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Inleiding 

Het zit in de menselijke natuur om voor alles wat er in de omgeving gebeurt een oorzaak te 

zoeken. Dit zoeken naar oorzaken kenmerkt alle tijden en is universeel. Waarom nu die 

voortdurende zoektocht naar „het waarom‟ van de gebeurtenissen? Een mogelijke verklaring 

houdt in dat de mens via die kennis van de oorzaken zijn wereld wil beheersen (White, 1959, 

in Weiner, 1985). In het verlengde hiervan ligt het feit dat het voor de mens functioneel is te 

weten waarom iets gebeurt. Via het toekennen van oorzaken zoek je immers niet alleen naar 

kennis. Het doel is ook effectief te kunnen omgaan met jezelf en je omgeving (Kelley, 1971, 

in Weiner, 1985). Kennis van de oorzaken is uiteraard een groot hulpmiddel om bij een succes 

verdere successen te bewerkstelligen en in geval van falen tijdig bij te sturen om zo verdere 

mislukkingen te vermijden. 

 

Bij succes en falen, bij eigen gedrag en dat van anderen, gaan individuen op zoek naar de 

oorzaken. Dit is het fenomeen van causale attributie. Causale attributie is het toekennen van 

oorzaken voor gebeurtenissen in de omgeving. Verschillende onderzoekers hebben getracht 

dit proces van causale attributie te identificeren. De attributietheorie van Weiner (1985) is 

veruit de bekendste in dit domein. Deze theorie gaat over de wijze waarop individuen 

gebeurtenissen interpreteren en verbindt de structuur van ons denken met de dynamiek van 

gevoelens en gedrag. De focus ligt hierbij heel sterk op de context van prestaties. 

 

Hoewel er in principe een oneindig aantal oorzakelijke attributies mogelijk zijn, bemerkte 

Weiner (1985) een aantal steeds wederkerende dominante oorzaken in het domein van 

prestaties, waaronder vermogen en moeilijkheid van de taak. Een grondige analyse van de 

onderliggende eigenschappen van de oorzaken bracht drie causale dimensies aan het licht. De 

eerste dimensie, locus, wijst op het intern of extern zijn van de toegeschreven oorzaak. Interne 

attributie betekent dat men de oorzaken bij zichzelf legt. Bekwaamheid of vermogen zijn 

voorbeelden van interne oorzaken. Bij externe attributie legt men de oorzaak buiten zichzelf. 
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De moeilijkheid van de taak is een externe oorzaak. De tweede dimensie, stabiliteit, duidt op 

het al dan niet fluctueren van de oorzaken doorheen de tijd. Controleerbaarheid, ten slotte, is 

de derde dimensie en slaat op het wel of niet persoonlijk kunnen controleren van de oorzaken. 

Abramson (1978, in Thomson, 1997) voegden nog een eigenschap toe, namelijk globaliteit. 

Een globale oorzaak, zoals algemene intelligentie, belangt de persoonlijke performantie in een 

reeks van situaties aan en niet slechts in één situatie. 

 

In zijn attributietheorie toont Weiner (1985) aan dat causale attributies de affectieve reacties 

op succes en falen bepalen. Ook Neumann (2000) bracht bewijzen aan voor het feit dat 

emoties veroorzaakt worden door attributies. De attributietheorie pretendeert zeker niet een 

volledige theorie van emoties te zijn, maar verduidelijkt enkel de relatie tussen de causale 

structuur en emoties (Weiner, 1985). Het attributionele kader veronderstelt een schakeling 

waarin steeds complexere cognities het emotieproces binnentreden om de emotionele 

ervaringen verder te differentiëren. Dit betekent dat er na falen of succes eerst een algemene 

negatieve of positieve reactie is, de primitieve emotie, die nog onafhankelijk is van causale 

attributie. Deze primitieve emoties zijn enkel gebaseerd op de uitkomst van een gebeurtenis, 

zoals een mislukking of een succes. Bij falen komt dit tot uiting in frustratie en verdriet, bij 

succes in vreugde. Hierna worden oorzaken voor het falen of het succes gezocht. De emoties, 

die hierop volgen, zijn meer verfijnd en wel afhankelijk van de toegeschreven oorzaken. In 

deze context zijn ook de causale dimensies van belang, aangezien elke dimensie gerelateerd is 

aan bepaalde emoties. De locus dimensie, die relevant is voor het verder onderzoek, is 

gerelateerd aan het zelfbeeld. Concreet betekent dit dat een negatiever zelfbeeld volgt op een 

interne attributie na een mislukking. Toch maant Weiner aan tot voorzichtigheid hieromtrent! 

