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INLEIDING 

Het gedrag van de mers wordt ever verloop van tijd gekeirnerkt door een 

zekere mate van stabiliteit. De stabiliteit van eer gedragsaspect кап van 

korte duur zijn maar ook gedurende tangere perioden of zelfs gedurende de 

gehele levensloop blijven bestaan. Stabiliteit wordt in deze studie opge

vat als het gel-jkblijven van de intensiteit van een gedragsaspect over 

verloop van tijd, bv. stabiliteit van de mate van agressief gedrag, soci

ale interacties of altruïstisch gedrag. Veel onderzoekers vatten stabili

teit van het gedrag op als het tegenovergestelde van gedragsverandering. 

Zij beschouwen stabiliteit van het gedrag als een extreem van het conti

nuum dat verankerd ligt tussen de polen stabiliteit en verandering. Deze 

auteurs stellen daarmee gedragsverandering gelijk met variabiliteit van 

het gedrag. In onze opvatting wordt stabiliteit eveneens beschouwd als het 

tegenovergestelde van variabiliteit of instabiliteit in de intensiteit van 

een gedragsaspect, maar met polair tegenover gedragsverandering gesteld. 

Gedragsverandering wordt nl. in een tweede beteken-s opgevat als kwalita

tieve wijziging m het gedrag of als een kwartitatieve toename of afname 

van de intensiteit van een gedragsaspect onder invloed van gerichte inter

ne of externe processen waaraan het organisme is blootgesteld. 

Met stabiliteit van het gedrag wordt meestal niet de absolute stabili

teit, maar de relatieve constantie van de intensiteit van een gedragsas

pect over tijd aangeduid. Relatieve stabiliteit kan verwijzen naar mtra-

mdividuele stabiliteit en naar intenndividuele stabiliteit van het ge

drag. Er is sprake van mtraindividuele stabiliteit wanneer de intensiteit 

van een gedragsaspect bij éénzelfde persoon over verloop van tijd dezelf

de blijft ten opzichte van de intensiteit van andere gedragsapsecten bij 

diezelfde persoon, bv. de verhouding tussen de mate van altruïstisch ge

drag en de mate van agressief gedrag blijft over verloop van een bepaald 

tijdsbestek dezelfde. Met intenndividuele stabiliteit wordt bedoeld dat 

de intensiteit waarmee een persoon een bepaald gedrag vertoont relatief de

zelfde blijft vergeleken met de intensiteit waarmee een ander persoon of 

een populatie ditzelfde gedrag vertoont, bv. de verhouding van de mate van 

altruïstisch gedrag bij persoon A en persoon В blijft over verloop van een 
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bepaald tijdsbestek dezelfde. De interindividuele stabiliteit is de meest 

onderzochte van beide vormen van relatieve stabiliteit. 

Uitgaande van het relatieve stabiliteitsbegrip en van de opvatting van 

gedragsverandering als kwalitatieve gedragsmodificatie of kwantitatieve 

toename of afname onder invloed van gerichte externe of interne invloeden, 

kan bij een persoon of populatie stabiliteit in het gedrag samengaan met 

gedragsverandering. Tegelijkertijd kunnen zowel kwalitatieve en kwantita

tieve gedragsveranderingen als intra- en interindividuele stabiliteit in 

het gedrag optreden. 

Over de precíese betekenis van het begrip stabiliteit blijkt in de lite

ratuur echter geenszins overeenstemming te bestaan. Om enige verheldering 

te brengen in de nogal uiteenlopende visies op het stabiliteitsbegrip zul

len de opvattingen over het begrip stabiliteit en ermee verWante begrippen 

zo nauwkeurig mogelijk ten opzichte van elkaar worden afgezet. 

Deze studie tracht een aantal problemen te verhelderen die samenhangen 

met het vaststellen van stabiliteit in het gedrag. In het literatuuronder

zoek wordt daarom aandacht besteed aan de processen die stabiliteit in het 

gedrag in stand houden of variabiliteit in het gedrag tegenwerken. Uit dit 

literatuuronderzoek is gebleken dat stabiliteit van gedrag als zodanig 

sterke samenhang vertoont met de stabiliteit van de situatie waarin dit ge

drag plaatsvindt. In aansluiting daaraan wordt getracht om in empirisch on

derzoek de invloed te bepalen van de stabiliteit van situationele variabe

len op de stabiliteit van het in die situatie plaatsvindende gedrag. 

Ook kenmerken van de onderzoekstechnieken en de researchstrategie die 

bij het vaststellen van stabiliteit in het gedrag worden toegepast blijken 

invloed uit te oefenen op de mate waarin stabiliteit in het gedrag kan wor

den vastgesteld. In het empirisch onderzoek wordt dan ook nagegaan wat de 

invloed is van het gebruik van twee verschillende technieken, i.e. obser

vatie en beoordeling van gedrag, op het stabiliteitsonderzoek. Het belang

rijkste verschil tussen gedragsobservatie en gedragsbeoordeling bestaat in 

de directe resp. uitgestelde registratie van het waargenomen gedrag. We 

spreken in dit onderzoek van gedragsobservatie wanneer de waarnemer het 

gedrag van een subject of setting-variabelen onmiddellijk registreert ter

wijl het gedrag zich voordoet. Voorwaarde voor gedragsobservatie is dat 

het onderzochte gedrag voor de waarnemer waarneembaar is en dat het kan 

worden weergegeven in eenduidig scoorbare eenheden. We spreken van gedrags-
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beoordeling wanneer een waarnemer het waargenomen gedrag later - bv. na 

afloop van een observatieperiode of nadat hij het gedrag van de beoordeel

de gedurende dagen, weken of zelfs maanden heeft kunnen waarnemen -

weergeeft in één of meerdere gedragsbeoordelingsschalen. 

Dit onderzoek is in het bijzonder gericht op de stabiliteit van sociaal 

interactief gedrag van kleuters. Deze keuze berust op het feit dat de laat

ste jaren betrekkelijk veel stabiliteitsonderzoek is verricht naar het so

ciaal interactief gedrag van kleuters waarbij een aantal van de problemen 

die het onderwerp van het onderhavige onderzoek vormen aan de orde gekomen 

zijn. Het leek derhalve het meest zinvol om zo nauw mogelijk bij deze stu

dies aan te sluiten. 

Het empirisch onderzoek is op identieke wijze uitgevoerd bij een groep 

normaal horerde en een groep ernstig gehoorgestoorde (dove) kleuters. Bei

de groepen zijn wat betreft leeftijd- en geslachtsamenstelling vergelijk

baar. Deze twee proefgroepen zijn gekozen omdat verwacht wordt dat het 

sociaal interactief gedrag zich bij elk van beide groepen uiteenlopend 

heeft ontwikkeld. Bij de horende kleuters heeft de verbale communicatie 

gedurende de eerste levensjaren waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld 

in de ontwikkeling van het sociaal interactief gedrag, terwijl bij de do

ve kleuters de verbale communicatie waarschijnlijk een veel geringere in

vloed heeft gehad op de ontwikkeling van het sociaal interactief gedrag. 

Behalve informatie over eventuele verschillen m het sociaal interactief 

gedrag tussen dove en horende kleuters kan de vergelijking van beide groe

pen informatie verstrekken over eventuele overeenkomsten en verschillen in 

de stabiliteit van het sociaal interactief gedrag tijdens de kleuterschool

jaren. 



k 

Hoofdstuk 1 

TWEE BENADERINGEN BIJ HET ONDERZOEK NAAR DE STABILITEIT 

VAN SOCIALE INTERACTIES 

1.1 Inleiding 

In het onderzoek naar de stabiliteit over tijd van sociale interacties 

kan men sedert een aantal jaren twee op de voorgrond tredende, maar zeer 

uiteenlopende benaderingswijzen onderscheiden. De oudste en de meest onder

zochte van deze twee benaderingen stamt uit de trektheoretische persoon-

lijkheidsmodellen. De tweede benadering stamt uit de leertheorieën. De 

trektheoretische persoonlijkheidsmodellen kennen een belangrijke plaats 

toe aan het sociaal interactief gedrag. De persoonlijkheidsdimensie extra

versie-introversie die in het persoonlijkheidsmodel van H.J. Eysenck (1968) 

de belangrijkste dimensie vormt, eveaals de factoren 'dominantie-submissie', 

'vermetelheid-verlegenheid' en 'afhankelijkheid' in het model van Cattell 

(I967), vertonen een sterk sociaal interactief karakter. 

In de trektheoretische persoonlijkheidsmodellen trachten onderzoekers 

het gedrag te relateren aan een aantal fundamentele dimensies, die elk een 

onderscheiden kenmerk van de persoonlijkheid representeren. De trektheore

tische persoonlijkheidsmodellen zijn erop gericht stabiele persoonlijkheids

kenmerken vast te stellen die als min of meer blijvende oorzaken van het 

gedrag kunnen worden beschouwd en het gedrag in allerlei situaties bepalen. 

Deze innerlijk in de persoon aanwezige respons-tendenties zijn bij ieder

een in meerdere of mindere mate aanwezig; het gaat erom vast te stellen 

hoeveel en in welke intensiteit dergelijke persoonlijkheidskenmerken aan

wezig zijn. De intensiteit van deze persoonlijkheidskenmerken wordt geacht 

eveneens stabiel te zijn, en gegeneraliseerd tot uiting te komen in aller-

1) De engelse term 'trait' (Ned. vertaling: karaktereigenschap, -trek) 
wordt hier overeenkomstig in-Tiddels gangbare terminologie (vgl. Hette-
ma 1967; Diekstra 1971) weergegeven met het woord 'trek'. 
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lei concrete gedragingen. Het concrete gedrag van een persoon wordt hier

mee op basis van de stabiele persoonlijKheidstrekken verklaarbaar en voor

spelbaar. 

De tweede benadering stamt uit de leevtheovbeen. Vanouds hebben leerthe-

oretici de persoonlijkheidsstructaur gezien als een complexe structuur van 

verworven gedragspatronen die in het verleden van de persoon ontstaan is 

en aan verandering onaernevig is onder ^nvloed van wijzigirgen m de situ

atie en m de verhouding organisme-situatie. De 'persoonlijkheidsstructuur' 

is volgens deze visie aan ook identiek met de determinanten voor de ver

werving, handhaving er extinctie van bepaalde gedragsvormen of gedragsten-

denties. Farber (196!*) acht het dan ook niet zinvol onderscheid te такеп 

tussen de bestudering van de persoonlijkheid en de bestudering van het ge

drag als zodanig: "... one may anticipate that as behavior theories beco

me more precise and more comprehensive they will encompass more and more 

phenomena now referred to under the rubric of personality" (p. 37)· 

Eer meer genuanceerde visie op de bestudering van de persoonlijkheid, 

met name op aspecten in de persoonlijkheidsstructuur die tot uiting komen 

in sociale interacties is vanuit leertheoretisch gezichtspunt ontwikkeld 

door vertegenwoordigers van de zg. 'social behavior theory' (Rotter 195
1
*; 

Mischel 1968, 1970, Bandura I969; vgl. ook Hettema I967). De sociale ge-

dragstheoretici stellen, dat het gedrag wordt bepaald enerzijds door het

geen het individu in het verleden heeft geleerd en anderzijds door situa

tionele variabelen. Om de wetmatigheden in het gedrag te kunnen vaststel

len en om het gedrag te kunnen prediceren stellen deze onderzoekers een 

structurele analyse van het gedrag voor, gebaseerd op de principes van het 

social'e leren en de cognitie (Mischel 1968). Zij wijken in zoverre af van 

vroegere leertheoretische auteurs als Farber (196'·) > dat zij. in het bij

zonder de principes van het sooxale leren en de invloed van de cognitieve 

processen benadrukken. "It is often mistakenly assumed that social behavior 

and learning theories deny the existence of mediating cognitive processes" 

(Mischel 1968, p. 299)· 

Over de interpretatie van sociale leerprocessen en over de betekenis van 

cognitieve processen voor het gedrag bestaat onder de sociale leertheore-

tici ecnter geen eensgezindheid. Terwijl Rotter (195
1
*), Mischel (1968) en 

Bandura (19б9) bij de verklaring van het gedrag aan de cognitie, bv. media-
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tie- en anticipatieprocessen, een vrij fundamentele plaats toekennen, be

perkt Gewirtz (1969· 1971a, 1971Ъ) zich bij de verklaring van het sociale 

gedrag en de cognitieve processen tot de principes van respondent en ope

rant conditioneren. 

1.2 De trektheoretische benadering 

De kenmerken van de trektheoretische benadering zullen in de volgende 

paragrafen worden toegelicht. Daarbij zullen we ons vooral beperken tot 

het onderzoek van trekken die een rol spelen bij sociaal interactief gedrag. 

Gezien het uitgangspunt van dit onderzoek is boven een opsomming van deze 

kenmerken de voorkeur gegeven aan een bespreking van de trektheoretische 

benadering vanuit het gezichtspunt van de sociale gedragstheorie. Omdat 

Mischel (1968) in een uitvoerige analyse van een groot aantal trektheore

tische studies in deze een zeer kritisch standpunt heeft ingenomen zal bij 

de bespreking van de trektheoretische benadering veel aandacht aan zijn 

gezichtspunt worden besteed. Ook de standpunten van andere auteurs over 

deze problematiek, bv. dat van Hettema (I967), die de trektheoretische be

nadering besprak in verband met de toepassing van persoonlijkheidstests, 

zullen in de discussie worden betrokken. 

1.2.1 Het trekbegrip 

De betekenis die verschillende auteurs aan het begrip 'trek' verlenen 

loopt sterk uiteen. Hettema (1967) noemt - steunend op Allport (1937) -

als belangrijkste kenmerken van een trek dat het een innerlijke gedragsdis

positie betreft die trans-situationeel tot uiting komt, dwz. "... onafhan

kelijk van externe condities bestaat in het subject" en "... nieuwe situa

ties dusdanig arrangeert dat het gedrag waartoe de trek disponeert manifest 

kan worden". Als verdere kenmerken van een trek noemt Hettema de gedrags-

determinerende waarde en de stabiliteit van een trek. Mischel (1968) han

teerde een aantal criteria om het gebruik van het begrip 'trek' te classi

ficeren. 

Het eerste ook door Hettema genoemde criterium is de mate waarin de au

teurs trekken hanteren als gedragsdeterminerend. Guilford (1959) kende aan 

een trek weinig gedragsdeterminerende waarde toe. In zijn omschrijving is 

een trek een verzamelbegrip om aan te geven hoe een individu zich op "vast-

stelbare, relatief blijvende wijze onderscheidt van anderen" (Guilford, 
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1959> p. 6). Een trek wordt verder wel "beschouwd als een construct dat ge

vormd wordt om er permanente gedragspatronen of interindividuele verschil

len mee te verklaren. Een trek is in hoge mate gedragsdeterminerend, wan

neer deze wordt beschouwd als een kenmerk, kwaliteit of proces dat als een 

realiteit bestaat in de persoon en als oorsaak van gedrag wordt gezien 

(Allport 1966; Cattell 1950). "Personality is the dynamic organization within 

the individual of those psychophysical systems that determine his unique 

adjustment to his environment" (Allport 1937, Ρ· !*8). "A trait has more 

than normal existence ... and is dynamic, or at least determinative in be

havior" (Allport 1966, p. 1). De trektheoretici gaan er vanuit, dat men in 

de persoon een structuur kan onderscheiden van min of meer vastomlijnde, 

definieerbare gedragsdimensies. "Underlying traits are inferred from beha

vior and, in turn, are invoked to account for the observed behavioral con

sistencies" (Mischel Ι96Θ, p. 6). 

Een tweede criterium wordt gevormd door de algemeenheid en de stabiliteit 

van trekken. Bepaalde trekken worden beschouwd als: "... common to many 

people, to vary in amount and to be inferred by measuring their behavioral 

indicators (e.g. Cattel 1957; Guilford 1959)" (Mischel 196Θ, p. 6). Derge

lijke trekken worden beschouwd als relatief stabiele en permanente predis

posities die het gedrag in zijn algemeenheid beïnvloeden (Sanford I963; 

Allport 1966). Deze trekken zijn volgens sommige auteurs verworven als ge

volg van leren, volgens anderen zijn ze constitutioneel en volgens weer 

anderen zijn ze genetisch bepaald. 

Een derde criterium dat door Mischel wordt gehanteerd is het model van 

waaruit een trek wordt gedefinieerd. Hij onderscheidde het psychometrische 

'additieve' model en het psychodynamische 'indirecte' model. In het psycho

metrische model wordt de intensiteit van een trek afgemeten met behulp van 

de additieve cumulatie van de trekindicatoren (Loevinger 1957). In het psy

chodynamische model wordt het direct waarneembaar gedrag beschouwd als uit

drukking van een bij de persoon aanwezig veronderstelde innerlijke toestand, 

bv. submissief gedrag als manifeste uitdrukking van latente innerlijke a-

gressie of luidruchtigheid als uiting van innerlijke angst. 

Hoewel niet als zodanig door Mischel (I968) genoemd, wordt een variant op 

het indirecte model ook toegepast bij het stabiliteitsonderzoek om een vei*-

schijnsel te verklaren dat door verschillende auteurs op uiteenlopende wij

ze wordt aangeduid met 'genotypische versus fenotypische stabiliteit' (Ka-
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gan 19б9> Ρ· 983 e.v.; Bronson 1967)j 'dynamische versus fenotypische sta

biliteit' (Yarrow & Yarrow 1961*, p. 1*95; L. Yarrow 1961», p. 69) en 'develop

mental transformation' (Emmerich 1961*, p. 313). Stabiliteit kan volgens de

ze auteurs worden opgevat als de overeenkomst tussen hetzelfde uiterlijk 

waarneembare gedrag op verschillende momenten in de levensloop, maar tevens 

als de continuïteit van de aan dit gedrag ten grondslag liggende trekken, 

verwachtingen-, motieven-, of normenpatronen, die weliswaar in dezelfde, 

maar ook in uiteenlopende uiterlijk waarneembare gedragspatronen tot uit

drukking kunnen komen. 

Wanneer er sprake is van stabiliteit van zowel het uiterlijk waarneemba

re gedrag als van de fundamentele gedragsstructuur spreekt Kagan (19б9) van 

'complete stabiliteit'. Wanneer alleen het uiterlijk waarneembaar gedrag 

stabiel is, is er sprake van 'fenotypische stabiliteit'; wanneer alleen de 

fundamentele gedragsdimensie stabiel is - en niet het manifeste gedrag -

hebben we met 'genotypische stabiliteit' te doen. De term 'genotypisch' 

wordt dus in een analoge betekenis toegepast om het fundamentele karakter 

van een gedragsdimensie aan te geven en niet in de technische genetische 

betekenis. Om associaties met de genetische betekenis te vermijden gebruikt 

Yarrow ( 1961t) in plaats van de term genotypische stabiliteit daarom liever 

de term dynamische stabiliteit. 

Emmerich (Ι96Ό verklaart de aanwezigheid van zg. genetische stabiliteit 

bij ontbrekende fenotypische stabiliteit als: 'developmental transforma

tion'. Dwz. de stabiliteit van eenzelfde gedragscluster of trekgedrag op 

verschillende momenten van de ontwikkeling kan ontbreken, terwijl er wel 

een samenhang is van dit gedragscluster of trekgedrag op het ene moment 

met op eçn later tijdstip getoond gedrag, dat met het oorspronkelijke ge

dragscluster of trekgedrag verwant is. De hiergenoemde begrippen worden 

gebruikt bij de verklaring van stabiliteitsgegevens van de traditionele 

longitudinale studies. Aan de hand van een voorbeeld is wellicht duidelijk 

te maken wat bedoeld wordt. 

Volgens de bevindingen van Kagan & Moss (1962) was gedurende de periode 

vroege kinderjaren-vroege volwassenheid agressiviteit bij jongens stabiel, 

maar bij meisjes niet. Bij meisjes waren daarentegen passiviteit en afhan

kelijkheid over deze periode stabiel. Verder konden zij vaststellen, dat 

jongens die op jonge leeftijd passief en afhankelijk waren, in de vroege 

volwassenheid geen competitie en agressiviteit vertoonden en sexueel contact 
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vermeden, terwijl vroeg-kinderlijke agressiviteit bij meisjes samenhing met 

competitie en verwerping van het vrouwelijke sekse-rol-gedrag in de vroege 

volwassenheid. De aanleiding tot deze verschuiving in het trekgedrag in de 

loop van de ontwikkeling ('developmental transformation') schrijven Kagan en 

Moss (1962) toe aan incompatibiliteit van het vroeg-kinderlijke trek-gedrag 

en het sekse-rol-gedrag. Volgens Kagan en Moss leert het kind om het eerder 

geformeerde incompatibele trekgedrag te inhiberen en zoekt het manieren om 

dit gedrag tot uitdrukking te brengen, die sociaal beter verenigbaar zijn met 

het sekse-rolgedrag. Uit deze gegevens kan men volgens Kagan (I969) afleiden 

dat agressiviteit bij jongens en passiviteit en afhankelijkheid bij meisjes 

over de onderzoeksperiode 'complete' stabiliteit vertoonden. De verschuiving 

in het agressieve gedrag bij meisjes en in het afhankelijk gedrag bij jongens 

('developmental transformation') duidde op uitsluitend genotypische stabili

teit. 

Men kan het probleem fenotypische versus genotypische stabiliteit eveneens 

beschouwen als een validiteitsprobleem, waarbij de vraag gesteld wordt in 

hoeverre soortgelijke of zelfs verschillende responsen op uiteenlopende mo

menten in de levensloop als respresentanten van eenzelfde construct kunnen 

worden beschouwd. In wezen berust het gebruik van de begrippen 'genotypische 

stabiliteit' en 'developmental transformation' dan ook op een trektheoretisch 

uitgangspunt. Het gebruik van deze begrippen impliceert een fundamentele struc

tuur of trek, zoals agressiviteit of afhankelijkheid, die in verschijningsvorm 

in de loop van de ontwikkeling weliswaar wijziging kan ondergaan maar die als 

zodanig, ondanks invloeden van buiten of vanuit het organisme zelf, een zeke

re stabiliteit zal vertonen. 

1.2.2 Kritiek op de trektheoretische benadering 

De hiervoor genoemde kenmerken van de trektheoretische benadering hebben 

belangrijke implicaties voor het stabiliteitsonderzoek dat vanuit deze be

nadering is verricht. Op een drietal van deze problemen zal nu nader worden 

ingegaan. 

1.2.2.1 Globaliteit van trekgedrag 

Met trekgedrag wordt geen specifiek, situatie-gebonden gedrag onderzocht, 

maar gedrag dat losgemaakt is uit de situationele contekst. Wanneer men uit

gaat van de definiëring van het begrip trek als een innerlijke gedragsdispo

sitie die transsituationeel tot uiting komt, is het niet verwonderlijk dat 
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bij vaststelling van het trekgedrag slechts geringe aardacht is besteed aan 

situationele kenmerken van het gearag. Ook de wijze van trekmetmg waarbij 

meestal gebruik gemaakt wordt var vragenlijsten, ratirgs, Q-sort-tecmieken 

e.d. heeft bijgedragen aan de globaliteit van het trekgedrag. De meeste uit

spraken in qaestionnaires, ( zelf )-beoordelngstecl-nieken of Q-sorts zijn wel

iswaar geformuleerd in termen var de situatie, maar van de beoordelaar wordt 

verlangd dat hij het gedrag abstraheert uit het totaal van situaties, waarin 

'iij de beoordeelde heeft meegemaakt. De beoordelaar v.ordt gevraagd Bewust af 

te zien van concrete specificaties van het gedrag en bij de beoordeling uit 

te gaan van het concept dat hij m het verleden gevormd heeft over het gedrag 

van de beoordeelde. Ook bij zelfbeoordelir.gsschalen ^igt het v-or de hand, 

dat eerder een beeld wordt gegeven dat de beoordelaar over zi„n eiger gedrag 

heeft, dan dat het concrete gedrag -rordt weergegeven in de beoordeling (vgl. 

Becker i960). 

Het gebruik van deze technieken heeft a_s gevolg dat in de gemeten trek het 

concept tot uiting komt, dat een persoon van z^jn eigen gedrag heeft, of dat 

anderen van zijn gedrag hebben. Bronfenbrenner en R^cciut^. (1j6o) stelden 

dan ook ten onrechte, dat de frequentie van het gedrag, zoals die bij trekme

tmg wordt vastgesteld, niet uitsluitend een kenmerk is van de geneten trek, 

maar tevens een functie van de situatie (p. 773). ten trek wordt echter net 

vastgesteld in de concrete, maar in de abstracte situatie. Hun Uitgangspunt 

zou juist ZIJT, wanneer men het ббглотеп van een tre* zou afleiden uit direct 

geobserveerd gedrag. 

Ook bij factorara_ytisch onderzoek van treKmetingen oleek duidelijk dat trek

ken eerder een afspiegeling zijn var de opvatt_rger die beoordelaars over ge

drag hebben dan dat bet concrete gedrag zelf in de beoordelingen wordt weer

gegeven. De structuur die onderzoekers met factoranalyse hebben vastgesteld 

bleek nl. in hoge mate overeen te komen met de conceptuele structuur die oe-

oordelaars over gedrag hebben gevormd. Passim & Norman (1966) hebben dezelf

de factor-structuur vastgesteld, warneer beoordelaars persoren beoordeelden 

die ze goed kenden als wanneer ze personen beoordeeld hadden, die ze volstrekt 

met kenden. Ook de beoordeling var de betekenis van de trekindicatcren op 

zich leverde dezelfde factorstructuur op (D'Andrade I965)· Bij analyse van 

een schaal ter beoordeling van sociale interacties (Lorr & McNair І96З, 19б5; 

liorr, Bishop & McNair I965) liet D'Andrade (I965I de gelijkheid van betekenis 

van de gebruikte uitspraken in de schaal beoordelen. Vervolgens vergeleek hij 

de aldus gevonden structuur met de structuur van het interpersoonlijk gedrag 
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zoals die werd vastgesteld bij de ceoordel_ng van het sociaal interactief 

gedrag van een populatie patiënten met Ъепихр van dezelfde schaal. Bij analy

se van de resultaten stelde D'Andrade eer. hoge mate van overeenkomst vast in 

de structuur van oeide beoordel-nger.. De door Lorr en McNair (1963, 1965) 

ontwikkelde beoordelmgsschaal zal verder nog uitvoeriger ter зргаке worden 

gebracht. 

1.2.2.2 Betrouwbaarheid en validiteit 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat overeenstemming tussen meerde

re beoordelaars bij de beoordeling van he^ gedrag niet voldoende is om aan 

te tonen dat bij de beoordeelde inderdaad oepaa^de trekken aanwezig zijn. Bij 

het valideringsonder70ek van technieken voor het meten van trekken werd vaak 

volstaan met de bepaling van de interne consistentie van beoordelingsschalen 

en vragenlijsten of met de bepaling van de concurrente validiteit van de on

derzochte schaal net â . ranger bestaande schalen (vgl. Lorr & McNair 1963j 

1965; L.4. Stott 1962, Cattell Ь Coan 1957; Dignan 1963, 19б5; Schmidt I966). 

Correlatie van een schaal meu andere met-gevalideerde schalen levert echter 

weinig inzicht in de concurrente validiteit op. Soms werd ter bepaling van de 

validiteit gebruxk gemaakt van critenumgroepen (Ross, Lacey & Parton I965) of 

gedragsobservaties (BargatOa, Cottrell St Mann 1958; vgl. Bekhuis 1971)· 

Volgens Hettema (1967) - en hij sluit nierbij aan bij de generaliseerbaar-

neidstneone van Crorbach, Rajaratnam en dieser - berust het probleem van 

de Detrouwbaart-eid en validiteit van tests voor het meten van trekken op het 

ontoreken van voldoende representativiteit en generaliseerbaarneid van het 

door de test gerepresenteerde gedrag. Bij testconstructie blijkt een testcon-

structe^r over het algemeen te streven naar een zo groot mogelijke homogeni

sering van de aanwezige itempool met als gevolg dat de representativiteit van 

het testgedrag gereduceerd wordt. Tegelijkertijd echter verliest de test aan 

generaliseerbaarneid van het testgedrag naar overeenkomstige gedragingen en 

testvormen, van de testsituatie naar overeer.Komstige situaties en van de be

oordelaar naar andere beoordelaars. 

Bij het construeren van trekschalen is het van belang zowel de convergeren

de als de divergerende validiteit te bepalen. De convergerende validiteit tus

sen vergelijkbare onderzoekstechnieken, die dezelfde trek meten, moet minstens 

even hoog zijn als de convergerende validiteit tussen ongelijke onderzoekstech

nieken, die óók deze trek willen vaststellen. Ook de divergerende validi

teit moet worden vastgesteld en moet voldoende duidelijk te onderscheiden zijn. 
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Sommige schalen die pretenderen verschillende trekken te meten, vertonen vaak 

hoge intercorrelaties (vgl. L.H. Stott 1962, p. 308) en derhalve een geringe 

divergerende validiteit. Veel trekschalen vertonen ook aetrekkelijk hoge cor

relaties met intelligentie. De correlatie met inte_ligentie is soms zelfs e-

ven hoog of hoger dan met andere externe criteria, hetgeen evereens wijst op 

onvoldoende divergerende validiteit (Mischel 1968, p. 88, 1970, p. l6). 

Met behulp van een "multitrait-multimethod matrix" (Campbell & Fiske 1959) 

kan men nagaan of een verzameling trekschalen voldoet aan de minimumeisen voor 

begrips- of constructvaliditeit. De begnpsvaliditeit van een schaal kan slechts 

als hypothese, waarvan de onjuistheid nog met bewezen is, opgevat worden. 

Het geloof in de ju_stheid van deze hypothese neemt af, wanneer predicties 

op grond van een theorie, waarin het bepaalde begrip of construct eer plaats 

heeft, niet met de empirie overeen blijken te stemmen. De vaagheid van veel 

trektheoneën bemoeilijkt het proces van begripsvalidenng ten zeerste. 

Diverse onderzoeken, waarbij met behulp van zelfbeoordelingen vastgestelde 

trekken werden gerelateerd aan concreet gedrag waarop de trekiretirg betrekking 

zou moeten hebben, vertoonden een gering of geen verband. Brody (1965) liet 

moeders op de PARI (Schaefer: Parental Attitude Research Instrument) hun ge

drag weergeven ten opzichte van kleuters. Vervolgens observeerde Brody gelijk

soortige gedragingen als in de PARI onderzocht werden in het concrete -nter-

actiegedrag van moeders met hun kleuters. Brody vond slechts een zeer geringe 

samenhang tussen de attitude van de moeder uitgedrukt in de PARI en het fei

telijk gemanifesteerde gedrag ten opzichte van haar Kind. Hier is derhalve dui

delijk sprake van een onvoldoende generaliseerbaarheid van het testgedrag zo

als dat werd vastgesteld in de PARI en het concrete geobserveerde gedrag van 

moeder en kind. 

Hartshorne en May (1928) vergeleken m hun inmiddels klassieke onderzoek de 

morele attitude en het feitelijk bedrog van kinderen in verschillende situa

ties (thuis, op school en op clubs). Bij dit onderzoek konden zij slechts een 

geringe samenhang vaststellen tussen de morele attitude en het feitelijke ge

drag en tussen het feitelijke overtredingsgedrag in de drie verschillende si

tuaties. In recenter onderzoek naar de bereidheid van kinderen om een onmid

dellijke kleine beloning uit te stellen voor een grotere beloning op een la

ter tijdstip bleek er een geringere samenhang tussen de voorkeur van de kin

deren in hypothetische situaties en die in concrete keuzesituaties (Mischel 

1962; vgl. Mischel I968, p. ik e.V.). 
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Uit de hier aangehaalde onderzoeken blijkt dat het gedrag zoals dat wordt 

vastgesteld in attitude- of treksehalen slechts in geringe mate generaliseer

baar :s naar het concrete gedrag. Ook concreet gedrag dat vastgesteld wordt 

in een bepaalde situatie is slechts beperkt generaliseerbaar over overeenkom

stige situaties. Tenslotte blijken onderzoeksresultaten die vastgesteld wer

den met één onderzoekstechniek (bv. beoordelingen van het gedrag) niet overeen 

te komen met onderzoeksresultaten betreffende hetzelfde gedrag, die met een 

andere onderzoekstechniek (bv. gedragsobservatie) werden vastgesteld (vgl. 

Maccoby & Masters 1970). Er blijkt derhalve ook niet steeds sprake te zijn 

van generaliseerbaarheid over testvormen. Op de vergelijkbaarheid van gedrags

beoordelingen en observaties van het gedrag zal in het vervolg van deze studie 

nog nader werden ingegaan. 

1.2.2.3 Consistentie van trekgedrag 

Behalve deze psychometrische moeilijkheden blijken er verschillen te bestaan 

in de consistentie en stabiliteit over tijd van verschillende trekken. Het 

blijkt dat correlaties die cognitieve trekken betreffen over het algemeen het 

meest consistent zijn over situaties en het meest stabiel over tijd (Mischel 

1968, p. lU-21, p. 35-36). In tegenstelling tot trekken die sociaal gedrag 

of persoonlijkheidsaspecten in engere zin zoals angst en agressiviteit betref

fen zijn cognitieve trekken over het algemeen veel nauwkeuriger af te bakenen 

en direct te relateren naar criteriumgedrag. Dergelijke trekken behouden naast 

een grote homogeniteit een grote mate van generaliseerbaarheid over door de 

trek omlijnde gedragingen en situaties (consistentie) en een grote mate van 

generaliseerbaarheid over tijd (stabiliteit). 

Bij het door Mischel geciteerde onderzoek van cognitieve variabelen werd 

meestal gebruik gemaakt van performale tests (bv. embedded figure test: field 

dependency-independency, Witkin, Goodenough Ь Karp I967; response speed, John

son 1957) waardoor het onderzochte gedrag in sterke mate situationeel gestan

daardiseerd is. Het cognitieve trekonderzoek verschilt daarom inzoverre van 

het overige trekonderzoek, dat het cognitief gedrag gerelateerd wordt aan een 

concrete situatie of taak, terwijl bij het overige trekonderzoek in een enkel 

geval één bepaalde situatie en meestal een sample fictieve situaties als uit

gangspunt voor het gedrag genomen wordt. Waarschijnlijk is de situatie of taak 

bij het onderzoek van cognitief gedrag een betere representant van de situa

ties waarin cognitief gedrag zich in het alledaagse bestaan voordoet dan de 
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fictieve situaties waanaar bij aet overige treko.iderzoek wordt gerelateerd. 

Het cognitief trekonderzcek verschilt bovendien in een ander opzicht van het 

overige trekonderzoek. Bij het cognitieve trekonderzoek wordt net feitelijk 

gedrag als uitgangspunt genomen, terwijl bij het overige trekonderzoek meest

al uitspraken over het gedrag het uitgangsmateriaal vormen. 

De invloed die op grond van deze verschollen tjssen het cognitieve en het 

overige trekonderzoek aan de situatie of de taat moet worden toegeschreven, 

wijst op het specifieke probleem van de representativiteit var de situatie 

en/of de taak voor het onderzochte gedrag (Stevenbci 19T2, vgl. ook Jaspars 

1971, Ρ· 10). Om een zekere generaliseerbaarheid var een trek te kunnen berei

ken, moet niet alleen het met die trek weergegeven gedrag een zekere homoge

niteit bezitten ten opzichte van z_chzelf, maar ook een zekere heterogeniteit 

ten opzichte van andere trekken. Bovendien moeten de situaties of de taken 

waarin deze trek zich manifesteert diezelfde homogeniteit bezitten. Cognitie

ve en prestatie-georiënteerde trekken worden geacht die homogeniteit niet al

leen te bezitten omdat ze gerelateerd kunnen worden aan een nauw omschreven 

criteriumgedrag iraar tevens omdat dergelijke gedragingen in uiteenlopende 

situaties tanelijK uniform positief gereinforceerd worden (vgl. Rotter ̂ ?'*» 

i960). Intelligent en prestatiegericht gedrag _eiden vrijwel steeds tot posi

tieve reir.formement. Door het tamelijk homogene effect van deze gedragingen 

krijgen cognitieve en prestatj-etaken eer extra grote homogeniteit. 

Bij het sociaal interactieve t^ekgedrag, bv. bij overtredingsgedrag, agres

siviteit, dominantie, afhankelijkheid, pro-sociaal gedrag e.d. is de situatie 

meestal in sterke mate bepalend voor de aard var het gedrag en n_et de trek 

als zodanig. Bij sociaal interactief gedrag -s de situatie meestal veel min

der homogeen. De aard van de te verwaente" re^n'orce^ent zal het gedrag van 

situatie tot situatie doen verschiller. Ook de aard van de interactiepartners, 

bv. ouders, leeftijdgenoten, vriend cf vijand, oepaait in sterke mate de be

tekenis van de situatie en de consistentie van het in dergelijke situaties op

tredende sociaal interactief gedrag. Bij sociaal interactief gedrag zal de si

tuatie derhalve gemakkelijker een neterogeen karakter nebten, terwijl voor 

cognitief en prestatiegericht gedrag zowel het trekgedrag als de situatie eer

der een homogeen karakter heboen. iet lijkt voer de hand liggend, dat de con

sistentie van trekgedrag groter zal zijn, raarmate de situaties waarin deze 

trek zich kan manifesteren een meer homogeen karakter hebben (vgl. Stevenson 

1972). 
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Wanneer onderzoek naar overtredingsgedrag dan ook werd verricht in sterk 

op elkaar lijkende situaties werd een hogere consistentie vastgesteld, dan 

wanneer dit trekonderzoek werd verricht in zeer uiteenlopende situaties. In 

het eerder geciteerde onderzoek van Hartshorne en May (1928) bleek dat de cor

relaties tussen diverse methodieken om moreel gedrag te meten aanzienlijk la

ger waren wanneer kinderen deze tests in uiteenlopende situaties, tv. thuis, 

op school of in clubs, aflegden dan wanneer zij deze in een gelijksoortige 

situatie uitvoerden. De onderzoekers concludeerden uit deze resultaten dat 

kinderen hun opvatting over morele normen aanpassen aan de situatie waarin 

zij verkeren en geen gegeneraliseerde normen hebben. 

Trekgedrag, onderzocht met behulp van zelfbeschrijvingen bleek eveneens ta

melijk consistent en over langere tijd tamelijk stabiel te zijn (Mischel 1968, 

p. 36). Zelfbeschrijvingen worden echter gegeven vanuit het concept dat een 

persoon over zichzelf of over zijn gedrag heeft. De concepten over het eigen 

gedrag zijn betrekkelijk ongevoelig voor schendingen van het concept door ge

drag dat in strijd is met het concept en worden versterkt door selectieve waar

neming van het eigen gedrag en door aanpassing van nieuwe informatie aan het 

bestaande concept. Daarbij komt dat de constructen zelf waarover de concepten 

gevormd zijn niet nauwkeurig omlijnd zijn, zodat het moeilijk is, het bestaan

de concept te weerleggen (Mischel I968, p. 28¡»). 

Wanneer we deze gegevens van het onderzoek naar de stabiliteit in het gedrag 

vanuit de trektheoretische benadering samenvattend bezien, blijkt het mogelijk 

middels trekonderzoek een zekere stabiele structuur in het gedrag vast te stel

len. Mischel (1968, p. 101) formuleert het aldus: "The relationships obtained 

by correlational personality research are large enough to demonstrate that per

sonality is not capricious". De gevonden correlaties blijken echter vaak laag 

of juist significant en verklaren weinig van de totale variantie in het gedrag. 

De tot nu toe povere resultaten van het onderzoek naar de consistentie en 

stabiliteit in het gedrag uitgaande van de trektheorieën zou men kunnen terug

voeren op een tweetal kernproblemen van de trektheoretische benadering. Het 

eerste probleem bestaat in de sterke nadruk die bij de bestudering van het 

gedrag gelegd wordt op het organisme als drager van een configuratie van trek

ken. Aan kenmerken van de situatie die eveneens in sterke mate geabstraheerd. 

wordt, wordt slechts geringe gedragsdeterminerende waarde toegekend. Het 

tweede probleem dat vooral methodologisch van aard is hangt samen met het or

ganistische uitgangspunt en betreft de twijfelachtige resultaten van het vali-
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diteitsonderzoek van trekmeting. 

De kritiek op de trektheoretische benadering bij de bestudering van de sta

biliteit van het gedrag heeft geleid tot enige verfijning van het trekonder-

zoek, maar tevens de deur geopend voor tot dan toe niet gehanteerde zienswij

zen bij het onderzoek naar stabiliteit van het gedrag. Daarbij bleek dat sta

biliteitsonderzoek niet kon volstaan met de oorzaken van stabiliteit van het 

gedrag in het organisme zelf te lokaliseren. "The results reviewed suggest 

that personality organization is much more subtle than broad unitary theories 

of personality would indicate". (Mischel I968, p. 101). Het stabiliteitson

derzoek werd verplaatst naar de interactie van het concrete organisme met de 

situatie en de wetmatigheden die op deze interactie van toepassing zijn (vgl. 

Hettema I967). 

Deze verschuiving in het onderzoeksveld werd vooral geïnduceerd door een 

hernieuwde belangstelling van de leertheoretische benadering voor het stabi-

liteitsprobleem. De leertheorieën hebben echter tot voor kort vooral de nadruk 

gelegd op gedragsverandering en slechts weinig aandacht besteed aan de bestu

dering van stabilisering van het gedrag, met name aan de mechanismen die ge

dragsverandering tegenwerken. In de volgende paragrafen zullen de kenmerken 

van de leertheoretische benadering die relevant zijn voor het stabiliteitson

derzoek worden besproken. 

1.3 De benadering vanuit de sociale gedragstheorie 

Het alternatief voor de trektheoretische en de psychodynamische benadering 

van de persoonlijkheid zien de sociale gedragstheoretici in de principes van 

het sociaal leren en de cognitie. De term "social behavior theory" verwijst 

naar een synthese van theoretische principes ontleend aan experimenteel onder

zoek van het sociaal gedrag en het cognitief functioneren. Het gedrag wordt 

volgens deze onderzoekers in hoge mate specifiek bepaald vanuit de leerhisto

rie van de persoon en vanuit de kenmerken van de situatie. 

De benadering vanuit de sociale gedragstheorie verschilt op essentiële pun

ten van de trektheoretische benadering. De trektheoretische benadering is ge

richt op stabiele respons-disposities als de gegeneraliseerde en aanhoudende 

determinanten van het gedrag. De sociale gedragstheoretici beschouwen als de 

determinanten van gedrag de condities die covariëren met het voorkomen, het 

in stand blijven en de verandering van gedrag. Trektheorieën zijn gericht op 
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trans-situationele consistenties in het gedrag; de sociale gedragstheorie ont

kent dergelijke ruime consistenties en is gericht op algemene regels volgens 

welke gedragsveranderingen gerelateerd zijn aan veranderingen in de omgeving. 

Beide benaderingen houden zich bezig met het nomothetisch-idiografisch di

lemma bij de benadering van de persoonlijkheid, maar hun verklaringsprincipes 

stammen vanuit een verschillende gezichtshoek. In het reeds eerder aangehaal

de citaat van Allport (1937» Ρ· 48): "Personality is the dynamic organization 

within the individual of those psychophysical systems that determine his u-

nique adjustment to his environment" treft men zowel elementen, waarin beide 

benaderingen overeenstemmen als elementen waarin beide sterk verschillen. Zo

wel de trektheoretici als de sociale gedragstheoretici beklemtonen de unici

teit van het individu in de aanpassing aan zijn omgeving. Sommige trektheore

tici zoals Eysenck en Guilford (vgl. Graumann I960, р. 10б) verwijzen de idio-

grafische opvatting als niet wetenschappelijk naar het terrein van de toege

paste psychologie. Volgens Allport echter is de uniciteit en het concrete ge

drag van een persoon af te leiden uit de samenstelling van de in de persoon 

aanwezige structuur van trekken. 

Volgens de sociale gedragstheoretici wordt de uniciteit van het gedrag be

paald door hetgeen het individu in het verleden heeft geleerd en door situa

tionele variabelen. "The resulting unique circumstances in turn lead to the 

unique indiographic patterns that constitute an individual's personality" 

(Mischel 1968, p. 188). De sociale gedragstheorie ziet de nomothetische bena

dering in de analyse van de principes van het sociale leren en de cognitie 

die tot het gedrag aanleiding zijn. 

De belangrijkste leertheoretische uitgangspunten in de sociale gedragsthe

orie worden gevormd door het model-leren, het klassieke conditioneren en het 

leren als gevolg van sociale reinforcement en de perforiuile en verbale bege

leiding van het gedrag. Belangrijke cognitieve elementen worden gevormd door 

mediatie- en anticipatiepatronen (Bandura 1971)· 

І.З.І Model-leren 

Het kenmerkende van model-leren bestaat hierin, dat het individu bij een 

model een bepaald gedrag waarneemt dat hij opneemt in het eigen gedragsreper

toire. Het gedrag dat van een model wordt overgenomen hoeft niet onmiddellijk 

te worden geuit: er kan zelfs een lange latentiefase liggen tussen het moment 

dat het gedrag van het model wordt overgenomen ('acquisitie') en het moment 
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waarop het tot uiting komt ('performance') (Bandura & Walters 19бЗ). Ook hoeft 

het door het model vertoonde gedrag niet in precies dezelfde vorm overgenomen 

te worden als die waarin het model het gedrag manifesteerde. Model-leren vindt 

ook plaats wanneer het gedrag van het model reeds bestaande gelijksoortige 

responsen bij het subject uitlokt of versterkt. In dit geval wordt ook wel 

van sociale facilitatie gesproken (Bandura 19б9> ρ· 120). 

Een aantal sociale gedragstheoretici (o.a. Michel 1968; Bandura 19б5, 19б9) 

gaat ervan uit, dat model-leren niet plaats hoeft te vinden onder invloed van 

directe externe reinforcement voor het subject. Bandura (1965) toonde in onder

zoek aan, dat directe reinforcement voor het subject of het modej. geen effect 

had op het model-leren zelf, maar wel op de performance van het door het model 

getoonde gedrag. Het bleek dat het model, wanneer het gedrag vertoonde waar

voor het gestraft werd, ir. veel mindere mate werd geïmiteerd in een posttest 

dan wanneer het model voor hetzelfde gedrag beloond werd of wanneer het gedrag 

zonder gevolg bleef voor het model. Wanneer net subject echter daarna werd 

gereinforceerd om het gedrag te imiteren dat hij bij het model had waargeno

men, bleek het gedrag van het model in alle drie condities in ongeveer even 

sterke mate geïmiteerd te worden. 

