Zadania w tym wariancie wymagały skupienia, co 
oznacza wykorzystanie dużej części zasobów poznawczych, ogranicza tym samym możli-
wość wystąpienia dobrego nastroju.

 Respondenci zostali losowo przydzieli do jednej z czterech grup (liczebność kobiet 
w grupach nie miała charakteru losowego). 

Wyniki badania 

Manipulacja charakterem samochodu była istotna statystycznie. Samochód „uśmiechnię-
ty” był oceniany odmiennie niż samochód „zły” F(1, 116)=10,6, p<0,01. 

Nie zaobserwowano różnic między kobietami a mężczyznami w zakresie postrzegania 
samochodów F(1,116)=1,83, p>0,1. 

Do testowania hipotez wykorzystano analizę wariancji. Zmienną zależną była po-
stawa wobec produktów. Postawa wobec produktów była określona przez dwie pozycje 
mierzone w 7-stopniowej skali semantycznej (nie podoba mi się – podoba mi się, nie-
ładny − ładny). Wszystkie trzy efekty główne były istotne statystycznie. Zarówno płeć  
F(1, 110)=4,93 p<0,05, nastrój osób badanych F(1, 110)=8,18 p<0,01, jak i charakter samo-
chodu F(1, 110)=13,15 p<0,01, miały wpływ na postawy wobec samochodów. 

Zasadniczym celem eksperymentu nie było jednak określenie wpływu wymienionych 
wyżej zmiennych na postawy ale wykazanie wpływu interakcji między tymi zmiennymi na 
postawy. 

Tylko w jednym przypadku, tj. interakcji między płcią i nastrojem zaobserwowano istot-
ną statystycznie zależność F(1, 110)=4,35 p<0,05. W dwóch pozostałych przypadkach nie 
zanotowano istotnych statystycznie zależności, tj. ani między płcią a charakterem samocho-
du F(1, 110)=1,33 p>0,05, ani między nastrojem a charakterem samochodu F<1. Oznacza to 
że tylko hipoteza 3 nie została sfalsyfikowana. 
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Wnioski płynące z badania

Przedstawione badanie prowadzi do dwóch wniosków. 
Pierwszy wniosek – antropomorficzny bodziec nie zawsze musi w sposób jednoznaczny 

prowadzić do skojarzeń o antropomorficznym charakterze. Jako że w badaniu nie sugerowa-
no w żaden sposób osobom badanym kojarzenia frontu samochodu z twarzą, efekty antropo-
morfizacji były relatywnie słabe. Oznacza to, że wpływ antropomorficznych samochodów 
nie jest tak oczywisty jak w wielu przypadkach sugeruje literatura. W zasadzie jest zgodny 
z linią wnioskowania Aggrawala i McGilla (2007), u których do wpływu antropomorficz-
nego bodźca musiała zaistnieć spójność ze schematem poznawczym torującym człowieka.

Drugi wniosek dotyczy różnic między płciami. Wiele wskazuje na to, że kobiety w więk-
szym stopniu mogą być podatne na oddziaływanie antropomorficznych bodźców. Biorąc 

Analizując średnie brzegowe dla układu zmiennych (por. wykres 1) prezentujących za-
leżność związaną z hipotezą 3 można zauważyć, iż istotne różnice dotyczą wyłącznie jed-
nej sytuacji, to znaczy kobiet w dobrym nastroju. Taki wariant sprawiał, że osoby badane 
oceniały agresywne samochody relatywnie gorzej niż w innych wariantach. W przypadku 
mężczyzn, nawet jeżeli zmiany postaw były kierunkowo zgodne z tymi, jakie występowały 
u kobiet to, ich wielkość była znikoma. 

Wykres 1
Średnie brzegowe dla postawy względem antropomorficznych samochodów  
dla płci i nastroju
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników eksperymentu.
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pod uwagę większą skłonność kobiet do empatii oraz różnice w preferencjach dotyczące 
produktów, wskazuje to na odmienną strategię w kontekście antropomorficznych produktów 
w zależności od płci. 

