
 

Arbeidsvoldoening van operators : het model van Hackman
and Oldham nader beschouwd
Citation for published version (APA):
Foeken, H. J. (1979). Arbeidsvoldoening van operators : het model van Hackman and Oldham nader
beschouwd. (Technische Universiteit Eindhoven. Fac. der Bedrijfskunde. : rapport). Technische Hogeschool
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1979

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/0fd880c2-2ee8-4177-b299-334b075844ba


ArbeidsVoldoening van operators: het model van Hackman and 

Oldham nader beschouwd. 

~ 
H.J. Foeken 

Afdeling der Bedrijfskunde, Technische Hogeschool Eindhoven 

/ 

IU/tt technis h . c e unlversiteit eindh oven 

c~ntra.al boekenm· .. 
Pastbus 90159 agazl/n 
5600 RM Elndh Intern adres 
T oven Hoofdgebouw 
.el. (040) 24725 24 -2 

Dit werk uiterlijk terugbe20rg ~"'. ,,"' g,"m".ld. d.rum I . 

I 

03 (" EP ZGG4 I J, . 

~ -

EN 

gman 



1. In J e i ding 

Tevredenheid en onvrede met het werk vormen voor vele, zo nlet aIle 

mensen een belangrijke bijdrage aan het pJezier, dan weI de ohvrede 

met hun hele bestaan. Arbeidsvoldoening en -onvrede worden veroorzaakt 

door beJoning, promotie-mogelijkheden en arbeidsomstandigheden ener

zijds, en het werk zelf (zelfstandigheid, ruimte, afwisseling) ander

zijds. Welke van deze twee groepen faktoren domineert hangt af van 

het soort werk, en van de mensen die dat werk doen. Voor overzichten 

over de uitgebreide literatuur in deze verwijzen we naar Nord (1977), 

Thurman (1977), Weaver (1976), Blanchard (1975), Fraser (1978) en 

\·Jhi tehi II (1976). 

In verschillende publ ikaties is er op gewezen dat onevenredig veel 

onderzoek naar de invloed van het werk op arbeidsvoldoening is ver

richt in massafabrikage werkplaatsen (Cherns, 1975; Susman, 1972). 

De omstandigheden in de procesindustrie verschillen hiermee sterk. 

Vergeleken met arbeiders in de massafabrikage hebben operators veel 

(beslissings- en bewegings-) ruimte; ruime en globale opdrachten; een 

baas die dicht bij ze staat, met een participatieve stijl van leiding

geven (Garde]], 1977; Vamp]ew, 1973; Susman, 1970). 

Het doel van het door ons uitgevoerde onderzoek is, elders gevonden 

verbanden te onderzoeken op hun geldigheid voor een specifieke groep 

mensen en funkties. 

Vanuit een oogpunt van "humanisering" zijn er merkwaardige tegen

strijdigheden in het werk van operators: 

- ze hebben betrekkel ijk schoon en meestal niet inspannend werk, iets 

wat als positief wordt beschouwd; 

- ze hebben weinig kontakt met hetgeen ze maken - negatief; 

- ze hebben veelal weinig inzicht in hun eigen bijdrage aan het pro-

duktiegebeuren - negatief; 

- ze hebben ruime opdrachten en veel vrijheid - positief; 

- ze staan dicht onder hun baas, die participeert - positief. 

(Bright, 1958; Crossman, 1960; COP 1967; Dirken, 1970; Blauner, 1964; 

Mann and Hofman, 1960; Sadler, 1968; Vamplew, 1973; Davis, 1962). 
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Door de grote verschilJen in taak tussen operators en veel andere 

werknemers is het een hache I ijke zaak resultaten van onderzoek bij 

een groep zonder meer van toepassing te verklaren op een andere 

groep. 

