
? Agressie, prosociaal gedrag en televisiekijken in zes landenlongitudinaal onderzocht* M. KUTTSCHREUTER, O. WIEGMAN** Universiteit Twente B. BAARDA Rijksuniversiteit Utrecht Samenvatting In een internationaal, longitudinaal onderzoekwerd nagegaan in hoeverre het kijken naar ge-weld en naar prosociaal gedrag op de televisievan invloed was op agressief en prosociaal ge-drag. Er werd een significant positief verbandtussen hel kijken naar geweld en agressie gevon-den. Dit verband verdween echter grotendeelstoen er gecorrigeerd werd voor het agressieni-veau op het eerste meetmoment en intelligentie.Er was weinig steun voor de op basis van desociale leertheorie gestelde hypothese dat hetkijken naar geweld op televisie leidt tot agres-siefgedrag. IVat betreft prosociaal gedrag werdgeen positieve relatie gevonden tussen het ge-drag en het kijken naar de televisie. De verkla-ring voor hel feit dat de gestelde

hypothesen nietbevestigd werden, wordt gezocht in de beperkin-gen van het gebruikte instrumentarium enonderzoeksdesign. Op basis van zijn eerdere werk (Eron, Wälder,Lefkowitz, 1971; Lefkowitz, Eron, Walder &Huesmann, 1977) initieerde Eron in 1978 eeninternationaal project. Het idee achter ditcross-nationale onderzoek, waarin Neder-land, dc U.S.A., Polen, Israël, Finland enAustralië participeerden, was om op identiekewijze over een periode van driejaar na te gaanin hoeverre het agressieve gedrag van kinderenbeïnvloed werd door het geweld op de televi- * Voor dit onderzoek zijn subsidies verkregen vanS.V.O., Z.W.O. en het Ministerie van Justitie.** Wij zijn de kinderen, ouders en leerkrachtenerkentelijk voor hun medewerking. Aan het onder-zoek is tevens meegewerkt door G. Jansen, J. vander Wolde, C. Jansen, H. van Spijker en T. van deMaas. sie. Gezien het feit dat wij ons al met agressiefen prosociaal gedrag

hadden beziggehouden,hebben wij ons onderzoek niet beperkt totagressief gedrag, maar ook prosociaal gedragonderzocht. In dit artikel willen we ons onder-zoek (Wiegman, Kuttschreuter & Baarda,1986) vergelijken met dat uit de andere landen(Huesmann & Eron, 1986). 1 Theoretische achtergrond Het onderzoek was gebaseerd op de socialeleertheorie van Bandura, die de massamediaals een bron van agressief gedrag ziet. Bloot-stelling aan geweld op de televisie zou vierverschillende effecten kunnen hebben (Bandu-ra, 1986). Ten eerste worden hierdoor agres-sieve handelwijzen aangeleerd. De televisievertoont veel agressieve modellen, die eenbron van inspiratie kunnen vormen. Ten twee-de zou het de remmende invloed verminderen,die er vanuit dc maatschappij en de socialeomgeving op agressie bestaat. Ten derde kande blootstelling aan geweld op de televisie ertoe leiden dat kijkers aan geweld gewend ra-ken, er

ongevoelig voor worden en onverschil-lig worden voor het lijden van anderen. Tenvierde beïnvloedt het het beeld van de realiteitdat het individu erop nahoudt. In het dagelijksleven komen individuen slechts met een be-perkt deel van het wereldgebeuren in aanra-king. De televisie biedt een breed scala aanindrukken, waarmee het individu zelf weinigervaring heeft. Omdat de televisiewereld inNederland èn in de U.S.A. (Wiegman, Vries &Gutteling, 1978; Gerbner&Gross, 1976)vaakdoor gewelddadige personen bevolkt wordt,kan dit de wcrkclijkheidsperceptie beïnvloe-den; men krijgt een negatiever en gewelddadi-ger wereldbeeld. Er is veel onderzoek verricht ter bestuderingvan de relatie tussen het kijken naar de televi-sie en agressief gedrag, vooral bij jongerekijkers. In de regel worden in corrclationeelonderzoek significante correlaties gevonden,variërend van .10 tot .20 (Freedman, 1984). Pedagogische Studiën 1989 (66)
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? Uit veldexperimenteel onderzoek blijkt dat ereen tendens bestaat dat kijkers die naar ge-welddadige programma's kijken, gewoonlijkmeer agressie vertonen dan degenen die naarneutrale programma's kijken (Eysenck &Nias, 1978). Het zeer vele laboratoriumonder-zoek (Comstock, 1980; Wiegman & Kutt-schreuter, 1988) maakt ook duidelijk dat erover het algemeen weinig twijfel over is dat hetkijken naar geweld leidt tot een toename vanagressie. Agressie wordt vaak beperkt tot fysieke da-den (Huesmann & Eron, 1986). Verbale agres-sie valt echter ook onder onze definitie vanagressie: een daad waarbij iemand een anderof anderen benadeelt of kwetst, terwijl die eer-ste persoon van tevoren zou moeten weten datzijn gedrag negatieve gevolgen voor de an-der(en) heeft (Wiegman, Seydel & Baarda,1982). Analoog aan deze definitie definiërenwij prosociaal gedrag als een daad waarbijiemand een ander of anderen bevoordeelt ofsteunt, terwijl die

eerste persoon van tevorenzou moeten weten dat zijn gedrag positievegevolgen voor de ander(en) heeft (Wiegmane.a., 1986). Vergeleken met agressie staat het onder-zoek naar prosociaal gedrag nog in de kinder-schoenen. In correlationeel onderzoek vondenSprafkin en Rubinstein (1979) dat kinderendie zeer prosociale programma's prefereerden,de neiging hadden om zich op school ook opeen prosociale manier te gedragen. Afgezienhiervan werd er geen significante correlatie ge-vonden tussen de blootstelling aan prosocialeprogramma's cn prosociaal gedrag, noch tus-sen de blootstelling aan agressieve televisie-beelden en prosociaal gedrag. Stein enFriedrich (1972) vonden in een veldexperi-menteel onderzoek dat televisieprogramma'stijdelijk enig effect hadden op het agressieveen prosociale gedrag van de kinderen. Zwakkeeffecten werden ook door anderen gevonden(Moriarty & McCabe, 1977; Ahammer &Murray, 1979). Uit de