Model-leren wordt door Bandura en Mi schel verklaard met behulp van het con-

tiguïteitsprincipe en cognitieve media-cie-principes. Bij net zien van het model

gedrag verwerft de waarnemer het modelgedrag met behulp van symbolische of ver

bale mediatie of representatie van het modelgedrag en de ermee gepaard gaande 

stimuli. Bandura en Mischel postuleren deze cognitieve mediatieprocessen voor

al om het imiteren van voor de waarnemer 'nieuwe', dwz. nog niet in zijn ge

dragsrepertoire aanwezig, gedrag te kunnen verklaren. Ook wanneer de waarne

mer het model-gedrag pas veel later manifesteert dan het moment waarop hij het 

heeft waargenomen en wanneer noch het model noch de waarnemer reinforcement 

gekregen hebben contingent aan het model-gedrag, doet Bandura een beroep op 

cognitieve processen om het model-leren te verklaren (1969)· 

Meestal gaat model-leren echter gepaard met directe of indirecte reinforce

ment voor het subject. In dit opzicht kan men ook de aantrekkelijkheid van het 

door het model vertoonde gedrag op zich als reinforcement voor het subject be- / 

schouwen. Uitgaande van de cognitieve benadering beschouwt Mischel (I968) mo- ƒ 

del-leren als een onderdeel van observerend leren. Observerend leren treedt ƒ 

volgens Mischel op zowel oij observatie van het gedrag van anderen (modellen)/ 

als bij "attending to the physical surroundings, to events, and to symbols ƒ 
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such as words and pictures. They (individuals) .Learn not only what people do, 

but also about the cnaractenstics of the physica— and social universe (Bru

ner, Olver & Greenfield I966)" (NLschel I968, p. 150). De termen perceptjeel, 

cognitief en 'vicarious' leren beschouwt Mischel als alternatieve benamingen 

voor ooserverend leren. 

In tegenstelling tot Mischel (I968) e- Bandura (1965, 1969, 1971/ verklaren 

Miller 4 Dollard ( 191*1 ), Spinner (1953), Baer c.s. (Baer & bnerman 1961*) en 

recente_ijk ook Gewirtz (1971a, o) observerend leren er. initatie evenals ande

re vormen van sociaal lere·- "... in terms of routire corditionng concepts, 

in particular instrumental responding, intrinsic reinforcement and acquired 

stiirulus control" (Cewirtz 1971a, p. 2) of als een "... cutcoire of pr_or lear

ning" (Gewirtz, 1971b). Volgens Gevirtz fangeert de aanwezigheid van het mo

del-gedrag als een versneller van een inst->-umenteel conditionenngsprcces en 

is er dus sprake van sociale facilitatie. Anderzijds verklaart Gewirtz het o-

verneiien van voor de waarnemer 'nieuw' gedrag net behulp van het generalise-

ringsprmc-pe. De waarneirer heeft volgens deze opvatting geleerd j-t vroegere 

confrortatie met modelgedrag om m aergel_jKe situaties het modelgedrag over te 

nemen. Het observeren van raodelgedrag op Zj.ch neeft bv. ten gevolge van conti

gue reirfcrcement -n het verleden disc>-iminatieve en reinforcerende naarde ge

kregen en zet de waarnemer ertoe aar het modeigedrag m zijn gedragsrepertoi

re op te neren, [et al dan niet manifesteren van het op deze wijze verworven 

modelgedrdg hangt vo_gens Gewirtz - en hierin sluit n.j aan Dij de opvattirg 

van Bandura (I96?) - af van de verwachte remforcerende »/aarde in de perfor

mancesituatie. 

Uit een irmudd^lo rroot aantal studies is gebleken, dat zeer uiteenlopende 

gedragspatronen zoals veruaal gedrag, (bv. woordkeuze bij zinsconstructies, 

Ditrichs, Simon en G"eene 1967), emotioneel gedrag, (bv. agressief gedrag, 

hicks 1965), angstgedrag ( JV. voor bonder. Bandura, Grusec Ie Menlove I967)» o-

vertredmgsgedrag (Walters, Parke 4 Cane I965) prosociaal gedrag (Hartup & 

Coates 1967) en gedrag bij concept-formatie-taKen (Luchins & Luchirs I961) 

(vgl. Hartup & Coates 1970) onderhevig zijn aan invloeden van model-lerer. 

De mate waarin en de wijze waarop model-leren optreedt is afhankelijk van 

een veelheid van variabelen. Enkele belangrijke zijn kenmerken van het model, 

bv. de vriendelijkheid (nurturance) van het mode_ (Mischel & Grusec I966), 

vroegere ervaringen van het kind met het model, de reinforcement die het model 

voor zijn gedrag krijgt (Walters, Parke & Care 19ë5) en kenmerken van het sub-
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ject dat het model observeert, Ъ . het reinforcement-verleden van het individu 

(Baron 1966). 

Deze onderzoeksgegevens zijn op zich echter niet voldoende om te verklaren 

hoe gedragingen ontstaan, gehandhaafd worden en gemodificeerd worden. Over 

het algemeen zijn weinig onderzoekingen verricht die complexere gedragsketens 

verklaren. Mischel vermeldt echter enkele studies van interacties van een aan

tal complexe variabelen in het gedrag van het model die in het gedrag van het 

subject gedurende enkele weken merkbaar zijn. 

Bandura en Mischel (I965) lieten een groep kinderen kiezen tussen een klei

ne onmiddellijk verstrekte beloning of een grotere beloning die pas na verloop 

van één tot vier weken zou worden verstrekt. Twee extreme groepen die resp. 

een onmiddellijke nabije of een ver in het verschiet gelegen beloning verko

zen, werden in een model-leer-onderzoek betrokken, waarbij ze geconfronteerd 

werden met zelfbeloningsgedrag van het model. Onmiddellijk na de experimente

le fase volgde een testfase, waarin bij afwezigheid van het model het zelfbe

loningsgedrag van de kinderen opnieuw werd onderzocht. Het bleek dat de kin

deren - in "vergelijking met een controlegroep die het modelgedrag niet had 

waargenomen - hun zelfbeloningsgedrag in hoge mate wijzigden in de richting 

van het gedrag van het model. Kinderen die vóór het onderzoek meer gericht 

waren op de uitgestelde beloning vertoonden na het onderzoek meer onmiddellijk 

zelfbeloningsgedrag, zoals net model gedaan had. Omgekeerd vertoonden kinderen, 

die vóór het onderzoek gericht waren op onmiddellijke beloning en tijdens het 

onderzoek geconfronteerd waren met een model dat de voorkeur gaf aan uitgestel

de beloning, na het onderzoek voorkeur voor uitgestelde beloning. Bij dit on

derzoek werd een 'live' model gebruikt, dat daadwerkelijk het zelfbeloningsge

drag uitvoerde en een 'symbolic' model, dat het modelgedrag naar voren bracht 

in geschreven vorm. Het bleek, dat zowel het symboliscnc als het 'live' model 

het model-leren tot stand brachten; bij het 'live' model bleek het effect ech

ter in sterkere mate op te treden. 

Een maand na de testfase die onmiddellijk volgde op de experimentele fase 

werd door een andere onderzoeker in een andere situatie opnieuw een posttest 

afgenomen van de proefgroepen. Het bleek, dat het effect van het model na een 

maand nog significant waarneembaar was. Mischel (1968, p. 153) concludeerde 

uit dit onderzoek, dat zelfbeloningsgedrag als uitdrukking van zelfcontrole 

ten dele althans specifiek afhankelijk is van stimuluscondities, i.e. het model

gedrag en niet op de eerste plaats bepaald wordt door trekken bij het individu 
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of psychodynamische structuurelenenten zoals 'ik-stertte'. Een tweede conclu

sie die Mischel trok uit dit orderzoek is dat zg. trekgedrag (bv. 'ik-sterkte') 

door experimentele manipulatie van ae situatie over langere tijd te beïnvloe

den жБ. Het effect van dit model was immers een maand later nog significant 

waarneembaar. 

Anderzijds bleek ook bij dit experimenteel onderzoek, dat slechts een gedeel

te van de totale vanantie van het gedrag verklaard werd, terwijl tevens ster

ke individuele verschij.len optraden bij de tmderen in hun gevoeligheid voor 

beïnvloeding door het model. In een ander onderzoek konden Mischel en Grusec 

(1966) aantonen, dat kinderen van eer model zelfs aversief gedrag overnamen, dat 

tegen het subject zelf gericht was, bv. het subject laten wachten op beloning, 

wegnemen van beloningen en geven van scherpe kritiek op het gedrag van het sub

ject. 

De nog schaarse onderzoeksresultaten betreffende gedragsbeïnvloeding via model

leren wijzen erop, dat deze vorm van leren een veelheid van gedragingen beïn

vloedt. Deze invloed is in een aantal gevallen aangetoond enige tijd nadat het 

leerproces plaats had. Ook gedragingen die als trekgedrag of als trekindicatoren 

beschouwd worden, blijken onder invloed van model-leren modificaties te ondergaan. 

Deze bevindingen wijzen op het belang om te zoeken naar de wetmatigheden die 

stabiliteit van het gedrag handhaven en verandering in het gedrag induceren. 

I.3.2 Klassiek conditioneren 

Van een groot aantal gedragspatronen is aangetoond, dat ze voorkomen in samen

hang met oorspronkelijk neutrale stimuli. Ten gevolge van contigu optreden met 

een ongeconditioneerde stimulus hebben deze oorspronkelijk neutrale stimuli ech

ter de waarde gekregen van de ongeconditioreerde stimulus Verschillende onwil

lekeurig optredende motorische, gastero-intestinale en respiratoire gedragingen 

blijken op deze wijze op te treden in reactie op oorspronkelijk in deze samen

hang betekenisloze omgevingsstimuli (Bandura 1969» p. 20 e.V.). 

Niet alleen somatische responspatronen blijken te ontstaan met behulp van het 

klassieke conditioneringsproces. Ook emotionele reacties (bv. angstgevoelens, ge

voelens van welbehagen) en zelfs attituden (bv. etnocentrisme, sympathie-anti

pathie gevoelens) kunnen volgens Bandura (1969, ρ- ібТ) als gevolg van klassie

ke c04ditioneringsprocessen ontstaan. Het kan dus gedragingen of gedragspredis

posities betreffen, die bij een persoon habitueel geworden zijn en over langere 

tijd stabiel aanwezig zijn. 
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Keestal is hier sprake van zg. 'higher-order' cordit-oner^rgsprccessen. In 

dergelijke oonditionermgsprocessen is de geconditioneerde stimulus die eer be

paald responsgedrag oproept n-et direct gekoppeld Tiet de ongeconditioneerde sti

mulus, naar met één of meeraere stimuli die geconditioneerd zijn met de ongecon

ditioneerde stimulus. Bv. het zien /an honden, aat vjor een persoon aarvanitelijk 

een neutrale stimjlus is, kan nadat dit gekoppeld is met p^nreacties (b/. radat 

de Oersoon een paar keer gebeten J.S) dienen als rei^i^r^er Ъі„ veraere hogere-

orde-conditionering. 

Ook 'vicarious ' conditioning' kan als een voorceeld var hogere-orde-condi-

tionering worder beschouwd. 'Vicarious
1
 leren treedt volgens Bandura (I9b9, Ρ· 

1бТ) op wanneer iemand ziet dat een oepaalde stimulus bij ее- ander positieva of 

negatieve reacties oproept en warneer het subject als gevolg daarvan het gedrag 

van het model overneemt. Bv. wanneer een kird gezien heeft dat zijn vader angst

reacties vertoonde bij het z-en van norden en a^s gevolg daarvan eer foaie voor 

honden ontwikkelt, het verschil tussen een klassiek en eer 'vicarious' ccrditio-

nermgsproces bestaat nienr dat in eer cassie* ^rd.tionermgsproces het sub

ject zelf de prettige of p.jnli^^e st^muier-rg er.aait, -er\._
d
l het DI^ ntt 'vi

carious' leerproces ziet hoe een ander bepaalde st-παΐι als prettig of pijrli^k 

ervaart en als gevolg daarvan ae reacties van die ander op die stimuli m Ζ^„Γ 

eigen gearags^epertorie opneemt /eigens een groot aantal onderzoekresultaten 

(vgl. Bandura I969, 1971) olijkt een 'vicarious' condi+ioreringsprcces waarir 

het subject de reacties van eer ander op bepaalde stimuli waarneemt over het al

gemeen even effectief te zijn als een condit-o^enngsproces waarin het subject 

zelf de prettige of pijnlijke stimuli ervaart zonder dat net de reacties van een 

model heeft waargenomen. In een aantal gevallen bv. bij gebruik van een voor het 

subject aelangriji model olijít 'vicarious' leren zelfs efiectiever aan klassieke 

conditionering zonder meer. Vxa 'vicarious' leren kunnen zeer ^ngewikkeide ge

dragspatronen worden verworven of geïnhibeerd. Bandura en Rosenthal (1965) lieten 

volwassenen kijker naar een model dat bij het horen van een zoemer gesimuleerde 

vreesreacties vertoonde. In de testfase bleken de waarneners galvanische vreesre

acties te vertonen bij het horen van de zoemer. Veel fobie«" ontstaan op deze wij

ze, zonder aat de persoon zelf de nadelige effecten van de fobie-stimulus heeft 

ervaren. Ook opvattingen en attituden ten opzicnte van bepaalde personen of groe

pen kunnen op deze wijze worden geconditioneerd. 

In het voorafgaande werd vrijwel steeds uitgegaan van de verwerving of modifi-

1) Vicarious: Ned. vertaling plaatsvervangend, voor anderen gedaan of geleden, 
uit de tweede hand (vgl. Ten Bruggencate, K., Engels woordenboek, Groningen: 
Wolters 1962, p. 16). 
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catie van gedragspatronen. Via zg. aversieve conditionering is het echter ook 

mogelijk reeds bestaande gedragspatronen te inhiberen of te doen verdwijnen door 

deze contigu te presenteren met voor de persoon negatieve stimuli. 

Zoals bij model-leren blijken Tiet benulp .ran klassieke conditionermgsproces-

seb gedragspatronen tamelij* intensief te worden beïnvloed. Deze invloed wordt 

verondersteld ook van nun of meer blijvende aard te ζ jn. Het follow-up onder-

zoeit van gedragsveranderingen onder invloed van de geroemde sociale beïnvlcedings-

processen is tot nu toe echter van betrekkelijk korte duur geweest. 

1.3-3 Instrumenteel conditioneren 

Bij de bespreking van de voorafgenoemde sociale leerprocessen kwam de invloed 

van sjciale reinforcement reeds herhaaldelijk ter зргаке. De laatste jaren werd 

veel onderzoek verricht naar de werking van sociale reinforcement waarbij geble

ken ib, dat ir vrijwel elke sociale interactie de -nteracterende personen een 

proces van wederzijdse sociale reirforcement in stand houaen waardoor de inter-

actererden eikaars gedrag op sjbtiele wijze van moment tot moment beïnvloeden en 

sturer (vg^. Lx 1969)· In een groot aartal expenmerten werd de invloed van so

ciale re_nforcement op diverse vormen van sociale interactie nagegaan (vgl. Ban-

aura 19б9)· 

Een veel onderzocht thema betreft de samenhang van sociale remforcemert en 

interpersoonlijke attractiviteit zoals die vastgesteld wordt bij sociometrisch 

onderzoen, "let bleek daarbi
0
 dat het aantal positieve sociometrische keuzen die 

een kleuter, schoolkind af jeugdige op zich verzamelde positief correleerde net 

de frequentie positieve sociale reinforcement die het itind andere kinderen ver

schafte. Kinderen die bij sociometrisch orderzoek J)or ardere kindere" vaker wer

den verworpen, bleken d_e anderen vaker negatieve reiniu*cement te verschaffen. 

Deze groep "bleek de anderen behalve negatieve reinforcement echter ook veel po

sitieve reinforcement te verschaffen (vgl. Marshal Sc McCand^ebS 19b f» -iartup, 

Glazer & Charlesworth I967, Moore & Updegraff ^Gk, Borney I9UU, Borney 8; Powell 

1953)· Bij deze correlatiestudies van observatiedata werd niet duidelijk hoe bel

de gedragsaspecten elkaar determineerden. Karen (1965, op cit. Hartup 1970) kon 

echter DIJ experimenteel onderzoek vaststellen dat wederzijdse attractiviteit 

tussen kinderen onderling fluctueerde afhankelijk van de mate waarin zij elkaar 

positief reinforceerden. 

Patterson, Littman en Bricker (I967) onderzochten hoe onder invloed van socia-
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le reinforcement van leeftijdgenoten agressief gedrag van kleuters beïnvloed 

en in stand gehouden werd. De respons van kleuters op agressief gedrag door 

leeftijdgenoten zoals fysieke aanval (slaan, stompen, wegduwen e.d.) aanval 

met een object, verbale of symbolische agressie (bedreigingen, schelden) er 

indnrgen m het spel of schenden van spelmateriaal vaarmee een kind bezig 

was (wegpakken van eer stuK speelgoed) werd geooserveerd ei ingedeeld volgens 

twee criteria nl. (a) positieve reinforcement van het agressief gedrag (bv. 

passieve reactie, zoals niets terugdoen, huilen of verdedigende houding aan

nemen, zich beschermen of verbaal protest) en (b) negatieve renforcement 

van het agressief gedrag (bv. tegen de juffrouw zeggen, terugpakken van weg

genomen bezit of revanche nemen). Bij analyse van de resultaten bleek dat bij 

een significant groter aantal geobserveerde kirderen positieve reinforcement 

van agressie door het slachtoffer leidde tot hern^euwae agressie tegenover 

hetzelfde slachtoffer en dat succesvolle tegenagressie -dwz. de agressie van 

de aanvaller wordt gestopt door het slachtoffer - ertoe leidde dat de agres

sor een ander slachtoffer of een andere vorm van agressie koos, of beide. Bij 

dit onderzoek vroegen de auteurs zich verder af, of er eer verandering plaats 

vond in de mate van agressie bij de proefpersonen in de loop van het onder

zoek. Daarbij bleek, dat bij één groep kinderen die veel interactie vertoonden 

met andere kinderen in de groep en die vaak het slachtoffer werden van agres

sie zelf ook meer agressieve initiatieven ontplooiden naarmate zij vaker suc

cesvol tegenagressie vertoonden. Een andere groep bestond uit een aantal uit

zonderingsgevallen van Kinderen die vaak het slachtoffer werden van agressie 

en succesvol tegenagressie boden, maar nauwelijks of slechts een geringe toe

name in agressie vertoonden. Een derde groep kinderen werd gevormd door de 

kinderen die minder interacteerden met andere Kinderen en die weinig het slacht

offer werden van agressie en nauwelijks veranderingen in hun eigen agressief 

gedrag vertoonden. 

Ook bij gedragsbeïnvloeding worct veelvuldig gebruik gemaakt van de princi

pes van sociale reinforcement. De sociale reinforcement kan verschaft worden 

door volwassenen in de omgeving van het kind en door leeftijdgenoten. Een voor

beeld van een dergelijke benaderingswijze is het volgende onderzoek van Wahler 

(1967) waarbij hij liet zien, dat frequent voorkomend gedrag bij een kind uit

bleef zolang dit gedrag genegeerd werd door leeftijdgenoten en dat het weer 

vaker voorkwam als de oorspronkelijke remforcementschema's werden hersteld. 
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Anderzijds toonde hij aan, dat onaer invloed van positieve reinforcement door 

leeftijdgenoten weinig voorkomend gedrag bij een individu kon worden versterkt, 

terwijl het weer uitbleef, wanneer bet genegeerd - dwz. negatief gereinforceerd -

werd door leeftijdgenoten. 

Wahler onderzocht dit probleem op de volgende manier. Bij drie kinderen in 

ae leeftijd van 5 en б jaar observeerde hij gedurende een bepaalde tijd welke 

gedragscategorieën m de vrije spelsituatie in de groep het meest frequent wa

ren. De betrefferde gedragscategorieën waren bij de drie kinderen resp. spelen 

met de pop, passief gedrag en samenspel. Vervolgens instrueerde hij de twee 

kinderen, die aan deze gedragingen het meeste aandacht schonken (door toe te 

kijken of door verbaal of non-verbaal en fysiek contact) dit na te laten en de 

geobserveerde te negeren, als hij het betreffende gedrag vertoonde, maar hem 

wel aandacht te geven a^s hij ander gedrag vertoonde. Het gevolg van het uit-

olijven van aandacht van de beide kinderen was, dat de freqeuntie van de betref

fende gedragscategorieën aanzienlijk daalde. Vervolgens kregen de beide leef

tijdgenoten de opdracht zich weer gewoon te gedragen ten opzichte van het geob

serveerde kind. Vanaf dat moment nam de frequentie van de drie experimentele 

gedragscategorieën weer toe. Bij twee andere icinderen gaf Wanier de opdracht 

aan telkens twee leeftijdgenootjes om weinig voorkomende gedragscategorieën 

(resp. spreken met anderen en passief gedrag) veel aandacht te schenken. Gevolg 

was dat deze gedragscategorieën toenamen gedurende de experimentele periode 

en bij één kind na het experiment (bij het ander kon geen post-expenment wor

den verricht) weer de normale proporties aannamen. 

In het onderzoek van Wahler werd de reinforcement verschaft door leeftijdge

noten. Bij een inmiddels groot aantal gedragsbeïnvloedingsprogramma's waarbij 

gebruik gemaakt werd van sociaj_e reinforcement, werden volwassenen als 'rein

forcing agent' gebruikt. Harns, Wolf en Baer (I96U) bv. behandelen een uiteen

lopende reeks van onaangepaste gedragswijzen van kleuters in de kleuterklas 

door de sociale reinforcement van de kant van de kleuterleidster te manipuleren. 

(vgl. ook Bijou, Peterson, H a m s , Allen & Johnston I969). 

Bij een derde vorm van gedragsbeïnvloeding via sociale reinforcement trachtte 

men het gedrag van het kind aanvankelijk te reguleren door manipulatie van de 

sociale reinforcement van een volwassene totdat leeftijdgenoten hun reinforce-

mentschema's zodanig hadden aangepast dat zij het beïnvloedingsprogramma van 

de volwassene konden overnemen. Allen, Hart, Buell, Harns en Wolf (іЭб1
*) behan-
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delden een in sterke mate sociaal geïsoleerd meisje aanvankelijk door de soci

ale reinforcement van de kleuterleidster te manipuleren, totdat leeftijdgeno

ten hun sociaal interactief gedrag gewijzigd hadden en het beïnvloeaingsprogram-

ma konden voortzetten. 

Met behulp van dergelijxe beïnvloedingsprogramma's is aangetoond dat het ge

drag over langere tijd kan worden beïnvloed ¡Baer 8t 'wolf I967). bit ae sumuere 

gegevens die hier uit de overstelpende hoeveelheid onderzoexsgegevens over soci

ale reinforcement zijn gelicht kunnen we echter concluderen dat het principe 

van de sociale reirforcement van grote betekens is voor een beter begrip van 

sociaal interactief gedrag. Om met Hartjp (I9T0) te spreken: "direct reinforce

ment ... isa potent form of social influence durirg cmldhood. Tne effects of 

such social influence are evident xn very early childiood. In addition, very 

young children can serve effectively as tne confederates of teacherb ard experi

menters in bringing about behavior change throagh this medium" (p. 1*29)· Uit de

ze onderzoekingen naar het effect van respons-contmgente reinforcement blijkt 

volgens Mischel (1968, p. lóU) dat het gedrag van het subject met grotere pre

cisie te voorspellen is op basis van de kennis omtrert ret reinforcementgedrag 

van leeftijdgenoten of volwassenen dan op grond van historische achtergronden of 

trekken van het suoject. 

1.3·^ Leren via verbale instructies, regels, overreding 

In het voorafgaande werd duidelijk, dat het leerproces versneld optreedt bij 

observerend leren in vergelijking met klassiek conditioneren en respons-contin-

gent-reinforcement leren. Verbale begeleiding van het leerproces of toelichting 

van het modelgedrag en de contingentie tussen respons en reinforcement versnelt 

het leerproces in nog sterkere mate (Dulany 1968, Scobie & Kaufman 1969)· 

Het is mogelijk gebleken, via verbale beïnvloedingstechnieken het gedrag te 

beïnvloeden, bv. keuze van bepaald voedsel of politieke partij. Vooral attituden 

en gevoelens blijken gevoelig voor verbale sociale druk en verbale overredings

technieken. Bij verbale beïnvloeding speelt behalve de overredingskracht van 

een persoon de remforcerende werking van een veelvoad var attributen van die 

persoon een rol, bv. zijn gezag of geloofwaardigheid m.b.t. het onderhavige the

ma, evenals de situatie waarin de beïnvloeding plaats vindt en de reacties van 

de anderen op de beïnvloeding. 

Verbaj.e instructies blijken het leren te versnellen, zowel wanneer een ander 
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deze instructies of informaties verstrekt als wanneer de persoon zelf zijn ge

drag verbaal begeleidt. Symbolische en cognitieve mediatieprocessen kunnen een 

fundamentele rol spelen bij leerprocessen. Sommige leerprocessen vertonen pas 

vordering nadat de relatie respons-reinforcement verbaal is weergegeven of op 

symbolische wijze uitdrukkelijk naar voren wordt gebracht (Ayllon & Azrin I96U). 

1.U Het begrip stabiliteit 

Bij het doornemen van de literatuur in verband met het begrip stabiliteit 

worden twee verschillende uitgangspunten gekozen. Het eerste betreft een strati

ficatie van de verschillende betekenissen waarmee het begrip 'stabiliteit' in 

de literatuur wordt gebruikt. De relatie met het aantal verwante begrippen zo

als continuïteit, consistentie, generalisering en internalisering van gedrag 

vraagt om verheldering. Sommige auteurs blijken deze begrippen met verschillen

de betekenis te gebruiken terwijl anderen ze door elkaar gebruiken. De tweede 

benadering verwijst naar de researchstrategieën die worden gehanteerd bij het 

onderzoek naar de stabiliteit in het gedrag. Stabiliteitsonderzoek werd reeds 

lang verricht in de veldsetting waarbij de stabiliteit afgeleid werd uit de ge

vonden correlaties tussen metingen op verschillende tijdstippen. De laatste tijd 

vindt echter ook onderzoek naar de stabilisering van gedrag via de experimente

le benadering in de laboratoriumsetting plaats. 

1.Î.1 Stratificatie van de gebruikte begrippen 

T.U.1.1 Stabiliteit en verandering 

Zoals in de inleiding van deze studie reeds werd gesteld wordt het begrip 

stabiliteit over het algemeen gebruikt in samenhang met het continuum dat ver

ankerd ligt tussen de extremen 'stabiliteit' en 'verandering' (vgl. Emmerich 

1968; Bloom I96I*: 'stability and change'; Yarrow 1961*; MacFarlane ^96h•, Moss & 

Kagan I96I*; Honzik I961*; Schaefer ІЭб1*: 'Personality consistency and change'; 

Murphy I96U: 'Continuity and change'). Bij deze opvatting wordt meestal uitge

gaan van correlatieonderzoek waarbij de correlatiecoëfficiënt - van eenzelfde 

gedragsvariabele of gedragsdimensie met zichzelf (Emmerich 196Ί, p. 313) bij 

dezelfde onderzoekspopulatie op verschillende momenten vastgesteld - geldt als 

index voor stabiliteit, terwijl de variabiliteit in het gedrag die niet verklaard 

wordt door deze correlatiecoëfficiënt aan gedragsverandering wordt toegeschreven. 
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Verandering ('change') wordt in deze opvatting beschouwd als variabiliteit 

van het gedrag. Deze tegenstelling tussen 'stabiliteit en verandering' die in 

de literatuur vaak gebruikt wordt is verwarrend omdat gedragsverandering op 

tenminste drie uiteenlopende wijzen kan worden opgevat, te weten als de mate 

van variabiliteit van het gedrag zoals hierboven bedoeld, als toename of afna

me of kwalitatieve verandering in het gedrag in de loop var. de ontwikkeling 

en als het effect van gedragsmodificatie. Het begrip gedragsverandering wordt 

in de betekenis van gedragsmodificatie gebruikt, wanneer bij gedragsbeïnvloe

ding of experimenteel onderzoek toename of afname of kwalitatieve verandering 

van een gedragsaspect onder invloed van een systematisch gemanipuleerde varia

bele wordt bedoeld. 

Bij het gebruik van het begrip gedragsverandering in ontwikkelingspsycholo

gische zin of in de betekenis van gedragsmodificatie kunnen verandering en sta

biliteit van het gedrag samengaan. Deze situatie doet zich ook voor wanneer 

een populatie als zodanig toename of afname of kwalitatieve verandering van 

het gedrag vertoont terwijl de interindividuele relaties tussen de elementen 

van de populatie stabiel blijven. In een dergelijk geval treedt enerzijds een 

aanzienlijk verschil in de gemiddelden van het onderzochte gedrag op beide tijd

stippen van meting op terwijl anderzijds de correlatie var. het onderzochte ge

drag met zichzelf op beide momenten van meting eveneens aanzienlijk is. In een 

onderzoek door Martin (196U) naar het sociale gedrag tijdens de kleuterjaren 

(3-5 jaar) werd tegelijkertijd stabiliteit en verandering in het gedrag vast

gesteld. De frequentie van een aantal aspecten van sociaal gedrag zoals afhan

kelijk gedrag, agressie en affiliatie nam met de leeftijd toe terwijl tevens 

interindividuele stabiliteit in vier van de zes onderzochte gedragsaspecten o-

ver deze tijdsperiode optrad (p. I+56). 

Op grond van deze overwegingen lijkt het beter om de begrippen verandering 

en stabiliteit onafhankelijk van elkaar te hanteren en niet als polariteiten 

van éénzelfde continuum. In het vervolg van dit onderzoek zal ook blijken dat 

gedragsverandering afhankelijk is van wetmatigheden in het gedrag die aanzien

lijk kunnen verschillen van de principes volgens welke stabiliteit in het ge

drag in stand wordt gehouden. Als zodanig worden gedragsverandering en stabi

liteit van gedrag door een aantal auteurs ook als afzonderlijke concepten be

schouwd (vgl. Worchel & Byrne 196U: 'Personality change'; Bandura \969:'Prin

ciples of behavior modification'; Emmerich ^96k: 'Continuity and stability'). 
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Ι.ί.1.2 Stabiliteit en continuïteit 

In een follow-up onderzoek naar de stabiliteit van sociale interacties bij 

kleuters onderscheidde Eamerich (196Ό de begrippen continuïteit en stabili

teit. Emmerich sprak van continuïteit van het gedrag over tijd, wanneer "... 

needs, acts, cognitive operations etc. are essentially the same at various pe

riods of development" (p. 311). Hij trachtte middels factoranalyse van gedrags

observaties (Emmerich 1961*) en gedragsbeoordelingen (Emmerich I966) dimensies 

in het sociaal interactief gedrag van kleuters vast te stellen. Vervolgens ver

geleek hij de dimensies met elkaar die op verschillende momenten bij dezelf

de proefgroep gedurende een periode van vier jaar waren vastgesteld en aldus 

was hij in staat een aantal zg. continue gedragsdimensies vast te stellen. Hij 

stelde continuïteit tegenover discontinuïteit. Als voorbeelden van disconti

nuïteit van het gedrag noemde Emmerich (196U) de onderscheiden psychosexuele 

stadia volgens Freud en de cognitieve fasen in de ontwikkeling volgens Piaget. 

Volgens de theorieën van Freud en Piaget vindt in opeenvolgende fasen een es

sentiële verschuiving plaats in de psychische structuur. Voor een verdere be

schouwing van de begrippen continuïteit-discontinuïteit in samenhang met het 

ontwikkelingspsychologische fasenmodel vergelijke men Thomae (196I), Emmerich 

(1968) en Kohlberg (I969). 

Haast het begrip continuïteit-discontinuïteit stelde Emmerich (Ι96Ό het be

grip (inter)individuele stabiliteit. Er is sprake van interindividuele stabi

liteit wanneer een subject zijn relatieve positie ten opzichte van andere sub

jecten in een populatie gedurende een bepaalde periode in de levensloop hand

haaft. Tegenover stabiliteit stelde Emmerich (1961*) instabiliteit. 

De vier mogelijke combinaties van (dis)continuïteit en (in)-stabiliteit gaf 

Emmerich (іЭб1
*, p. 312) weer in een analyseschema. In de loop van de ontwikke

ling kunnen alle vier de combinaties zich voordoen. Er is sprake van continuï

teit en stabiliteit wanneer een: "... consistent ordering of individual diffe

rences with respect to some attribute" (gedragsdimensie) optreedt (Emmerich 

196 , p. 250). Wanneer deze rangordening van de individuele verschillen met 

betrekking tot een gedragsaspect in sterke mate varieert, is er sprake van in

stabiliteit. In de praktijk is er vrijwel nooit sprake van perfecte stabili

teit, maar van graduele (in)stabiliteit. 
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Ι.ί.1.3 Intra-individuele stabiliteit 

Martin (іЭб
1
*) ging bij de bestudering van de stabiliteit van het gedrag uit 

van de intra-individuele stabiliteit van het gedrag. Om intra-individuele sta

biliteit vast te stellen, stelde Martin per tijdstip van meting per subject 

een profiel op van de scores die het subject op een aantal dimensies van sociaal 

interactief gedrag werden toegekend. Vervolgens vergeleek hij de stabiliteit of 

instabiliteit van de verkregen profielen op verschillende momenten van meting. 

Martin spreekt in dit verband van 'constantie' en stelt dit begrip polair te

genover verandering. 

I.U.I.U Stabiliteit en consistentie 

De term consistentie wordt door een groot aantal onderzoekers als synoniem 

van het begrip stabiliteit gebruikt (vgl. Yarrow I96U). Enkele auteurs gebrui

ken het begrip consistentie echter in een andere zin. Bloom (I96I1) gebruikte 

consistentie in samenhang met de continuïteit en geeft met de term consistentie 

de betrouwbaarheid over tijd van het meetinstrument weer, waarmee stabiliteit 

en verandering worden vastgesteld (p. 133). Emmerich (196ч) gebruikte het be

grip consistentie om de stabiele onderlinge relatie van een aantal gedragsdi

mensies over tijd of de intra-individuele stabiliteit aan te duiden. De term 

'consistentie' zal in deze samenhang in het bijzonder worden gebruikt om aan 

te geven dat een persoon die een bepaalde respons gebruikt eveneens soortgelij

ke responsen gebruikt (consistentie over soortgelijke responsen) evenals de 

waarschijnlijkheid dat een respons die in een bepaalde situatie optreedt in 

andere situaties eveneens optreedt (transsituationele consistentie van gedrag). 

Maccoby en Masters (1970) formuleerden de vraag naar de consistentie van afhan

kelijk gedrag als volgt (1) "Does a child who frequently displays one kind of 

dependent behavior (e.g., seeking physical contact with an adult) also fre

quently display other kinds of dependent behavior (e.g., seeking attention, 

or being upset over separation)? (2) Is a child who frequently displays a gi

ven kind of dependency behavior in one situation likely to show this same kind 

of behavior in a variety of other situations and toward a variety of other tar

gets?" Wanneer het de samenhang van een respons met zichzelf over verloop van 

tijd betreft zal bij voorkeur de term 'stabiliteit' gebruikt worden. 
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1.U.1.5 Stabiliteit en кепегаіізегіпк van gedrag 

Het begrip generalisering stamt uit de leertheorieën. Wanneer een subject 

een nieuwe stimulus-respons-contingentie heeft gevormd kan het de verworven 

respons onder bepaalde voorwaarden naar overeenkomstige situaties, respons-

klassen of stimuli generaliseren. Bv. een zekere mate van gegeneraliseerde 

imitatie werd vastgesteld over uiteenlopende stimuli (Baer & Sherman I96I4; 

Metz 1965; Lovaas, Berberich, Perloff & Schaeffer I966) en over uiteenlopende 

modellen (Masters & Morris 1971)· Anderzijds discrimineert het subject tussen 

stimuli, responsen en situaties die een divergerende betekenis voor het sub

ject hebben. Wanneer een stimulus-respons-contingentie gegeneraliseerd wordt 

treedt consistentie en/of stabilisering van dit gedrag op. Discriminatie van 

deze stimulus-respons-contingentie ten opzichte van stimuli, responsen en si

tuaties die in de beleving van het subject divergeren, is voorwaarde voor de 

specificiteit van het gedrag. Onderzoek naar de generalisering van gedrag is 

nog betrekkelijk incidenteel en heeft tot nu toe meestal tamelijk korte pe

rioden bestreken, bv. van één week tot zes maanden. Stabilisering van het ge

drag wordt vanuit leertheoretisch gezichtspunt ook wel beschouwd als resis

tentie tegen extinctie. Resistentie tegen extinctie wordt vaak vastgesteld na 

gedragsmodificaties om het long-term effect van de gedragsbeïnvloeding weer 

te geven. 

1.Ц.1.6 Stabiliteit en verinnerlijking 

Aronfreed (І96 ) en Hoffman (19T0) gebruikten het begrip verinnerlijking of 

'internalization' om de stabilisering van normatief gedrag te beschrijven. A-

ronfreed definieert verinnerlijking als de persistentie van geleerd gedrag, 

ofwel de weerstand (resistentie) tegen extinctie. Resistentie tegen extinctie 

hangt onmiddellijk samen met de directe gevolgen van het gedrag of de aard van 

de reinforcement. Het effect van reinforcement bij de verinnerlijking van nor

matief gedrag wordt in sterke mate bepaald door cognitieve determinanten. Bij 

de cognitieve gedragscontrole relateert het subject de gevolgen van het gedrag 

aan een continuum van interne versus externe oriëntatie. Er is sprake van een 

overwegend externe oriëntatie, wanneer gedrag gereguleerd wordt door zich de 

(sociale) gevolgen van een daad voor te stellen (bv. beloning en straf voor 

het individu zelf). Bij overwegend interne oriëntatie van de cognitieve gedrags

controle ligt de nadruk op de gevolgen van het gedrag, die geen directe conse-
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quenties voor het individu zelf hebben, bv. gedragscontrole gebaseerd op prin

cipes van rechtvaardigheid en ethiek (vgl. ook Kohlberg I969)· In deze benade

ring van gedragsstabilisenng kennen Aronfreed en Hoffman een belangrijke rol 

toe aan cognitieve mediatieprocesser. Andere auteurs, zoals Gewirtz (1969), 

wijzen cognitieve processen af als verklaring van dergelijke generalisenngs-

processen. 

1.ί>.2 Stabiliteitsonderzoek en researchstrategie 

Vergelijking van de treKtheoretische en de sociale gedragstheoretische re

searchstrategie er onderzoekstechnieker bij de benaaermg vai Yet stabiliteits

onderzoek wijst erop, dat de onderzoeksresultaten bij beide benaderingswijzen 

zeer sterk van elkaar zullen divergeren. 

1.U.2.1 De trektheoretische researchstrategie 

Vanuit de trektheoretische benadering wordt getracht in correla-;iestudies 

een zo hoog mogelijke stabiliteit vast te stel_en. Eij onderzoen van cognitie

ve of prestatiedimensies oerusten de stabiliteitscoefficierten op performale 

onderzoeksgegevens. Bij onderzoek van sociale en persoorlijKheidsdimersies 

wordt in het algemeen gebruik gemaakt var directe observatie van "iet gedrag ei 

van beoordelingen van het gedrag. De meest gebruikte beoordelingstechneken 

zijn ratings, Q-sorts, vragenlijsten en beoordelingsschalen. Bij beoordelngs-

techmeken wordt het gedrag beoordeeld door het subject zelf of door een ar

der, die het subject goed kent. Meestal wordt bij gedragsbeoordelingen het te 

beoordelen gedrag geformuleerd in termen van de situatie, bv. bij de volgende 

uitspraak "Geeft hij gauw toe, wanneer eer ander k^nd bl-jft aardnngen'"
1
. In 

dergelijke uitspraken moet de beoordelaar echter over situaties generaliseren. 

Op deze wijze wordt een gedragsaspect in zijn a^geireenheid in de beoordeling 

weergegeven. In veel gevallen wordt bij beoordelingen afgezien van deze summie

re situationele bepaling, bv. bij ratings waarbij het gedrag als zodanig wordt 

beoordeeld. Diverse onderzoekers hebben kunnen aartonen dat de factorstructuur 

die resulteert uit dergel.jke beoordelingen de sociale stereotypen en dimensies 

in de opvattingen van de beoordelaars representeert (D'Andrade I965, Loehlin 

1961, 1967, Mulaik 19б1(, Passim & Norman 1966). 

In beoordelingstechnieken wordt derhalve een globale indruk van het gedrag 

weergegeven. De beoordelaar geeft zijn opvatting over het gedrag van de beoor-
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deelde weer. Deze opvatting kan hij ontlenen aan het doorsneegedrag, dat 

hij bij de beoordeelde ziet, aan saillante kenmerken van het gedrag van 

de beoordeelde, aan de indrukken die h-j uit de meest recente contacten 

met de beoordeelde heeft gehad of aan de opvattinger die er in de omgeving 

van de beooordelaar over het gedrag van de beoordeelde heersen. Daarnaast 

kunnen kenmerken van de beoordelaar in de beoordeling meespelen. Ook bij 

zelfbeoordelirgen ligt het voor de hand, dat het zelfconcept en de opvat

ting over het eigen gedrag een rol spelen. Bij de beoordeling van het ge

drag van een ander of van zichzelf kunnen verder beooraelaarsfouten als 

halo-effect, centrale tendentie, mildheid e.d. var invloed zijn. 

Behalve van beoordelingstechnieken wordt bij het trekonderzoek gebruik 

gemaakt var directe gedragsobservaties. Observatie van sociale interactie 

wordt vaak toegepast m een gestructureerde of natuurlijke veldsituatie. 

De ODservatie kan globaax zijn, waarbij op het moment of onmiddellijk na 

het moment waarop het gedrag zich vcltre-rt zoveel mogelijk het (totale) 

gedrag ir algemene bewoordingen wordt weergegeven. De observatie kan ook 

gesystematiseerd zijn, waarbij een gedragsaspect volgens bepaalde, van te 

voren opgestelde, categorieën wordt geobserveerd. Gedragsobservaties zijn 

specifieker dan gedragsbeoordelingen. Bij gedragsobservaties wordt concreet 

gedrag geregistreerd. Tevens is het mogelijk bij gedragsobservaties concre

te situationele variabelen ir de observatie te betrekken en het gedrag in 

samerhang met deze situationele variabelen te analyseren (vgl. Bijou et al. 

1969). 

Gedragsbeoordelingen en gedragsobservaties hebben een verschillende in

vloed op correlatiecoëfficiënten. Naarmate de gedragsobservaties minder 

concrete gedragingen renresenteren, zullen de correlatiecoëfficiënten dich

ter die van gedragsbeoordelingen benaderen. Over het algemeen zullen cor

relatiecoëfficiënten als indices voor de consistentie en stabiliteit van 

net gedrag hoger zijn bij gedragsbeoordelingen dan bi0 gedragsobservaties 

(vgl. Emmerich ідб1*, 1966). Dit is het gevolg van de geringere gevoelig

heid van gedragsbeoordelingen voor fluctuaties in het gedrag. In de gedrags

beoordeling wordt afgezien van concrete fluctuaties m het gedrag en de si

tuatie. Opvattingen over het gedrag zijn minder gevoelig voor veranderingen 

dar. het gedrag op zich. Alleen wanneer observatiecategorieën zeer concreet 

zijn geformuleerd en de observaties met voldoende precisie worden uitgevoerd 
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zullen de waarnemers in staat zijn het gedrag concreet weer te geven. Aangezien 

treiconderzoek nog slechts zelden gebaseerd is op dergelijke concrete en precíe

se gedragsobservaties, maar integendeel op globale technieken die afzien van 

concrete fluctuaties in het gedrag ет in de situatie, kan worden gesteld, dat 

trekonderzcek gericht is op het vinden van stabiliteit in het gedrag en rela

tief orgevoelig is voor veranderingen -n het gedrag. 

1.U.2.2 De scciale-gedragstheoretische research-strategie 

Terwijl de trektheoretische benadering in het algemeen gericht is op het 

vaststellen var stabiliteit en consistent.e in het gedrag -s de rcsearchstra-

tegie van de sociale gedragstheorie eerder gerecht op het onderzoek van gedrags

veranderingen en de wetmatigheden die gedragsveranderingen kunnen verklaren. De 

socia_e gedragstheoretici ontlenen hun onderzoe-csgegevers vooral aan experinen-

ten. In experimenten wordt de onafhankelijke variabele ingevoerd om na te gaan 

in hoeverre de afhankelijke variabele onder irvloed van de onafhankelijke ver

andert. Experimenteel onderzee* gericht op het vaststellen van stabiliteit is 

vrijwel onmogelijk. Men kan bv. slechts moeilijk nagaan in noeverre een een-

Tiaal gevormd gedragspatroon ondanks manipulatj.es van situationele of stimulus-

vanabelen stabiel blieft. Fet is bj.j deze procedure ni. moeilijk uit te maken 

in hoeverre het uitblijven van gedragsveranderingen moet worden toegeschreven 

aan de geringe werking van de zg. experimentele manipulaties of aan impliciet 

gebleven variabelen, die het gedrag in stand houden. 

Bij het stabi^isenngsc-derzoe* vanuit de socia_e gedragstheorie gaat men 

meestal als volgt te werk. Het onderzoek wordt gekenjrerkt door een korte expe

rimentele fase, waarin de onafhamcelijke variabele wordt ingevoerd en een test

fase die meestal zonder uitstel volgt op de experimentele fase. In uitzonderings

gevallen is er meer dan enkele dagen of een week tussen de experimentele fase en 

de testfase. Alleen bij onderzoek naar beïnvloedingsprogramma's die gewoonlijk 

plaats vinden bij individuele persoden wordt het beïnvloedingsprogramma gedu

rende enkele dagen of weken volgehouden en beslaat de testfase ook meerdere da

gen of weken. Bij onderzoekingen naar de stabilisering van het effect dat m 

de experimentele fase tot stand gebracht is, wordt nooit gebruik gemaakt van 

experimentele procedures. In plaats daarvan wordt een nauwkeurige observatie

techniek of een toets voor het onderzochte effect gebruikt, meestal dezelfde, 

die in de testfase vlak na het experiment gebruikt wordt. Als index voor stabi-

http://manipulatj.es
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lisering wordt een stabiel (significant) verschil gehanteerd tussen de experi

mentele en de controlegroep(en) of ook wel inspectie van de curves waarin het 

verloop van het gedrag is uitgezet. Deze laatste methode wordt vaak gebruikt 

bij intrasubject vergelijking (vgl. Patterson, Littnan & Bricker I967; Bijou 

et al. 1969). 

Stabiliseringsonderzoek vanuit de sociale gedragstheoretische benadering be

slaat over het algemeen slechts een korte tijdsperiode variërend van enkele 

dagen tot een half jaar. Bandura en Mischel (I965) spraken in hun onderzoek 

naar de invloed van het gedrag van een model op het zelfbeloningsgedrag van 

kinderen van 'generalisering' van het door het model getoonde zelfbeloningsge

drag, toen ze in een posttest na verloop van één maand het effect van modelge

drag bij de experimentele groep in vergelijking met de controlegroep nog in 

sterkere mate aanwezig aantroffen. Hicks (1965) voerde na zes maanden een post

test uit om na te gaan in hoeverre kinderen agressief gedrag, dat hun door een 

model zes maanden van tevoren was gedemonstreerd nog zouden vertonen. De proef

personen werden bij de posttest opnieuw geobserveerd in dezelfde kamer met het

zelfde spelmateriaal zonder het model opnieuw gezien te hebben. Na een half 

jaar bleken de kinderen van de experimentele groepen aanzienlijk minder agres

sief gedrag te vertonen, dan onmiddellijk na het zien van het modelgedrag, 

maar in één conditie nog steeds significant meer dan de controlegroep. Parke 

en zijn medewerkers hebben onderzoek verricht naar de stabiliteit van wat zij 

noemen internalisering van de inhibitie van overtredingsgedrag. De langste pe

riode waarover zij deze internalisering onderzocht hebben was één week. Uit de 

onderzoeksgegevens leidde Parke (1968) af, dat internalisering niet zonder meer 

optrad, maar in samenhang met andere factoren. Volgens zijn bevindingen zouden 

bv. oudere kinderen gevoeliger zijn voor algemene regels bij de controle van 

het gedrag dan jongere, omdat oudere kinderen in sterkere mate gebruik maken 

van verbale mediatie bij de controle van hun gedrag. De verbale mediatie zou 

volgens Parke (I968) grotere stabiliteit van responsinhibitie bij overtredings

gedrag in de hand werken. 

