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Samenvatting

In een vragenlijststudie werd nagegaan of vrouwen meer waarde hechten aan pro-
cedurele rechtvaardigheid tijdens conflicten in intieme relaties dan mannen.
Tevens werd het onderliggende psychologische proces van dit sekseverschil onder-

zocht. Uit de resultaten bleek dat de relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en
de affectieve gevoelens na afloop van het conflict voor vrouwen sterker was dan

voor mannen. Verder bleek de behoefte om erbij te horen het sekseverschil deels,
maar niet volledig, te verklaren. Implicaties van deze bevindingen worden in de

discussie besproken.
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Conflicten kunnen erg bedreigend zijn voor het voortbestaanvan een intieme rela-
tie. Wanneer partners zich onrechtvaardig behandeld voelen, kan dit een negatief
effect op de relatie hebben (Kluwer, 2003). Hoeweler al veel onderzoek is gedaan
naar rechtvaardigheid in zowel experimented als organisatie-onderzoek, iser nog
nauwelijks onderzoek verricht naar de rol die rechtvaardigheid speelt in intieme
relaties. In de onderzoeken die zijn verricht naar rechtvaardigheid in intieme rela-
ties werd bijna uitsluitend gekeken naar distributieve rechtvaardigheid, terwill pro-
cedurele rechtvaardigheid juist veelal grotere gevolgen heeft voor de manier
waarop mensen reageren (Lind & Tyler, 1988). Het is daarom van belang om te
weten welk effect procedurele rechtvaardigheid heeft in een intieme relatie. Hier-
naar is, verbazingwekkend genoeg, nog vrijwel geen onderzoek naar gedaan.

Een uitzondering is het onderzoek van Kluwer (2003) dat liet zien dat bij vrou-
wen de relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en relatietevredenheid sterker
was dan bij mannen. Kluwer, Heesink en Van der Vliert (2002) vonden dat proce-
durele rechtvaardigheid in conflicten in intieme relaties van invloed was op het eer-
lijkheidsoordeel van vrouwen, maar niet op dat van mannen. Een verklaring die zij
hiervoor geven is dat vrouwen meer relatiegeorienteerd zijn dan mannen (Cross &
Madson, 1997). Hierdoor zou de manier waarop zij door hun partners worden
behandeld (dat wil zeggen procedurele rechtvaardigheid) van groter belang voor
hen zijn dan voor mannen.

Wij voorspellen op grond van het onderzoek van Kluwer (2003; Kluwer et al.,
2002) bij vrouwen een sterkere positieve relatie tussen procedurele rechtvaardig-
heid en positieve affectieve gevoelens na relatieconflicten dan bij mannen. Proce-
durele rechtvaardigheid heeft namelijk een positieve invloed op reacties en
gevoelens van mensen (Van den Bos & Miedema, 2000). Bovendien zullen wij
onderzoeken of dit sekse-effect gemedieerd wordt door drie variabelen die regelma-
tig in de rechtvaardigheidsliteratuur als moderatoren van de relatie tussen proce-
durele rechtvaardigheid en bepaalde uitkomstvariabelen optreden, namelijk de
behoefte om erbij te horen (need to belong; Baumeister & Leary, 1995), relationeel
sociaal zelf (relational self-construal; Cross, Bacon & Morris, 2000), en gevoelens
van eigenwaarde (self-esteem; Koper, Van Knippenberg, Bouhuijs, Vermunt &
Wilke, 1993).

Op basis van het groepswaarde model van Lind en Tyler (1988) kan de keuze voor
de drie mogelijke mediatoren van het sekse-effect worden belicht. Dit model stelt
dat mensen waarde hechten aan procedurele rechtvaardigheid omdat de manier
waarop ze behandeld worden informatie geeft over hun sociale status. Bovendien
communiceert procedurele rechtvaardigheid inclusie (Lind, 2001), dit is voorna-
melijk belangrijk voor individuen met een sterke behoefte om erbij te horen. Zij
zullen daarom ook meer waarde hechten aan procedurele rechtvaardigheid dan
individuen met een minder sterke behoefte om erbij te horen. Baumeister en Leary
(1995) suggereren dat vrouwen een sterkere behoefte om erbij te horen hebben dan
mannen. Daarom toetsen we of het voorspelde sekseverschil in procedurele recht-
vaardigheid gemedieerd wordt door sekseverschillen in de behoefte om erbij te
horen.