beschikbare resultatenvan laboratoriumonderzoek naar prosociaalgedrag bij kinderen (bijv. Bryan & Test, 1967;Sprafkin, Liebert & Poulos, 1975; Wiegman,1975) kan men concluderen dat ook op grondvan dit type onderzoek positieve effecten zijnaangetoond (Rushton, 1982). Er kan een groot aantal factoren genoemdworden, die van invloed zijn op het effect vantelevisiekijken op agressief gedrag, zoals leef-tijd, sekse, fantasiegebruik, intelligentie,schoolprestaties en realiteitswaarde (Hues-mann & Eron, 1986). Het internationaleonderzoek concentreerde zich mede op dezefactoren. 2 Methode 2.1 Opzet, respondenten en procedureOpzet, selectie van respondenten, procedureen instrumenten lagen al min of meer vast. Eris een longitudinaal onderzoek verricht overeen periode van drie jaar met twee cohortendie elkaar overlappen. Kinderen uit stedelijkegebieden, namelijk Rotterdam, Amersfoort enNieuwegein, namen daar aan deel. In het eer-ste

jaar deden 243 tweede- en 223 vierde-klassers van de (toen nog) lagere school mee.In totaal betreft het 466 kinderen. De meesteouders gaven gaarne hun medewerking en ookbij de kinderen was er geen sprake van enigeaarzeling. De kinderen zaten een klas hogerdan in de andere landen, omdat de vragenlijs-ten voor eerste-klassers te ingewikkeld bleken.De kinderen in Polen en Finland waren echterook ouder, nl. circa 9 maanden. De steekproefomvang in de overige landenis voor de USA 748, voor Polen 237, voorIsraël 186, voor Finland 221 en voor Australië291. Er vond ook een interview plaats met demoeder. Aangezien de meeste instrumentendie in dit interview zijn gebruikt tot onzeteleurstelling een geringe betrouwbaarheidbleken te hebben en de paar resterende matigbetrouwbare instrumenten geen enkele medië-rende rol bicken te spelen worden zij hier nietbesproken (zie Wiegman e.a. 1986). 2.2 Het kinderinterview De

meetinstrumenten die in een vooronder-zoek een te geringe interne consistentie blekente hebben (a<=.50), zijn uit het onderzoekverwijderd. De meeste werden later door deandere participanten eveneens verwijderd. InTabel 1 staan de interne consistentie ende test-hertestbetrouwbaarheid vermeld. Agressie: Zoals in veel ander onderzoek(Feshbach & Singer, 1971; Lcfkowitz e.a.,1977; Olweus, 1979) is een pcer-rating-tcch-niek gebruikt. Aan de kinderen werd een lijstmet agressieve gedragingen voorgelegd en ge-vraagd de namen van die klasgenootjes aan te 378 Pedagogische Studiën ?



? Strepen die het betreffende gedrag vertoon-den. Het instrument was gebaseerd op dePeer-Rating Index of Aggression (Walder,Abelson, Eron, Banta & Laulicht, 1961). Deagressiescore van een kind was het aantal ke-ren dat hij door zijn klasgenootjes wasgenoemd, gecorrigeerd voor het aantal klasge-nootjes. De interne consistentie (a) bedroegvoor elk van de jaren .96 (n = 354). De test-hertestbetrouwbaarheid (4 weken) bedroegvoor een onafhankelijke steekproef .92(n = 161). De correlatie tussen het oordeel vande leerkracht en de kinderen op dezelfde itemsbedroeg .78 (n=191). Wanneer de oordelenvan de jongens en de meisjes apart werdenberekend, werd een samenhang van .78(n = 354) gevonden. Prosociaal gedrag-. De prosociale items wa-ren min of meer het spiegelbeeld van deagressieve. De score op prosociaal gedrag washel aantal keren dat een kind door zijn klasge-nootjes genoemd was op de prosociale

items,gecorrigeerd voor het aantal kinderen in deklas. Alpha bedroeg .88 (n = 354). De test-her-testbelrouwbaarheid (4 weken) bedroeg even-eens .88 (n=161). De oordelen van dekinderen werden gecorreleerd met die van deleerkrachten (n=191). Deze correlatie be-droeg slechts .38 (vgl. Sprafkin & Rubinstein(1979): ;-=.55 voor soortgelijke instrumen-ten). De correlatie tussen de oordelen van dejongens en de meisjes bedroeg .50 (n = 354).Uit een apart onderzoek bleek dat het instru-ment van Sprafkin en Rubinstein hoog metdat van ons correleerde (r = .76; n = 75). Hoe-wel de correlatie met het oordeel van deleerkracht niet hoog was, duidt de relatiefhoge correlatie met het instrument van Spraf-kin en Rubinstein er op dat de door onsgebruikte lijst redelijk valide was. Kijkfreqiientie: De kijkfrequentie is gemetendoor de kinderen een lijst met de dramaseriesdie op dat moment op de televisie waren, voorte leggen en hen te vragen of

zij naar deze dra-maseries keken, en zo ja, hoe vaak. Alphabedroeg .89 (n = 354). In de andere landen iseen combinatie van kijkfrequentie en voor-keur gemeten. In de praktijk lijkt dit voorkijkfrequentiescoren weinig verschil te ma-ken. Kijken naar geweld'. Om de blootstelling aantelevisiegeweld vast te stellen zijn eerst tenminste twee episoden van iedere dramaseriebeoordeeld op hun agressiviteit. Twee onaf-hankelijke beoordelaars telden het aantalfysiek en verbaal agressieve handelingen in deaflevering, onderscheiden in mannelijke envrouwelijke agressie. Deze agressieve hande-lingen werden vervolgens gewogen naar deernst van de betrokken handeling. Dit leiddelot een agressiescore voor elk programma. Deinterbeoordelaarsbelrouwbaarheid bedroegvoor de driejaren .81, .92 en .81. Voor iederkind werd de agressiescore vermenigvuldigdmet de kijkfrequentie en de uitzendfrequentie.Het totaal van deze produkten vormde