Ook bij beïnvloeding van het gedrag met behulp van de principes van de soci

ale gedragstheorie wordt getracht stabilisering van de effecten van de beïn

vloeding te bewerkstelligen. Bij gedragsbeïnvloeding wordt echter een andere 

procedure toegepast dan bij het experimentele onderzoek. Verandering en stabi

lisering van het gedrag worden bij gedragsbeïnvloeding vastgesteld met behulp 
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van intrasubjeet-vergeldjkng. 

In de eerste fase of de zg. 'baseline'-fase wordt geobserveerd in welke ma

te een bepaalde, nauw omschreven respons of responsklasse optreedt en door 

welke respons-coitingenties de respons in stand geiouden wordt. Vervolgens 

worden de respons-contingenties of situationele variabelen gewijzigd waarna 

opnieuw wordt geobserveerd m welke mate de respons optreedt. Soms worden in 

een derde fase de oorspronkelijke respois-cortx gent_es weer ingesteld om na 

t·- gaan of de effecten van de gedragsverandering inderdaad moeten worden toe-

gesclreven aan de gewijzigde respons-contingenties. In eer v_erde fase, die 

meestal _angere t̂ -jd beslaag, worden opnieuw de gewijzigde respons-contingenties 

ingesteld en wordt geobserveerd in hoeverre de veranderingen, die de probleem-

respons of -responsklasse order iivloed van de wijzigingen in de respens-con-

tingenties heeft ondergaan, stabiliseren. 

Evenals bij sociaal-leertheoretisch stabiiisenngsonderzoek beslaat de tijds

periode waarover onderzoek naar de stabilisering van het effect van sociale ge

dragsmodificatie wordt verricht meestal s_echts één week tct zes maanden. Bij 

gedragsmodificatie wordt echter het uitblijven van de Klachten over het probleem

gedrag vaak genanteerd als index voor het stabiliseren van de gewijzigde res

pons. Voor net vaststeller van de stabilisering van gedrag lijKt dit echter een 

onvoldoende criterium. 

De irtrasubject-expermenten die bij ged^agsmodif-catie werden toegepast ver

schillen m een ander opzicht van het overige experimenteel onderzoek. Bij in

trasubj ect-experimerten wordt nl. gecontroleerd m hoeverre de stabilisering 

van het gedrag optreedt onder invlced van situationele variabeler bv. de mate 

waarin bepaalde respons-contingenties optreden. Wanneer daarentegen bij socia

le gedragstheoretische experimenten in een posttest enige tijd nadat de invloed 

van de experimentele variabele is uitgeschaseld stabi_isering var het in het ex

periment teweeg gebrachte effect wordt onderzocht is hierbij waarschijnlijk geen 

sprake van goed stabiliteitsonderzoek. De invloed van de situatie die tijdens 

het experiment de gewijzigde respons tot stand gebracht heeft wordt in de pe

riode tot het naonderzoek met nader gecontroleerd. De werking van de experi

mentele varxabele kan nl. in de periode tusser de experimentele fase en de post

test door interfererende variabelen worden verstoord. Dit is zelfs waarschijn

lijk wanneer men bedenkt dat een experimentele procedure meestal weinig verwant

schap heeft met de alledaagse situatie waarin een subject verkeert en dus wej,-



Het vaststellen van stabiliteit 37 

nig realiteitswaarde heeft waardoor zijn invloed op het gedrag na het experi

ment snel zal verdwijnen. Meestal zullen in een experiment tot stand gebrach

te effecten dan ook vanzelfsprekend geringe stabilisering vertonen. Bij der

gelijk stabiliseringsonderzoek waarbij in de periode die ligt tussen de eer

ste testfase en de posttest de situationele variabelen die voor het onderzoch

te gedrag relevant geacht moeten worden niet onder controle worden gehouden, 

zondigt de sociale gedragstheoreticus als het ware tegen zijn eigen principes. 

Er is nog een tweede reden waarom het follow-up onderzoek na een experiment 

niet als goed stabiliteitsonderzoek kan worden beschouwd. In het voorafgaande 

werd immers gesteld dat stabiliteit van een gedragskenmerk slechts kan worden 

uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt tussen de scores op eenzelfde gedrags

aspect dat bij dezelfde proefgroep op twee verschillende momenten is vastge

steld. De stabiliteit in het verschil in de scores op een gedragsaspect tus

sen de experimentele en de controlegroep over verloop van een postexperimen

tele periode kan ir. het gunstigste geval slechts informatie verschaffen over 

de mate van stabilisering van het onderzochte gedrag, maar niet over de inter-

individuele stabiliteit in dat gedrag. 

1.5 Conclusie 

In deze studie zullen we ons vooral bezighouden met het vaststellen van in-

terindividuele stabiliteit. Als index voor de interindividuele stabiliteit 

geldt de correlatie van een gedragskenmerk met zichzelf op twee verschillende 

tijdstippen vastgesteld bij dezelfde onderzoeksgroep. Wanneer deze correlatie 

hoog is, is het onderzochte gedragsaspect in hoge mate stabiel; wanneer de cor

relatie laag is, is er sprake van instabiliteit van het onderzochte gedrag. 

Stabiliteit van gedrag kan samengaan met gedragsverandering. Wanneer er over 

verloop van tijd bij de proefpersonen in de onderzochte g^oep een lineaire 

verandering optreedt in de intensiteit van het onderzochte gedrag wordt over 

die periode een hoge stabiliteitscoëfficiënt vastgesteld terwijl de gemiddel

de intensiteit van het gedrag over die periode toe- of afneemt. Een dergelijke 

lineaire verandering kan bv. in de loop van de ontwikkeling optreden of onder 

invloed van gerichte gedragsmodificatie. Er kan derhalve over dezelfde perio

de sprake zijn van verandering en van stabiliteit van het gedrag. Wanneer door 

een aantal onderzoekers stabiliteit van het gedrag dan ook wordt beschouwd als 

tegenpool van gedragsverandering wordt deze gedragsverandering opgevat als niet 
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lineaire toe- of afname in de intensiteit van een gedragskenmerk. Ook toeval

lige fluctuaties of variabiliteit in het gedrag als gevolg van meetfouten of 

niet-identificeerbare bronnen kunnen als zodanig worden beschouwd. 

Een eerste voorwaarde om stabiliteit in het gedrag te kunnen vaststellen, be

staat hierin, dat ir. het gedrag specifieke responsen, respons-klassen of gedrags

dimensies kunnen worden onderscheiden, die over verloop van tijd uniform vast-

stelbaar zijn. De uniformiteit waarmee dergelijke gedragsdimensies of respons

klassen waarneembaar zijn, hangt direct samen met de nauwkeurigheid waarmee de

ze respons-klassen gedefinieerd kunnen worden. Bloom (196¡0 noemt dit de consis

tentie van het gedrag, terwijl Emmerich (1961+) spreekt van de continuïteit. Em

merich (I96I*) stelde continuïteit van eer. ge drags dimensie tegenover discontinuï

teit. In onze opvatting is stabiliteit van het gedrag echter niet vast te stel

len, wanneer er sprake zou zijn van discontinuïteit in het gedrag. Wanneer er 

sprake zou zijn van discontinuïteit van het gedrag hebben we te maken met twee 

verschillende responsklassen of gedragsaspecten. Volgens Emmerich (196!*) kan 

stabiliteit en discontinuïteit van gedrag samengaan. Deze situatie zou zich voor

doen wanneer een correlatie wordt vastgesteld tussen een gedragsdimensie die on

derzocht wordt op tijdstip Τ en een andere gedragsdimensie die bij dezelfde 

proefgroep wordt onderzocht op tijdstip Τ , "... where there is individual sta

bility on differing attributes" (p. 313). Het door Emmerich genoemde geval 

waarin discontinuïteit en stabiliteit samengaan zou men ook eenvoudiger kunnen 

weergeven, nl. als twee onderling correlerende gedragsdimensies of respons-ca

tegorieën die op verschillende tijdstippen vastgesteld zijn. Om te kunnen verkla

ren dat er ondanks discontinuïteit sprake is van stabiliteit postuleert Emmerich 

een fundamentele structuur die de basis vormt voor de correlerende responsklas

sen. De voorbeelden die Emmerich geeft berusten echter op post hoc interpreta

ties uit onderzoeksdata. 

Pas wanneer de functionele relatie tussen de op moment T. en op moment Tp on

derzochte gedragskenmerken empirisch is vastgesteld kan men de gevonden correla

tie interpreteren als een stabiliteitsindex. Bv. wanneer men heeft kunnen vast

stellen welke procesen bij de onderzochte populatie een verschuiving in de in

tensiteit van de op moment Τ en moment Τ onderzochte gedragsdimensies hebben 

bewerkstelligd. In dat geval is er echter geen sprake meer van discontinuïteit 

tussen de op moment T. en Τ onderzochte gedragsdimensies. 

Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de tegenstelling tussen fenoty-
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pische en genotypische stabiliteit (Bronsor 1967. Kagan I969, ρ. 9θ3 e.v.) 

en tussen fenotypische en dynamische stabiliteit (Yarrow Ь Yarrow I96
1
», L. 

Yarrow 19ο!*, p. 69). Zoals reeds eerder werd uiteengezet verwijst fenoty

pische stabiliteit naar de stabiliteit van hetzelfde manifeste gedrag ter

wijl dit gedrag op beide mcnenten waarop het wordt vastgesteld uiteenlopen

de fundamentele structuren represerteert. Dynamische of genotypische stabi

liteit verwijst naar de stabiliteit var meer fundamertele continue gedrags

dimensies, die stabiel blijven, terwijl de manifeste uitingen van deze di

mensies eventueel veranderirgen kunnen ondergaan. Deze auteurs hanteren de 

door hen voorgestelde begrippen om het verschijnsel van de verschuiving van 

stabiliteit in de ere respons-klasse naar een ardere in de loop van de ont

wikkeling - de zg. 'developmental transformation' - te kunnen verklaren. 

Het gebruik van de termen ferotypische en genotypische stabiliteit is 

echter misleidend omdat maar al te gemakkelijk associaties gelegd worden 

met de biologische betekenis van deze begrippen. Een dergelijke overname 

van begrippen uit andere disciplines, waarbij bovendien een andere beteke-

n s aar de begrippen wordt toegekerd dan ze oorspronkelijk hadden, werkt ver

warrend. Een tweede meer principieel bezwaar tegen de wijze waarop deze be

grippen gebruikt worden bestaat hierin dat ze gebaseerd zijr op het trektheo-

retische persoonlijkheidsmodel. Bv. de interpretatie van de samenhang tussen 

vroeg-kinderlijk agressief gedrag en competitiegedrag m de vroege volwassen

heid als genetische stabiliteit (Kagan 1969) is alleen mogelijk wanneer men 

de persoonlijkheidsdimensie agressiviteit postuleert die zich direct of ge

modificeerd op stabiele wijze m het gedrag manifesteert. De oorzaak van de 

stabiliteit wordt gelocaliseerd in de persoonlijkheidsdimensie agressiviteit. 

Dit bezwaar geldt mutatis mutandis voor alle voorbeelden die Kagan (1969) m 

zijn referaat vermeldt. De betreffende persoonlijkheidsdimensie bepaalt of 

stabiliteit in het gedrag kan worden vastgesteld. Situationele, gedragscon-

tingente en rijpingsvanabelen hebben slechts invloed op de wijze waarop de 

trek zich in het gedrag manifesteert. Een derde probleem van het begrip gene

tische stabiliteit bestaat hierin dat stabiliteit van fundamentele gedrags

structuren wordt gepostuleerd op basis van correlaties tussen verschillende 

gedragskenmerken die op verschillende tijdstippen bij dezelfde proefgroep 

worden vastgesteld. Tot een dergelijke stabiele samenhang wordt meestal beslo

ten op basis van de theoretische samenhang tussen de onderzochte gedragsvan-
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abelen. De mate waarin dergelijke gedragskeroierken de betreffende fundamente

le structuur valide representeren wordt op basis van 'face validity' vastge

steld. Evenmin wordt verklaard waarom er wel een stabiele samenhang bestaat 

tussen sommige indicatoren die de fundamentele structuur representeren, ter

wijl die stabiele samenhang tussen andere indicatoren ontbreekt. 

Het moge duidelijk zijn dat de kritiek op de trektheoretische interpretatie 

van gedragsstabiliteit zoals die ook tot uiting komt in het werk van Emmerich 

en Kagan geen ontkenning inhoudt van het voorkomen van transformaties ir. de 

loop van de ontwikkeling. De sociale gedragstheoretici hebben echter aangetoond 

dat transformaties van het gedrag in de loop van de ontwikkeling in aanzienlij

ke mate moeten worden toegeschreven aan verschuivingen in de adaptatie van een 

bij een individu bestaand gedragspatroon aan de situationele constellatie of 

aan respons-contingente reinforcement. Bv. negeren of aversieve controle door 

de moeder van een bepaalde 'attachment'-respons, bv. vastklampen aan de moe

der, er. positief reinforceren van een andere 'attachment ' -respons kan tot ge

volg hebben dat er een transformatie in het kttachment'-gedrag optreedt na ver

loop van een bepaalde periode. Ook fasetypische verschuivîîlgen in bepaalde ge

dragspatronen (vgl. Kohlberg I969, Emmerich 1968) kunnen worden geïnterpreteerd 

als transformaties in de ontwikkeling, bv. als de adaptatie van een bepaald ge

dragspatroon aan de interactie van in- en externe processen waaraan het indivi

du is blootgesteld. 

Deze discussie van het transformatiebegrip vestigt de aandacht op de situa

tie als determinant van gedragsstabiliteit. Het zijn vooral de sociale gedrags

theoretici geweest, die deze nadruk op de situatie hebben gelegd. Bij sociaal 

interactief gedrag wordt de situatie in aanzienlijke mate bepaald door de inter

actie-partners. Niet alleen de fysieke kenmerken van de situatie (setting) zijn 

relevant voor het onderzoek van de stabiliteit van het gedrag, maar vooral die 

kenmerken in de situatie die de instandhouding of de extinctie van het gedrag 

bewerkstelligen. Bij het stabiliteitsonderzoek moeten we derhalve niet alleen 

beschikken over de mogelijkheid om een respons-klasse nauwkeurig te registreren 

of te observeren. Ook moeten we in staat zijn om het reinforcerend karakter, dat 

de situatie voor de onderzochte dimensie heeft, in observeerbare eenheden te o-

perationaliseren en te registreren. 

Wanneer we de situatie als determinant voor het stabiliseren van gedrag in 

de beschouwing betrekken, wordt bij het voorbeeld van de 'developmental trans-
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formation' duidelijk, dat een respons-klasse over verloop van tijd bv. als 

gevolg van negatieve respons-contingente reinforcement kan verdwijnen, ter

wijl een andere respons-klasse onder invloed van positieve respons-contin

gente reinforcement kan stabiliseren. Op grond van de aard van de negatieve 

en positieve reinforcement, waardoor beide respons-klassen werden beïnvloed, 

is het gerechtvaardigd in zo'η geval te spreken van een 'developmental trans

formation' . 

De sociale gedragstheoretische benadering lijkt niet zozeer gericht op het 

vaststellen van stabiliteit in het gedrag als zodanig, als wel op de verhel

dering van de processen die stabilisering van het gedrag bevorderen of tegen

werken. Gedragsbeïnvloeding vanuit de sociale gedragstheorie vormt hierop 

een uitzondering. De procedures van gedragsbeïnvloeding wijken af van de in 

proces-onderzoek gebruikte research-strategie. Gedragsbeïnvloeding is bo

vendien gericht op het onderzoek van de stabilisering van veranderingen. Dit 

laatste heeft de gedragsbeïnvloeding vanuit de sociale gedragstheorie gemeen 

met de trektheoretische stabiliteitsonderzoeken. De wijze waarop de stabili

sering van gedrag wordt geregistreerd, verschilt echter aanzienlijk bij bei

de benaderingen. Bij gedragsbeïnvloeding wordt gebruik gemaakt van nauwkeuri

ge registratie of observatie van eenduidig waarneembare gedragseenheden en 

niet van globale gedragsbeoordelingen. Een tweede verschilpunt bestaat hierin, 

dat bij gedragsmodificatie vanuit sociaal gedragstheoretisch gezichtspunt be

halve het gedrag als zodanig de situationele en gedragscontingente variabe

len in de observatie betrokken blijven. 

Een laatste belangrijk verschilpunt tussen het stabiliteitsonderzoek van de 

trektheoretische en de sociale gedragstheoretische benadering bestaat in de 

tijdsduur waarover stabiliteit van het gedrag wordt vastgesteld. Terwijl sta

biliteitsonderzoek vanuit de trektheoretische benadering soms meerdere jaren 

tot decennia omvat, strekt het stabiliteitsonderzoek vanuit de sociale gedrags

theoretische benadering zich hoogstens over een aantal maanden uit. Men zou 

daarbij kunnen stellen, dat stabiliteit over jaren een geheel ander soort sta

biliteit is als stabiliteit over enkele maanden. Tot nu toe is bij onderzoek 

een dergelijk verschil in short-term en long-term stabiliteit echter nog niet 

aan de dag getreden, terwijl tevens de theoretische fundering ontbreekt. 

Samenvattend kunnen we stellen dat kenmerken van de trektheoretische en de 

sociale gedragstheoretische benadering bij het stabiliteitsonderzoek elkaar 
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kunnen aanvullen. Zoals gezegd ligt het zwaartepunt van het stabiliteitsonder

zoek vanuit de sociale gedragstheorie in het onderzoek van het stabiliserings

proces en de wetmatigheden die stabiliteit van het gedrag in standhouden of 

doen verdwijnen. In het trektheoretische stabiliteitsonderzoek is vooral de 

nadruk gelegd op het vaststellen van stabiliteit in het gedrag. Voor toekom

stig onderzoek naar stabiliteit zijn daarom de volgende punten van belang. 

1. Vaststelling van de te onderzoeken responsen of respons-categorieën en/of 

operationalisering van de te onderzoeken gedragsdimensie. De keuze van het te 

onderzoeken gedrag dient te geschieden vanuit een theoretische visie op het 

te onderzoeken gedrag. Men vergelijke hiervoor de werkwijze bij de keuze van 

gedragscategorieën bij het 'attachment'-onderzoek in het volgende hoofdstuk. 

2. Vaststelling en operationalisering van de determinanten in de situatie 

die deze respons-categorieën in stand houden of kunnen doen verdwijnen. Uit 

theoretische achtergronden of empirische gegevens kunnen aanwijzingen worden 

ontleend voor de keuze van de te onderzo'eken situationele kenmerken. Bv. de 

bevindingen van Charlesworth en Hartup (196?) geven duidelijke richtlijnen 

welke situationele variabelen relevant geacht kunnen werden bij het onderzoek 

naar de stabiliteit van sociaal interactief gedrag van kleuters in de veldsi-

tuatie. 

3. De operationalisering moet geschieden in nauwkeurig observeerbare gedrags-. 

eenheden, bv. objectief observeerbaar gedrag of performance-gedrag in een ge

standaardiseerde situatie. Aan de betrouwbaarheid en de validiteit van derge

lijke gedragsunits moeten hoge eisen worden gesteld. 

1». Er moet vervolgonderzoek plaatsvinden over langere tijd bij dezelfde sub

jecten, zo mogelijk in dezelfde omstandigheden. Dergelijk onderzoek kan plaats

vinden in een gestandaardiseerde setting, maar evenzeer in de veld-setting. 

Uit het vervolg van deze studie zal echter blijken, dat controle van situatio

nele variabelen in de veld-setting aanzienlijke problemen met zich meebrengt. 

5. Bij stabiliteitsonderzoek van sociaal gedrag moet waarschijnlijk veel be

tekenis worden toegekend aan het gedrag dat in de interactie voorafgaat en 

volgt op het onderzochte gedrag. Zo mogelijk dienen de gegevens derhalve se

quentieel te worden geanalyseerd waarbij opeenvolgende eenheden in het gedrag 

van de onderzochte en de interactiepartners in wisselwerking met elkaar worden 

geanalyseerd. 

Bij een dergelijke omschrijving zijn gedragsdimensies of responscategorieën 
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nauwelijks meer te vergelijken met de traditionele trekken. Het onderzoek be

hoeft echter niet beperkt te blijven tot atomaire gedragsunits. Bij de analy

se kan men atomaire gedragsunits en kenmerken in de situatie op theoretische 

basis tot meer moleculaire of molaire gedragsdimensies samenvoegen of langs 

statistische weg clusteren (vgl. Patterson, Littman & Bricker 1967; Emmerich 

196^, 1966; van Hooff 1971). Dergelijke respons-categorieën en gedragsclusters 

hebben echter slechts een descriptieve betekenis. 



Hoofdstuk 2 

STABILITEITSONDERZOEK VAN SOCIALE INTERACTIES BIJ 

KLEUTERS LITERATUUROVERZICbT 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal literatuur betreffende het statuliteitsonderzoek van 

soc_ale irteracties van kinderen tot ca. zes jaar worder Ъезргокеч. Daarb-j 

zullen we een indelirg volgen in de literatuur overeenkomstig een aantal as

pecten van het sociaal interactief gedrag. De verderop gebruikte begrippen 

om dergelijke aspecten van interactief gedrag te omschrijven, Ъ . altruïsme, 

domirantie, agressie e.d. diener n_et opgevat te worden als trekbenamingen 

met gedragsverklarende of determinerende waarde, тіааг als termen om een aar

tal gedragingen waarvan verwacht wordt of waarvan empirisch is aangetoond 

dat ze onderling een samenhang vertonen, samen te vatten. Alleen stjdies die 

short- of long-term follow-up onderzoek betreffen zullen in het overzicht 

worden opgenomen. Cross-sectioneel onderzoek of onderzoek dat berust op re

trospectieve data zoals anamnestische gegevens Valien buiten dit overzicht 

omdat zij geen informatie over stabiliteit van sociaal -rteractief gedrag als 

zodanig verschaffen. 

Sociaal interactief gedrag wordt hierbij beperkt tot dat gedrag van een per

soon dat afgestemd is op het gedrag van êén of meer anaere personen, zodat er 

sprake is van een wederzijdse beïnvloeding, bv. gedrag van een kind met één 

of meer leeftijdgenoten en/of volwassenen. In dit onderzoek wordt de term so

ciaal interactief gedrag gebruikt om het gedrag aan te duiden van een indivi

dueel kind dat interacteert met een of meer andere kinderen of volrfassenen. 

Het betreft dus geen onderzoek naar de interactie van twee of meer personen 

als zodanig, maar gedragskenmerken van één van de interacterende personen als 

individu. De onderzoeksgegevens worden echter ontleend aan de interactiesitu

atie. Van moment tot moment is er sprake van opeenvolgende diadische, tnadisc 

of groepsinteracties waaraan de informatie van het gedrag van het individue

le kind moet worden ontleend. Onderzoek met projectieve tecnnieken zoals de 

zg. doll-play-techniek wordt niet in dit overzicht opgenomen, omdat hierbij 
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geen sprake is van sociale interacties als zodanig. Bij gebruik van de doll-

play-techniek wordt nl. vaak ten onrechte een generalisering verondersteld 

van het gedrag op school en thuis naar de poppesp^lsituatie. Bij het doorne

men van de literatuur blijken betrekkelijk reinig gegevens over stabiliteit 

van sociale interacties voorhanden, terwijl over de stabiliteit van sommige 

aspecten van sociaal interactief gedrag - zoals prosociaal gedrag of 'sha-

rirg behavior', competitiegedrag en '^ole-taking'-gedrag - ~n het geheel geen 

s^abiliteitsgegevens konden worden opgespoord. 

2.2 Gehechtheid en afhankelijk gedrag 

In hun discussie over het oidersche d tassen de begrippen 'attachment' en 

'depeidency' besluiten Maccoby en Masters (1970, p. 73-75) "··· the terms 

dependency and attachment are both used to refer to a class of behavior of 

the child not to his state of helplessness ...". Met 'attachment' en 'depen

dency' wordt het interactief gedrag van een irdiv^du samengevat dat erop ge

richt is de aandacht en vriendelijke verzorgende houding van een of meer an

dere personen op het individu gerecht te hojden. Maccoby er Masters steunen 

m hun definitie vooral op de discussies over beide begrippen door Hartup 

(1963), Bandura en Walters (19бЗЪ) en Bowlby (1969)· In een recert literatuur

overzicht over 'attachment'-onderzoek bij kinderen in de leeftijd van enkele 

maanden tot ca. 6 jaar onderscheidt Hartup (1972) de begrippen 'dependency' 

en 'attachment' als volgt. Zich baserend op Bowlby reserveert nij het begrip 

'attachment' voor de wijze waarop een bepaalde persoon met een specifieke 

andere persoon contact zoext en probeert om de aandacht en de vriendelijke 

verzorgende (nurturant) toewending van deze persoon op zich gericht te houden 

(p. 9)· Het begrip 'dependency' verwijst naar een "generalised tendency to 

rely on other persons for approval, affection, and guidence" (p. 1) "... re

fers to a general disposition to sees social contact, disregarding the iden

tity of the social object" (p. 7)· In dit overzicht zullen wij de term 'ge-

ij De engelse term 'attachment' wordt hier weergegeven met de term 'gehecht
heid' om de specifieke band aan te duiden die er tussen twee personen kan be
staan. Aan de term 'gehechtheid' wordt de ооглеш- gegeven boven bv. de term 
'moeder-kind-relatie', zelfs wanneer het woord 'moeder' opgevat wordt als 
'moederfiguur' (vgl. de Wit I963)· De term 'attachment' heeft een ruimere be
tekenis dan de specifieke binding die er tussen moeder en kind kan bestaan. 
Elke persoonlijke binding tussen twee personen die een zekere duurzaamheid 
heeft en gekenmerkt wordt door specifieke gedragspatronen waarin de wederzijd
se betrokkenheid van de interactiepartners tot uitdrukking komt, bv. de per
soonlijke binding tussen twee verloofden, kan met de term 'attachment' worden 
weergegeven (vgl. Hartup 1972). 
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hechtheid' gebruiken wanneer het gaat om het interactiegedrag tussen speci

fieke interactiepartners Ъ . de gerichtheid van het jonge kind om de nabij

heid, verbale en fysieke aandacht, goedkeuring en bijval van de moeder te 

verkrijgen en vast te houden en om scheiding van de moeder te vermijden. An

derzijds zullen wij de term afhankelijkheid ('dependency') gebruiken wanneer 

soortgelijk gedrag wordt onderzocht als in het 'attachment'-onderzoek, maar 

wanneer de specificiteit van de interactiepartners niet duidelijk is. 

Vooral bij jonge kinderen is een aantal onderzoeken verricht naar de sta

biliteit van de gehechtheid over verloop van tijd. Tot de leeftijd van twee 

jaar betreft het vooral onderzoek naar de gehechtheid aan de moeder. Na die 

tijd wordt ook gehechtheid aan en afhankelijkheid van andere interactiepart

ners in het onderzoek betrokken. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt 

van uiteenlopende ".nderzoekstechnieken en variabelen. Bij recent onderzoek 

van zeer jonge kinderen wordt meestal gebruik gemaakt van directe gedragsob

servaties (Fleener & Cairns 1970; Coates, Anderson & Hartup 1972) en nauw

keurig omschreven gedragsbeoordelingen (Koss & Robson І96 ; Robson, Pedersen 

& Moss 1969; Schaffer & Emerson I96U). Minder recent onderzoek dat over het 

algemeen op wat oudere proefpersonen (kleuters) betrekking heeft, berust va

ker op samengestelde gedragsscores zoals factor- of clusterscores (Schaefer 

& Bayley 1963; Emmerich ІЭб
1
*, 1966; Martin I96U) of beoordelingen van molai

re gedragingen (Kagan & Moss I962). Omdat in verschillende onderzoeken uit

eenlopende onderzoeksvariabelen worden gehanteerd zijn de gegevens soms moei

lijk met elkaar te vergelijken. 

Moss en Robson (І96 ) en Robson, Pedersen en Moss (I969) onderzochten de 

stabiliteit van de gehechtheid tussen kind en moeder bij 1*5 kinderen (20 jongens 

en 25 meisjes) in de leeftijd van één tot negen maanden. Op de leeftijd van 

één en drie maanden hanteerden zij als criterium voor persoonlijke binding de 

beoordeling van het wederzijdse visuele contact tussen moeder en kind en op 

de leeftijd van acht en negeneneenhalf maanden het toenaderings- en vermij

dingsgedrag ten opzichte van vreemden. Zij nemen daarbij aan dat de zg. 'fear 

Го- strangers' een index is voor de mate van gehechtheid. De visuele contact-

name tussen moeder en kind in de leeftijd van één en drie maanden correleerde 

significant bij jongens (r = .59) maar niet bij meisjes (r = .2U). De stabili

teit van een drietal toenaderings- en vermijdingsgedragingen ten opzichte van 

vreemden was over de periode van acht tot 9г maanden significant (r varieerde 

van .1*5 tot .69). Alleen bij jongens bleek de mate van wederzijds visueel con-
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tact tussen moeder en kind gedurende de eerste drie maanden positief te cor

releren met het later toenaderingsgedrag t.o.v. vreemden. Gedurende dit on

derzoek werden niet dezelfde 'continue' gedragsunits onderzocht. Bovendien 

is toenadenngs- en vermijdingsgedrag ten opzichte van vreemden waarschijn

lijk geen goede index voor onderzoek naar de 'attachment' tussen moeder en 

kind. Veel kinderen die in hoge mate gedrag vertonen waaruit een specifieke 

gehechtheid tussen moeder en kind blijkt, ve-tonen geen of slechts geringe 

vrees voor vreemden. Het voerkomen van vrees voor vreemder lijkt veel minder 

universeel dan de specifieke persoonlijke binding tussen moeder en kind. In 

verband daarmee is het waarschijnlijk dat т.п. in de periode tussen drie en 

acht maanderj lagere stabiliteitscoëfficienten optreden. 

Coates, Anderson en Hartup (1972) hanteerden bij hun onderzoek naar de 

persoonlijke binding van h6 kinderen met hun moeders wel dezelfde 'continue' 

gedragsaspecten, zoals kijken naar, spreken met, lachen tegen en fysiek 

contact met de moeder, handhaven van nabijheid van de moeder, huilen bij 

scheiding van de moeder en gerichtheid op de plaats waar de moeder verdween 

i.e. de deur. Twee groepen kinderen werden met een interval van vier maanden 

geobáerveerd, en wel op de leeftijd van 10 en l1* maanden, resp. van il* en ΐθ 

maanden. Bij onderlinge vergelijking van de gehanteerde toenaderingsgedra

gingen tot de moeder en reacties op de scheiding van de moeder concludeerden 

de auteurs dat "... tnere is evidence for significant relations among some 

attachment measures in these data, but it is certainly not overwhelming evi

dence" (p. 15). Er bleek een intercorrelatie tussen kijxen naar de moeder, 

fysiek contact met de moeder er het zoeken var haar nabijheid. Ook de reac

ties op de scheiding van de moeder vertoonden een duidelijke onderlinge sa

menhang, alsmede de reacties vóór, tijdens en na de scheiding van de moeder. 

Anderzijds bleken de genoemde intercorrelaties slechts matig hoog (verklaren 

mindei· dan hO percent van de vanantie) en liepen uiteen op verschillende 

leeftijdnveaus. Uit de stabiliteitsgegevens (over vier maanden) bleek dat 

het zoeken van de nabijheid van de moeder en fysiek contact met de moeder ho

gere stabiliteitscoèfficienten opleverden (r = .36 tot .67) dan het visueel 

contact en het spreken met de moeder enerzijds en de reacties van het kind op 

de scheiding anderzijds. Bij deze laatste gedragsvariabelen bleek de stabili

teit van het gedrag over beide perioden van vier maanden tamelijk gering. 

Schaf f er en Emerson (196Ό letten in een longitudinaal onderzoek naar de 

persoonlijke binding tussen moeder en kind uitsluitend op de reacties van kin-
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deren in situaties waarin de moeder zich ад hen separeerde bv. neergelegd 

worden, in een kamer achtergelaten worden en situaties waarin een vreemde 

persoon in uiteenlopende mate toenadering tot hen zocht. Zij volgden 61* kin

deren over de leeftijdsperiode van één tot 18 maanden. Schaffer en Emerson 

vonden matig hoge correlaties (r = .hO - .60), tussen herhaalde metingen o-

ver verloop van enkele maanden en lage correlaties tussen metingen met een 

groter interval. Maccoby en Masters (1970) rapporteerden dat Schaffer en E-

merson steeds lage correlaties vonden wanneer ze uitgingen van chronologische 

leeftijdsintervallen, bv. gegevens van kinderen als ze zes maanden oud waren 

vergeleken met die als ze zeven maanden oud waren. De correlaties bereikten 

echter de hierboven aangegeven waarden wanneer de auteurs als uitgangspunt 

niet de chronologische leeftijd maar de leeftijd bij het begin van de eerste 

specifieke binding van een kind met zijn moeder namen. Het kiezen van de be-

gir.leeftijd van specifieke binding homogeniseert kennelijk de onderzochte 

groep ten gevolge waarvan de stabiliteitscoëfficiënten stijgen. 

De stabiliteitsgegevens van afhankelijk gedrag die aan de volgende onder

zoeken werden ontleend berusten op meer globale samengestelde gedragsscores. 

Martin (1961*) en Emmerich (19бМ observeerden met intervallen van een half 

jaar gedurende twee jaar een groep van 38 kleuters in de leeftijdsperiode 

van drie tot vijf jaar. De 3̂* gehanteerde observatiecategorieën betroffen 

vooral sociale interacties. Tezelfdertijd werd met gelijke intervallen het 

sociale gedrag van dezelfde kleuters met gebruikmaking van dezelfde catego

rieën door de kleuterleidsters beoordeeld (Emmerich I966). Op elk van de af

zonderlijke reeksen observaties en beoordelingen voerde Emmerich per observa-

tieinterval van zes maanden een factoranalyse uit. Uitgaande van deze factor

analyses kon Emmerich de observaties evenals de beoordelingen telkens tot 

een drietal 'continue' gedragsdimensies herleiden, d.w.z. dimensies die o-

ver verloop van de vier semesters uit ongeveer dezelfde componenten waren 

samengesteld en ongeveer een constant percentage van de totale variantie re

presenteerden. De stabiliteit over tijd van de gevonden dimensies werd bere

kend door de factorscores in de afzonderlijke perioden van onderzoek met el

kaar te intercorreleren. Eén van de gevonden 'continue' dimensies in de ob-

servatiedata was te omschrijven als activiteit (zelfhandhaving) versus pas

siviteit (volgzaamheid). De stabiliteitscoëfficiënten op deze dimensie waren 

echter over het algemeen laag en niet significant. Twee van de continue di

mensies in de beoovdelingsdata konden worden omschreven als 'afhankelijkheid' 
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en 'autonomie'. De stabiliteitscoëfficienten van deze dimensies bleken het 

hoogst tussen opeenvolgende semesters ei lager tassen verder verwijderde se

mesters (r variërend van .1*1* tot .83)· 

Ook het onderzoek var <agan en Koss (I962) berust op beoordelingen van ta

melijk molair gedrag. Zij volgden een groep van hk jongens en 1*5 meisjes van 

de vroege kinderjaren tot η de volwassenheid. Afzonderlijke oeooraelirgen 

van het gedrag vonden plaats in de leeftijds^enoden 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 

jaar en 10 tot 1U jaar. Bovendien werd ir de vroege volwassenheid een onder

zoek naar de 'persoonlijkheidsstructuur' verricht. Verschillende aspecten van 

afnankel^jk gedrag wercer in de beoordeling bet'-OKken af^ankej-ijkhe-d van 

volwasseren (later gesplitst naar emotionele en instrumentele-afhankelijKheid), 

afhankelijkheid van leeftijdgenoten, passiv-te.t er argst voor scl-e-ding van 

de verzorgster. De oeoordelingen waren gebaseerd op observaties van de proef

personen in uiteenlopende onderzoekss-tuaties zoals ^n het gez
1
", op scnool 

e d. De onderzochte aspecten van afnamtelijk gedrag vertoonden tamelijk hoge 

intercorrelaties. Оол _r dit onderzoek bieek stao-liteit over tijd het noogst 

tussen opeenvolgende leeftijdsintervallen en geringer tussen verder verwijder

de intervallen. In de periode van 0 tot 1С jaar bxeek passivite-t en afhanke

lijkheid ten opzichte van volwassenen het ireest stabiei (r variërend van .30 

tot .70). Een ander opvallend resultaat van dit onderzoek was dat varaf net 

begin van de lagere schooljaren de stabiliteit van afhankelijk gedrag groter 

was bij meisjes dan b^j jongens. 

De belangrijkste gegevens betreffende het onderzoek naar de stabiliteit van 

afhankelijk gedrag zijn in een aantal punten samen te vatten. 

1. Zowel in enkelvoudig orderzoek (Rosenthal 1965, Gewirtz 1956, Sears, Whi

ting, Nowlis к Sears 1953, Sears, Rau & Alpert I965, Feathers 1955) a_s .n 

follow-up onderzoek (Coates et al. 1972, Robson et al. I969) vertoonden bepaal

de patronen van afhan-celijk gedrag wel een onderlinge samenhang, terwijl arde

re geen of slechts een lage onderlinge samenhang vertoonden. Blijkbaar moest 

er ordersche^d »forden gemaakt tussen meerdere soorter afhankexijk gedrag bv. 

emotionele en instrumentele afhankelijkheid (Heathers 1955)· Over het alge

meen vertoonder uiteenlopende vormen van afnar^elijk gedrag een hogere onder

linge samenhang wanneer deze gedragingen werden onderzocht met beoordelings

technieken (ratings) dan wanneer gedragsobservaties werden toegepast. In on

derzoek van Emme rich (1961*, 1966) bleek een aanzienlijke hogere en over ver

loop van tijd meer stabiele onderlinge samenhang tussen een aantal aspecten 
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van afhankelijk gedrag wanneer dezelfde aspecten van gedrag bij dezelfde 

kinderen werden beoordeeld dan wanneer ze met directe observatietechnie

ken werden vastgesteld. Beoordelingen blijken globaler te zijn en minder 

gevoelig voor situationele fluctuaties in het gedrag. Een aldus vastge

stelde trek lijkt daardoor meerdere gedragsaspecten te omvatten, die on

derling een hogere consistentie vertonen. Observaties zijn specifieker en 

gevoeliger voor situationele fluctuaties in het gedrag. Met observatie 

vastgestelde trekken lijken daardoor minder gedragsaspecten te omvatten die 

onderling minder consistent zijn. Wanneer de situatie echter nauwkeurig 

gestandaardiseerd is en de observaties betrouwbaar zijn, kunnen gedrags

observaties eveneens een aanzienlijke interne consistentie (Gewirtz 1956; 

Rosenthal I965) en een matige stabiliteit over tijd vertonen (Coates et 

al. 1972). 

2. In het voorafgaande werd als voorwaarde voor het vaststellen van sta

biliteit over tijd gesteld dat hetzelfde 'continue' gedrag onderzocht dient 

te worden d.w.z. op gelijke wijze gedefinieerd en in een gelijke setting. 

Bij molaire - met name middels factoranalyse bepaalde gedragseenheden (Schae-

fer & Bayley 1963; Emmerich 1964, I966) - bleken dezelfde factoren op op

eenvolgende tijdstippen niet steeds uit volledig dezelfde gedragscomponen

ten te bestaan. Daarmee wordt het moeilijk om van 'continue' gedragsdimen

sies te spreken. Naarmate de tijd tussen verschillende metingen toeneemt, 

wordt de continuïteit van een gedragsdimensie vaak geringer. 

3. Een tamelijk algemene bevinding bij het onderzoek naar de stabiliteit 

van afhankelijk gedrag bestaat in het feit dat de stabiliteit van het ge

drag hoger is naarmate de onderzoeksperioden dichter op elkaar volgen. De

ze bevinding komt overeen met die van het stabiliteitsonderzoek van IQ en 

cognitieve gedragsdimensies (Bloom I961»). De over verloop van tijd afnemen

de continuïteit van een onderzochte gedragsdimensie kan hierbij een rol 

spelen. Onderzoek waarbij de onderzochte dimensie nauwkeurig omlijnd werd 

en 'continue' op dezelfde wijze werd vastgesteld is tot nu toe over te kort 

tijdsbestek uitgevoerd om de invloed van de (discontinuïteit van de onder

zochte gedragsdimensie nauwkeurig vast te stellen. Een andere voor de hand 

liggende verklaring voor dit verschijnsel kan bestaan in het feit dat, naar

mate er meer tijd tussen de metingen gelegen is, de kans toeneemt dat in

terne processen in het organisme of situationele variabelen de stabiliteit 

van het gedrag doen afnemen. 
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h. Bloom (I96U) stelde als hypothese dat de stabilisering van het gedrag 

toeneemt naarmate het gedrag zich minder snel ontwikkelt. Volgens Bloom is 

het gedrag gevoeliger voor beïnvloeding wanneer het zich snel ontwikkelt 

waardoor stabilisering in mindere mate optreedt. De snelheid van de ontwik

keling neemt volgens Bloom tot in de vroege volwassenheid bijna lineair met 

de leeftijd af. De bevindingen bij het stabiliteitsonderzoek vai afhankelijk 

gedrag lijken volgens Maccoby en Masters (1970) Bloom's hypothese te beves

tigen. rfanneer men de tijd die ligt tussen de metingen constant houdt, blijkt 

de stabiliteit van het gedrag toe te nemen als het kind ouder wordt. Macco

by en Masters voegen er echter aan toe dat deze regel met steeds blijkt op 

te gaan. Kagan en Moss (1962) vonden bv. grotere stabiliteit in passiviteit 

in de periode van 3 tot 10 jaar dan vóór en ná die periode. 

Deze regel wordt verder gerelativeerd wanneer men de stabiliteitscoeffi-

cienten beziet van meer recent onderzoek bij zeer jonge kinderen (Robson et 

al. 1969s Coates et al. 1972). De stabiliteitscoefficienten bij deze onder

zoeken variëren aanzienlijk bij uiteenlopende gedragsaspecten. Sommige van 

deze coèfficiénten zijn echter even hoog als die welke op latere leeftijd 

worden vastgesteld. De hypothese van Bloom (I96M lijkt op grond van deze be

vindingen slechts op te gaan voor specifieke responsen. Nauwkeuriger onder

zoek waarbij de leeftijd van de onderzochte proefpersonen, de intervallen 

van meting en de onderzochte variabelen beter gecontroleerd dienen te wor

den is echter nodig om deze hypothese te toetsen. 

5. Er blijken grote verschillen in de stabiliteit van afhankelijk gedrag bij 

uiteenlopende subpopulaties bv. tussen beide sekse-groepen. De stabiliteit 

van afhankelijk gedrag is vanaf het begir der lagere schooljaren over het al

gemeen bij meisjes groter dan bij jongens. Vrouwen die in hun kinderjaren af

hankelijk waren van volwassenen geven op volwassen leeftijd de voorkeur aan 

een geborgen en veilig bestaan en zijn in sterke mate afhankelijk van hun ou

ders. Vrouwen die als kind onafhankelijk waren var volwassenen en in sterke 

mate interacteerden met leeftijdgenoten bleken op volwassen leeftijd ook 

meer contacten te hebben met vrouwelijke leeftijdgenoten. De stabiliteits-

coèfficïenten variëren bij vrouwen van .30 tot .60. Bij mannen zijn deze 

coëfficiënten lager (tot .30 - .1*0) (Kagan Ь Moss I962). 

2.3 Interactief gedrag met leeftijdgenoten 

Onder het hoofd interactief gedrag met leeftijdgenoten zal stabiliteitson-
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derzoeií van interacties worden samengevat waarbij de interactiepartners een 

min of meer gelijkwaardige inbreng in de interactie hebben en er geen spra

ke is van bv. een afhamielijke, dominante-submissieve, altruïstische, of 

competitierelatie. De stabiliteit var groepsgedrag, sociale participatie en 

wederzijds affiliatiegedag zullen hier worden besproken. Deze aspecten van 

sociaal interactief gedrag kunnen worden samengenomen omdat op basis van em

pirische onderzoekingen (vgl. Hartup 1970, р. З86-389) verwacht mag worden, 

dat ze onderling samenhang vertonen. 

^opulariteitsonderzoek en onderzoek raar de sociale participatie berust 

meestal op observaties van sociaal interactief gedrag. Martin (іЭб
1
*) be

trok -г zijn onderzoek de dimensies 'affiliatie' en 'vermijden van sociale 

interactie'. Deze beide dimensies vertoonden evenals een aantal andere door 

hem onderzochte dimensies van sociaal gedrag over de leeftijd van 3-5 jaar 

significante toename. Bexde dimensies verschilden echter m stabiliteit. Ter

wijl de dimensie 'affiliatie' in drie van de vier subgroepen significante, 

zij het tamelijk lage (r varieerde van .30 - . 1*0) stabiliteitscoëfficiën-

ten vertoonde, was er m de dimersie 'vermijden van sociale interactie' geen 

sprake van enige stabiliteit. Er trad derhalve tezelfdertijd verandering en 

staoiliteit in het gedrag op. Martin stelde in dit onderzoek verder vast dat 

de onderzochte gedragsaspecten scherp omlijnde individuele gedragsprofielen 

vormden. Deze profielen bleken bij UI* van de 53 in het onderzoek betrokken 

kinderen zeer stabiel over verloop van twee jaar (r variërend van .61* tot 

.97), hetgeen volgens Martin wijst op een vroegtijdige stabilisering van de 

mate waarin bepaalde dimensies van sociaal interactief gedrag optreden. 

Emmerich (1961*) reduceerde middels factoranalyse het aantal dimensies dat 

Martin in zijn analyses betrok. De meest continue en stabiele dimensie die 

Emmerich vaststelde, was - wat hij noemde - interpersoonxijke versus imper-

soonlijke oriëntatie, inhoudelijk nauw gelieerd met de dimensie sociale ex

traversie-introversie. Interpersoonlijk georiënteerde kinderen gaven blijk 

van een negatieve attitude ten opzichte van andere kinderen, terwijl imper-

soonlijk georiënteerde kinderen eerder een positieve attitude vertoonden. 

Gedurende het laatste semester vertoonden de aanvankelijk mterpersoonlijk-

negatief georiënteerde kinderen een steeds evenwichtiger gedragspatroon ter

wijl de impersoonlijk-positief georiënteerde kinderen sociaal onzeker werden. 

Het is opvallend dat Martin (1961+) een zeer hoge mate van intra-mdividuele 

stabiliteit vaststelde bij dezelfde proefgroep, waarbij Emmerich (196I+) met 
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een andere analyse van dezelfde data een zekere verschuiving in het intra-

individuele gedragsprofiel vaststelde. 

