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Samenvatting

Dit experiment onderzoekt de invloed van cognitieve belasting op tevredenheid

met gelijke betaling, onderbetaling en overbetaling. Normaal gesproken zijn men-

sen het meest tevreden met een gelijke betaling en zijn mensen meer tevreden met
hun overbetaling dan met hun onderbetaling. Dit onderzoek laat echter zien dat

mensen die onder hoge cognitieve belasting staan tevredener worden met hun
overbetaling. Hoog cognitief belaste proefpersonen zijn even tevreden met hun
overbetaling als met hun gelijke betaling; zij zijn echter nog steeds ontevreden met

hun onderbetaling.
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Rechtvaardigheid en eerlijkheid vormen belangrijke concepten in onze maatschap-
pij en staan centraal in vele interacties tussen mensen (Cohen, 1986). De sociale
psychologie heeft daarom haar steentje bijgedragen aan het onderzoek naar recht-
vaardigheid en eerlijkheid. Een gedeelte van het onderzoek hiernaar was gebaseerd
op de billijkheidstheorie (Adams, 1965).

Deze theorie stelt dat er sprake is van billijkheid als de ratio van bijdragen en
uitkomsten in evenwicht is ten aanzien van een vergelijkingsander. Bij dezelfde
bijdragen van twee mensen zouden de uitkomsten ook gelijk moeten zijn wil er
sprake zijn van billijkheid. Deze theorie wordt vaak toegepast op situaties waarin
mensen worden betaald voor taken die zij hebben verricht. Hieruit blijkt dat gelijke
betaling, billijkheid, veelal resulteert in tevredenheid. Hiertegenover staan de
onbillijke betalingen: onderbetaling en overbetaling. Deze betalingen leiden
gewoonlijk tot ontevredenheid (Adams, 1965).

In de onderbetalingssituatie ontvangt iemand, bij gelijke bijdrage of prestatie,
minder uitkomsten dan een vergelijkingsander. Dit is op twee manieren negatief:
er is geen gelijke uitkomst (onbillijkheid) en het is niet leuk om een slechtere uit-
komst te ontvangen dan een ander. De onderbetalingssituatie leidt dan ook tot
ontevredenheid. Wij zijn echter, evenals Adams (1965), met name geinteresseerd
in de overbetalingssituatie, waarin iemand meer uitkomsten ontvangt dan de ver-
gelijkingsander. In een dergelijke situatie oefenen twee conflicterende krachten
hun invloed op mensen hun tevredenheid uit. Enerzijds speelt de hedonistische
vreugde dat men een grote uitkomst ontvangen heeft, maar anderzijds speelt het
ethische probleem dat er niet tegemoetgekomen is aan billijkheid (Messick &
Sentis, 1983). Het aspect van hedonistische vreugde roept tevredenheid op en het
ethische aspect roept ontevredenheid op. Op basis van het hierbovenstaande kan
daarom voorspeld worden dat in de gelijke betalingssituatie tevredenheid hoger zal
zijn dan in de ongelijke betalingscondities, en dat tevredenheid in de overbetalings-
situatie hoger zal zijn dan in de onderbetalingssituatie (Hypothese 1).

Zoals hierboven gememoreerd, spelen zowel het hedonistische als het ethische
aspect een rol bij het oordelen over tevredenheid. Echter, Messick en Sentis (1983)
suggereren dat mensen normaal gesproken eerder toegang hebben tot hun voor-
keuren in een situatie dan tot wat ze eerlijk of ethisch vinden. Zij suggereren dat
preferentie primair is en dat mensen pas in een later stadium beoordelen of ze iets
eerlijk vinden. Zij pleiten voor een twee-fase model, waarin mensen eerst weten of
ze iets prettig vinden of niet, en waarin het ethische aspect pas op een later moment
van belang wordt.

In de literatuur over cognitieve belasting is evidentie gevonden voor het feit dat
sociale gevolgtrekkingen ook in twee fasen tot stand komen (Gilbert & Osborne,
1989). Eerst is er een zogenaamde karakteriserende fase, het uit gedrag afleiden
van karaktereigenschappen, en daarna volgt in een tweede fase een correctie van
deze afleidingen. Deze tweede fase is volgens de auteurs moeilijker dan de eerste
fase en vergt meer cognitieve capaciteit. Daarom zal het tegelijkertijd uitvoeren van
een cognitief belaste taak meer belasting vormen voor het laatste proces dan voor
het eerste proces.

Deze onderzoeksgebieden met elkaar combinerend beargumenteren wij dat
cognitieve belasting meer zal inwerken op de ethische overwegingen dan op het
primaire egoisme-gebaseerde plezier. Als gevolg van dit proces verwachten wij dat
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mensen onder hoge cognitieve belasting tevredener met hun overbetaling zullen
zijn dan onder lage cognitieve belasting (Hypothese 2).