deblootstelling aan geweid op televisie. Het on-derscheid in fysieke, verbale, mannelijke envrouwelijke agressie bleek niet zinvol, omdatde variabelen in sterke mate met elkaar sa-menhingen: (/?>.83). Onze methode verschil-de op twee aspecten van de procedure in de Tabel I Samenvatting van de betrouwbaarheden in de diverse landen Interne consistentie Test-hertest * Nederland Australië IJ, — Finland Israël Polen USA r = Nederland USA agressief gedrag .96 .97 .96 .96 .96 ,97 .92 .91 kijkfrequentie .89 .67 .68 .75 .55 ,72 identificatie met TV .80 .81 .80 .61 .67 .78 .75 .60 realiteitswaarde .82 .88 .87 .88 .72 .86 .67 .74 fantasie; agressief .46 .59 .62 .57 .66 .64 totale schaal .75 prosociaal gedrag .88 .88 intelligentie .93 .79 schoolprestaties .95 .79 straf .60 .38 .43 — .55 .44 *Test-hertestintcrval: 1 maand 379 Pedagogische Studiën ?



? andere landen. Ten eerste telden wij exact hoe-veel agressieve handelingen in de program-ma's voorkwamen; in de andere landen werddoor een beoordelaar simpel een totaaloor-deel gegeven over de agressiviteit van eenprogramma. Ten tweede vroegen wij de kinde-ren hoe vaak ze naar de programma's keken.In de andere landen werd de kinderen slechtsgevraagd hoe vaak zij naar die programma'skeken waar ze gewoonlijk het meest naar ke-ken, dat wil zeggen de programma's die zeprefereerden. Dit lijkt een combinatie vankijkfrequentie en voorkeur voor bepaaldeprogramma's. Om de beide instrumenten tevergelijken is door de Nederlandse beoorde-laars eveneens een totaalscore gebaseerd op dealgemene impressie van de agressieve inhoudvan de programma's gegeven. De correlatietussen de blootstelling aan geweld, berekendvia de telmethode en via de globale impressie,bedroeg .92(n-354). Kijken naar prosociaal gedrag: Het

kijkennaar prosociaal gedrag werd op dezelfde ma-nier gemeten als het kijken naar geweld. Hettellen van prosociale handelingen bleek aan-zienlijk moeilijker dan het tellen van agressie-ve. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid diein het eerste jaar betrekkelijk laag was (.56),was na een nieuwe training van de beoorde-laars in de andere jaren aanzienlijk hoger (.85,.84). Ook hier correleerden de vier categorieën(mannelijk, vrouwelijk, fysiek en verbaal) on-derling hoog (r=.97, n = 354). Er was boven-dien een hoge correlatie tussen het kijken naargeweld en naar prosociaal gedrag {r=.90,n = 354). Dit houdt in dat kinderen die bloot-gesteld zijn aan een hoge mate van prosociaalgedrag, ook blootgesteld zijn aan een hogemate van agressie en vice versa. Intelligentie en schoolprestaties: Omdat in-telligentie significant correleert met kijkfre-quentie (Morgan & Gross, 1980) en agressie(Lefkowitz e.a., 1977; Singer & Singer, 1981)zou het de relatie tussen

agressie en het kijkennaar geweld kunnen verklaren. De intelligen-tie en schoolprestaties zijn- gemeten metbehulp van de ISI-test. De test-hcrtestbe-trouwbaarheid van de intelligentie- en school-prestatiescores bedroeg .79 voor beide, deinterne consistentie respectievelijk .93 en .95(Van Dijk, 1978; Snijders & Welten, 1968). Erbestaat een hoge samenhang tussen de intelli-gentie- en de schoolprcstatiesscore {r = .69). Inde andere landen werden schoolprestatiesvaak gebruikt als indicator voor het intelligen-tieniveau. Identificatie met televisiemodellen: Aan dekinderen is gevraagd hoe vaak ze bepaaldetelevisiefiguren imiteerden (vaak, soms,nooit). Clusteranalyse van de lijst met agres-sieve en prosociale modellen (n = 8) maakteduidelijk dat er geen reden was om subschalente onderscheiden. Alpha bedroeg .85, .82 en.73 (n = 354). De test-hertestbetrouwbaarheidbedroeg .75 (n=l61). In de overige landenwerd naar de wens tot identificatie en niet

naardaadwerkelijk gedrag gevraagd. Realiteitswaarde: Aan de kinderen werd ge-vraagd of de gebeurtenissen die in televisie-programma's voorkomen, ook in werkelijk-heid zouden kunnen gebeuren (helemaal echt,een beetje echt, helemaal niet echt). De kinde-ren kregen een steekproef van agressieve enniet-agressieve programma's voorgelegd(n=15). Factor- en clusteranalyse maakteduidelijk dat er één onderliggende factor was.De interne consistentie bedroeg respectievelijk.86, .86 en .73 (n = 354). De tcst-hertestbe-trouwbaarheid bedroeg .67 (n= 161). Fantasiegebruik: Fantasiegebruik is geme-ten met behulp van een schaal van Rosenfeld,Huesmann, Eron en Torney-Purta (1982). Delijst bleek veel te lang en werd daarom tot circade helft ingekort. De interne consistentie be-droeg gemiddeld .75 (n = 354). 2.3 Vergelijking van de instrumentenDe inhoud van de Nederlandse vragenlijsten isgoed vergelijkbaar met die in de andere lan-den. Uit

Tabel 1 blijkt dat de betrouwbaarheidvan de instrumenten nauwelijks afwijkt vandie in de andere landen. De betrouwbaarhe-den van de variabelen uit het ouderintervicwwaren overigens in de andere landen eveneensteleurstellend. De test-hertestbetrouwbaar-hcid werd slechts in twee landen vastgesteld.De Nederlandse gegevens zijn eerder hogerdan lager dan die van de U.S.A. Hetzelfdegeldt voor de interbeoordelaarsbetrouwbaar-heid van de scoring van geweld in televisiepro-gramma's (Ncderiand .85, U.S.A. .75). 3 Resultaten' 3.1 Televisiekijken en agressief gedragDe vraag is in hoeverre het kijken naar agres- 380 Pedagogische Studiën ?



