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De relatie tussen negatieve zelfbeelden van kinderen en hun voorkeur voor positieve

versus negatieve feedback na experimenteel gemanipuleerde sociale evaluatie door

leeftijdgenoten

Lotte Uneken
Universiteit Utrecht, Pedagogische Wetenschappen Master Orthopedagogiek

Abstract
The present study examined the interplay between preadolescent’s selfviews (extremely positive vs. extremely

negative) and socialevaluative context  in governing preadolescents’  feedback seeking preferences. Based on

the assumption that children’s selfviews are less stable than those of adults and findings from previous work,  it

was expected that socialevaluative context will moderate the effects of selfviews on feedback seeking.

The  socialevaluative  context  consisted  of  an  experimentally  manipulated  social  evaluation  outcome

(success,  neutral  or  failure)  provided by a panel of 16 peers. Participants  (n = 124), ages 10  to 13, played a

computer  contest  (Survivor)  after  their  selfviews  were  assessed  based  on  selfreported  scores on  measures

tapping depressive symptoms and general selfesteem. The children were randomized to a peer rejection, a peer

success, or a neutral peer evaluation condition. Subsequently, they were offered the opportunity to view concrete

feedback remarks from each of the 16 peers during a fixed 5 min. viewing time period. The computer registered

how long participants looked at positive and negative feedback. Changes in participants’ state mood in response

to the outcome were also examined, using an oneitem global mood index, ranging from 1 (extremely negative) to

10 (extremely positive).

Results  revealed  that  participants’  state mood  changed  significantly  from  pre  to  postfeedback  as  a

function  of  the  valence  of  the  outcome.  Consistent  with  expectations  and  in  line  with  selfverification  theory

(Swann,  1983),  results  for  the failure   outcome  showed  that  children  holding  negative  selfviews displayed  a

significant  relative preference for negative feedback over positive feedback, compared to those holding positive

selfviews. At odds with selfverification theory, after receiving the success outcome participants with positive and

negative selfviews displayed an equally strong significant preference for positive over negative feedback. Also

the neutral outcome clashed with selfverification theory, because it was observed that children holding negative

selfviews displayed a significant preference for positive over negative feedback. The findings contribute to the

limited knowledge base on  the  linkage between selfviews and feedback seeking in children, and by extension

how feedback seeking may differ across the life span.

Samenvatting
De  onderhavige  studie  onderzoekt de  relatie  tussen negatieve zelfbeelden van kinderen en hun voorkeur  voor

positieve  versus  negatieve  feedback  na  een  experimenteel  gemanipuleerde  sociale  evaluatie  door

leeftijdsgenootjes. De centrale hypothese van het onderzoek is dat het zelfbeeld van kinderen minder stabiel is

dan  het  zelfbeeld  van  volwassenen,  waardoor  feedbackvoorkeuren  van  kinderen  bepaald  worden  door  het

samenspel van dispositionele en contextuele  factoren. Concreet  is de verwachting dat kinderen met negatieve

selfviews,  vergeleken  met  hun  leeftijdgenoten  met  positieve  selfviews,  alleen  een  voorkeur  voor  negatieve

feedback zullen vertonen als er sprake is van een “match” tussen hun selfviews en de sociale context (i.c, een

negatieve evaluatie).

De  sociaalevaluatieve  context  is  vormgegeven  in  een  computerspel  (Survivor)  waarbij  de  kinderen

blootgesteld  worden  aan  een  experimenteel  gemanipuleerde  evaluatie  door  leeftijdgenoten  (succes,  falen  of
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neutraal). Er hebben 124 kinderen deelgenomen, die in leeftijd variëren tussen 1013 jaar. Door middel van een

samengestelde score van depressieve symptomen en globale zelfwaardering zijn de selfviews van de kinderen

bepaald. De kinderen zijn at random toegewezen aan een van de drie condities en kregen 5 minuten de tijd om

concrete feedback van een team van 16 juryleden te bekijken. Door de computer werd bijgehouden hoe lang de

kinderen naar ofwel positieve ofwel negatieve feedback keken. De stemming van de kinderen is eveneens, zowel

aan  het  begin  van  het  onderzoek  als  direct  na  het  evaluatieresultaat,  gemeten door  middel  van  een  “globale

stemming index” (010) waarbij de 0 staat voor extreem negatief en 10 staat voor extreem positief.

Resultaten  van  het  onderzoek  laten  zien  dat  de  stemming  van  de  kinderen  significant  verandert  in

respons op het evaluatieresultaat. Daarnaast is gebleken dat de feedbackvoorkeuren van de kinderen inderdaad

bepaald worden door het samenspel van dispositionele en contextuele factoren. Conform verwachtingen vertonen

kinderen met negatieve selfviews alleen een relatieve voorkeur voor negatieve feedback na te zijn blootgesteld

aan een negatief evaluatieresultaat. Opmerkelijk is dat deze kinderen na neutrale feedback een significant grotere

voorkeur vertonen voor positieve feedback dan hun leeftijdsgenoten met positieve selfviews.

Een klinische depressie zoals beschreven in de DSMIVRT (Major Depressive Disorder: MDD) komt

onder kinderen in de basisschoolleeftijd weinig voor: tussen 1% en 3% (Cohen, P., Cohen, J., Kaen,

Velez, Hartmark, Johnson, et al, 1993). Daarentegen blijkt uit onderzoek dat het percentage kinderen

met depressieve symptomen beduidend hoger ligt: bij 10% tot 20% van de schoolgaande kinderen is

wel  eens  sprake  van  depressieve  klachten  (Compas,  1997;  Hammen  &  Rudolph,  1996).  Deze

kinderen  zeggen zich “rot” of “leeg”  te voelen en zijn moeilijk  op  te vrolijken. Ze willen geen  leuke

dingen  doen  en  hebben  geen  plezier  in  zaken die ze normaliter wel  leuk  vinden. Ze barsten  soms

zomaar  in  huilen  uit,  zijn  afwezig  en  trekken  zich  terug.  Deze  kinderen  denken  negatief,  ook  over

zichzelf en voelen zich snel schuldig en onbemind (de Wit, 1987). Zowel factoren in het kind zelf als in

de  omgeving  kunnen  een  rol  spelen  en  elkaar  versterken  (Braams  &  Talma,  1999;  Delfos,  2003).

Kinderen  zijn  afhankelijk  van  de  vele  invloeden  die  vanuit  de  omgeving  op  hen  inwerken,

waaronder relaties met leeftijdsgenootjes. Kinderen in deze leeftijdsgroep brengen namelijk ongeveer

50%  van  hun  tijd  door  met  leeftijdsgenootjes  (Grusec  &  Lytton,  1988;  Rubin,  Bukowski,  &  Parker,

1998). Kinderen hebben over het algemeen een gemiddelde sociale status, maar sommigen zijn erg

populair  of  juist niet populair  in vergelijking met  leeftijdsgenootjes. Kinderen die populair zijn onder

leeftijdsgenootjes  vertonen  vaak  kenmerken  als:  fysiek  aantrekkelijk,  veel  interacties  met  anderen,

veel samenwerken, willen delen met anderen, goede leiders en weinig agressief. Wanneer kinderen

niet  geliefd  zijn,  is  er  in  het  slechtste  geval  sprake  van  een  zogenaamde  verworpen  of

achtergestelde/verwaarloosde  status.  Deze  kinderen  vertonen  frequenter  dan  andere  kinderen

agressief  of  teruggetrokken  gedrag  (Hecht,  et  al.,  1998;  Schaffer,  1996).  De  laatste  categorie

(teruggetrokken) kinderen beschouwt zichzelf vaker dan hun leeftijdsgenootjes als negatief. Daarnaast

voelen zij zich eenzaam en zij vertonen vaker internaliserend probleemgedrag. Dit houdt in dat het om

kinderen  gaat  die  meestal  problemen  aan  zichzelf  wijten  en  (vaak  tevergeefs)  proberen  hun

problemen  zelf  te  verwerken.  Verschillende  onderzoeken  wijzen  dan  ook  uit  dat  kinderen  die

teruggetrokken  gedrag  vertonen  een  groter  risico  hebben  op  het  ontwikkelen  van  depressieve

problematiek (Martin, Cole, Claussen, Logan & Wilson Strosher, 2003; Hecht, Inderbitzen & Bukowski,

1998).
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Het  verband  tussen  depressieve  symptomen  van  kinderen  en  negatieve  relaties  met

leeftijdsgenootjes blijkt ook uit de onderzoeken van Rudolph & Clarck (2001) en Sandstorm  (2004). Zij

hebben  laten  zien  dat  kinderen  met  depressieve  symptomen  vaker  dan  andere  kinderen  een

negatieve status  in de peergroep hebben. De kwaliteit van hun vriendschappen is lager dan die van

kinderen met minder of geen depressieve symptomen  (Rudolph & Clarck, 2001). Daar komt bij dat

een  slechte  kwaliteit  van  vriendschappen  een  risico  is  voor  de  mentale  gezondheid  van  kinderen

(Asarnow, 1988).  In die zin  is er dus sprake van een negatieve spiraal; depressieve symptomen bij

kinderen  zorgen  voor  een  slechte  kwaliteit  van  vriendschappen  en  vervolgens  zorgt  de  lage

peerstatus  (verworpen  of  geïsoleerd)  voor  het  voortduren  en/of  verergeren  van  de  depressieve

symptomen (Altmann & Gotlib, 1988).