In het huidige artikel bespreken we een experiment waarin deze hypothesen
werden getoetst. Naast dit ene experiment zijn er twee scenariostudies uitgevoerd
die hier niet worden besproken, maar die vergelijkbare resultaten opleverden.

Methode

Proefpersonen en experimenteel ontwerp
Proefpersonen waren 168 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
(68 mannen en too vrouwen). Zij ontvingen fl.12,5o voor deelname aan drie onge-
relateerde onderzoeken, waarvan dit het eerste was. Ze werden op willekeurige
wijze toegewezen aan een van de zes condities van het 2 (cognitieve belasting: hoog
of laag) x 3 (uitkomst betaling: gelijk, overbetaling, onderbetaling) experimenteel
ontwerp.

Materiaal en procedure
Proefpersonen werden individueel in een kamertje achter een computer geplaatst
en alle instructies werden op het scherm gepresenteerd. Er werd uitgelegd dat ze
tegelijkertijd met een andere proefpersoon (Ander) taken gingen verrichten. Hen
werd verteld dat het de bedoeling was om zoveel mogelijk algemene kennisvragen
goed te beantwoorden in tien minuten tijd en dat Ander dezelfde vragen voorge-
legd zou krijgen. Zij zouden alleen een bonus ontvangen wanneer zij, samen met
Ander, een bepaald aantal vragen goed zouden beantwoorden. Er werd niet verteld
hoeveel dit aantal was. De bonus werd verdeeld in eenheden, welke aan het eind
van het onderzoek omgezet zouden worden in geld. Het was nog niet duidelijk hoe-
veel geld een eenheid zou worden. Pas na de taak zou besloten worden hoe de een-
heden tussen de proefpersoon zelf en Ander verdeeld zouden worden. Na het
verrichten van de taak werd de proefpersonen verteld dat zij een gelijkwaardig aan-
tal vragen goed hadden beantwoord als Ander. De prestatie werd hiermee gelijk
gehouden.

Aan het eind van de taak en voor de eenheden werden verdeeld, werd cognitieve
belasting gemanipuleerd. Om dit te manipuleren hebben we, in navolging van
Gilbert en Osborne (1989), proefpersonen een serie symbolen gegeven die ze
moesten onthouden. Cognitief hoog belaste proefpersonen moesten acht symbo-
len onthouden en cognitief laag belaste proefpersonen moesten een symbool ont-
houden. In beide condities kregen de proefpersonen 25 seconden de tijd om de
symbolen uit hun hoofd te leren. Zij moesten deze symbolen gedurende het meten
van de afhankelijke variabelen in gedachten houden, circa tien minuten, totdat hun
gevraagd zou worden de symbolen op te schrijven.

Na de manipulatie met cognitieve belasting, werd de verdeling van de eenheden
gemanipuleerd. De proefpersonen zelf ontvingen altijd 3 eenheden van de bonus.
De hoeveelheid eenheden die Ander ontving werd gevarieerd. In de conditie waarin
proefpersonen werden overbetaald werden zij geinformeerd dat Ander i eenheid
van de bonus ontving. In de gelijke betalingsconditie ontving Ander 3 eenheden en
in de onderbetalingsconditie ontving Ander 5 eenheden.
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De afhankelijke variabele werd verkregen door proefpersonen te vragen hoe tevre-
den zij waren met hun uitkomsten (I = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden), hoe
gelukkig zij waren met hun uitkomsten (I = zeer ongelukkig, 7 = zeer gelukkig),
hoe content zij waren met hun uitkomsten in vergelijking met die van Ander (I =
helemaal niet content, 7 = zeer content) en hoe gelukkig zij waren met hun uitkom-
sten in vergelijking met die van Ander (I = zeer ongelukkig, 7 = zeer gelukkig). We
hebben deze items gemiddeld tot een betrouwbare schaal voor tevredenheidsoor-
delen (alfa =0.86).

Om te controleren of de manipulatie van uitkomst was geslaagd, vroegen we de
proefpersonen, in drie paren van items, in hoeverre ze het eens waren met de uit-
spraken dat zij minder, evenveel of meer eenheden kregen dan Ander (1 = helemaal
niet mee eens, 7 = helemaal mee eens). Daarnaast werd hen gevraagd in hoeverre
ze het eens waren met de uitspraken dat Ander meer, evenveel of minder eenheden
kreeg dan zij (I = helemaal niet mee eens, 7 = helemaal mee eens). We hebben de
items gemiddeld tot betrouwbare schalen voor uitkomstoordelen (overbetaling:
alfa =0.97; gelijke betaling: alfa =0.97; onderbetaling: alfa =0.95).