Deze relatie tussen causale attributie en emoties is niet onveranderlijk. Een bepaalde causale 

attributie moet niet noodzakelijk gevolgd worden door de geassocieerde emotie. 

 

Vanuit deze gegevens stelden wij ons de vraag of de locus dimensie ook gerelateerd is aan 

kwaadheid en niet enkel aan het zelfbeeld zoals Weiner stelde. Al is er aanzienlijk bewijs dat 

de attributies die individuen maken bij succes en falen een belangrijke invloed uitoefenen op 

hoe zij zich voelen en gedragen, toch bestaan er relatief weinig studies over causale attributie 

en de relatie met kwaadheid bij volwassenen. Het leeuwendeel van het bestaande onderzoek 

werkt overigens met hypothetische scenario‟s (Wingrove en Bond, 1998
1
). Ook de Jong, 
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Koomen en Mellenbergh (1988) trachtten het menselijke gedrag bij falen en succes te 

achterhalen met een hypothetische situatie. Opvallend is dat individuen steeds kiezen voor 

externe oorzaken wanneer ze in de fout gaan, waar ze voor internaliteit kiezen indien ze de 

taak wel tot een goed einde kunnen brengen. In dit fenomeen kan de self-serving bias herkend 

worden, waarbij de mens alles in het werk stelt om zijn zelfbeeld te optimaliseren 

(Bradley,1978, in de Jong, Koomen & Mellenbergh, 1988
2
). In tegenstelling tot de Jong et al. 

zullen wij
3
 met echte situaties werken en er zelf voor zorgen dat ze de oorzaak voor het falen 

al dan niet bij zichzelf leggen, zonder dat ze dit zelf bewust kunnen kiezen waardoor die self-

serving bias wordt tegengegaan. Gilbert en Miles (1999) bestudeerden reeds de relatie tussen 

kwaadheid en attributiestijl in de context van kritiek. Hun conclusie hield in dat een negatieve 

evaluatie een grote impact heeft op negatieve emoties zoals kwaadheid. Zichzelf de schuld 

geven en niet zozeer de andere, bleek geassocieerd te zijn met de neiging tot kwaadheid. 

 

Vanuit de attributietheorie van Weiner (1985) en de bevindingen van Gilbert en Miles (1999) 

kan men stellen dat interne attributies na falen sterker dan externe attributies met kwaadheid 

geassocieerd worden. Onze hypothese luidt als volgt: “Indien een individu de oorzaak van zijn 

falen aan zichzelf toeschrijft, zal hij kwader zijn dan wanneer hij de oorzaak van het falen niet 

bij zichzelf legt.” In ons experiment kregen de proefpersonen heel moeilijke taakjes 

voorgeschoteld, die ze binnen de gegeven tijd nooit konden oplossen. Hierdoor creëerden we 

een situatie van falen voor elk individu. Aan sommige subjecten werd verteld dat het ging om 

een subtest van een intelligentietest, die ze zeker zonder problemen zouden kunnen oplossen 

(interne attributie). Aan andere subjecten werd verteld dat het volkomen normaal was dat ze 

die taakjes niet zouden kunnen oplossen (externe attributie), terwijl aan nog andere subjecten 

helemaal geen mogelijke oorzaak voor het falen gegeven werd (controle). Ten slotte vulden 

de proefpersonen een vragenlijst in die zowel dienst deed als manipulatiecheck, als een 

methode om kwaadheid na te gaan
4
. 

 

Men verwacht dat proefpersonen een hogere score zullen halen op de kwaadheidvragenlijst, 

wanneer hen verteld werd dat de taakjes probleemloos opgelost kunnen worden en ze enkel 

zichzelf de schuld kunnen geven voor het falen. De subjecten die te horen kregen dat het 

                                                 
2
 Vanaf de derde keer dat eenzelfde publicatie wordt vermeld, mogen de laatste namen vervangen worden door 

„et al.‟. Zie ook samenvatting van APA-normen! 
3
 Opgepast met het gebruik van wij, probeer dit zoveel mogelijk te vermijden! 