Uit  verschillende  onderzoeken  is  gebleken  dat  er  een  verband  bestaat  tussen  depressieve

symptomen  bij  kinderen,  slechtere  schoolprestaties  en  het  minder  goed  kunnen  omgaan  met

leeftijdsgenootjes.  (NolenHoeksema,  Girgus,  &  Seligman,  1992;  Petersen,  Saragiani,  &  Kennedy,

1991). Bovendien hebben kinderen met depressieve symptomen een grotere kans op het ontwikkelen

van een klinische depressie wanneer zij volwassen zijn (Costello, Angold, & Keeler, 1999; Lewinsohn,

Rohde, Klein, & Seeley, 1999).

Samengevat, gebleken is dat een klinische depressie onder kinderen relatief weinig voorkomt.

Ondanks dat, hebben kinderen wel vaak te maken met depressieve symptomen, welke verschillende

nadelige gevolgen kunnen hebben voor een gezonde ontwikkeling. Hoewel depressieve symptomen

bij kinderen dus niet hoeven te voldoen aan criteria zoals beschreven in de DSMIVRT (APA, 2000)

voor een klinische depressie, zijn deze symptomen wel ernstig genoeg om nader te onderzoeken.

De rol van feedback

Diverse  theoretici  hebben  gesteld  dat  feedback  een  belangrijke  rol  kan  spelen  bij  het  ontstaan  en

instandhouden  van  depressieve symptomen. De  interpersoonlijke  theorie van depressie van Coyne

(1976)  stelt  dat  interacties  van  depressieve  personen  met  anderen  beschreven  kunnen  worden als

een neerwaartse vicieuze cirkel. Meer specifiek stelt Coyne dat een depressief persoon vaak bepaald

(gewoonlijk  als  aversief  ervaren)  gedrag  vertoont  om  betrokkenheid  van  een  ander  uit  te  lokken.

Personen met een depressie streven naar bevestiging dat anderen echt om hen geven. Hier blijft bij

personen  met een depressie echter  steeds  twijfel over bestaan, omdat positieve uitspraken van de

ander niet overeenkomen met hun negatieve zelfbeeld. Daardoor gaan zij op een steeds extremere

wijze streven naar die bevestiging (bijv. hun partners beschuldigen dat ze niet van hen houden). Dit

patroon  zorgt  voor  een  neerwaartse  cyclus,  die  waarschijnlijk  zal  leiden  tot  negatieve  reacties,

afwijzing door anderen en het daardoor aanhouden en/of verergeren van de depressieve symptomen.

Terwijl  Coyne  veronderstelt  dat  personen  met  een  depressie  geneigd  zijn  om  herhaaldelijk

naar positieve sociale feedback  te streven; dus  informatie dat anderen om hen geven, wordt  in de

meer recente self verification theorie van Swann (1983, 2002) gesteld dat mensen met een depressie

bij  voorkeur negatieve sociale  feedback  prefereren  om  hun  negatieve  zelfconcepties  te verifiëren.

Deze negatieve zelfconcepties kenmerken zich onder meer door een laag zelfbeeld, gevoelens van

waardeloosheid  en  hopeloosheid  (Beck,  1967).  Swann  stelt  dat  mensen  (niet  noodzakelijkerwijs
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bewust)  gemotiveerd  zijn  om  hun  zelfbeeld  te  bevestigen,  omdat  dat  hen  het  gevoel  geeft  dat  de

wereld tot op zekere hoogte voorspelbaar en controleerbaar is. De theorie stelt dat mensen het nodig

hebben om bevestiging te krijgen van hun eigen zelfbeeld. Als dit zelfbeeld negatief is, zullen zij naar

negatieve sociale feedback zoeken, omdat zij dan bevestiging krijgen van hun zelfbeeld. Men is dus

eigenlijk op zoek naar feedback die consistent is aan zijn/haar zelfbeeld. Dit geeft hen het gevoel van

existentiële veiligheid/zekerheid en daarnaast streven mensen er over het algemeen naar dat anderen

geen ideeën over hen vormen die overdreven positief of overdreven negatief zijn.

Het bovenstaande betekent niet dat mensen met negatieve zelfbeelden het ook prettig vinden

om  negatieve  feedback  te  ontvangen.  Gebleken  is  dat  ook  deze  mensen  negatieve  feedback  als

affectief aversief ervaren (Swann, 1987; 1992). Uit onderzoek van Swann (1987) blijkt bijvoorbeeld dat

volwassenen  met  negatieve  zelfbeelden  net  zo  ongelukkig  worden  van  negatieve  feedback  als

mensen met positieve zelfbeelden. Daarnaast  is gebleken dat wanneer de personen met negatieve

selfviews  positieve  feedback krijgen, zij  in eerste  instantie blij  zijn met deze  informatie. Het  is pas

later, wanneer ze zich realiseren dat deze feedback haaks staat op hun negatieve zelfbeeld, ze meer

geneigd zijn om op zoek  te gaan naar negatieve  feedback die wel overeenkomt met hun negatieve

opvattingen over zichzelf.

Negatieve zelfbeelden, zoals gevoelens van waardeloosheid, hulpeloosheid en bovenmatige

zelfkritiek zijn kenmerkend voor mensen met depressieve klachten (Ellis, 1977). Consistent met self

verification  theory  hebben  verscheidene  onderzoeken  onder  volwassenen  uitgewezen  dat  mensen

met verhoogde depressieve symptomen relatief sterk geneigd zijn om negatieve sociale feedback te

prefereren/zoeken. Bovendien zoeken zij die interactiepartners die hen waarschijnlijk zullen voorzien

van  de  gewenste  negatieve  feedback.  Swann  en  zijn  collega’s  toonden  onder  andere  aan  dat

gedeprimeerde studenten, in vergelijking met een controlegroep, meer geneigd zijn om naar negatieve

feedback van hun kamergenoten te streven en negatieve feedback van hun datingpartners prefereren

(Swann, Wenzlaff, Krull, & Pelham, 1992).

Onderzoek naar kinderen

In  tegenstelling  tot  de  studies  onder  (jong)volwassenen,  staat  onderzoek  naar  kinderen  met

depressieve symptomen en hun voorkeur voor negatieve versus positieve sociale feedback nog in de

kinderschoenen. Op basis van de self verification  theory zou men verwachten dat ook kinderen met

verhoogde depressieve symptomen negatieve sociale feedback prefereren boven positieve feedback.

Joiner, Katz, & Lew (1997) onderzochten het verband tussen depressie en feedbackvoorkeuren in een

steekproef  van  klinisch  depressieve  jongeren.  Het  onderzoek  wees  uit  dat  de  jongeren  met  meer

depressieve symptomen een grotere voorkeur hebben voor het ontvangen van negatieve feedback.

Dit  resultaat  is gebaseerd op feedbackvoorkeuren gemeten met een vragenlijst. De vragenlijst heeft

betrekking  op  vier  verschillende  levensdomeinen  (sociale,  intellectuele,  atletische,  en  fysieke

aantrekkelijkheid)  welke  allen  iets  zeggen  over  het  zelfbeeld.  Een  belangrijke  beperking  van  dit

onderzoek was echter dat de (predictieve) validiteit van de gebruikte vragenlijst niet is aangetoond.
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In  onderzoek  van  Cassidy,  Ziv,  Mehta,  &  Feeney  (2003)  is  niet  naar  klinisch  depressieve

jongeren,  maar naar “normale” kinderen gekeken en hun voorkeur  voor positieve versus negatieve

feedback.  In dit onderzoek hebben kinderen persoonlijke  informatie over zichzelf gegeven door een

aantal vragenlijsten in te vullen. Er werd de kinderen verteld dat hun antwoorden op de persoonlijke

vragen  aan  kinderen  van  een  andere  school  zouden  werden  getoond  en  dat  deze  kinderen  weer

vragen  over  hen  zouden  gaan  beantwoorden.  Daarna  werd  de  kinderen  de  kans  gegeven  om  een

aantal  antwoorden  te  selecteren,  wetend  dat  sommige  antwoorden  negatieve  feedback  zouden

omvatten  en  anderen  positieve  feedback.  Uit  dit  onderzoek  blijkt  dat  de  relatieve  voorkeur  voor

negatieve  sociale  feedback  toeneemt  als  depressieve  symptomen  sterker  zijn,  net  zoals  bij

(jong)volwassenen is gevonden.