Om te controleren of de manipulatie van uitkomst was geslaagd vroegen we
verder nog aan de proefpersonen naar hun oordelen over eerlijkheid. Eerlijkheids-
oordelen werden gemeten door proefpersonen te vragen naar hoe eerlijk (I = zeer
oneerlijk, 7 = zeer eerlijk) en hoe rechtvaardig (1 = zeer onrechtvaardig, 7 = zeer
rechtvaardig) zij hun uitkomst vonden. We hebben deze twee items gemiddeld tot
een betrouwbare schaal voor eerlijkheidsoordelen (alpha =0.91).

Om de manipulatie van cognitieve belasting te controleren, vroegen we de
proefpersonen in hoeverre zij het eens waren met de stellingen dat zij druk waren
met het onthouden van de symbolen, dat het moeilijk was om de symbolen te ont-
houden, dat het hen veel moeite kostte om de symbolen te onthouden en dat zij
druk in gedachten waren met het onthouden van de symbolen (I = helemaal mee
oneens, 7 = helemaal mee eens). We hebben de items gemiddeld tot een betrouw-
bare schaal voor cognitieve belasting (alfa =0.87).

Resultaten

Controles op de manipulaties
Op de vragen die de uitkomstmanipulatie controleerden vonden we alleen een
hoofdeffect van uitkomst: op de vragen over overbetaling, F(2, 162) = 826.38,
p <0.00i; op de vragen over gelijke betaling, F(2, 162) = 589.09, p <0.00i; eh op de
vragen over onderbetaling, F(2, 162) = 943.93, p <0.00x. Binnen de overbetalings-
conditie (vragen over overbetaling: M = 6.6; vragen over gelijke betaling: M = 1.2;
vragen over onderbetaling: M = 1.2), de gelijke betalingsconditie (vragen over over-
betaling: M = 1.4; vragen over gelijke betaling: M = 6.8; vragen over onderbetaling:
M = 1.3) en de onderbetalingsconditie (vragen over overbetaling: M = 1.3; vragen
over gelijke betaling: M = 1.2; vragen over onderbetaling: M = 6.7) waren proefper-
sonen het het meest eens met de stelling die voor hen klopte; bijvoorbeeld in de
overbetalingsconditie waren de proefpersonen het het meest eens met de uitspraak
'ik krijg meer eenheden dan Ander' en 'Ander krijgt minder eenheden dan ik'. Uit
een Least Significant Difference-toets bleek dat telkens een van de drie gemiddel-
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den afiveek van de andere twee. Dit suggereert dat de manipulatie van uitkomst

succesvol was in het verdelen van de bonussen.
Op de schaal van eerlijkheidsoordelen (eerlijk en rechtvaardig) vonden we

alleen een hoofdeffect van uitkomst, F(2, 162) = 99.57, p <0.00t. Zoals verwacht

beoordeelden proefpersonen in de eerlijke betalingsconditie hun betaling als eer-

lijker (M = 5.7) dan proefpersonen in de overbetalingsconditie (M = 3.2) en onder-
betalingsconditie (M = 3.1). Dit suggereert dat de manipulatie van uitkomst

succesvol was in het beinvloeden van de eerlijkheidsoordelen van proefpersonen

zoals bedoeld was met deze manipulatie.
Er bleek alleen een hoofdeffect van cognitieve belasting te zijn in de controle-

vragen over cognitieve belasting, F(1, 162) = 201.20, p <0.00t. Inspectie van de
gemiddelden liet zien dat proefpersonen in de conditie met hoge cognitieve belas-

ting drukker waren met het onthouden van de symbolen (M = 3.1) dan de proefper-

sonen in de lage cognitieve belastingconditie (M = 1.4). Dit suggereert dat de
manipulatie van cognitieve belasting succesvol was in het manipuleren van de

sterkte van cognitieve belasting zoals bedoeld met deze manipulatie.
De proefpersonen bleken de symbolen goed onthouden te hebben. In de condi-

tie met lage cognitieve belasting heeft iedereen het symbool goed onthouden en in

de conditie met hoge cognitieve belasting heeft 93% van de proefpersonen zes of

meer symbolen in de reeks goed onthouden.

Waargenomen tevredenheid
De afhankelijk variabele was de waargenomen tevredenheid van proefpersonen
met hun uitkomst. Om deze data te analyseren, hebben we eerst een 2 x 3 varian-

tieanalyse (ANOVA) uitgevoerd. De ANOVA leverde, zoals verwacht, een hoofdef-

fect op van de uitkomstenverdeling, F(t, 162) = 34.45, p <0.001, en een significante
interactie tussen uitkomst en cognitieve belasting, F(2, 162) = 3.40, p = <0.05. Om

deze resultaten te interpreteren hebben we een Least Significant Difference-toets
uitgevoerd met meerdere vergelijkingen tussen gemiddelden (p <0.05). De resulta-

ten zijn te zien in Tabel 1. Er waren geen sekseverschillen.