Vanuit de data van de Guidance Study onderzocht Bronson (1966a) de sta

biliteit van de gedragsdinensie sociale extraversie-introversie over de leef

tijdsperiode van 5-16 jaar. De onderzoeksdata bestonden uit samengestelde 

scores uit З'* ratings van het gedrag. De stabiliteitscoëfficiënten tussen 

opeenvolgende onderzoeksperioden waren het hoogjt (r variërend van .72 tot 

.82). Tussen verder van elkaar verwijderde perioden werden lagere stabili

teitscoëfficiënten vastgesteld. Kagan en Moss (1962) rapporteerden over de 

leeftijdsperioden 0-1 ¡t jaar lagere stabiliteitscoëfficiënten tussen opeen

volgende onderzoeksperioden voor sociale spontaniteit (r variërend van .Uo 

tot .60). In tegenstelling tot Brcr.scn's data berusten deze stabiliteits

coëfficiënten op één afzonderlijke gedragsbeoordeling. 

Samenvattend blijkt bij groepen kleuters over verloop van tijd een sterke 

toename van sociaal interactief gedrag. Tevens valt echter een zekere sta

biliteit op van het groepsgedrag en van de interindividuele verschillen in 

de mate van sociale participatie. Sociale participatie blijkt echter hogere 

stabiliteit te vertonen dan vermijden van sociaal interactief gedrag» 

2.4 Interactie met volwassenen 

In de Berkely Growth Study werd het interactief gedrag van kinderen met 

volwassenen in de onderzoekssituatie vastgesteld (Bayley 196Ό. De gerap

porteerde onderzoeksgegevens betroffen de leeftijdsperiode van 10 maanden 

tot 12 jaar. De vriendelijkheid, coöperatie, aandacht en hanteerbaarheid van 

de kinderen werden beoordeeld. De stabiliteitscoëfficiënten van de afzonder

lijke variabelen vertoonden een wisselend patroon. Bij groepering van deze 

variabelen in meer globale dimensies bleek de dimensie sociale extraversie

introversie het meest stabiel. De stabiliteit van deze dimensie was over de 

totale onderzochte leeftijdsperiode hoger bij meisjes dan bij jongens. De 

jongens vertoonden met name tussen 2i en θ jaar stabieler taak-georiënteerd 

gedrag dan meisjes. Evenals eerder genoemde onderzoekers stelde Bayley (іЭб^) 

een hogere stabiliteit vast tussen dicht opeenvolgende onderzoeksperioden 

dan tussen meer verwijderde onderzoeksperioden. De door Bayley gerapporteer

de bevindingen berustten op globale, posthhoc afgeleide, gedragsbeoordelingen. 

Waarschijnlijk vormt dit feit de achtergrond voor Bayley's conclusie dat de 

samengestelde gedragsdimensies hogere stabiliteit opleverden dan meer speci-
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fieke gedragingen. 

2.5 Domnantie en agressie 

Met dominantie en agressie worden die vormen van interactie samengevat 

waarbij één van de interactiepartners door toepassing van macht of machts-

m_ddelen bij de andpre interactiepartner bepaald gedrag tracht af te dwinger 

of diens gedrag tracht te controleren. In de meeste traditionele longitu

dinale onderzoeken worden evenals de hiervoor besproken dimensies introver

sie-extraversie en afhankelj-jiheid de dimensies agressiviteit en dommantie-

submissiviteit in het onderzoek betrokken. 

Kagan en Moss (''962, 196I») stelden een longterm stabiliteit van agressief 

gedrag vast bij jongens maar met bij meisjes. Zij interpreteren de geslachts

specifieke stabiliteit van agressief gedrag in samenhang met het culturele 

patroon waarin agressief gedrag als een mannelijk sekse-rol-attribuut wordt 

beschouwd, terwijl afhankelijkheid en passiviteit als vrouwelijke sekse-rol-

attributen worden beschouwd. 

In de reeds eerder geciteerde analyse van de data van de Guidance Study 

door Bronson (1966a) werd ook de dimensie dcmirantie-submissiviteit betrok

ken. Deze dimensie was echter niet geheel onafhankelijk van de beide ande

re dimensies in Bronson's data (te weten extraversie-introversie en reactivi

teit- flegira) en vooral in latere onderzoeksperioden (T-I6 jaar) varieerden 

de correlaties van aominantie met sociale extraversie en reactiviteit vs 

flegma tussen .1*0 en .62. De stabiliteiscoéfficiënten over de leeftijdsperio

de var 5-16 jaar warei over het algemeen niet veel hoger dan de intercorre

laties met de andere onderzochte dimensies (r varieerde van .35 tot .70). In 

tegenstelling tot de gegevens van Kagan en Moss (I962) was de stabiliteit 

van domnantigedrag engszins hoger bij de neisjes dan bij ae jongens. 

In een factoranalyse over de beoordelingen door kleuterleidsters van het 

sociaal interactief gedrag van kleuters over de leeftijdsperiode van 3-5 jaar 

stelde Emmerich (1966) een drietal factoren vast, waarvan de factor agressie-

dominantie bij vier herhaalde metingen de grootste hoeveelheid variantie ver

klaarde. Deze factor bleek significant stabiel over twee jaar (r tussen her

haalde metingen varieerde van .U7 tot .8U). Tussen onm_ddellijk opeenvolgende 

onderzoeksperioden werden hogere stabiliteitscoefficiénten vastgesteld dan 

tussen meer verwijderde. 
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2.6 Sociometrische status 

Hoewel de sociometrische status van een kind in een groep niet als een 

vorm van sociale interactie kan worden beschouwd, geeft de stabiliteit van de 

sociometrische status van kinderen in een groep wel een goede indruk van de 

stabilisering van de groepsinteracties. Om deze reden zal het overzicht van 

het stabiliteitsonderzoek naar de sociometrische status dat door Witryol en 

Thompson (1953) en onlangs door Hartup (1970) werd samengesteld, aangevuld 

met enkele recente gegevens, hier worden weergegeven. 

1. De paarsgewijze vergelijkingstechniek leverde hogere stabiliteitsindices 

op dan de rangordeningstechniek, terwijl vooral bij jongere kinderen de paars

gewijze vergelijkingstechniek, waarbij gebruik gemaakt werd van foto's van 

de kinderen, nog hogere stabiliteitsindices opleverde. 

2. Zoals ook bij stabiliteitsonderzoek van afhankelijk gedrag werd vastgesteld 

neemt de stabiliteit van sociometrische variabelen af naarmate het onderzoeks-

interval toeneemt van enkele weken tot enkele jaren. Bij eer. grote groep kin

deren (15.300) tussen negen en twaalf jaar nam de stabiliteit van de sociale po

sitieve waardering over een interval van 1 jaar tot een interval van 3 jaar 

af van ongeveer .50 naar .i*0, terwijl die van sociale verwerping over dezelf

de periode afnam van .1*0 tot .35 (Sells & Roff I967). 

3. Volgens Witryol en Thompson (1953) nam de stabiliteit van de sociale sta-

tus toe naarmate de onderzochte groep ouder was. Nauwkeuriger onderzoek (bv. 

bij gebruik van de zg. picture sociometrie technique) heeft echter uitgewezen, 

dat ook bij kleuters redelijk hoge stabiliteit van sociometrische positieve 

waardering kan worden vastgesteld. McCandless en Marshall (1953) stelden bij 

subgroepen die met een interval van 20 dagen werden onderzocht stabiliteits-

coëfficiënten tussen .1*1 en .76 vast. Hartup, Charlesworth en Glazer (I967) 

stelden na een interval van 5 maanden bij een groep vier-jarigen een test-

retest coëfficiënt van .66 vast voor sociometrische positieve waardering. Bij 

deze zelfde groep bleek sociale verwerping veel minder stabiel (r = .29)· 

!*. Er treden meer fluctuaties op in de sociale status in een groep tijdens 

de beginfase van de groepsformatie dan nadat de groep gestabiliseerd is. 

5. Zowel de grootte van de steekproef als het aantal gebruikte sociometri

sche maten hangen direct samen met de stabiliteit van de sociometrische sta

tus. 

6. Het wegen van de sociometrische scores verhoogt de stabiliteitsschattingen 

nauwelijks. 
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7. De consistentie van de sociometrische status van een kind over groepen en 

sociometrische ciiteria is aanzienlijk. 

8. Fluctuaties in status treden in hogere mate op in de middenposities van 

de statushiërarchie dar. in de extreme posities. 

9. Vriendschapsfluctuaties zijn frequenter bij jongere dan hij oudere kinde

ren. Meisjes vertonen minder fluctuaties in hun -vriendschapspatronen dan jon

gens. 

10. Vergeleken met sociale waardering blijkt sociale verwerping ('rejection') 

veel minder of in het geheel geen stabiliteit te vertonen gedurende deze 

leeftijdsperiode. 

2.7 Samenvatting 

Het stabiliteitsonderzoek was in het verleden vooral gericht op aspecten 

van gedrag die reeds langer in de belangstelling stonden zoals extraversie

introversie, sociale participatie, dominantie-submissiviteit en agressivi

teit. Ook op gedragsaspecten waarvoor omschreven er. valide onderzoeksinstru

menten beschikbaar waren zoals sociometrische status en sinds enkele jaren 

'attachment'-gedrag en afhankelijk gedrag werd relatief veel stabiliteitson

derzoek verricht. Op gedragskenmerken die pas onlangs voorwerp van onderzoek 

werden zoals 'role-taking' en altruïsme is nog nauwelijks stabiliteitsonder

zoek verricht. 

Bij het stabiliteitsonderzoek vanuit de traditionele longitudinale studies 

ging men zelden uit van specifieke vraagstellingen. Voor zovel mogelijk werd 

in het longitudinale onderzoek het totale gedrag van een individu gevolgd. 

Uit de massale hoeveelheden, meestal indirect uit beoordelingen en ratings 

verkregen, onderzoeksdata werden achteraf vrij globale samengestelde scores 

afgeleid waarvan verondersteld werd, dat ze een bepaalde gedragscategorie 

of een construct representeerden. 

De onderlinge consistentie van de samengevoegde gedragsaspecten en de be-

gripsvaliditeit van het gepostuleerde construct werden in veel gevallen niet 

verder nagegaan. In een aantal gevallen werden de onderzoeksdata bewerkt met 

factoranalyse. Wanneer echter factoranalyses werden verricht op de gegevens 

van de afzonderlijke tijdstippen van onderzoek waren de factoren op de ver

schillende tijdstippen van meting meestal slechts in beperkte mate vergelijk

baar. De factoren die op verschillende tijdstippen vein meting werden vastge

steld, bleken namelijk vrijwel steeds samengesteld te zijn uit een aantal 
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gelijke, maar bovendien uit een aantal ongelijke componenten. Het blijkt 

derhalve bij een dergelijke benadering bijzonder moeilijk om te voldoen 

aan de voorwaarden van continuïteit van het onderzochte gedrag. 

Ook bij stabiliteitsonderzoek van minder globaal samengestelde onderzoeks-

variabelen kan de onderlinge consistentie van de onderzoeksvariabelen pro

blemen opleveren. Bv. het moment van meting (Schaffer & Emerson I96U, ofc 

cit. Maccoby & Masters 1970) en de leeftijd van de proefpersonen (Coates, 

Anderson & Hartup 1972) bleken de onderlinge consistentie van 'attachment'-

variabelen te beïnvloeden. Bij sociometrisch onderzoek bleek de mate waar

in een groep geconsolideerd was van invloed op de onderlinge consistentie 

van sociometrische variabelen. Deze bevindingen wijzen erop, dat het over 

het algemeen veiliger is bij stabiliteitsonderzoek uit te gaan van minder 

samengestelde onderzoeksvariabelen en deze pas in een latere fase wanneer 

de onderlinge consistentie is vastgesteld tot meer molaire eenheden te her

groeperen. 

Uit dit overzicht blijkt verder dat de stabiliteit van gedrag verschil

lend is bij gebruik van uiteenlopende onderzoekstechnieken of bij gebruik 

van uiteenlopende sociometrische technieken. 

Vrij algemeen blijkt dat de stabiliteit van de onderzochte gedragsaspecten 

hoger is naarmate de onderzoeksperioden dichter op elkaar volgen. Bij diver

se onderzochte gedragsaspecten blijken er verschillen te bestaan in de sta

biliteit van het gedrag bij jongens en bij meisjes, bv. ten aanzien van af

hankelijkheid en agressiviteit. Deze geslachtsverschillen dienen echter in 

vervolgonderzoek nauwkeuriger te worden nagegaan waarbij vooral de antece

denten van deze verschillen om verheldering vragen. Nader onderzoek dient 

ook verricht te worden naar de veronderstelling (Bloom Ι96Ό dat het gedrag 

op latere leeftijd in hogere mate gestabiliseerd zou zijn dan op jongere 

leeftijd. 
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Hoofdstuk 3 

DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 

3.1 Inleidir.fi en probleemstell-rg 

De vergelijKing van het traditionele longitudinale stabiliteitsonderzoek 

met het meer recente short-term fcllow-up onderzoek ener¿^jds en de benade

ring van de sociale gedragstheoretici anderzijds heeft eer η ¿e ui« e ncnting 

gewezen voor het onderzoek naar de stabiliteit van sociaal ^"-teractief ge

drag. 

Een eerste voorwaarde voor staoiliteitsonderzoek vormt de nauwkeurige de

finiëring van het onderzochte gedrag, zodat eer objectieve '«aarneming van 

het gedrag mogelijk is. Vroeger stabiliteitsonderzoek dat berustte cp post 

hoc gedragsbeoordelingen van molaire gedragseenheden Teeft onvoldo=>-de uit

gewezen of de gevonden stabil^te^tscoëfficiënten moesten werden toegeschreven 

aan de stabiliteit van het onderzochte gedrag zelf, aan de stab-liteit var. 

de concepten over het gedrag die beoordelaars vanu_t impliciete persoonlijk

heidstheorieën hebben, of aan systematische beoordelaarsfouten. B^j direc

te observatie van betrouwbaar waarneembaar gedrag blijken deze problemen m 

mindere mate cp te treden. 

Ten tweede heeft onderzoek naar het stabilisenngsproces, verricht vanuit 

sociaal gedragstheoretisci" stardpont, uitgewezen dat directe gedragscontm-

gente variabelen, zoals antecedente, consequente en concurrente gedragsvaria

belen medebepalend zijn voor net al dan n^et stabiliseren of staoiel blijven 

van het gedrag. Met gedragscentmgente variabelen »rorden die variabelen be

doeld die contigu met het onderzochte gedrag optreden, d.w.z. stimuli die qua 

betekenis of qua temporele situerirg m de gedragsstroom door de proefpersoon 

als samenhangend met zijn gedrag worden ervaren. Het is echter zeer moeilijk 

om uiOspraken ze doen over de door de proefpersoon ervaren contiguïteit. Een 

onderzoeker zal zich daarom meestal beperken tot die variabelen, waarvan hij 

vermoedt dat ze een zekere contiguïteit met het onderzoente gedrag hebben. 

Ook het temporele aspect van de gedragscontiguïteit is problematisch. De con

tigue samenhang kan door het subject ook ervaren worden tussen gedrag dat hij 
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op dit noirent vertoont en ervaringen op een ver in het verleden liggend mo

ment evenals tussen gedrag op dit Eome^t en ae anticipatie van ver in de toe

komst gelegen gebeurtenissen. Terwi^le van de duideli^kneid ¿uilen in deze 

studie echter uitsluitend gedragscontingente vanaoelen worden betrokken die 

in onmiddellijke of directe teirporele samenhang met het onderzochte gedrag 

optreden en waarvan verwacht wordt dat ze relevart zijn voor het onderzoch

te gedrag. Wanneer net onmiddellijk aan het orderzochte gedrag voorafgaande 

gedragsitermerken betreft worden deze gedragscontingenties aangeduid met 'an

tecedenten' ; wanneer het onmiddellijK op het onderzochte gedrag volgende ge-

dragskenmerken betreft, wordt gesproken van 'consequenter'. Wanneer het pa

rallel optredende gedragsvariabelen betreft worden deze aangeduid met 'con

currenten' . 

Bxj net stabiliteitsonderzoek d^ent men niet alleen de onderzochte respons 

m het onderzoek te betrekken maar evenzeer de voor het onderzochte gedrag 

relevante situationele var-abelen (Biuou et al.
 л9с9)· Ou deze reden is expe

rimenteel onderzoek waarbij een follow-up onderzoek wordt verricht, niet ge

schikt oir de staoiliteit of generalisering van net gedrag te onderzoeken wan

neer de gedragscontingenties die m de experimentele fase werden ingevoerd 

niet eveneens in de follow-up in stand gehouden worder. 3ij stabiliteitson

derzoek in de natuurlijke veldsituatie vergen genoemde proolemen een specifie

ke aanpak. Zoals bij laboratoriumonderzoek dienen de onderzochte gedragingen 

nauwkeurig gedefinieerd te worden. Situationele vanaoelen die de staoiliteit 

van het onderzochte gedrag kunnen beïnvloeden dienen gecontroleerd te worden, 

Ъ . door ze constant te houder, of als covariabelen in het onderzoek betrok

ken te werden (vgl. Bijou et al. 1969). 

Het Qoel van het onderhavige onderzoek was de stabiliteit van een aantal as

pecten van sociaal interactief gedrag in de veldsituatie te onderzoeken. In 

vroeger staoiliteitsonderzoek werd nagegaan in hoeverre bepaalde gedragingen 

staoiel bleven wanneer de situatie kunstmatig zoveei mogelijk constant genou

den werd (Coates, Anderson & Hartup 1972; Fleener & Cairns 1970, Robson, Pe-

derben & Moss 1969)· Bij onderzoek naar de stab-lisenng var effecten van ge

dragsmodificatie werden voor het te modificeren gedrag relevante cues in het 

gedrag van de interactiepartners door de onderzoeker gemanipuleerd en werd 

nagegaan in hoeverre net onder invloed van de gewijzigde situatie veranderde 

gedrag stabiliseerde. Voor zover bekend werd nog geen veldonderzoek verricht 

naar de mtenndividuele stabiliteit van gedrag waarbij situationele variabelen 

werden gecontroleerd. Onderzoek naar de samenhang tussen sociale interacties en 
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relevante situationele variabelen is wel verricht (Charlesworth & Hartup I967). 

In het door ons uitgevoerde onderzoek werd de stabiliteit van een aantal 

aspecten van sociaal interactief gedrag in de veldsituatie onderzocht in sa

menhang met een aantal situationele variabelen waarvan verwacht werd dat ze 

relevant waren voor het onderzochte gedrag. Een aantal aspecten van sociaal 

interactief gedrag van twee groepen kleuters werden met een interval van 6 

maanden tweemaal systematisch geobserveerd. Naast het sociaal interactief 

gedrag van de kinderen werden de antecedente en consequente reacties van de 

interactiepartners van het geobserveerde kind evenals de aard van de activi

teiten waarin het kind betrokken was bij de observaties meegenomen. Tezelf

dertijd hebben de kleuterleidsters op een beoordelingsschaal het sociaal in

teractief gedrag van de kleuters tweemaal beoordeeld. De observatiegegevens 

werden dus vrijwel op hetzelfde moment dat het gedrag zich voordeed geregis

treerd, terwijl de beoordelingsgegevens berustten op de algemene indruk die 

de kleuterleidster over het gedrag van het betreffende kind had. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij twee onderzoeksgroepen, waarvan verwacht 

kon worden dat ze wat betreft sociaal interactief gedrag aanzienlijk zouden 

verschillen, nl. een groep normaal horende kleuters en een groep ernstig ge

hoorgestoorde (dove) kleuters. Omdat de verbale communicatie bij de dove 

kinderen tot op deze leeftijd in het sociaal interactief gedrag een geringe 

of althans veel geringere rol heeft gespeeld dan bij horende kleuters, heeft 

een eventueel stabiliseringsproces van het sociaal interactief gedrag zich 

vermoedelijk op geheel uiteenlopende wijze voltrokken bij beide proefgroepen. 

De in dit opzicht uiteenlopende, maar in een aantal andere opzichten - zoals 

leeftijd en geslacht - zoveel mogelijk vergelijkbare onderzoeksgroepen, 

werden gekozen om enigszins een inzicht te verkrijgen in de generaliseerbaar

heid van de onderzoeksresultaten voor zover zij betrekking hebben op het vast

stellen van stabiliteit in het gedrag. 

Bij het onderzoek werden de volgende vraagstellingen gehanteerd. (1) In 

hoeverre leveren gedragsbeoordelingen en gedragsobservaties van sociaal in

teractief gedrag van kleuters dezelfde informatie op over het gedrag? (2) 

Is er verschil in stabiliteit van sociaal interactief gedrag indien dit ge

meten wordt resp. met behulp van gedragsbeoordelingen en door middel van di

recte observaties van het gedrag? (3) Is er een samenhang van de stabiliteit 

van het sociaal interactief gedrag met gedragscontingente variabelen zoals 

antecedente, conse<iuente en concurrente variabelen? {h) In welke mate moeten 

de verschillen in de structuur en/of intensiteit van uiteenlopende aspecten 
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van sociaal interactief gedrag worden toegeschreven aan de leeftijd en het 

geslacht van de onderzochte kleuters? Zijn de leeftijdsverschillen terug te 

vinden in de onderzoeksresultaten van dezelfde kinderen na zes maanden? (5) 

Zijn er verschillen in het sociaal interactief gedrag tussen de groep nor

maal horende en de groep ernstig gehoorgestoorde kinderen? Treden er ver

schuivingen op in deze verschillen over verloop van zes maanden? 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal eerst het vooronderzoek rond de ge

bruikte heoordelingsschaal en de gedragsobservatietechniek aan de orde wor

den gesteld. Vervolgens zal als laatste onderdeel van dit hoofdstuk de pro

cedure van het hoofdonderzoek en het onderzoek naar de betrouwbaarheid van 

de heoordelingsschaal en de observatietechniek worden besproken. 

3.2 Ontwikkeling van een beoordelingsschaal voor sociaal interactief gedrag 

3.2.1 Achtergrond van de beoordelingsschaal 

Bij het samenstellen van een schaal voor de beoordeling van sociaal inter

actief gedrag van kleuters leverden de beoordelingsschalen van Stott (1962) 

en Digman (1903, I965) enige aanknopingspunten. Een nadeel van deze schalen 

is echter dat ze wel gericht zijn op het persoonlijkheidsonderzoek van kleu

ters maar niet specifiek bedoeld zijn voor het onderzoek van sociale inter

acties. De "Interpersonal Behavior Inventory" van Lorr en McNair (IBI, Form 

**> 19бТ)> die gericht is op een inventarisatie van sociale interacties van 

volwassenen, leek een beter uitgangspunt. De IBI pretendeert vijftien ortho

gonale dimensies in het sociaal interactief gedrag van volwassenen te onder

scheiden, bv. dominantie, competitie en submissiviteit. De beoordelingsschaal 

van Lorr en McNair bestaat uit 160 items. Deze l60 items werden in eerste in

stantie vertaald. Uitspraken die niet op het gedrag van kleuters van toepas

sing werden geacht, werden aangepast of, indien dit onmogelijk was, uit de 

schaal gehouden. Vervolgens beoordeelden de kleuterleidsters, of de items be

grijpelijk waren geformuleerd en of ze naar hun mening toepasbaar waren op 

het gedrag van kleuters in de klasgroep (vgl. Guilford 195
1
*)· Aldus ontstond 

een beoordelingsschaal van 76 items. 

De onderzoeksresultaten van D'Andrade (I965) over de structuur van de be-

oordelingsschalen van Lorr en McNair (I963) zullen we voorlopig buiten be

schouwing laten. D'Andrade vergeleek de strucuur in de beoordelingslijsten 

die Lorr en McNair vastgesteld hadden bij de beoordeling van het sociaal in

teractief gedrag van een populatie patiënten met de structuur die hij vond 
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bij de beoordeling door studenten van de betekenis van de begrippen die Lorr 

en McNair bij de opstelling van hun beoordelingsschalen tot uitgangspunt ge

diend hadden. D'Andraae vond een hoge mate van samenhang tussen beide struc

turen. Bij de vergelijking van de bij ons onderzoek verkregen becordelings-

gegevens met de cbservatiegegevens zal op de resultaten van D'Andrade nader 

worden teruggekomen. 

3.2.2 Vooronderzoek van de beoordelmgsschaal 

In een vooronderzoek werd deze becordelingsschaa^ afgenomen bij 188 kleu

ters (gemiddexde leeftijd. ï>7 maanden, spreiding S»1* maanden). Deze groep 

bestond uit ÏOk „ongens en 81 meisjes. De kleuters werden beoordeeld door 

hun eigen kleuterleidster, die het kind minimaal drie maanden in de klas had. 

Het betrof kleuters van een vijfta^ Nijmeegse kleuterscholen uit lU verschil

lende klasgroepen. In de groepslijsten verden door de onderzoekers op toevals-

basis 10 tot 15 kinderen aangewezen die de kleuterleidster beoordeelde op de 

beooraeiingsschaal. Bi„ e_k van de ^б uitspraken moest de kleuterleidster 

aangeven of de uitspraak al dan niet van toepassing was op het <ind. Als d-t 

met uit te maken was, mocht zij het vraagte^enantvoord scoren (Van Lieshout, 

Zaad en Велі-uis I969; Betnuis 1970). 

Dezelfde beoordelmgsschaal is inmiadels toegepast j.n геп tweeta^. andere 

onderzoeken, waarvan de resultaten h^er tezamen zullen woraer Ъезрголеп. In 

het kader van een schoolbekwaamheidsonderzoek op een aartal kleuterscholen 

werden alle kleuters die naar ae eerste klas van het basisonderwijs zouden 

gaan aan de hand van de beoordelmgsschaal door hur e^gen kleuterleidster be

oordeeld. Het betrof ^53 kleuters, 230 jongers en 223 meisjes. De gemiddelde 

leeftijd van de proefpersonen was 6,? jaar er varieerde van 5,5 tot 7,6 jaar 

(Van den Munckhof 1970a). 

In het derde onderzoek werd de sociale interactie van 122 geestelijk gehan-

2) 
dicapte meisjes die in een internaat voor geestelijk gehardicapte meisjes 

verbleven, beoordeeld. De beoordelingen werden verricht door 20 verpleegsters 

in de zwakzinnigenzorg. De onderzochte groep bestond uit de totale populatie 

van een tweetal paviljoens van een ^nterraat voor ernstig geestelijk gehar

dicapte meisjes. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was lU,11 jaar 

en varieerde van U;2 tot 31;0 jaar. Het gemiddelde I.Q., vastgesteld met de 

1) Dit onderzoek werd verricht in Hijmegen in de periode maart-april I968. 

2) Dit onderzoek werd verricht op "Boldershof" (paviljoens Alladin en Bam-

bi) te Druten in de periode september-oktober 1969. 
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Stutsman of Terman-Memll-test, bedroeg 37, de standaard deviatie 17 (Van 

den Munckncf 197Cb; Van den Munckhof, Van Liesheut & Kouvenhoven 1970). 

3.2.2.1 De bepaling van de interraterovereenstemmirfi 

Ter vaststelling van de mterraterovereenstemmirg bij het gebruik van de 

schaal hebben 14 beoordelaars bij het vooronderzoek paarsgewijze 73 ppr. be

oordeeld, d.w.z. elke proefpersoon werd door telkens twee onafhankelijke be

oordelaars beoordeeld. De gemiddelde interraterbetrouwbaarheid per item be

droeg .63- (spreidingsbreedte .23 tot .b9)· A_s ^ndex voor de mterraterover-

eensteiiming werd de mate van overeerstemmmg tussen de beoordelaars per item 

genomen: aantal overeenstemmende scores per item ten opzichte van het totaal 

aantal scores per t̂eii (= 73 ppni. Ter bepaling van de test-retest betrouw

baarheid heoben 7 beoordelaars met een interva^ var één maand dezelfde 66 

proefpersonen tweemaal beoordeeld. De test-retest betrouwbaarheid, bepaald 

met dezelfde formule, bedroeg .7I gemiddeld per -ten (spreidingsbreedte .50 

tot .91)· De 122 geeste_ijk gehandicapte meisjes eerden neoordeeld door tel

kens twee onafhankelijke oeoordelaars. De gemiddelde interraterovereenstem-

mmg per item bedroeg .71 ( spreidingsbreedte .58 tot .81). 

3.2.2.2 Clusteranalyse op de beoordelingsschaal 

Op deze drie datasets zijn drie aparte iteratieve clusteranalyses uitgevoerd 

(Boon van Ostade I969)· Aargezien er geen verwachting bestond ten aanzien van 

de aard en de hoeveelheid clusters, werd de analyse exploratief toegepast. 

Scheef verdeelde uitspraken (p/q = 80/20$) werden buiten de analyse gehouden. 

Bij vaststelling van de overeenkomstindex op .35 leverde de clasteranalyse 

bij elk van de drie groepen twee bipolaire en één unipo^air cxuster op. Bij 

de drie clusteranalyses kwam niet elk item steeds in hetzelfde cluster terecht. 

De inhoud van de items die in de clusters werden opgenomen leek bij de beide 

normaal-begaafde kleutergroepen dezelfde beroeming van de clusters te recht

vaardigen. De omschrijving van de clusters is bij de kleutergroepen als volgt: 

cluster 1 : actieve gemchtheid op positief contact met leeftijdgenoten; graag 

met andere kinderen spelen; aanpassingszin m contact met andere kinderen, 

solidariteit t.a.v. vriendjes (helpen, troosten e.d.), zekere duurzaamheid in 

contacten met leeftijdgenoten versus geremdheid, hulpbehoevendheid t.a.v. 

leeftzjdgenoten en ouderen, afharikelijkhezd, contactschuwheid. 

cluster 2: agressieve dominance, competitie, jaloezie; baas spelen, bedrei

gen, boven anderen uitschreeuwen, wedijveren, eigen prestatie op de voorgrond 
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stellen versus súbmissivíteit, passief accepteren; meteen doen wat anderen 

willen, gauw toegeven bij aandringen, opdrachten van anderen uitvoeren. 

cluster 3: aandacht zoeken; gerichtheid om geaccepteerd te worden; gericht 

op genegenheid van ouderen. 

Afwijking van de inhoud van een aantal items in het eerste en tweede clus

ter bij de groep zwakzinnige meisjes maakt een andere benoeming van de 

clusters noodzakelijk. De omschrijving van de clusters bij deze groep luidt: 

cluster 1 : actieve gerichtheid op positief contact met leeftijdgenoten, 

speelt graag met andere kinderen, aanpassingszin in contact met andere kin

deren, solidariteit t.o.v. vriendjes (helpen, troosten e.d.), zekere duur

zaamheid in contacten met leeftijdgenoten versus isolering, vermijdt con

tact, zondert zich af, wijst toenadering af. 

cluster 2: ontbreken van aanpassingszin in het contact met anderen, jaloe

zie, dominantie, hostiliteit, prikkelbaarheid; star en hostiel afwijzen van 

toenadering door anderen, let erop, dat anderen niet meer krijgen dan hij/ 

zij; irriteert andere kinderen versus passieve toegeeflijkheid, submissivi-

teit; laat met zich sollen, doet meteen wat anderen willen. 

cluster 3: aandacht zoeken; aandacht trekken door extra lief te doen, gericht 

op blijken van genegenheid van andere kinderen, maar vooral van ouderen, 

steun zoeken bij anderen. 

De verschillen in de inhoud van en de semenhnng tussen de clusters bij de 

normaal begaafde kleuters en de geestelijk gehandicapte meisjes zouden kun

nen berusten op verschillen in de opvattingen die de beoordelaars hebben o-

ver het interactief gedrag van kleuters en geestelijk gehandicapten. Ander

zijds doet de inhoud van de items in het tweede cluster bij de geestelijk 

gehandicapte meisjes denken aan wat Zigler en Harter (I969) in het gedrag van 

zwakzinnigen omschrijven als 'negatieve reactietendentie', d.w.z. de tendens 

bij de zwakzinnige om op basis van vroegere ervaringen in het sociale con

tact nieuwe (sociale) stimulering af te wijzen of te ontwijken. In deze con-

tekst zou men het eerste cluster als 'positieve reactietendentie' (Zigler & 

Harter I969) kunnen interpreteren, d.w.z. de gerichtheid om sociale interac

ties in stand te houden en nieuwe contacten aan te knopen. 

De verdeling van de items en de gegevens over de interne consistentie van 

de clusters bij de drie afzonderlijke onderzoeksgroepen zijn weergegeven in 

tabel 1. 
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Tabel 1 : Vergelijking van de clusteranalyses over de schaal ter beoordeling 

van sociale interacties bij het vooronderzoek (N = 188) (l), bij het school-

bekwaamheidsonderzoek (U = 1*53) (2) en bij de groep geestelijk gehandicapte 

meisjes (N = 122) (3). 

Cluster: aantal items per clus- interne consistentie: 

ter ir. het volgende KR(20) KR(21) 

onderzoek: 

CD (2) (3) (1) (2) (3) 

(N=188) (N=1*53) (N=12?) (N=188) (N=1*53) (N=122) 

1. sociale 26 15 22 .91 .81* .93 

toewending 

2. dominantie 22 30 11* .88 .90 .80 

3. aandacht Τ 3 8 .71 .66 .71+ 

zoeken 

aantal scheef 

verdeelde items 

(p/q = 80/20) 

niet opgenomen 

items 

(Criterium=.35) 

10 

11 

16 

12 

23 

9 

De interne consistentie van de afzonderlijke clusters werd bij het onderzoek 

van de 188 kleuters bepaald met de KE(20)-formule en bij de beide andere onder

zoeksgroepen met de KR(21)-formule (Boon van Ostade 1969)· 

Ter bepaling van de divergerende validiteit van de clusters bij de drie af

zonderlijke onderzoeksgroepen zijn de intercorrelaties tussen de somscores 

van de proefpersonen op de clusters berekend (zie tabel 2). 

Uit tabel 2 blijkt dat het cluster 'sociale toewending' bij alle onderzoeks

groepen onafhankelijk is van het tweede cluster 'dominantie'. De correlatie 

tussen de clusters 'dominantie' en 'aandacht zoeken' is in alle gevallen zeer 

significant en bij de vooronderzoeksgroep hoger dan de overeenkomstindex (.35)* 

zodat men bij deze groep in feite niet van twee afzonderlijke clusters mag 

spreken. De resultaten van de correlatieberekening tussen de clusters 'sociale 

toewending' (1) en 'aandacht zoeken' (3) lopen per onderzoeksgroep enigszins 

uiteen. In het vooronderzoek werd tussen deze clusters geen samenhang gevonden; 

bij het schoolbekwaamheidsonderzoek een lage maar zeer significant negatieve 

en bij de geestelijk gehandicapte meisjes een zeer significant positieve sa

menhang. 
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Tabel 2 Intercorrelaties tussen de somscores van de ppn. op de drie clusters 

bij het vooronderzoek (N = 188) (l), het schoolbekwaamheidsonderzoek (N = Ί53) 

(2) en bij het onderzoek van de groep geestelijk gehandicapte meisjes (N = 122) 

(3). 

vooronderzoek schoolbekwaajnheids- geestelijk gehan-

(N=188) onderzoek (N=1*53) dicapten (N=122) 

Cluster ï 2 3 ï 2 3 ï 2 3 

1.00 1.00 1.00 

-.06 1.00 .05 1.00 .00 1.00 

.01 .1*0** 1.00 -.13** .30** 1.00 .31*** .27** 1.00 

* ρ « .05, ** ρ < .01 

3.3 De ontwikkelirK van de observatietechnek 

3.3.1 Acntergrond var de observatiecateRoneèi 

In net eerste en tweede hoofdstuk is aangetoond dat DIJ het in stard houden 

of stabiliseren van sociaal interactief gedrag een belangrijke rol wordt ge

speeld door sociale reirforcement van het interactief gedrag. Voxgens Skinner 

(1953) is er bij sociale reirfcrcenert sprake van secundaire remforcers. De 

reinforcerende waarde van sociale reirforcers wordt ontleend aan de associa

ties van soc^a-e stimuli aar primaire stimuli, bv. het verschaffen van voedsel. 

De reirforcerende waarde var de bevrediging van de honger zou het jonge kind 

volgens Skinne'r generaliseren naar de aanwezigheid en de sociale stimuli van 

de verzorger. Volgens Skmner ontstaat op deze wijze een aantal niveaus van ge

generaliseerde positieve reinforcement. De remiorcerende waarde hangt af van 

de situatie waarin de stimuli hun reinforcererde vaarde hebben verkregen en 

niet van de fysische kenmerken van deze stimuli. Volgens Bijou en Baer (І96З) 

zouden sociale stimuli daarom verschilj-ende stimulusvaarde hebben voor ver

schillende kinderen. Met gegereraliseerde remforcers bedoelt Skmner dat een

zelfde reinforcer geassocieerd is -net meerdere primaire behoeftespanningen. 

Hij heeft dus meer algemene waarde. Vanuit dit uitgangspunt onderscheiden Skm

ner (195З) en ook Bijou en Baer (1963) een aantal niveaus van sociale stimule

ring, die in uiteenlopende mate effectief zijn bij het bevredigen van primaire 

behoeften van het kind. Als laagste niveau noemen Bijou en Baer (1963) de fy

sische afstand pas wanneer de fysische nabijheid ('proximity') van twee per

sonen groot genoeg is, kan er reinforcerende werking uitgaan van de ene per

soon op de andere. Een hoger niveau noemen Bijou en Baer aandacht van de ander. 

1. sociale 
toewending 

2. dominantie 

3. aandacht 
zoeken 
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In de opvatting ал Skinner geldt aandacht als laagste niveau var gegenerali

seerde sociale reinforcement. Nabijheid is weliswaar voorwaarae voor net op

treden van sociale reinforcement, maar de wijze waarop de ander aandacht geeft 

aan het gedrag van een persoon bepaalt de reinforcerende waarde van zijn aan

wezigheid. Als derde niveau noemen 3ijou en Baer de rfarmte van de ander. Wat 

Bijod en 3aer met warmte onscirijven, s^uit nauw aan bij de teriren 'approval' 

en 'affection', die Skinner georuikt. Ook submissief gedrag door anderen e-

venals het krijgen van materiele objecten (bv. geld) noemt Skinrer gegenerali

seerde sociale reinforcers. 

De niveau-omscnnjving, die Bijou en Baer hanteren, betreft expliciet posi

tieve sociale reinforcement, d.w. ζ. het effect van de remforceirent bestaat 

hierin, dat de kans van het optreden var. net geremforceerde gedrag m ne toe

komst wordt vergroot. Ook uit de beschrijving van Skinner kan Tien de catego

rieën van gegeneraliseerde sociale reinforcement slechts interpreteren als ca

tegorieën van positieve sociale reinforcement. 

3.2.3 Het onderzoek naar positieve sociale reinforcement door Charlesworth 

en Hartup ( I967) 

Zich baserend op Skinners (1953) categorieën van gegeneraliseerde sociale 

reinforcement en op de uitwerking door Gewirtz (.1961) van aeze vonr van socia

le reinforcement, ODserveerden Charlesworth en hartup (196?) de positieve so-

ciaxe reinforcement die kleuters (3-5 jaar) elkaar verschaften in de vrije 

speelsituatie. Bij de analyse var het geobserveerde gedrag gebruikten zij het 

volgende categorieënsysteem, geven van positieve aandacht en bijval, geven van 

genegenneid en olijken van persoonlijke waaraer.ng, submissief gedrag er het 

geven van mater.ele voorwerpen. Behalve genoemde categorieën van positieve so

ciale reinforcement werd geobserveerd aan welke irteractiepartners het kind 

reinforcement verschafte er net welke activiteiten het kind bezig was op het 

moment dat het reinforcement verschafte. Tevens werd erop gelet of het -und 

spontaan sociale reinforcement verschafte of op initiatief van zijn interactie

partners en hoe de interactiepartners reageerden op de verstrekte sociale re

inforcement. De onderzochte groep was samengesteld uit 1· klasgroepen en omvat

te in totaal 70 kinderen. De kinderen werden gedurende een periode van vijf 

weken volgens een time sample schema geobserveerd. In totaal werd elk kind acht 

tot twaalf keer geobserveerd gedurende perioden van drie miruten. Eenzelfde 

kind werd nooit meer dan twee keer per dag geobserveerd. De observatie bestond 

uit een gedetailleerd verslag van het gedrag van het geobserveerae kind en van 

het gedrag van elk kind, dat met het geobserveerde kind interacteerde. De ob-
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servaties werden verncit vo_gens van te voren opgestelde nauwkeurige richt

lijnen. De aldus verkregen observatieverslagen werden gedecodeerd met behulp 

van het bovengenoemde categorieersysteem. 

De observaties werden verricht door twee waarnemers. Beide waarnemers heb

ben een achtste deel van de observaties bij dezelfde kinderen simultaan uit

gevoerd. Eén van beide waarnemers bleek 16$ meer codeerbare gedragsbeschnj-

vingen genoteerd te hebben dar de andere waarnemer. Onderzoek naar de betrouw

baarheid van de codering van de observatierapporten resulteerde in een over

eenstemming van .71 bij het vaststellen van codeerbare gedragsbeschrijvingen. 

De overeenstemmingsmdex betreffende de categorie waarin een codeerbare ge

dragsbeschrijving ondergebracht zou moeten worden, bedroeg .61». Dit betrouw-

baarheidsonderzoeK werd uitgevoerd bij 20% van de observatieverslagen. 

BeKnopt samengevat komen de bevindingen van Charlesworth en Hartup op het 

volgende reer. (1) Oudere kinderen verschaften elkaar significant meer posi

tieve reinforcement dai jongere. (2) De mate waarin kinderen anderen rein

forcement verstreKten vertoonde een grote samenhang met de mate waarin ze 

zelf reinforcement van de anderen ontvingen. (3) Tijdens rollenspel werd meer 

sociale reinforcement verschaft dan tijdens andere activiteiten, {h) Ongeveer 

de helft van de totale reinforcement werd spontaan door de geobserveerde kin

deren verstrekt, de andere helft na initiatief door andere kinderen. (5) Het 

verstrekken van reinforcement leidde in het algemeen tot voortzetting van de 

activiteit waarmee het Kind dat de reinforcemert ontving, bezig was. 

Men kan zich afvragen in hoeverre bij dit onderzoek 'sociale reinforcement' 

werd geobserveerd i.p.v. sociaal interactief gedrag zonder meer. Ofwel in 

hoeverre Skinner en Gewirtz terecht postuleerden dat hier sprake is van ge

generaliseerde sociale reinforcement. Uit de onderzoeksresultaten van Char

lesworth en Hartup is dit met rechtstreeks af te leiden. De mate waarin de 

kinderen in dit onderzoek anderen reinforcement verschafter en waarin zij 

reinforcement ontvangen werd echter bij een tweetal andere onderzoeken ge

hanteerd als onafhankelijke variabelen. In het eerste onderzoek stelden Har

tup en Coates (1967) vast dat kinderen die in de periode voorafgaand aan 

het onderzoek frequent positieve sociale reinforcement hadden ontvangen van 

leeftijdgenoten een altruïstisch model dat hen in het verleden veel reinfor

cement verschaft had eerder imiteerden dan een model dat hen m het vooraf

gaande gêln reinforcement verschaft had. Anderzijds bleken kinderen, die in 

het verleden weinig reinforcement hadden ontvangen, altruïstisch gedrag van 

leeftijdgenoten die hen geen reinforcement hadden verschaft eerder te imite-
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ren dan altruïstische modellen die hen wel reinforcement hadden verschaft. 

In het tweede onderzoek konden Hartup, Glazer en Charlesworth (1967) vast

stellen, dat kinderen, naarmate ze meer positieve sociometrische keuzen op 

zich verzamelden, m het verleden freqaerter positieve sociale reinforcemert 

hadden verschaft, terwijl het aantal negatieve sociometnscne keazen corre

leerde met de frequentie waarmee in het verleden negatie/e reinforcement 

werd verstrekt door dit kind. Verder bleek dat kinderen van leeftijdgeno

ten die ze, zoals bleek uit het sociometrisch onderzoek, graag mochten meer 

positieve reinforcement kregen dan van kinderen die ze niet graag mochten, 

terwijl ze niet meer negatieve reinforcement ontvingen van kinderen die ze 

niet graag mochten, dan van kinderen die ze wel graag mochten. 

Het in ons onderzoek gebruikte categorieënsysteem is gebaseerd op de ob

servatiecategorieën, die gebruikt werden door Charlesworth en Hartup (I967). 

De observatieprocedure, die in dit onderzoek werd toegepast, week echter in 

sterke mate af van die van Charlesworth en Hartup. Hun observatiemethode be

stond uit een zg. specimen descnption-techniek (vgl. Wright i960). 3ι
0
 deze 

techniek wordt het geobserveerde gedrag in een later stadium gedecodeerd vol

gens een van te voren vastgesteld categoriënsysteem. 

Aan deze procedure is een aantal nadelen verbonden. Op de eerste plaats 

moet elke waarnemer tijdens de observatie Г-LJ veel tijd besteden aan het 

beschrijven van het gedrag. Op het moment dat hij schrijft, kan Juj echter 

niet observeren, zodat een aantal gedragseenheden waarschijnlijk verloren 

gaat tijdens de observatie. Ten tweede wordt bij deze procedure de aandacht 

van de waarnemer waarschijnlijk veel sterker getrok-cen door opvallend ge

drag dan door onopvallend gedrag, dat hij derhalve minder gemakkexijk in zijn 

beschrijving zal opnemen. Nauwkeurige richtlijnen voor de waarnemer kunnen 

deze foutenbron echter reduceren. Een derde probleem van de observatiepro

cedure van Charlesworth en Hartup vormt het aantal stappen, dat ligt tussen 

het ten toon spreiden van het gedrag en het onderbrengen van de gedragseen

heid in een bepaalde categorie. Elk van deze stappen vormt een afzonderlij

ke foutenbron. Eén waarnemer bleek bv. 16$ meer codeerbare gedragseenheden 

te noteren dan de andere. 3ij het vaststellen van het aantal codeerbare ge

dragseenheden in de observat-eeategor^eén wezen de coëfficiënten voor mter-

raterovereenstemming telkens op een aanzienlijke foutenbron. Een vierde pro

bleem bestaat hierin, dat men bij het coderen van frequenties ervan uitgaat 

dat de gedragseenheden gelijkwaardig zijn. Wanneer het mogelijk zou zijn re

kening te houden met verschillen in intensiteit en duur van gedragseenheden 
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zou de najwkeungheid vai de obser\atie kurnen morden verhoogd. 

3-3·^ De otservatieprocedure 

Uitgaande van de observatietecinj-et die werd gebru^<t door CharleswortT en 

Hartup (19£7) i s speciaal \cor het loofdonderzoeK eer cLo«rvatieprocedure 

ontwikkeld d e "bovengenoeirde bezwarer zoveel nogel^jk onder^ng. Tijdens de 

observaties za^ de waarremer m de ruirrte rfaar de •i.^'-dert'- speelden enigs

zins t e r z i j de aan een t a f e l t j e , vanwaar n ,̂, d j r e í r t e goed -î n overz en lia 

binnenkoist in het lorvaal waar de cbservat-es werde- v e T ^ c r t , ins ta_le e rae 

de waarnemer zj.ch op de gebru-ial^jke p laa ts en таа-се ζ j - mater iaa l , be

staande a i t een bardrecorder, een stopwatch e" kaarten, waarop de ^anen van 

de kinderen stonden, gereed. Ka verloop van enkele r^-u 'en aeg^n de ocserva-

t o r met observeren wan-eer a l l ^ к rderen m de k^as aanwezig waren. 

