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1. In de psychologie wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de
constructieve bijdrage die schuldgevoelens kunnen hebben ter bevordering
van persoonlijk welzijn, met name wanneer er sprake is van riskant gezondheidsgedrag (dit proefschrift).
2. Voor een goed inzicht in de aard van het socialisatieproces is het van belang
na te gaan in hoeverre "socializing agents" negatieve subjectieve
competentie ervaren over de mate waarin zij in gebreke blijven in het
opwekken van optimale schuldgevoeligheid bij de aan hun zorgen toevertrouwde "socializees" (dit proefschrift).
3. Het beperken van socialisatie tot de leeftijdscategorie "kinderen" is een
onterechte versmalling van het probleemveld. Een algemene definitie van
socialisatie dient met name ook het verschijnsel "roltransitie" te impüceren
(mede naar aanleiding van de definitie van socialisatie bij L.S. Wrightsman
en K. Deaux, Social Psychology in the 80s, 1981, p. G 7).
4. De ministeriële verplichting om op sigarettenpakjes in grote letters aan te
geven dat roken de gezondheid bedreigt, zou een constructieve inductie van
schuldgevoel kunnen zijn, als het schuldinducerend effect van de waarschuwing niet op paradoxale wijze afgezwakt werd door een lettertype en
lay-out, die een afweer tegen het lezen in de hand werken.
5. Voorlichtingscampagnes ter bestrijding van het roken zullen effectiever zijn
wanneer op meer adequate wijze aandacht geschonken wordt aan het
gegeven dat roken in het merendeel der gevallen de eigenwaarde schaadt.
6. Tegenover de waarschuwing van Wittgenstein: "Woriiber man nicht reden
kann, darüber musz man schweigen" (L. Wittgenstein, Logisch-philosophische Abhandlung. In Ostwalds Annalen der Naturphilosophie,
Suhrkamp 1921, London 1922) kan gesteld worden dat men niet met
spreken hoeft te wachten tot men het laatste woord kan zeggen.
7. De wijze waarop Bowerman bij de presentatie van de subjectieve
competentie theorie verwijst naar operationalisaties, doet onvoldoende
recht aan de "law of initial values". In de berekening dient de uitgangswaarde van de scores voor negatieve subjectieve competentie proportioneel
verdisconteerd te worden (dit proefschrift).

8. Het is een lacune in het Fishbein-model van gedragsvoorspelling (I. Ajzen en
M. Fishbein, Understanding attitudes and predictingsocialbehavior, 1980),
dat de betekenis van defensiviteit niet expliciet in het voorspellingsmodel
betrokken wordt.
9. In het licht van de "subsistence ethic" die door James Scott (The moral
economy of the peasant, 1976) kenmerkend genoemd wordt voor hen die in
ontwikkelingslanden onder het bestaansminimum leven, zijn technologische
innovaties, die in de perceptie van de betrokkenen ernstige risico's
impliceren, niet te beschouwen als efficiënte ontwikkelingshulp.
10. De wetenschappelijke theorie over de attributor als naïeve psycholoog
(H.H. Kelley, The processes of causal attribution, 1973) impliceert dat niet
wetenschappelijk gefundeerde redenen en oorzaken waaraan boeren het
succes en falen van hun bedrijf toeschrijven, een integrerend deel dienen te
vormen van de wetenschappelijke onderbouwing van modellen voor beleid
en voorlichting.
11. Beleid is een punt op een continuüm waarvan de uitersten gevormd worden
door "vinger aan de pols" en "klauw in de kraag".
12. Promoveren verhoogt de ego-capaciteit, doch is ook het inleveren van een
esje, waardoor weer ruimte vrijkomt voor het Es.

Koen De Soomer: "Schuldgevoel en subjectieve competentie. Condities voor
verandering van gedrag", Wageningen, 9 april 1986.