Theoretisch model 

We hebben het model van Hackman and Oldham (1975) gekozen als leidraad 

bij ~ns onderzoek. Dit model steekt gunstig af bij aIle andere wat 

betreft de mate van formalizering: het is mogelijk uit het model vele 

toetsbare hypothesen af te leiden. Dat die hypothesen niet altijd 

worden bevestigd doet weinig af aan de kwaliteit van het model als 

voedingsbodem voor verder onderzoek. Het model is ook om een geheel 

andere reden de moeite van het bestuderen waard: de opstellers komen 

vanuit de "taakkenmerk-school" (Turner en Lawrence, 1965) tot een I ijst 

van essentiele taakkenmerken die er vrijwel hetzelfde uitziet als de 

opsomming waartoe onderzoekers uit de sociotechniek komen (Hackman and 

Oldham, 1976; Rousseau, 1977). 

We zullen het model in het kort bespreken, en vervolgens op een aantal 

punten kritiek formuleren. 

Het model onderscheidt drie klassen van verschijnselen, nl. kern

dimensies van een taak, psychologische toestanden van een taakuitvoerder 

en persoonlijke en zakel ijke resultaten (outcomes). De elementen van de 

drie klassen en de relaties tussen de klassen worden door de auteurs 

aangegeven met onderstaand schema. 

~ "critical" ---). 
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Vol gens het model moeten de drie psychologische toestanden geakti

veerd zijn voor er resultaten behaald kunnen worden: een taak die 

wordt waargenomen als zeer zinvol en zeer verantwoordelijk maar waarin 

de taakuitvoerder geen kennis van de resultaten van zijn handelen heeft 

kan niet tot tevredenheid of een goede prestatie lei den. Voor andere 

kombinaties van psychologische toestanden gelden overeenkomstige rede

neringen. 

Hackman and Oldham nemen aan dat de verschillende kerndimensies de. 

door de pijlen aangegeven relaties vertonen met de psychologische toe

standen. In de taak aanwezige afwisseling, identiteit en belangrijk

heid leiden dus aIle drie tot de psychologische toestand: waargenomen 

zinvolheid; zelfstandigheid als kenmerk van een taak leidt tot ervaren 

verantwoordelijkheid en terugkoppeling tot ervaren kennis van de resul

taten. 

De auteurs hanteren een getal, de Motivating Potential Score (MPS), om 

de mate uit te drukken waarin een taak er toe zal leiden dat er bij de 

taakuitvoerder een (hoge) positieve interne motivatie ontstaat tot het 

verrichten van dat werk. 

De formule voor de MPS luidt: 

MPS [ afwisseling + identiteit + belangrijkheid] If t d' h 'd t k I' = 3 x ze s an Ig el x erug oppe Ing 

Het model is in essentie een S-O-R model: baankenmerken (stimulus) worden 

door een persoon (0) waargenomen en geevalueerd, waardoor en waarna ze 

die persoon er toe brengen gedrag te vertonen (bv. zijn tevredenheid 

met die baan uit te spreken). 

We zullen aan de hand van dit S-O-R schema het model bespreken. 

a) Stimulus. Het waarnemingsproces dat uiteindelijk leidt tot een reaktie 

begint met een signaal uit de buitenwereld. Waaruit dat signaal be

staat is moeilijk precies te zeggen. Hackman and Oldham noemen een 

aantal taakkenmerken (kerndimensies) die van belang zijn voor het 

motiverende van die taak. Door talloze auteurs zowel uit de socio

techniek als uit de "taakkenmerk-school" worden dezelfde of sterk 

overeenkomstige kenmerken genoemd (bv. Cooper, 1973; Rousseau, 1977; 

Pierce and Dunham. 1976). De dimensionaliteit van die kenmerken is 

op twee manieren onderzocht: met behulp van faktoranalyse en door 

hantering als voorspellers van tevredenheid in een regressiemiddel. 
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In het overgrote deel van aIle onderzoek worden de taakkenmerken: 

zelfstandigheid, afwissel ing, belangrijkheid, identiteit, terugkoppe

ling en sociale kontakten gehanteerd. 

Hackman and Oldham hanteren voor de MPS een kombinatieregel met 

multiplikatieve en additieve operaties op de samenstellende variabelen. 