De observat iecategoneen werde- in eer ρ ot Ŝ JCL;» do.r ^e oaservatoren 

die ae observaties in net icofdorde^zoejt heace- ve τ ^nt u^^geprocee^d Dit 

vooronderzoeit vond p laa t s op een kleaterschoc^ d^e - i o t ^- ie" hoofdonder-

zoeK was betrokken. Deze voorstudie was verder beaceld от de observatore" 

te oefenen en duurde zclarg t o t de ooservatcren re*" g^a^ag vola-erde b -

trouwbaar in de oategoneer konden scorer. Verzorgen w"-d^r o^j be de proe*"1-

groepen die b i j het hoofdonderzceK betrokken ^агег ее aantal oefe-sessies 

gehouden met de bedoeling on de Kleuters aa- de aa-wezig1-» d .an de OLs^r/a-

toren te l a ten wennen en om de horende kleuters t e _aten wenre- г de r.euw 

geformeerae groepjes, waarin de slasgroep ^г \егаага Tî t het ocservatieo-der-

zoek was onderverdee_d. 

De kinderer werden m raindom /olgorde gecaser"vee-a кіл^ге-з net observe

ren te beginnen, schudde de waarremer de kaarter met d" ramer var de kinde

ren. War-eer de hele reeks afge^erjct was, schudde de waar-^ne- ae kaarten op

nieuw er begor zi jn tweede ree<s oaservat ies . On t e оогкотег, cat twee ob

servatieperioden van éénzelfde kind op elkaar volgden schudde de observator 

de kaarten zolarg to t het kind dat het l a a t s t geobserveerd was in de vorige 

reeks, n^et a ls eers te aan de beurt kwam in de volgenae reeks, br "noesten 

minimaal één en l i e f s t meer observatieperioden tassen_iggen p e r dag waarop 

gecaserveerd werd, werd elk kind driemaal gedurende drie minuten geobser

veerd. bik kind werd op deze manier in de loop van v i j f weken 5x3x3 minuten 

( t o t aa l 1+5 minuten) geobserveerd. Telüens werd s lechts één kind geobserveerd. 

1) Voor de medewerking van J . Bekhuis en J.w. Zaad b i j de aanpassing en u i t 
werking van ae observatiemetboae van Charlesrforth er hartup ben ik hen zeer 
erkente l i jk . 
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De waarnemer moest echter ook steeds op het gedrag letten van de kinderen 

die m de buurt van het geobserveerde kind Kwamen, of die mogelijkerwijze 

contact met het kind konden opnemen. De consequenter van het gedrag van het 

geobserveerde Kind bij andere kinderen, of die van iet gedrag van andere 

kirderen bij het geobserveerde knd, werden η de ooservatie betrokken. Ge

let werd uitsluitend op directe antecedenten en corseq.uer.ten, d.w.z. het 

gedrag dat direct voorafging en volgde op het geobserveerde interactief ge

drag. 

Een observatieperiode verliep als volgt. De observator nam alvorers net 

observeren te beginnen het nurnner van het te observeren kind en het nummer 

van de observatieperiode op de baid op. Verder vermeldde î j de nummers van 

ae aarrfezige 4j.rderer en de naam van de aanwezige volwassene. 3ij het inspre

ken var de eerste gedragscode begci de observatieperiode. De observator druk

te tegelijk de stopwatcn n . Vervolgens observeerde '•ij Tet kind gedurende 

drie minuten en vemeldde hij steeds zodra een oepaa^d gedrag zich voltrok, 

de desbetreffende code. Het inspreken gebeurde op flu-stertoon, zodat de kin

deren nauwelijKs hoorder dat de ooservator spraK. De codes waren voor de kin

deren niet oegrijpelijk. 

3.3-5 Het geobserveerde gedrag 

3.3-5.1 De categorieën var sociaal interactxef gedrag 

Zoals in het voorafgaande (zie 2.1) reeds werd vermeid, verwijst de Oerm 

sociaal interactief gedrag naar het gedrag va'· еет kind -π de interactiesi

tuatie. De interactie als zodanig is niet het voorwerp van deze stuaie, naar 

het gedrag van een individu tijdens cpeenvolgerde interact.esituaties. Bij 

de observatie werden de volgende categorieën van sociaa_ interactief gedrag 

onderscheiden: 

Л. Aandacht. Het kind geeft blijk in zijn gedrag visueel, veroaal of tactiel 

of m een combinatie van deze modaliteiten zijn aandacht te rxchten op een 

ander. De gerichtheid op de ander is gekenmerkt door een neutrale gevoels

toon. Er is met duidelijk sprake van het vragen of schenken van bijval of 

genegenheid; het gedrag is niet submissief. De aandacht die het kind richt 

op een arder kan door die arder bemerkt (bevestigd) worden of niet. De vol

gende subcategorieën werder onderscheiden: (l) Verbaal aandacht schenken of 

vragen look liptaal en gebarentaal). Een ander vragen iets voor hem te doen 

of hem iets te geven, tegen iemand praten; informatie verstreksen; inlicn-

http://conseq.uer.ten
http://cpeenvolger.de
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tingen geven en suggesties doen; een ander op de hoogte stellen van de per

soonlijke behoefte van een derde. (2) Visueel aandacht schenken. Gedurende 

enige tijd (langer dan drie seconden) de blik richten op iemand. Observeren 

van iemands activiteiten; glimlachen, lachen naar een ander. Deze categorie 

werd alleen gescoord wanneer de gerichtheid op de ander uitsluitend bestond 

uit het richten van de blik op die ander en niet wanneer daarbij bv. gespro

ken werd. Wanneer door het kind gesproken werd, werd dit gedrag als 'verba

le aandacht' gescoord. (3) Fysiek contact of gecombineerd verbaal en fysiek 

aandacht schenken. Iets vragen en dit verzoek begeleiden met fysiek contact; 

iemand vastpakken; iemand helpen bij het aantrekken van zijn kleren. Verbaal 

gedrag dat tijdens fysiek interactief gedrag optrad, werd niet tevens als 

'verbale aandacht' gescoord. 

B. Bijval. Ket kind vraagt of geeft verbaal of fysiek goedkeuring of bijval 

van/aan een ander. Bv. vragen of hetgeen je gedaan hebt, gemaakt hebt of aan 

het doen of maken bent goed, mooi etc. is; iemand prijzen om wat hij doet of 

gedaan heeft; schouderklopjes geven. 

С Genegenheid. Het kind richt zijn aandacht op een ander of vraagt of geeft 

een ander bijval of goedkeuring, terwijl dit gedrag duidelijk gepaard gaat 

met genegenheid van de zijde van het kind. Bv. uitingen als "ik vind jou 

aardig", "je bent mijn vriendje"; iemand hartelijk begroeten; omhelzen; kus

sen; hand vasthouden; tegen iemand aangedrukt zitten. 

D. Submissief gedrag. De wijze waarop het kind zich gedraagt terwijl het ge

richt is op de ander wordt door de ander bepaald en wel door diens verbale 

uitingen of diens gedrag. De volgende subcategorieën werden onderscheiden: 

(1 ) passief accepteren. Het plan van een ander zonder meer overnemen; doen 

wat de ander zegt; zich opzij laten duwen; speelgoed laten afnemen; opdrach

ten van anderen uitvoeren. (2) Imiteren. De ander nazeggen of nadoen om te 

doen zoals de ander doet of om hem te vleien. 

E. Wederzijds aandacht schenken. Terwijl in de voorafgaande categorieën steeds 

sprake is geweest van een eenzijdige contactname van een kind met één of meer

dere anderen, geldt als criterium bij deze categorie dat er sprake moet zijn 

van een wederzijdse contactname of interactie van beide partners op gelijk 

niveau. Bv. samen iets doen; samen iets optillen; vriendschappelijk worste

len of stoeien; samen een opdracht uitvoeren. 

F. Geven van fysieke objecten. Het vrijwillig en spontaan geven of aanbieden 

van een tastbaar fysiek object aan een ander, zoals speelgoed, snoepjes. 

G. Geen interactie. Er is géén sprake van visuele, verbale of fysieke inter-
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actie tussen het kind en andere personen. Deze categorie en de volgende wer

den in het categorieënsysteem opgenomen om een exclusief categorieënsysteem 

te verkrijgen, hetgeen van belang was voor de tijdsnotering. Van deze cate

gorie werd bovendien verwacht, dat hij een specifiek aspect zou belichten 

van het sociaal interactief gedrag en niet uitsluitend de tegenpool zou vor

men van de voorafgaande categorieën. 

H. llegatief interactief gedrag. Er is sprake van visuele, verbale, tactie

le of wederkerige gerichtheid van het kind op de anderen, maar de gevoelstoon 

van de interactie is negatief. Bv. ruzie maken, onenigheid etc. Uit de reac

tie van de interacterende kinderen moet duidelijk zijn, dat één van beiden de 

interactie als onprettig beleeft. 

De bovengenoemde categorieën en subcategorieën van sociaal interactief ge

drag zijn bedoeld als wederzijds elkaar uitsluitende categorieën. De observa

tor moet het gedrag in éér. van de genoemde categorieën onderbrengen. Dubbel

scores zijn niet mogelijk. 

З.З.5.2 De categorieën voor sedragscontingente variabelen 

Behalve op de aard van de contactname lette de observator op: (l) De wijze 

waarop de poging tot interactie tot stand kwam. Gaat een poging tot interac

tie uit van de geobserveerde zelf (spontaan) of is deze gevraagd door een an

der in de omgeving van de geobserveerde. (2) De reactie van de ander. Degene 

tot wie de poging tot interactie gericht is, kan op twee manieren reageren: 

nl. ingaan op de poging tot interactie en deze reinforaeren of de poging tot 

contactname negeren (non-reinforcement). (3) De spelactiviteiten waarmee de 

geobserveerde zich bezig hield in de loop van de observatieperiode. Daarbij 

werden de volgende soorten activiteiten onderscheiden: (a) reaZistisoh spet: 

zoals constructiespelen, creatief spel (bv. tekenen, boetseren), puzzles, 

bewegingsspelen (bv. tikkertje), voorzover de kinderen geen fantasierol spe

len. (b) rollenspel: fantasiespelletjes waarbij het kind een rol speelt. Het 

spel van het kind sluit voor een deel aan aan de realiteit waarin het kind 

zich bevindt, maar het kind geeft in zijn spel een eigen, niet direct in de 

realiteit voor de hand liggende, vorm aan zijn omgeving, bv. 'vadertje en moe

dertje', 'winkeltje', dieren imiteren e.d. (c) geen spel: het kind is niet 

duidelijk ergens mee bezig, bv. het loopt doelloos rond in de speelruimte, of 

zit zonder meer te kijken. (U) De persoon waarmee de geobserveerde interac-

teert of tot wie de contactname gericht is. Er werd onderscheid gemaakt in de 

volgende subcategorieën: één enkele leeftijdgenoot; een 'groepje' en een vol

wassene. Groepje werd gescoord, wanneer het contact niet duidelijk gericht 
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was op één bepaalde persoon, maar op meerdere personen. Een groepje kon dus 

bestaan uit uitluitend leeftijdgenoten en uit kinderen én volwassenen. 

De contingente concurrente en antecedente en consequente gedragingen werden 

niet, zoals de categorieën van sociale interactie, uitgedrukt in tijd. Bij 

elk sociaal interactief gedrag werden de concurrente en de antecedente en 

consequente gedragingen weergegeven en voor de analyses uitgedrukt in fre

quenties. De observatiecategorieën voor gedragscontingente variabelen wer

den weergegeven in frequenties en niet met behulp van tijdsscores om te ver

mijden dat er als gevolg van de aard van scoring een wederzijdse afhankelij

ke relatie zou ontstaan tussen de scores op de categorieën voor sociaal in

teractief gedrag en de categorieën voor de gedragscontingente variabelen. 

Overzicht van de observatiecategorieën 

1. Verbale aandacht 

2. Visuele aandacht 

3. Fysiek en fysiek/verbaal contact 

1*. Bijval 

5. Genegenheid 

6. Submissief gedrag: passief accepteren 

7· Submissief gedrag: imiteren 

8. Wederzijdse aandacht 

9. Geven van fysieke objecten 

10. Geen interactie 

11. Negatief interactief gedrag 

Antecedent Consequent 

spontaan (S) reinforcement (R) 

gevraagd (G) geen reinforcement (NR) 

Spelactiviteit Interactiepartner 

realistisch spel (Re) leeftijdgenoot (P) 

rollenspel (Ro) groepje (Gr) 

geen spel (Ge) volwassene (V) 

3.3.6 Verdere verwerking van de observatiegegevens 

Na afloop van de observatie van een groep kinderen werden de op de band 

opgenomen observatiecodes door de observator overgebracht op de observatie

protocollen. Bij het afluisteren van de bandopname drukte de observator bij 
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het horen van de eerste gedragscode de stopwatch in. Bij elke volgende ge

dragscode noteerde de observator de cumulatieve tijd op de seconde nauwkeu

rig. Wanneer hij een observatieperiode had afgeluisterd, leidde hij het ab

solute aantal seconden waarin een gedragscategorie waargenomen werd af uit 

de cumulatieve tijden. Per Kind werd aldus de frequentie en de tijdsduur, 

uitgedrukt in seconden, van een aantal aspecten van sociaal interactief ge

drag geregistreerd. Behalve het sociaal interactief gedrag werd de frequen

tie weergegeven waarin ds geobserveerde het initiatief nam tot het gedrag; 

de frequentie waarin een ander reageerde op het interactiegedrag van de ge

observeerde; de frequentie van de aard van de spelactiviteiten en de fre

quentie van de personen tot wie het interactiegedrag gericht was (de inter

actiepartners ). 

3.^ De onderzoeksprocedure 

3.U.1 Proefpersonen 

Het onderzoek is uitgevoerd bij twee proefgroepen: bij een groep van 3^ 

normaal horende kleuters en bij een groep van 3^ pre-linguaal ernstig ge

hoorgestoorde (dove) kleuters. De gegevens van één proefpersoon in de groep 

normaal horende kleuters, die wegens verhuizing niet bij het follow-up on

derzoek betrokken was, werden evenals de gegevens van zijn matсhingspartner 

uit de groep doven, niet bij de analyse betrokken. Het gemiddelde gehoorver-

«lies, bepaald volgens de Fletcherindex met een naar I.S.O.-normen geijkte 

audiometer, bedroeg bij de groep gehoorgestoorden 97 dB (spreiding 10,7 dB). 

Behalve verschil in auditieve capaciteit bestond er bij beide proefgroepen 

een verschil in het leefmilieu waarin de kinderen van beide groepen buiten 

schoolverband verbleven. Terwijl de normaal horende kleuters allen in gezins

verband leefden, verbleven de gehoorgestoorde kleuters in semi-internaatsver-

band. Dwz. gedurende het weekend en de vacanties waren de kinderen thuis 

terwijl ze tijdens schooltijden van maandagochtend tot vrijdagmiddag in een 

internaat voor dove kinderen verbleven. De internaatsgroepen bestonden uit 

homogene leeftijdsgroepen (kleuters) van 6 tot θ kinderen die verzorgd wer

den door twee à drie speciaal daartoe opgeleide kinderverzorgsters. Het mo

ment waarop de kinderen in internaatsverband werden opgenomen viel samen 

met hun intrede in de kleuterschool. De gemiddelde tijd die de gehoorgestoor

de kleuters reeds in semi-internaatsverband verbleven bedroeg bij het begin 

van de eerste onderzoeksperiode gemiddeld 11 maanden. 
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Elke proefgroep bestond uit 18 jongens en 16 meisjes. De gemiddelde leef

tijd bij het begin van het onderzoek, (per 1 november I968) was bij de groep 

horende kinderen 60 maanden (spreiding: 7>5 maanden) en bij de groep dove 

kleuters 6l maanden (spreiding "J ,0 maanden). Tijdens het observatie onder

zoek was elke van beide proefgroepen opgesplitst in zes gedurende het on

derzoek constante groepjes van vijf of zeven kinderen. Bij de groep doven 

waren dit de reeds bestaande klassegroepjes. Alle normaal horende proef

groepen stamden uit éénzelfde kleuterklas. De observatiegroepjes bij de ho

rende proefgroep werden zo samengesteld dat elk groepje op geslacht en leef

tijd gematched was met de subgroepjes in de groep dove kleuters. Het gemid

delde leeftijdsverschil tussen twee matchingspartners bedroeg 59 dagen (sprei

ding 50 dagen). Van de totale proefgroep werden twintig proefpersonen geob

serveerd in vier subgroepjes van elk vijf kinderen en veertien kinderen in 

twee subgroepjes van zeven kleuters. Van de vier subgroepen van vijf proef

personen waren er drie samengesteld uit twee jongens en drie meisjes en één 

uit drie jongens en twee meisjes. De beide subgroepen met zeven proefperso

nen waren samengesteld uit resp. vijf jongens en twee meisjes en vier jongens 

en drie meisjes. 

3.^.2 Werkwijze 

Het sociaal interactief gedrag werd bij beide groepen gedurende de vrije 

speelsituatie geobserveerd. Voordat met observeren begonnen werd, werden de 

kinderen vier keer gedurende een halve ochtend in de onderzoeksgroepjes sa

mengebracht om te wennen aan de nieuwe situatie. De observaties werden ver

richt met de sub 3.3 beschreven observatietechniek. Na verloop van zes maan

den werden de observaties volgens dezelfde procedure herhaald. De eerste ob

servatieperiode liep van 28 oktober - 29 november I968; de tweede van 28 a-

pril - 13 juni 1969· Tijdens de observaties verbleef een groepje kinderen 

met de leidster en de observator in een apart als speelruimte ingericht 

kleuterklaslokaal, waar de kinderen vrijuit konden spelen. Als spelmateri

aal was het in een kleuterklas gangbare materiaal aanwezig, zoals construc

tief, creatief en illusief spelmateriaal bv. blokken, tekenborden, papier, 

puzzels, autootjes, poppen, verkleedmateriaal e.d. De leidster was geïnstru

eerd zich zoveel mogelijk non-directief ten opzichte van de kinderen te ge

dragen. Wanneer zij door de kinderen werd benaderd trachtte zij het gesprek 

zo snel mogelijk tot een einde te brengen, bv. door het kind voor te stel

len de activiteit voort te zetten, waarmee het bezig was. Zij mengde zich 
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alleen ~n het gedrag van de kinderen wanneer dezer door hun activiteit zelf 

gevaar liepen of het materiaal ernstig schade dreigden toe te brengen. 

De observator initieerde geen enkel contact :ret de knderei of de leidster 

er waaneer kinderen contact "net hen госЬъеч, g-ng nij daarop zo min mogelijk 

in. Hij suggereerde aat hij druk bezig was net ¡-et fluisteren van voor het 

kind onbegrijpelijke dngen in de mcrofooi. 

Behalve gedragsobservaties werden gedrag^beoorde^ingen van de kinderen 

verstrekt door de kleuterleidster. Deze beoordelingen werden door de leid

sters weergegeven met behulp van de sub 3.2 beschreven beoordelingsschaal. 

De scones werde" toegekerd uitgaande var de clusters die resulteerden uit de 

analyse op de gegevens van de Vooronderzoekbgroep (N = 188) d.e wat betreft 

leeftijdsverdeling dicht aansloot bij de beide onderzochte groepen (vg_.3.2 

en Appendix Bijlage 1). El< ki^d werd zcwe^ beoordeeld door de groepsleid

ster als door een assistentgroepsle-aster. Б-j de verwerking var de order-

zoeksgegevers werd uitgegaa- /ai de oeoordel^nger door de groepsleidster, 

omdat werd veronderstei.d, dat deze het Kind vanwege haar grotere bekendheid 

met het kind het best kon beoordelen. De beoordelingen var de assistent-

groepsleidster werden gebruikt oi„ de beDal^ng va'· de interraterovereenstem-

mng van de beoordelingslijst. 

De beoordelingen van de k^rderen werden door de leidsters gegeven in de 

_oop van elk van beide per^oaes waar-r het gedrag var de minderer geobser

veerd werd De leidsters wisten op he^ memert dat zij ce lijst voor het eerst 

invulden niet dat hen na verloop van zes naander rfeer gevraagd zou worden om 

de kirderen nog eens te beoordelen. 

3.5 De overeenstemming tussen de beoordelaars en de ooservatoren 

3. 5. 1 De interraterovereenstemming bij de gedragsbeocrcelngen 

Het sociaal gedrag van elk kina werd tijders de eerste observatieperiode 

door twee beoordelaars onafhankelijk var el-taar beoordeeld. Per item van de 

oeoordel-Ligsschaal werd tusser beide beoordexaars de mate van overeenstem

ming bepaald volgens deze berekening aantal overeenstemmende scores per 1-

tem ten opzichte van het totaal aantal scores per item (K = 3
1
* ). Alle ho

rende kleuters werden beoordeeld door twee beoordelaars, nl. de klasleidster 

en een hulpleidster. De dove kleuters werden beoordeeld door hun klasgroep-

leidster en hun internaatsleidster. In totaal fungeerden DIJ de dove kleu

ters twaalf leidsters als beoordelaars. De totale groep doven was immers sa-
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mengesteld uit zes verschillende klasgroepjes. De overeenstemming tussen de 

beoordelaars bedraagt over de З
1
* horende kleuters gemiddeld per item .66, 

spreiding .18; over de З
1
* dove kleuters gemiddeld per item .63, spreiding 

.13. 

3.5.2 De overeenstemming tussen de waarnemers bij de gedragsobservaties 

De observaties werden gedurende de eerste observatieperiode verricht door 

vier observatoren en gedurende de tweede observatieperiode door drie obser

vatoren. De observatoren wisselden min of meer at random over de groepen. 

Tijdens de afzonderlijke observatieperiodes werd de overeenstemming bepaald 

tussen telkens twee observatoren. Tijdens de eerste observatieperiode werd 

het overeenstemmingsonderzoek uitgevoerd in 20% van de totale observatietijd 

(189ΟΟ seconden) en tijdens de tweede observatieperiode gedurende 10$ van de 

totale observatietijd (95^0 seconden). De overeenstemming tussen de observa

toren werd per observatorenpaar en per observatiecategorie apart weergegeven. 

(zie tabel 3). Aangezien er geen aanleiding bestond om te verwachten dat er 

verschil in overeenstemming zou bestaan tussen de observatoren bij beide af

zonderlijke proefgroepen werd de overeenstemming tussen de observatoren niet 

separaat voor beide proefgroepen weergegeven. Als observatie-eenheid werd 

een seconde genomen en ter bepaling van de overeenstemming tussen observa

toren werd de proportie bepaald van het aantal seconden waarin beide obser

vatoren in dezelfde categorie scoorden ten opzichte van het totaal aantal 

seconden waarin beide observatoren samen observeerden. De proportionele over

eenstemming werd bepaald met de volgende formule: 

proportionele overeenstemming = •.· S
 u 

waarbij : 

E = totaal aantal seconden waarin A en В in dezelfde gedragscategorie scoren en 

0 = totaal aantal seconden waarin A en В in verschillende gedragscategorieën 

scoren. 

De overeenstemming van de observatoren bij het observeren van de concur

rente en de contingente antecedente en consequente gedragingen werd bepaald 

met dezelfde formule. Hoewel bij de resultatenanalyse van de gedragscontin-

gente variabelen als maateenheid niet het aantal seconden maar de frequentie 

werd genomen waarin A en В tezelfdertijd in dezelfde resp. verschillende ge

dragscategorieën scoorden, werd om technische redenen overeenstemming tussen 



observatie

categorie 

verbale visuele fysiek bijval genegen

aandacht aandacht contact heid 

passief imite-

accepte- ren 

ren 

weder- geven geen negat. 

zijdse- van inter- inter

inter- objec- actie actie 

actie ten 

totaal 

waarnemers

paar 

periode: november Ι96Θ 

1 * 2 

1 * 3 

1 * Ц 

2*3 

2 * k 

3 * U 

totaal 

• 73 

.lh 

.88 

.T7 

.75 

.82 

.78 

.82 

.88 

.81 

.67 

.8? 

• 90 

.81* 

—υ 
• TU 

.67 

— 

.08 

.31+ 

• 57 

• 71 

.66 

— 
— 

Λ6 

— 

.61 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.82 

.71 

.Mt 

.71* 

.67 

~ 

• 70 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

.65 

.66 

.81* 

.78 

.65 

.81 

.73 

— 

• 85 

• 77 

.82 

— 

— 

.83 

87 

92 

80 

92 

89 

86 

88 

— 

— 

— 

— 

— 

• 77 

• 77 

.78 

.82 

.82 

.82 

.16 

.81 

.80 

о 
•α 

о 

aantal 

seconden 
2) З6^k ^253 ?58 iVr 279 3958 10U 6208 79 18900 

periode: mei I969 

5 * 6 

5 * 7 

6 * 7 

.87 

.81+ 

.71» 

.86 

• 77 

• 79 

.87 

.29 

.31 

.31 

.82 

• 52 

.71 

.21 .17 

."•5 

•98 

.79 

.97 

.9U 

• 77 

— 

.86 

.68 

.91 

.85 

.76 

totaal .81 .80 .63 • 65 • 58 .27 .73 .88 .7b .81» 

aantal 

seconden' 
2) 

1553 2066 66 ιοί» 65 32 2615 2905 131* 95^0 



Tabel h: De overeenstemming tussen de observatoren bij de observaties van de gedragscontingente variabelen, 

afzonderlijk over beide onderzoeksperioden. 

observatiecategorie 

waarnemerspaar 

antecedent 

G
A
 8

Л 

periode: 

consequent 

Η
λ
 mx 

november I968 

spelactiviteit 

Gek
 R e

A
 Η ο

λ 

interactiepartner 

P
A
 G r

1 Vх 

1 * 2 

1 * 3 

1 * 1+ 

2*3 

2*U 

3 * h 

totaal 

.83 

.83 

.86 

.82 

• 79 

• 79 

.82 

86 

87 

89 

79 

81+ 

85 

85 

.89 

• 91 

• 93 

.88 

.86 

.89 

• 90 

.86 

-87 

.67 

.65 

.81 

.85 

.83 

.81* 

.69 

.37 

• 53 

.70 

• 71 

.66 

90 

89 

92 

93 

88 

86 

90 

.81 

• 56 

.88 

.67 

.61 

.66 

• 71 

• 91 

.87 

• 73 

• 92 

• 85 

.81+ 

.85 

.79 

.83 

• 75 

• 75 

• 79 

.80 

.77 

.75 

.85 

.91+ 

.83 

.65 

.77 

• 79 

aantal seconden D- 5573 7119 811+8 1+51+1+ 3161 12І+20 ЗЗ19 6766 5061 865 

OD 
O 

O 

"β 
M 
Cu 

о 
s 

periode: mei li 

5 * 6 

5 * 7 

6 * 7 

.97 

.61+ 

• 78 

• 87 

.81 

.97 

.85 

.83 

.82 

.81 

.77 

.69 .92 .7!+ 

.62 .81+ .55 

.1+2 .90 .76 

•96 .93 

.90 .67 

.89 .82 

. 5 1 + 

.82 

.67 

totaal 

1 \ 
aantal seconden'' 

.85 

3208 

.81+ 

31+27 

• 89 

3972 

• 79 

2663 

.57 .88 

23І+З 6І+36 

• 71 

761 

• 91 

361+8 

.81+ 

2351 

.71+ 

636 

*: G = gevraagd; S = spontaan; R = reinforcement; NR = geen reinforcement; Re 

Ρ = leeftijdgenoot; Gr = groepje; V = volwassene; Ge = geen spel 

1) aantal seconden waarover overeenstemming bepaald werd 

realistisch spel; Ro = rollenspel; 
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de observatoren uitgedrukt in het aantal seconden waarin beide observatoren 

in dezelfde categorie scoorden ten opzicnte van het totaal aantal seconden 

waarin beide observatoren samen observeerden. 

De overeenstemmingscoëfficiënten van de categorieën van sociaal interactief 

gedrag zijn weergegeven in tabel 3· ^n beide observatieperioden voldoen de 

overeenstemmingscoëfficiënten tussen telkens twee waarnemers over alle cate

gorieën tezamen in redelijke mate aan de voor dergelijke ccëfficiër.ter. ge

stelde norm (vgl. Guilford 1956; Bijou et nl. 1969). Over de afzonderlijke 

categorieën doen zich echter tussen de overeensteimningscoëfficiënten aanzien

lijke fluctuaties voor. De coëfficiënten in de categorieën 'verbale aandacht', 

'visuele aandacht', 'wederzijdse aandacht' en 'geen interactie' blijken het 

meest stabiel over de observatorenparen. De overeenstemmingscoëfficiënten van 

deze categorieën zijn hoog in vergelijking met die bij soortgelijke studies 

(bv. Charlesworth Ь Hartup I967)· De overeenstemmingscoëfficiënten in de ca

tegorieën 'fysiek contact', 'bijval' en 'passief accepteren' zijn minder sta

biel en vertonen een lager niveau. De lagere interobserverovereenstemming in 

deze categorieën kan behalve van de lagere betrouwbaarheid van deze catego

rieën een gevolg zijn van het geringer aantal seconden waarover bij deze ca

tegorieën de cvereenstenmiing werd bepaald. Het blijkt over het algemeen dat 

de proportionele overeenstemming hoger is wanneer deze over meer waarnemingen 

wordt bepaald (vgl. Guilford 1956; Bijou et al. 1969)- Vanwege gebrek aan 

data in de categorieën 'genegenheid', 'imiteren', 'geven var. objecten' en 

'negatieve interactie' is het vrijwel onmogelijk de betrouwbaarheid van deze 

categorieën vast te stellen. 

'Aangezien de categorieën, waarbij het onmogelijk was gebleken om de inter-

raterovereenstemming vast te stellen bovendien bij een groot aantal kinderen 

in het geheel niet werden gescoord (nul-scores), werden vier categorieën 

waarbij in beide groepen meer dan ^0% nulscores voorkwamen, bij de analyse 

van de onderzoeksresultaten buiten beschouwing gelaten. Het betrof de cate

gorieën 'genegenheid', 'passief accepteren', 'imiteren' en 'geven van objec

ten'. 

De interraterovereenstemmingscoëfficiënten van de categorieën voor de gedrags-

contingente variabelen zijn weergegeven in tabel 1*. De overeenstemmingscoëffi

ciënten tussen de observatoren over de categorieën van antecedent en conse

quent gedrag evenals over de categorieën 'realistisch spel', 'interactie met 

leeftijdgenoten', 'interactie met groepjes' zijn hoog genoeg om voldoende be

trouwbare scoring van deze gedragingen mogelijk te maken. De categorieën 'rol-
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lenspel' en 'interactie met volwassenen' vormen in dit opzicht grensgevallen, 

terwijl over de categorie 'geen spel' met name in de tweede onderzoeksperiode 

onvoldoende overeenstemming bereikt werd. 

Over het algemeen zijn de overeenstemmingscoëfficiënten over de categorieën 

antecedent-consequent en concurrent gedrag hoger dan de categorieën voor so

ciaal interactief gedrag. Dit zou het gevolg kunnen zijn van duidelijker afba

kening van de betreffende categorieën. De hogere overeenstemming kan voor een 

deel ook te wijten zijn aan het groter aantal waarnemingen waarover de over

eenstemming bepaald werd en aan het feit dat de observatoren telkens slechts 

twee of drie categorieën hoefden te onderscheiden in plaats van elf zoals bij 

de categorieën voor sociaal interactief gedrag het geval was. 



83 

Hoofdstuk 1* 

DE OBDERZOEKSKESUlTATbN 

h.1 Inleiding 

In aansluiting aan de in het vorige hoofdstuk geformuleerde vraagstellingen 

zallen nu de onderzoeksresultaten werden weergegeven Om na te gaan, of de on

derzoeksresultaten gevonden bij de groep normaal horende kleuters zullen ver

schillen van die verkregen oij de groep dove kleuters, zullen op de gegevers 

van beide proefgroepen steeds aparte analyses worden uitgevoerd. Zonodig zul

len de resultaten voor beide seksen apart worden vermeld Steeds zullen eerst 

de gegevens van de normaal horeide en vervolgens die van de gehoorgestoorde 

kleuters worden weergegeven. Een aantal analyses zal apart per onderzoeksperi

ode (tijdstip van meting) worden uitgevoerd. Lit deze gegevens zal het moge

lijk zijn een indruk te verkri
u
gen van de stabiliteit var structurele kenmer

ken van de data Ъ . de stabiliteit van de onderlinge samenhang tussen bepaalde 

variabelen. Overeenkomsten in de structuur van de data bij de groepen horende 

en dove kleuters kunnen verder een indruk verschaffen over de cross-validiteit 

van de resultaten bij divergererde proefgroepen De vergelijking van de resul

taten tussen beide proefgroepen over beide tijdstippen van meting kan eveneens 

als zodanig worden opgevat. 

De meeste analyses hebben betrekking op groepen variabelen, waarvan er soms 

een aantal onderling correleren Daarom zal vaak gebruik gemaakt worden van 

multivariate analysetechnieken waarbij zoveel mogelijk met de onderlinge afhan

kelijkheid van de onderzoeksvanabelen rekening wordt gehouden. Ter gevolge 

van wederzijdse exclusiviteit van de observatiecategorieën kan de correlatie 

tussen dergelijke categorieën kunstmatig negatief geflatteerd zijn. Wanneer 

de samenhang of de onderlinge afhankelijkheid tussen twee variabelen wordt be

paald, zal bovendien de samenhang van de overige bij het onderzoek betrokken 

variabelen met één of beide onderling vergeleken variabelen zoveel mogelijk 

statistisch worden geëlimineerd of 'uitgepartialiseerd' (vgl. Blalock I960, 

p. 326 e.v.). 
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h.2 Beoordeling en observatie van sociaal interactief gedrag 

Alvorens de samenhang tussen de observatie- en beoordelingsgegevens te be

spreken, zullen de resultaten van oeide onderzoekstecimeken afzonderlijk 

worden besproken. 

І-.2.1 De beoordelingsschaa^ 

Op de eerste plaats lijKt het van belang na te gaan in hoeverre de vastge

stelde clusters bij beide proefgroepen ее welfde of een verschillende onder

linge samenhang vertonen als in het vooronderzoek naar de beoordelingsschaal 

(zie 3.3.3.2, tabel 2). Daartoe zijn apart voor beide proefgroepen en tijd

stippen van meting de product-moment correlaties berekend tussen de soiiscores 

van de proefpersonen op de arie cljsters. De gevorden correlaties zijl weer

gegeven in tabel 5· 

Tabel 5 De intercorrelaties tussen de somscores op de clusters van de beoor
delingsschaal, afzonderlijk voor de horende en gehoorgestoorde kleuters en 
de beide onderzoeksperioden . 

Horender (N = 3h) Gehoorgestoorden (N = 31· ) 

Cluster І 2 3 І 2 3 

1 . sociale ~ -.23 -. Зб* — Tig .07 

toewending 
2. dominantie -.28 — .67 .2U — .61*** 

3. aandacht -.07 .1+3** — -01 .31 
zoeken 

1) onder de diagonaal november 1968, boven ae diagonaal mei I969 

* ρ « .05, ** Ρ < .01 

In geen enkele van de onderzoeksgroepen (vooronderzoek en beide proefgroe

pen) vertoont het cluster 'sociale toewending' een significante samenhang met 

de clusters 'dominantie' en 'aandacht zoeken'. Daarentegen werd zowel in het 

vooronderzoek als bij beide proefgroepen tijdens beide onderzoeksperioden een 

significante samenhang vastgesteld tussen de clusters 'dominantie' en 'aan

dacht zoeken'. Tijdens de tweede onderzoeksperiode was deze samenhang bij bel

de proefgroepen hoger dan tijdens de eerste periode en bij het vooronderzoek. 

Tijdens de tweede onderzoeksperiode was deze samenhang bovendien aanzienlijk 

hoger dan de overeenkomstindex (= .35) van de clusters, op grond waarvan de 1-

tems tot een cluster werden gegroepeerd. Daarom mogen met name in de tweede on

derzoeksperiode de clusters 'dominantie' en 'aandacht zoeken' nauwelijks als 
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afzonderlijke gedragsdimensies beschouwd worden. De clusters 'sociale toe-

wending' en 'aandacht zoeken' kunnen wel als onderscheiden gedragsdimensies 

worden beschouwd. 

Tabel 6: De intercorrelaties tussen de observatiecategorieën, afzonderlijk . 
voor de horende en gehoorgestoorde kleuters en de beide onderzoeksperioden 
De onderstreepte correlatiecoëfficiënten zijn significant (p < .05) in beide 
onderzoeksperioden. 

Horenden 

Categorie 1 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. f y s i e k c o n t a c t 

h. b i j v a l 

5. wederzijdse interactie .3^ 

6. geen interactie 

T. negatieve interactie 

-
. j a -
.09 

29 

,31** 

,62** 

,03 

-.hh** 

-
- . 3 6 * 

-.3h* 

-.he** 

.16 

- . 1 6 

.ho* 

- . 0 3 

-
.03 

.Ui* 

- . 3 5 

. 6 5 * * 

.29 

- . 2 6 

.27 

_ 
- . 0 6 

- . 0 7 

.05 

.22 

. 6 3 * * 

.08 

.31 

. 1 8 * * 

•33* 

- . H * 

.05 

- . 2 0 

- з ь * 
- . б / * 

- 3 6 * 

.30 

- . 2 7 

.23 

.06 

•33* 

- 3 7 * 

Gehoorgestoorden 

Categorie 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

U. bijval 

5. wederzijdse interactie 

6. geen interactie 

7. negatieve interactie 

-

26 

5 0 * * 

01 

1*7** 

7 3 * * 

11* 

-M** 
_ 

. 1 3 

.21 

- . 1 1 * 

- . 1 * 8 * * 

- . 1 3 

. 2 8 

- . 2 8 

-

. 2 0 

. ^ * * 
- .6¿** 

.01* 

- . 1 0 

.28 

- . 3 3 * 

-

.07 

- . 3 2 

.00 

.28 

- . 1 * 1 * * * 

•51** 
- . 1 * 8 * * 

_ 

- 1 2 * * 
. i5 

- 2 7 

- . 1 0 

- . 6 0 * * 

.11* 

- 1 6 * * 

-
- . 1 8 

.01* 

- . 0 8 

.17 

.17 

- . 0 3 

- . 2 2 

_ 

l) onder de diagonaal: november 1968; boven de diagonaal: mei 1969 

*: ρ <. 05; **: ρ < .01 

1*.2.2 De observatiegegevens 

De onderlinge samenhang tussen de observatiecategorieën werd bepaald met be

hulp van product-moment correlaties en is weergegeven in tabel 6. 

Bij beide groepen is een aantal correlatiecoëfficiënten in beide onderzoekspe

rioden significant, terwijl een aantal andere correlatiecoëfficiër.ten in de ene 

onderzoeksperiode significant is en in de andere niet. De correlaties die in 
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beide onderzoeksperioden significant zijn, wijzen op stabiele interrelaties 

tussen de categorieën. De correlatiecoëfficiënten d^e in een enkele onder

zoeksperiode significant zijn, wijzen op een samenhang van neer voorbijgaan

de aard. 

De aanzienlijke negatieve correlaties tussen de categorieën 'geen interac

tie' en 'wederzijdse aandacht' bij beide groepen op beide tijdstippen van me

ting duden op een grote onderlinge tegeistelln g tussen deze categoneër. 

Bij de horende kleuters heeft eveneens 'verbale aandacht' en 'negatieve inter

actie' een significante negatieve correlatie met 'geen interactie', terwijl 

'visuele aandacht' negatief en 'negatieve interactie' positief correleert met 

'wederzijdse aandacht'. 'Verbale' en 'visuele aandacht' correleren tijdens 

beide perioden van meting onderling significant negatief. De stabiele onder

linge samenhang tussen deze categorieën suggereert de aanwezigneid van één 

dimensie binnen het geobserveerde interactief gedrag die bepaald wordt door 

de tegenstelling van de categorieën 'wederzijdse interactie', 'verbale aan

dacht' en 'negatieve interactie' tegenover 'geen interactie' en 'visuele aan

dacht ' . 

Bij de dove kleuters blijkt de categorie 'fysiek contact' in beide onder

zoeksperioden significant positief te correleren met 'wederzijdse aandacht' 

en negatief met 'geen interactie'. Ook bij de dove kleuters treedt een sta

biele dimensie van interactief gedrag op de voorgrond die samengesteld is uit 

de categorieën 'wederzijdse aandacht' en 'fysiek contact' tegenover 'geen in

teractie'. De soms aanzienlijke onderlinge correlaties tussen de variabelen 

binnen de beoordelingsschaal en de observatietechniek wijzen op het belang 

om bij de verdere analyses zo nodig met deze onderlinge samenhang rekening 

te houden. Dit is te meer noodzakelijk omdat niet alle onderlinge sajnenhangen 

over tijd stabiel zijn. De intercorrelaties tusser de observatiecategorieën 

kunnen bovendien kunstmatig negatief verhoogd zijn omdat de observatiecate

gorieën wederzijds exclusief zijn. Weliswaar zijn vier van de in totaal elf 

observatiecategorieën geëlimineerd, maar ook bij de zeven overgebleven cate

gorieën kunren de correlaties negatief verhoogd zijn als gevolg van wederzijd

se exclusiviteit. 

lt.2.3 De onderlinge samenhang van de beoordelingen en de observaties 

De beoordelingen van het gedrag van de kleuters door de kleuterleidsters 

betreffen inhoudelijk ten dele hetzelfde gedrag dat gedefinieerd is in de 

gedragsobservatiecategorieën. Men kan daarom een zekere samenhang verwach-
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ten tussen de clusters van de beoordelingsschaal en een aanta^ observât.eca-

tegoneën, met name tussen het cluster 'sociale tcewerding' en de categorieën 

'verbale aandacht' en 'wederzijdse interactie' tegenover 'geen interactie' en 

'visuele aandacht', terwijl het cluster 'dominantie' vermoedelijk positief 

zal correleren met de categorie 'negatieve interactie'. 

Om de samenhang tussen de gedragsbeoordelmgen en de observaties vast te 

stellen zijn multivariate analyses (vgl. Morrison 1967» Van de Geer 1970) toe

gepast waarbij de drie clusters van de beoordelingsschaal als predictoren fun

geren en de zeven observatiecategorieën als criteriumvariabelen. De multiva

riate analyses werden berekend met behulp van het programma 'Multivariarce' -

univariate and multivariate analyses of variarce and covanance a 'ortran IV 

program, version h (Finn 1968, Восл 4 Haggard I968). In de multivariate ana

lyses wordt bij beide groepen kleuters en apart per tijdstip vai metng rage

gaan in hoeverre de drie clusters var de beoordelingsschaa- de zeven observa-

tiecategorieen prediceren. Daaroij worden achtereenvD_gens de cancnsche cor

relatie bepaald tussen de groep clusters en de groep ooservatiecategoneer en 

de multipele correlaties van de groep predictoren (de groep clusters) met elk 

van de afzonderlijke criteriumvariabelen (de observatiecategoneen). In een 

laatste step-down analyse wordt de zg. 'toegevoegde' ('additionele') bijdrage 

aan de regressievergelijking getoetst van elk van de predictoren bij de voor

spelling van de groep criteriumvariabelen. Bij de step-down analyse wordt bij 

de toetsing van de samenhang van elk van de opeenvolgende predictorvariabelen 

met de groep criteriumvariabelen de variantie die reeds verklaard werd door 

voorafgaande predictcrvariabele(n) geëlimineerd. Met de tern 'toegevoegde' cf 

'additionele' bijdrage tot de predict-e van de var^ant.e van ae enten л т а п -

abelen wordt de Dijdrage van een predictorvanabele bedoeld, waaruit de bij

drage, die deze variabele gemeenschappelijk heeft met (een) -"-oorafgaarde pre-

dictorvariabele(n), geëlimineerd is. Evenzo wordt met het percentage 'additio

nele' verklaarde variantie (zie tabel 7 t/m 10) het percentage variantie be

doeld dat verklaard wordt door een predictorvanabele, de variantie die deze 

variabele gemeenschappelijK met voorafgaande predictorvariabele(r) verklaart 

is daaruit geëlimineerd. Wanneer men dan ook in tabel 7 t/m 10 per criterium

variabele de percentages additionele variantie optelt die verklaard worden door 

de drie predictoren, levert dit de gekwadrateerde moltipele correlatie tussen 

de groep predictorvariabelen en de desbetreffende cntenuirvariaoele op. Met be

hulp van deze multivariate analyses is het mogelijk een genuanceerd beeld be 

verkrijgen van de onderlinge relatie tussen beide groepen variabelen. 

http://oorafgaar.de


Tabel 7: Horende kinderen, periode november 1968: multivariate analyses die het verband weergeven tussen de 
drie clusters van de beoordelingsschaal en de zeven observatiecategorieën. 

% additioneel verklaarde variantie ,•-1) multipele F univariaat 
correlaties 

cluster (predictoren): sociale dominantie aandacht 
toewending zoeken 

de drie (df = 3/30) 
clusters 

categorie (criterium): 

1. verbale aandacht 

2.-visuele aandacht 

3. fysiek contact 

1*. bijval 

5. wederzijdse aandacht 

6. geen interactie 

7. negatieve interactie 

."65 

2.79 

1.1+U 

1.66 

2.10 

.06 

7.56 

l l*.U6(5.28T) 

12.37(1*.52*) 

" ' i f .81(6.81»*) 

.08 

2.32 

3.1*5 

12.28(14.75*) 

.87 

.10 

.00 

1.03 

.21 

.77 

9-31» 

ito 

39 

UI» 

17 

21 

21 

Si* 

I.90 

1.80 

2.38 

.28 

.1*9 

.1*5 

l t .12* 

S" 
0 

ft· 
Ν 

Λ' 
0) 

« 

Toetsing van de additionele bijdrage van elk cluster bij de stapsgewijze regressie: 

F .91 2.65* 1.05 

df 7/26 7/25 7/21» 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen: 

Canonische correlatie = .70, F = 1.1*5, df = 21/69.1*6, n.s. 

**: ρ < .01; *: ρ < .05 

1) Wanneer het % additioneel verklaarde variantie significant is staat de F-waarde er tussen haakjes achter; 

df is bij het eerste cluster 3/30; bij het tweede cluster 3/27; bij het derde cluster 3/2
1
4 



Tabel 8: Horende kinderen, periode mei 19б9
:
 multivariate analyses die het verband weergeven tussen de drie 

clusters van de beoordelingsschaal en de zeven observatiecategorieën. 