Een belangrijke bijdrage van de twee bovenstaande onderzoeken is dat het suggereert dat de

relatieve voorkeur van gedeprimeerde volwassenen voor negatieve feedback ook geldt voor kinderen

en adolescenten met verhoogde depressieve symptomen. Beide studies zijn echter beperkt voor wat

betreft  het  onderzoek  naar  de  rol  van  depressieve  symptomen.  Zo  werd  de  potentiële  rol  van  de

stemming en stemmingsverandering niet onderzocht. Het is van belang om hiernaar te kijken, omdat

de neiging van depressieve kinderen om een voorkeur voor negatieve feedback te vertonen terug te

voeren kan zijn op hun hoge niveau van negatief affect en niet  te maken hoeft  te hebben met hun

negatieve  zelfwaardering  (“selfviews”).  Een  tweede  beperking  is  dat  er  alleen  zelfgerapporteerde

feedbackvoorkeuren zijn onderzocht. Het is echter is onduidelijk hoe zelfrapportage zich verhoudt tot

daadwerkelijk vertoond gedrag als een bepaalde hypothetische situatie zich “in het echt” voordoet.

Een  ander  relevant  onderzoek  naar  feedbackvoorkeuren  van  kinderen  is  de  recente  studie

van Reijntjes, Dekovic, Vermande, & Telch (2007). In dit onderzoek is de relatie tussen depressieve

symptomen en feedbackvoorkeuren onderzocht nadat deelnemers eerst waren blootgesteld aan een

experimenteel gemanipuleerde sociale evaluatie door  leeftijdgenoten (positief, negatief, of neutraal)

middels het computerspel Survivor. Participanten werd verteld dat ze op de computer een versie van

de Amerikaanse TV show Survivor op het Internet tegen vier leeftijdsgenootjes van hetzelfde geslacht

en  van  vergelijkbare  leeftijd  zouden  gaan  spelen.  Daarnaast  werd  verteld  dat  een  jury  van  16

leeftijdsgenootjes,  bestaande  uit  acht  jongens  en  acht  meisjes  alle  deelnemers  zou  evalueren.

Specifiek zou elk  jurylid hen een score tussen 0 en 100 geven, waarbij een hogere score staat voor

een hogere mate van “leuk gevonden worden”. De juryleden gaven (zogenaamd) ook aan wat ze wel

en niet  leuk aan de deelnemers vonden. De deelnemende kinderen zijn at random toegewezen aan

één van de volgende drie condities:  (a) succes (d.w.z., de hoogste  totale score van de  jury hebben

verkregen), (b) falen (d.w.z., de laagste totale score hebben verkregen), of (c) neutraal (d.w.z., noch

de  hoogste  noch  laagste  score  hebben  verkregen).  Deze  condities  zijn  bedoeld  om  respectievelijk

stemmingsverbetering,  stemmingsverslechtering,  of  geen  stemmingsverandering  te  veroorzaken.

Nadat  de  kinderen  deze  zogenaamde  evaluatie  van  de  jury  ontvangen  hadden,  zijn  hun

zelfgerapporteerde feedbackvoorkeuren gemeten.

De  resultaten van het onderzoek van Reijntjes et al.  (2007)  laten zien dat de kinderen met

depressieve  symptomen  slechts  meer  geneigd  zijn  om  een  (relatieve)  voorkeur  voor  negatieve

feedback te  rapporteren  nadat  zij  zijn  blootgesteld  aan  een  negatieve  evaluatie.  Dit  effect  voor
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depressie is niet gevonden na ofwel een positieve ofwel een neutrale evaluatie. Deze resultaten zijn in

strijd met de self verification theory van Swann (1983), die voor alle drie de condities (positief, negatief

en  neutraal)  zou  voorspellen  dat  hogere  scores  op  depressieve  symptomen  samengaan  met  een

grotere voorkeur voor negatieve feedback. Swann stelt immers dat mensen het nodig hebben (onder

andere voor hun “existentiële zekerheid”) om bevestiging  te krijgen van hun eigen zelfbeeld. Als dit

zelfbeeld  negatief  is,  zullen  zij  meer  naar  negatieve  sociale  feedback  zoeken.  Dus  ook  wanneer

kinderen met hoge scores op depressieve symptomen eerst een positief of neutraal evaluatieresultaat

krijgen, zou self verification theory voorspellen dat zij ook dan een relatieve voorkeur voor negatieve

feedback vertonen.

Een mogelijke verklaring voor deze opmerkelijke resultaten is dat het zelfbeeld van kinderen

nog niet zo ‘uitgekristaliseerd’ of stabiel is als bij volwassen. Er is bij kinderen misschien meer ruimte

voor  externe  invloeden;  de  context  waarbinnen  feedbackvoorkeuren  worden  nagegaan,  speelt

mogelijk  een  grotere  rol  dan  bij  volwassenen.  In dat geval  is de  relatieve voorkeur  voor negatieve

feedback bij kinderen met sterke depressieve gevoelens minder sterk gedetermineerd. Harter (1999)

heeft  in  dit  verband  aangetoond  dat  kinderen  pas  op  latere  leeftijd  in  staat  zijn  om  globale

zelfevaluaties te maken die een belangrijk deel uitmaken van hun zelfbeeld. Trzesniewski, Donnellan,

& Robins (2003) tonen in hun metaanalyse, waarin de stabiliteit van het zelfbeeld onderzocht wordt,

aan dat het zelfbeeld minder stabiel is gedurende de kindertijd dan tijdens de volwassenheid. Het zou

daarom kunnen zijn dat bij  kinderen, meer dan bij volwassenen,  twee ‘krachten’ een belangrijke  rol

spelen: externe (context) en interne (selfviews).

Echter,  het  onderzoek  van  Reijntjes  et  al.  (2007)  kent  verschillende  beperkingen  die

verantwoordelijk  kunnen  zijn  voor  de  gevonden  resultaten.  Allereerst  zijn  in  het  onderzoek  alle

kinderen  meegenomen  in  de  correlationele  analyses,  terwijl  Swann  (1983)  stelt  dat  men,  om  de

effecten  van selfviews  op  feedback  te  bepalen,  extreme  scores  met  elkaar  moet  contrasteren

(degenen met zeer positieve selfviews versus degenen met zeer negatieve selfviews) De extremen

worden vergeleken, omdat de voorkeur voor negatieve feedback met name voorkomt bij personen met

zeer negatieve selfviews, terwijl personen met gematigd negatieve selfviews vaak toch een voorkeur

voor  positieve  feedback  vertonen. Daarnaast wordt  in het onderzoek van Reijntjes et al.  (2007) de

feedbackvoorkeur  ook  door  middel  van  zelfrapportage  gemeten.  Tot  slot  is  de absolute

feedbackvoorkeur gemeten,  in plaats van te kijken naar de relatieve voorkeur van de kinderen voor

positieve  of  negatieve  feedback,  en  wordt  er  gekeken  naar  de  voorkeur  voor  feedback  op  één

moment. Dat er gedurende een langere periode naar de voorkeur voor feedback gekeken wordt is van

belang,  omdat  personen  met  depressieve  klachten  gevoelsmatig  weliswaar  positieve  feedback

prefereren, maar tegelijkertijd cognitief een bevestiging zoeken van hun negatieve zelfbeeld. Er vindt

daarom,  in de  loop der tijd, wellicht een afwisseling plaats tussen een voorkeur voor positieve maar

“cognitief  onjuiste”  feedback  en  het  zoeken  naar  “cognitief  correcte”  maar  aversieve  negatieve

feedback;  een  zogenaamd cognitiveaffective  crossfire  (Joiner,  Katz  &  Lew,  1997).  Casbon,  Burns,

Bradbury & Joiner (2005) hebben daarnaast aangetoond dat personen met depressieve klachten eerst

een  voorkeur  voor  positieve  feedback kunnen  vertonen  en  pas  later,  nadat  zij  zich  realiseren  dat

positieve sociale feedback hun negatieve zelfbeeld tegenspreekt, meer negatieve feedback opzoeken.
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Hierdoor  zou  het  beter  zijn  geweest  om  gedurende een  langere periode de  feedbackvoorkeuren  te

bekijken.

Huidig onderzoek

Het eerste doel  van het onderhavige onderzoek  is na  te gaan of de stemming van preadolescente

kinderen  verandert  in  respons  op  verschillende  sociaalevaluatieve  uitkomsten,  en  of  de

stemmingsverandering wordt beïnvloed door de selfviews van participanten (positief versus negatief).