Zij hebben de voorspellende waarde onderzocht van een aantal andere 

kombinatieregels, waaronder uitsluitend multiplikatieve en uitsluitend 

additieve, en vonden voor aIle regels een ongeveer even grote voor

spellende kracht (korrelatie met tevredenheid) (Hackman and Oldham, 

1976). Het feit dat aIle kombinatieregels een even goede voorspell ing 

van het kriterium geven, I ijkt ons een sterke aanwijzing te zijn voor 

het bestaan van interakties tussen de kerndimensies. 

Sims et al (1976), Hackman and Oldham (1975) en Stone and Porter (1975) 

vonden met faktoranalyse zes tamelijk onafhankelijke variabelen, nl. 

afwisseling, identiteit, beJangrijkheid, zelfstandigheid, terugkoppe-

1 ing en kontakt met anderen. Cooper (1973), Rousseau (1977) en 

Dunham (1976) vonden vrij sterk verbonden variabelen. Het grootste dee! 

van de variantie kwam bij Cooper en Dunham op rekening van een grote 

globale faktor die ze resp. afwisseling en komplexiteit noemden. 

Een moge!ijke oplossing uit deze problematiek wordt gesuggereerd door 

Pierce and Dunham (1976) die von den dat de dimensionaliteit van rele

vante taakkenmerken sterk varieert met soort werk. 

Hackman and Oldham en aIle auteurs die Hackman and Oldham's model 

toetsen laten aan de kerndimensies door de taakuitvoerder zelf een 

dit een bedenkelijke kontaminatie: 
~--"-,.,, .. --. 

er is geen enkele garantie dat de taakuitvoerder objektief waarneemt. 

Als hij subjektief waarneemt geeft zjjn "beschrijvinglt van de taak

kenmerken aIleen maar een andere formulering van zijn tevredenheid. 

Hackman and Oldham (1975) verdedigen deze procedure door te wijzen op 

de korrelaties tussen het oordeel van een onderzoeker, de taakuitvoerder 

en zijn baas over de kerndimensies van een baan: deze korrelaties bleken 

in hun onderzoek rond .60 te liggen. Hackman and Oldham trekken hieruit 

de konklusie dat de verschillen klein zijn en dat het dus geoorloofd 

is te volstaan met het oordeel van de taakuitvoerder. Gezien de metho

dologische belangen die op het spel staan vinden wij de gerapporteerde 

waarden te laag om af te zien van het gebruik van objektieve maten. 
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In hun artikel bespreken de auteurs (op.cit, p. 169) de voor- en nadelen 

van de gevolgde handelwijze. Hun argument veer subjektief meten (taakult

voerder kent zelf een schaalwaarde toe) is, dat tevredenheid en prestatie 

vee1 meer, of uitsluitend worden bepaald door de pepceptie van een taak 

dan door de "objektieve" kenmerken, wat dat dan ook zijn moge. 

Hackman and Oldham erkennen dat het voor veranderingsprojekten riskant 

is aileen op die perceptie af te gaan: taakuitvoerders zouden om aller

lei redenen wei eens een vertekend beeld van hun taak kunnen hebben of 

geven. In dat geval, stellen zij, is opvoeding geboden, en niet ver

andering van de taak. Uit het vergelijken van de schaalwaarden van taak

uitvoerders, hun baas en de onderzoekers zelf menen de auteurs te kunnen 

afleiden in hoeverre er sprake is van ernstige vertekening van het beeld. 

