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Samenvatting: De cognitieve representatie en verwerking van informatie over ta-
ken werd met behulp van twee studies onderzocht. In Studie 1 werd de cognitie-
ve representatie nagegaan die ten grondslag ligt aan gelijkenisoordelen binnen
het taakdomein. De dimensies (bite. de evaluatieve dimensie) die werden verkre-
gen konden op dezelfde manier worden geinterpreteerd als de dimensies die vaak
in onderzoek naar Impliciete Persoonlijkheidstheorieen zijn gevonden. De cogni-
tieve verwerking van taak-informatie werd onderzocht in Studie 2, waarin de in-
vloed van inconsistente informatie over een taak werd nagegaan. In overeen-
stemming met bevindingen van onderzoek naar impressieformatie werd incon-
sistente informatie beter onthouden dan consistente informatie. Besproken
wordt dat de bevindingen niet alleen van belang zijn voor onderzoek naar soda-
le schema's, maar ook voor de organisationele praktijk.

Trefwoorden: taakanalyse, schaalanalyse, cognitief proces

1 Inleiding

In het voorliggende onderzoek worden sociaal-psychologische theorieen over cog-
nitieve schema's en arbeids- en organisatiepsychologische visies op taken aan el-
kaar gerelateerd. Hieronder zullen we ten eerste het onderzoek naar sociale sche-
ma's bespreken. Uit het overzicht zal blijken dat aan dit onderzoek een belangrij-
ke tekortkoming te ontdekken valt. Hierna zal onderzoek naar taken besproken
worden waaraan ook een tekortkoming te ontdekken valt. Duidelijk zal worden
dat de combinatie van deze twee onderzoeksgebieden vruchtbaar lijkt. Twee stu-
dies zullen vervolgens gepresenteerd worden waarmee getracht wordt tegemoet te
komen aan eerdergenoemde bezwaren.

1.1 Sociale schema's
Om de grote hoeveelheid informatie die dagelijks op hen afkomt te kunnen ver-
werken, brengen mensen structuur aan in deze informatie. De cognitieve catego-
rieen die het gevolg zijn van deze structurering worden vaak aangeduid als sche-
ma's. In navolging van onder andere Taylor en Crocker (1981) en Wyer en Gordon
(1984) definieren we een schema als een cognitieve structuur die georganiseerde
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kennis bevat over een bepaald stimulusdomein. Bovendien, aldus Fiske en Taylor
(1991), bevat een schema zowel de kenmerken van het stimulusdomein als de re-
laties tussen deze kenmerken. Er zijn drie belangrijke manieren waarop schema's
van elkaar kunnen verschillen (Vonk, 1990). Ten eerste kunnen schema's betrek-
king hebben op verschillende soorten stimulusdomeinen. Meestal worden drie
soorten stimulusdomeinen onderscheiden: Schema's kunnen betrekking hebben
op personen, rollen of gebeurtenissen. Aldus maken we een onderscheid tussen
persoonsschema's, rolschema's, respectievelijk gebeurtenisschema's. Het tweede
onderscheid dat aangebracht kan worden is gerelateerd aan het eerste onderscheid
en betreft de manier van informatieverwerking. Informatie over gebeurtenissen
wordt namelijk temporeel geordend. Gebeurtenisschema's verwerken informatie
aldus op een temporele of sequentiele manier. Over informatie over personen of
rollen, daarentegen, maakt men inferenties (bijv. Thea is intelligent; vgl. Rosen-
berg & Jones, 1972). Persoons- en rolschema's ordenen en verwerken informatie
aldus op een inferentiele manier. Ten derde kan het abstractieniveau van sche-
ma's verschillen. Persoonsschema's, bijvoorbeeld, kunnen zeer algemeen van aard
zijn wanneer ze betrekking hebben op alle personen. Ook kunnen persoonssche-
ma's zeer specifiek zijn wanneer ze betrekking hebben op een bepaalde persoon
(Vonk, 1990). De meest algemene persoonsschema's, die betrekking hebben op al-
le personen, worden in de literatuur vaak aangeduid als Impliciete Persoonlijk-
heidstheorieen (IPT's; Bruner & Tagiuri, 1954). Een specifiek persoonsschema, dat
betrekking heeft op een persoon, noemen we de impressie van die persoon.

Met het onderscheid tussen IPT's en impressies komen we op een belangrijke
tekortkoming van het schema-onderzoek. Zoals door Hamilton (1981) is opge-
merkt, heeft het IPT-onderzoek zich voornamelijk beziggehouden met de cogni-
tieve structuur (zie Wyer & Gordon, 1984) van IPT's. Daarbij is geen aandacht be-
steed aan de cognitieve processen die het gevolg zijn van IPT's. Bij onderzoek naar
impressieformatie, daarentegen, is wel de rol van cognitieve processen in impres-
sieformatie nagegaan, maar heeft men geen aandacht besteed aan de cognitieve
structuur van impressies. Geconcludeerd kan worden dat onderzoek naar sche-
ma's zich zowel bezig moet houden met de representatie als met de processen van
schema's.