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ERRATA - K.L.P. De Soomer - Schuldgevoel en Subjectieve Competentie - ERRATA
Pag. 6 1 : regel 5 : men = met
102: regel 8 : b i j l a g e 9 = b i j l a g e 10
103: De s l o t a l i n e a van 5 . 3 . 2 moet l u i d e n :
Nadat e e r s t de betekenis van de c e n t r a l e v a r i a b e l e n in het onderzoeksmodel - schuldgevoel en negatieve s u b j e c t i e v e competentie —
werd t o e g e l i c h t , en vervolgens de c l u s t e r s van v a r i a b e l e n d i e
geacht worden g r a d a t i e s van schuldgevoel en negatieve s u b j e c t i e v e
competentie t e v e r k l a r e n , r i c h t e n wij thans de aandacht op de afh a n k e l i j k e variabelen d i e a l l e r e e r s t verklaard worden a l s e f f e c t e n
van schuldgevoel en negatieve s u b j e c t i e v e competentie.
150: De v i e r o n d e r s t e r e g e l s moeten luiden a l s v o l g t :
mensen zich schuldig voelen over een bepaald gedrag - de vraag
d i e b i j Orbach aan de orde i s - maar wordt onderzocht in welke
mate individuen zich in h e t algemeen schuldig voelen. Deze andere
v r a a g s t e l l i n g heeft t o t gevolg, dat schuldgevoeligheid in het
onderzoeksmodel n i e t wordt opgevat a l s i n t e r m e 168: Tabel 6 . 4 , Rechterkolom: 2.03 = 0 . 9 0 ; 3.16* = -2.11
187: Regel 13 van onder: in = i s
190: Regel 5 : gedrag = gedrang
182: Tweede a l i n e a , derde regel van onder: behanteerde = gehanteerde
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VOORWOORD
Dit proefschrift heeft betrekking op de betekenis van schuldgevoel voor
gedragsverandering; een omstreden problematiek, waar netelige kanten aan
zitten. Om met Frenkel te spreken, het gaat hier om een interdisciplinair
niemandsland en een doolhof. Graag wil ik in dit voorwoord mijn dank
uitspreken aan degenen die mij in de doolhof een aantal wegen gewezen hebben.
Allereerst wil ik mijn Promotor noemen, want waar ik bij anderen overwegend
twijfels bespeurde over de mogelijkheid van onderzoek aangaande positieve
implicaties van schuldgevoel, reikte hij mij theoretische kaders aan, waarin het
probleem benaderd zou kunnen worden. Daarbij bracht hij mij tevens in contact
met Dr. Bowerman en Prof. Janis, wier theoretische modellen een belangrijke
rol zouden gaan spelen in mijn onderzoek. Samen met mijn Promotor vond ik
een uitweg om de brede problematiek in te perken tot een tweetal concrete
gezondheidsgedragingen, op zodanige wijze dat de weg naar verdere generalisatie open zou blijven. Zijn gedegen en heldere adviezen met betrekking tot de
operationalisatie en de analysemethoden en zijn zorgvuldige begeleiding van de
eindrapportage hebben tot steeds verdere verbetering geleid.
Tijdens mijn speurtocht had ik vaak de behoefte even stil te zitten om het
theoretisch verhaal bij de alledaagse werkelijkheid proberen te houden, uit te
blazen en te recupereren. Daarin was Ceciel mijn bijzondere steun; bereid om in
de periode van onderzoek en rapportage het tijdelijk isolement van familie en
vrienden met mij op te brengen — wie het ervaren heeft kan erover meepraten.
Vanuit haar jarenlange ervaring in de praktijk van de professionele hulpverlening heeft zij mijn werk met bemoedigende belangstelling gevolgd.
Tenslotte heeft zij met plezier mij bijgestaan bij het omzetten van het manuscript
tot een goede presentatie.
Ik dank een belangrijke bijdrage aan het slagen van het onderzoek aan: Tom
Slijkerman als zorgvuldige "stand by" in diverse fasen van het onderzoek en de
analyse, Liedewij van 't Hoff als enthousiaste proefleider, en Jaap Bijkerk voor
het steeds betrouwbaar programmeren en uitvoeren van de statistische
berekeningen. Piet Holleman werkte mijn tekeningen en grafieken op
professionele wijze af.