? sieve televisieprogramma's tot agressie zoukunnen leiden. Eerst zijn correlaties tussenagressie en het kijken naar geweld berekend(Tabel 2). Voor Nederland en dc overige lan-den blijkt er een positieve relatie te bestaantussen het kijken naar geweld in de eerste tweejaar en agressief gedrag in het derdejaar. VoorNederland en de U.S.A. waren deze relatieszowel voor de jongens als de meisjes beide sig-nificant, in Australië echter alleen voor dejongens; in de overige landen waren ze niet sig-nificant. Dc positieve relaties lijken een onder-steuning te vormen voor het idee dat hetkijken naar geweld op televisie tot agressiefgedrag zou kunnen leiden. Vervolgens werd een multiple regressie-analyse uitgevoerd met agressief gedrag als af-hankelijke, en het kijken naar geweld alsvoorspellende variabele. In deze analyse werdstatistisch gecontroleerd voor de invloed vanhet beginniveau van agressie (agressie in heteerste jaar). De

betreffende regressiecoeffi-cicnt bleek niet significant. Dit gold niet alleenvoor Nederland, maar ook voor de jongens inAustralië en dc U.S.A. Na correctie voor hetbeginniveau van agressie bleef slechts een vande vijf significante relaties, vermeld in de eer-ste kolom van Tabel 2, significant, namelijkdie voor de meisjes in dc U.S.A. In drie landen(Finland, Israël, Polen) werden na correctiesignificante relaties gevonden, terwijl de oor-spronkelijke correlaties niet significant waren.Voor Israël was dit vermoedelijk te wijten aanhet feit dat alleen dié steekproef, waarvoor sig-nificante correlaties werden gevonden, in deregressie-analyse werd betrokken. In Finlandcn Polen waren de regrcssiecoefficiënten mar-ginaal significant, terwijl de betreffende corre-laties net niet significant waren. De resultatenuit de diverse landen vertonen een sterke over-eenkomst. De meeste significante correlatiestussen agressie in het derdejaar cn het kijkennaar

geweld verdwijnen als er gecorrigeerdwordt voor het beginniveau van agressie.Hiermee verdwijnt ook de ondersteuning voorde hypothese dat hel kijken naar geweld optelevisie op dc lange termijn tot agressie zoukunnen leiden. Tabel 2 Correlatie tussen agressie en het kijken naar geweld, de regressiecoëfficiënt (bèta) ter voorspelling vanagressie uil het kijken naar geweld en de regressiecoëfficiënt ter voorspelling van het kijken naar geweld uitagressie correlatie tussen bèta ter voorspelling bèta ter voorspelling agressie en kijken' van agressie uit kijken^ van kijken uit agressie' jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes Nederland .22** .24** .07 .10 .08 .15* Australië .20* .15 .08 # # .10 .08 Finland .17-h — .21*** .01 .18 .15 IsraëlS .12 .10 .29* .52** .10 .38 Polen — .12 .09 .17* # # # # U.S.A. .24&quot;» .23*** .08 .14** .17* .26*** + p<.10, *p<.05, ??p<.01, ***p<.001 1) Pearson correlatie tussen kijken naar geweld in de eerste

twee jaar en agressie in het derdejaar. 2) De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt ter voorspelling van agressie in het derde jaar uit het kijkennaar geweld in de eerste twee jaar, gecorrigeerd voor agressie in het eerste jaar en klas. 3) De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt ter voorspelling van kijken naar geweld in het derde jaar uitagressie in de eerste twee jaar, gecorrigeerd voor kijken naar geweld in het eerst jaar en klas. — Deze correlatiecoëfficiënten zijn laag en niet significant. # #Deze regressiecoëfficiënten worden niet vermeld. S In Israël werd alleen de steekproef waarvoor een significante correlatie was gevonden in de regressie-analyse gebruikt. Deze steekproef is overigens erg klein. Om dc invloed van agressie op het kijkennaar geweld op televisie na te gaan, zijn regres-sie-analyses verricht met het kijken naargeweld in het derde jaar als afliankelijke, enagressie in dc eerste twee jaar als voorspellen-de variabele.

Hierbij werd gecorrigeerd voorhet beginniveau van het kijken naar geweld.Dc derde kolom van Tabel 2 maakt duidelijkdal er alleen voor de meisjes in Nederland envoor de jongens cn meisjes in de U.S.A. signi- 381 Pedagogische Studiën ?



? Tabel 3 Correlaties van de gemiddelde kijkfrequentiescore voor de drie jaren, en de gemiddelde score voor helkijken naar agressie mei agressief gedrag kijkfrequentic.21**.10,14.42** JONGENS Nederland Australië Finland Israël $ Polen U.S.A. .21* agressie kijken.23**.13.22*.45**.17 +.25*** MEISJESkijkfrequentie agressie kijken .28***.22*.14 .28 .35*** .29***.16 +.16.48**.17 +.29*** + p<.10, *p<.05, **p<.01, ***<.001 — Deze correlaties zijn laag en niet significantS Israël: deze data betreffen de stadskinderen ficante regressiecoëfficiënten gevonden wor-den. Maar ook hier zijn de resultaten teleur-stellend: van de tien regressiecoëfficiëntenwaren er slechts drie significant. Er is dus wei-nig steun voor de hypothese dat agressie zoukunnen leiden tot het vaker naar agressieveprogramma's kijken. In Tabel 3 staan de correlaties tussen kijk-frequentie en agressie vermeld. De correlatiesmet kijkfrequentie lijken sterk op die welkebetrekking hebben op