Doordat het onderzoek naar impressieformatie, en het daaruit volgende onder-
zoek naar persoonsgeheugen (ook wel aangeduid als person memory research) (zie
Vonk, 1990), het meest dominant is geweest in het sociaal schema-onderzoek is er
weinig onderzoek gedaan naar de cognitieve representatie van sociale schema's.
Met andere woorden, er is meer aandacht besteed aan cognitieve processen dan
aan het stimulusdomein waarop deze processen betrekking hebben. Dit heeft tot
gevolg dat er wel is gespeculeerd over andere typen schema's (bijv. Sousa & Ley-
ens, 1987; Sternberg, Conway, Ketron & Bernstein, 1981; Wegner & Vallacher,
1977) dan persoons-, rol- en gebeurtenisschema's, maar dat andere typen schema's
en hun corresponderende stimulusdomein nooit het onderwerp van onderzoek
zijn geweest. In de huidige studie doen wij hier onderzoek naar.

1.2 Taken
Door arbeids- en organisatiepsychologische onderzoekers wordt vaak erkend dat
het uitvoeren van taken een van de belangrijkste gedragingen van de mens is (bijv.
Algera, 1981; Coxon, Davies & Jones, 1986; Fleishman & Quaintance, 1984; Ho-
gan & Martell, 1987; Van der Linden, 1992). Zo heeft onderzoek van Hackman en
Oldham (1975) aangetoond dat kenmerken van een taak (bijv. de hoeveelheid af-
wisseling die een bepaalde taak biedt) van invloed is op de motivatie van de per-
soon die de taak uitvoert. In het gebied dat taken als onderwerp van onderzoek
heeft is door Hackman en door anderen regelmatig gesteld dat er onderzoek moet
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worden gedaan naar de perceptie van taken (Hackman, 1969; Hackman & Lawler,
1971; Hackman & Oldham, 1975; Salancik & Pfeffer, 1978). In de woorden van
Hackman (1969): '[An] issue which pervades many discussions of task definition
has to do with the degree to which tasks imposed on subjects are subjectively re-
defined by them. Many of these discussions imply that definitions and descrip-
tions of 'externally imposed' tasks may be of limited use because of the pervasive-
ness and importance of the 'redefinition' process' (p. 101); en: '... the 'objective'
task is not the one actually dealt with by any given performer(s), because of the
process of 'task redefinition'. Since the information included in the objective sta-
tement of the task must be perceived and coded before it becomes useful to him,
all of the factors which affect the dynamics of perception ... potentially will con-
tribute to task redefinition' (p. 119). Johnson en Johnson (1991) hebben dan ook
onderzocht hoe informatie over taken temporeel geordend wordt. Het sequentiele
karakter van taak-informatieverwerking is aldus onderzocht. Het inferentiele ka-
rakter van taak-informatieverwerking is echter niet of nauwelijks onderzocht en
in de voorliggende studie zullen we dit doen.

Om een idee te geven van dit inferentiele karakter geven we een voorbeeld ont-
leend aan Van den Bos (1990). In het onderzoek van Van den Bos werd evidentie
gevonden dat men inferenties maakt over kenmerken die bij taken horen en ken-
merken die niet bij taken horen. Zo werd bijvoorbeeld gevonden dat proefperso-
nen bij de taak het controleren van boekhoudkundige cijfers inferenties maken
over de kenmerken die bij deze taak horen (bijv. vervelend) en over de kenmerken
die niet bij de taak horen (bijv. lichamelijk belastend). Het onderzoek van Van den
Bos (1990) suggereert dat er aanwijzingen zijn dat men taak-informatie op inferen-
tide wijze kan verwerken en in dit artikel presenteren we dan ook onderzoek dat
inferentiele taakschema's tot onderwerp heeft. Nemen we de hierboven geponeer-
de definitie van schema's als uitgangspunt dan kunnen we taakschema's definie-
ren als cognitieve structuren die georganiseerde kennis over taken, taakkenmer-
ken en de relaties tussen deze elementen bevatten. Het stimulusdomein van taak-
schema's wordt gevormd door de elementen van deze schema's: taken en taak-
kenmerken. Een taak wordt gedefinieerd (zie Hackman, 1969) als een van de acti-
viteiten die men uitvoert in het werk. Omdat we onderzoek doen naar het infe-
rentiele karakter van taakschema's zijn taakkenmerken in dit artikel de inferenti-
ele kenmerken die geassocieerd worden met een taak (vgl. het inferentiele karak-
ter van persoonskenmerken in persoonsschema-onderzoek; bijv. Rosenberg & Jo-
nes, 1972)1.