Informatie over de sociale status is ook belangrijk voor individuen met een
sterk relationeel sociaal zelf. Individuen met een relationeel sociaal zelf baseren
hun zelfbeeld voornamelijk op relaties die zij aangaan met anderen (bijvoorbeeld
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de eigen partner). De Cremer, Brockner, Van den Bos en Chen (2003) toonden aan
dat procedurele rechtvaardigheid een sterker effect heeft op positief affect bij indi-
viduen met een sterk sociaal zelf dan bij individuen met een zwak sociaal zelf.
Cross en anderen (2000) stellen dat vrouwen een sterker ontwikkeld relationeel
sociaal zelf hebben dan mannen. Daarom verwachten wij dat sekseverschillen in
relationeel sociaal zelf het voorspelde sekseverschil in procedurele rechtvaardig-
heid medieert.

Koper en anderen (1993) toonden aan dat individuen met een laag gevoel voor
eigenwaarde meer waarde hechten aan procedurele informatie om hun uitkomst
te beoordelen dan individuen met een hoog gevoel voor eigenwaarde. Een meta-
analyse van Kling, Hyde, Showers en Buswell (1999) liet zien dat mannen hoger
scoorden op algemene eigenwaarde dan vrouwen. Op basis hiervan wordt nage-
gaan of sekseverschillen verdwijnen wanneer voor sekseverschillen in eigenwaarde
wordt gecontroleerd.

Methode

Deelnemers en procedure
Vragenlijsten werden afgenomen onder 317 respondenten met een intieme relatie
van tenminste zes maanden. Omdat vier respondenten de relatie al hadden verbro-
ken en tien respondenten de vragenlijst onvolledig hadden ingevuld, bestond de
steekproef uiteindelijk uit 127 mannen en 176 vrouwen. Respondenten werden
geworven door het uitdelen van vragenlijsten op de huishoudbeurs (12 mannen en
13 vrouwen) en de universiteit (zes mannen en negen vrouwen) en via diverse sites
op internet (109 mannen en 154 vrouwen). De gemiddelde leeftijd van de respon-
denten was 34,21 jaar (SD = 11.46). De gemiddelde duur van de relatie was 9.90
jaar (SD = 9.87).

Vragenlijst
Relationeel sociaal zelf Relationeel sociaal zelf werd gemeten met zeven vragen van
een aangepaste vragenlijst van Cross en anderen (2000). Een voorbeelditem is: "Ik
heb het gevoel dat mijn partner een belangrijk deel van mezelf is." (i = helemaal mee
oneens, 7 = helemaal mee eens), Cronbach's a = .73.

Eigenwaarde. Sociaal eigenwaarde werd gemeten met zeven vragen van de vra-
genlijst van Heatherton en Polivy (1991)1. Een voorbeelditem is: "Ik voel me vaak
niet op mijn gemak." = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens), Cronbach's
a = .86.

Behoefte om erbij te horen. De behoefte om erbij te horen werd gemeten met
negen vragen van de vragenlijst van Leary, Kelly, Cottrell en Schreindorfer (2000.2
Een voorbeeldvraag is: "Ik voel me slecht wanneer ik weet dat anderen me niet aan-
vaarden" = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens), Cronbach's a =

1. Deze vragenlijst hebben wij aangepast waardoor de items trait self-esteem meten en niet state self-

esteem, zoals de vragenlijst dit in de originele versie deed.

2. Oorspronkelijk heeft deze vragenlijst 10 items, maar i item is geschrapt, omdat wij deze te ambigu

vonden.

390

(i

.77.(r



Respondenten moesten vervolgens met behulp van de kritieke incidenten methode
(Flanagan, 1954) een recent conflict met hun partner beschrijven. Daarbij moesten
ze aangeven wat hun eigen standpunt was en dat van de partner, hoe ze met het
meningsverschil omgingen en hoe het meningsverschil was afgelopen. Vervolgens
werden vragen gesteld over dit conflict.

