
Resultaten

Controles op de manipulaties
Al le deelnemers beantwoordden de vraag of zij meer, minder of evenveel loten kre-
gen correct. Een 2(zelfbedreiging: wel vs. niet) x 3(Verdeling: gelijk vs. voordelig
ongelijk vs. nadelig ongelijk) multivariate variantieanalyse (MANOVA) op de
bovengenoemde drie stellingen leverde alleen een hoofdeffect van uitkomst op, op
zowel het multivariate niveau als de univariate niveaus, multivariaat F(3, 123) =
310.07, p <.0001; op de gelijke verdelingsstelling, F(2, 124) = 379.30, p <.0001; op
de voordelig ongelijke verdelingsstelling, F(2, 124) = 301.14, p <.0001; op de nadelig
ongelijke verdelingsstelling, F(2, 124) = 212.78, p <.000 1. Zoals verwacht waren
mensen in de gelijke verdelingsconditie het meer eens met de gelijke verdelings-
stelling (M = 6.65, SD= 0.87) dan mensen in de voordelig of nadelig ongelijke ver-
delingsconditie (respectievelijke M's = 1.22 en 1.50, SD's = 0.93 en 1.29).
Deelnemers in de voordelig ongelijke verdelingsconditie waren het meer eens met
de voordelig ongelijke verdelingsstelling (M = 6.11, SD = 1.55) dan in de gelijke of
nadelig ongelijke verdelingscondities (respectievelijke M's = 1.14 en 1.35, SD's =
0.35 en 0.93). Deelnemers in de nadelig ongelijke verdelingsconditie waren het
meer eens met de nadelig ongelijke verdelingsstelling (M = 5.54, SD = 1.72) dan de
deelnemers in de gelijke en voordelig ongelijke verdelingsconditie (respectievelijke
M's = 1.14 en 1.18, SD's = 0.35 en 0.91). Hieruit blijkt dat de manipulatie van ver-
deling succesvol was. De manipulatie van zelfbedreiging werd gecontroleerd door
de opgeschreven antwoorden te bekijken; deze antwoorden wezen erop dat de deel-
nemers inderdaad hadden gedacht aan niet intelligent gevonden worden.

PANAS
Zoals verwacht werden er geen significante verschillen gevonden op de PANAS.
Zelfbedreiging bleek, volgens verwachting, geen effect te hebben op zowel de PA
schaal (M = 2.76, SD= 0,64) als de NA schaal (M = 1.29, SD = 0.33). Er waren ook
geen effecten van verdeling op deze schalen (die werden afgenomen voordat verde-
ling gemanipuleerd werd).

Afhankelijke variabelen
De afhankelijke variabelen waren schalen voor distributieve rechtvaardigheid en
positief affect. Gemiddelden en standaarddeviaties staan in Tabel i.

Op de schaal voor distributieve rechtvaardigheid werd alleen een hoofdeffect
van verdeling, F(2, 124) = 196.56, p <.000i, en een interactie-effect gevonden, F(2,
124) = 3.57, p <.004. De gelijke verdeling werd als rechtvaardiger beoordeeld dan
de ongelijke verdelingen. Het interactie-effect wijst erop dat het effect van zelfbe-
dreiging sterker is in de voordelig ongelijke verdelingconditie, F(2, 124) = 3.88,
p <.0051, 1 j2 =.0037, dan in de gelijke verdelingconditie, F(2, 124) = 0.52, ns., of de
nadelig ongelijke verdelingconditie, F(2, 124) = 1.04, ns. Dit wordt veroorzaakt
doordat onbedreigde deelnemers een voordelig ongelijke verdeling als minder

7. Eta-kwadraat (12) is de proportie van de totale variantie in de afhankelijke variabele die veroorzaakt

wordt door variantie in de onafhankelijke variabele. Een hogere waarde geeft een sterker effect aan

(een waarde van.00l reflecteert een kleiner effect dan bijvoorbeeld.006).
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rechtvaardig beoordelen, vergeleken met bedreigde deelnemers, en met deelne-
mers in beide nadelig ongelijke verdelingscondities (Hypothese Ia). De resultaten
leken aan te geven dat benadeelde deelnemers die bedreigd werden hun verdeling
iets onrechtvaardiger vonden dan onbedreigde deelnemers (Hypothese 2a), maar
dit effect bleek niet significant.