1.3 De twee studies
In navolging van wat hierboven over onderzoek naar schema's is opgemerkt, moe-
ten we bij onderzoek naar taakschema's zowel de cognitieve representatie van
taakschema's als de invloed van taakschema's op informatieverwerking onderzoe-
ken. Een goed voorbeeld van onderzoek naar de structuur van een schema is het
onderzoek naar Impliciete Persoonlijkheidstheorieen. Om de structuur van een
IPT te achterhalen gaat men gewoonlijk na welke gelijkenissen mensen waarne-
men tussen persoonlijkheidseigenschappen. Klassiek is de onderzoeksmethode
van Rosenberg (1982; Rosenberg & Jones, 1972) waarin gelijkenisoordelen over
persoonlijkheidseigenschappen met behulp van Meerdimensionele Schaling
(MDS) worden geanalyseerd. De resulterende MDS-plaatjes worden vervolgens
geinterpreteerd. In Studie 1 onderzoeken we daarom de structuur van taaksche-
ma's door gelijkenisoordelen over taakkenmerken te verzamelen en deze gelijke-
nisoordelen met behulp van MDS te analyseren en vervolgens te interpreteren.

Een goed voorbeeld van onderzoek naar de invloed van schema's op informatie-
verwerking is het onderzoek naar impressieformatie (bijv. Anderson, 1965) en het
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latere onderzoek naar persoonsgeheugen (bijv. Hastie, 1980; Srull, 1981). Hoe
taak-informatie verwerkt wordt, wordt daarom onderzocht in Studie 2 met behulp
van de methode die gebruikelijk is in voornoemd onderzoek: nagegaan wordt of
personen daadwerkelijk gebruik maken van taakschema's door te onderzoeken of
inconsistente informatie over een taak beter onthouden wordt dan consistente in-
formatie.

2 Studie 1

In Studie 1 wordt de cognitieve structuur van het taakdomein onderzocht. Onder-
zocht wordt hoe personen denken over de relaties tussen elementen van het taak-
domein. In navolging van de IPT-onderzoekstraditie (bijv. Rosenberg & Jones,
1972), waarin de structuur onderliggend aan persoonskenmerken wordt onder-
zocht, wordt in Studie 1 de structuur van taakschema's onderzocht door na te
gaan welke dimensies er te onderscheiden zijn aan gelijkenisoordelen over taak-
kenmerken.

2.1 Methode
Proefpersonen. Tweeentwintig proefpersonen schreven zich in op een lijst in het
gebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Lei-
den. Proefpersonen participeerden individueel en kregen tien gulden voor hun me-
dewerking.

Stimulus-materiaal en procedure. Stimulus-taakkenmerken werden met behulp
van een vooronderzoek geselecteerd. Zes studenten kregen de opdracht om indivi-
dueel verschillende woordenboeken door te nemen en die bijvoeglijke naamwoor-
den te selecteren die naar hun mening te maken hadden met het uitvoeren van ta-
ken (vgl. Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). Hierna kwamen de studenten bij el-
kaar en de bijvoeglijke naamwoorden waarover consensus bestond als zijnde taak-
kenmerken werden geselecteerd. Dit resulteerde in 71 taakkenmerken waaruit
wij 12 positieve (bijv. bevredigend) en 12 negatieve (bijv. ongezond) taakkenmer-
ken selecteerdenh. Proefpersonen moesten van elk van de 24 taakkenmerken aan-
geven hoeveel het kenmerk leek op elk van de 23 andere taakkenmerken. De pa-
ren van taakkenmerken waren alfabetisch geordend in boekjes. Van elk paar ken-
merken gaven proefpersonen de mate van gelijkenis aan op een zespunts Likert-
schaal (1 = geheel verschillend; 6 = geheel gelijk).

2.2 Resultaten en discussie
De data van elke proefpersoon werden in een diagonale (taakkenmerk x taakken-
merk) matrix geplaatst. Elke cel ij in deze matrix bevatte het oordeel (1 - 6) van de
proefpersoon hoeveel taakkenmerk i en j op elkaar leken. De resulterende matri-
ces werden geanalyseerd met nonmetrische gerepliceerde Meerdimensionele
Schaling (MDS; zie Young & Hamer, 1987) waarbij gebruik werd gemaakt van de
ALSCAL-procedure binnen SPSS-X. De driedimensionele oplossing voegde geen
informatie toe aan de informatie verkregen uit de tweedimensionele oplossing.
Bovendien had de tweedimensionele oplossing een aanvaardbaar lage stress
(STRESS = .23; zie Kruskal & Wish, 1978). Daarom werd besloten de tweedimens-
ionele oplossing te extraheren; deze wordt gepresenteerd in figuur 1.
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Figuur 1 Twee-dimensionele MDS-oplossing van taakkenmerken (Studie 1)
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De eerste dimensie van figuur 1 kan geinterpreteerd worden als een potentie- en
als een activiteitsdimensie (bijv. gemakkelijk en passief aan de linkerkant en
complex en actief aan de rechterkant). Dit in overeenstemming met het onder-
zoek van Osgood e.a. (1957) waarin gevonden werd dat potentie en activiteit vaak
samengaan in een enkele dynamism factor. De tweede dimensie kan worden geIn-
terpreteerd als een evaluatieve dimensie (bijv. ongezond en onoverzichtelijk ver-
sus bevredigend en schoon).