het kijken naar geweld.Ook voor de multiple regressie-analysesmaakte het nauwelijks enig verschil of het kij-ken naar geweld dan wel de kijkfrequentie(d.w.z. de mate waarin naar agressieve en pro-sociale programma's wordt gekeken) wordtingevoerd. Dit is niet verbazingwekkend ge-zien de zeer hoge correlatie tussen de kijkfre-quentie en het kijken naar geweld. In feitebleken we niet in staat de invloed van het kij-ken naar geweld te scheiden van de invloedvan kijkfrequentie. De gegevens uit de anderelanden lijken deze bevinding te ondersteunen.De correlaties tussen agressie aan de ene kanten het kijken naar geweld en kijkfrequentieaan de andere kant zijn van dezelfde orde. Eris evenveel steun voor de hypothese dat televi-siekijken tot agressief gedrag leidt, als voor dehypothese dat het kijken naar geweld totagressief gedrag leidt. 3.2 Televisiekijken en prosociaal gedragWat betreft prosociaal gedrag werden er geensignificante positieve

verbanden gevondentussen het kijken naar prosociale voorbeeldenop de televisie en prosociaal gedrag. De corre-laties schommelden rond nul en waren eerdernegatief dan positief Dit komt overeen metbevindingen van Sprafkin en Rubinstein(1979). Dit resultaat is niet zo vreemd wanneermen bedenkt dat het kijken naar prosociaalgedrag gemiddeld .90 correleerde met het kij-ken naar geweld. Kinderen die veel prosocialevoorbeelden hadden bekeken, zagen ook veelagressieve: ze keken eenvoudig vaak televisie. Het was de bedoeling om het effect vast testellen van het kijken naar agressief en proso-ciaal gedrag op de televisie op zowel prosocia-al als agressief gedrag. Vanwege de combina-tie van prosociaal en agressief gedrag intelevisieprogramma's bleek het echter onmo-gelijk de afzonderlijke invloeden van dezevariabelen vast te stellen. De hoge correlatietussen het kijken naar agressieve en prosocialemodellen maakte het bovendien

moeilijk ompartiële correlaties of correlaties tussen ratio-scores te berekenen, zoals Sprafkin en Rubin-stein deden. Bij de berekening van een partiëlecorrelatie blijft er te weinig onverklaarde va-riantie over. Er wordt in feite kijkfrequentiegemeten. Daarom is het alleen mogelijk iets tezeggen over de relatie tussen prosociaal ge-drag en kijkfrequentie. 3.3 Intennediërende variabelenWanneer een variabele significant correleertmet agressie en het kijken naar geweld, kan hijeen intermediërende rol spelen. Intelligentie en schoolprestaties: De enigevariabelen in het Nederlandse onderzoek diezowel significant correleerden met agressie alsmet het kijken naar geweld en kijkfrequentie,waren intelligentie én schoolprestaties. Wijvonden dat er voor jongens significante, nega-tieve correlaties bestonden tussen intelligentie 382 Pedagogische Studiën ?



? Tabel 4 Correlaties met de (indicatoren voor) intelligentie agressie kijken kijkfrequentie realiteitswaarde agressie NederlandIntelligentie: identificatieTV figuren jongens -.45*&quot; -.28* -.24* — -.20-1- meisjes -.12 -.09 -.21 -.20 -.27* schoolprestaties: jongens -.41*** -.30** -.27* — -.25* meisjes -.06 -.10 -.19 -.14 -.16 Finland alle kinderen -.20*** -.21*** -.04 -.16* -.20** Polen jongens -.17-H .17 + # # ## -.19* meisjes -.13 .22* ## ## — U.S.A. jongens -.40*** -.25** -.21** -.39*** -.19* meisjes -.38*** -.11 -.17* -.21* — + p<.10, *p<.05, **p<.01, ???p<.001 — Deze correlaties zijn laag en niet significant# # Deze gegevens worden niet vermeld.verdere opmerkingen: - Nederland en Polen: gemiddelde score voor de driejaren. - In Israël was er slechts één relevante correlatie: .28 met agressief gedrag (voor de stadskin-deren) - U.S.A.: de gemiddelde score voor de eerste twee jaren - Finland en Israël: het is niet duidelijk welke gegevens dit zijn.

enerzijds en agressie en het kijken naar geweldanderzijds. Voor de meisjes wezen de correla-ties in dezelfde richting. De intelligentie van dekinderen vormde daarom een belangrijke in-termediërende variabele (Tabel 4). Ook in deU.S.A. en Finland correleerden de indicatorenvoor de intelligentie significant met agressie enhet kijken naar geweld. Voor Polen kan eenanaloge trend worden waargenomen. Hel ver-gelijken van de data is echter moeilijk, omdatin de andere landen vaak indicatoren voor deintelligentie werden gebruikt. Om de sterkte van het intermediercnde ef-fect te bepalen werd de partiële correlatieberekend lussen het kijken naar geweld enagressie, gecorrigeerd voor intelligentie. Decorrelatie tussen agressie en het kijken naargeweld bleek voor de jongens in het eerste jaarte dalen van .30 tot .26, in het tweede van .39tot .28 en in het derde van . 19 tot .09. Voor demeisjes werd nauwelijks enig verschil gevon-den. In de

Amerikaanse resultaten zal onge-twijfeld ook een daling plaatsgevonden heb-ben. Wij schatten dat er daar na correctie voorschoolprestaties een daling optreedt van .23tot. 15. Voor de meisjes was deze daling gerin-ger, namelijk .25 tot .23. Intelligentie verklaartniet alle gemeenschappelijke variantie, maarhet speelt zowel in Nederland als in de U.S.A.wel een intermcdicrende rol. Identificatie met televisieniodellen: De iden-tificatie met televisiemodellen hing duidelijksamen met het kijken naar geweld op de televi-sie, in die zin dal kinderen die veel keken, zichmeer met de modellen identificeerden en viceversa. Er werd geen significante relatie gevon-den tussen identificatie met televisiemodellenen agressie, hoewel er wel een lage correlatiewerd gevonden tussen agressie en identificatiemet dc specifiek agressieve modellen. Dit laat-ste komt overeen met de gegevens uit dcandere landen, waar ook gevonden werd datidentificatie met

agressieve televisiemodellensamenhangt met een hogere agressie. In dezelanden werd echter ook een significante corre-latie gevonden tussen agressie cn identificatiemet alle televisiemodellen. Dit verzwakt hetidee dal het de agressie van hel televisiemodelis, die van belang is. Pedagogisclie Studiën 383