Op de schaal voor positief affect werd een hoofdeffect van verdeling, F(2, 124)
= 11.50, p <.000r en een interactie gevonden, F(2, 124) = 4.96, p coot. Het effect
van zelfbedreiging was sterker in de voordelig gelijke verdelingconditie, F(2, 124)
= 10.27, p <.000r, 112 =.008, dan in de gelijke verdelingconditie, F(1, 124) = 0.04,
ns, of de nadelig ongelijke conditie, F(2, 124) = 0.55, ns. Bedreigde deelnemers met
een voordelig ongelijke verdeling rapporteerden meer positief affect dan onbe-
dreigde deelnemers met dezelfde verdeling, (Hypothese ib). In de nadelig onge-
lijke conditie bleken de bedreigde deelnemers iets minder positief affect te
rapporteren dan de onbedreigde deelnemers (Hypothese 2b), maar dit verschil was
niet significant. Er was geen significant verschil tussen onbedreigde deelnemers
die een voordelig- en een nadelig ongelijke verdeling kregen, (Hypothese 3). Echter,
deelnemers in de bedreigingsconditie die een voordelig ongelijke verdeling kregen,
rapporteerden meer positief affect dan bedreigde deelnemers die een nadelig onge-
lijke verdeling kregen (Hypothese 3). Er was geen significant verschil in affect tus-
sen bedreigde deelnemers die een voordelig ongelijke verdeling kregen en
deelnemers die een gelijke verdeling kregen.

Tabel 1 Gemiddelden van Distributieve Rechtvaardigheid en Positief Affect

verdeling gelijk verdeling voordelig
ongelijk

verdeling nadelig
ongelijk

distributieve dreiging 5.94, (0.77) 2.35b (1.28) 2.26 b , (1.07)
rechtvaardigheid geen dreiging 6.32 a (1.30) 1.66c (0.85) 2.60 b (1.02)

positief affect dreiging 5.61 a (1.05) 5.64 , (0.82) 4.50 b (1.10)

geen dreiging 5.80 , (0.86) 4.65 b (1.16) 4.73 b (1.20)

Noot Getallen zijn oordelen op een schaal van 1 (laagst) tot 7 (hoogst). Getallen tussen haakjes zijn
standaarddeviaties. Gemiddelden met verschillend subscript verschillen op p <.005.

Discussie

In deze notitie werd onderzocht of en wanneer mensen zich minder laten leiden
door rechtvaardigheidsoverwegingen en zich egoistischer opstellen. Uit het gepre-
senteerde experiment kwam naar voren dat een voordelig ongelijke verdeling als
rechtvaardiger werd beoordeeld na een zelfbedreiging dan na geen zelfbedreiging.
Tevens waren affectieve reacties ten opzichte van een voordelig ongelijke verdeling
positiever na een zelfbedreiging dan na geen zelfbedreiging. Deze bevindingen
zijn in overeenstemming met Hypothesen la en ib: om zich tegen een zelfbedrei-
ging te beschermen geven mensen als ze bevoordeeld worden relatief meer aan-
dacht aan hun eigen voordeel dan aan rechtvaardigheid. Het effect van bedreiging
in de nadelig ongelijke situatie was kleiner dan in eerdere studies, waardoor Hypo-
thesen 2a en 2b niet ondersteund werden. Zeer recent onderzoek (Miedema, anoa)
suggereert dat dit verklaard zou kunnen worden door interpersoonlijke factoren
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zoals een neiging tot acceptatie van autoriteiten. Het is mogelijk dat de steekproef
van deelnemers in deze condities zo was opgebouwd dat eventuele effecten van
dreiging elkaar hebben opgeheven. Er werd geen verschil gevonden op de affect-
maat tussen de benadeelde en de bevoordeelde situatie in de geen bedreiging con-
ditie, maar wel in de bedreiging conditie (Hypothese 3). Dit ondersteunt Rivera &
Tedeschi (1976): onbedreigde deelnemers die meer krijgen, geven aan minder blij
te zijn dan de bedreigde deelnemers, doordat zij zich willen presenteren als recht-
vaardige personen. Bedreigde deelnemers lijken minder op hun zelfpresentatie te
letten.