Een nadeel van de onderzoeksmethode die gewoonlijk wordt gebruikt om Impli-
ciete Persoonlijkheidstheorieen (IPT's) te bestuderen (d.i. gelijkenisoordelen ver-
zamelen en presenteren in de vorm van een MDS-oplossing) is dat interpretaties
van de gevonden oplossing sterk afhankelijk zijn van het gebruikte stimulus-ma-
teriaal. Ook al is in het voorliggende onderzoek het stimulus-materiaal verkregen
met behulp van een vooronderzoek waarin personen aangaven welke bijvoeglijke
naamwoorden naar hun mening te maken hadden met taken en ook al vond Van
den Bos (1990) aanwijzingen dat het gebruikte stimulus-materiaal als verschillend
van persoons- en van rolinformatie wordt waargenomen, de resultaten van Studie
1 ontkomen ook niet aan dit nadeel van de IPT-onderzoeksmethode. Dit heeft on-
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der andere tot gevolg dat andere interpretaties van figuur 1 mogelijk zijn. De be-
langrijkste conclusie die wij naar aanleiding van Studie 1 willen trekken is echter
minder afhankelijk van andere interpretatie-mogelijkheden en luidt dat proefper-
sonen oordelen hebben over de relaties tussen taakkenmerken en dat deze infe-
rentiele oordelen weergegeven kunnen worden door middel van een klein aantal
ruimtelijke dimensies (zie Wegner & Vallacher, 1977). De conclusie dat deze infe-
rentiele oordelen beschreven kunnen worden middels dezelfde dimensies die vaak
in het IPT-onderzoek zijn gevonden is slechts van additioneel belang.

3 Studie 2

Nadat in Studie 1 de inferentiele structuur van taakschema's is onderzocht, wordt
het interessant om na te gaan of personen bij het verwerken van informatie over
taken daadwerkelijk gebruik maken van deze cognitieve representaties. Om deze
vraag te beantwoorden maken we gebruik van dezelfde methode zoals gebruikt in
het onderzoek naar impressieformatie (Anderson, 1965) en in het onderzoek naar
persoonsgeheugen (Hastie, 1980; Srull, 1981). Deze onderzoekstradities maken
frequent gebruik van de methode waarin ten eerste een beschrijving wordt gege-
ven over een persoon die onbekend is voor de proefpersonen. Dit wordt gevolgd
door items (in de vorm van persoonskenmerken of gedragingen) aan te bieden die
ten opzichte van de geschetste impressie van de stimulus-persoon inconsistent,
consistent of irrelevant zijn. Een belangrijke bevinding van de studies waarin deze
methode werd gehanteerd is dat inconsistente items beter onthouden worden dan
consistente items. Deze bevinding wordt door de onderzoekers verklaard door te
stellen dat wanneer proefpersonen een inconsistent item wordt gepresenteerd zij
trachten te verklaren hoe dit inconsistente item gerelateerd is aan de geschetste
impressie en aan de eerder aangeboden items. In tegenstelling tot inconsistente
items hoeven consistente items niet verklaard te worden. Dit heeft tot gevolg dat
men minder nadenkt op welke manier consistente items gerelateerd zijn aan de
geschetste impressie en de eerder aangeboden items. Omdat aldus meer is nage-
dacht over inconsistente items dan over consistente items is het voor proefperso-
nen gemakkelijker om inconsistente items dan consistente items te herinneren
en worden de eerste dus beter herinnerd dan de laatste.