Procedurele rechtvaardigheid. Procedure le rechtvaardigheid werd gemeten met 9
items. Een voorbeelditem is: "Vond u de wijze waarop het meningsverschil verliep
eerlijk?" = helemaal niet, 7 = in zeer sterke mate), Cronbach's a = .96.

Affect na afloop conflict. Respondenten moesten hun affectieve gevoelens na
afloop van het conflict weergeven door het beantwoorden van twee positieve en
twee negatieve affect items, waarbij de negatieve items werden omgescoord (Van
den Bos & Miedema, 2000). Een voorbeelditem is: "Was u na afloop van het
meningsverschil in een goed humeur?" = helemaal niet, 7 = in zeer sterke mate),
Cronbach's a = .83.

Resultaten

Een hierarchische regressie-analyse werd uitgevoerd om het sekse-effect op affect
te toetsen. Voorafgaand aan de analyses werden de continue onafhankelijke varia-
belen gecentreerd. Sekse en procedurele rechtvaardigheid werden in Stap i van de
regressie opgenomen en de interactieterm van sekse x procedurele rechtvaardig-
heid in Stap 2, F(3, 249) = 99.19, p < .00i. In overeenstemming met onze hypo-
these werd een significant interactie-effect gevonden, AF(I, 246) = 4.04, p < .05 (zie
Tabel 1). Uit simple slope analyses (Aiken & West, 1991) bleek dat de relatie tussen
procedurele rechtvaardigheid en affect sterker was voor vrouwen,fi = .77, p < .00i,
dan voor mannen,fi = .6o, p < .001 (zie Figuur I).

Tabel 1

Variabele

Hierarchische regressie analyse van affect na conflict op sekse en procedurele

rechtvaardigheid

Affect

B SeB dR2 R2totool

Stop 1 .54***

Sekse .13

Procedurele rechtvaardigheid .07

Stop 2 .01* .55

Sekse x Procedurele rechtvaardigheid .17* .09

Noot: De ongestandaardiseerde regressiecoefficienten voor het totale model staan vermeld.

***p< .001, **p<.01,*p< .05

In Tabel 3 staan de onderlinge correlaties tussen de mogelijke modererende medi-

atoren. Vervolgens werd nagegaan welke variabelen het modererende sekse-effect

medieren. Een voorwaarde voor een modererende mediatie is dat de mediator (bijv.

de behoefte om erbij te horen) de relatie tussen de onafhankelijke variabele (proce-

durele rechtvaardigheid) en de afhankelijke variabele (affect) modereert (Sheeran

& Abraham, 2003). Een hierarchische regressie-analyse liet zien dat alleen de

behoefte om erbij te horen aan deze voorwaarde voldeed, AF(I, 239) = 5.09, p < .05.
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Figuur i Affect na conflict als functie van sekse en procedurele rechtvaardigheid
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Relationeel sociaal zelf, AF(i, 235) = 0.39, ns, en eigenwaarde, AF(I, 241) = 2.43, ns,
voldeden niet aan deze voorwaarde. Daarom wordt niet verder ingegaan op eigen-
waarde en relationeel sociaal zelf. Mannen en vrouwen bleken significant te ver-
schillen in de behoefte om erbij te horen, respectievelijk M = 3.77 (SD = 0.96) en
M = 4.16 (SD =1.02), t(261.87) = -3.30, p < .001.

Een tweede voorwaarde is dat, wanneer gecontroleerd wordt voor de interactie
tussen de onafhankelijke variabele (procedurele rechtvaardigheid) en de modere-
rende mediator (behoefte om erbij te horen), de interactie tussen de onafhankelijke
variabele (procedurele rechtvaardigheid) en de oorspronkelijke moderator (sekse)
niet langer significant is (Hull, Tedlie & Lehn, 1992). In Tabel 2 is te zien dat, wan-
neer voor de interactie tussen de behoefte om erbij te horen en procedurele recht-
vaardigheid wordt gecontroleerd, het interactie-effect tussen sekse en procedurele
rechtvaardigheid niet langer significant is. Dit impliceert dat het sekse-effect in
procedurele rechtvaardigheid wordt gemedieerd door sekseverschillen in de
behoefte om erbij te horen. Het sekse-effect wordt echter niet volledig gemedieerd
door de behoefte om erbij te horen, aangezien de B van de interactieterm procedu-
rele rechtvaardigheid en sekse niet de nul nadert (Baron & Kenny, 1986).