? Identificatie speelt in Nederland nauwelijkseen intermediërende rol. Voor de andere lan-den worden de correlaties tussen identificatieen televisiekijken slechts sporadisch vermeld.Op basis van de beschikbare gegevens magmen veronderstellen dat identificatie een inter-mediërende rol speelt bij de jongens in deU.S.A. Realiteitswaarde: In Nederland en in bijnaalle andere landen werden er geen significantecorrelaties gevonden tussen de realiteitswaar-de en agressie. De enige uitzondering vormdende Amerikaanse jongens (r = .22; p<.01). Derealiteitswaarde lijkt daarom over het alge-meen geen intermediërende rol te spelen. Fantasiegebruik: In Nederland werd zowelvoor de jongens als voor de meisjes een signifi-cante correlatie gevonden tussen het fantasie-gebruik en het kijken naar geweld, in die zin,dat kinderen die hoger scoren op de fantasie-schaal, vaker naar de televisie kijken. Decorrelaties met agressie waren echter niet sig-nificant.

Fantasiegebruik speelde dus in Ne-derland geen intermediërende rol. Wat deandere landen betreft werd alleen in Australiëvoor de jongens een significante correlatie ge-vonden tussen agressieve fantasie enerzijds enagressie (r = .26,p < .01) en het kijken naar ge-weld (r= .28;p< .01) anderzijds. In de overigelanden leek fantasiegebruik dus ook geen in-termediërende rol te spelen. Samenvatting van de intermediërende varia-belen: In Nederland, maar ook in de U.S.A. enFinland is intelligentie een intermediërendevariabele. In Nederland werden er, afgezienvan intelligentie, verder geen mogelijke andereintermediërende variabelen gevonden. 3.4 Lisrelmodel voor agressief gedragOm na te gaan in hoeverre het kijken naargeweld op televisie tot agressief gedrag zoukunnen leiden, is met behulp van de LISREL-techniek (Jöreskog & Sörbom, 1978,1984) eenmodel getoetst waarin agressie, televisiekij-ken, intelligentie en strafgedrag als variabelenwaren

opgenomen (Figuur I). Strafgedragwas de enige relatief betrouwbare ondermaatdie significant correleerde met het agressievegedrag van het kind. In dit korte bestek kun-nen de resultaten slechts summier wordenbehandeld (zie Wiegman e.a., 1986). Voor de jongens vormde het model eenplausibele representatie van de data(chi2= 18.11, df=ll, p = .08). De padcoëffi-ciënten die agressie uit het kijken naar geweldvoorspelden, waren alle niet significant. Eenmodel, waarin deze paden van televisiekijkennaar agressie waren weggelaten (geen-effect-model), bleek even plausibel (chi^ = 20.56,df= 14, p = .ll). Wanneer intelligentie ondercontrole gehouden wordt, blijft er dus weinigsteun voor de hypothese dat het kijken naargeweld bij jongens tot agressie leidt of vice ver-sa. Voor de meisjes vormde het model uitFiguur 1 eveneens een plausibele representatievan de data (chi^ = 14.97, df = 11, p =. 18). Designificante padcoëfficiënten voor de voor-spelling

van agressie uit het kijken naar geweldvormden geen aanwijzing voor de hypothesedat het zien van geweld tot agressie zou leiden.We vonden namelijk dat een model waarinwerd aangenomen dat agressie zou leiden tothet kijken naar geweld, ook een plausibelerepresentatie van de data vormde(chi^ = 10.43, df = 11, p = .49). Hier werden ereveneens significante padcoëfficiënten gevon- 384 Pedagogische Studiën ?



? den. Een model waarin werd aangenomen dater geen effect was, was niet acceptabel(chi2 = 25.91, df=14, p = .027). Intelligentieverklaart voor de meisjes dus niet de hele rela-tie tussen agressie en het kijken naar geweld.Er is echter geen duidelijkheid over de richtingvan het effect. Een andere mogelijkheid is dateen variabele die niet in het model is opgeno-men, een rol speelt. 4 Discussie Het primaire doel was na te gaan in hoeverrehet kijken naar geweld op de televisie totagressief gedrag zou kunnen leiden. In onsonderzoek werd een significante positieve cor-relatie (voor jongens gemiddeld r = .22 en voormeisjes /- = .24) gevonden tussen agressie enhet kijken naar geweld op de televisie. Er werdechter eveneens gevonden dat het kijken naargeweld nauw samenhangt met kijken naar detelevisie in het algemeen (r= .93), dus inclusiefprosociale programma's. Kinderen die veelnaar agressieve programma's kijken, staanook veel

bloot aan prosociale televisiebeelden;deze beelden mogen niet geïsoleerd van elkaarworden beschouwd. Deze kinderen kijken inprincipe naar alles. Vanwege deze sterke sa-menhang is het de vraag of het werkelijk hetkijken naar geweld is dat zou kunnen leidentot agressief gedrag, of dat het de televisiekijk-frequentie in zijn algemeenheid is die samen-hangt met agressie. Om na te gaan of het kijken naar geweld opde televisie tot agressief gedrag leidt, zijn mul-tiple regressie-analyses verricht. Hierbij werdhet agressief gedrag in het derde jaar voor-speld uit het kijken naar geweld, waarbijgecontroleerd werd voor het agressieve gedragin het eerste jaar. Gevonden werd dat het kij-ken naar geweld geen significante voorspellervan agressief gedrag was. Er werd eveneenseen multiple regressie-analyse uitgevoerd,waarbij het kijken naar geweld in het derdejaar voorspeld werd uit agressie, terwijl ergecontroleerd werd voor het kijken