Daarnaast  wordt  onderzocht  hoe  de  voorkeur  voor  positieve  versus  negatieve  feedback  wordt

beïnvloed door het samenspel tussen zelfbeeld en de sociaalevaluatieve context. Om de validiteit van

het contrast tussen positieve en negatieve zelfbeelden te maximaliseren, is gebruik gemaakt van twee

verschillende  maten  voor selfviews;  depressie  en  globale  zelfwaardering.  Hierbij  zijn  kinderen  die

hoog versus laag scoren op de combinatie van beide maten met elkaar gecontrasteerd; van de totale

steekproef  zijn  de  20%  hoogste  en  20%  laagste  scores  meegenomen  in  de  analyses.  De  sociale

context (positief, negatief of neutraal) is experimenteel gemanipuleerd middels een verbeterde versie

van  het  spel Survivor  die  werd  gebruikt  in  de  studie  van  Reijntjes  et  al.  (2007).  (Zie  voor  verdere

beschrijving de onderzoeksprocedure). Nadat de kinderen blootgesteld zijn aan het gemanipuleerde

evaluatieresultaat, konden ze gedurende vijf minuten concrete feedbackopmerkingen van de juryleden

bekijken op de computer. De gehanteerde gedragsmaat (unobtrusive viewing time genoemd), laat de

relatieve voorkeur zien voor positieve versus negatieve feedback. Concreet heeft de aanpassing en

verbetering  ten  opzichte  van  het  onderzoek  van  Reijntjes  et  al.  (2007)  betrekking  op  de  manier

waarop feedbackvoorkeuren zijn gemeten; geobserveerde feedback “seeking behavior” in plaats zelf

gerapporteerde feedbackvoorkeuren.

De eerste onderzoeksvraag is:

“Heeft de gemanipuleerde evaluatieuitkomst de verwachte stemmingsverandering tot
gevolg gehad?”

De  verwachting  is  dat  alle  kinderen,  na  het  verkrijgen  van  een  negatief  evaluatieresultaat,  een

significant  slechtere  stemming  rapporteren  ten  opzichte  van  het  begin  van  het  onderzoek.  Deze

verwachting  is gebaseerd op het onderzoek van Swann (1987; 1992) waaruit blijkt dat mensen met

zowel positieve als negatieve zelfbeelden stemmingsverslechtering ervaren wanneer ze iets negatiefs

over  zichzelf  te  horen  krijgen.  Andersom  is  de  verwachting  dat,  na  het  verkrijgen  van een positief

evaluatieresultaat,  de  kinderen  met  zowel  negatieve  als  positieve selfviews  een  significant  betere

stemming  laten  zien.  Voor  de  neutrale  conditie  tenslotte  is de verwachting dat  kinderen met zowel

positieve als negatieve selfviews geen stemmingsverandering zullen laten zien.

De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt:

“Wat  zijn  de  hoofd  en  interactieeffecten  van  de  sociale  context  manipulatie  (het
evaluatieresultaat door leeftijdsgenootjes; positief, negatief, of neutraal), en selfviews
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(positief  versus  negatief)  op  het  vervolgens  prefereren  van  positieve  of  negatieve
feedback?”

De verwachting  is dat de feedbackvoorkeuren van de kinderen bepaald worden door het samenspel

van  dispositionele  en  contextuele  factoren.  Deze  verwachting  is  gebaseerd  op  onderzoek  dat

suggereert  dat selfviews  van  kinderen  minder  stabiel/”uitgekristalliseerd”  zijn  dan  die  van

volwassenen.  Specifiek  is  de  hypothese  dat  kinderen  met  negatieve selfviews  in  vergelijking  met

kinderen met positieve selfviews, een (relatieve) voorkeur voor negatieve feedback zullen vertonen,

als er sprake is van een match tussen hun negatieve selfviews en een negatieve sociale context (in

de  “falen”  conditie).  Daarentegen  wordt  verwacht  dat  na  de  positieve  evaluatie  (in  de  “succes”

conditie) (een mismatch tussen context en negatieve selfviews) de voorkeur voor negatieve feedback

bij kinderen met negatieve selfviews niet groter zal zijn dan bij hun leeftijdgenoten met positieve self

views. Voor wat betreft de relatie tussen negatieve selfviews en feedbackvoorkeuren in de neutrale

conditie/context worden geen apriori verwachtingen geformuleerd.

Methode

Participanten
Aan dit onderzoek hebben in totaal 383 kinderen (187 jongens, 196 meisjes) uit de groepen zeven en

acht  van  diverse  basisscholen  in  Nederland  deelgenomen.  Zij  hebben  overwegend  Nederlandse

ouders  (84.4%),  variërend  in  leeftijd  van  10  tot  13  jaar  en  hoofdzakelijk  van  een  middenklasse

achtergrond.  Voor  deze  steekproef  verzonden  de  leerkrachten  brieven  naar  de  ouders  om  hen

toestemming  te  vragen  voor  deelname  van  hun  kind(eren)  aan  het onderzoek. Alle ouders van de

deelnemende kinderen hebben toestemming gegeven.

Onderzoeksprocedure
De leerlingen vullen eerst de Children Depression Inventory (CDI, Kovacs, 1881) en de Competentie

Belevings Schaal voor Kinderen (CBSK) (Veerman, Straathof, Treffers, Van den Bergh & Ten Brink,

1997) in.  Hun selfviews  aan  het  begin  van  het  onderzoek  worden  aldus  vastgesteld.  Beide

vragenlijsten worden klassikaal afgenomen. Tijdens het afnemen van de vragenlijsten blijft de lerares

in de klas. De onderzoeker geeft dan hardop uitleg waarop de kinderen zelfstandig de vragen kunnen

beantwoorden. Aan het eind van deze eerste  sessie, welke ongeveer 60 minuten duurt, worden de

kinderen geïnformeerd dat zij over twee weken aan een computerwedstrijd deel mogen nemen. Aan

de kinderen wordt dan alleen verteld dat de wedstrijd op de computer Survivor heet. Survivor  is een

fictief computerprogramma, ontworpen om de illusie te wekken dat deelnemers online op het Internet

een  wedstrijd  spelen  tegen  vier  andere  kinderen  van hetzelfde geslacht en van ongeveer dezelfde

leeftijd. Aan de hand van geslacht, leeftijd, en mate van depressieve symptomen worden de kinderen

eerst gematched en vervolgens at random toegewezen aan een van drie feedbackcondities: succes,

falen, of neutraal.
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Het spel
De  leerlingen  spelen  het  spel Survivor  op  een  laptop.  Voor  aanvang  wordt  er  een  foto  van  hen

gemaakt die zogenaamd wordt opgestuurd naar de andere deelnemers. De kinderen krijgen ook een

foto van deze andere deelnemers te zien. Verder vertelt de onderzoeker de kinderen alleen dat zij een

spel gaan spelen op Internet tegen vier andere kinderen van hetzelfde geslacht en van vergelijkbare

leeftijd.  De  onderzoeker  vertelt  ook  dat  ze  bij  dit  spel  kunnen  winnen,  verliezen  of  gelijk  spelen.

Daarna kunnen de kinderen starten met het spel.

De doelstelling en de regels van de wedstrijd worden getoond op het scherm terwijl de muziek

van “Destiny’s Child”te horen is. De kinderen worden aangemoedigd om de informatie zorgvuldig te

lezen. Ze worden daarbij geïnformeerd dat zij tegen vier andere kinderen van vergelijkbare leeftijd en

van hetzelfde geslacht gaan spelen en dat deze kinderen van vier verschillende scholen uit dezelfde

regio  komen.  Daarnaast  wordt  hen  verteld  dat  alle  deelnemers  door  een  jury  beoordeeld  gaan

worden. De jury bestaat uit 16 leden, acht jongens en acht meisjes waarbij elk  jurylid hen een score

tussen 0 en 100 zal geven.

Na het lezen van deze informatie komt er een scherm waarop de foto’s en de namen van alle

16  juryleden  te  zien  zijn.  Na  het  bekijken  van  deze  kinderen  wordt  aan  de  deelnemende  kinderen

gevraagd om een reeks vragen over zichzelf te beantwoorden, waardoor de leden van de jury en de

andere  deelnemers  informatie  over  hen  krijgen.  De  vragen  hebben  betrekking  op  hun  favoriete

muzikale groep, hobby’s, toekomstig beroep, dingen die ze wel en niet leuk over zichzelf vinden, een

aantal karaktertrekken (bijv. gevoel voor humor, intelligentie, betrouwbaarheid), hoe zij omgaan met

andere kinderen en over hun schoolprestaties. De meeste vragen zijn multiplechoice, maar sommige

vragen (bijv. "wat is je favoriete muziekgroep?") zijn open. Gezien het potentiële risico dat de kinderen

de persoonlijke vragen op een sociaal wenselijke manier zullen beantwoorden, wordt in de instructies

benadrukt  dat  het  belangrijk  is  om  de  vragen  eerlijk  te  beantwoorden.  Om bias  verder  te

minimaliseren, worden de meeste vragen zodanig gesteld dat het “beste” antwoord onduidelijk is. De

kinderen  wordt eveneens gevraagd zichzelf een “rapportcijfer” voor hun stemming  te geven op dat

moment. Dit cijfer, tussen 0 en 10, kan door de kinderen worden ingetypt op de laptop.