Mijn collega's, familie en vrienden, die mij vooral de laatste periode moesten
missen, en die daarvoor begrip opbrachten, dank ik evenzeer.
IX

Het ONNO-project bij de vakgroep Humane Voeding van de Landbouwhogeschool, gesubsidieerd door het Praeventiefonds, maakte dê uitvoering van
het onderzoek naar overmatig eetgedrag mede mogehjk door een financiële
bijdrage.
De Stichting ZWO verstrekte tweemaal een bezoekersbeurs, die Dr. Bowerman
in de gelegenheid stelde om in het kader van de pilot study te adviseren.
Daarnaast was ik ook enkele malen in de gelegenheid tot leerzame discussies met
Prof. Irving Janis en Prof. Vernon Allen, die in breder verband—eveneens door
bezoekersbeurzen van ZWO — als gasthoogleraar bij de vakgroep Psychologie
van de Landbouwhogeschool verbleven.
Tenslotte wil ik vooral de ruim 700 proefpersonen danken, die met grote inzet en
nauwkeurigheid de vele vragen beantwoordden, waarop de empirische
onderbouwing van dit onderzoek gebaseerd kon worden.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1. Overtredingen en prosociaal gedrag
Omstreeks 1965 komt het thema "prosociaal gedrag" sterk in de aandacht in de
sociale psychologie. In een recente overzichtstudie maakt Dovidio (1984)
melding van 1050 sociaal-psychologische publicaties over altruïsme en
helpgedrag, waarbij hij zich nog beperkt tot hét angelsaksisch taalgebied.
"Prosociaal gedrag" verwijst naar gedrag, dat anderen tot voordeel is en dat in
het algemeen positief gewaardeerd wordt. "Helpgedrag" wordt beschouwd als
die vorm van prosociaal gedrag, die gericht is op het verlichten van de nood bij
anderen. "Altruïsme" verwijst naar gedrag, dat gunstige effecten heeft voor de
ander, dat niet gedaan wordt om de beloning, en dat vaak zelfs gepaard kan gaan
met grote offers.
Over de omschrijving van genoemde begrippen bestaat geen volledige eenstemmigheid, maar een exacte definitie van de begrippen is in de context van de
hier aan te geven probleemstelling niet van direct belang. Waar het ons in eerste
instantie om gaat is, dat in dit studieterrein het verschijnsel schuld aan de orde
wordt gesteld als een onderzoeksvariabele, en wel een variabele die in principe
ook gunstig te waarderen effecten tot gevolg kan hebben. Het probleem van de
verantwoordelijkheid van de ene mens voor het lot van de ander, en van schuld
bij het veronachtzamen van deze verantwoordelijkheid, bestaat al zo lang er
mensen zijn. De bijbel signaleert het probleem al bij het begin van de mensheid,
wanneer de misdadige Kaïn te kennen geeft, dat hij zich niet wenst te
beschouwen als verantwoordelijk voor het lot van zijn broer.
In de sociale psychologie wordt het probleem aan de orde gesteld in een klassiek
geworden publicatie van Latané en Darley (1968) naar aanleiding van de moord
op Kitty Genovese. Deze vrouw werd op straat een halfuur lang mishandeld en
uiteindelijk vermoord, terwijl naar later bleek tenminste 38 mensen vanuit hun
huizen het gebeuren gezien hadden of het hulpgeroep gehoord hadden. Niemand
hielp haar en niemand waarschuwde de politie. Zijn de mensen dan zo slecht
geworden, dat zij zich niet meer bekommeren om een dergelijke extreme nood
van de medemens? Latané en Darley, en vele andere onderzoekers na hen,
zoeken in eerste instantie de verklaring van het schokkend gebeuren in
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situationele determinanten zoals het zogenaamde "bystander effect", dat ook
geformuleerd kan worden als spreiding van verantwoordelijkheid en het zich
afzijdig houden vanwege de ambiguïteit van de nood.