% additioneel verklaarde variantie 1) multipele 
correlaties 

F uni var iaat 

cluster (predictoren): sociale dominantie 
toewending 

aandacht 
zoeken 

de drie ( df 
clusters 

3/30) 

categorie (cr i te r ium): 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

h. bijval 

5. wederzijdse aandac-ht 

6. geen interactie 

7. negatieve interactie 

3.5h 15.38(5.88*) 

15.16(5.72*) 15-37(6.86*) 

lt.92 5.33 

.00 .22 

8-97 7-13 

.51* 3.83 

.23 И.81(22.36**) 

.1*7 

12.63(6.67*) 

• 71 

.38 

3.22 

1.73 

• 27 

Kh 

66 

33 

08 

kk 

25 

65 

2.Iti 

7 . 5 9 * * 

1.23 

.06 

2.1*0 

.65 

7 . 3 3 * * 

о 

I 
Ν 

л· 
Ol 

* 

Toetsing van de additionele bijdrage van elk cluster bij de stapsgewijze regressie: 

F I.96 5-10** 1.71 

df 7/26 7/25 7/2І* 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen: 

Canonische correlatie = .81, F = 2.17, df = 21/69-^6, Ρ < 001 

**: ρ < .01; *: ρ < .05 

1) Wanneer het % additioneel verklaarde variantie significant is staat de F-waarde er tussen haakjes achter; 
df is bij het eerste cluster 3/30; bij het tweede cluster 3/27; bij het derde cluster 3/21* 



Tabel 9· Dove kinderen, periode november I968. multivariate analyses die het verband nagaan tussen de drie 
clusters van de beoordelmgsschaal en de zeven observatiecategorieën. 

ι*-% additioneel verklaarde vanantie multipele F univanaat 

correlaties 

cluster (predictoren): sociale dominantie 

toewending 

aandacht 

zoeken 

de drie (df 

clusters 
3/30) 

cateRone (criterium) 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

U. bijval 

5. wederzijdse aandacht 

6. geen interactie 

7. negatieve interactie 

10.82(3.88 ) 

2.12 

13.91(5.IT*) 

.00 

17.29(6.69*) 

9.2U 

.60 

1.08 

3.27 

.71 

кЛг 
.1*6 

.23 

35-72(17.39**) 

.01* 

I.Ol* 

1.85 

1.09 

.25 

.82 

.83 

• Tl* 

7/21* 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

Canonische correlatie = .7I*, F = 1.81, df = 21/69-1*6, ρ < .05 

31* 

25 

1*1 

23 

1*2 

32 

61 

1.35 

.69 

1.97 

• 58 

2.19 

1.15 

5 . 9 i : ** 

Toetsing van de additionele bijdrage van elic cluster bij de stapsgewijze regressie: 

F 1.27 U.10** 

df 7/26 7/25 

**: ρ < .01; *. ρ < .05 

1) Wanneer het % additioneel verklaarde vanantie significant is staat de F-waarde er tussen haakjes achter, 

df is bij het eerste cluster 3/30, bij het tweede cluster j/27; bij het derde cluster 3/21* 

o 

N 
O 

m 



Tabel 10: Dove kinderen, periode mei 19б9: multivariate analyses die het verband nagaan tussen de drie 
clusters van de beoordelingsschaal en de zeven observatiecategorieën. 

% additioneel verklaarde variantie ,-j) multipele F univariaat 
correlaties 

cluster (predictoren): sociale dominantie aandacht 
toewending zoeken 

de drie 
clusters 

(df = 3/30) 

categorie (criterium): 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

k. bijval 

5. wederzijdse aandacht 

6. geen interactie 

7. negatieve interactie 

6Λι 

U.25 

1+.Θ8 

ІІ.15 

12.21(1*.1*5*) 

7.19 

.17 

• 92 

3.0І* 

.01* 

U.12 

.21+ 

3.2І* 

1*5.05(25.1*9**) 

5.90 

7.52 

• 85 

.21t 

1.52 

.02 

.1*8 

Зб 

38 

21* 

29 

37 

32 

1.52 

1.9І* 

.61 

• 93 

1.62 

1.17 

F 

df 

• 70 

7/26 

U.71 

7/25 

** .87 

7/2І* 

8.1*1 M 

Toetsing van de additionele bijdrage van elk cluster bij de stapsgewijze regressie: 

N 
O 

CO 

0) 

¡г 

Samenhang o n a f h a n k e l i j k e en a f h a n k e l i j k e v a r i a b e l e n : 
Canonische c o r r e l a t i e = . 7 8 , F = 1.79, df = 21/69.1*6, ρ < .05 

* * : ρ < . 0 1 ; * : ρ < .05 

1) Wanneer het % additioneel verklaarde variantie significant is staat de F-waarde er tussen haakjes achter; 
df is resp. bij het eerste cluster 3/30; bij het tweede cluster 3/27; bij het derde cluster 3/2І+ 
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Bovendien kan vergelijking van de resultaten op be-de menenten van enaer-

zoek en beide onderzoeksgroepen worden beschouwd als een eerste aanzet tot 

oross-validatie. De resultaten van deze multivariate analyses zijn weerge

geven m tabel 7 t/m 10). 

Behalve bij de horerde kleuters in de onderzoeksperiode november I968 is 

de canonische correlatie tusser de groep predictcren en ae groep criteria 

steeds significant. Het totaal percentage vanantie m de criteriumvariabe

len dat bij de berekening van de canonische correlaties veralaard wordt door 

de predictoren bedraagt tijdens beide perioden van onderzoek resp. 11.72$ 

en 16.87% bij de normaal horende kleuters en \3·&*% en 12.69$ bij de aove 

kleuters. Zowel bij de horende als bij de dove kleuters en tijders beide pe

rioden van onderzoek is de additionele bijdrage van het cluster 'dem-nant^e' 

aan de predictie van de groep cbserva-iecategoneër s-gnii _ca'it. Gezien de 

positie van de clusters 'sociale toewerding' en 'aandaent zoeker' m de reek 

onafhankelijke variabelen bij de step-down analyse blijkt verder dat het 

cluster 'sociale toewending' geen significante relatie heeft -net de groep 

observatiecategorieën, terwijl het claster 'aardachw zoeken' geen specifie

ke significante bijdrage heeft bij ae predictie van de groep afharke jke 

variabelen. 

Bij de horende kleuters berust de significante samenharg van net cluster 

'dominantie' met de groep observatiecategorieën vooral op het percentage va

nantie dat verklaard wordt bij de predictie van de cazegorieër 'negatieve 

interactie' en 'verbale en visuele aardacht'. 3ij de dove kleuters is op 

beide momenten van onderzoek de significante additionele bijdrage van het 

cluster 'dominantie' bij de predictie van de groep cbservat-ecategoneër vr-

wel uitsluitend gebaseerd op het percentage verklaarde »ar_ar.tie in de cate

gorie 'negatieve interactie'. 

Zoals vermeld heeft het cluster 'sociale toewending' bij geen van beide 

proefgroepen en op geen van belde tijdstippen van meting eer significante 

samenhang met de groep observatiecategorieën. Dit cluster "eeft echter bij d 

dove kleuters wej. een significante stabiele samenhang "iet de categorie 'we

derzijdse interactie'. Het cluster 'aandacht zoeken' heeft in het geheel gee 

specifieke significante stabiele relaties met één van de categorieën van so

ciaal interactief gedrag. 

Wanneer we de onaerzoeksgegevens betreffende de samenhang van de beoorde-

lings- en observatietechniek samenvatten blijkt dat de beoordeling van het 

dominante gedrag van de kleuters op de beocrdelingsschaal bij beide groepen 
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een stabiele samenhang vertoont met de mate van negatief interactief gedrag 

zoals dat bij gedragsobservatie wordt vastgesteld. Bij de horende kleuters 

blijkt bovendien een stabiele samenhang te bestaan van het als dominant be

oordeelde gedrag met de mate van geobserveerde verbale en visuele oriëntatie 

van het gedrag op anderer. Daarentegen heeft de nate van sociale toewending 

en aandacht zoeken bij anderen zoals die bij de gedragsbeoordelj.ngen worden 

vastgeste_d bij oe^de proefgroepen vrijwel geen stabiele relatie met de ca

tegorieën geobserveerd sociaal interactief gedrag. De stabiele significante 

samenhang van het cluster 'sociale toewending' met de observatiecategorie 

'wederzijdse interactie' bij de groep dove kleuters vormt hierop een uitzon

dering. De samenhang tussen beoordelingen en observaties van sociaal interac

tief gedrag blijkt, met name warneer het positief sociaal interactief gedrag 

betreft, veel geringer te zijn dan Tien op grord van de inhoudelijke omschrij

ving van het beoordeelde en geobserveerde gedrag zcu verwachten. 

4.3 Stabiliteit van de beoordelingen en de observaties 

Aansluitend aan de in het voorafgaande vermelde literatuurgegevens (o.a. 

Maccoby % Masters 1970, Emmerich 1961t, I966) is te verwachten dat de beoor-

delingsdata .̂n hogere mate stabiel zullen zijn dan de oDservatiecategorieën. 

Dit verschil zou berusten op de grotere specificiteit van gedragsobservaties. 

Tabel 11 Stabiliteitscoëfficiënten van de clusters van ne beoordelingsschaal 
over beide perioden van onderzoek, afzonderlijk voor beide seksen en beide 
proefgroepen (product-moment correlaties). 

horende kleuters do/e kleuters 

jongens meisjes 
jongens 

+ 
meisjes 

(N=18) (N=1-6) (N=3l*) 

jongens meisjes 

(N=18) (N=l6) 

jongens 
+ 

meisjes 

(N=3l+) 

cluster. 

1. sociale toewending 

2. dominant1e 

3. aandacht zoeken 

• 53 

.61* 

.30 

.61a 

• 57 

.77' 

±* 
.57 

.68* 

.561 

** 
.70 

.85 

.76 

** 

** 

.86" 

.87: 

.SU* 

** 

.78" 

.87 

.65' 

« 

** ρ < .01 , * ρ < .05 
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Tabel 12. Stabiliteitscoëfficiënten van de observatiecategorieën over belde 
perioden van onderzoek, afzonderlijk voor beide seksen en be^de proefgroe-
pen (produet-moment correlaties). 

horende kleuters dove kleuters 

jongens 

(и = 18) 

catesone. 

1. verbale aandacht .23 

2. visuele aandacht .Th 

3. fysiek contact . 12 

h. bijval -.02 

5. wederzijdse interactie .52 

6. geen interactie .72 

7. negatieve interactie .^7 

**· ρ < .O1
, * ρ < .05 

De stabiliteit van de clusters van de beoordelingsschaal en de gedragscate

gorieën werd bepaald met product-moment correlaties van de clusters en de 

categorieën met zichzelf op de beide tijdstippen van meting. De stabiliteits-

coèfficiënten zullen apart per proefgroep en per sekse worden berekend. De 

stabilite-tsgegevens zijn weergegeven in de tabellen 11 en 12. 

Over bet algemeen blijken zowel bij de beoordelingen als de observaties 

de stabiliteitscoëfficiënten bij de groep doven hoger te zijn dan bij de groep 

horende kleuters. Het verschil is significant bij het cluster 'dominantie' 

(p < .05) en de observatiecategorie 'geen interactie' (p <.0l). Alleen de 

stabiliteitscoëfficiënt van de observatiecategorie 'v-suele aandacht' is bij 

de horende kleuters hoger dan bij de doven ( ρ <.05)· 

De hoogte van de stabiliteitscoefficiënten van een aantal observatiecate

gorieën blijkt vrijwel overeen te komen met die van еплеіе clusters van de 

beoordelingsschaal. Gemiddeld is bij beide groepen de stabiliteit van de clus

ters van de beoordelingsschaal echter hoger dan die van de observatiecatego

rieën. Bij de horende kinderen blijken de observatiecategorieën 'fysiek con

tact' en 'bijval' zelfs in het geheel geen stabiliteit te bezitten. Bij bel

de groepen is de stabiliteitscoëfficiënt van de observatiecategorie 'verbale 

aandacht' weliswaar significant, maar tamelijk laag; bij de dove kleuters 

geldt hetzelfde voor de categorie 'visuele aandacht'. 

meisjes jonger s 
jongens meisjes 

jongens 

meisjes meisjes 
(Ί = 16) <'N = 3*0 (N = 18) (N = 16) (N = 3h) 

.56' 

• 77 

.26 

.00 

.50
: 

.21 

.06 

** 

.39 

.68** 

.18 

-.01 

.5h 

.1*5 

.52* 

** 

** 

ЗІ* 

32 

29 

32 

• 53 

.33 

.85 

.63' 

.63* 

.86 

.52* 

** 

• 77 

.90' 
** 

.33* 

.3U* 

.53
: 

Л6* 

• 70 

.83* 

.65
: 

** 

** 

** 
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4.ί De samenharR van de gedra^scortinRente variabelen met bet sociaal irter-

aetief RedraR 

In zijn al eerder geciteerde onderzoek trachtte Emmerich (196Ό een model 

te toetsen voor het onderzoek naar de relatie tussen diirensionele cortinuïteit 

en mterindividue^e stabiliteit van gedrag over verloop van tijd. Het lukte 

hem uit de observaties van het sociale gedrag van kleuters een aantal min of 

meer continue en stabiele gedragsdimensies af te leiden, nl. - wat hij noemde -

interpersoonlijke versus impersoonlijke oriëntatie, positieve versus negatieve 

attitude en actieve versus passieve wijze van omgaan met anderen. Van deze drie 

gedragsdimensies bleek interpersoonlijke oriëntatie over langere tijd een ho

gere stabiliteit te bezitten dan de belde overige dimensies. Over verloop van 

tijd deden zich echter m de onderlinge samenhang van de drie onderzochte di

mensies verschuivingen voor. Aanvankelijk gaven bv. interpersoonlijk georiën

teerde kinderen vaker van een negatieve attitude blijk en ̂ mpersoonlijk geo

riënteerde kinderen van een positieve attitude. In de laatste onderzoeksfase 

vertoonde het meer interpersoonlijk georiënteerde kind een meer evenwichtige 

attitude terwijl het impersoonl^jk georiënteerde kind meer sociale onzekerheid 

liet blijken (Emmerich I96I*). Een scortgej-ijke structurele verschuiving over 

verloop van tijd meende Emmerich (I966) te kunnen vaststellen in de beoordelingen 

door de kleuterleidsters van het sociaal interactief gedrag van dezelfde kleu

ters gedurende dezelfde onderzoejcspenode van twee jaar Het betrof een drie

tal andere dimensies nl. agressie-dominantie, afhankelijkheid en autonomie. 

Wanneer men bij het onderzoek naar stabiliteit van het gedrag inzicht wil 

verkrijgen in de gedragsmechamsmen aie stabiliteit van gedrag in stand nouden 

of doen verdwijnen, lijkt het aangewezen om behalve aan de continue en stabie

le gedragsaspecten op zichzelf, aandacht te schenken aar. het directe antece

dente en consequente gedrag er aan concurrente gedragsvanabe10n (Mischel I968, 

1970, Bandura ІЭ^О, Van Lieshout 1972b) Aldus lijkt het mogelijk het door Em

merich voorgestelde model te verbreden. Volgens de sociale gedragstheoretici 

wordt stabiliteit van gedrag in hoge mate bepaald door stabiliteit in de situ

atie of in de reinforcers vein dat gedrag. In het reeds eerder vermelde onder

zoek naar de sociale reinforcement die kleuters elkaar verschaften konden Char-

lesworth en Hartup (1967) dergelijke covanerende contingente variabelen vast

stellen. Zij vonden dat kinderen, raamate ze anderen meer sociale reinforce

ment verschaften, ook zelf meer reinforcement kregen (gemiddelde г = .75)· Con

currente activiteiten zoals het speltype bleken hoge samenhang te vertonen met 

de mate van positieve sociale reinforcement. Sociale reinforcement bleek in 
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ongeveer gelijke "nate op verzoek van de ontvanger en sportaa^ ten opz-ct-te 

van de ontvanger op te treden. 

In de volgende analyse zal vorde- ragegaar in hoeverre de geooserveerde 

contingente artecedente en consequente gedra^skermerken en corcjrrente va

riabelen een bijdrage hebben bij de predictie var het .nteractiegedrag zo

als dat wordt vastgesteld bij de observaties en de gedragsbeoordelmgen. 

Daarvoor zijn, apart per proefgroep en per onaerzoekspeno-le, nultivanate 

analyses (vgl. Morrisor 1967, ''an de Geer IÇ'O) oere-tend ^е herhaalde waar

nemingen b^j beide proefgroepen kunren worden oeschcurfd a^s crojs-val datie-

onderzoek. Bij de multipele correlatieberekeningen fungeerden de otstrvat¿e-

categcrieen en de clusters als criteriumvariabelen Ie cr.e grceoer situa

tionele variabelen (ir totaa^ 9 variabeler ) zijn sanen axs predictorvar a-

belen gehanteerd. Daarmee wordt het mogelijk een schatting te "алеп van d<_ 

totaie vanantie ^n elk van de cr-teriuiri'ariabe
J
.en, d-e docr de crderzo^te 

situatiorele variaoe^en wordt verklaard, \ervolgens .̂s .г ее- st»p-down ana

lyse de additionele bijdrage van elk van de arie groeper gedragscontmgerte 

vanaoelen getoetst om bet relatieve gewicht van de drie groeten situat.one-

le vanaoelen bij de predictie var de afnarxelijke vanace^en vast -e o^e^-

len. De onderlinge samenhang tussen de afzonderlijke predictorvarialtlen 

wordt bij de step-down analyse successief uitgepartiai-S^erd 

De multivariate analyses geven eer -ra^ak van eie "nate waarin ti„dcns ae 

afzonderlijke onderzoeksperioden de s tuatiorele variabelen "iet bet interac

tiegedrag samenhangen. De vraag echter, in Ьое ете de вЬаЬъЪгЬегі v m de 

clusters (zie taoel 11 er 12) beïnvloed wordt door do staozlvtevt /a- it g -

drag contingente of situationele variabelen blijft aaari, j crbcar tw ^га ir 

op deze vraag een antwoord te kunren geven, hebben we у_г j-Ubter van de e-

oordelmgsschaal en per observatiecategorie de stabilite-tocoef "icierL bere

kend, waaruit de stabiliteit van de drie groepen gedragsco tingente /arie c-

len uitgepaTtialiseerd is Men zou nl. /erwachten dat de btabm^eit van 

l) Aangezien de groep artecedente-ccnseqjert» variabele er J< groe rter-

actiepartners per proeftiersocr gesuimeerd dezelfde freqjert e ctle/trüeri 
(deze gegevens waren op hetzelfde iromert vastgesteld) waara ^r ineairc af
hankelijkheid optrad binnen de groep gedragscon1- ingente /ar a^e^er , wera 
de variabele 'gevraagd-met gereinforceerd' riet r de. nna_j_.,se j»trokken 
Deze variabele werd geno-nen ornaat bi0 ••aar verwacrti-g et gcrj.rge b jd^a-
ge had in de predictie var de inte^actie^ategcr-eer 

file:///ervolgens
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het sociaal interactief gedrag hoger zou zijn wanneer de situationele varia-

Ъеіеп stabieler zijn. Wanneer nu de stabiliteit van de situationele variabe

len uit de stabiliteit van de variabelen van sociaal interactief gedrag uit-

gepartialiseerd is, mag men verwachten dat de partiële stabiliteitscoëfficiënten 

aanzienlijk lager zijn dan de totale stabiliteitscoëfficiënten. Volgens de so

ciale gedragstheoretici (Mischel 1968; Maccoby & Masters 1970) zijn gedrags

observaties gevoeliger voor situationele variabelen dan gedragsbeoordelingen. 

De stabiliteit van sociaal interactief gedrag, wanneer dit vastgesteld is met 

L^dragsobservaties, zal derhalve ook gevoeliger zijn voor instabiliteit in de 

situationele variabelen. Men kan daarom verwachten dat het verschil tussen de 

partiële stabiliteitscoëfficiënten en de totale stabiliteitscoëfficiënten van 

de gedragsobservaties over het algemeen groter zal zijn dan die van de gedrags

beoordelingen. 

De resultaten van de hierboven geschetste analyses zullen hierna worden 

weergegeven. Daarbij zal eerst de stabiliteit van de afzonderlijke en de 

groepen gedragscontingente variabelen worden besproken. Vervolgens zullen 

de resultaten van de multivariate analyses per tijdstip van meting worden 

weergegeven en daarna de partiële correlaties om de invloed vast te stellen 

van de stabiliteit van de gedragscontingente variabelen op de stabiliteits-

indices van de clusters van de beoordelingsschaal en de observatiecategorieën. 

b.k.l De stabiliteit van de gedragscontingente variabelen 

Aangezien behalve het interactief gedrag ook de respons-contingente gedrags-

kenmer^en tijdens beide perioden van onderzoek zijn geobserveerd kan van de 

gedragscontingente variabelen eveneens de stabiliteit worden bepaald. De sta

biliteit van de gedragscontingente variabelen is uitgedrukt in produet-moment 

correlaties en apart voor beide proefgroepen en beide seksen weergegeven in 

tabel 13. Zoals de stabiliteitscoëfficiënten van de clusters van de beoorde

lingsschaal en de observatiecategorieën zijn ook de stabiliteitsindices van 

de gedragscontingente variabelen over het algemeen hoger bij de dove dan bij 

de horende kleuters. Bij beide groepen bereiken de stabiliteitsindices van 

de categorieën 'gevraagd - niet-gereïnforceerd', 'geen spel' en 'rollenspel' 

niet het significantieniveau. Bij de horende kinderen bereikt ook de stabi-

liteitscoëfficiënt van de categorie 'interactie met groepjes' eveneens niet 

het significantieniveau. Wanneer de stabiliteitscoëfficiënten apart voor bei

de seksen berekend werden blijkt de stabiliteit van een aantal gedragscontin

gente variabelen tamelijk inconsistent bij beide seksegroepen. De stabili-
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teit van de categorieën 'gevraagd-gereinforceerd', 'spontaan-niet-gereinfor-

ceerd' is bij beide proefgroepen over beide seksegroepen tamelijk consis

tent. De stabiliteit van de categorieën 'realistisch spel' er. interactie met 

individuele leeftijdgenoten en volwassenen is bij dove jongens en meisjes 

tamelijk consistent maar niet bij horende jongens en meisjes. 

Tabel 13: De stabiliteitscoëfficiënten van de gedragscontir.ger.te variabe
len over beide perioden van onderzoek, afzonderlijk voer beide proefgroe
pen en beide seksen (product-moment correlaties). 

horende kleuters 

jongens meisjes jongens 
. +. 

meisjes 
(N = 18)(K = 16)(N = Зч) 

dove kl uters 

jongens meisjes jongens 

. +. 
meisjes 

(K = 18)0 = 16) (N = 31») 

categorie: 

1. gevraagd-gereinfori :eerd 

2. spontaan-gereinforceerd 

3. gevraagd-niet-gereinfor-

ceerd 

1». spontaan-niet-gere: 

ceerd 

5. geen spel 

6. realistisch spel 

7. rollenspel 

8. leeftijdgenoot 

9. groepje 

10.volwassene 

Lnfor-

.56** 

.31» 

.15 

.31* 

.49* 

.29 

.12 

.66** 

-.19 

.11» 

.39 

.22 

.06 

.72** 

.31 

.58* 

.02 

.13 

• 07 

.52* 

.50** 

.33* 

.11» 

• 55** 

.32 

.49** 

.OU 

.38* 

-.17 

.36* 

.76** 

.01» 

- . 1 7 

.38 

.10 

.77** 

.37 

.50* 

.63** 

.71** 

.65** 

.67** 

-.05 

.69** 

.32 

.51»* 

-.06 

.70** 

.27 

.79** 

.67** 

.UU** 

-.05 

.60** 

.2U 

.60** 

.08 

• 59** 

.U7** 

.77** 

**: ρ < .01; *: ρ < .05 

Aangezien dit onderzoek minder gericht is op het vaststellen van de samen

hang van specifieke situationele variabelen met de onderzochte interactieva

riabelen als wel op het vaststellen van de bijdrage van situatiekenmerker. 

als zodanig bij het onderzoek van het interactiegedrag zullen de afzonderlij

ke gedragscontingente variabelen bij de verdere analyses groepsgewijze wor

den samengevat. De tien onderzochte situationele variabelen zullen daartoe 

worden samengevat in de oorspronkelijk ingevoerde groepen ni. contingente an

técédente-conséquente gedragskenmerken, aard van de activiteit tijdens de in

teractie en het type interactiepartner. Behalve de stabiliteit van de af

zonderlijke gedragscontingente variabelenzzal daarom ook de stabiliteit 
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var de groepen situationele variabelen worden bepaald. Daarxoe zijn de 

caromsche correlaties berekend \an еіке groep gcdragsc^ntirgente varia

belen met zicnzelf tijdens elk ̂ an be-de onderzoeksperioden (zie taoel 

' \ h ) . De canonische correlaties werden apart voor Beide proefgroepen en 

beide seksen berekend met behulp /an "et p r o g r a m a 'Cancorr'
 v
 •io s кап 

1971). 

Tabel 1^: De stabiliteitscoëfficienten van de groepen gedragscontingente 
variabe_en over beide crderzoeksperioden, afzorder^^j4 voor beide proef
groepen en beide seksen (canonische correlaties). 

groep 
gedragscontingente 
variabelen 

I. antecedent/ 
consequent 

totaal % verkl. 
v a n anti e 

II spe^activ^te-t 

totaal % verkl. 
var-anti e 

III interactie
partner 

totaal % verkl. 
vanantie 

nr 
can. 
corr. 

1 

2 

3 

h 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

ho 
jongen 

(Γι = 1 

.69 

.26 

. 10 

.01 

.51 

• 59 

.33 

.01+ 

Λ 2 

.1*1 

• 36 

.18 

.зо 

rende kleuters 
s meisjes 

8)(Γ, = 1 

.81 

.59 

.29 

.15 

.80 

.77 

.«•5 

.03 

.67 

.73 

.30 

.08 

• 57 

6) 

jongens 
+ 

neisjes 
(N = ia) 

• 92 

• 39 

• 29 

.02 

.88 

.78 

.28 

.01 

.61 

.61 

.19 

.0? 

.1*0 

dove kleuters 

jorgens Tieisjes 

(N = 18) (N 

.80** 

.'6** 

• 38 

.23 

.88 

• 79** 

.28 

.01* 

.66 

.33** 

.78** 

• '3 

.88 

= 16) 

.92* 

• 59 

• 35 

. 11 

• 91 

.8L* 

.1*1* 

.05 

.7
7 

.68** 

.71*** 

.07 

• 90 

jo 'igens 
+ 

Teibjes 

(\ = la) 

.91* 

.71 

.61 

.39 

• 95 

.65* 

.1*7 

. 1 1 

.79 

.93** 

.77** 

.19 

.9«· 

**: ρ < .01; * ρ < .05 

Zoa^s bij de afzonderlijke gedragscontingente categorieën zijn de canonische 

correlaties van de groepen gedragscontingente variabelen hoger bij de dove dan 

bij de horende kleuters. Bij de horende kleuters bereikt geen van de canom-

sche correlaties het signficantiemveau. Bij do groep dove kleuters zijr daar

entegen de hoogste canonische correlaties bij elke groep situationele var^abe-
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len significant. Bij de dove kleuters is verder opmerkelijk dat bij de groe

pen contingente antecedente-conseguente variabelen en de typen interactie

partners ook de tweede canonische correlatie-coëfficiënten het significantie

niveau bereikten. 

De gevonden canonische correlaties bij de totale proefgroepen zijn vermoe

delijk verhoogd omdat kapitalisering op error opgetreden is. De mate waarin 

kapitalisering op error opgetreden is, is moeilijk vast te stellen aangezien 

de formules voor 'shrinkage' geen juiste schatting opleveren van de mate 

waarin de canonische correlatie geflatteerd is (Guilford 195^» Ρ· ^05; Ros

kam 1971)· Om een indicatie voor de mate van 'shrinkage' te verkrijgen sug

gereert Guilford om cross-validatie toe te passen. In eerste aanzet kunnen 

beide proefgroepen als cross-valida"3iegroepen worden opgevat. Een verdere 

mogelijkheid voor cross-validatie bestaat in de opsplitsing van beide proef

groepen naar sekse. We hebben dan ook de canonische correlaties apart voor 

beide seksegroepen berekend. Gezien de drastische reductie van З^ naar resp. 

18 en 16 proefpersonen en de daarmee gepaard gaande reductie in het aantal 

vrijheidsgraden wordt de vergelijkbaarheid van de resultaten bij beide sek

segroepen nog verder bemoeilijkt, omdat kapitalisering op error bij deze klei

ne groepen nog grotere vertekening teweeg kan brengen. Om een betere verge

lijking van de beide seksegroepen met de totale groep mogelijk te maken heb

ben we apart per proefgroep en per seksegroep voor elke groep gedragscontin

gente variabelen het totaal percentage variantie berekend dat door de vier 

resp. drie gezamenlijke canonische assen verklaard wordt (zie tabel lU). De 

verschillen in de percentages verklaarde variantie tussen beide seksegroepen 

en tussen elk van beide seksegroepen en de totale groep zijn bij de groep 

dove kleuters niet aanzienlijk. Deze verschillen zijn bij de groep horende 

kleuters enigszins groter. 

Om na te gaan in hoeverre de met behulp van de canonische analyses gevon

den structuren dezelfde zijn voor beide seksegroepen heboen we de canonische 

structuur bij elk van beide seksegroepen geroteerd naar de eerste canonische 

factor verkregen bij de totale groep. De 'stress'-maat kan gelden als maat 

van ongelijkheid van de factor-structuur die bij de afzonderlijke seksegroe

pen en de totale groep worden vastgesteld. Over de drie groepen situationele 

variabelen varieerde de 'stress' bij de horende kleuters tussen .10 en .20 

en bij de dove tussen .09 en .23· 
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h.h.2 Le samerhanR van de Redragsccnl· "Rerte variabelen met de observaties 

en beoordel^-igen van het sociaal irteract^ef sedrag 

Er kan slechts sprake zijn van een invloed van de stabiliteit vai de ge-

dragscont.ingpite variabeler op de staoiliteit va^ het sociaal interactief 

gedrag warneer er een samerbang AS tijdens de afzonderlijke onderzoekspe

rioden tusses de gedragscortingente vanabeier en de variane- 'η van sociaal 

interactief gedrag. Oir aeze saienhang ^ast te stellen zjllen we mi-tivaria-

te regressie analyses (vgl. Morrison
 л9бТ, Van de Geer 1970) berekenen met 

de ged^dgscontmgente variabelen a_s τ edictoren en de variabeler van so

ciaal interactief gedrag als criteria. De multivariate regressie analyses 

werden berekend met behulp var het programma 'Multivanance' (Fmn 1968, 

vgl. зоск 19Ε·3;. Per onderzoeksgroep en per periode van onderzoek zullen 

we aparte Tult-zanate analyses uitroeren met de clusters van de beoorde-

Lmgsbcnaai en de obs°rvatiecategorieen a_s criteriumvariabeler. Ir eerste 

m&tantie zal 1- een canonxsche correlatieberekening de samenhang van alle 

negc' gedragscort-ngente var^abe.en samen met de groep categorieér voor 

interactief gedrag worden bepaald. 

Tezelfdertijd worden de multipele correlaties bepaald van de groep gedrags-

contingente vanaoelen als predictoren met de afzonderlijke interactiecate-

gor^een als criteriirn. Bovendien worat ae addit-onele bijdrage van de drie 

groepen gedragscontmgente variabelen bij de predictie van de groep crite

ri um/ar-doelen getoetst. De samerharg van ae dr.e groepen gedragscontirgen-

te variabele·- met elk van de critenuirvariabelen is uitgedrukt in bet per

centage additionele vanantie dat de opeenvolgende groepen gedragscontmgen

te variabeler verklaren in elk van de criteriumvariabelen. Deze gegevens 

zijn weergegeven in de tabellen 15 t/m 20. 

r,erst zullen we de onderzoeksresultaten betreffende het geobserveerae so

ciaal interactief gedrag nader bezien (zie tabeller 17 t/m 20). B_j be.de 

groepen kleuters blijkt tijdens oeide onderzoeksperioden een significante 

caromsche correlatie te bestaan tussen de neger gedragscontmgente varia

belen en de zeven observat^ecategoneén. Het percentage vanantie dat door 

de gedragscontmgente variabelen verklaard wordt in de observatiecategorieën 

komt bij de dove kleuters vrijwel overeen met het percentage verklaarde va

nantie bij de horenden. 4et bedraagt b̂ -j de groep horerden tijdens beide 

perioden van onderzoek resp. h6% er 51% en bij de groep doven resp. 5 W en 

kSi% B.j toetsirg van de multipele correlaties tussen ae negen gedragscon

tmgente variabelen en de afzonderlijke observatiecategoneen blijken b.j 

1) Zie pag. 96. 

http://be.de
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Tabel 15. Horende kleuters: multivariate analyses die het verband weergeven 

tussen de groepen gedragscontingerte variabeler, en de drie clusters van de 

beoordel^ngsscl-aal, afzonderlijk per tijdstip van meting. 

Predictoren: 

% additioneel verklaarde 

van anti e 

ante

cedent 

conse

quent 

Perioae, 

spel inter-

actie-

part-

ners 

. novenber Ι96Θ 

moltipele F umvanaat 

correlaties 

alle sit. df = 9/2h 
variabelen 

cluster (criter-Lum) 

1. sociale toewending 5.61 3
1
*. 0U( 5.08**) U.39 .66 2.10 

2. dominantie lit.20 7-35 -W .hl .75 

3. aandacht zoeken 2.27 .62 3.00 .2h .17 

Toetsing var de additionele bijdrage van elke groep situationele variabelen bij 

de stapsgewijze regressie: 

F .76 2.07 .32 

df 9/68.3 9/61.O 9/53-7 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen: 

canonische correlatie = .68, F = .99, df = 27/64.89, n.s. 

Periode, mei I969 

cluster (criterium): 

1. sociale toewending 12.36 lt.85 17-01 .58 1.39 

2. dominantie 11.77 Ъ-Ьб 8.27 .50 .91 

3. aandacht zoeken 8.03 S·
1
^ 7-26 .1+6 .70 

Toetsing van de additionele bijdrage van elke groep situationele variabelen 
bij de stapsgewijze regressie 

F I.19 .78 1.72 

df 9/68.3 9/61.O 9/5З.7 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen: 
canonische correlatie = .72, F = 1.27, df = 27/61*.89, n.s. 

*. ρ < .05; **· Ρ < .οι 

i) Wanneer het percentage additioneel verklaarde variantie significant is, 

staat de F-waarde er tussen haakjes achter; df is bij de eerste groep 3/30; 

bij de tweede 3/27; bij de derde 3/24 
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Tabel іб: Dove neuters: multivariate analyses die net veroand weergeven tus
sen de groepen gedragscor.tingente variabelen en de drie clusters van de beoor
deling s schaal, afzonderlijk per tijdstip van meting. 

Predictoren: 

% additioneel verklaarde 

antecedent- spel 

consequent 

variant-e
1) 

irteractie-

partrer 

multipele F jravanaat 

correlaties 

alle sit. df = 9/24 

variabelen 

Periode: november I968 

cluster 
(criterium): 

1. sociale 
toewendir.g 

2. dominantie 

3. aandacht 
zoeken 

29.72(U.23**) I.56 2.30 

7.25 27.1*1(6.08**) 13.60 

U.07 3.97 І. Н 

.58 

• 76 

.31 

1.35 

З.7?* 

.24 

Toetsing van de additionele bijdrage van elke groep situationele variabelen bij 
de stapsgewijze regressie 

F 1.1*7 ".87 1.08 

df 9/68.3 9/61.O 9/5З.7 

Samenhang onafhamtelijke en afharkelijke variabeler: 
canonische correlatie = .79, F = 1.51, af = 27/61*.89, n.s. 

Periode: mei I969 

cluster 
(criterium)• 

1. sociale 16.35 
toewending 

2. dominantie 18.81» 

3. aandacht 26.18(3-55 ) il». 30 
zoeken 

3.16 

1.11* 

1.30 

. 12 

21*. 38(3. 50*) 

21.60(1*. 56**) 

.1*1* 

.67 

.79 

.65 

2.12 

1*.37
: ** 

Toetsing van de additionele bijdrage van elke groep situationele variabelen bij 
de stapsgewijze regressie 
F І.83 1.02 I.85 
df 9/68.3 9/61.O 9/5З.7 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 
canonische correlatie = .80, F = I.65, df = 27/61*. 89, ρ = .05 

*: ρ «ί .05; **: Ρ < .01 

i) Wanneer het percentage additioneel verklaarde vanantie significant is, staat 

de F-waarde er tassen haakjes achter; df is bij de eerste groep 3/30, bij de 

tweede 3/27; bij de derde 3/2І* 



Tabel 17: Horende kleuters, periode november I968: multivariate analyses die het verband weergeven tussen de 
groepen gedragscontingente variabelen en de zeven observatiecategorieën. 

% additioneel verklaarde vanantie 1) multipele F univanaat 
correlaties 

Predictoren: antecedent 
consequent 

spel interactie
partner 

alle situa- df = 9/'¿h 
tionele va
riabelen 

categorie (criterium): 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

1*. bijval 

5. wederzijdse aandacht 

6. geen interactie 

7· negatieve interactie 

57-98(13.80**) 

75.51(30.83**) 

lit.1(7 

1+1*. 56(8. Oh**) 

71*. 32(28.93**) 

61*.75(18.37**) 

8.28 

6.25 

11.05(7.1*0**) 

?. 17 

11.51* 

6.35(2.96*) 

16.1*47.86*) 

3.3!» 

1+.91 

1.13 

11.30 

6.31 

3.15 

1.5b 

8.51 

83 

9'* 

53 

79 

91 

91 

1*5 

5.97· 

19.00' 

1.03 

1*.1*3' 

13-8Г 

12.77' 

.67 

** 

** 

o 

л* 
Ol 

ч 
Cu 
05 
V 

Toetsing van de additionele bijdrage van elke groep situationele variabelen Dij de stapsgewijze regressie: 

F 

df 

12.1*2 

21/69.5 

1.81*' 

?V6o.8 

.91 

21/52.2 

Samenhang onafhankelijke en afr.ar.kelijke variabelen: 

canonische correlatie = .97, F = 3-98, df = 63/107.1*8, ρ < .0001 

*: ρ «S .05; **: ρ < .О
1 

i) Wanneer het percentage additioneel veritiaarde vanant.e significant -s, staat de F-waarde er tussen haaKjes 
achter; df is bij de eerste greep 3/30; bij de tweede 3/?7> oij de derde З/к^ 



Tabel 18: Horende kleuters, periode mei I969: multivariate analyses die het verband weergeven tussen de 
groepen gedragscontingente variabelen en de zeven observatiecategorieën. 

% additioneel verklaarde variantie 1) multipele 
correlaties 

F univariaat 

Predictoren: antecedent 
consequent 

spel interactie
partner 

alle sit. 
variabelen 

df 9/2U 

Categorie (criterium): 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

h. bijval 

5. wederzijdse aandacht 

6. geen interactie 

7. negatieve interactie 

5Ц. 58(12.02**) 11.1*6(3.01**) 

61.19(15.77**) 21*.60(1 5. 58**) 

38.22(6.19**) T.Ol 

27.1*5(3.78*) 16.1*6 

67-39(20.66**) 17.52(10.1*1***) 

36.55(5.76**) 1*5.80(23.35**) 

16.OO 2.1*7 

1.73 

3.33 

5.50 

1.79 

3.22 

2.78 

6.82 

.82 

.91* 

• 71 

.68 

.91* 

.92 

.50 

5.61 

21.81*
: 

2.75* 

2. 21** 

19.79* 

15.27 

.90 

** 

Mt 

** 
o 

Toetsing van de additionele bijdrage van elke groep situationele variabelen bij de stapsgewijze regressie: 

5.1*1 

21/6O.8 

F 

df 

6.1*5 

21/69.5 

1.52 

21/52.2 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen: 
canonische correlatie = .96, F = 't.76, df = 63/107.1*8, ρ < .0001 

Voetnoten: zie tabel 17 



Tabel 19= Dove kleuters, periode nobember Ι96Θ. multivariate analyses die het verband weergeven tussen de 
groepen gedragscontingente variabelen en de zeven observatiecategorieën. 

% additioneel verklaarde vanantie 1) multipele 
correlatie 

F univanaat 

Predictoren: antecedent 
consequent 

spel interactie
partner 

alle sit. 
variabelen 

df = 9/2U 

categorie (criterium): 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

k. bijval 

5. vederzijdse aandacht 

6. geen interactie 

7- negatieve interactie 

52.86(11 .21**) 

72.18(25.91***) 

5lt.53( 11.99**) 

28.99( k.OÖ**) 

69.7M23.Ol***) 

82.бО(1 )7.І47**) 

2.6h 

lk.5h(k 

2.69 

6 .13 

5.И 

6.22 

8 .85(9 

2 3 . 2 5 ( 2 

01**) 

32**) 

82*) 

1.98 

"».51 

1+.60 

2б.2Г(5.35**) 

6 Л (2.95*) 

1.68 

il».51 

.83 

.89 

.81 

.78 

-91 

• 96 

.6U 

6.02** 

10.22** 

5.OO** 

12.51** 

35-90** 

1.81 

S1 

fr 
0 

и 

Ol 

к Г-1 

Toetsing van de additionele bijdrage van elke groep situationele variabelen bij de stapsgewijze regressie 

F 

df 

12.f 

21/69.5 

2. 

21/CO.8 

2.81/ 

21/52.2 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 
canonische correlatie = .99» F = 6.28, df = 63/107.1*8, ρ < .0001 

Voetnoten: zie tabel 17 

http://69.7M23.Ol***


Tabel 20: Dove kleuters, periode mei I969: multivariate analyses die het verband weergeven tussen de groepen 
gedragscontingente'variabelen en de zeven observatiecategorieën. 

+Í-% additioneel verklaarde variantie multipele 
correlaties 

F univariaat 

Predictoren: antecedent 
consequent 

spel interactie
partner 

alle sit. 
variabelen 

df = 9/2І+ 

categorie ( c r i t e r i u m ) : 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

I». bijval 

5. wederzijdse aandacht 

6. geen interactie 

7. negatieve interacÏie 

27.00( ЗЛО ) 

69.71(23.01** 

U2.28( 7.ЗЗ** 

51.23(10.50** 

71.66(25.29** 

71*. 1*6(29.15** 

7.11 

3.83 

6.68 

l9.TMIt.6T*) 

1*.32 

З.ОІ* 

5.81* 

T.36 

T.35 

I.0I+ 

10.29(2.9T*) 

19.93(6.50**) 

3.22 

• 75 

17.96 

62 

88 

85 

87 

88 

90 

57 

1.65 

9.15* 

6.96
: ** 

8.21** 

9.1*1** 

11.1*1** 

1.2Θ 

Toetsing van de additionele bijdrage van elke groep situationele variabelen bij de stapsgewijze regressie: 

F 

df 

10.28" 

21/69.5 

1.36 

21/60.8 

1.62 

21/52.2 

o 
3 
ft, 

o 

0) 

Samenhang onafhankelijke en afhankelijke variabelen: 

canonische correlatie = .95. F = 3.81, df = 63/107.1*8, ρ < .0001 

Voetnoten: zie tabel 17 
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beide proefgroepen tijdens beide onderzoeksperioden vrijwel alle interactie

categorieën behalve de categorie 'negatieve interactie' significant prediceer-

baar vanuit de negen gedragscontingènte variabelen. 

De groep antécédente-conséquente situationele variabelen blijkt tij beide 

proefgroepen tijdens beide onderzoeksperioden een significante bijdrage te heb

ben bij de predictie van de observatiecategorieën. De samenhang met de catego

rie 'negatieve interactie' vormt hierop een uitzondering. Met uitzondering van 

de tweede observatieperiode bij de groep dove kleuters hebben ook de spelacti

viteiten van de kinderen met elimineren van de door de ar.tecedente-consequen-

te gedragsvariabelen reeds verklaarde variantie in het geobserveerde interac

tiegedrag een significante specifieke bijdrage bij de predictie var. de groep 

observatiecategorieën. De additionele bijdrage van de typen interactiepartners 

bij de predictie van de groep observatiecategorieën is alleen bij de dove kleu

ters tijdens de eerste onderzoeksperiode significant. Bij de dove kleuters 

verklaren de typen interactiepartners in beide onderzoeksperioden een signifi

cant percentage variantie bij de predictie van de categorie 'bijval'. 

Men dient bij de step-down analyses in het oog te houden dat de positie van 

een groep gedragscontingènte variabelen in de reeks van invloed is op het per

centage additionele variantie dat door elke groep in de afhankelijke variabe

len wordt verklaard. Het percentage variantie dat twee groepen predictoren ge

meenschappelijk verklaren in de criteriumvariabele(n) wordt bij de step-down 

analyse alleen weergegeven bij de eerste van die twee groepen criteriumvaria

belen. Bij de weergave van het percentage variantie, dat de tweede groep pre

dictoren gemeenschappelijk met voorafgaande groepen predictoren verklaart, is 

het percentage gemeenschappelijke variantie geëlimineerd. 

De resultaten van de multivariate analyses op de beco^delingsdata (zie de ta

bellen 15 en 16) blijken aanzienlijk te verschillen van die cp de observatie-

gegevens. De samenhang van de negen gedragscontingènte variabelen met de clus

ters van d^ beoordelingsschaal blijkt behalve bij de dove kleuters tijdens de 

tweede onderzoeksperiode in geen enkel geval significant te zijn. Het percen

tage variantie dat door de gedragscontingènte variabelen verklaard wordt in de 

clusters van de beoordelingsschaal is bij de groep dove kleuters weet hoger dan 

bij de horenden. Het bedraagt bij de groep horende kleuters tijdens beide on

derzoeksperioden resp. 26.6? en 31-9% en bij de groep dove kleuters resp. 3h.C% 

en 35-9%· Geen van de significante multipele correlaties tussen de gedragscon

tingènte variabelen en de clusters is stabiel over beide onderzoeksperioden. 
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Hetzelfde geldt voor de significante percentages additionele variantie die door 

de afzonderlijke groepen gedragscontingente variabelen in de clusters worden 

verklaard. 

Wanneer we de gegevens var. deze multivariate analyses samenvatten blijkt het 

volgende. De totale groep gedragscontingente variabelen prediceert bij beide 

proefgroepen en tijdens beide onderzoeksperioden het geobserveerde interactie-

gedrag in aanzienlijke mate. Het beoordeelde interactief gedrag blijkt in veel 

geringere mate en inconstant prediceerbaar vanuit de gedragscontingente varia

belen. De hoge samenhang bij beide proefgroepen op beide tijdstippen van meting 

van de observatiecategorieën met de gedragscontingente variabelen suggereert 

dat gedragsobservaties gevoeliger zijn voor situationele fluctuaties dan gedrags

beoordelingen. Gedragsobservaties blijken de situationele afhankelijkheid van 

het gedrag beter te representeren dan gedragsbeoordelingen waarbij de beoorde

laar zoveel mogelijk probeert af te zien van situationele fluctuaties van het 

gedrag. Voor de veronderstelling dat gedragsobservaties daardoor het feitelijk 

gedrag beter zouden representeren (vgl. Maccoby Ь Masters 1970) dan gedragsbe

oordelingen zou men in deze gegevens steun kunnen vinden. In het vervolg zal 

evenwel blijken dat deze conclusie nog het nodige voorbehoud behoeft. 