4
 Opgelet: uit deze zin zou je kunnen opmaken dat de vraag die wordt gebruikt als manipulatiecheck dezelfde is 

als de vraag die peilt naar kwaadheid, terwijl dit niet het geval is (want dat zou in dit geval verkeerd zijn). Zorg 

dat je je zinnen steeds duidelijk formuleert. 
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volledig normaal was dat ze de taakjes niet konden oplossen, zullen de oorzaak van het falen 

buiten zichzelf leggen en een lagere score behalen op de items met betrekking tot kwaadheid. 

De kwaadheidscores van de proefpersonen uit de controleconditie, aan wie niets verteld werd 

over de taak, zullen zich tussen de twee experimentele condities in situeren. 

De gemanipuleerde onafhankelijke variabele in dit onderzoek is de causale attributie na falen 

en werd geoperationaliseerd in de instructies, die variëren naargelang de conditie. De 

afhankelijke variabele hierbij is kwaadheid en werd geoperationaliseerd in die items van de 

vragenlijst, die kwaadheid meten. 

 

Methode 

Subjecten 

Er namen 21 studenten deel aan het onderzoek. Onder hen waren negen vrouwelijke studenten 

met een gemiddelde leeftijd van 19,33 jaar en 12 mannelijke met een gemiddelde leeftijd van 

20,33 jaar
5
. Alle subjecten namen op volledig vrijwillige basis deel aan het onderzoek. 

 

Apparatuur 

De manipulatie van de causale attributie werd gerealiseerd aan de hand van 

gestandaardiseerde instructies die aan de subjecten gegeven werden voor de taak (Bijlage I). 

Na de taak werd een vragenlijst aan de proefpersonen aangeboden (zie Bijlage II). Deze 

vragenlijst hield een manipulatiecheck en de meting van kwaadheid in, alsook een aantal 

vragen aansluitend bij de dekmantel. De taakjes (Bijlage III) werden overgenomen uit „Het 

grote Raadselboek‟ en uit „Het grote IQ testboek‟ (Russell K. & Carter P.). Al de opgaven 

kwamen uit niveau 14 en 15 om de moeilijkheid van de taak te garanderen.
6
 

 

Procedure 

De subjecten kwamen individueel naar de proeflokalen en werden ontvangen door de 

proefleider. De onderzoekers verzekerden anonimiteit bij de verwerking van de data via een 

informed consent (Bijlage IV). De proefpersonen werden ad random toegewezen aan de drie 

condities. Deze randomizering, door middel van het genereren van toevalsgetallen, gebeurde 

om de interne validiteit van de resultaten te verhogen. Manipulatie van de onafhankelijke 

variabele causale attributie creëerde twee experimentele condities en een controleconditie. In 

                                                 
5
 Vergeet niet de standaarddeviaties te vermelden. 

6
 Deze sectie is veel te uitgebreid. Onder apparatuur komt alleen de „echte apparatuur‟, zoals gebruikte computer, 

bepaalde machine etc, maar niet de vragenlijsten! 
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elke conditie werd de subjecten een andere instructie voorgeschoteld (Bijlage I). Deze drie 

verschillende instructies dienden als manipulatie van causale attributie. Al het overige, zoals 

de moeilijkheid van de taak, werd constant gehouden over de verschillende condities. Een 

sessie nam ongeveer 45 minuten in beslag en per sessie werd slechts één subject onderzocht. 

 

Het onderzoek werd aan de subjecten voorgesteld als een onderzoek naar 

oplossingsstrategieën. Dit onderzoek werd gekaderd binnen een vergelijkende studie tussen 

mannelijke en vrouwelijke studenten. Deze dekmantel was noodzakelijk om de manipulatie 

van de onafhankelijke variabele causale attributie mogelijk te maken. Deze manipulatie 

gebeurde via de instructies en bracht drie condities tot stand. Subjecten uit de interne attributie 

conditie kregen te horen dat de taakjes deel uitmaken van een intelligentietest. Bovendien 

werd hen verteld dat de overgrote meerderheid van hun leeftijdsgenoten in staat is de meeste 

van de taakjes probleemloos tot een goed einde te brengen binnen de gegeven tijd. Via deze 

instructies verzekerden we de interne attributies in deze conditie. Proefpersonen uit de externe 

attributie conditie werden meegedeeld dat het volkomen normaal is als ze er niet in slagen de 

taakjes op te lossen binnen de gegeven tijd. Aan deze proefpersonen werd niet vermeld dat het 

zou gaan om items uit een intelligentietest. Hiermee wilden we vermijden dat de subjecten het 

falen toch aan hun bekwaamheid en intelligentie zouden toeschrijven. De subjecten uit de 

controleconditie kregen geen verdere instructies. 