De eerste onderzoekingen betreffen vooral de vraag, hoe mensen reageren
wanneer zij op enigerlei wijze geconfronteerd worden met de nood van anderen
of daarvan getuige zijn. Al spoedig wordt het onderzoek ook gericht op situaties,
waarin mensen niet alleen getuige zijn van de nood van een ander, doch zelf
daarvoor verantwoordelijk zijn te achten. De probleemstelling wordt daarbij
toegespitst op de vraag, welke de gevolgen voor prosociaal gedrag zijn, wanneer
mensen een morele overtreding begaan, waarbij zij anderen schade berokkenen.
Er worden onder andere onderzoekssituaties geënsceneerd waarin de
proefpersonen uitgelokt worden om te liegen, of waarin op levendige wijze de
suggestie wordt gewekt dat zij iemands kaartsysteem in de war gegooid hebben
(Freedman e.a., 1967). In andere onderzoekingen moeten de proefpersonen
iemand electrische schokken toedienen (Carlsmith en Gross, 1969) of wordt de
suggestie gewekt dat zij een apparaat vernield hebben (Wallace en Sadalla,
1966). Dovidio (1984) vermeldt in een overzichtstabel een dertigtal
onderzoekingen, waarin telkens varianten van de genoemde overtredingen
worden geënsceneerd.
Al deze onderzoekingen hebben met elkaar gemeen, dat nagegaan wordt in
hoeverre de proefpersonen na een dergelijke overtreding bereid zijn om een
dienst te bewijzen aan het slachtoffer of aan iemand anders in het algemeen.
Freedman (1970) vat de stand van zaken samen in de conclusie, dat het begaan
van een overtreding ertoe leidt, dat de overtreder meer geneigd is om een beroep,
dat op hem gedaan wordt, in te willigen. Hoe kunnen we verklaren dat het
begaan van een overtreding kan predisponeren tot prosociaal gedrag? In de
literatuur wordt ervan uitgegaan, dat het verschijnsel verklaard kan worden
door het feit dat het menselijk functioneren geleid wordt door krachtige
normatieve motiveringen. Deze motiveringen kunnen herleid worden tot een
tweetal fundamentele normen: de norm van sociale verantwoordelijkheid en de
billijkheidsnorm.
De sociale verantwoordelijkheidsnorm
(Berkowitz, 1972) impliceert dat mensen
verondersteld worden hulp te bieden aan wie in nood is, met name wanneer deze
persoon op enigerlei wijze afhankelijk is van de potentiële hulpgever. Daarbij is
het van belang, dat het niet slechts gaat om sociale normen in het algemeen, maar
om normen, waarbij het gevoel van verplichting gebaseerd is op geïnternaliseerde waarden en persoonlijke normen (Schwartz, 1977). De billijkheidsnorm (Adams, 1965; Walster e.a., 1978) houdt in, dat mensen in het sociaal
verkeer trachten een evenwicht te bereiken tussen wat zij investeren in relaties en
wat zij ervan ontvangen. Wanneer dit evenwicht verstoord is, ervaren zij de
relatie als onbillijk en zullen zij trachten de billijkheid te herstellen. Wanneer de
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onbillijkheid in hun nadeel is — een situatie vergelijkbaar met die van onderbetaling — is de motiverende emotie boosheid; wanneer de onbillijkheid in hun
voordeel is — een situatie vergelijkbaar met die van overbetaling — is de
motiverende emotie schuldgevoel. In geval van overtredingen kan de overtreder
de ontstane onbillijkheid in de relatie ongedaan maken onder meer door het leed
van het slachtoffer, of het leed van anderen in het algemeen, te verzachten.