naar ge-weld in het eerste jaar. Voor de jongens was deregrcssiecoëfficiënt voor agressief gedrag nietsignificant, maar voor de meisjes wel. Opgrond van de bovengenoemde resultaten kun-nen we dan ook concluderen dat de resultatenweinig steun bieden aan de hypothese dat hetkijken naar geweld op televisie leidt tot agres-sief gedrag. Met betrekking tot de intermediërende varia-belen vonden we dat er voor jongens tweevariabelen waren die gerelateerd waren metagressief gedrag en de frequentie waarmee zenaar de televisie kijken. Dit waren de intelli-gentie en de schoolprestaties, die onderlingnauw samenhangen. Wij constateerden dat in-telligente jongens significant minder televisie-kijken en dus ook weinig agressie zien, terwijlintelligente kijkers ook minder agressie verto-nen. Voor meisjes wijzen de correlaties indezelfde richting. Voor fantasiegebruik enrealiteitswaarde waren de verbanden metagressie niet significant.

Intelligentie en schoolprestaties kunnendaarom een intermediërende rol spelen in derelatie tussen agressie en het kijken naar ge-weld, en werden in een LISREL-model (Jöres-kog en Sörbom, 1978, 1984) ondergebracht.De resultaten van de toetsing van dit modelmaakten duidelijk dat, wanneer intelligentieonder controle gehouden werd, er voor de jon-gens weinig ondersteuning was voor de hypo-these dat het kijken naar geweld tot agressiefgedrag zou leiden of vice versa. Voor de meis-jes bleek intelligentie niet volledig de samen-hang tussen agressief gedrag en het kijkennaar geweld te kunnen verklaren. Het was ech-ter niet duidelijk of de blootstelling aangeweld op de televisie tot agressief gedrag, danwel dat agressie tot het kijken naar geweld zouleiden. Een andere vraag is in hoeverre het kijkennaar prosociaal gedrag zou kunnen leiden totprosociaal gedrag. De resultaten maakten dui-delijk dat prosociaal gedrag niet

positiefsamenhangt met het kijken naar prosociaalgedrag op de televisie. Wij nemen aan dat dit(mede) te wijten is aan de hoge samenhang tus-sen het kijken naar prosociaal gedrag engeweld op de televisie, wat het moeilijk maaktde twee variabelen te onderscheiden. De rela-tie tussen televisiekijken en prosociaal gedragis complex, omdat kinderen tegelijkertijd zo-wel geweld als prosociaal gedrag waarnemen.Theoretisch is dit van groot belang, want van-uit de sociale leertheorie zou er alleen vanmodeling sprake kunnen zijn, wanneer hetdieet min of meer zuiver is. Wij vonden dus nauwelijks enige ondersteu-ning voor onze hypothese dat agressief enprosociaal gedrag van de televisie overgeno-men worden. Onze resultaten vertonen sterkeovereenkomsten met de resultaten in de ande- 385 Pedagogische Studiën ?



? re landen die participeerden in het onderzoek,namelijk Australië, Finland, Israël, Polen ende U.S.A. Ook daar werden positieve relatiesgevonden tussen agressie en het kijken naargeweld. Maar, net als in Nederland, verdwe-nen de meeste significante relaties tussen hetkijken naar geweld en agressief gedrag na cor-rectie voor het beginniveau van agressie. En,net als in Nederland, waren de meeste regres-siecoëfficiënten voor de voorspelling van hetkijken naar geweld uit agressief gedrag nietsignificant. Er was dus bijna geen steun voorde stelling dat het kijken naar geweld op detelevisie tot agressief gedrag zou leiden nochvoor de stelling dat agressief gedrag tot het kij-ken naar geweld aanleiding zou geven. Ondanks de geringe steun voor een causaalpad in de één of andere richting, hebben Hues-mann en Eron deels hun oorspronkelijke uit-gangspunt verlaten in die zin dat zij niet alleenmeer stellen dat agressieve

televisiebeeldenagressieverhogend werken, maar dat omge-keerd ook agressief gedrag ertoe kan bijdra-gen dat de kinderen meer naar agressievetelevisiescenes kijken. Hun unidirectionele hy-pothese heeft dus plaats gemaakt voor eenbidirectionele benadering. Zij menen datdaarvoor op grond van de resultaten in de ver-schillende landen aanwijzingen bestaan, hoe-wel slechts enige resultaten als zodanig zijn teinterpreteren. Wanneer we Tabel 2 bekijken,blijkt deze ondersteuning relatief zwak. De-zelfde conclusie werd door Freedman (1984)getrokken. In een review waarin hij een artikelvan Huesmann (1982) over de Amerikaanseresultaten besprak, concludeerde hij dat hetonderzoek alleen aantoonde dat er een relatiebestond tussen televisiekijken en agressief ge-drag over een periode van twee jaar. Deresultaten gaven geen ondersteuning voor eencausale relatie. Het enige dat duidelijk werd,was dat de twee variabelen gerelateerd

waren.Hetzelfde geldt voor het onderzoek van Mi-lavsky, Kessler, Stipp en Rubens (1982).Milavsky e.a. verrichtten een longitudinaalonderzoek om de invloed van agressieve tele-visie modellen op agressief gedrag bij kinderente onderzoeken en kwamen, net als wij, tot deconclusie dat er nauwelijks enige steun wasvoor een causale relatie tussen het kijken naaragressieve televisiemodellen en een blijvendetoename van agressief gedrag. Het blijft de vraag waarom er in ons onder-zoek geen positieve causale verbanden tussenhet kijken naar geweld en agressief gedragworden gevonden. Huesmann en Eron had-den kennelijk geen twijfels omtrent het designvan hun onderzoek. Toch is er voldoendereden om de instrumenten en het design naderte beschouwen. Ten eerste doet de geringebetrouwbaarheid van de instrumenten uit hetouderinterview, maar ook die van een aantalinstrumenten uit het kinderinterview de vraagrijzen of het design van het