 

Vervolgens kregen de subjecten de taakjes ( Bijlage III). Zij werden gevraagd hun antwoord 

en oplossingsstrategie heel kort te noteren en te rapporteren aan de proefleider die aanwezig 

bleef. De opdracht bestond uit 15 verschillende taakjes met cijfers, letters en figuren. Alle 

subjecten kregen 30 minuten om deze taakjes op te lossen. De taakjes waren zo gekozen dat 

het onmogelijk was ze op te lossen in 30 minuten. Dit werd op voorhand uitvoerig getest, om 

zeker te zijn dat de subjecten ze niet zouden kunnen afwerken
7
. 

 

Tenslotte vulden de subjecten na de taak een vragenlijst in (Bijlage II), waarin ze 20 stellingen 

moesten beoordelen aan de hand van een zeven-punten bipolaire schaal, gaande van één 

(helemaal niet mee eens) tot zeven (helemaal mee eens) . De vragenlijst bevatte een aantal 

vragen ter versteviging van de geloofwaardigheid van de dekmantel. Stellingen zoals „Bij het 

oplossen van de taak ga ik systematisch te werk‟ en „Ik kan beter werken met letters dan met 

                                                 
7
  Indien er een preonderzoek is uitgevoerd, moet dit iets uitvoeriger besproken worden. 
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cijfers‟ zijn hier een voorbeeld van. De vragenlijst werd ook aangewend als manipulatiecheck 

via een aantal stellingen, bijvoorbeeld „De gemaakte fouten waren mijn eigen schuld‟ en „De 

taak was te moeilijk‟. Ook kwaadheid werd gemeten aan de hand van een aantal vragen. 

Stellingen zoals „De taak maakte mij kwaad‟ en „Ik voelde mij boos tijdens de taak‟ vormden 

de operationalisatie van de afhankelijke variabele kwaadheid. Ten slotte volgde een 

uitgebreide debriefing waarin de subjecten het eigenlijke onderzoeksdoel te horen kregen. Er 

werd ook uitleg gegeven over het onderzoek en eventuele vragen van de subjecten werden zo 

goed mogelijk beantwoord. 

 

Resultaten 

Door het gebruik van een zeven-punten bipolaire schaal in de vragenlijst, werden alle 

resultaten berekend op zeven en niet op tien (Bijlage V). De metingen van de afhankelijke 

variabele kwaadheid werden tussen de drie condities geanalyseerd. In de interne 

attributieconditie (Gem = 4.71; SD = 2.09) bleken de subjecten hoger te scoren op kwaadheid 

dan in de externe attributieconditie (Gem = 2.86; SD = 1.45). De kwaadheidscores in de 

controleconditie lagen tussen de beide experimentele condities in (Gem = 4.57; SD = 2.07), 

maar bleken heel dicht aan te leunen bij de scores in de interne attributieconditie. Figuur 1 

geeft het verschil weer in kwaadheid tussen de drie condities. 
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Figuur 1. Invloed van causale attributie op kwaadheid
8
 

 

De scores van het item „Het was een moeilijke taak‟ werden los van de andere items over alle  

condities heen bekeken (Gem = 6.67; SD = 0.54). De items die als manipulatiecheck van de 

onafhankelijke variabele causale attributie dienst deden, werden ook apart behandeld. In de 

interne attributieconditie liggen de scores voor interne attributie (Gem = 4.48; SD = 1.54) 
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hoger dan in de externe attributieconditie (Gem = 2.90; SD = 1.48). De interne attributiescores 

in de controleconditie (Gem = 4.24; SD = 1.46) liggen tussen beide experimentele condities. 