Vervolgens wordt aan de kinderen verteld dat de informatie die zij zojuist gegeven hebben met

hun foto nu verzonden wordt via het Internet. De jury zal hen daarna een score geven tussen de 0 en

100 en de jury zal daarbij aangeven wat zij wel en niet leuk vindt aan de kinderen. Dit verwoordt een

jurylid dan bijvoorbeeld als: "hij/zij lijkt mij grappig", "ik vind hem/haar onaantrekkelijk".

Na het beantwoorden van alle persoonlijke vragen krijgen de kinderen ook een foto van hun

(zogenaamde)  medespelers  en  de  persoonlijke  informatie  van  deze  medespelers  te  zien.  Om  de

geloofwaardigheid  van  de  “valse”  medespelers  te  maximaliseren,  worden  er  daadwerkelijke

zelfbeschrijvingen gebruikt  van kinderen die aan een ander onderzoek deelgenomen hebben. Deze

kinderen hebben hiervoor expliciet toestemming gegeven. De deelnemers mogen in hun eigen tempo

alle medespelers bekijken. Hierna verschijnt een bericht op het scherm dat aangeeft dat de computer

voor elke speler nu de scores van de 16 juryleden zal gaan optellen om te bepalen welke speler de

hoogste totale score heeft ontvangen en welke speler de laagste totale score heeft ontvangen. Na vijf

seconden  wachten,  verschijnen  de  namen  van  de  spelers  met  de  hoogste  en  laagste  score  in
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hoofdletters op het scherm. Wanneer het kind aan de “falen” conditie is toegewezen, krijgt dit kind van

de  jury de  laagste score. Andersom krijgen kinderen in de conditie “succes” de hoogste score en de

kinderen in de conditie “neutraal” krijgen noch de hoogste noch de laagste score.

Vijf  seconden  na  het  ontvangen  van  deze  evaluatieuitkomst,  wordt  de  kinderen  opnieuw

gevraagd zichzelf een “rapportcijfer” te geven tussen 0 en 10, welke hun stemming op dat moment

weergeeft.  De  instructies benadrukken het belang dat zij moeten aangeven hoe ze zich “nu, op dit

moment” voelen.

Daarop volgend krijgen de kinderen vijf minuten de tijd om de feedback van alle juryleden te

bekijken. In deze vijf minuten zijn er 16 ‘profielen’ van de jury te zien met daarin ofwel positieve ofwel

negatieve  feedback  over  de  deelnemer.  Onder  de  foto’s  van  elk  van  de  juryleden  staat een score

tussen 0 en 100. Dit cijfer geeft aan hoe leuk het deelnemende kind zogenaamd gevonden wordt door

de  leden van de  jury. Een hoog cijfer geeft aan dat er een positief oordeel gegeven  is en een  laag

cijfer geeft een negatief oordeel aan. Van acht juryleden krijgen de kinderen een hoog cijfer en van de

andere acht juryleden krijgen de kinderen een laag cijfer. Een hoog cijfer gaat hierbij steeds gepaard

met alleen positieve feedbackopmerkingen en een laag cijfer met alleen negatieve opmerkingen. Door

op  de  foto  te  klikken  kunnen  de  kinderen  enige  persoonlijke  informatie  van  de  juryleden  én  de

positieve  ofwel  negatieve  feedback  bekijken/lezen.  De  deelnemers  kunnen,  gedurende  deze  5

minuten kijktijd, zo lang als ze willen kijken naar de profielen van de verschillende juryleden. Tevens

kunnen ze zelf de volgorde van kijken bepalen en wordt door de computer bijgehouden hoelang naar

elk  van  de  juryleden  wordt  gekeken.  Deze  methode  wordt unobtrusive  viewing  time  genoemd.

Unobtrusive, omdat  de  kinderen  niks  wordt  gevraagd  tijdens  het  bekijken  van  de  ‘profielen’  en

kinderen zich waarschijnlijk niet realiseren dat hun kijkpatroon wordt vastgelegd.

Debriefing

Direct na afloop van het spel wordt door de onderzoeker aan de kinderen verteld dat het spel niet echt

is.  Tijdens  de debriefing  wordt  het  kind  dus  geïnformeerd  dat  de  jury,  de  medespelers  en  de

ontvangen feedback  fictief zijn. Daarbij wordt de kinderen verteld dat zij deel hebben genomen aan

een  onderzoek  waarbij  zij  kinderen  met  psychische  problemen  een beetje hebben geholpen. Mede

door deze uitleg blijkt de negatieve feedback niet te emotioneel belastend. Zo had bijvoorbeeld geen

enkel kind binnen deze steekproef spijt van zijn/haar deelname aan het spel. Integendeel, de meeste

kinderen wilden zelfs graag nog een keer aan een (ander) onderzoek meedoen en zagen het nut van

dit  onderzoek  in.  Zij  ervoeren  een  gevoel  van  trots,  omdat  zij  kinderen  met  problemen een beetje

hadden kunnen helpen door hun deelname.

Tegen het eind van de debriefing, worden de deelnemers aangemoedigd om vragen te stellen

of hun zorgen te uiten. Alle kinderen binnen de steekproef rapporteerden dat zij de doeleinden van het

onderzoek, evenals de noodzaak om bedrogen te zijn, begrepen. De kinderen wordt ook gevraagd of

zij  hadden geloofd dat  zij  tegen andere  kinderen speelden. Zonder uitzondering gaven de kinderen

aan dat zij geloofden dat het spel echt was.

Tot  slot  wordt  door  de  onderzoeker  gevraagd  of  de  kinderen  een  zogenaamde

“geheimhoudingsovereenkomst” willen ondertekenen. Het doel daarvan is dat zij, totdat alle kinderen
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aan de beurt zijn geweest, niet aan de andere leerlingen in hun klas vertellen wat voor soort spel het

is  en  dat  het  spel  niet  echt  is.  Wanneer  de  kinderen  dit  gedurende  de  rest  van  de

onderzoeksprocedure geheim kunnen houden, zullen zij een klein cadeautje krijgen.

Meetinstrumenten

Children Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1981)

De  CDI  is  een  zelfrapportagelijst  voor  kinderen  en  brengt  symptomen  van  depressie  in  kaart.  De

Nederlandse vertaling is van Timbremont & Braet (2001). Alle 27 items bestaan uit drie stellingen die

variëren in de mate waarin ze een bepaald symptoom van depressie beschrijven. Het kind kruist die

stelling aan die zijn of haar situatie over de afgelopen twee weken het beste weergeeft. Bij elk  item

selecteert het kind een uit drie zinnen die het beste passen bij hem/haar. Voorbeelditems zijn “Altijd

als er  iets vervelends gebeurt,  is het mijn schuld”, “Als er  iets vervelends gebeurt,  is het vaak mijn

schuld”, “Als er  iets vervelends gebeurt,  is het meestal niet mijn schuld” en “Ik  kan wel  iedere dag

huilen”, “Ik moet vaak huilen”, “Ik hoef niet zo vaak te huilen.”

De  antwoorden  worden  gescoord  op  een  driepuntsschaal  waarbij  de  zin  die  het  minst  op

depressieve  symptomen  duidt  met  een  0  wordt  gescoord  en  de  zin  die  het  meest  op  depressieve

symptomen duidt met een 2. De CDI heeft adequate validiteit, testhertest betrouwbaarheid, en interne

consistentie. Voor het huidige onderzoek werd een interne consistentie van α = .87 gevonden. Er is

dus sprake van een hoge betrouwbaarheid.

Competentie Belevings Schaal voor Kinderen (CBSK; Veerman et al., 1997)

De CBSK is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Het instrument is ontworpen om te meten hoe

kinderen zichzelf vinden functioneren op een aantal specifieke gebieden en hoe zij hun globaal gevoel

voor eigenwaarde beoordelen. De vragenlijst bestaat uit 36  items verdeeld over zes subschalen die

elk uit 6 items bestaan:

1. Schoolvaardigheden

2. Sociale acceptatie

3. Sportieve vaardigheden

4. Fysieke verschijning

5. Gedragshouding

6. Gevoel van eigenwaarde.

Voor  dit  onderzoek  is  alleen  de  laatste  schaal  gebruikt.  Gevoel  van  eigenwaarde  wordt  ook  wel

globale zelfwaardering genoemd en dit komt terug in deze subschaal. Een voorbeelditem is: “Ik ben

best wel tevreden met mezelf”.  De deelnemers beoordelen alle items op een schaal van 1 (niet waar)

tot  4  (erg  waar).  De  CBSK  is  een  veel  gebruikte,  valide  en  betrouwbare  schaal  om  expliciete

zelfwaardering  bij  kinderen  te  beoordelen  (Muris,  Meesters,  &  Fijen,  2003).  De  testhertest

betrouwbaarheid van subschaal 6 van de CBSK is bovendien acceptabel (Veerman et al., 1997). Voor

de  huidige  steekproef  werd  een  interne  consistentie  van α  =  .83  gevonden.  Er  is dus ook voor dit

instrument sprake van een hoge betrouwbaarheid.
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Stemming

In dit onderzoek werd de stemming van de kinderen door middel van een “globale stemming index”

gemeten. Aan het begin van het spel  is aan de kinderen gevraagd of zij zichzelf een “rapportcijfer”

willen geven tussen 0 en 10 dat aangeeft hoe zij zich op dit moment voelen. De 0 staat voor extreem

negatief en 10 staat voor extreem positief.