1.2. Schuldgevoel en verantwoordelijkheid
Het verschijnsel, dat het begaan van overtredingen tot effect kan hebben dat men
ingaat op het appèl om iets goeds voor anderen te doen, wordt verklaard met
verwijzing naar de werking van normatieve motiveringen. Bij de samenvatting
van de stand van zaken in 1970 merkt de eerder geciteerde Freedman op, dat het
geconstateerde effect moet worden toegeschreven aan een intern gevoel, dat niet
beter kan worden gekenmerkt dan door het woord schuldgevoel. Een probleem
daarbij is, dat schuld een woord is met een brede en ook vage inhoud, waarover
mensen het niet altijd eens zijn. In het kader van wetenschappelijk onderzoek is
nog een extra handicap gelegen in het feit, dat het moeilijk is om schuldgevoel te
meten. Eerder ondernomen pogingen om tot een dergelijk meetinstrument te
komen, worden door Freedman onsuccesvol genoemd. Desondanks meent hij,
dat het de voorkeur verdient om voor de typering van het psychologisch
functioneren, dat in het geding is, het woord schuldgevoel te gebruiken.
"The important thing is that guilt, as an intervening variable, ties together a large
number of experimental findings. One of the reasons I find the explanation in
terms of guilt so attractive is that it is very difficult to construct a plausible
alternative explanation which can tie together all of the work" (Freedman, 1970,
p. 160).
Wat betreft het meten van schuldgevoel is de situatie sinds Freedman nog niet
gewijzigd. In het kader van de probleemstelling van het voorliggend onderzoek
kan er hier reeds op gewezen worden, dat het ontwerpen van een dergelijk meetinstrument onderdeel vormt van het te rapporteren onderzoek (zie vooral
hoofdstuk 3).
Schuldgevoel kan ertoe leiden, dat mensen zich verantwoordelijk voelen om
anderen te helpen. Maar we kunnen een stap verder gaan. Wanneer helpgedrag
opgevat wordt als het verlichten van nood of relatieve deprivatie, moeten we dit
dan beperken tot de nood van anderen? De beste manier van hulp is vaak
zodanige hulp, dat de geholpene zichzelf verder kan helpen. Zo wordt "social
casework" gedefinieerd als een proces "om de individuele mens te helpen doeltreffender het hoofd te bieden aan moeilijkheden in zijn maatschappelijk
functioneren" (Perlman, 1962, p. 19). Mutatis mutandis kan deze stelregel
worden toegepast op psycho-sociale hulp, op ontwikkelingshulp, op training en
opvoeding, op materiële hulp; in beginsel op alle gebieden waar sprake is van een
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probleem, dat opgelost dient te worden. In de (sociaal-)psychologische
literatuur wordt het woord "hulp" veelal gereserveerd voor hulp aan anderen; bij
hulp aan zichzelf wordt in het angelsaksisch het moeilijk vertaalbare woord
"coping" gebruikt, verwijzend naar het vermogen om zelf problemen het hoofd
te bieden (zie onder andere Coelho e.a., 1974). Het ligt niet inde bedoeling om in
het kader van deze studie nader in te gaan op deze literatuur over "coping", die
vooral relevant is in het kader van stress-studies. Dat neemt niet weg dat de
vraag, die geformuleerd werd in het kader van hulp-aan-anderen, ook van
toepassing is voor hulp aan zichzelf. En die vraag luidt: in hoeverre kan schuldgevoel leiden tot verantwoordelijkheid om (anderen of zichzelf) te helpen?