Binnen de onderzoekstradities naar impressieformatie en persoonsgeheugen is
door Srull (1981) een interessant model opgesteld over de manier waarop informa-
tie over personen herinnerd wordt. Volgens Srull's associatieve netwerk-model
wordt de informatie die proefpersonen krijgen over een persoon hierarchisch geor-
dend. Zo bevindt de stimulus-persoon zich in het model op een hierarchisch hoger
niveau dan de consistente en inconsistente items; de items bevinden zich op een-
zelfde (lager) hierarchisch niveau. Bovendien veronderstelt het model dat de diver-
se informatie-deeltjes met elkaar verbonden zijn door middel van associatieve ver-
bindingen. De stimulus-persoon is door middel van verticale associatieve verbin-
dingen met de items verbonden. Indien een item direct met een ander item ver-
bonden is dit hoeft niet het geval te zijn dan is dit door middel van een hori-
zontale associatieve verbinding (zie Srull, 1981). Het model veronderstelt voorts
dat, wanneer zij worden gevraagd welke items zij zich herinnerd hebben, proefper-
sonen het herinneringsproces beginnen bij de stimulus-persoon waarna zij via een
verticale associatieve verbinding den van de items bereiken. Bovendien wordt ver-
ondersteld dat, na de herinnering van dit eerste item, personen er de voorkeur aan
geven om een horizontale in plaats van een verticale verbinding te doorlopen; pas
wanneer er geen horizontale verbinding kan worden doorlopen omdat er geen ho-
rizontale verbinding is wordt de verticale verbinding doorlopen (waama het pro-
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ces weer van voren af aan begint; zie Srull, 1981).
Zoals hiervoor al beargumenteerd, wordt over inconsistente items meer nage-

dacht dan over consistente items. Dit heeft onder andere tot gevolg dat proefper-
sonen over de relatie tussen een inconsistent item en eerder aangeboden - zowel
consistente als inconsistente - items nadenken. In termen van Srull's (1981) mo-
del: Wanneer een inconsistent item wordt aangeboden worden er horizontale ver-
bindingen gelegd tussen het item en de andere zowel consistente als inconsis-
tente items. Over een consistent item denkt men daarentegen minder na. Met
andere woorden, wanneer een consistent item wordt aangeboden worden er wei-
nig horizontale verbindingen gelegd tussen het item en de andere items. Het hier-
boven geschetste proces impliceert dat, op het moment dat proefpersonen wordt
gevraagd welke items zij zich kunnen herinneren, consistente items voornamelijk
horizontale verbindingen hebben met inconsistente items. Inconsistente items
daarentegen hebben horizontale verbindingen met zowel consistente als inconsis-
tente items.

Zoals Srull (1981) heeft aangetoond, beinvloedt het hierboven geschetste ver-
schil in associatieve verbondenheid tussen inconsistente en consistente items de
volgorde waarin de items worden herinnerd. Wat gebeurt er namelijk wanneer
proefpersonen zich een consistent item hebben herinnerd? Omdat men liever een
horizontaal dan een verticaal pad doorloopt en omdat consistente items voorna-
melijk horizontale verbindingen hebben met inconsistente items is, wanneer men
zich een consistent item heeft herinnerd, de kans groter dat het volgende item een
inconsistent item is dan dat het volgende item een consistent item is; weergege-
ven in een formule: p (inc/con) > p (con/con). Wat gebeurt er daarentegen wanneer
men zich een inconsistent item heeft herinnerd? Omdat inconsistente items zo-
wel met inconsistente als met consistente items horizontaal verbonden zijn, is de
kans dat het volgende item inconsistent is even groot als de kans dat het volgende
item consistent is; dus: p (inc/inc) = p (con/inc). Met andere woorden, de conditio-
nele waarschijnlijkheden voor het herinneren van consistente en inconsistente
items zijn verschillend.

Proefpersonen in Studie 2 kregen de opdracht een impressie te vormen over een
onbekende taak. Hiertoe lazen zij een tekst waarin een beschrijving werd gegeven
van een onbekende taak. Nadat proefpersonen een impressie hadden gevormd
over deze taak lazen zij een aantal zinnen door. Elke zin beschreef een taakken-
merk dat ofwel inconsistent ofwel consistent was met de oorspronkelijke impres-
sie van de taak. Bovendien werden irrelevante taakkenmerken gebruikt ter opvul-
ling. Hierna werd de proefpersonen gevraagd om zoveel zinnen als mogelijk te
herinneren. Onze eerste hypothese was dat inconsistente zinnen beter onthouden
zouden worden dan consistente zinnen. De tweede hypothese was dat het herin-
neren van een consistente zin een grotere kans had gevolgd te worden door het
herinneren van een inconsistente zin dan door het herinneren van een consistente
zin en dat na het herinneren van een inconsistente zin de kans op het herinneren
van een inconsistente zin even groot zou zijn als de kans op het herinneren van
een consistente zin.

3.1 Methode
Proefpersonen. De 47 proefpersonen werden geworven op een middelbare school
in Leiden en kregen f 7,50 voor hun medewerking. Bij aankomst in het laboratori-
urn, dat acht hokjes bevatte, nam een proefpersoon plaats in een hokje. In elk
hokje beyond zich een computer die gebruikt werd om het stimulus-materiaal aan
te bieden.