Dit onderzoek is een belangrijke uitbreiding van het rechtvaardigheidsonder-
zoek. Uit eerder onderzoek (bijvoorbeeld Adams, 1965; Van den Bos et al., 1997) is
gebleken dat mensen een voordelig ongelijke verdeling net zo onrechtvaardig vin-
den als een nadelig ongelijke verdeling en dat een voordelig ongelijke verdeling
voor meer negatief affect zorgt dan een gelijke verdeling. Ook is in eerder onder-
zoek (o.a. Miedema et al., 2001) gesteld dat rechtvaardigheid belangrijker wordt
voor mensen als zij zich bedreigd voelen. In het huidige onderzoek wordt aange-
toond dat als mensen meer krijgen dan een ander na een zelfbedreiging rechtvaar-
digheid juist minder belangrijk wordt. Het lijkt erop dat men het bedreigde zelf wil
repareren door een hogere uitkomst van de verdeling te accepteren. Zelfbedreiging
roept in dit geval egoisme op; vasthouden aan rechtvaardigheidsprincipes als
gelijkheid komt in deze situatie niet zo goed uit.
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Samenvatting

In eerder onderzoek (o.a. Miedema, Vermunt & Van den Bos, 2001) werd gevon-
den dat rechtvaardigheid belangrijker wordt voor mensen na een zelfbedreiging. In
deze notitie werd verwacht en gevonden dat onder bepaalde omstandigheden
rechtvaardigheid minder belangrijk wordt voor mensen. In het huidige onderzoek
werd aangetoond dat wanneer mensen onder condities van zelfbedreiging meer
kregen dan een ander, zij minder aandacht gaven aan rechtvaardigheid en meer
gingen letten op hun eigen voordeel.
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Uit eerder onderzoek (zie bijvoorbeeld Van den Bos & Miedema, z000) is gebleken
dat bedreiging van het zelf of een herinnering aan onzekerheid sterkere reacties op
rechtvaardigheidsmanipulaties tot gevolg heeft. Mensen beoordelen na een zelfbe-
dreiging een eerlijke verdeling als eerlijker, en een oneerlijke verdeling als oneer-
lijker, vergeleken met mensen die niet bedreigd zijn. Dit was in het vorige
onderzoek aanleiding voor de onderzoekers om te concluderen dat rechtvaardig-
heid belangrijker wordt voor mensen onder condities van zelfbedreiging. In deze
notitie zal echter worden aangetoond dat onder bepaalde omstandigheden
bedreigde mensen juist minder letten op rechtvaardigheid.

Mensen vinden minder krijgen dan een ander bij gelijke inspanning onrecht-
vaardig. Na een zelfbedreiging vertonen mensen sterkere reacties, zij beoordelen
een nadelig ongelijke verdeling als onrechtvaardiger, vergeleken met onbedreigde
mensen (Miedema, Vermunt & Van den Bos, 2001). Miedema et al. (2001) condu-
deerden hieruit dat bedreigde mensen een grotere behoefte krijgen aan rechtvaar-
digheid; een rechtvaardige behandeling is immers een indicatie dat je belangrijk
genoeg bent om rekening mee te houden. Dit is in eerder onderzoek alleen onder-
zocht met behulp van nadelig ongelijke verdelingen (benadeling), vergeleken met
gelijke verdelingen.

Echter, in onder meer het werk van Van den Bos, Lind, Vermunt & Wilke
(1997) wordt aangetoond dat mensen het ook onrechtvaardig vinden wanneer zij
meer krijgen dan een ander (bevoordeling). Dit overbetalingseffect is sinds Adams'
(1965) opstelling van de billijkheidstheorie vaak gevonden en heeft veel verwonde-
ring opgeroepen. Bevoordeeld worden door een onrechtvaardige verdeling heeft
volgens Van den Bos et al. verschillende effecten op verdeling-tevredenheidsoorde-
len en verdeling-rechtvaardigheidsoordelen. Deze auteurs redeneerden, in navol-
ging van Adams (1965), dat een met ongelijkheid geconfronteerd individu zich
ongemakkelijk voelt en minder tevreden is dan een individu dat zich in een situatie
bevindt waarin uitkomsten op een gelijke, rechtvaardige wijze zijn verdeeld. Van
den Bos et al. stelden dat in het geval van een ongelijke verdeling tevredenheids-
oordelen beinvloed worden door egoisme. Als mensen benadeeld worden, roept de
onrechtvaardigheid van het niet krijgen van wat de andere persoon wel kreeg nega-
tief affect op. Als mensen bevoordeeld worden, roept dat zowel negatief affect als
positief affect op: het negatieve is een schuldgevoel veroorzaakt door het onrecht-
vaardig bevoordeeld zijn; het positieve affect is een egoistisch gevoel dat wordt ver-
oorzaakt door het hebben ontvangen van een relatief voordelige uitkomst. Deze
gemengde gevoelens over de situatie hebben gevolgen voor tevredenheidsoorde-
len. In overeenstemming met deze voorspellingen vonden Van den Bos et al. inder-
daad dat in situaties waarin iemand de opbrengst van een ander weet, een persoon
die minder krijgt dan de ander minder tevreden is met de verdeling dan een per-
soon die meer krijgt dan de ander. Iemand die meer krijgt dan de ander is minder
tevreden met de verdeling dan iemand die een gelijke verdeling krijgt. Ook werd
gevonden dat mensen die meer en minder kregen in de verdeling niet verschilden
in hun eerlijkheidsoordelen; beide groepen beoordeelden hun uitkomst als minder
eerlijk dan mensen die een gelijke verdeling hadden ontvangen.
Adams (1965) heeft beweerd dat bevoordeling ten opzichte van een ander leidt tot
gevoelens van onrechtvaardigheid. Op basis van het eerdere onderzoek (Miedema
et al., 2001; Van den Bos & Miedema, 2000) zou men kunnen beredeneren dat,
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onder condities van zelfbedreiging, ook in een bevoordeelde situatie mensen een