Wij vinden dit een inconsequente handelwijze: in het model spelen objek

tieve taakkenmerken de rol van stimulus, die leidt tot subjektieve toe

standen. Die subjektiviteit "naar voren halen", zoals de auteurs doen, 

is het model verzwakken. Daar komt bij dat ingrepen in de taak, die 

leiden tot een verandering van de taakkenmerken toch altijd gebaseerd 

zullen moeten zijn op objektieve gegevens: over de ingreep moet met vele 

mensen worden onderhandeld, er moeten plannen worden gemaakt, enz. Wij 

zien nlet in dat dit veranderingsproces kan plaatsvinden als er aileen 

maar subjektieve gegevens aangaande de taken zijn. 

b) Pepsoon. Het model neemt bepaalde mechanismen aan: bepaalde taakken

merken leiden tot bepaaJde psychologische toestanden. Een voorbeeld: 

terugkoppeling vanuit de taakuitvoering (S) leidt tot kennis over de 

prestatie en de resultaten daarvan. Deze psychologische toestand ver

schaft die taakuitvoerder een prettig gevoel (R) en stelt hem in staat 

zijn werk goed te doen (R). 

Hackman and Oldham geven niet voldoende duidelijk aan waaruit ze het 

bestaan van juist deze psychologische toestanden afleiden. In principe 

zouden het er meer of minder of andere kunnen zijn. 

Bij empirische toetsing van het model bJ ijkt tel kens weer dat de klassen 

variabelen een duidelijke rol spelen in de voorspelling van tevredenheid, 

maar dat de veponderstelde verbanden tussen en binnen de klassen niet 

aantoonbaar zijn (Hackman and Oldham, 1975; Hackman and Oldham, 1976; 

Klein, 1977; Wall, Clegg and Jackson, 1978). In de verschillende onder

zoeken is op twee manieren evidentie voor het model verzameld: met 

multipele regressie en met padanalyse. 
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a) De muUipele regressieteehniek is door aIle auteurs gebruikt om 

te onderzoeken of er een 1)cy·beIAn--£ng in de voorspell ing van tevreden

heid optreedt door als voorspeller niet aIleen taakkenmerken of psycho

logische toestanden te gebruiken, maar beide. Oit bleek bij aIle onder

zoeken het geval: toevoeging van de hele klasse psychologische toestanden 

aan de klasse taakkenmerken (dus 8 i .p.v. 5 voorspellers) en omgekeerd 

(8 i .p.v. 3) gaf een duidelijke toename in de hoeveelheid verklaarde 

variantie. Een nauwkeuriger toetsing van het model met multipele reg res

sie gaat per variabele uit van de door het model gespecificeerde 

variabele uit een andere klasse, en voegt daar de niet-gespecificeerde 

andere variabelen uit die andere klasse aan toe. Een voorbeeld: zelf

standigheid (taakkenmerk) beinvloedt vol gens het model ervaren verant

woordelijkheid (psychologische toestand). Men berekent de multipele 

regressie van beide op tevredenheid. Vervolgens voegt men de beide 

andere psychologische toestanden toe als voorspellers. Volgens het model 

zijn deze niet gerelateerd aan zelfstandigheid; toevoeging van deze 

variabelen in de vergelijking mag dus geen of slechts weinig effekt 

hebben op de hoeveelheid verklaarde variantie. Het blijkt bij aIle 

drie genoemde onderzoeken dat dit weI het geval is. De niet-bijbehorende 

variabelen spelen weI degelijk een rol. Eenvoudig gezegd: depijlen in 

het model kloppen niet. 

b) PadanaZyse. Oit is o.i. voor de toetsing van dit model een betere 

techniek dan regress ie-analyse, omdat met padanalyse de eausaZiteit van 

verbanden kan worden onderzocht. Wall c.s. (op.cit.) onderzochten met 

padanalyse alZe mogeZijke (39) verbanden tussen de variabelen in het 

model; een aantal hiervan voIgt uit de theorie van Hackman and Oldham 

(de pijlen in het model). Het bleek dat een aantal door het model 

veronderstelde verbanden niet bestond, en dat eenaantal niet uit het 

model af te leiden ('Iverboden") verbanden we! bestond. 

Oe resultaten van deze beide manieren van toetsen wijzen in dezelfde 

richting: het enige dat van de O-variabelen (psychologische toestanden) 

gezegd kan worden. is dat er naar aanleiding van de taakkenmerken 

binnen de persoon iets gebeurt. waardoor hij meer of minder tevreden is. 