Recentelijk werden helpgedrag en "coping" in de hiervóór beschreven zin ook
onder één noemer gebracht door Brickman e.a. (1982), in een poging om de
sociaal psychologische literatuur over helpgedrag en de klinisch psychologische
literatuur over het bewerkstelligen van veranderingen bij cliënten nader tot
elkaar te brengen. De auteurs verdedigen het standpunt, "that (1) a general
theory of helping and coping must build a bridge between these two literatures;
(2) the critical factor on which such a bridge must be built concerns the form
people's behavior takes once they decide to help; and (3) the critical
determinants of the form of their behavior are their attributions of responsibility
for problems and solutions" (o.c, p. 368). Op grond van verschillen in
toeschrijving van verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het probleem en
voor de oplossing ervan worden een viertal modellen geformuleerd, die gelijkelijk van toepassing zijn voor "helping" en "coping". Daarbij is het van belang te
noteren, dat mensen bij toeschrijving van verantwoordelijkheid niet slechts
geïnteresseerd zijn in het accuraat begrijpen van causale verbanden, maar ook en
vooral in het beheersen van het gedrag in de zin van het maximaliseren van de
uitkomsten van het gedrag. Bij toeschrijving van morele verantwoordelijkheid
wordt schuld toegeschreven aan diegene, die verantwoordelijk geacht wordt
voor het creëren van het probleem, en beheersing of controle wordt
toegeschreven aan diegene, die verantwoordelijk wordt geacht voor de oplossing
van het probleem.
Uitgaande van het verschil in toeschrijving van verantwoordelijkheden voor het
probleem en voor de oplossing formuleren Brickman e.a. de vier modellen als
volgt:
1. Een moreel model ("moral model"): vooral aan het individu, wiens gedrag
aan de orde is, wordt de verantwoordelijkheid toegeschreven zowel voor het
ontstaan van het probleem als voor de oplossing ervan. Het model wordt moreel
genoemd omdat het verwijst naar de opvatting, die mensen vaak hebben om aan
te geven, dat anderen niet verplicht zijn om te helpen (wantje hebt jezelf in nesten
gebracht) eh ook niet bij machte om te helpen (wantje moet het zelf oplossen).
2. Een compensatie-model ("compensatory model"): de verantwoordelijkheid
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voor het probleem wordt niet aan het individu toegeschreven, maar wel de
verantwoordelijkheid voor de oplossing. Het model wordt compensatorisch
genoemd omdat men ervan uitgaat, dat het individu bepaalde voordelen mist
— niet door eigen falen maar door een handicap, een gemis, een falende sociale
omgeving — en de daardoor ontstane achterstand gecompenseerd dient te
worden door inzet, vernuft, of assertiviteit.
3. Een medisch model ("medical model"): het individu wordt niet verantwoordelijk geacht voor het ontstaan van het probleem noch voor de oplossing
ervan. Het model wordt medisch genoemd omdat veel mensen van mening zijn
dat de artsenij bedreven wordt op deze wijze, waarbij de diagnose en de therapie
volledig bij de arts liggen.*
4. Een heropvoedingsmodel
("enlightenment model"): het individu wordt wel
verantwoordelijk geacht voor het ontstaan van het probleem, maar niet verantwoordelijk voor — of liever: niet bij machte tot — de oplossing ervan. Het model
wordt gekarakteriseerd als "enlightenment"omdat een krachtige en gezagvolle
externe autoriteit moet duidelijk maken, dat het probleem bij het individu ligt,
terwijl het individu niet in staat geacht wordt, het zonder begeleiding op te
lossen.

I J . Schuldgevoel en subjectieve competentie:
condities voor verandering van gedrag
In eerste instantie werd de theorie van Brickman e.a. met de vier modellen van
"helping" en "coping" aangehaald om te adstrueren dat de functie, die in het
onderzoek over helpgedrag aan schuldgevoel toegekend wordt, eveneens van
gelding kan zijn op het terrein dat met "coping" wordt gekarakteriseerd. De
vraag luidt daarbij: in hoeverre en op welke wijze kan schuldgevoel over het
eigen gedrag functioneel, ondersteunend, helpend of heilzaam zijn om tot
gedragsverandering en verbetering te komen? Empirisch onderzoek over deze
probleemstelling wordt niet aangetroffen in de sociale psychologie. In hoofdstuk
2 zullen we zien dat ook theoretische overwegingen dienaangaande zelden
worden uitgewerkt. Onderzoek naar de mogelijk positieve implicaties van
schuldgevoel in de hiervóór beschreven zin was een eerste uitdaging die leidde tot
het te beschrijven onderzoek.