Oprócz tych dwóch podstawowych wniosków warto zwrócić uwagę na inne kwestie, 
które mogą być przedmiotem kolejnych badań. W pewnym zakresie zaskakujące jest wystę-
powanie bardziej pozytywnych postaw w neutralnym nastroju względem nastroju pozytyw-
nego. Częściowo mogło to być spowodowane tym, że w obu przypadkach oceniane bodźce 
miały charakter dość agresywny/smutny, przez co nie były spójne z dobrym nastrojem. Nie 
wyjaśnia to jednak w pełni tego efektu z uwagi na fakt, że w badaniu nie zaobserwowano 
istotnej statystycznie interakcji między nastrojem a charakterem samochodu. 

Warto zwrócić uwagę na ograniczenia, które występowały w badaniu i mogły wpłynąć 
na uzyskane wyniki. Po pierwsze, w badaniu nie próbowano wywołać negatywnego na-
stroju u osób badanych. Było to podyktowane kwestiami etycznymi. Tym niemniej fakt, 
iż porównywany był nastrój pozytywny z neutralnym mógł zmniejszać siłę oddziaływania 
antropomorficznych bodźców. Po drugie, antropomorficzne bodźce użyte w badaniu były 
relatywnie do siebie podobne. Oba zachowały dość agresywny wygląd, co sprawia że sam 
„uśmiech” mógł nie być wystarczającym powodem, aby zmienić postrzeganie samochodu 
z agresywnego na uśmiechnięty. Dodając do tego fakt, że nie torowano antropomorfizacji, 
wielu badanych najprawdopodobniej nie kojarzyło frontu samochodu z twarzą. 

Podsumowanie

Wyniki badania wskazują, że antropomorficzne produkty mogą być różnie odbierane w za-
leżności od czynników związanych z odbiorcą. Kobiety, w porównaniu z mężczyznami okaza-
ły się bardziej podatne na oddziaływanie antropomorficznego produktu. Dotyczyło to jednak 
tylko sytuacji niespójności między aktualnym (dobrym) nastrojem a negatywnym w swoim 
charakterze antropomorficznym produktem. Generalnie można zauważyć, że procesy antro-
pomorfizacji nie muszą zachodzić spontanicznie i do ich wywołania konieczny jest nie tylko 
antropomorficzny produkt, ale także inny czynnik ułatwiający takie skojarzenia.
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Perception of Cars with Different Anthropomorphic Features 
Depending on the Gender and Mood

Summary 

Some products may resemble people or human behaviour. This may cause in 
case of consumers activating of the processes of anthropomorphization. An aim 
of the article is to define how the gender and mood of people affect the repception 
of attractiveness of cars with different types of anthropomorphic features. In order 
to achieve this goal the authors carried out a survey based on an experiment. The 
survey findings show that the respondents’ mood differentiate perception of the an-
thropomorphic car within the gender. Women in good humour were evaluating the 
anthropomorphic car expressing negative emotions much less positively than men. 
However, there was not revealed any impact of other interactions between variables 
on perception of anthropomorphic cars. 

Key words: anthropomorphism, mood, purchasers’ preferences.

JEL codes: M30, M31 

handel_wew_2-2017.indd   390 2017-05-10   12:25:58



391TOMASZ WANAT, DANIEL BAR-TAL

Восприятие автомашин с разными антропоморфическими 
чертами в зависимости от пола и настроения

Резюме 

Некоторые продукты могут напоминать людей или поведение человека. 
Это может вызывать у потребителя бóльшую активность процессов антро-
поморфизации. Цель статьи – определить, как пол и настроение людей вли-
яют на восприятие привлекательности автомашин с разными типами антро-
поморфических черт. Для осуществления этой цели провели обследование 
на плане эксперимента. Результаты обследования указывают, что настроение 
обследуемых лиц дифференцирует восприятие антропоморфической машины 
в рамках пола. Женщины с хорошим настроением оценивали антропоморфи-
ческую автомашину, отражающую отрицательные эмоции, намного меньше 
положительным образом, чем мужчины. Не выявили же влияния остальных 
интеракций между переменными на восприятие антропоморфических машин. 

Ключевые слова: антропоморфизм, настроение, предпочтения покупателей.
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