U.U.3 De stabiliteit van sociaal interactief gedrag en de stabiliteit van de 

gedragscontingente variabelen 

Om de invloed van de stabiliteit van de gedragscontingente variabelen op de 

stabiliteit van de categorieën van sociaal interactief gedrag te bepalen is uit 

de stabiliteitscoëfficiënten van de afzonderlijke observatiecategorieën en clus

ters van de beoordelingsschaal de stabiliteit van de drie groepen gedragscontin

gente variabelen uitgepartialiseerd. Om uit de correlatie tussen twee variabe

len de invloed van de correlatie van die variabelen met drie andere variabelen 

te elimineren kan men gebruik maken van derde orde partiële correlaties. In ons 

geval moeten we echter niet de invloed van drie variabelen als zodanig uitpar-

tialiseren maar de invloed van de stabiliteit van drie variabelen. Een tweede 

probleem bestaat erin dat de te elimineren variabelen geen enkelvoudige varia

belen zijn maar drie groepen variabelen die elk bestaan uit resp. vier en twee

maal drie variabelen. Om deze problemen op te lossen hebben we gebruik gemaakt 

van een aantal testtheoretische kunstgrepen. Het eerste probleem hebben we op

gelost door UIL de stabiliteitscoëfficiënt van elke variabele van sociaal in

teractief gedrag de correlatie van de vôor- en nameting van die variabele met 
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de ware scores op de drie groepen situatiorele variabelen uit te'partialise-

ren. De ware scores op de drie groepen situationele variabelen werden verkre

gen door de scores van elke groep situationele variabelen te corrigeren voor 

'atténuâtior'. D^t werd gerealiseerd door iedere correlatie van de drie groe

pen gedragscontingente variabelen ret zichzelf en met elke observatiecategor-e 

resp. elk cluster van de beoordelirgsschaal te corrigerer voor 'attenuation', 

veroorzaakt door error in ieder van de drie groepen gedragscontingente varia

belen. ledere correlatiecoëf ficient, behalve de staoj-liteitscoëfficiënten van 

de observatiecategorieën en de clusters van de oeoordelirgsschaal, werd der

halve gedeeld door de wortel uit de betrouwbaarhe_d van de resp. geattenueer-

de variabele(n). Als maat voor de betrouwbaarheid van de groepen situationele 

variabelen werd de stabiliteitscoefficiënt van elke groep situationele varia

belen genomen. De stabiliteitscoëfficiênt kan worden beschouwd als een index 

voor de test-retest betrouwbaarheid. Als stabiliteitscoefficiënt van een groep 

gedragscontingente variabelen werd de hoogste canonische correlatie genomen 

van die groep gedragscontingente variabelen met zichzelf op beide penoder van 

onderzoek. Aldus werd bij ae partiële correlatiebereKenrg de invloed vrar de 

drie groepen situationele variabeler, gecorrigeerd voor de stabiliteit van de 

situationele variabeler, uitgepartialiseerd volgens de volgende formule (vgl. 

B^alock 1969, p. 355): 

r i2.3tut - ^ i v V t ' ^ ч5 

r i 2 -VtV 
(і-г21 з Л ) . ( і - Г

2

2 з Л > 

In de formule verwijst r. naar de correlatie van een cluster in de beoorde-

lingsschaal of een observatiecategorje met zichzelf tijdens beide onderzoeks

perioden (de stabiliteitscoëfficiënt) en de indices 3.^.5. naar de ware sco

res van de drie groepen gedragscortirgente variabelen. 

De score van elke proefpersoon op elke groep situationele variabelen is als 

volgt sainengeste_i_d. De scores op de afzonderlijke variabelen van een groep ge

dragscontingente variabelen zijn gestandaardiseerd en vervolgens gewogen met 

het standaardgewicht van еік van die variabelen op de meest oetrouwoare lineai

re combinatie van die groep gedragscontingente variabelen. Als meest betrouw

bare lineaire combinatie werd de canonische factor beschouwd die de meeste va-
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riantie verklaarde in de groep situationele variabelen op beide momenten van 

onderzoen. De ladingen van elk van de situationele variabelen op deze canoni-

sche factor werden als wegingsfactoren gebruikt voor de gestandaardiseerde 

scores op die variabele. Per proefpersoon werden vervolgens de gewogen gestan-

daardiseerde scores op de drie gedragscontingente variabelen per groep op

geteld en als score gehanteerd bij de berekening var. de partiële correlatie. 

Bij de berekeningen van de samengestelde scores op de drie groepen gedragscon-

tingente variabelen werd uitgegaan van de scores tijdens de eerste periode 

van onderzoek. De resultaten van de partiële correlatieberekening zijn weer

gegeven in tabel 21. 

Tabel 21 : De stabiliteitscoëfficiënten r van de afzonderlijke observatieca
tegorieën van sociaal interactief gedrag en de clusters van de beoordelings-
schaal, met uitpartialisering van de ware scores op de drie groepen gedrags-
contingente variabelen (indices 3 ^,5. )• Ter vergelijking zijn de totale sta
biliteitscoëfficiënten vermeld. 

categorie: 

1. verbale aandacht 

2. visuele aandacht 

3. fysiek contact 

1*. bijval 

5. wederzijdse interactie 

6. geen interactie 

7. negatieve interactie 

г
і2.зА 

.05 

.57** 

-.50 

-.10 

.51** 

Λ 2 * 

.00 

ho: 

\ 

renden 

Γ
12 

• 39* 

.68** 

.18 

-.01 

.5U** 

.U5** 

.52** 

doven 

r'*'\\\ 
.21 

.23 

.51** 

.27 

.68** 

• 79,** 

.63** 

r
l2 

.33* 

.31-* 

.53** 

Λ6** 

.70** 

.83** 

.65** 

cluster: 

1. sociale toewending 

2. dominantie 

3. aandacht zoeken 

.62** 

.Ui* 

ЛО** 

.57** 

.68** 

.56** 

.68** 

.85** 

.63** 

.78** 

.87** 

.65** 

ρ < .05; **: ρ < .01 

1) De variabele 'gevraagd-niet gereinforceerd' uit de groep antécédente-con

séquente gedragscontingente variabelen is niet in de analyse betrokken om on

derlinge afhankelijkheid van de gedragscontingente variabelen te vermijden 

(zie voetnoot 4.Ц). 
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Het verschil tussen de totale stabiliteitscoëfficiënt en de derde orde par

tiële stabiliteitscoëfficiënt is bij geen van beide groepen en bij geen van 

de onderzochte variabelen van sociaal interactief gedrag significant. Behalve 

bij het cluster 'sociale toewending' bij de horende kinderen zijn alle partië

le stabiliteitscoëfficiënten echter lager dan de totale stabiliteitscoëfficiën-

ten. Dit houdt in dat de totale stabiliteitscoëfficiënten verhoogd zijn door 

de samenhang van de scores op de variabelen van sociaal interactief gedrag tij

dens vóór- en nameting met de ware scores op de groepen situationele variabe

len. Wanneer men derhalve uit de stabiliteitscoëfficiënten van de geobserveer

de en beoordeelde variabelen van interactief gedrag de stabiliteit van een aan

tal situationele variabelen statistisch elimineert, zijn de partiële stabili

teitscoëfficiënten over het algemeen lager dan de totale stabiliteitscoëffici

ënten. De verschillen tussen de totale en partiële stabiliteitscoëfficiënten 

zijn bij de horende kleuters bij enkele observatiecategcrieën, zoals 'verbale 

aandacht' en 'negatieve interactie' en bij de clusters 'dominantie' en 'aan

dacht zoeken' groter dan bij de dove kleuters. 

Tegen de verwachting in blijkt zowel bij de horende als bij de dove kleuters 

de verlaging van de stabiliteitscoëfficiënten ten gevolge van de partiële cor

relatieberekening niet te verschillen voor de clusters van de beoordelingsschaal 

en de observatiecategorieën. De hoge samenhang die bij beide groepen en tijdens 

beide onderzoeksperioden in de multivariate regressieanalyses werd vastgesteld 

tussen de groepen situationele variabelen en de observatiecategorieën en de la

gere samenhang van de groepen situationele variabelen met de clusters van de 

beoordelingsschaal zou juist een grotere verlaging van de stabiliteitscoëffi

ciënten van de observatiecategorieën doen verwachten wanneer de samenhang met 

de situationele variabelen uitgepartialiseerd is. Hierbij speelt vermoedelijk 

echter een aantal uiteenlopende factoren een rol. 

Op de eerste plaats zijn de resultaten van de multivariate regressieanalyse 

niet helemaal te vergelijken met die van de partiële correlaties omdat de eer

ste gebaseerd zijn op de gegevens van de afzonderlijke onderzoeksperioden en 

de partiële correlaties op de gegevens van de gecombineerde onderzoeksperioden. 

Bovendien zijn de partiële correlaties gebaseerd op de ware scores van de groe

pen interactievariabelen. Het is nl. niet uitgesloten dat de multipele corre

laties van de gedragscontingente variabelen met de observatiecategorieën aan

zienlijk verhoogd worden door error die het gevolg is van het feit dat zowel 

het interactief gedrag als de gedragscontingente variabelen op hetzelfde moment 
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en door dezelfde waarnemers vorden geregistreerd. De beoordelingsgegevens 

zijn daarentegen volledig separaat van de gedragscontingerte variaoelen en 

het geobserveerde interactief gedrag verzameld. In de hier uitgevoerde par

tiële correlaties is door het gebruiken van de ware scores op de situatione

le variabelen deze error geëlimineerd. Eliminatie van deze error bij de par

tiele correlaties zou kunnen verklaren dat de partiële correlatips de stabi-

liteitscoefficienten van de observatiecategoneen niet meer verlagen dan die 

van de clusters van de beoordelingsschaal. 

Ц.Ц.Ц Samenvatting 

De onderzoeksresultaten betreffende de samenhang var de gedragsbeoordelingen 

en gedragsobservaties onderlirg en Tiet de gedragscontingerte variabelen als

mede de stabiliteitsgegevens zullen hieronder puntsgewijze worden samengevat. 

1. Bij beide proefgroepen en tijdens beide onderzoeksperioden vertoont het 

cluster 'sociale toewending' geen samenhang met de clusters 'dominantie' en 

'aandacht zoeken'. De clusters 'dominantie' en 'aandacht zoeken' kunnen daar

entegen niet als onafhankelijke clusters worden beschouwd. 

2. De significante onderlinge correlaties tijdens beide onderzoeksperioden 

tussen een aantai observatiecategorieën wijst bij beide proefgroepen op een 

stabiel patroon in het interactiegedrag. Bij de horende k-teuters wordt deze di

mensie gekenmerkt door actieve verbale en wederzijdse contactname tegerover 

toeKijKen en non-interactief gedrag-, bij de dove kleuters door fysieke en we

derzijdse interactie tegenover non-^nteractief gedrag. De intercorrelaties 

tussen de observatiecategorieën kunnen echter negatief verhoogd zijn als ge

volg van wederzijdse exclusiviteit van de categorieën. 

3. Het cluster 'dominantie' verklaart bij beide proefgroepen en tijdens bei

de onderzoeksperioden een significant percentage variantie in de observatie

categorie 'negatieve interactie'. Bij de horende kleuters prediceert dit clus

ter bovendien tijdens beide onderzoeksperioden een significart percentage va

riantie in de observatiecategoneen 'verbale en visuele aandacht'. Het clus

ter 'sociale toewending' verklaart bij de dove kleuters tijdens beide perio

den van onderzoek een significant percentage variantie in de observatiecatego

rie 'wederzijdse interactie'. Voor het overige hebben de clusters van de be

oordelingsschaal bij geen van beide groepen een stabiele significante samen

hang met de observatiecategorieën. 
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l(. Over het algemeen is de stabiliteit van het gedrag over beide onderzoeks

perioden aanzienlijk hoger bij de groep dove kleuters dan bij de horende 

kleuters. Dit geldt voor de stabiliteit van de clusters van de beoordelings-

schaal, de observatiecategorieën en de gedragscontingente variabelen. De sta

biliteit van een aantal gedragsaspecten is verschillend voor jongens en meis

jes. Deze verschillen in stabiliteit bij jongens en meisjes zijn over het al

gemeen echter niet consistent over beide proefgroepen. 

5. De samenhang tussen de gedragscontingente variabelen en de clusters van de 

beoordelingsschaal is bij beide proefgroepen over het algemeen laag en niet 

stabiel over tijd. De samenhang tussen de groep gedragscontingente variabelen 

en de groep observatiecategorieën is bij beide groepen op beide tijdstippen 

van meting zeer significant. Met name de groep antécédente-conséquente gedrags

variabelen vertoont een zeer hoge en stabiele samenhang met alle observatieca

tegorieën behalve met de categorie 'negatieve interactie'. De groep spelacti

viteiten prediceert bij de horende kleuters tijdens beide onderzoeksperioden 

een significant percentage additionele variantie in de observatiecategorieën 

'visuele aandacht', 'geen interactie' en 'wederzijdse interactie'. De typen 

interactiepartners prediceren bij de dove kleuters tijdens beide onderzoeks

perioden eer. significant percentage additionele variantie in de observatieca

tegorieën 'bijval' en 'wederzijdse interactie'. De hoge mate van samenhang 

van de gedragscontingente variabelen met de observatiecategorieën kan echter 

aanzienlijk verhoogd zijn door error die het gevolg is van het feit dat zowel 

het geobserveerde interactief gedrag als de gedragscontingente variabelen op 

hetzelfde moment en door dezelfde waarnemers worden geregistreerd. Omdat de be-

oordelingsgegevens volledig separaat van de gedragscontingente variabelen ver

zameld zijn kan dergelijke error daar niet optreden. 

6. Wanneer uit de stabiliteitscoëfficiënten van de categorieën voor interac

tief gedrag de stabiliteit van de gedragscontingente variabelen statistisch 

wordt geëlimineerd blijken bij beide proefgroepen vrijwel alle stabiliteits

coëfficiënten van de observatiecategorieën en van de clusters van de beoorde

lingsschaal lager te worden. Geen van de verschillen tussen de totale en de 

partiële stabiliteitscoëfficiënten is echter significant. 
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i«. 5 Sociaal interactief gedrag bi.i forendf er dove /[onsens er meis.ies ti.idens 

beide onderzoekspenoder 

Terw^jj. we in net voorafgaande deel van dit hoofdstuk vooral de stabili

teit van het interactief gedrag neboen besproke-, Zilien in dit onderdeel 

de verschiller tussen beide orderzoetsgroepen, de beide seksen en de bei

de orderzceksper^oGen aan de crae »foraen gesteid. Daartoe ΖΙ^,Γ z^wel op de 

beoordelmgs- als op de observatiedata een tweetal multivariate covariant^e-

analyses uitgevoerd. Bij de eerste covanantieanalyse werd alleen leeftijd 

als covar^abele gebruikt en bij de tweede analyse -eeft^jd er de negen 

gedragscontingente variabelen De mulLivanate covanartieanalyse werd uit

gevoerd volgens een split-plot factorial desigi met herhaalde meting op de 

laatste factor (SPF-pq.r, pq.r = 22.2. Kirk 1968, p. 281* e.V.; (zie tabel 

22 en 23) en met als factoren proefgroep, sekse en periode va" onderzoek. 

Elke factor heeft twee niveaus. Vanwege ongelijke aantallen ir de cellen is 

een least squares oplossing toegepast (Kirk 1968, p. 277)· bet desigr /oor 

de multivariate ccva^iantieanalyses is genaseera op het voegende iiodel 

— —1 —к —ik -m(ik) -'j —
L
ij 

+ ßv , + αβγ , + fil / . ν + t , , , 
^^ik —'-ijk

 I
-jin(ik) o(ijkjr) 

De multivariate covariantieanalyses werden berekerti met jehulp van het pro

gramma 'Multi var lance' (Finr 1968, vgj.. Bock 4 haggard 1968). 

Leeftijd is niet als factor maar als covanabele in de aralyse betrokken 

omdat daamee net continue karakter van de leeftijdsvanabelen behouden bleef 

waardoor een nauwkeuriger bepaling van het leeftijds-effect mogelijk is. bit 

verschillende onderzoeken (Martin 196U, Emmerich ІЭб
1
* 1966, Charleswortl- 4 

Hartup 1967, vgl. Hartup 1970, Maccoby & Masters 1970) bj.3 ikt dat het leef-

tijdsinterval van 1* - 6 ̂ aar zo groot is dat daarbinnen aa"zierli„ke iret leef

tijd correlerende, veranderinge" verwacht mogen worden. Tussen beide proef-

groepen worden geen verschileer verwacht die toegeschreven kuner worder aan 

de leeftijd van de proefpersonen, omdat beide groepen op leeftijd gematcned 

zijn. Aangezien net onderzoek herhaa_d is bij beide proefgroepen kunnen ver

schillen, die verklaard worden door de factor ireting eventueel oo< aan leef-

1) Om te voorkomen dat de covariabelen lineair afhankelijk zouden zijn (vgl. 

voetnoot U.lt) werd de covanabele 'gevraagd-meL-gereinforceerd' met in de 

groep covariabelen opgenomen. 
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Tabel 22: Verdeling van het aantal proefpersonen per condi t ie . 

groep sekse 

jongens 

horenden 

meisjes 

jongens 

doven 

meisjes 

n
i 

n
3 

n
5 

η τ 

met 

I 

= 18 

= 16 

= 18 

= 16 

ing 

II 

n
2
 = 18 

\ =
 1б 

n
6
= 18 

n
8
= 16 

Tabel 23: De variantiebronner. volgens het S p l i t - P l o t - F a c t o r i a l design: 
SPF-pq.r; (Kirk 196Θ, p . 28U e . v . ) . 

Bron 

Between subjects 

A 

В 

AB 

Subj. v. groups 

Within subjects 

С 

AC 

ВС 

ABC 

С χ subj. w. groups 

theoretisch 

df 

N-1 

p-1 

q-1 

(p-l)(q-l) 

N-pq 

N(r-1) 

r-1 

(P-I)(r-1) 

(q-l)(r-l) 

(p-l)(q-l)(r-· 

(N-qp)(r-l) 

zonder 

covariabelen 

df 

67 

1 

1 

1 

6U 

68 

1 

1 

1 

1) 1 

61+ 

met 1 

covariabele 

df 

66 

1 

1 

1 

63 

67 

1 

1 

1 

1 

63 

met 10 
covariabelen 

df 

57 

1 

1 

1 

5*. 

58 

1 

1 

1 

1 

5"* 

T o t a a l Npqr-1 135 133 115 
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tijd toe te schrijven z_jn. Ken Foet iierbij tevens in gedachte houden dat 

eventuele metingsverschillen ook uit andere oorzaken dan het leeftijdsver

schil kunnen voortkomen. Campbell en Stanley (іЭбМ noeiren een aantal van 

die oorzaken. In ons geval hebben we te maken met een zg. one-group pretest

posttest design. Geen van beide proefgroepen kan rl. als controlegroep op

gevat worden. Het lijkt beter beide proefgroepen en beide sekse-groepen als 

replicatie-groepen te beschojwen In een one-group-pretest-posttest des_gn 

kunnen metingsverschillen behalve aan de leeltijds- cf rijpingsvanabele 

toe te schrijven zijn aan oepaa^de gebeurtenissen ('history') tijdens het 

interval tussen beide metingen, bv. systematische training, toenemend effect 

van het internaatsverblijf bij de dove kleuters of seizoenverschillen (vgl. 

Patterson, Littman & Bncker, I96T, Charlesworth & Hartup 1967). Ook ver

schillen m de beoordelings- en observatieprocedure op beide momenten van 

metirg, av. verschuivinger in de opvatting var de beoordelaars resp. obser

vatoren over de categorieën, kunnen metingsverschillen veroorzaken. 

De situationele covanabelen ζ jn ingevoerd om een indruk te krijgen van 

de invloed van verschillen in de situationele omstandigheden, waaraan de 

proefpersonen tijdens beide onderzoeksperioden blootgesteld zijn, op de 

verschillen in het sociaal interactief gedrag bij beide proefgroepen, beide 

sekse-groepen en tijdens beide perioden van onderzoex. De multivariate co-

vanantieanalyses zijn weergegeven i·· de tabellen 2І* en 25. De celgemiddel

den en de spreidingen zijn vermeid in de Appendix, Bijiage 2, tabel 1 en 2. 

Ît.g.l Sociaal interactief gedrag bij horende en dove kleuters 

Bij de multivariate covanantieanalyse op de drie clusters van de beoorde-

lingsschaal (zie tabel 2h), waarbij alleen de covariabele leeftijd geëlimi

neerd is, blijken zowel de intensiteit van het cluster 'sociale toewending' 

als van het cluster 'dominantie' bij horende en dove kleuters significant 

te verscnillen. Wanneer we het leeftijdseffect statistisch elimineren, ver

tonen de horende kleuters in de ogen van hun kleuterleidster een hogere 

mate van sociale toewenaing dan de dove kleuters in de ogen van hun leidsters 

(zie Appendix, B^jDage 2, tabel l). Omgekeerd wordt de mate van dominantie 

hoger beoordeeld LIJ de dove kleuters dan bij de horende. 

Wanneer bij de covanantieanalyse behalve de covariabele leeftijd echter 

ook de negen situationele covanabelen worden geëlimineerd zijn er geen sig

nificante verschillen tussen de groepen. Uit de samen met de multivariate 
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Tabel 2k. Multivariate covariantieaialyse op de clusters van de beoordelmgs-

s er aal o-j beide groepen, beide seksen en over beide observatieperioden iret 

eliminatie van resp. oe covanaoele leeftijd ei de covariabelen leeftijd en 

neger, gedragscontingente variaoelen. 

covanabele: 

leeftijd 

covariabelen: 

leeftijd + ge

dragscontingen

te variabelen 

bronner 

Betveen 

covariabelen 

A. Groep 

B. sekse 

Α χ В 

Subj. 

w. groups 

Within 

C. Meting 

А χ С 

Β χ С 

Α χ В χ С 

С χ subj. 

w. groups 

Totaal 

variabele XS df MS 

1. sociale toewending 

2. doTanantie 

3. aandaent zoeken 

1. sociale toewending 

2. dominantie 

3. aandacht zoeken 

1
. sociale toewending 

2. Qoninantie 

3. aandacht zoeken 

1. sociale toewending 

2. dominantie 

3. aandacht zoeken 

1. sociale toewending 

2. dominantie 

3. aandacht zoeken 

1. sociale toewending 

2. dominantie 

3. aandacht zoeken 

1. sociale toewending 

2. dominantie 

3. aandacht zoeken 

1. sociale toewending 

2. dominantie 

3. aandacht zoeken 

1. sociale toewending 

2. dominantie 

3. aandacht zoeken 

66 

1 

1 280.33 

37ІІ.36 

2.60 

1 .0\ 

285.27 

3.85 

1 1.55 

14.66 

9.83 

63 28.15 

23. T
1
* 

9-96** 

15.77** 

• 90 

.00 

12.01** 

1.33 

• 05 

.62 

3.1*0 

57 

10 

1 

1 

1 

51* 

8.16 

21.00 

6. 19 

69.3!* 

95.7I* 

.26 

17.82 

13.08 

8.Г9 

23.09 

18.91 

• 35 

1.11 

2.39 

З.ОО 

5.06* 

.10 

.77 

.69 

3.1*0 

67 

63 

133 

• 58 

58 

15.53 

.62 

1.1*7 

.00 

1.62 

.13 

I.Ol* 

.22 

.61* 

5.О7 

• 97 

.02 

5.61* 

3.68 

.71* 

2.75 

• 17 

I.97 

.00 

.1*1 

.18 

.18 

.06 

.86 

.90 

.26 

.03 

51* 

115 

ч-чъ 
28.01 

.01 

.01 

17.23 

• 52 

2.77 

10.30 

.13 

31.25 

.31 

.36 

8.01 

5.71 

• 93 

• 57 

1*.90* 

.01 

.00 

3.01 

.56 

.31* 

1.80 

.11* 

3.90 

.05 

.38 
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Tabel 25 Multivariate covanant^earalyse op de observatiecategorieen b i j 
beide groepen, beide sekser en over beide observatieperioden met el iminatie 
van resp. de covariabele ^eeft i jd en de covanabe^er l e e f t i j d en negen ge-
dragscontingente variabelen. 

bronnen 

Between 

covarlabelen 

A. Groep 

B. Sekse 

Α χ В 

Subj. 

w. groups 

1. 
2. 

3. 
lt. 

5. 
6. 
7. 

1. 
2. 
3. 
lt. 

5. 

6. 

7. 

1. 
2. 

з. 
1+. 

5. 

6. 

7. 

1. 
2. 

3. 

lt. 

5. 

6. 

7. 

variaoeie 

verbale aandacht 

visuele aardacht 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse interact: 

geen interactie 

negatieve interactie 

verbale aandacnt 

visuele aardacht 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse 

interactie 

geen interactie 

negatieve interactie 

verbale aandacht 

visuele aandacht 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse 

interactie 

geen interactie 

negatieve interactie 

verbale aandacht 

visaele aandacht 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse 

interactie 

geen interactie 

negatieve interactie 

covariabele 

leeftijd 

df 

66 
1 

1 

ie 

1 

1 

63 

MS 

918258 

31*172 

35ωι 
27375 

156368Θ 

2258067 

ібооз 

lt5869 

96501 

1207 

It lilt 

I20596 

I27677 

6552 

ІО6315 

827'
7
' 

310 
It 

53551 

2287
1
*9 

9 

131*87 

згэ^з 
1353 

1758 

59706 

90939 

liti! 

F 

68.09** 

1 . 04 

2 б · 2 2 * * 
1 5 · 5 7 * * 

2^.83** 

1 1. 31*** 

3.1t0 

2.93 
.89 
.25 

2.02 

I.U0. 

lt. 6 1 t * 

7.88** 

.25 

.23 

.00 
• 90 

2.51 
.01 

covariabelen 

leeftijd + 

aragscorti 

te 

df 

57 
10 

1 

1 

1 

51* 

ge-
nger-

var_abelen 

MS 

119906 

12023 

20997 

213 
1097

1
*! 

38683І+ 

1581 

12590 

11*982 

70lj 

308 

^507 

67902 

1*175 

50U19 

3231*5 
20 

723 
2672 

2216 

190 

755
1
* 

8891 

781 

781t 

15958 

18286 

1285 

F 

15.87** 

1
·

3 5
* * 

26.89 

•
2 7
* 

21.15 

1.23 

1.67 

1.68 

• 90 

.39 

.28 

З.71 

3.25 

6.67** 

3.61* 

.02 
• 92 

.17 

.12 

.15 
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ГаЬеІ 25 ( v e r v o l g ) 

c o v a n a b e l e . 
l e e f t i j d 

c o v a n a b e l e n : 
l e e f t i j d + ge-
d r a g s c o n t i n g e n 
t e v a r i a b e l e n 

bronnen v a r i a b e l e df MS MS 

W i t h n 
С M e t i r g 

Α χ С 

В χ С 

Α χ Β χ С 

С χ subj. 

w. groups 

1. 

2. 

3. 

1*. 

5. 

6. 

7-

1. 

2. 

3. 

1*. 

5. 

6. 

Τ-

1. 

2. 

3. 

1*. 

5. 

б. 

т. 
1. 

2. 

з. 
h. 
5. 

6. 

т. 
1. 

2. 

3. 

u. 
5. 

6. 

7. 

67 

verbale aandacht 1 

visuele aandacit 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse 

interactie 

geen interactie 

negatieve interactie 

verbale aandacht 1 

visuele aandacht 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse 

interactie 

geen interactie 

negatieve interactie 

verbale aandacht 1 

visuele aandacht 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse 

interactie 

geen interactie 

negatieve interactie 

verbale aandacht 1 

visuele aandacht 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse 

interactie 

geen interactie 

negatieve interactie 

verbale aandacht 63 

visuele aandacht 

fysiek contact 

bijval 

wederzijdse 

interactie 

geen interactie 

negatieve interactie 

1-3682 

1*5863 

1916 

ЗОЗ67 

719661 

ЗО659З 

1*63 

23625 

IO6175 

8I-05 

6213 

81*82 

391*71*6 

86 

3631 

26730 

110 

761* 

HIS 

36U9I* 

55 

81559 

127 

1203 

32 

531 

111*395 

131*6 

6972 

1121*3 

603 

939 

1792З 

20l*!»7 

361 

*
 5 θ 

6.31* 1 

L.oe* 
3
·

1 8
* * 

3 2
·

3 2
* * 

1*0.15 

11*. 99** 

1.28 

3 · 3 9 * * 1 

9-hhlt 
13.93. 

6 . 6 1 * 

.1*7 

19-30** 

.2¡t 

• 52 1 
2.38 

.18 

.81 

.06 

1.78 

.15 

11.70** 1 
.01 

1.99 
.03 
.03 

5.59** 
3.73 

51* 

7061* 

103 
1273 
2973 

501912 

202113 
8 

10251* 
223 

1+090 

31+55 
821*13 

281*01 

13 

215I 

L55 
31*2 

I59O 
-2І+ 

6ЗІІ* 

252 

З852І 

675 

1* 

56 
231*68 

1*91*3 

iol*8 

1*886 

6711 

601» 

710 

172I+6 

19037 

330 

1. 

2 

1*, 

29. 

10, 

2, 

б! 
1*. 

1*, 

1 

2, 

7-

1 

3 

.1.5 

.01 

.05, 

• is; 

. ισ 

.62
: 

.02 

.10 

.03 

•77; 
.87; 
.88-

.1*9 

.01* 

.1*1* 

.07 

.57 

.21 

.00 

.33 

.76 

.88
: 

.10 

.01 

.08 

.36 

.26 

.18 

** 

** 

** 

Totaal 133 115 
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covariantieanalyse uitgevoerde multivariate regressieanalyse blijken zowel 

de groep contingente antecedente-conseguente variabelen als de typen inter

actiepartners een significante additionele bijdrage te hebben bij de predic

tie van de groep clusters van de beoordelingsschaal. De step-down F-waarden 

bij de toetsing van de additionele bijdrage van de groep antécédente-consé

quente covariabelen en de typen interactiepartners bij de predictie van de 

groep beoordelingsclusters bedraagt resp. F = 2.72, df = 9/297.07, ρ < .005 

en F = 1.99, df = 9/282.1(6, ρ < .01*. Bij deze step-down analyse blijkt de 

groep antécédente-conséquente variabelen een significant percentage additio

nele variantie in het cluster 'sociale toewending' te prediceren (additio

neel verklaarde variantie = 9.88$, F = 't.55, df = 3/12І+, ρ < .005), terwijl 

de typen interactiepartners een significant percentage additionele variantie 

in het cluster 'dominantie' prediceren (additioneel verklaarde variantie = 8 

.39%, F = U.03, df = 3/118, ρ < .01). Het verschil in de beoordeling van de 

'sociale toewending' bij horende en dove kleuters lijkt vooral gebaseerd te 

zijn - na elimineren van de leeftijdsverschillen - op de mate waarin dit ge

drag door anderen al dan niet wordt uitgelokt en gereinforceerd. Het verschil 

in 'dominantie' hangt eerder samen met verschillen in de typen interactiepart

ners. De verschillen tussen beide proefgroepen bij de beoordeling van het so

ciaal interactief gedrag lijken eerder samen te hangen met verschillen in si

tuationele variabelen dan dat ze gebaseerd zijn op het sociaal interactief 

gedrag van de kinderen als zodanig. 

Bij de multivariate covariantieanalyse op de zeven observatiecategorieën 

(zie tabel 25) waarbij alleen de ccvariabele leeftijd geëlimineerd is, verto

nen beide proefgroepen zeer significante verschillen in alle observatiecate

gorieën behalve in de categorie 'visuele aandacht'. Wanneer we het verschil 

in leeftijd elimineren blijken de horende kleuters meer 'verbaal contact' en 

'wederzijdse interactie' met anderen te hebben dan de dove kleuters, terwijl 

de dove kleuters meer 'fysiek contact' en 'negatief interactief contact' met 

anderen hebben dan de horenden. Dove kleuters geven elkaar meer 'bijval' dan 

horende. Bovendien brengen de dove kleuters meer tijd door zonder interactief 

gedrag met anderen (zie Appendix, Bijlage 2, tabel 2). Het valt bij de gemid

delden in de categorie 'visuele aandacht' op dat de kinderen in beide groepen 

in gelijke mate een aanzienlijk gedeelte van hun tijd doorbrengen met kijken 

naar het gedrag van anderen. Samengevat komen de verschillen tussen de dove en 

horende kleuters neer op de volgende twee punten. De mate waarin de kleuters 

sociaal interactief gedrag vertonen is aanzienlijk hoger bij de horende dan bij 
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de dove kleuters (vgl. de verschilfen in de categorie 'fysiek contact', 'bij

val' en 'negatieve interactie'). 

Wanneer men behal/e de variabele 'leeftijd' de ^egen gedragscontingente co-

vanabelen eliraireert blijver de verschilden tussen beide groepei bij ae cate

gorieën 'verbale aardacht' en 'fysiek contact' ei 'wederzijdse interactie' en 

'geen interactie' signif-cart. Le grceper verschillei niet mt-r op de variabe

ler 'bijval' er 'regatief interactief gearag'. ILt de samer iret de rultivaria-

te covanart.earalyse uitgevoerde Tiu-tivanate regressiearalyse blieken de typen 

^rteractiepartners b^j de toetsing var de addit.onele bijdrage van ae со агіаэе-

len eer specif.eíe significante bijdrage te nebter bij de ureaictie var de cbser-

vatiecategoneen 'u^jval' en 'negatieve interactie' (additioneel verklaarde va-

nantie bedraagt rcsp, ik.19% en ,}.21%, en F = resp 11 3U en 5.e7, df = 3/118, 

ρ resp. <.0Ü1 er <.002). De verschillen tussen beide proefgroepen op beide оозег-

vatiecategorieen dijken samen te hangen met de aard van ae interactiepartners 

h.3.2 Sociaal interactief gedrag b j jongens en meis,
l
es 

Wanneer bi
u
 de multivariate co\far_antieanalyse op de clusters van de beoorde-

nngsscnaal leeftijd als covanabele wordt geëlimineerd blijkt aat jongers als 

signficant dominanter worden beooraeeld dan ireis^es. D-t verschil blijft - zij 

het in mindere mate - bebtaar wanneer zowel leeftijd als de neger gedragscon-

tmgerte covanabelen worden geeliirineerd. In overeenstenrnij.'-g m e m e e wordt bij 

de jongens, wanneer alleer leeftijd а^ь covanabele »rorat geeliirineerd, sigri-

ficant meer negatief sociaal interactief gedrag geobserveerd aar bij de meisjes 

In tegenstelling tot de resultater bj-j de gedragsbeoordeling л.an het domna'-te 

gedrag verdwijnt het sekseverschi_ bij de gedragsooservaties wanneer oehalve 

leeftijd de negen situationele variabelen worden geelimneerd. Het versemi in 

het geobserveerde negatief interactief gedrag tusser jongens en meisjes houdt 

vermoedelijk verband met verschillen in de situationele omstandigheden waarin 

de jongens en meisjes verkeren. 

De sekseverschillen in het beoordeelde dominante gedrag en het geobserveerde 

negatief interactief gedrag sluiten aan bij de in het voorafgaande gerappor

teerde gegevers betreifende ae saremang tussen de clusters van de beoordelmgs-

schaal en de observatiecategoneen. Daarbij werd bij be-de groepen tussen beide 

perioden var. onderzoek een significante samenhang vastgesteld tussen de beoor

deling van dominant gedrag en de observatie van negatief interactief gedrag. 

Klaarblijkelijk berust de beoordeling van het dominante gedrag bij jongens en 

meisjes op observeerbare verschillen in de mate van negatieve -nteractie van 
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de k̂ '-deren met leeftijdgenoter. De sekseverscrilj.en met betrekK^ng tot het 

geobserveerd negatief interactief gedrag ζ ¿η verncede^ijk afharke]ijk /an 

verschillen in de situationele omstandigheder waarin ^orgens en me.sjes nega

tieve interacties vertonen In de gedragsbeoordelingen van ret dominante gedrag 

dijken deze verschiller in de situafonele variabelen niet verdisconteerd te 

worden. 

k.5-3 Sociaal interactief gedrag, leeftijd, sekse var de proefpersonen en 

periode van onderzoek 

Bij geer van beide proefgroepei en op geen var oeide tijds+ippen var neting 

blijkt de leeft-jd van de proefpersorer eer significante correlatie te verto

nen met de dr^e clusters van de beoordelingsscnaal Cok D±J de multivar atc co-

vanant-eanalyse op de clusters van de beocrdelingsochaal waarbij de var abele 

leeftijd geelimneerd is wcrder geen signif carte vcrschil-e- vastgesteld d f 

toegeschreve'· kunnen worden aan de factor iretirg of aar de interacties tuostn 

de factor meting en andere factoren. Wanreer behalve leeftijd de s^tuatione e 

covanaaelen worden geëlimineerd blijkt het donurante gedrag tijgers de tweede 

onderzoeksperiode ir vergelijking ret de eerste significant toegenomen te zijr. 

De mate van geobserveerd negatief interactief gedrag verschilt daarentegen n.et 

tijdens beide onderzoeksperioden. 

Wanneer de gegevens van beide proef groepen op aeidc monente'4 var onaerzoek 

samengenomer rforden, blijkt leeftijd sigrif^cant positief te correleren liet de 

observatiecategorieën 'verbale aandacht' (r = .27) en 'wederzijdse .nteractie' 

(r = .25) er s_gnificant negatief iret de categorie 'visuele aandacht' 

(r = - З̂ ·). Oudere kinderen vertonen "neer verbale en wederzijdse interactie e
1
-

brengen minder tijd door met Kijker naar anderen dar jo^ge** kinderen Jeze 

correlaties zijr echter niet hoog. 

In de multiVar-ate covariantieanalyse op de observat-edata, waarbij leeft jd 

als covanaoele geëlimineerd ^s, bl-jkt het interact.e-effect Oro^fgroeD χ sek

se χ meting significant te z-jn bij de categorie 'veroale aandacht' en 'geen ir-

teractie'. Terwijl tijdens de eerste onderzoeksperiode de mate van 'verbale aan-

aaent' (zie fig. l) aanzienlijk verschilt, met rame tussen beide groeten en tus-

ser de -lorerae jongens en rreis„es, zijn tijdens ce tweede onaerzoekspenoaer de

ze verschillen genivelleerd. Het grootste verschil blijft ook tijdens de twee

de onderzoeksperiode bestaan tussen beide proefgroepen Tijdens be^de onder-

zoekspenoder brengen dove kleuters aanzienlijk ireer tijd door zorder sociaa-

interactief gedrag dan horende (zie fig. 2). Tijdens ae eerste onderzoeksperiode 
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is dit verschil vooral tussen de jongens van beide groepen opmerkelijk. De 

sekseverschillen binnen de groepen zijn tijdens de tweede periode vrijwel 

verdwenen. De groepsverschillen zijn tijdens de tweede onderzoeksperiode nog 

wel aanwezig, maar in mindere mate. 

Wanneer leeftijd als covariabele geëlimineerd is blijkt het interactie-ef

fect proefgroep χ meting significant te zijn bij de observatiecategorieën 

'visuele aandacht', 'fysiek contact', 'bijval' en 'geen interactie'. Wanneer 

behalve leeftijd ook de neger, gedragscontingente variabelen als ccvariabelen 

geëlimineerd worden, is het interactie-effect proefgroep χ meting ook signi

ficant bij de categorie 'wederzijdse interactie', terwijl in dit geval het 

interactie-effect bij de categorieën 'visuele aandacht' en 'geen interactie' 

verdwijnt. 

Deze interactie-effecten lijken op een verschillende ontwikkeling te dui

den van het sociaal interactief gedrag bij de horende en dove kleuters. Uit 

de afname van het niet-interactief gedrag bij de dove kleuters over verloop 

van beide onderzoeksperioden - terwijl de mate van niet-interactief gedrag 

bij de horende kinderen gelijk blijft - zou men kunnen concluderen dat de ma

te van interactief gedrag bij de dove kleuters gedurende het interval tussen bei

de onderzoeksperioden steeds dichter dat van de horenden benadert. Men moet ech

ter in gedachte houden dat dit een leeftijds- of rijpingseffect kan zijn, 

maar bv. evenzeer een trainingseffect. De mate van 'wederzijdse interactie' 

blijkt bij beide groepen over verloop van beide onderzoeksperioden toe te 

nemen. De toename over beide perioden van onderzoek van 'wederzijdse inter

actie' bij beide groepen komt overeen met de significante correlatie tussen 

de mate van 'wederzijdse interactie' en de leeftijd van de proefpersonen. 

Wat de aard van het sociaal interactief gedrag betreft, lijken zich aan

zienlijke verschillen tussen beide proefgroepen voor te doen. Een eerste 

verschil treedt op in de mate van 'visuele aandacht' (zie fig. 5)· De mate 

van 'visuele aandacht' voor het gedrag van anderen is over beide perioden 

van onderzoek bij de doven aanzienlijk toegenomen, terwijl het bij de horen

de kleuters in lichte mate afnam. Het interactie-effect proefgroep χ meting 

dat optreedt bij de categorie 'visuele aandacht' lijkt te moeten worden her

leid tot een verschil in 'history' tussen beide tijdstippen van meting waar

aan de horende en dove kleuters zijn blootgesteld. Uit literatuurgegevens 

(Parten, 1932) blijkt dat de mate van visuele aandacht voor het gedrag var. 

anderen ('onlooker behavior') in de periode 2-5 jaar geleidelijk afneemt. 

Deze trend wordt in onze onderzoeksresultaten bevestigd door de significante 
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negatieve ccrrela^ie tussen de leeftijd van de proefpersonen en de mate van 

'visuele aandacht' (г = -.3
1
»). Bij vergelijking van de gemiddelde 'visuele 

aandacht' op beide tijdstippen van meting zien we bij de dove kleuters een 

tegengestelde trend optreden. Wellicht hebben we hier te maken met een spe

cifieke eigenschap van deze proefgroep. De taaitraining van de door ons on

derzochte groep dove kleuters is vooral gebaseerd op het liplezen. Deze 

taaitraining wordt in hoge mate geïntensiveerd vanaf het moment dat de kin

deren de kleuterschool gaan bezoeken. De kinderen worden daarbij getraind 

visueel hun aandacht te richten op het verbale gedrag van hun interactie

partners. Het effect van deze training zou mogelijkerwijze weerspiegeld kun

nen worden in de toename bij de dove kleuters van de categorie 'visuele aan

dacht'. In dit verband is het echter opmerkelijk dat juist in de tweede on

derzoeksperiode bij de dove kleuters een taneiijk hoge significante negatie

ve correlatie (r = -.62) werd vastgesteld tussen de leeftijd van de proefper

sonen en de categorie 'visuele aandacht'. Ondanks de toename over beide pe

rioden van onderzoek van de mate van 'visuele aandacht' bij de dove kleuters 

besteden de oudere dove kleuters in de tweede onderzoeksperiode overeenkom

stig de door Parten vastgestelde ontwikkelingstrend blijkbaar minder visue

le aandacht aan het gedrag dan anderen dan jongere dove kinderen. 

Ook in de mate waarin dove en horende kleuters met elkaar 'fysiek contact' 

hebben en elkaar 'bijval' vragen of verschaffen doen zich over verloop van 

beide onderzoeksperioden opvallende verschillen voor. Terwijl de mate van 'fy

siek contact' (zie fig. h) bij de horende kleuters over beide onderzoeksperio

den afneemt, neemt het bij de dove kleuters in lichte mate toe. Om de aandacht 

van een ander te kunnen trekken moeten de dove kinderen de ander vaak aanraken 

of vastpakken. De toename van 'fysiek contact' bij de dove kleuters lijkt dan 

ook overeen te komen met de algemene toename van sociaal interactief gedrag 

bij de dove kleuters tijdens de tweede onderzoeksperiode. Bij de horende kin

deren in de tweede onderzoeksperiode daarentegen is een grotere fysieke dis

tantie in het contact opgetreden. 

Het verschil tussen dove en horende kleuters in de mate waarin zij elkaar 

'bijval' verschaffen of 'bijval vragen (zie fig. З) is vooral in de eerste 

periode opvallend. In de tweede onderzoeksperiode is dit verschil geringer. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, lijken de dove kleuters in hun sociaal in

teractief gedrag over het algemeen meer gebruik te maken van expressief in

teractief gedrag dan de horende. Een manier om aandacht van anderen op het 

eigen gedrag te vestigen is de ander iets te laten zien of te demonstreren 
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wat je gemaakt hebt of kunt. Vooral tijdens de eerste onderzoeksperiode blij

ken de dove kleuters dit gedrag frequenter te vertoren dan de horende kleuters. 

ÍJ.5.Í Samenvatting 

De verschillen tussen beide proefgroepen, oeide seksen en Ъе-de tijdstippen 

van meting ir het beoordeelde en geobserveerde sociaal interactief gedrag zul

len we purtsgewijze samenvatten. 

1. Wanneer het versemi in leeftijd van de kleuters geëlimineerd is, verschil

len beide proefgroepen in de mate waarin ze door nun leidsters beoordeeld wor

den als sociaal toegewend en dominant. De horende kleuters worden beoordeeld 

als meer sociaal toegewend en minder dominant dan de dove kleuters. Deze ver

schillen in de beoordelingen blijken vooral te berusten op versciillen in de 

reacties van anderen op het gedrag van de 4_naeren en het tytie interactiepart

ner waarmee de kinderen interacteren. 

2. Bij de beoordeling van het dominante gedrag worden de meisjes, wanreer iren 

de leeftijd van de kinderen elimineert, als minder dominant beoordeeld dan de 

jongens. Dit verschil blijft bestaan wanneer bovendien de gedragscontmgente 

variabelen geëlimineerd worden. 

3. Bij de meisjes wordt, afgezien van de leeftijd van de kinderen, mineer ne

gatief interactief gedrag waargenoiren aan oij de jongens. Warneer echter situa

tionele verschillen waarin de jongers en meisjes verkeren in de bebchouwing 

worden betrokken, blijkt het verschil in de mate var negatief irteractief ge

drag niet op te treden. 

U. Afgezien van hun leeftijd, hebben de horende kleuters onderling meer verba

le en wederzijdse contacten dan de dove kleuters. De dove kleuters vertonen 

onderling meer fysiek contact en negatief interactief gedrag, geven elkaar meer 

bijval en brengen meer tijd door zorder sociaal interactief gedrag. De meeste 

van deze versciiller treden ook op uanneer de gedragscont_ngente variabelen 

statistisch worden geëlimineerd. De horende kleuters vertonen meer sociaal in

teractief gedrag dan de dove kleuters. De dove kleuters vertonen daarentegen 

meer sociaal interactief gedrag met een expressief karakter dan de horende kleu

ters. 

5. De positieve correlatie tussen de leeftijd van de kleuters en de mate van 

wederzijdse interactie komt overeen met de toename van het wederzijds interac

tief gedrag van de kleuters over beide perioden van onderzoek. De overige cor

relaties tussen leeftijd en observatiecategorieën worden minder duidelijk weer-
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sDiegeld хп de metmgseffecten. 

6. Het verschil in de mate van 'visuele aandacht' voor het gedrag var anderen 

tussen beide proefgroepen en op beide tijdstippen van meting kan mogelijker

wijze worden toegeschreven aan de taaltra^ning die de dove kinderen ondergaan. 

7. In tegenstelling tot de onderzoeksresultaten bij de gedragsobservaties is 

er geen samenharg tussen leeftijd en de clusters var de beoordelingsschaal. 

Met uitzondering van het cluster dominantie, na elimiratie van de situatione

le variabelen, zijn er evenmin iretingseffecten geconstateerd met betrekking 

tot de clusters van de beocrdelmgsscnaal. 