Wat er binnen de persoon gebeurt is onduidel ijk; het model is ver

minderd in detaillering. 
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Hackman and Oldham veronderstelden dat groeibehoefte (growth need 

strength) als moderatorvariabele optreedt. Oat wil zeggen dat er bij 

mensen met lage en hoge groeibehoefte verschillende verbanden zullen 

bes taan tussen taakkenmerken en tevredenhe i d. De modererende en/of. 

medierende rol van persoonlijkheidsvariabelen is uitgebreid onder

zocht (zie bv. Lawler and Hall, 1970; Wanous, 1974; Oldham, 

1976; Giles, 1977; Batlis, 1978). Groeibehoefte is vermoedelijk een 

van de variabelen die een belangrijke rol spelen (van veel andere is 

de invloed aantoonbaar, doch klein: enkele procenten verklaarde 

variantie). Helaas blijft iedere uitspraak over groeibehoefte specu

Jatief, omdat nlet precies duidelijk is wat Hackman and Oldham daar

onder verstaan. Ook de relatie tussen het begrip, de door hen gekozen 

operationalisatie ervan en andere begrippen en meetprocedures blijft 

onduidel ijk. 

Revisies. Wij hebben naar aanleiding van de resultaten van de drie 

genoemde onderzoeken op enkelc punten wijzigingen aangebracht in het 

model zelf en in de toetsingsprocedure. 

a) Revisie van het model. Onze revisie heeft betrekking op de 

psychologische toestanden. Uit het telkens terugkerende gegeven dat 

de psychologische toestanden als klasse een onmisbare rol spelen, maar 

dat het bestaan van de drie door het model veronderstelde toestanden 

niet erg duidelijk is (onderlinge korrelaties) en ook hun relaties met 

de kerndimensies onduidelijk zijn, trekken wij de konklusie dat de 

psychologische toestanden als klasse fungeren als een soort globale 

ener~ieleverancier, een interne motivator. Om dit te onderzoeken hebben 

we gebruik gemaakt van de vragenlijst van Ford and Borgatta (1970). 

Deze publiceren onder de titel IIsa tisfaction with the work itselfll een 

vragenlijst waarvan de inhoud ons meer doet denken aan een meetinstru

ment waarvan de inhoud ons meer doet denken aan een meetinstrument 

voor motivatie dan voor satisfaktie. De auteurs zijn zelf niet geheel 

duidelijk over de overeenkomst van en het onderscheid tussen beide be

gri ppen. 

(Terzijde: ook in het model van Hackman and Oldham komt het begrip 

"interne motivatiell naast "algemene tevredenheid" voor in de klasse: 

resul taten.) 
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Wij vonden om twee redenen de I ijst van Ford and Borgatta geschikt als 

instrument in ons onderzoek: ten eerste meet de lijst een aantal 

facet ten van intrinsieke motivatie (vinden wij), en ten tweede leek de 

lijst wat betreft formulering, inhoud van de vragen en de antwoordvorm 

geschikt voor de populatie waarvoor wij hem wilden gebruiken. 

Ford and Borgatta rapporteren de resultaten van een clusteranalyse van 

hun vragenl ijst. De benamingen van de clusters in volgorde van grootte 

zijn: 1) het werk zelf is interessant; 2) het werk is geen verspilling 

van tijd en moeite; 3) ik wil vaak meer vrijheid in het organiseren van 

mijn werk; 4) ik heb een redelijke inbreng; 5) de baan geeft mogelijk

heden tot persoonlijke ontplooiing; 6) je weet in de baan waar je aan 

toe bent (feedback); 7) de baas zit er te dicht bovenop; 8) het is niet 

de moeite waard je in te spannen. 

We hebben cluster 1 in het model gehanteerd naast, en in plaats van de 

psychologische toestanden uit het model van Hackman and Oldham. Van 

cluster 1 hebben we 5 vragen met hoge ladingen vertaald; van de overige 

clusters 1 a 3 vragen met hoge ladingen; van cluster 8 geen, wegens de 

o.i. omslachtige formulering. 