Tabel 2 Hierarchische regressie analyse van affect na conflict op procedurele rechtvaardigheid,

gecontroleerd voor de behoefte om erbij te horen

Affect

Vanabele B SeB AR2 R2totaal

Stap I

Sekse -.30* .13

Procedurele rechtvaardigheid .61*** .07

Behoefte om erbij te horen x .06 .04

Procedurele rechtvaardigheid

Stop 2 .01* .57

Sekse x Procedurele rechtvaardigheid .16* .09

Noot: De ongestandaardiseerde regressiecoefficienten voor het totale model staan vermeld.

***p<.001,**p<.01,*p<.05
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Tabel 3 Correlaties

1 2 3

1. Behoefte om erbij te horen

2. Relationeel sociaal zelf

3. Eigenwaarde

***p < .001," p < .01, *p<.05

Discussie

-.17**

Wanneer mensen procedureel rechtvaardig worden behandeld roept dit meer posi-
tieve gevoelens na afloop op. In dit onderzoek vonden we steun voor de hypothese
dat bij vrouwen procedurele rechtvaardigheid sterker samenhangt met affect na het
conflict dan bij mannen. Vrouwen vinden het belangrijker dan mannen dat zij eer-
lijk worden behandeld tijdens relatieconflicten. Met name wanneer vrouwen zich
onrechtvaardig behandeld voelen, rapporteren zij minder positieve gevoelens na
afloop van een conflict. Dit kan leiden tot nieuwe conflicten, frustraties of het niet
houden aan afspraken.

Van de verschillende mogelijke modererende mediatoren bleek de behoefte om
erbij te horen het interactie-effect van sekse en procedurele rechtvaardigheid op
affect na het conflict gedeeltelijk te medieren. Kennelijk hebben vrouwen, doordat
zij een grotere behoefte hebben om erbij te horen, meer behoefte om met respect
te worden behandeld en dat er naar ze geluisterd wordt tijdens relatieconflicten.
Een verklaring voor het feit dat het sekse-effect slechts gedeeltelijk werd gemedi-
eerd, ligt mogelijk in het feit dat de twee interactietermen procedurele rechtvaar-
digheid en sekse en procedurele rechtvaardigheid en behoefte om erbij te horen
samenhangen (r = .30), waardoor er enige overlap van variantie is. Een andere ver-
klaring kan zijn dat de behoefte om erbij te horen te algemeen gemeten is en niet
specifiek gericht op intieme relaties.

Geconcludeerd kan worden dat het in toekomstig onderzoek van belang is om
het onderliggend psychologisch proces van sekseverschillen verder te belichten.
Ons onderzoek suggereert dat variabelen die gerelateerd zijn aan de behoefte om
erbij te horen hierbij goede diensten zouden kunnen bewijzen, met name als deze
variabelen beter worden toegespitst op de relatie die onderzocht wordt. Doordat wij
het sekse-effect in intieme relaties, zoals al eerder door Kluwer (2002) werd gevon-
den, wederom hebben aangetoond, biedt dit meer vertrouwen in de robuustheid
van dit effect in intieme relaties. Het zou verder interessant zijn om te onderzoeken
of de gevonden sekse-effecten en het onderliggend proces ook in labexperimenten
naar voren komen.

Evidentie voor sekseverschillen in onderzoek buiten de context van relaties is
overigens niet eenduidig. Sweeney & McFarlin (1997) rapporteerden voor vrouwen
een sterkere samenhang tussen procedurele rechtvaardigheid en verschillende
organisatie-uitkomstvariabelen dan voor mannen. Lee en Farh (1999) konden dit
sekse-effect in organisaties echter niet repliceren. Onze resultaten duiden er moge-
lijk op dat intieme relaties een context is die sekseverschillen in procedurele recht-
vaardigheid uitlokt.
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Een praktische implicatie is dat wij nu meer inzicht hebben in hoe mannen en
vrouwen positiever uit een conflict kunnen komen, namelijk door naar vrouwen te
luisteren en ze inspraak te geven tijdens een relatieconflict.
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