onderzoek en deinstrumenten inderdaad correct waren. Tentweede is er eveneens gegronde reden om die-per in te gaan op de mogelijkheid dat er eenderde, onderliggende factor is, die de relatietussen het kijken naar geweld en agressiefgedrag zou kunnen verklaren. Dit is een me-thodologisch probleem dat inherent is aan eendergelijk correlationeel onderzoek. Intelligen-tie kan bijvoorbeeld een dergelijke rol spelen.Maar het hoeft niet de intelligentie zelf te zijn.Het is mogelijk dat er andere factoren zijn dieeen verklaring bieden voor de samenhang tus-sen intelligentie, agressief gedrag en het kijkennaar de televisie. Intelligentie kan bijvoor-beeld een indicator zijn voor wat wel hetsociaal-cultureel klimaat genoemd wordtwaarin het kind opgroeit (Neuman, 1982). Ditklimaat kan dan de gemeenschappelijke factorvormen. Veel van de relaties die in ons onder-zoek en dat van anderen zijn gevonden, latenzich verklaren door intelligentie als een indica-tor

voor het culturele, opvoedkundige klimaatop te vatten. Ook de morele ontwikkeling zoueen onderliggende factor kunnen vormen in derelatie tussen agressief gedrag en televisiekij-ken. De morele ontwikkeling hangt immersnauw samen met intelligentie (Kohlberg,1969). Het feit dat na een statistische correctievoor intelligentie nog een deel van de gemeen-schappelijke variantie niet wordt verklaard,kan te wijten zijn aan het feit dat intelligentiede onderliggende factor niet geheel represen-teert, of aan het feit dat er andere intermedic-rende variabelen zijn. Het ziet er naar uit datde relatie tussen televisiekijken en agressief ge-drag complexer is dan Huesmann en Eronwillen toegeven. Er is nog een derde, veel belangrijker, redenom het design van het onderzoek te betwijfe-len. De vraag is namelijk wat er met deverschillende kijkvariabclen wordt gemeten.In ons onderzoek maakte het geen verschil ofde relaties geanalyseerd werden tussen ener-zijds

agressief gedrag en anderzijds het kijken 386 Pedagogische Studiën ?



? naar geweld, de kijkfrequentie of zelfs het kij-ken naar prosociaal gedrag. Milavsky e.a.(1982) merkten eveneens op dat &quot;measures ofviolent television content do not have a consis-tently stronger relationship than do measuresof nonviolent exposure&quot;. Op basis van desociale leertheorie zou men echter wel ver-wachten dat de correlaties met het kijken naargeweld hoger zijn dan de correlaties met dekijkfrequentie. Het zou dan namelijk de agres-sieve inhoud van de modellen zijn, die dekinderen ertoe aanzet het agressieve gedragover te nemen en niet de kijkfrequentie zelf.De resultaten van het onderzoek geven echtergeen aanwijzing voor een dergelijk verschil envormen hiervoor geen ondersteuning. Waar-schijnlijk geven alle kijkvariabelen slechts eenindicatie voor de frequentie waarmee het kindnaar de televisie kijkt. Het ontbreken van empirische steun zet ons erechter niet toe aan te twijfelen aan ons oor-spronkelijke

uitgangspunt dat agressieve enprosociale televisiemodellen een bron van in-spiratie vormen voor agressief en prosociaalgedrag. We zoeken de verklaring voor het ont-breken van voldoende empirische steun in demethodologische beperkingen van het survey-onderzoek zelf. We vragen ons af of het moge-lijk is in een dergelijk longitudinaal veldonder-zoek de invloed van de 'onafhankelijke'variabele voldoende te isoleren (zie ookFreedman, 1984). Kinderen die veel agressiezien, kijken vaak naar de televisie en wordendaarom ook relatief vaak blootgesteld aanprosocialc modellen. Bovendien blijken kin-deren die vaak agressief gedrag vertonen ennaar geweld op de televisie kijken, over hetalgemeen ook minder intelligent te zijn cn opschool slechtere prestaties te leveren. Dit il-lustreert nog eens hoe kijkgedrag, agressie enprosociaal gedrag een onderdeel vormen vaneen groter conglomeraat van gedragingen,waarin het moeilijk is de

invloed van apartecategorieën variabelen te onderscheiden. Hetis waarschijnlijk alleen bij een laboratori-umexperiment mogelijk om de verschillendeinvloeden voldoende te isoleren en manipule-ren. Bij dergelijke laboratoriumexperimentenis de stimulerende werking van agressievevoorbeelden op agressief gedrag duidelijkaangetoond (Andison, 1977; Wiegman, 1978;1983). Er lijkt daarom voldoende ondersteu-ning te bestaan voor de hypothese dat detelevisie de mogelijkheid heeft om agressief ge-drag te vermeerderen. De vraag blijft echterhoe langdurig dit effect is; deze vraag laat zichin een laboratoriumexperiment namelijk nietof nauwelijks beantwoorden. Door de com-plexiteit van de situatie zal ons inziens ook eensurvey of veldexperiment hierop geen af-doend, ondubbelzinnig antwoord kunnen ge-ven. Noot 1. In de paragraaf Resultaten zullen alleen dieresultaten genoemd worden die significante ef-fecten opleverden. Als er in

de vergelijking eenland niet genoemd wordt, betekent dat dus dater in het betreffende land geen significant effectwerd gevonden. Literatuur Ahammer, I. M., J. P. Murray, Kindness in the Kin-dergarten: The relative influence of role playingand prosocial television in facilitating altruism.International Journal of Behavioral Development,1972,2, 133-157. Andison, F.S., TV violence and viewer aggression:A cumulation of study results 1956-1976. PublicOpinion Quarterly, 1977, 41, 314-331. Bandura, A., Social foundations of thought and ac-tion. Englewood Cliffs N.J.: Prentice Hall,1986. Bryan, J. H., M. A, Test, Models and helping: Natu-ralistic studies in aiding behavior. Journal ofPersonality and Social Psyclwlogy, 1967, 6, 400-407. Comstock, G., New emphases in research on theeffects of television and film violence. In: E. L.Palmer, A. Dorr (Eds.), Children and the faces oftelevision: Teaching, violence. selling. New York:Academie Press,
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