Deze revisie van het model betekende automatisch ook een revisie van 

de toetsing: de nieuw geintroduceerde variabelen werden op een andere 

manier gemeten dan de oorspronkelijke variabelen. 

b) Revisie van de toetsing van het modeZ. 

Het voornaamste punt van methodologische kritiek op het model vonden 

wij. zoals we eerder betoogden, de kontaminatie die ontstaat bij sub

jektieve meting van de variabelen die kennelijk objektief bedoeld 

zijn, de kerndimensies. We hebben twee instrumenten ontworpen om een 

minder subjektieve en in ieder geval niet aan de respondent gebonden 

meting van de kerndimensies te krijgen. 

I. Taakkenmerkenl ijst, Tl. 

De taakkenmerken uit het model van Hackman and Oldham zijn beschreven 

in operationele termen, toegespitst op de specifieke taken van operators 

in de procesindustrie. Per funktie hebben we een aanta1 mensen dat het 

werk goed kende gevraagd aan de hand van de Tl dat werk te beschrijven. 
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Per funktie waren behalve de onderzoeker. een tot drie'beoordelaars, 

veelal instrukteurs of chefs. De TL is door ons opgesteld na bestu

dering van het model van Hackman and Oldham, en na een aantal ge

sprekken en bezoeken met en aan operators en kaderleden. 

Bij het gebruik van de TL gegevens hebben we op zowel a priori als 

empirische gronden de "ruwe" TL gegevens gekombineerd tot skores per 

kenmerk (afwisseling, identiteit, enz.). Op deze wijze verkregen we 

objektieve. althans van buiten de waarnemer afkomstige, gegevens over 

de taakkenmerken waarover de taakuitvoerder zich een mening vormt. 

2. Taak Analyse Schalen 

Een aantal, uit de experimentele en testpsychologie afkomstige mense

Jijke trekken (bekwaamheden. vermogens) is in het kader van een groot 

onderzoeksprojekt (Fleishman, 1975) in schaalvorm gebracht (Theotogus 

et.alo, 1970, 1971). Een doel van het projekt was, resultaten van 

onderzoek te kunnen gebruiken voor andere situaties dan waarvan in 

het onderzoek sprake was, door het kombineren van verschillende onder

zoeken. Hiervoor moest men kunnen beschikken over een instrument waar

mee kan worden vastgesteld in welke mate een taak een beroep doet op 

mensel ijke vermogens (bv.: verbaal redeneren, rekenvaardigheid, keuze 

reaktietijd). De taken die operators uitvoeren do en hoofdzakelijk een 

beroep op denkprocessen; het is vooral geestelijke arbeid (Crossman, 

1960; Sadler, 1968). Wij hebben van de oorspronkelijke Task Analysis 

Scales die schalen vertaald (21) die uitsluitend op mentale bekwaam

heden betrekking hebben; de psychomotorische bekwaamheden zijn buiten 

beschouwing gelaten. De schalen zijn onderzocht op betrouwbaarheid en 

val iditeit (Foeken, 1978). We nemen aan dat de Taak Analyse Schalen 

(TAS) voor een groot deel op dezelfde taakkenmerken betrekking hebben 

als de kerndimensie-I ijst van Hackman and Oldham. De redenering daar

achter verloopt als voIgt: een taak die zodanige eisen stelt aan de 

taakuitvoerder dat veel TAS-schalen een hoge skore krijgen, zal vee! 

afwisseling vertonen. Het is niet goed denkbaar dat een taak die bv. 

ve~! verbaal redeneren. vee! patroonherkenning, vee! deduktief 

redeneren enz. vereist. niet afwlsselend is. Het omgekeerde ligt ook 

voor de hand: een taak met veel !age skores op de TAS zal weinlg af

wissel lng bieden. 
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Een zelfde redenering gaat op voor de kerndimensies, identiteit, belang

rijkheid en zelfstandigheid. AIleen de kerndimensie terugkoppeling is 

niet met een dergelijke redenering aan de TAS te relateren. 