grotere behoefte aan rechtvaardigheid zouden krijgen. Dit zou dan leiden tot nega-

tievere rechtvaardigheidsoordelen, vergeleken met onbedreigde mensen in een
bevoordelingsituatie. Echter, onderzoek van Rivera en Tedeschi (1976) suggereert

dat men heimelijk wel blij is met een bevoordeling, maar omdat mensen zich graag

willen presenteren als morele en rechtvaardige personen geven zij vaak aan niet

blij te zijn. Liu en Steele (1986) toonden aan dat in het geval van zelfbedreiging

mensen meer waarde hechten aan zaken die een positief gevoel opleveren om het

'zelf te herstellen. Bedreigde mensen zouden dus wel eens meer kunnen gaan let-

ten op hun eigen voordeel om met de dreiging om te gaan, omdat zij een behoefte
hebben aan een manier om de dreiging op te heffen en zo zichzelf te beschermen.

Een ongelijke (maar wel voordelige) verdeling als rechtvaardiger beoordelen is
waarschijnlijk een manier om dat te doen. Wij verwachtten dat bedreigde mensen

in een bevoordelingsituatie zich minder zorgen maken over hoe zij zichzelf presen-

teren en zich egoistischer gaan opstellen. Vergeleken met onbedreigde mensen die

bevoordeeld worden, zullen zij hun voordelig ongelijke verdeling als meer recht-

vaardig beoordelen (Hypothese la). Tevens werd voorspeld dat na het krijgen van

een bevoordeling bedreigde mensen meer positief affect rapporteren dan onbe-

dreigde mensen (Hypothese rb).
Bedreigde mensen in een benadeelde situatie hebben niet de mogelijkheid om

zich met meer egoistische reacties tegen een dreiging te beschermen. In dit geval

zullen mensen een grotere behoefte aan rechtvaardigheid krijgen, omdat recht-

vaardigheid de enige mogelijkheid is om het bedreigde zelf te beschermen.
Bedreigde mensen die een nadelig ongelijke verdeling krijgen, zullen hun verde-

ling als onrechtvaardiger beoordelen (Hypothese 2a) en minder positief affect ver-

tonen (Hypothese 2b), vergeleken met onbedreigde mensen. Van den Bos et al.

(1997) vonden dat men een bevoordeelde situatie even onrechtvaardig vindt als een

benadeelde situatie, maar dat men in de bevoordeelde situatie meer tevreden is dan

in de benadeelde situatie. In deze studie wordt gebruik gemaakt van affect, een wel-

iswaar aan tevredenheid gerelateerde maat, maar toch niet hetzelfde. Affect is min-

der georienteerd op een object dan uitkomsttevredenheid en zal daarom
waarschijnlijk wat andere effecten teweeg brengen. Op basis van Rivera & Tedeschi

(1976) verwachtten wij geen verschil in gerapporteerd positief affect tussen de

benadeelde en bevoordeelde condities in de geen dreiging condities en meer posi-

tief affect in de bevoordeelde conditie dan in de benadeelde conditie als er wel een

zelfbedreiging is (Hypothese 3).