Nadat de kinderen het evaluatieresultaat gezien verkregen, wordt nogmaals gevraagd of zij

zichzelf  een  “rapportcijfer”  willen  geven  tussen  0  en  10  over  hoe  zij  zich  op  dat  moment  voelen.

Hierdoor kan worden gemeten of hun stemming veranderd is ten opzichte van de beginsituatie.

Resultaten

Eerste analyse

Voor  dit  onderzoek  zijn  de  kinderen  binnen  de  steekproef gematched op geslacht,  leeftijd, en self

views,  waarna  zij at  random  toegewezen  zijn  aan  een  van  de  drie  experimentele  condities.  In

navolging van Swann (1992) zijn voor het huidige onderzoek alleen extreme scoorders met elkaar in

contrast  gebracht en meegenomen voor de analyse  (degenen met zeer positieve selfviews versus

degenen  met  zeer  negatieve  selfviews).  Voor  deze  variabele  geldt  dat  60  kinderen positieve self

views hebben en dat 64 kinderen negatieve selfviews hebben. Van de totale steekproef (n = 383) zijn

voor de uiteindelijke analyses dus alleen de extremen meegenomen (n = 124).

 Hieronder  worden  in  Tabel  1  voor  elk  van  de  drie  condities  de  gemiddelden  en

standaarddeviaties  weergegeven  van  de  scores  van  de  CDI  en  de  CBSK  (subschaal  algemene

zelfwaardering) en  leeftijd. Om na te gaan of de at random toewijzing van participanten aan de drie

condities ertoe  leidt dat er met elkaar vergelijkbare groepen ontstaan, is onderzocht of er tussen de

verschillende groepen significante verschillen bestaan. Hiervoor is gebruik gemaakt van een oneway

ANOVA. Uit de resultaten van de oneway ANOVA blijkt dat er geen significante verschillen tussen de

drie groepen aanwezig zijn (p’s > .10).

Tabel 1
Gemiddelden en standaarddeviaties voor CDI en CBSK (selfviews) en leeftijd voor de drie condities

Conditie

Succes (n = 49) Neutraal (n = 35) Falen (n = 40)

Meetinstrument M SD M SD M SD

CDI 11.3 9.8 10.2 10.4 9.7 8.9

CBSK 18.4 5.2 19.4 2.5 19.1 4.4

Leeftijd (in maanden) 123.7 31.7 117.6 36.3 117.6 38.4
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Analyses voor beantwoording onderzoeksvragen

Er zal eerst worden bepaald of het evaluatieresultaat de verwachte stemmingsverandering tot gevolg

heeft  gehad.  De  verwachting  hierbij  is  dat  er,  na  het  verkrijgen  van  het  positieve  en  negatieve

evaluatieresultaat (succes en falen), een significante verandering in het cijfer te zien is dat de kinderen

zichzelf  voor  hun  stemming  geven.  Voor  de  neutrale  conditie  wordt  geen  significante

stemmingsverandering verwacht.

Door middel van  twee “planned contrast” MANOVA repeated measures analyses zal worden

gekeken naar de grootte en de richting van de emotionele reactie (verandering  in stemming) welke

ontlokt  is  door  de  gemanipuleerde  succes  of  de  falenevaluatieuitkomst,  elk  ten  opzichte  van    de

neutrale  conditie.  Bij  deze  analyse  zijn  de  stemming  van  de  kinderen  op  het  moment  voor  het

evaluatieresultaat  (Time  1)  en  direct  nadat  zij  het  evaluatieresultaat  gezien  hebben  (Time  2)  de

afhankelijke variabelen. De toegewezen conditie en de selfviews (extreem negatief versus extreem

positief) van de kinderen fungeren als betweensubjects factors.

De hoofdeffecten en interactieeffecten zijn vervolgens nader bekeken door de stemming van

de kinderen voor de evaluatieuitkomst en hun stemming na de evaluatieuitkomst te vergelijken voor

iedere conditie apart. Deze analyse is dus uitgevoerd voor zowel de condities succes versus neutraal

als de condities falen versus neutraal. De resultaten worden hieronder weergegeven, uitgesplitst in de

effecten voor de succesconditie en de effecten voor de falenconditie.

Veranderingen in stemming: het effect van de gemanipuleerde evaluatieuitkomst

De kinderen uit de steekproef hebben tweemaal een rapportcijfer gegeven voor hun stemming op een

schaal van 0 tot 10. De eerste keer was dit bij aanvang van het spel en de tweede keer direct na het

evaluatieresultaat. In Tabel 2 is weergegeven wat de gemiddelden en standaarddeviaties zijn van de

stemming van de kinderen op het moment voor het evaluatieresultaat (Time 1) en direct nadat zij het

evaluatieresultaat gezien hadden (Time 2).

Tabel 2
Gemiddelden en standaarddeviaties voor stemming op (Time 1) en (Time 2) voor elk van de drie condities, voor

kinderen met positieve en negatieve selfviews.

Conditie

Succes Neutraal Falen

Selfview Positief
(n = 22)

Negatief
(n = 26)

Positief
(n = 18)

Negatief
(n = 17)

Positief
(n = 20)

Negatief
(n = 20)

Stemming (Time 1)
M 8.8 7.7 9.1 7.7 8.3 7.6
SD 1.1 1.8 1.3 1.9 1.2 1.7
Stemming (Time 2)
M 9.2 8.9 9.0 7.5 7.5 6.2
SD 0.9 1.3 1.3 2.5 1.2 2.2
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Effecten voor de succesconditie

Wanneer gekeken wordt naar het hoofdeffect en de interactieeffecten voor de succes versus neutrale

conditie  blijkt  dat  er  alleen  een  significant  effect  is  voor  de  interactie  tussen  de  verandering  in

stemming  van  de  kinderen    en  conditie, F(1,82)  =  6.38, p <  .05, η2 =  .08.  Dit  betekent  dat  de

verandering in de stemming van de kinderen alleen afhankelijk is van de conditie (succes of neutraal)

waaraan zij zijn toegewezen en niet van hun selfviews. De selfviews van de kinderen hebben geen

invloed op hun affectieve reacties na het verkrijgen van een positief of neutraal evaluatieresultaat.

Om het significante interactieeffect tussen stemmingsverandering en de toegewezen conditie

te  kunnen  interpreteren,  wordt  vervolgens  gekeken  naar  elk  van  de  condities  (succes  en  neutraal)

apart.

De resultaten van deze analyse laten zien dat er alleen voor de succesconditie een significant

hoofdeffect van stemmingsverandering is, F(1,47) = 18.44, p < .05, η2 = .28. Dit resultaat betekent dat

de  kinderen  in  de  succesconditie  zichzelf  een  significant  hoger  rapportcijfer  geven  na  het

evaluatieresultaat dan aan het begin van het onderzoek. Met andere woorden; de stemming van deze

kinderen  is  in positieve  richting veranderd. De gemiddelde  rapportcijfers van de kinderen voor hun

stemming op de twee verschillende meetmomenten zijn te zien in Tabel 2. In de neutrale conditie is

geen significante verandering in stemming te zien, p  > .10.

Voor de kinderen met zowel positieve als negatieve selfviews komt de veranderde stemming

in de succesconditie overeen met de verwachting, zoals gesteld aan het begin van het onderzoek.

Voor  de  neutrale  conditie  geldt  dat  er  geen  significant  effect  is  gevonden.  Dit  resultaat  komt  dus

eveneens overeen met de verwachting.

Effecten voor de falenconditie

Eenzelfde analyse als voor de succesconditie is uitgevoerd voor de falen versus de neutrale conditie.

De  gemiddelde  rapportcijfers  van  de  kinderen  voor  hun  stemming  op  twee  verschillende

meetmomenten zijn eveneens weergegeven in Tabel 2. In deze tabel is te zien dat de kinderen met

zowel positieve als negatieve selfviews na het verkrijgen van een negatief evaluatieresultaat (conditie

falen) zichzelf een gemiddeld lager rapportcijfer geven voor hun stemming dan aan het begin van het

onderzoek. Er blijkt ook hier sprake van een significant hoofdeffect van stemmingsverandering tussen

de  twee  meetmomenten, F(1,74)  =  8.23, p <  0.05, η2  = .10.  Er  is  geen  significant  hoofdeffect

gevonden voor de selfviews van de kinderen. De selfviews van de kinderen hebben hier eveneens

dus  geen  invloed  op  hun  affectieve  reacties  na  het  verkrijgen  van  een  negatief  versus  neutraal

evaluatieresultaat.