Tabel 1 Gemiddelde tevredenheid met betaling als een functie van cognitieve belasting en betaling

ten opzichte van een andere deelnemer

Betalingsconditie

Gelijke betaling Overbetaling Onderbetaling

SD M SD M SD

Lage belasting 5.3. 0.97 4.6b 0.83 3.9c 0.98

Hoge belasting 5.00 0.82 5.1. 0.93 3.7c 0.99

Noot Gemiddelden met verschillende indices verschillen significant van elkaar (p <0.05), volgens een

Least Significant Difference toets.

Zoals verwacht was de tevredenheid met uitkomst in de lage cognitieve belasting

conditie het hoogst bij gelijke betaling en deze was hoger bij overbetaling dan bij

onderbetaling. Dit patroon van bevindingen is in overeenstemming metonderzoek

naar billijkheid. De tevredenheid met uitkomst in de hoge cognitieve belasting con-
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ditie was bij gelijke betaling en overbetaling even hoog en ook hoger dan de tevre-
denheid bij onderbetaling.

Zoals voorspeld waren proefpersonen in de overbetalingssituatie meer tevre-
den met hun betaling onder hoge cognitieve belasting dan onder lage cognitieve
belasting. Er waren geen effecten van cognitieve belasting binnen de gelijke en
onderbetalingssituatie.

Discussie

De resultaten waren ondersteunend voor onze gedachtengang. Door mensen ver-
schillende betalingen te geven voor dezelfde hoeveelheid werk, werden er een
gelijke en twee ongelijke situaties gecreeerd. Zoals verwacht leidde gelijke betaling
tot de hoogste tevredenheid en leidde overbetaling tot meer tevredenheid dan
onderbetaling. Daarnaast werden mensen ofwel hoog ofwel laag cognitief belast en
werd er nagegaan hoe tevreden zij waren met hun overbetaling. Het bleek dat hoge
cognitieve belasting resulteerde in meer tevredenheid met overbetaling, in vergelij-
king met lage cognitieve belasting. Er bleek geen verschil te zijn tussen lage en
hoge cognitieve belasting in de tevredenheid met gelijke betaling en onderbetaling.

Onze verklaring hiervoor is dat door cognitieve belasting een van de twee con-
flicterende aspecten een minder sterke invloed kan uitoefenen. Omdat hedonisti-
sche aspecten eerder worden ervaren door mensen (Messick & Sentis, 1983; vgl.
Zajonc, 1980), worden, zo stellen wij, ethische aspecten onder cognitieve belasting
meer onderdrukt dan hedonistische aspecten. Gevolg hiervan is dat mensen onder
hoge belasting meer tevreden zijn met hun overbetaling. Het zou echter wenselijk
zijn om vervolgonderzoek uit te voeren, wil er exact gezegd kunnen worden welk
proces hier gaande is.

Verder moet benadrukt worden dat deze bevindingen tonen dat de ethische
dimensie van uitkomst tevredenheid wordt onderdrukt, maar de cognitieve belas-
ting geen effect had op de evaluatie van de eerlijkheid van uitkomsten. Het patroon
van eerlijkheid bleef onder hoge cognitieve belasting hetzelfde als onder lage cog-
nitieve belasting: men vond de gelijke uitkomsten zeer eerlijk en men vond beide
ongelijke uitkomsten oneerlijk. Dit suggereert dat alleen de ethische dimensie
invloed uitoefent op eerlijkheidsoordelen en dat cognitieve belasting geen invloed
heeft op deze oordelen waarin rechtstreeks naar eerlijkheid wordt gevraagd. Zoals
door eerdere onderzoekers is geponeerd (zie Messick & Sentis, 1983; Van den Bos
e.a., 1997) komt het conflict tussen de ethische en de hedonistische dimensies dui-
delijker naar voren op tevredenheidsoordelen en, zoals in het huidige onderzoek
werd gesuggereerd, dit heeft bij deze oordelen waarin niet rechtstreeks naar eer-
lijkheid wordt gevraagd tot gevolg dat deze oordelen positiever zijn onder cogni-
tieve belasting.

Door het huidige onderzoek weten we nu meer hoe tevreden mensen zijn in
overbetalingssituaties. Als mensen geen cognitieve capaciteit hebben om grondig
na te denken, dan zijn zij blijer met hun overbetaling. Mensen zijn onder cogni-
tieve belasting dus egocentrischer dan zij wellicht van zichzelf willen weten.
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