We gaan er dus van uit dat de TAS een groot deel meet van wat de kern

dimensie-schaal van Hackman and Oldham zou moeten meten, maar naar onze 

mening niet kan doen. 

Het aantal van 21 schalen binnen de TAS noopte ons er toe enkele samen

vattende maten te konstrueren, in verband met de te verrichten statis

tische bewerkingen. We hebben gekozen voor de gemiddelde skore (de som 

van 21 schaalskores gedeeld door 21), TAS-G en het aantal skores boven 

het schaalmidden, TAS-P genoemd. In de termen van de bovenvermelde 

redenering m.b.t. de overeenkomst tussen kerndimensies en TAS zouden 

deze beide maten dan vooral verband moeten houden met afwisseling (TAS

p) en belangrijkheid/identiteit/zelfstandigheid (TAS-G). 

Uitbreiding van de tevredenheid-meting. 

AanHackman and Oldhamls maten voor tevredenheid met het werk hebben wij 

erenkele toegevoegd: 

1. Om een indruk te krijgen van de konvergerende validiteit van de door 

hen gebruikte maat voor "tevredenheid met het werk" hebben we het 

niet-verbale instrument van Kunin (1955), ook weI bekend als "General 

Motors Faces Scale ll
, toegevoegd. Dat instrument verschilt sterk van 

de maat van Hackman and Oldham, en heeft bovendien als aantrekkel ijk 

kenmerk dat de schaalwaarden van de antwoorden op langs psychofy

sische weg verkregen gelijke afstanden liggen. 

2. Om een goed gebruik te maken van de diagnostische waarde van de JDS, 

by. voor het stellen van prioriteiten in een verbeteringsprojekt, is 

het nodig zo goed mogelijk te weten hoe die tevredenheid per aspekt 

is. In een uitgebreide analyse van de voor-en nadelen van meetmetho

den voor tevredenhe i d vonden \~anous and Lawl er (1973) dat de zoge

noemde (should be - is now) manier van vragen het laagst korreleerde 

met een globale vraag. Op grond van dit gegeven hebben we de I ijst 

van Hackman and Oldham uitgebreid, door bij ieder van de (zeven) 

vragen naar de huidige toestand een tegenhanger te formuleren waarin 

gevraagd werd naar het ideaal van de respondent (hoe vindt U dat ... 

in een baan zou moeten zijn). 
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Toetsing 

De data waaraan de model len zijn getoetst zijn afkomstig van 72 operators 

in 12 verschillende funkties. De funkties kwamen voor in 7 fabrieken bij 

3 bedrijven. 

Voor details over de inhoud van de funkties, de kenmerken van de pro

cessen die de operators moesten regelen en gang van zaken rond het 

onderzoek verwijzen we naar de rapporten over deze deel-onderzoeken 

(Foeken, 1977, 1978 (a, b), 1979,a). 

Met onze toetsing van het model en onze revisie hebben we ons op de 

volgende punten gericht. 

1) DimensionaZiteit. Als het model van Hackman and Oldham juist is, 

zijn de drie door hen veronderstelde psychologische toestanden onaf

hankelijk van elkaar. Als onze veronderstelling juist is dat de psycho

logische toestanden een globale energieleverancier vormen, dan korre

leren ze hoog met elkaar, en met het eerste cluster van Ford and 

Borgatta (in het vervolg F-I ijst genoemd). Bovendien mag de F-lijst 

geen eigen variantie toevoegen aan de voorspelling van tevredenheid 

door de psychologische toestanden; anders gezegd: de multipele korre

latie van de psychologische toestanden met tevredenheid = multipele 

korrelatie van de psychologische toestanden + F-I ijst met tevredenheid = 
multipele korrelatie van de F-lijst met tevredenheid. 

Depsychologische toestanden werken volgens het model konjunktief: pas 

als aile drie een waarde ~ 0 hebben vertoont het produkt een relatie 

met tevredenheid. Een of twee psychologische toestanden mogen dus geen 

(kor)relatie met tevredenheid vertonen. Ais ons alternatief juist is 

(globale energieleverancier veronderstelt een disjunktief, sommerend 

model) dan zullen de psychologische toestanden ieder een relatie met 

tevredenheid vertonen. 