Er is eveneens sprake van een significant interactieeffect van de stemming van de kinderen

op het moment voor en direct na het evaluatieresultaat en conditie, F(1,74) = 5.31, p < 0.05, η2 = .07.

Dit  resultaat betekent dus dat de verandering in de stemming van de kinderen afhankelijk  is van de

conditie (falen of neutraal) waaraan zij zijn toegewezen.
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Om  het  significante  interactieeffect  te  kunnen  interpreteren,  worden  separate  analyses

uitgevoerd  voor  beide  condities  (falen  en  neutraal)  apart.  De  gemiddelde  rapportcijfers  van  de

kinderen voor hun stemming op de twee verschillende meetmomenten zijn te zien in Tabel 2.

Te  zien  is  dat,  zoals  hierboven  al  beschreven,  voor  de  neutrale  conditie  geldt  dat  er  geen

significant  resultaat  waar  te  nemen  is.  Voor  de  conditie  falen  wordt  echter  wel  een  significant

hoofdeffect  van  verandering  in  stemming  op  het  moment  voor  en  direct  na  het  evaluatieresultaat

gevonden, F(1,39)  = 17.32, p < 0.05, η2 =  .31.   Met andere woorden; kinderen  rapporteren na het

verkrijgen van een negatief evaluatieresultaat een significant verminderde stemming ten opzichte van

hun  stemming  aan  het  begin  van  het  onderzoek.  Ook  dit  resultaat  is  in  overeenstemming  met  de

verwachting.

Hoofd en interactieeffecten van conditie en selfviews op tijd besteed aan positieve versus negatieve
feedback

Om  de  tweede  onderzoeksvraag  te  kunnen  beantwoorden,  worden  de hoofd en  interactieeffecten

van het evaluatieresultaat én selfviews op het prefereren van positieve versus negatieve  feedback

onderzocht. Hierbij wordt verwacht dat de feedbackvoorkeuren van de kinderen bepaald worden door

het samenspel van dispositionele en contextuele factoren. Door middel van een ANOVA zal worden

bekeken of de toegewezen conditie, de selfviews van de kinderen en/of de interactie tussen beiden

effect hebben op de hoeveelheid tijd besteed aan het kijken naar positieve en negatieve feedback. De

afhankelijke variabele is de tijd gekeken naar positieve feedback en de hoeveelheid tijd gekeken naar

negatieve  feedback.  Omdat  de  maximale  hoeveelheid  tijd  waarin de kinderen de  feedback van de

juryleden konden bekijken 5 minuten is, geldt dat de tijd gekeken naar positieve feedback en de tijd

gekeken  naar  negatieve  feedback  bij  elkaar  opgeteld  300  seconden  (5  minuten)  zal  zijn.  De

toegewezen  conditie  (succes,  falen of neutraal)  en de selfviews  (extreem negatief  versus extreem

positief) van de kinderen fungeren als betweensubjects factors.

Tijd gekeken naar positieve en negatieve feedback
Op  basis  van  de  univariate  variantieanalyse  (ANOVA)  kan  geconstateerd  worden  dat  er  een

significant hoofdeffect bestaat van selfviews op de tijd besteed aan het kijken naar positieve versus

negatieve  feedback, F(1,123)  = 4.18, p < 0.05, η2 =  .03. Er  is eveneens een significant  interactie

effect  tussen  selfviews  en  conditie  gevonden, F(1,123)  =  11.35. p  <  0.05, η2  =  .16.  Dit  resultaat

betekent dat de  tijd die de kinderen besteden aan het kijken naar positieve en negatieve  feedback

afhangt van de combinatie van selfviews met de toegewezen conditie.

Om het significante interactieeffect te interpreteren, wordt vervolgens gekeken naar elk van

de  drie  condities  apart,  waarbij  wordt  bepaald  of  er  verschillen  te  zien  zijn  tussen  kinderen  met

negatieve selfviews  en  kinderen  met  positieve selfviews  voor  wat  betreft  de  tijd  besteed  aan  het

kijken  naar  positieve  versus  negatieve  feedback.  De  tijd  (in  seconden)  die  de  kinderen  besteed

hebben aan het kijken naar positieve en negatieve feedback is weergegeven in Tabel 3.
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In  de  succesconditie  blijkt  dat  er  geen  significant  effect  is, p  >  .10. Dit betekent dat  in de

succesconditie geen verschil  is tussen kinderen met positieve selfviews en kinderen met negatieve

selfviews wat betreft de tijd die zij besteden aan het bekijken van de positieve en negatieve feedback.

Echter, voor de neutrale conditie en de falenconditie blijkt dat er wel een significant effect is. Voor de

neutrale conditie geldt, F(1,34) = 17.58, p < 0.05, η2 = .35 en voor de conditie falen geldt, F(1,39) =

4.60, p  <  0.05, η2  =  .11.  Voor  de  neutrale  conditie  geldt  dat  kinderen  met  negatieve selfviews

significant  langer  naar  positieve  feedback  en  minder  lang  naar  negatieve  feedback kijken  dan

kinderen met positieve selfviews. Ze kijken om precies  te zijn gemiddeld 50 seconden  langer naar

positieve feedback (zie Tabel 3). Voor de derde conditie (falen) geldt dat juist kinderen met negatieve

selfviews significant langer naar negatieve feedback kijken dan kinderen met positieve selfviews (zie

Tabel 3). Dat betekent dus dat het resultaat overeenkomt met de verwachting dat er een zogenaamde

“match” moet zijn tussen de context (conditie) en hun zelfbeeld/selfview.

Tabel 3
Gemiddelden en standaarddeviaties voor de tijd gekeken naar positieve feedback per conditie voor kinderen  met

positieve en negatieve selfviews

Conditie

Succes Neutraal Falen
Selfview

Positief
(n = 22)

Negatief
(n = 27)

Positief
(n = 18)

Negatief
(n = 17)

Positief
(n = 20)

Negatief
(n = 20)

Tijd gekeken naar
positieve feedback
M 164.0 177.6 141.2 191.7 178.8 153.4
SD 33.1 28.6 33.8 36.9 46.1 26.1
Tijd gekeken naar
negatieve feedback
M 136.0 122.4 158.8 108.3 121.2 146.6
SD 33.1 28.6 33.8 36.9 46.1 26.1
De tijd gekeken naar negatieve feedback kan maximaal 300 seconden zijn.

Discussie en conclusie

Het  huidige  onderzoek  is  in  verschillende  opzichten  een  verbetering  ten  opzichte  van  eerdere,

vergelijkbare  studies.  Allereerst  is  er  gebruik  gemaakt  van  een  meer  realistische  manier  om

feedbackvoorkeuren  te  meten.  Waar  de  kinderen  in  voorgaande  onderzoeken  door  middel  van

zelfrapportage  hun  voorkeuren  voor  positieve  versus  negatieve  feedback  aangaven,  hebben zij  nu

daadwerkelijk feedback gekregen. Ten tweede hebben de kinderen gedurende vijf minuten, in een zelf

te  bepalen  volgorde,  de  feedback  kunnen  lezen/bekijken.  Door  gebruik  te  maken  van  deze

zogenaamde unobtrusive  viewing  time  hebben  de  kinderen  zich  waarschijnlijk  niet gerealiseerd dat

hun kijkpatroon werd vastgelegd, waardoor onder andere sociaal wenselijkheid voorkomen is. Tot slot

zijn  in dit onderzoek kinderen met extreme selfviews met elkaar vergeleken; er  is gekeken naar de
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verschillen  tussen  kinderen  met  zeer  negatieve selfviews  (laagste  20%  van  de  steekproef)  en

kinderen met zeer positieve selfviews (hoogste 20%).

Het  eerste  doel  van  het  onderzoek  was  na  te gaan of de  feedback die de kinderen krijgen

ervoor zorgt dat hun stemming significant verandert ten opzichte van het begin van het onderzoek, en

of selfviews van invloed zijn op de sterkte van de verandering. Zoals verwacht, zijn de selfviews van

de kinderen niet van invloed op een affectieve reactie na het verkrijgen van een positief, neutraal of

negatief  evaluatieresultaat  (Swann,  1987).  Kinderen  mensen  met  zowel  positieve  als  negatieve

zelfbeelden  rapporteerden  stemmingsverslechtering  nadat  ze  iets  negatiefs  over  zichzelf  te  horen

kregen. Andersom rapporteerden ze stemmingsverbetering wanneer zij  iets positiefs over zichzelf te

horen kregen. De principes van de self verification theory gelden dus niet voor affectieve reacties.