De scores voor externe attributie daarentegen liggen in de interne attributieconditie lager 

(Gem = 3.52; SD = 1.54), dan in de controleconditie (Gem = 3.76; SD = 1.46). Deze laatste 

liggen dan weer lager dan de externe attributiescores in de externe attributieconditie (Gem = 

5.10; SD  =1.48). Zowel voor interne als voor externe attributie sluiten de scores in de 

controleconditie sterk aan bij de interne attributieconditie. Figuren 2 en 3 geven de analyse 

van de manipulatiecheck weer. 
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Figuur 2. Manipulatiecheck van interne attributie
9
.                  Figuur 3. Manipulatiecheck van externe attributie. 

 

Uit de analyse van de data bleek verder ook dat kwaadheid positief correleerde met het 

toeschrijven van de schuld aan zichzelf, namelijk een correlatie van 0.43. 

 

Conclusie  

De hypothese stelt dat wanneer falen toegeschreven wordt aan zichzelf, men kwader zal zijn 

dan wanneer het falen aan iets buiten zichzelf wordt toegeschreven. De data bieden evidentie 

voor deze hypothese. 

 

Uit de resultaten blijkt alvast dat de aangeboden taakjes moeilijk bevonden werden in alle 

condities. Dit is belangrijk voor de validiteit van de proefopzet, aangezien de moeilijkheid van 

de taakjes constant gehouden werd over de drie condities. Het is plausibel aan te nemen dat 

ook de manipulatie van de onafhankelijke variabele causale attributie geslaagd was, zoals ook 

blijkt uit figuren 2 en 3. De instructies veroorzaakten dus een verschil tussen de condities in 

het toekennen van oorzaken voor falen. De subjecten in de interne attributieconditie schreven 
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het falen meer toe aan zichzelf, en minder aan iets buiten zichzelf dan de subjecten in de 

externe attributieconditie. 

 

De gemanipuleerde causale attributie veroorzaakte een verschil in kwaadheid. Dit betekent dat 

causale attributies de affectieve reacties op falen bepalen, wat een bevestiging is van de 

attributietheorie van Weiner (1985) en hierdoor de externe validiteit van het onderzoek 

verstevigt. Gemiddeld genomen waren de subjecten uit de interne attributieconditie kwader 

dan de subjecten uit de externe attributieconditie. Dat wil zeggen dat personen die falen aan 

zichzelf toeschreven, kwader werden dan personen die de oorzaak voor falen buiten zichzelf 

legden. Dit blijkt ook uit de positieve correlatie tussen kwaadheid en het toeschrijven van 

schuld aan zichzelf. Als deze gegevens een reëel verschil in de populatie weergeven, betekent 

dit een bevestiging van de hypothese. Wel bleek er in alle condities grote variabiliteit tussen 

de subjecten, die de betrouwbaarheid van de resultaten niet ten goede komt. Weiner (1985) 

toonde al aan dat het al dan niet aan zichzelf toekennen van de oorzaken van succes of falen, 

dus de locus dimensie, gerelateerd was aan het zelfbeeld. Hierbij wordt een interne attributie 

na falen gevolgd door een negatiever zelfbeeld. Het huidige onderzoek probeerde na te gaan 

of een interne attributie na falen ook aan kwaadheid gerelateerd was. De gegevens lijken dit te 

bevestigen en sluiten aan bij het onderzoek van Gilbert en Miles (1999) in verband met 

kritiek. Gilbert en Miles (1999) stelden dat kritiek impact heeft op negatieve emoties, waarbij 

zichzelf de schuld geven voor de kritiek geassocieerd was met de neiging tot kwaadheid. De 

resultaten van het huidig onderzoek lijken aan te tonen dat ook in situaties van falen zichzelf 

de schuld geven geassocieerd is met kwaadheid. 

 

Een opvallende bevinding bij de verwerking van de data was dat de gegevens in de 

controleconditie, hoewel zij zoals verwacht tussen beide experimentele condities in lagen, 

toch erg dicht aanleunden bij de gegevens van de interne attributieconditie. Zowel voor de 

meting van de afhankelijke variabele kwaadheid, als voor de items in verband met de 

manipulatiecheck was dit het geval. Dit betekent dat de kwaadheidscores van de subjecten uit 

de controleconditie wel hoger lagen dan die van subjecten uit de externe attributieconditie, 

terwijl ze opvallend weinig verschilden van de kwaadheidscores van subjecten uit de interne 

attributieconditie. Ook maakten de subjecten uit de controlecondities meer interne attributies, 

dan de subjecten uit de externe attributieconditie, terwijl ze ook hier heel weinig verschilden 

van subjecten uit de interne attributieconditie. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat personen, voor wie de causale attributie vooraf niet gemanipuleerd werd, spontaan 
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geneigd zijn hun falen toe te schrijven aan zichzelf. Verder onderzoek zou dit kunnen 

verduidelijken. 