Stimulus-materiaal. Omdat de taak, waarover een impressie gevormd moest
worden, onbekend diende te zijn voor de proefpersonen werd de taak aangeduid
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als Taak A. Voor het samenstellen van de te schetsen impressie van Taak A selec-
teerden we taakkenmerken uit figuur 1. Hierbij gingen we ervan uit dat de eerste
dimensie van figuur 1 de meest relevante was voor het taakdomein. Aan de rech-
terkant van de eerste dimensie bevindt zich een cluster van taakkenmerken waar-
uit we de taakkenmerken actief, moeilijk, complex en mentaal belastend selec-
teerden. Om Studie 2 minder afhankelijk te maken van Studie 1 voegden we ook
de taakkenmerken ingewikkeld en intelligent aan de impressiebeschrijving toe.
De impressiebeschrijving zag er als volg uit:

Het uitvoeren van Taak A is een actieve bezigheid. Taak A heeft te maken met
ingewikkelde handelingen en is erg moeilijk en complex. Omdat het uitvoeren
van Taak A mentaal zeer belastend is behoort taak A tot den van de meer intelli-
gente taken.

Consistente items werden geselecteerd uit hetzelfde cluster (rechts in figuur 1)
waaruit de in de impressiebeschrijving gebruikte kenmerken waren geselecteerd.
Bovendien werden ook logisch consistente items (bijv. Taak A vergt dat men veel
nadenkt) geselecteerd. Inconsistente items werden geselecteerd uit het cluster dat
aan de linkerkant in figuur 1 ligt (bijv. Taak A is eenvoudig). Taakkenmerken die
in figuur 1 in een irrelevante positie lagen ten opzichte van de consistente en in-
consistente items (bijv. Taak A is onoverzichtelijk) werden gebruikt als filler
items. In totaal werden vijf consistente, vijf inconsistente en vijf filler items gese-
lecteerd.

Procedure. Proefpersonen werd verteld dat ze participeerden in een onderzoek
naar hoe mensen een impressie vormen over taken. Nadat voorbeelden waren ge-
geven over het vormen van een impressie over taken kregen de proefpersonen de
opdracht om een impressie over Taak A te vormen op basis van de impressiebe-
schrijving. Wanneer proefpersonen klaar waren met het doornemen van de im-
pressiebeschrijving kregen ze de opdracht om gedurende een minuut een impres-
sie te vormen over Taak A. Hierna werden de (consistente, inconsistente en filler)
zinnen een voor den en in een random volgorde aangeboden. Nadat zij de stimu-
lus-zinnen hadden doorgenomen kregen de proefpersonen de opdracht om punts-
gewijs gedurende tien minuten alle stimulus-items die zij zich konden herinneren
op te schrijven.

Afhankelijke variabelen. Twee afhankelijke variabelen werden verkregen uit de
door de proefpersonen onthouden items. Elke door de proefpersonen opgeschreven
herinnering werd beoordeeld door twee onafhankelijke en 'blinde' beoordelaars of
het een accurate herinnering van een stimulus-item betrof. De overeenstemming
tussen de beoordelaars was .91. Na discussie over de items waarover geen over-
eenstemming bestond was de overeenstemming tussen de beoordelaars .96. Her-
inneringen waar de beoordelaars het niet over eens waren geworden werden niet
geanalyseerd. Voor elk accuraat herinnerd item werd het type stimulus-categorie
(inconsistent, consistent of filler) bepaald. Aldus kon worden nagegaan hoeveel
consistente en inconsistente items de proefpersonen herinnerd hadden. Dit vorm-
de de eerste afhankelijke variabele. Bovendien was bijgehouden in welke volgorde
de herinneringen hadden plaatsgevonden. Dit stelde ons in staat om de conditio-
nele waarschijnlijkheden van herinnering te bepalen, hetgeen de tweede afhanke-
lijke variabele vormde.

3.2 Resultaten en discussie
Herinnering. Zoals verwacht leverde een paarsgewijze t-toets over het aantal her-
innerde consistente versus inconsistente items een significant resultaat op (t(46) =
2.91, p < .01). Inspectie van de gemiddelden liet zien dat dit verschil in de voor-
spelde richting was: Inconsistente items werden beter herinnerd (M = 2.4) dan
consistente items (M = 1.7).
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Conditionele waarschiinliikheden van herinnering. Een paarsgewijze t-toets over
het aantal herinnerde consistente versus inconsistente items, herinnerd na het
herinneren van een consistent item, leverde een significant resultaat op (t(46) =
3.15, p < .01). Hierna werden de conditionele waarschijnlijkheden na het herinne-
ren van een consistent item geInspecteerd. Deze inspectie leverde ondersteuning
op voor het eerste gedeelte van onze voorspelling (d.i. p (inc/con) > p (con/con)):
Na het herinneren van een consistent item was de kans op het herinneren van een
inconsistent item (p (inc/con) = .74) groter dan de kans op het herinneren van een
consistent item (p (con/con) = .26).

