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SAMENVATTING 

In een onderzoek werd nagegaan, wat de uitwerking van bepaalde 
oordeelmethoden (absolute oordeelschaal vs. paarsgewijze verge
lijking) was op de gunstigheidswaarde van eigenschappen. Hierbij 
werd veel aandacht besteed aan het uitschakelen van eigenaardig
heden of artefacten die zowel binnen absolute als binnen verge
lijkende oordelen kunnen optreden. In een apart gedeelte van het 
verslag worden positie- en volgorde-effecten besproken die bij ab
solute oordelen van invloed zijn. 

Absolute oordelen over 196 eigenschappen werden gegeven door 
12674 mannelijke proefpersonen. De positie en de volgorde der items 
werd daarbij systematisch afgewisseld over 14 verschillende vormen 
van de eigenschappenlijst.. Geconstateerd werd, dat de plaats van 
de eigenschap in de lijst verschil uitmaakte: gunstige eigenschappen 
werden bij het vorderen van de lijst hoe langer hoe minder gun
stig, ongunstige eigenschappen hoe langer hoe minder ongunstig be
oordeeld. Dit resultaat staat in duidelijke tegenstelling tot een be
vinding van Gordon, welke inhoudt dat proefpersonen, als ze zich
zelf moeten beoordelen, juist hoe langer hoe meer extreme catego
rieen gaan gebruiken. Als gezamenlijke verklaring voor deze ver
schijnselen werd naar voren gebracht dat mogelijk proefpersonen 
weliswaar in het begin proberen volgens de instructies te handelen, 
maar gaandeweg objectief (stimulus-gericht) en subjectief (zelf
gericht) oordeel door elkaar gaan halen. 

Voorts werden volgorde-effecten aangetroffen.: een eigenschap 
werd gunstiger of ongunstiger beoordeeld naarmate het voorgaande 
item gunstiger of ongunstiger was. Aangezien neutrale items het 
sterkst aan deze invloed onderhevig waren, kon de verklaring niet 
worden gezocht in iets als motorische traagheid. Evenmin leverde 
de Adaptatieni vo-theorie een bevredigende interpretatie van het 
volgorde-effect op. Verondersteld werd dat een atmosfeer van "gun
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stig" of "ongunstig", welke door het voorafgaand item wordt op
geroepen, nog even van invloed blijft bij de beoordeling van de 
daaropvolgende eigenscha p. 

Ook werden eventuele invloeden van voor-voorafgaande items, 
van het opvolgende item, en van de qualitatieve aspecten van de 
context bezien; geen van deze effecten was merkbaar aanwezig. 

Vergelijkende oordelen over 406 paren van eigenschappen werden 
verzameld over een totaal van 16380 proefpersonen, die ieder een 
lijst van 51 paren ter beoordeling kregen. Geen eigenschap kwam 
twee keer in dezelfde lijst voor. Van iedere lijst werd een tweede 
vorm afgenomen waarin de locatie van de alternatieven en voorts 
de plaats en volgorde der paren afgewisseld was. De paren waren 
geconstrueerd uit eigenschappen die niet teveel in gunstigheid ver
schilden en die een min of meer duidelijke tegenstelling vormden. 

Een locatie-effect werd aangetroffen inhoudende dat het eerste 
al terna tief guns tiger werd beoordeeld. Er was hier geen sprake 
van een simpele plaatsvoorkeur; de geconstateerde eigenaardigheid 
vertoont eerder gelijkenis met het "time order" effect. Van plaats
of volgorde-effecten bleek niets. 

Wanneer absolute en vergelijkende oordelen tegenover elkaar 
werden gesteld, bleek dat gunstigheidsindexen afkomstig uit abso
lute oordelen in duidelijk onvoldoencle mate voorspelden welk alter
natief in feite verkozen werd. Om te zien of dit "keuze-effect" 
specifiek was voor bepaalde combinaties van eigenschappen, ofwei 
algemeen gold op de manier dat de gunstigheid van bepaalde enkele 
eigenschappen steeg of daalde bij vergelijking, ongeacht het alter
natief, werd nagegaan of de vergelijkende oordelen transitief waren. 
De toets werd uitgevoerd met behulp van een eenvoudige grafische 
procedure. Aangezien geen enkele inbreuk op transitiviteit werd 
gevonden, werd geconc1udeerd dat het keuze-effect algemeen was, 
en dat de interpretatie ervan op de enkele eigenschappen inplaats 
van op paren gebaseerd moest worden. 

Bij inspectie van eigenschappen waarbij een groot verschil was 
tllssen "absolute" en "vergeleken" gunstigheid bleek, dat eigen
schappen die slaan op voorzichtig of afwachtend gedrag als relatief 
gunstig naar voren kwamen bij vergelijkend oordeel, terwijl riskan te 
of meer uitgesproken eigenschappen in gunstigheid daalden. Voorts 
werd geconstateerd dat eigenschappen, waarbij de absolute oordelen 
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een kleine spreiding verto 
bij vergelijkend oordeel; 
voor de veronderstelling 
werk gingen bij het kiezen 

Aangezien anderzijds d, 
leken" gunstigheid, berek 
was, blijven implicaties va 
in van een moeilijke keuz( 



een kleine spreiding vertoonden, relatief gunstig werden gevonden 
bij vergelijkend oordeel; dit werd opgevat als een tweede grond 
voor de veronderstelling dat de proefpersonen conservatiever te 
werk gingen bij het kiezen dan bij de absolute beoordeling. 

Aangezien anderzijds de correlatie tussen "absolute" en "verge
leken" gunstigheid, berekend over alle eigenschappen, zeer hoog 
was, blijven implicaties van de resultaten beperkt tot gevallen waar
in van een moeilijke keuze sprake is. 
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