 

Aangezien het uitvoeren van een eenvoudige signifcantietoets niet mogelijk was omwille van 

de vrij beperkte omvang van de steekproef, kunnen we ook geen gestaafde uitspraken doen 

over de significantie van de resultaten. Toch lijkt het verschil tussen de condities vrij klein, 

maar dit zou te wijten kunnen zijn aan het kleine aantal subjecten per conditie. 

Uit de debriefing bleek dat enkele proefpersonen getwijfeld hadden aan de oplosbaarheid van 

de taakjes. De taakjes waren wel oplosbaar, maar zo gekozen dat de proefpersonen ze nooit 

zouden kunnen oplossen binnen de gegeven 30 minuten. De instructie die aan de subjecten uit 

de interne attributieconditie gegeven werd, “Gemiddeld 80% van uw leeftijdsgenoten kunnen 

op zijn minst 10 van de 15 taken probleemloos oplossen in 30 minuten.”, was bovendien 

misschien te doorzichtig en niet echt geloofwaardig. Toch bleek uit de gegevens dat de 

manipulatie van causale attributie aan de hand van de instructies geslaagd was. Desondanks 

zou het de validiteit van het onderzoek ten goede gekomen zijn, als er bij de manipulatiecheck 

ook gevraagd was of ze dachten dat het echt mogelijk was om minstens tien items in 30 

minuten correct op te lossen. Het was wel zo dat niemand de dekmantel doorzag. Alle 

subjecten geloofden dat het inderdaad ging om een onderzoek in verband met 

oplossingsstrategieën. Verder was de keuze van de taakjes misschien ook nogal ongelukkig in 

een onderzoek naar invloed van causale attributies. De taakjes bestonden uit een aantal 

puzzeltjes waar vooral met getallen gewerkt moest worden. Deze soort van opdrachten wordt 

misschien spontaan geassocieerd met intelligentietesten, aangezien in bepaalde 

intelligentietesten inderdaad met soortgelijke oefeningen gewerkt wordt. Dit zou als gevolg 

kunnen hebben dat niet alleen de personen uit de interne attributieconditie, maar ook de 

subjecten uit de twee andere condities de taakjes associeerden met intelligentiemetingen en 

het falen toch voor een stuk aan zichzelf toeschreven. Dit zou ook kunnen verklaren waarom 

de subjecten in de controleconditie, aan wie geen verdere uitleg bij de taakjes gegeven werd, 

bijna evenveel interne attributies maakten als de subjecten uit de interne attributieconditie.  

In het huidige onderzoek werd met de afhankelijke variabele kwaadheid gewerkt, zonder 

verder rekening te houden met de richting van de kwaadheid. Er is dus niet nagegaan op wie 

de subjecten uit de verschillende condities nu juist kwaad werden. Dit zou nochtans 

belangrijke gegevens kunnen opleveren. De subjecten uit de interne attributieconditie leggen 

immers de schuld voor het falen bij zichzelf en zouden bijgevolg kwaad kunnen zijn op 

zichzelf. De subjecten uit de externe attributieconditie daarentegen schrijven de oorzaken voor 
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het falen niet toe aan zichzelf en zijn misschien juist niet kwaad op zichzelf. Verder 

onderzoek zou dit aan het licht kunnen brengen. Als suggesties voor verder onderzoek kan 

nog vermeld worden dat men met een andere soort van taakjes zou kunnen werken, waarbij de 

associatie met intelligentie of bekwaamheid niet zo voor de hand liggend is. Hiermee kan 

uitgesloten worden dat de subjecten spontaan de oorzaken van hun falen deels toch 

toeschrijven aan zichzelf. Uiteraard kan beter ook gewerkt worden met een grotere steekproef 

waardoor de gegevens meer extern valide zijn. 
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