Zoals verwacht leverde een paarsgewijze t-toets over het aantal herinnerde con-
sistente versus inconsistente items, herinnerd na het herinneren van een incon-
sistent item, géen significant resultaat op (t(46) = -1.15, n.s.). Hierna werden de
conditionele waarschijnlijkheden na het herinneren van een inconsistent item
geinspecteerd hetgeen ondersteuning opleverde voor het tweede gedeelte van de
voorspelling p (inc/inc) = p (con/inc)): Na het herinneren van een inconsis-
tent item verschilde de kans op het herinneren van een inconsistent item (p
(inc/inc) = .42) niet significant van de kans op het herinneren van een consistent
item (p (con/inc) = .58).

De resultaten van Studie 2 zijn dus, zowel wat betreft de mate van herinnering
als wat betreft de conditionele waarschijnlijkheid van herinnering, zoals voor-
speld. Geconcludeerd kan worden dat inconsistente items beter onthouden wer-
den en meer associatief verbonden waren met andere items dan consistente
items.

4 Algemene discussie

In Studie 1 gaven proefpersonen gelijkenisoordelen over taakkenmerken. Dit in
navolging van de methode die frequent wordt toegepast in onderzoek naar Impli-
ciete Persoonlijkheidstheorieen. Door de dimensies te interpreteren die ten grond-
slag liggen aan de resulterende gelijkenisinformatie werd een aanwijzing gevon-
den voor de inferenties die mensen maken over welke taakkenmerken wel en
welke niet aan elkaar gerelateerd zijn. Bovendien liet interpretatie van de gevon-
den Meerdimensionele Schaling-oplossing zien dat dezelfde dimensies die vaak
onderscheiden zijn door Osgood (d.i. evaluatie, potentie en activiteit; bijv. Osgood
e.a., 1957) ook betrekking kunnen hebben op het taakdomein. Werd aldus de cog-
nitieve representatie van taakschema's in Studie 1 nagegaan, in Studie 2 werd het
verwerken van informatie op basis van dergelijke schema's onderzocht. Dit in na-
volging van de methode die vaak wordt gebruikt in onderzoek naar impressiefor-
matie. De resultaten van Studie 2 waren in overeenstemming met voornoemd on-
derzoek: inconsistente informatie werd beter onthouden en was meer associatief
verbonden met andere informatie dan consistente informatie.

Voordat conclusies worden getrokken is een theoretisch voorbehoud hier echter
wel op zijn plaats. Verschillende auteurs (bijv. Fiske & Linville, 1980; Taylor &
Crocker, 1981) hebben opgemerkt dat definities en operationalisaties van het
schema-begrip vaak slecht en zelfs tautologisch ontwikkeld zijn. Dit leidt tot uit-
spraken zoals die gedaan door Vonk (1990): 'Due to its popularity, the concept has
inflated to a level where virtually anything that can be called cognitive obtains
the schema label' (p. 10). Vanwege dergelijke conceptuele problemen is het op dit
moment niet mogelijk te besluiten dat een nieuw schema is aangetoond. Wat wel
uit het voorliggende onderzoek geconcludeerd kan worden is dat schematisch ver-
werken van informatie plaats kan vinden op andere informatie dan de informatie
die gewoonlijk onderzocht wordt door sociale cognitie-onderzoekers (d.i. per-
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soons-, rol- of gebeurtenis-informatie). Onze bevindingen moeten echter niet wor-
den opgevat als een 'ontdekking' van een nieuw schema type. In plaats daarvan is
dit onderzoek veel meer een aansporing voor sociaal cognitie-onderzoek om sche-
matische processen op een grondiger manier te onderzoeken (vgl. Hamilton,
1981). Doordat het aandacht heeft besteed aan een nieuw stimulusdomein met
meerdere studies waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende methoden is
het huidige onderzoek een aanzet tot zulke exploraties.