*) Het is de vraag of het een gelukkige keuze is om dit model "medisch" te noemen. Het model houdt
in, dat aan de ontvanger van hulp geen verantwoordelijkheid wordt toegeschreven; niet voor het
probleem en niet voor de oplossing. In de definitie van het medisch model ligt ook opgesloten dat bij
de causaliteit van ziektebeelden lichamelijke deficiënties voorop staan in de aandacht. Een patiënt
kan echter in bepaalde gevallen wel degelijk verantwoordelijk zijn zowel voor het probleem als voor
de oplossing. Denk bijvoorbeeld aan dieet, nachtrust, of periodieke controle.
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In de theorie van Brickman e.a. wordt gesproken van schuld ("blame") wanneer
het gaat over toeschrijving van verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het
probleem, maar niet wanneer het gaat om verantwoordelijkheid voor de
oplossing ervan. Daar staat tegenover dat zij, die in staat en bij machte zijn om
een probleem op te lossen, doch in gebreke blijven, wel degelijk schuldig geacht
kunnen worden en zich schuldig kunnen voelen. Ter illustratie van het
compensatie-model noemen de auteurs de oproep van Jesse Jackson aan de
negers in de Verenigde Staten. Zij zijn niet schuldig aan het probleem van hun
achterstand, maar zij moeten in het geweer komen om de achterstand ongedaan
te maken. Zij "moeten"... Zijn zij dan schuldig wanneer zij in gebreke blijven?
Van schuld is sprake wanneer mensen verantwoordelijk geacht worden voor het
ontstaan van het probleem, maar eveneens wanneer zij in gebreke blijven bij het
realiseren van een oplossing, waartoe zij in staat geacht worden.
De vraag naar de mogelijke implicaties van schuldgevoel kan dan nader worden
toegespitst tot de vraag: in hoeverre voelen mensen zich schuldig wanneer zij een
probleem niet kunnen oplossen, en in hoeverre kan dergelijk
schuldgevoel
bijdragen tot het streven naar oplossingen?

Om deze vraag te kunnen benaderen in empirisch onderzoek, wordt eerst een
speurtocht ondernomen in de sociaal-psychologische literatuur, op zoek naar
aanwijzingen over een mogelijke positieve of constructieve functie van schuldgevoelens. De betreffende functie van schuldgevoelens wordt daarbij geplaatst
in een cybernetisch model van gedragssturing (hoofdstuk 2).
Eerder werd reeds gewezen op het ontbreken van een meetinstrument voor het
vaststellen van gradaties van schuldgevoelens. Ten behoeve van het empirisch
onderzoek werden schalen geconstrueerd om schuldgevoeligheid en schuldgevoel te meten. De schaalconstructie, alsmede een eerste aanzet tot validering
van de schalen, worden gepresenteerd in hoofdstuk 3.
Waar het gaat om schuldgevoel in het kader van het (niet) oplossen van eigen
problemen, zou men gebruik kunnen maken van de bestaande sociaalpsychologische theorieën en meetinstrumenten aangaande "coping" en
"controle". Gekozen werd echter voor een relatief nieuw theoretisch model,
waarin het sleutelwoord "subjectieve competentie" is. Het belangrijke voordeel
van de subjectieve competentie theorie in het kader van onze probleemstelling is,
dat de theorie zich richt op de wijze waarop het individu positieve en negatieve
implicaties van eigen handelen aan zichzelf toeschrijft. Anders gezegd: de mate
waarin het individu de verantwoordelijkheid voor het effect van eigen handelen
aan zichzelf toeschrijft. In zoverre het dan gaat om negatieve implicaties, waarbij
de verantwoordelijkheid voor dergelijke negatieve implicaties door het individu
aan zichzelf toegeschreven wordt, meten we een verschijnsel dat nauw verwant
lijkt aan schuldgevoel over het in gebreke blijven bij het realiseren van
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