Θ. Over het algemeen treden de effecten van de onderzochte factoren ten aan

zien var de observatiecategoneen zowel op wanneer alleen leeftijd a^s cova-

rxabele wordt geelmineerd als wanneer tevens de gedragscontmgente variabe

len worden geeliFineerd. De invloed van de onaerzocl-te factoren op de clusters 

van de beoordelingsschaal is gevoeliger voor het al dar niet el̂ iiineren van de 

gedragsccrtirgerte variabelen bij de ccvanant ie analyse. 
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Hoofdstuk 5 

DISCJSSIE 

Op grond van de inl"oude_ijke overeenkomst van de clusters van de oeoorde-

Xingbschaal iret de ooservatiecategorieen voor sociaal mteract-ef gedrag, 

zou men een hoge irate van samenhang roger verwacnten tussen ae gegevens die 

met зе^ае technieken verzameld zijn Op gr^rd van literatuurgegevens betref

fende vergelijkend onderzoek naar observatie- en beoordelingstechnieken (vgl. 

Mischel 1968, Maccoby & toasters IQ70) zou men een dergelijke samerhang ech

ter niet noodzakelijk verwachter. 3ij verschillende onderzoeken naar de va

liditeit van beoordelingstechnieken ^D'Andrade I965. Mulaik 1961*, Passim & 

Norman I966) werd vastgesteld dat oeoordelingstechmeken evengoed of zelfs 

beter de concepten en opvattingen van de beoordelaars weerspiegelden dan het 

feitelijk gedrag van de beoordeelden. Van de drie in de door oís gebruikte 

beoordelmgsschaal gevorder clusters oleken er twee nl. 'sociale toewending' 

en ' dorr^nantie' als onder_ing onafhankelijke gedragsdimensies beschouwd te 

Kunnen worden. Alleen het cluster ' don-mant ie' bleek echter DIJ beide proef-

groepen een stabiele significante sanenhang te vertonen met het geobserveerde 

socj-aal irteractief gedrag. Daarentegen vertoorden de clusters 'sociale toe

wending' en 'aandacht zoe^en' DIJ beiae groepen vrijwel geen stabiele signi

ficante samenhang iret het geobserveerde sociaal interactief gedrag. Alleen 

bij de do\e kleuters werd een stabiele samenhang vastgesteld tussen het clus

ter 'sociale toewending' en de categorie 'weaerzijase interactie'. 

In een aantax ardere onderzoe-cen (vgl. Van Lieshout 1972a), waarin de door 

ons gebruikte beoordelmgsschaal werd toegepast weraen de clusters gerela

teerd naar een aantal andere gedragsaspecten. Van den Munckhof (1970) ver

geleek in het kader van een schoolbekwaamheidsonderzoek de scores van h^n 

kleuters op de drie clusters van de beoordelmgsschaal met de totaalscore 

op de Nijmeegse Schoolbekwaamhe^dstest (NST· Monks, Rost & Coffie I969). Daar

bij stelde hij een correlatie vast var .h2 tussen het cluster sociale toe

wending en de totaalscore van de NST. In een orderzoek raar de samenhang tassen 

het sociaal interactief gedrag en de sociale redzaamheid van 91 geestelijk 

gehandicapte meisjes stelden Van der Munckhof, Van Lieshout en Kouwenhoven 

M970) een correlatie van .hh vast tussen het cluster 'sociale toewending' 

en de totaalscore van de onderzochte redzaamheidsscnaal (РАС. Gunzburg 196З)· 

IJseldijk (1971a) stelde b^j de groep dove kleuters d-e in ons onderzoek be-
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trckKen was eer S-gnifican^e correj-atie (r = .Ul) vast tussei bet cluster 

'sociale toewending' en het зргаакп^ еаи van de kinderen. Het spraakniveau 

kan bij dove kinderen van deze leeftijd worden beschouwd als een index voor 

het cognitieve ontwikkelingsniveau (SON-IQ) (r = .51) van de kinderen. Ook 

de sociaxe redzaamheidsscore van geestelijk gehandicapten vertoont een ho

ge samenhang net de /erbale intelligentie (r = .56) (Marshall I967). De Nij

meegse Schoclbekwaamheidstest is eveneens gericht op het vaststellen van 

het cognitief ontwikkelingsniveau. Oeze onder'oeksresuxtaten impliceren dat 

de beoordelaars hun beoordeling van de mate van 'sociale toewending' van de 

onderzochten vooral blijier te baseren op het cognitief ortwikkelmgsmveau 

van de onderzocntei. Alleer de Klasseleiasters van de dove K_euters blijken 

in hun oeoorde^ing evereens de intensiteit va·- iet geobserveerde wederzijds 

interactief gedrag te oetrekter. 

De scores van ce onde^zocbter op het cluster 'dominantie' blieken daaren

tegen ^n hogere mate te verwijzen naar soc_aal interactief gedrag. Dit c_us-

ter /ertoont corsistent over de groeD ncrende en dove kleuters en stabie_ 

over tijd eer aanzienlijke sair^mang met het geobserveerde 'negatief inter

actief gedrag'. Bij de horende kleuters heeft het cluster 'dominantie' bc-

vt-nd̂ cn een stabiele positieve samenhang met de geobserveerde verbale en vi

suele aandacht van de kinaeren. Dit onderzoeksresultaat kont overeen met de 

bevindingen van
 D
atterson, iiittman en Bricker (1967) er Emnench (1961*) die 

bij Kinderen va- 3-5 jaar vaststelden, dat de mate van positief interactief 

gedrag een роыііе е correlatie vertoonde met de mate van agressief gedrag. 

Ook bij het geobserveerde interactief gedrag wordt bij de horende kleuters 

tijdens beidt, orderzoekspenoder een samenhang geconstateerd tussen het ne

gatief interactief gedrag er de d-mensie verbale en wederzijdse interactie 

tegenover visueel en ron-interactief gedrag. Kleuters die onderling veel 

interactie verteren zouden daarbij ook vaker ruzie maker en ten opzichte 

van elkaar agressief gedrag vertonen 

0\ereenKOmstig netgeen geste_d werd bij de vergelijking van de research-

stroteg^een en -technieken van de trektheoretische en sociaal-gedragstheo-

retische benadering D-ij^en de gedragsbeoordelmger ir vergelijking met de 

gedragsobservaties gevoeliger voor het vaststellen van stabiliteit er be

trekkei JK ongevoelig voor het vaststellen van gedragsverandering. Gemid

deld geromen zijn de stabiliteitscoefficiènten Ъі^ belde onderzoeksgroepen 

var de clusters van de oeoordelingsschaal hoger aan d.e van de gedragsobser-
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vatiecaÏegorieën. 

De correlatie tussen de leeftijd van de proefpersoier en de clusters van 

de beoordelingsschaal was bij geen van beide groepen tijdens geen van bei

de onderzoeksperioden significant. Het is mogelijk dat de beoordelaars bij 

het geven van een beoordeling de leeftijd van de beoordeelde in hun beoor

deling verdisconteren. Eiu de multivariate covanantie-analyse, waarbij de 

xeeftijd van de proefpersonen geëlmineerd is, b-i^ken DIJ berhaa^ce metingen 

significante verscn^llen aan de dag te treaer ir een aanta_ observatie

categorieën, terwijl geen metingbverschillen optreden in de clusters van de 

beoordelingsschaal. Pas wanneer behalve leeftijd ook de gedragscontingerte 

situationele variabelen worden geëlimineerd, treedt een metngsverschil op 

in het cluster 'dominantie'. Mogelijkerwijze houden de beoordelaars bij het 

geven van hun beoordeling rekening Tiet situationele verschillen die samen

hangen met verschillen in het dominante gedrag van de kinderen. 

Vanuit sociaal gedragstheoretisch gezichtspunt werd een hoge mate van sa

menhang verwacht tussen het geobserveerde sociaal interactief gedrag en de 

situationele gedragsvanaoelen. Tjssen de gedragscoitngente variabeler en 

de gedragsoecordel-ngen werd daarertegen eer. veel geringere samenhang ver

wacht. Daarbij aansluitend werd verwacht dat de stabilxteitscoëfficiënten 

van de observatiecategoneër. over het algeneen lager zouden worden wanneer 

de stabiliteit van de gedragscontirgente variabelen uit de totale stabili-

teitscoëfficiënten uitgepartialiseerd zou zijn. De stabiliteit van de clus

ters van de oeoordelingsscnaal zou minder invloed ondergaan van de partië

le correlatieberekening. Volgens de verwachting waren op de afzonderlijke 

tijdstippen van meting de calorische correlaties tussen de gedragscontin-

gente variabelen en de observatiecategorieën bij beide groepen inderdaad 

zeer significant, terw_jl de canonische correlatie tussen de gedragscontin-

gente variabelen en de clusters van ae beoordelirgsschaa] alleen bij de do

ve kleuters ir. de tweede onderzoeksperiode significant was. De resultaten 

van de partiële correlatieoerekeringen kwamen echter n_et met de verwach

tingen overeen. Vrijwel al^c partieie stabil^teitscoëfficienten waren lager 

dan de totale stabiliteitscoéfficienten van de clusters var de beoordelings

schaal en de gedragsobservatiecategorieën. Het verschil tussen de partiële 

en de totale stabiliteitscoefi iciënten was echter j.n geen enkel geval sig

nificant. Е ешГжГ was het verschil tussen de totale er partiele stabili-

teitscoeffie.enten groter D^J de gedragsobservaties dan bi„ ce gedragsbe-

oo-de-ingen. 
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Voor deze bevindingen is de volgende verklaring mogelijk. Vermoedelijk zijn 

de canonische correlaties tussen de gedragscontingente variabelen en de ob

servatiecategorieën geflatteerd hoog, omdat ze gebaseerd zijn op onderling 

gedeeltelijk afhankelijke data (zg. kapitaliseren op error) Ъ . omdat de 

waarnemingen op hetzelfde moment door dezelfde waarnemer bij dezelfde proef

persoon zijn verzameld. Deze afhankelijkheid geldt niet voor de samenhang 

van de gedragscontingente variabelen met de clusters van de beoordelings-

schaal. Waarschijnlijk zou het beter geweest zijn wanneer één observator het 

interactief gedrag geobserveerd zou hebben en een onafhankelijke andere ob

servator de gedragscontingente variabelen (vgl. Van Lieshout 1972b). 

De positieve correlaLie tussen de leeftijd van de proefpersonen en de ma

te van verbaal en wederzijds interactief gedrag komt overeen met reeds ou

dere literatuurgegevens betreffende enigszins jongere kinderen (Parten 1932; 

Martin 196I*; Charlesworth & Hartup I967). De door ons vastgestelde correla

ties zijn echter lager dan de correlaties die Parten vaststelde. Ook de ne

gatieve correlatie tussen leeftijd en de mate van visuele aandacht voor het 

gedrag van anderen komt overeen met de door Paroen geconstateerde afname van 

'onlooker behavior'. De over beide onderzoeksperioden geconstateerde afname 

van de tijd waarin de dove kinderen niet interacteerden sluit eveneens aan 

bij de bevindingen van Parten. Bij de horende kleuters trad echter over bei

de onderzoeksperioden geen verschil op in de tijd waarin zij niet interac

teerden. In tegenstelling tot de bevindingen van Hattwick en Sanders (1938) 

en Martin (196M werd door ons in plaats van toename in de mate waarin kinde

ren elkaar bijval verschaften een afname geconstateerd in de mate waarin zij 

elkaar bijval verschaften. 

Tussen jongens en meisjes werd zowel in de beoordelingen als in de gedrags

observaties verschil in de mate van dominant en agressief gedrag vastgesteld 

(Jersild & Markey 1935)· Jongens blijken dominanter en agressiever dan meis

jes. De afname in agressief gedrag bij toenemende leeftijd die door Dawe 

(193Ό en Walters, Pearce en Dahms (1957) over de leeftijdsperiode 2-k jaar 

werd vastgesteld, werd door dit onderzoek niet bevestigd. 

De hier geciteerde leeftijdsverschillen in het interactief gedrag bij kleu

ters van verschillende leeftijd zijn niet volledig vergelijkbaar met de re

sultaten van dit onderzoek. De beide proefgroepen die in deze studie betrok

ken waren, zijn gemiddeld ouder dan die in de geciteerde studies. Ook de 

leeftijdsrange is soms verschillend. De gegevens van Parten betreffen bv. de 
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periode 2-5 ^ааг. De grotere leeftijdsperiode, net Tierscl-il in onderzoeks-

groeper, kunden verschillen in de oevindingen tussen deze studie en de ge

citeerde anglo-dinerikaanse studies veroorzaker. 

Tenslotte treedt een aantal verschillen op in het sociaal interactief ge

drag bij horende en dove kleuters. Over het algemeen blijkt dat de stabili

teit var de gedragscontingente variabelen hoger is b.j de dove kleuters dan 

bij de horende. Het is moeilijk ait gegeven te interpreteren. De uitvallen

de gencorsfunct-e en de daarmee gepaard gaarae gereduceerde communicatie 

net de omgeving, zou een aarzierl^jke vernunaenng van net aantal stimuli 

uit de oirgev-ng Kunnen imcuden, waardoor de var^aoi^iteit van het gedrag 

verminderd wordt. Het is echter OOK mogelijk dat variabelen die η-et ir het 

onderzoek aan de orde zijn gekomen, zoals het internaatsverband waarin de 

dove kleuters leven, als het ware een beperking van de variabiliteit m het 

sociaal interactief gedrag bij de doven bewerkstelligen. 

De dove kleuters vertonen aanzienlijk minder interactief gedrag dan de 

ncrende kleuters. De leidsterb beoordeier de dove kleuters als minder so

ciaal interactief dan ae horende kleuters. Met папе de verbale er weder

zijdse contacten zijn minder frequent bij de dove k_eu".ers aan bij de horende. 

Daartegenover staat dat aove kleuters orderling meer fysiek contact hebben, 

elkaar meer bijval verschaffen en vaker negatief interactief gedrag verto

nen, kortom doven vertonen meer expressief sociaal interactief gedrag dan 

horende kleuters. Over het algeneen wordt het sociaal gedrag van de dove 

kleuters als dominanter beoordeeld dan dat van de horende kleuters. Het ver

schil -n domnartie er negatief interactief gedrag nargt sanen met verschil

len in Situationele omstandigneden waarin het sociaal interactief gedrag bij 

dove en horende Kleuters zich afspeelt. 

Beide groeper kleuters orengen veel tijd door met naar anaeren kijken, 

hetgeen erop zoj kunnen du-den dat het gedrag van anderen voor kleuters in 

de leeftijd U-6 jaar een belangrijke modelwaarde heeft. Het verschil in vi

suele aandacht over verloop van tijd tussen dove en horende kleuters kan 

worden beschouwd als een effect van de taaltraimng b.j de dove kleuters. 
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Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door een aantal metho

dologische problemen bij het vaststellen van stabiliteit in het sociaal in

teractief gedrag van kleuters. Met de stabiliteit van een gedragskenraerk 

wordt de interindividuele stabiliteit van dat gedragskenraerk bedeeld. Als 

index voor de interindividuele stabiliteit geldt de correlatiecoëfficiënt 

van dat gedragskenraerk met zichzelf, op twee verschillende tijdstippen vast

gesteld bij dezelfde onderzoeksgroep. Bij de bespreking van de methodolo

gische problemen die zich bij het stabiliteitsonderzoek voordoen (Hoofdstuk 

1) worden de uitgangspunten van de trektheoretici gesteld tegenover die van 

de sociale gedragstheoretici. De verschilpunten kunnen worden herleid tct 

een drietal factoren. (1) De localisering van de stabiliteit in het gedrag. 

Door de trektheoretici wordt de stabiliteit van het gedrag vooral gelocali-

seerd in de persoon zelf. Volgens de sociale leertheoretici wordt stabili

teit in het gedrag in stand gehouden onder invloed van gedragscontingente 

reinforcement en treedt instabiliteit op onder invloed van verandering in 

de gedragscontingente reinforcement. (2) De researchstrategie bij het sta

biliteitsonderzoek. Om stabiliteit in het gedrag vast te stellen maken de 

trektheoretici gebruik van correlatieonderzoek dat zich soms ever lange 

tijdsperioden uitstrekt. Globale definiëring van het onderzochte gedrag 

leidt echter vaak tot overschatting van de stabiliteit. In experimenteel on

derzoek wordt door de sociale gedragstheoretici vooral de nadruk gelegd op 

het stabiliseringsproces. Het stabiliteitsonderzoek waarbij gebruik gemaakt 

wordt van posttests enige tijd na de experimentele beïnvloeding is echter 

op methodologische gronden ongeschikt als stabiliteitsondej-'zoek. Bovendien 

is de tijdsduur, waarover vanuit sociaal gedragstheoretisch gezichtspunt 

stabiliseringsonderzoek is verricht, over het algemeen te kort. (3) De on

derzoekstechnieken. Het gebruik van vragenlijsten, gedragsbecordelingen e.d. 

leidt over het algemeen tot overschatting van de stabiliteit van het onder

zochte gedrag. Het feitelijk gedrag blijkt nl. minder consistent dan men op 

grond van onderzoeksresultaten, verkregen met vragenlijsten e.d., geneigd is 

te veronderstellen. Nauwkeurige definiëring en registratie van het onderzoch

te gedrag alsmede van de gedragscontingente reinforcement van het onderzoch

te gedrag blijkt een noodzakelijke voorwaarde voor stabiliteitsonderzoek. 

In Hoofdstuk 2 wordt een literatuuroverzicht gegeven van het onderzoek naar 

de stabiliteit van sociaal interactief gedrag van kleuters. Dit onderzoek 
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blijkt beperkt te zijn tot die gedragsaspecten waarvoor reeds laigcr be^arg-

stelliig bestaat en waarvoor valide onderzoekstechrxeKer ceschiKbaar z^jn. ü-

ver de staoiliteit var gedragsaspecten die nog niet zolang j.n de Delangstel-

ling staan, zoals altruïst^sc1- gedrag en ' roie-taKirg' ẑ jr daarentegen -n 

het geheel geen onderzoeksgegevens voorharaer. Bij ^et l^teratjurcverzi^nt 

üomen verschillende van de in net eerste hoofdstak gesignaleerde me+hodolo-

gische probleiren aan het licht. Bovendien bl_jkt vr^j algemeer dat de stabi-

liteitscoefficienten hoger zijn raarmate herhaalde onderzoeksperioden dichter 

op elkaar volgen. De stabiliteit van sommige gedragsaspecten /a" sociaal ir-

teractief gedrag blijkt hoger te z^jn over bepaalde specifieke perioden in de 

ontwikkeling dan over andere eraan voorafgaande of erop voxgc-de perioden (bv 

'attachment'-gedrag en afhankelijkneid). Verder blivkt de stabil^text va^ be

paalde gedragsaspecten o^j subpopulat^es bv. be-dc seksegroener te versenj.l-e'-. 

Ir contrast met het traditionele longitudinale stabxli+eitsonaerzoek dat ¿o-

veej. mogexljA net totale gedrag omvatte, sluit meer recent, staailiteitsor dcr-

zoejc aar op specifieke vraagstellingen. 

In Hoofdstuk 3 í<ordt de opzet van een veldonderzoek "aar de btabil^teit van 

een aantal aspecten van sociaal ^rteractief gedrag uiteengezet In aarsluit^ng 

aan erncele in de voorafgaande hoofdstukken gesignaleerde methodologischt pr -

biemen wordt in dit onderzoek nagegaar mhoeverre gedragsDeoordelingen er ot-

servaties van sociaal interactief gedrag vergelijkbare ^rformat^e over het gL-

arag opleveren. Verder wordt nagegaan of er verschil -s in de mate van stabi

liteit van sociaal interactief gedrag wanreer deze door mddel van gedragsbe-

oordelingen of met behuip van directe observaties worat vastgestela. Ге/егь іь 

het onderzoek gericht op de samenharg van de stabiliteit var het sociaal >-< ( v-_ 

actief gedrag met de stabiliteit van gedragsconting^ te variabe_er It.nblCk.t 

wordt het verschil nagegaan ir het sociaal interactief gedrag van meisjes c-

jongens, oudere en jongere en dove en horende kleuters. 

Voor dit onderzoek zijn een beoordelirgsschaal en een cbservatietechnicK ont

wikkeld die conceptueel vergelijkbare aspecten van sociaal interactief gedrag 

onderzoeken. Iteratieve clusteranalyse van de beoordelngsschaal xeverde eer 

drietal clusters op, t.w. (a) sociale toewending tegenover sociale geremdneid, 

(b) dominantie tegenover submissiviteit en (c) aandacht zoeken. 3ij de obser

vatie van het sociaal interactief gedrag werden de volgende categorieën onder

scheiden (a) verbale aandacht, (b) visuele aandacht, (e) f^s+ex contact, (d) 

bijval, (e) wederzijdse irteractie, (f) geen interactie en 'g) negatieve inter

actie. TegelijK met de observatie var het sociaal interactief gedrag werden 

http://herhaaj.de
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een aantal zg. gedragsccntngente variabelen geobserveerd, nl. of bet gedrag 

spontaan door de geobserveerde werd vertcoid of cat het jitgelckt wem door 

een ander, of een ander al dar n^et reageerde op net gedrag van de geobser

veerde, de aard van de spelactiviteit en de aard van de interactiepartner. 

bc gedragsbeoordelingen werden gegeven door de kleuterleidsters, de observa

ties weraen verricht door speciaal daartoe getrainde observatoren. 

Met een interva_ van 6 maarden _s het sociaal interactief gedrag van een 

groep van З'* horende en 3^ dove íleuters twc<-maaj. volgens een time sample 

schema gedarende in totaal 1*5 minuten tijdens ae vrije spelsituatie geooser-

vecrd. Tezelfdertijd werd het gedrag beoordeeld door de kleuterleidsters. 

Beide groepen bestonden uit l6 meisjes en 18 jongens. De gemiddelde leeftijd 

bij de groepen horende en aove kleuters bedroeg resp. 60 en 6l iraanden. 

De onderzoeksresultaten zijn weergege'ver _n -loofdstok h. Bij vergelijking 

van de beoordelings- met de observatj-egegevens bli^Kt er alleer een consis

tente samenhang te bestaan tussen het cluster 'dominartie' en de observâtie-

categorit 'negatieve interactie'. De samenhang van het cluster 'sociale toe

wending' met het geobserveerde 'sociaal interactief gedrag' is slechts gering. 

Uit eer aantal andere studies bl_jkt. dat dit cluster een hogere samenhang 

vertoort met het cognitief ontwikkelingsniveau dan het geobserveerd sociaal 

interactief gedrag. Overeenkomstig de verwachting blijkt dat de stabiliteits-

cocfficiënten van de clusters van de beoordelingsschaal gemiddeld hoger zijn 

dan die van de observatiecategoneen. De stabiliteit van zowel de observatie-

categorieën als van de clusters \an de beoordelingsschaal is bij de dove kleu

ters aanzienlijk hoger dan bij de horende kleuters. De stabiliteitscoëffic-èn-

ten woraer bij oeide proefgroepen verlaagd warneer de stabiliteit van de ge-

dragscontingente variabelen uitgepartialiseerd wordt. De verschillen tassen de 

totale en de partiële correlaties zijn echter niet significant. Evenmin zijn 

de verschillen tussen de partiële en de totale stabiliteitscoefficiënten gro

ter bij gedragsobservaties dan bij de cljsters van de beoordelingsschaal. De 

verwachting dat ae stabiliteits^ndices van geobserveerd gedrag gevoeliger zou

den zijn voor de ( in)stabil^teit van gcdragscortmgente variabelen wordt der

halve niet bevestigd. 

Bij het onderzoek naar de verschillen tussen jongens en meisjes, horende en 

dove en jongere en oudere kleuters olijkt het volgende. Wanneer het verschil 

in leeftijd van de kleuters statistisch geëlimineerd is, blijken de horende 

kleuters in vergelijking met de dove kleuters als meer 'sociaal toegewend' en 

als minder 'dominant' te worden beoordeeld. Jongens worden als 'dominanter' 
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toeoordeeld dan meisjes. Bij jor.gers wordt сол meer 'regatief interactief ge

drag' geobserveerd dan bij meisjes. De groepsverschiller ir het 'dcminar.t' 

en 'negatief interactief gedrag' rargen waarschijnlijk saren net verschilden 

in iet speltype er. de aard van de mteractiepartrer э-j dove en ̂ orende kin

deren en oij jongens en meisjes. Ce horende kleuters vertoren теег sociaal in

teractief gedrag dan de dove Kleuters. De dove kleuters vertonen daarentegen 

neer sociaal interactief gedrag met een expressief karakter. 

In Hoofdstuk 5 worden de gegevens over de stahi_ite^t van r.et interactief 

gedrag geïnterpreteerd vanuit de methodologische acntergronder. die m de 

beide eerste hoofdstukken aar de orde werden gesteld. De leeftijds- en sek-

seversch-j.len worden gerelateerd aar. vroegere literat jurgegevers. De mees

te verschillen tusser horerde er. dove ¿leuters alsreae interactie-effecter 

proefgroep χ meting kunnen worden verklaard varu^t vermoedelijke verschillen 

in de ontwikkeling of versch_l m 'history' tusse
1
- horende er deve kleuters. 
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The present study deals with a number of methodological problems involved 

in the assessment of stability in the social interactions of preschool child

ren. Stability of a behavioral characteristic refers to the ¿nterindividual 

stability of that behavioral characteristic. An index of the interindividual 

stability of a behavioral characteristic is given by a coefficient of corre

lation, which compares assessments of the characteristic taken at two points 

in time for the same group. In the discussion of methodological problems in 

stability research (Chapter 1), the principles of trait theory are contras

ted with those of social behavior theory. The points of difference may be 

grouped under three headings, (l) Localization of stability in behavior. The 

stability of behavior is localized by trait theorists primarily within the 

individual. According to social behavior theorists, stability in behavior is 

maintained by behavior-contingent reinforcement, while instability results 

from a change in behavior-contingent reinforcement. (2) Strategies of inves

tigation in stability research. In order to assess stability, trait theorists 

tend to use correlational studies often extending over long periods of time. 

Broad definition by trait theorists of the investigated behavior, however, of

ten leads to overestimation of stability. In experimental studies, however, 

behavior theorists mainly emphasize the stabilization process. Their stabili

ty studies employing posttests some time after experimental manipulation are, 

however, inappropriate for methodological reasons. Moreover, the period over 

which a stabilization study is conducted by social behavior theorists is ge

nerally too short. (3) Research techniques. The use of techniques such as ques

tionnaires and behavior ratings generally results in an overestimate of the 

stability of the investigated behavior. The actual behavior appears to be less 

consistent than might be supposed on the grounds of results obtained with, e.g. 

questionnaires. Precise definition and assessment of both investigated behavior 

and behavior-contingent reinforcement are required in stability research. 

In Chapter 2, a survey is given of the research literature on the stabili

ty of social interactions of preschool children. The literature appears to be 

restricted to those behavioral aspects for which there has been long-standing 

interest and for which valid research techniques are available. On the other 

hand, research data concerning the stability of certain other behavioral as

pects, such as altruism and 'role-taking', are completely lacking. Some of the 

methodological problems indicated in the first chapter are also examined in 

this chapter. Briefly, the literature indicate that stability coefficients are 

higher the closer in time the repeated investigation periods are. The stabi-
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lity of some aspects of social interactive behavior (e.g. attachment behavior 

and dependency) appears to be greater for certain specific periods in develop

ment than for other, precedinfe or subsequent, periods. Furthermore the stabi

lity of certain behavioral aspects appears to differ for subpopulations, e.g. 

sex groups. In contrast to the traditional, longitudinal, stability investiga

tions, which attempted to embrace behavior entirely, more recent stability re

search focuses on specific problems. 

In Chapter 3, the set-up of a field study concerning the stability of a num

ber of aspects of social interactions is presented. Related to some of the 

methodological problems indicated in the preceding chapters, this study inves

tigated the extent to which behavior ratings and direct observation of social 

interaction yield equivalent information. The study also examines differences 

in the degree of stability of social interactions when these are assessed 

with the aid of behavior ratings or by means of direcc observation. At the sa

me time, the study looks into the relationship between the stability of social 

interactions and the stability of behavior-contingent variables such as ante

cedent, consequent and concurrent variables. Finally, differences in the so

cial interactions between girls and boys, older and younger children, and 

deaf and hearing children are examined. 

For this study, a rating scale and an observation technique were developed 

which investigate conceptually comparable aspects of social interaction. Iter

ative cluster analysis showed the rating scale to contain three clusters, viz. 

(a) sociability vs. social inhibition, shyness, (b) dominance vs. submissive-

ness and (c) attention seeking. For observation of social interactions, the 

following categories were distinguished: (a) verbal attention, (b) visual at

tention, (c) physical contact, (d) approval, (e) mutual interaction, (f) no 

interaction and (g) negative interaction. Concurrent with the observation of 

the social interactionsχ a number of so-called behavior contingent variables were 

observed, viz. prelude to and consequence of the interaction, type of play ac

tivity and type of interaction partner. The behavior ratings were made by the 

teachers; the observations were carried out by students specially trained for 

the purpose. 

The social interactions of a group of 3it hearing and 3
1
* deaf children were 

observed twice with em interval of six months. Observation was achieved accor

ding to a time-sample scheme for a total period of 1*5 minutes in a free play 

situation. At the same time, the behavior was rated by the teachers. Both 

groups consisted of 16 girls and 1θ boys. The mean age for the hearing and 

deaf groups were 60 and 61 months, respectively. 
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The results of the investigation are presented in Chapter h. Comparison 

of the rating scale with the observation data shows that a consistent re

lationship existed only between the cluster 'dominance' and the observation 

category 'legat.ve nOeractior'. A slight relationship existed between the 

cluster 'sociability' and the observed social interactions. From a number 

of studies .t appears that this ' socj-ability' cluster is more highly related 

to cognitive developmental level than to the observed social interactions. 

As expected stability coefficients of the clusters of the rating scale were 

generally higher tnar those o^ the observation categories. The stability of 

both the observation categories ard the Clusters of tie rating scale was 

considerably higher for deaf childrer than for hearing chi^drer. The stabi

lity coefficients sometimes d_ffered considerably for boys and girls, the 

differences are, however, not consistent over both groups. The stability co-

efficieits for both groups tend to cedine when the stability of the behavior-

contingent variables is parbialed out. The differences bezweer the total 

and the partial correlations are, however, not significant. Nor are the dif

ferences between partial and total stability coefficients greater in beha

vior observations than in the clusters of the rating scale. The expectation 

that the stability indices of observed behavior would be more sensitive to 

stability of behavior-contirgent variables were, therefore, not confirmed 

In the investigation of differences between boys and girls, the hearing 

and the deaf, and younger and o_der children, the follorfing results were ob

tained. When age differences in the children were statistically eliminated 

the hearing children were rated as more 'sociable' and less 'dominant' than 

deaf children. Boys were rated more 'dominant' than girls. Moreover, beys 

were observed to exhibit more 'negative interactive behavior' than girls. The 

group differences in 'dominant' ard 'negative interactive beravior' are pro

bably related to differences г̂ type of play activity and type of interaction 

partner between the deaf and the hearing children and between the boys and 

the girls. The hearing infants exhibited more social interaction than the 

deaf children. The deaf children, or the other hand, exmbited more social 

interaction of an expressive kind. 



•\h2 Summary 

In Chapter 5 the data on the stability of the interaction are interpret

ed in terms of the methodological principles which were reviewed in the 

first two chapters. The age and sex differences are related to established 

data reviewed in the general literature. 

Both the majority of differences between hearing and deaf children are 

explained by possible differences in development and 'history' between hear

ing and deaf children. 
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APPENDIX 

Ві.ііаке 1 

De iteratieve clusteranalyse op de items van de beoordelingsschaal bij de 

vooronderzoeksgroep (N = 188): de ladingen van de items op de clusters . 

Item 

nr. 

Formulering (verkort) cluster 

1 

cluster 

2 

cluster 

3 

Cluster 1 KR (21) = -91 Grens • 35 

38 

17 

1 

75 

62 

1» 

56 

72 

53 

1*2 

1+5 

10 

28 

6 

20 

8 

13 

71 

1*8 

69 

1*0 

21 

1*7 

32 

18 

7 

maakt moeilijk vriendjes 

gesteld op veelvoldig contact 

gericht op samenspel met anderen 

past zich aan vreemde kinderen aan 

is graag van de partij 

heeft er iets voor over om een ander 

te helpen 

hangt wat rond in bijzijn van anderen 

speelt leuk met anderen mee 

helpt spontaan bij karweitjes 

anderen spelen graag met hem 

past zich aan anderen aan 

troost andere kinderen 

gesteld op aanwezigheid van ouderen 

zoekt andere kinderen op 

is bang dat hij zich pijn doet 

vrijgevig als hij lekkers krijgt 

is gehecht aan speelkameraadjes 

laat zich graag helpen 

maakt het anderen naar de ζ m 

houdt zich op de achtergrond t.o.v. 

vreemden 

hulpbehoevend bij kleinigheid 

lief voor andere kinderen 

zoekt steun hij oudere kinderen 

overdreven gesteld op contact 

zoekt hulp en bescherming bij ouderen 

is gaurf bang 

1) De ladingen die hoger zijn dan de overeenkomstindex 

streept. 

.18 

io 

.68 

.66 

.66 

•61 

.61* 

•il 

•il 

.61 

•51 

•51 

•51 

•51 

•11 

•11 

•io 

• 1*9 

•hl 

.1*2 

.1*2 

.1*8 

•hl 

•hl 

•hl 

.uu 
tindex 

.C8 

. 10 

-.17 

-.08 

.23 

-.11 

-.08 

-.06 

-.1U 

-25 

-.25 

-.05 

.03 

. 12 

-.07 

-05 

-.02 

.03 

-.16 

-.29 

.09 

-.U2 

-.07 

-.02 

-.05 

-.20 

( = -35) 

-.08 

.12 

-.02 

-.05 

-.OU 

.07 

-.05 

.02 

• 07 

.07 

-.08 

.26 

.03 

.13 

• 19 

.10 

.18 

.09 

.10 

-.18 

.22 

.06 

.17 

-.OU 

• 25 

.08 

zijn onder 
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Item 
nr. 

Formulering (verkort) cluster 

1 

cluster 

2 
cluster 

3 

Cluster 2: KR (21] Grens •31 

67 schreeuwt tegen andere kinderen 

33 schreeuwt boven anderen uit 

58 speelt de baas over anderen 

1*3 irriteert andere kinderen 

57 geeft gauw toe bij ruzie 

60 slaat en stompt andere kinderen 

2 maakt ruzie om niets 

4l zegt dat hij het beter kan dan anderen 

73 is jaloers als hij niet mee kan spelen 

kk is aanvoerder bij spelletjes 

59 stelt eigen prestaties op de voorgrond 

9 bepaalt welk spelletje gespeeld wordt 

12 gebruikt anderen om te krijgen wat hij 

zelf prettig vindt 

5 geeft gauw toe bij aandringen 

37 voert opdrachten van anderen uit 

5U zeurt om mee te mogen als een ander mee mag 

11 zeurt om spelmateriaal als een ander dit 

krijgt 

27 is stilletjes in het bijzijn van anderen 

55 doet meteen wat anderen willen 

23 wil zich meten met anderen 

19 wil steeds wedijveren 

25 is jaloers op andere kinderen 

01 

02 

12 

2b, 

07 

19 

31 

01 

22 

30 

01 

18 

12 

08 

21* 

Об 

18 

29 

01 

23 

23 

31 

.61 

.61 

.66 

.63 

-.63 
.61 

•il 
•ai 
.60 

•51 
.¿6 

.5k 
•¿1 

- 1 1 
- 1 1 

•11 

-hi 

-.1*8 

- .U8 

•iti 
•M 
•hl 

.16 

.20 

.20 

.13 

- . 2 0 

.11* 

.32 

.31+ 

.35 

.06 

.3U 

.26 

•M 

- . 1 9 

- . 0 5 

.27 

.22 

- . 0 7 

- . 1 2 

.35 

.21* 

.28 

Cluster 3: KR (21) = .71 Grens •31 
ll( wil aangehaald worden als een ander wordt 

aangehaald 

6l wil geprezen worden als een ander wordt 
geprezen 

3 probeert bij ouderen in het gevlei te komen 

22 probeert in de gunst te komen door iemand 
te imiteren 

7U laat genegenheid blijken door liefkozingen 

52 probeert iets goed te maken door extra lief 
te doen 

.00 

.00 

.19 

.08 

.21 

.21 

.26 

.36 

.28 

.31* 

.15 

.01 

•11 

.66 

.61*. 

.61 

• I l 
•11 
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Vervolg Bijlage 1 

Item 

nr. 

Formulering (verkort) cluster 

1 

cluster 

2 

cluster 

3 

3b doet iets om in een goed blaadje te komen .10 .1*0 •51 

Items met een scheve verdeling 

(p/q = .80/.20) 

29 laat merken dat hij het beter weet 

30 laat anderen aan hem trekken en duwen 

31 probeert eer alleen op te strijken 

1*9 stelt eigen prestaties beter voor dan 

die van anderen 

51 prikkelbaar in de omgang 

61* laat zich zijn speelgoed afnemen 

65 doet liefst opvallende dingen 

66 vermijdt spel met anderen 

68 

76 

is overdreven gericht op goedkeuring van 

, , . , , . , ouderen 

bedreigt andere kinderen 

1U 

25 

07 

03 

32 

20 

.01* 

5 0 

05 

12 

.1*8 

. 0 0 

.32 

•11 

•in 
- . 2 3 

. 4 2 

- . 1 7 

. 2 8 

•51 

. 2 2 

- . 0 1 

.25 

.28 

.11* 

- . 1 1 * 

.31 

- . 0 2 

•32 

. 1 2 

Overige items 

15 speelt op zijn eentje 

16 verlegen in bijzijn van vreemden 

2І* wijst toenadering meestal af 

26 gehecht aan nieuwe personen 

35 vermijdt dat anderen hem aaien 

36 zondert zich af van anderen 

39 wijst toenadering van vreemden af 

1*6 zegt van iedereen dat deze lief is 

50 wijst bemoeienissen van anderen af 

63 wil alleen maar samen met anderen spelen 

70 wijst inmenging van anderen in zijn spel af 

- . 0 1 

- . 2 6 

- . 0 8 

- . 2 8 

- . 0 7 

- . 2 0 

- . 2 0 

. 0 8 

.01* 

- . 0 3 

- . 0 8 

- . 2 1 

- . 2 6 

- . 0 5 

.06 

- . 0 1 * 

- . 2 1 * 

- . 1 6 

- . 1 1 * 

. 1 0 

.09 

. 0 7 

- . 0 9 

- . 0 8 

- . U t 

.16 

- . 1 7 

- . 1 8 

- 07 

. 1 7 

.15 

. 0 0 

. 0 6 



De opvatting van Bloom en Emmerich dat de mate van vroege en blijven

de bepaaldheid van de persoor.lij.-tneid ongekeerd evenredig is niet de 

complexiteit en variabiliteit van de omgeving waarin het individu ge

socialiseerd wordt, kan.de verklaring vormer, voor de vastgestelde gro

tere mate van stabiliteit van het sociaal interactief gedrag bij dove 

in vergelijking met horende kleuters. 

Bloom, В.S. Stability and change in human 
charaateristias. New York: Wiley, I96

1
*. 

Emmerich, W. Stability and change in early 
personality development. Young Children, 
1966, 21, 233-21*3. 

II 

Bij de beoordeling van de sociaoiliteit van kleuters met behulp van 

vragenlijsten geven kleuterleidsters vooral het cognitief ontwikke

lingsniveau weer en niet de mate van sociaal interactief gedrag. 

III 

De termen genotypische en fenotypische stabiliteit kunnen beter wor

den vervangen door de term functionele stabiliteit. 

IV 

Training van het liplezen doet de visuele aandacht van dove kleuters 

voor het gedrag van anderen toenemen. 

V 

De gevoelsmatige weerstand tegen groepsopvoeding buiten gezinsverband 

van kinderen jonger dan vier jaar vormt een belemmering voor de sociale 

en ook cognitieve ontwikkelingskansen van kinderen op deze leeftijd en 

is strijdig met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op dit ge

bied. 

http://kan.de




VI 

Systematiscne stimulering van de ontwikke_Ling van sociaal interactief 

gedrag ontbreekt in nagenoeg alle vomen van onderwijs. 

VII 

Het verschillend effect van поп- егоа̂ .е aandacht var een volwassene 

voor het gearag van Kinderen in de klassituatie op de gevoeligheid 

voor sociale reinforcement van kinderen op zes- en negen-jange leef

tijd is evengoed verklaarbaar in termen van versemi in de algemene 

arousal als in termen van verschil in de emottonele arousal, die de 

non-verbale aandacht wekt bij kirderen op zes- en negen-jange leef

tijd. 

Atema, J.M., Smale, T.G., Van Liesnout, 
С F.M. , Sc hartup, W.W. Age of subject, 
type of social contact, and respons-ve-
ness to social reinforcement. Journal 
of Genetvc Psychology, 1972, 120, 3-"2. 

VIII 

Wanneer men didactische begeleiding geeft aan de klasonderwijzers kan 

men in het derde leerjaar van het basisonderwijs per week tot tien les

uren aan net rooster onttrekken en besteden aan lichamelijke oefening, 

zonder dat de schoolvorderingen van de kinderen er schade van onder

vinden. 

IX 

De algemeen vormende waarde die het onderwijs in de lichamelijke oefe

ning verondersteld wordt te hebben, werd tot nog toe net voldoende 

aangetoond. 

X 

Nationale feestdagen vallen minder op omdat het vlagvertoon overstemd 

wordt door het toenemend aantal verkeers- en aanwijzingsborden langs 

de openbare weg in de kleuren rood, wit of blauw. 

С F M van Lisshout 





Ві.ііаке 2 Tabel 2 De gemiddelden en spreiding per observatiecategorie, af
zonderlijk voor beide perioden van onderzoek, beide proefgroepen en beide 
seksegroepen. 

horenden 

Geslacht 

nov '68 

mei '69 

Ie + 2e 

periode 

ppn 

M 

s 

M 

s 

M 

s 

verbale aandacht 

3 

593 

232 

1*26 

177 

510 

162 

m 

367 
182 

368 

1U8 

368 
11*6 

J+m 

1*88 

236 

399 

161* 

1*1*3 

205 

visuel 

Л 

1*35 

237 

368 

11*9 

1*01 

181 

e aandacht 

m 

510 

PIO 

528 

395 

519 

286 

J+m 

1*70 

2?5 

1*1+3 

98 

156 

¿6o 

fysiek с 

0 

62 

65 

21* 
18 

1*3 

35 

m 

1*2 

22 

16 
lit 

9 
14 

ontact 

J+m 

53 

50 

^о 
17 

3f 

lü 

gehoorgestoorden 

Geslacht 

nov.'68 

mei '69 

ppn 

M 

s 

M 

s 

verbal 

J 

191 
73 

229 
71 

e aandacht 

m 

258 
128 

186 
81* 

J+m 

223 
106 

209 

79 

visacl 

J 

40l* 

183 

500 

159 

e aan 

m 

1+1*9 

139 

619 
221 

dacht 

j+n 

1*25 

163 

r56 
ly"' 

fysiek contact 

] 

75 
1*7 

97 
51 

m 

80 
оЗ 

80 
42 

J+m 

77 

1*7 

le + 2e M 210 222 215 ^52 53І* 490 86 80 83 
periode s 59 93 93 139 1̂ 9 190 39 50 50 

Bijlage 2. Tabel 2 (vervolg) 

horenden 

bijval wederzijdse 
interactie 

Geslacht ppn j m j+m J ra 

nov. '68 M 1*7 1*6 1*7 638 1*81 
s 55 59 56 251 308 

mei '69 M 19 29 23 82І* 662 
s 17 19 19 378 337 

le + 2e M 33 38 35 731 572 
periode s 29 31 1+3 276 280 

gehoorgestoorden 

bijval wederzijdse 
interactie 

Geslacht ppn j m j+m j m 

nov. '68 M IOS ΙΟί* 106 268 226 
s 73 61+ 68 202 205 

mei '69 M 39 51 ^5 509 ^ О 
s 31 63 1*8 256 310 

le + 2e M 7^ 78 76 388 333 
periode ь 1*1* 58 66 207 2¡*3 

geen interactie negatieve 
interactie 

j+m j m j+m j jn j+m 

565 825 1168 986 17 3 10 
287 267 З89 368 32 6 21* 

7Ì+8 961* 1050 100І* 31 3 18 
363 З62 301 333 1*6 6 36 

656 81*9 II09 995 2Í* 3 1І* 
335 292 270 3І+6 31* 1* 31 

geen interactie negatieve 
interactie 

J+m j m j+m j m j+m 

21*8 1521 11*72 11*98 58 27 1+1+ 
202 370 391 375 1+8 35 h5 

1*76 1201 1223 1211 51 1+2 1*7 
28I 266 311* 285 51 68 59 

362 1361 131*8 1355 55 ЗІ* 1*5 
266 307 335 З58 1*3 51 52 





Bijlage 2: Tabel 1 : De gemiddelden en spreiding per cluster van de teoor-

delingsschaal, afzonderlijk voor beide perioden van onderzoek, beide proef-

groepen en beide seksegroepen. 

horenden 

Geslacht 

ηον.'βθ 

mei '69 

Ie + 2e 

periode 

Geslacht 

nov.'68 

mei '69 

ppn 

M 

s 

M 

s 

M 

s 

ppn 

M 

s 

M 

s 

sociale 

toewending 

j 

18.3 
6.2 

I9.5 
6.2 

I8.9 

5.i* 

gehoorgi 

sociale 

toewend: 

j 

IU.5 
k.5 

11*.Τ 

5.0 

m 

18.1 

7.1 

18.Τ 
6.1 

18.1» 

5-9 

Bstoor 

ing 

m 

13.8 

5-9 

15.6 

5.2 

j+m 

18.2 

6.1» 

I9.I 
6.0 

18.7 
6.2 

den 

j+m 

11».2 

5.0 

15.1 

M 

domi 

j 

9-9 

5-9 

9-9 
6.6 

9-9 

5.6 

nantie 

m 

1».7 
3.Θ 

1».5 

3.5 

li.6 

3.2 

dominantie 

j 

13.8 

5-5 

13.9 

l».l» 

m 

10.0 

6.1 

10.8 

5.3 

j+m 

7-5 

5.5 

7.3 
5.8 

7.1» 

5.7 

j+m 

12.0 

5-9 

12.5 
5.0 

aandacht zoek 

j 

і».з 

1.6 

1».2 

1.8 

і».з 
1.1» 

m 

3.2 

1.8 

2.6 

1.1» 

2.9 
1.5 

aandacht zoek 

j 

3.2 

2.2 

3.2 

2.1 

m 

3.6 

1.6 

3.2 

2.1* 

en 

j+m 

3.8 

1.8 

3.1» 

1.8 

3.6 

1.8 

en 

j+m 

3.1» 

1.9 

3.2 

2.2 

le + 2e M il».6 11».7 il».7 13-9 10.1» 12.2 3.2 3.1» 3.3 
periode s 1».1+ 5-3 5.0 ¡».8 5.5 5.5 2.0 1.8 2.1 