Onze bevindingen zijn echter niet alleen belangrijk voor onderzoek naar sociale
schema's, maar ook voor de bezigheden van ons dagelijks leven waarin we te ma-
ken hebben met taken. Zo heeft Hackman (bijv. 1969) vaak gewezen op de belang-
rijke rol die perceptie van taak-informatie speelt in organisaties (zie ook Salancik
& Pfeffer, 1978). Ons onderzoek suggereert dat mensen informatie over taken op
een evaluatieve, een potentie- en op een activiteitsdimensie zullen plaatsen. Deze
bevinding in combinatie met Hackman's (1969) verwachting dat mensen taken op
een idiosyncratische manier definieren doet een differentiae taakperceptie ver-
wachten. Zo kan verwacht worden dat organisatieleden taken die zijzelf uitvoeren
positiever interpreteren in vergelijking met taken die anderen uitvoeren. Ook lijkt
het aannemelijk dat men geneigd zal zijn te denken dat voor het uitvoeren van de
eigen taken men over meer capaciteiten dient te beschikken en dat deze taken
meer activiteit vereisen. In organisaties kan een dergelijk verschil in taak-waarne-
ming tot gevolg hebben dat werknemers en werkgevers geneigd zijn verschillend
te denken over de taken die werknemers uitvoeren. Zoals onder andere onderzoek
van Greenberg (1986) heeft aangetoond kan een differentitle perceptie van werk-
gevers en werknemers desastreuze effecten hebben op de satisfactie, de prestatie
en de rechtvaardigheidsoordelen van leden van organisaties. Aldus zou een moge-
lijke implicatie van het voorliggende onderzoek kunnen zijn dat indien er binnen
een organisatie sprake is van differentiele taak-perceptie wat betreft evaluatie,
potentie en activiteit er een gerede kans bestaat op verminderde satisfactie en
prestatie van organisatieleden.

Bovendien suggereert het voorliggende onderzoek dat wanneer we te maken
hebben met taken, de in de literatuur (zie bijv. Fiske & Taylor, 1991) bekende ge-
volgen van schematische informatieverwerking te verwachten zijn. Hier bespre-
ken we de invloed van schematische verwerking van taak-informatie op het pro-
ces van functiewaardering. Functies - bestaande uit vele taken - worden regel-
matig geherwaardeerd, bijvoorbeeld als gevolg van reorganisaties of omdat de in-
houd van het werk op een andere manier verandert. Hiertoe gaan personen die
functies waarderen en gaan zij na in hoeverre de huidige functie afwijkt van voor-
beeldfuncties. Personen die functies waarderen zijn getraind in dit werk en ken-
nen de moeilijkheden van het herwaarderen van functies. Maar een mogelijke im-
plicatie van het huidige onderzoek lijkt te zijn dat personen die functies waarde-
ren moeten worden gewezen, bijvoorbeeld in de opleiding, op het feit dat mensen
schematische voorstellingen van een complex geheel als een functie kunnen heb-
ben. Dit kan impliceren dat personen in het proces van functiewaardering infor-
matie op een schematische wijze kunnen reduceren hetgeen bijvoorbeeld tot ge-
volg kan hebben dat buitenstaanders geneigd zullen zijn om met behulp van rela-
tief simpele cognities te denken over andere functies waardoor een functie niet
die waardering krijgt waarop zij objectief gezien recht heeft. De bevindingen uit
het voorliggende onderzoek doen verwachten dat het nuttig zou kunnen zijn als
organisatieleden zich bewust zijn of worden van de invloed van schematische in-
formatieverwerking. Schema's vervullen nuttige en positieve functies, maar tege-
lijkertijd moeten we beseffen dat een te grote reductie in de aangeboden informa-
tie voor de organisatie en haar leden negatieve neveneffecten kan hebben.
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Noten

1 Omdat in dit artikel het inferentiele karakter van taak-informatie onderwerp van onder-
zoek is, worden hier andere taakkenmerken als stimulus-materiaal gebruikt dan de taakken-
merken zoals die bijvoorbeeld door Algera (1981), Hackman (1969) of Johnson en Johnson
(1991) zijn onderzocht. Vanwege dezelfde reden is er in het voorliggende onderzoek oven-
gens ook voor gekozen om relatief meer aansluiting te zoeken bij onderzoek naar sociale
schema's dan bij het bovengenoemde onderzoek naar taakkenmerken.
2 Opgemerkt kan overigens worden dat in onderzoek van Van den Bos (1990) werd gevonden
dat het hier gebruikte stimulus-materiaal als verschillend werd waargenomen van informa-
tie over personen en van informatie over rollen.

Summary

The cognitive representation and processing of task information
K. van den Bos, R. Vermunt, R. Vonk and H. Young, Gedrag en Organisatie, vol-
ume 7, February 1994, nr. 1, p. 42

Two studies addressed the cognitive representation of processing of information
about tasks. In Study 1, the cognitive representation underlying similarity judge-
ments within the task domain was examined. The dimensions that were obtained
(e.g., the evaluative dimension) were comparable to those which have been found
in Implicit Personality Theory research. The cognitive processing of task informa-
tion was investigated in Study 2, where the effect of inconsistent information
about a task on subjects' recall was studied. Congruant with findings of impressi-
on formation research, inconsistent information was recalled better than consis-
tent information. Implications for social schema research and organizational prac-
tice will be discussed.
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