Doordat de kinderen geloofden dat zij het spel gewonnen hadden, veranderde de stemming

van de kinderen met zowel positieve als negatieve selfviews, direct na dit positieve evaluatieresultaat

zoals verwacht werd in positieve richting. Voor het negatieve evaluatieresultaat geldt eveneens dat de

stemming van de kinderen met zowel positieve als negatieve selfviews verminderd is zoals verwacht,

doordat  zij  geloofden  dat  zij  het  spel  verloren  hadden.  Hiermee  kan  worden  gesteld  dat  het  spel

Survivor  succesvol  is  wanneer  het  gaat  om  het  ontlokken  van  affectieve  reacties  in  de  verwachte

richting. Voor de neutrale conditie werd eveneens conform de verwachting aangetoond dat er geen

significante  verandering  in  stemming  blijkt  te  zijn.  Het  zou  dan  nog  wel  interessant  zijn  om  te

onderzoeken  of  er  wel  sprake  is  van  een  significant  effect wanneer er  ook gekeken wordt naar de

verwachtingen  van  de  kinderen  over  de  evaluatieuitkomst  voordat  zij  deze uitkomst krijgen en de

stemmingsverandering. Op die manier zou namelijk met meer zekerheid gezegd kunnen worden of het

gegeven dat hun stemming verminderd of verbeterd te verklaren is doordat dit wel of niet overeenkomt

met de verwachting die de kinderen van tevoren hadden.

Het  tweede  doel  van  het  onderzoek  was  na  te  gaan  of  de selfviews  van  kinderen  en  de

sociaalevaluatieve  context  effect  hebben  op  hun  voorkeuren  voor  positieve  versus  negatieve

feedback.  Specifiek  was  de  hypothese  dat  kinderen  met  negatieve selfviews  in  vergelijking  met

kinderen met positieve selfviews, een (relatieve) voorkeur voor negatieve feedback zullen vertonen,

als er sprake is van een zogenaamde match tussen hun negatieve selfviews en de sociale context.

Om dezelfde reden werd verwacht dat na de positieve evaluatie; dus bij een mismatch tussen context

en selfviews, de voorkeur voor negatieve feedback bij kinderen met negatieve selfviews niet groter

zal zijn dan bij hun leeftijdgenoten met positieve selfviews.

De  resultaten  laten zien dat de context  inderdaad van  invloed  is op het  verband  tussen de

selfviews van de kinderen en hun relatieve voorkeur voor positieve versus negatieve feedback. In de

succesconditie werd overeenkomstig de verwachtingen geen verschil gevonden tussen kinderen met

positieve selfviews en kinderen met negatieve selfviews voor wat betreft de tijd die zij besteden aan

het bekijken van de positieve en negatieve feedback. Bij een negatieve evaluatieuitkomst te zien dat

kinderen met negatieve selfviews significant langer naar negatieve feedback kijken dan de kinderen

met  positieve selfviews.  Dit  resultaat  komt  overeen  met  de  verwachting  dat  er  een  zogenaamde

match moet zijn tussen de context (conditie) en hun zelfbeeld. De resultaten voor de succesconditie

zijn dus  in strijd met de self  verification  theory van Swann (1983), waarin verwacht zou worden dat
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kinderen  met  negatieve selfviews  altijd  langer  kijken  naar  negatieve  feedback,  omdat  dit hen een

vorm  van  “existentiële  zekerheid/  veiligheid”  geeft.  De  resultaten  van  de  falenconditie  komen  wel

overeen met de voorspellingen van de self verification theory.

Voor  de  neutrale conditie  is een opvallend  resultaat waarneembaar,  in die zin dat  kinderen

met negatieve selfviews significant langer naar positieve feedback kijken dan kinderen met positieve

selfviews. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst, die haaks staat op de voorspellingen van self

verification theorie,  is dat de kinderen met negatieve selfviews in een ambigue context gemotiveerd

zijn hun gevoel van eigenwaarde  te versterken,  terwijl de kinderen met positieve selfviews wellicht

meer interesse voor negatieve feedback vertonen, omdat zij zichzelf beter willen leren begrijpen en/of

verbeteren (Trope, 1986).

Samengevat geven de uitkomsten van het onderzoek ondersteuning voor de hypothese dat,

omdat de selfviews van kinderen vergeleken met die van volwassenen minder uitgekristalliseerd zijn,

kinderen met negatieve selfviews niet per definitie een (relatieve) voorkeur vertonen voor negatieve

feedback. Er lijkt bij kinderen meer ruimte voor externe invloeden; de context heeft meer invloed dan

het geval is bij volwassenen.

Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Een aantal beperkingen verdient nader commentaar. Allereerst bestond de steekproef overwegend uit

autochtone  kinderen  die  in  leeftijd  weinig  varieerden.  Het  zou  goed  zijn  als  in  vervolgonderzoek

gekeken gaat worden naar kinderen met een verschillende etnische achtergrond en naar een groep

die meer variatie in leeftijd vertoont. Hierdoor zullen de resultaten beter te generaliseren zijn.

Ten tweede  is er geen aandacht besteed aan de cognitieve reacties van de kinderen op het

verkrijgen van de feedback. Zoals al eerder opgemerkt, zou het goed zijn wanneer er gekeken wordt

naar  de  verwachtingen  van  de  kinderen  over  het  sociaalevaluatieve  resultaat  en  de  te  krijgen

feedback. Hiermee kan dan wellicht ook een beter onderbouwde verklaring gegeven worden voor de

resultaten in de neutrale conditie. Daarnaast zal er gekeken kunnen worden naar de redenen van de

kinderen  voor  hun  gemaakte  keuzes  voor  het  bekijken  van  de  feedback.  Het  is  mogelijk  dat  de

kinderen bewust hebben nagedacht over welke feedback zij wilden gaan bekijken. Zo is het mogelijk

dat de kinderen in de met negatieve selfviews in de neutrale conditie inderdaad langer naar positieve

feedback  kijken,  omdat  zij  zich  sterker  aangetrokken  voelen  door  “selfenhancement”  motieven.

Daarnaast  kan  door  de  cognitieve  reacties  in  het  onderzoek  te  betrekken  ook  meer  duidelijkheid

worden verkregen over de motieven van kinderen met positieve selfviews om relatief veel aandacht te

geven aan negatieve feedback in de neutrale conditie.

Ten  derde  kunnen  de  resultaten  van  het  onderzoek  beïnvloed  zijn door het gedrag van de

kinderen tijdens de vijf minuten viewing time. De kinderen hebben vijf minuten de tijd gekregen om,

naar eigen keuze en  in eigen tempo, de  feedback van de verschillende  juryleden te bekijken/lezen.

Tijdens  deze  periode  is  gemeten  hoe  lang  de  kinderen  naar positieve en naar negatieve  feedback

hebben  gekeken.  De  kans  bestaat  dat  sommige  kinderen  minder  tijd  nodig  hadden  om  de

verschillende juryleden te bekijken. De kinderen hebben daardoor mogelijk een jurylid (met negatieve

of  positieve  feedback)  aangeklikt om de vijf minuten vol  te maken,  terwijl  zij  niet daadwerkelijk  de
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feedback bekeken/gelezen hebben. Het  is daarom dus mogelijk  dat de gemeten  tijd  (gekeken naar

positieve of negatieve feedback) niet geheel betrouwbaar is. Een aanbeveling voor volgend onderzoek

is dat de kinderen  in een “neutraal” scherm klikken wanneer zij voor zichzelf voldoende tijd hebben

gehad om de feedback te bekijken.

Tot  slot  is  voor  het  onderhavige  onderzoek  alleen  gekeken  naar  de  relatieve

feedbackvoorkeuren  van  kinderen  na  een  sociaalevaluatieve  uitkomst  door  leeftijdsgenootjes.  Dit

domein is, zoals al beschreven, van zeer groot belang voor kinderen. Kinderen in deze leeftijdsgroep

brengen namelijk  ongeveer de helft  tijd door met  leeftijdsgenootjes  (Grusec & Lytton, 1988; Rubin,

Bukowski, & Parker, 1998). Om die reden is een sociaalevaluatieve uitkomst door  leeftijdsgenootjes

zeer relevant, maar er zou in volgend onderzoek ook gekeken kunnen worden naar andere belangrijke

aspecten/domeinen in het leven van kinderen (bijvoorbeeld schoolse prestaties/falen).

Ondanks  bovenstaande  beperkingen  heeft  het  huidige  onderzoek  een  bijdrage  geleverd  aan  de

bestaande kennis over de relatie tussen (negatieve) selfviews van kinderen en hun relatieve voorkeur

voor (negatieve) feedback. Daarnaast suggereren de uitkomsten dat er inderdaad een verschil bestaat

tussen kinderen en volwassenen. Waar het zelfbeeld van volwassenen vaststaat, lijkt het zo te zijn dat

dit bij kinderen minder sterk het geval  is. Het zelfbeeld van kinderen  is, meer dan bij volwassenen,

beïnvloedbaar  door  externe  factoren.  Toekomstige  studies  dienen hier  rekening mee  te houden en

ook andere omgevingsfactoren te onderzoeken.
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