Methode

Proefpersonen en ontwerp
Honderddertig studenten van de Universiteit Leidenwerden op willekeurige wijze

toegewezen aan een van de cellen van het 2(zelfbedreiging: wel vs. niet) x 3(verde-

ling: gelijk vs. voordelig ongelijk vs. nadelig ongelijk) factorieel ontwerp.

Procedure
Het hier gebruikte paradigma komt sterk overeen met eerder rechtvaardigheids-
onderzoek (zie bijvoorbeeld Van den Bos & Miedema, anon). De deelnemers
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werden in het laboratorium uitgenodigd om deel te nemen aan een experiment
over taakverrichting. De deelnemers namen plaats in apartje kamertjes met daarin
een computer met toebehoren. De deelnemers werd verteld dat zij samen met
iemand anders, 'Ander' genoemd, deelnamen en dat er, na het uitvoeren van taken,
een loterij gehouden zou worden waarvoor de proefleider een aantal lootjes zou
verdelen tussen de deelnemer en Ander. Hierna werden in twee rondes, een oefen-
ronde van twee minuten en een werkronde van tien minuten, de taken uitgevoerd:
deelnemers telden vakjes in figuren (zie o.a. Van den Bos & Miedema, 2000). Na
de werkronde werden de deelnemers geinformeerd dat, voordat de loterijlootjes
verdeeld werden, zij eerst een aantal vragen moesten beantwoorden.

Deze vragen bestonden uit de manipulatie van zelfbedreiging: de deelnemers
in de dreigingconditie werd gevraagd hun antwoord op te schrijven op de vragen I)
"schrijf, zo kort mogelijk, de emoties op die bij je opkomen als je denkt aan wan-
neer anderen jou als niet intelligent zien" en 2) "beschrijf, zo kort mogelijk, de
emoties die bij je opkomen als je denkt aan een echte situatie waarin jij je niet intel-
ligent hebt gedragen". De deelnemers in de geen dreiging conditie werden geen
vragen voorgelegd. Hierna vulden alle deelnemers de Positieve en Negatieve Affect
Schaal (PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1987) in, als opvultaak en om aan te
kunnen tonen dat gevonden effecten niet verklaard kunnen worden door alleen de
zelfbedreigingmanipulatie, maar dat de resultaten het gevolg zijn van de combina-
tie van de manipulaties van zelfbedreiging en verdeling. De PANAS bestaat uit
twee subschalen, een voor positief affect (PA) en een voor negatief affect (NA);
beide subschalen bleken betrouwbaar (respectievelijke a's =.8o2 en.7o5).

Vervolgens werd de manipulatie van verdeling geinduceerd: alle deelnemers
kregen de mededeling dat zij drie lootjes kregen, waarna de deelnemers in de
gelijke verdelingconditie verteld werd dat Ander ook drie lootjes kreeg; deelnemers
in de voordelig ongelijke verdelingconditie werd verteld dat Ander één lootje kreeg;
deelnemers in de nadelig ongelijke verdelingsconditie werd verteld dat Ander vijf
lootjes kreeg.

Hierna werden de afhankelijke variabelen en controles op de manipulaties
gemeten. De deelnemers werd gevraagd hoe eerlijk (op een schaal van i = heel erg
oneerlijk, 7 = heel erg eerlijk) en rechtvaardig (i = heel erg onrechtvaardig, 7 = heel
erg rechtvaardig) men de eigen uitkomst vond; deze twee vragen werden gemid-
deld tot een betrouwbare schaal voor distributieve rechtvaardigheid (a =.9o8). De
vragen over hoe gelukkig en blij men zich voelde vormden samen met de (geher-
codeerde) vragen hoe kwaad mensen zich voelden en in hoeverre zij in een nega-
tieve en vijandige stemming waren een schaal voor positief affect (a =.8o4). Deze
vragen werden beantwoord met 7-puntsschalen, lopend van i = helemaal niet tot
7 = absoluut wel. Tot slot werden controles op de manipulaties afgenomen: deel-
nemers werd gevraagd of ze meer, minder of evenveel lootjes kregen als Ander en
zij werden gevraagd, door middel van 7-puntsschalen (I = helemaal niet tot 7 =
absoluut wel) in hoeverre zij het eens waren met de stellingen ink krijg evenveel
lootjes als Ander"; 2)"ik krijg meer lootjes dan Ander" en 3)"ik krijg minder lootjes
dan Ander". Hierna werd de deelnemers de bedoeling van het experiment uitge-
legd en werden zij betaald en bedankt voor hun deelname.
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