De dimensionaliteit van de kerndimensies zou onderzocht moeten worden 

op overeenstemming met het model.. De door ons ingevoerde alternatieve 

meting van de taakkenmerken leent zich daar helaas niet voor, omdat 

deze gegevens per taak zijn verzameld, en we dus slechts over 12 

waarden beschikken. 
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De dimensional iteit van de kerndimensies, gemeten met de lijst van 

Hackman and Oldham is beschreven in Foeken, 1979c. Gezien onze 

methodologische kritiek bespreken we die hier niet verder. 

2) De mec:hanismen binnen het model, nl. de medierende rol van de 

psychologische toestanden en de veronderstelde relaties tussen taak

kenmerken en psychologische toestanden. 

Het model veronderstelt de invloed van bepaalde taakkenmerken op be

paalde psychologische toestanden. De multipele regressie van een 

vol gens het model bij elkaar horend paar van een taakkenmerk en een 

psychologische toestand op tevredenheid mag, als het model juist is, 

niet veranderen wanneer andere variabelen, taakkenmerken of psycholo

gische toestanden als voorspellers worden toegevoegd. 

Een andere toetsing van de medierende funktie van de psychologische 

toestanden wordt bereikt door nulde orde en partiele korrelatiereke

ning. Medieren de psychologische toestanden, dan verdwijnt het verband 

tussen taakkenmerken en tevredenheid wanneer het effekt van de medierende 

toestand onder kontrole wordt gehouden. Met andere waarden: de partiele 

korrelatie tussen taakkenmerk en tevredenheid, onder konstanthouding 

van de "bijbehorende" psychologische toestand. moet =0 zijn, en in 

ieder geval lager dan de nulde orde korrelatie tussen dat taakkenmerk 

en tevredenheid. 

De beste toetsing van het model geschiedt door een padanalyse. waarin 

het model wordt getoetst als geheel. 

3) Groeibehoefte als moderator. A Is Ilgroe i behoefte" a I s moderator 

werkt op het verband tussen taakkenmerken, psychologische toestanden 

en tevredenheid, dan moeten aIle korrelaties tussen de variabelen in 

deze klassen hoger zijn voor mensen met hoge groeibehoefte dan voor 

mensen met lage groeibehoefte. 

4) Konvel'gerende validiteit Van tevredenheidsmaten. Verschi llende 

maten voor tevredenheid moeten hoog korreleren, en moeten op dezelfde 

manier voorspeld worden door psychologische toestanden en taakken

merken. 
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Resultaten 

1. DimensionaZiteit van de psyahoZogisahe toestanden. 

Uit de korrelatiematrix (tabel 1) blijkt gedeeltelijke steun voor de 

hypothese van de onafhankelijkheid van de psychologisc~e toestanden: 

verantwoordelijkheid en zinvolheid korreleren .47. kontra het model. 

Kennis van resultaten is redelijk onafhankelijk van de beide andere: 

r=.18 resp .. 12. 

Uit een faktoranalyse (details in Foeken, 1979c) bleek dat de F-lijst 

duidelijk een grootste faktor bevat, die overeenkomt met het eerste 

cluster van Ford and Borgatta. We hebben de items die deze faktor het 

duidelijkst beschrijven gesommeerd en noemden deze nieuwe variabele 

"interssantheidll
• 

IIlnteressantheid"vertoont matige tot hoge korrelaties met de andere 

psychologische toestanden, vooral met zinvolheid (zie tabel 2). 

Tabel 2. Korrelaties (Pearson r) nieuwe variabele "interessantheid van 

het werk". 

Interessantheid .37 .54 .23 

Psych.toestanden: verantwo. zinvolheid kennis v.d. prestatie 

Voorspelling van de algemene tevredenheid door psychologische toe-

stariden en "interessantheid". multipele R R2 

---------------------------------~-----------,-------- ---, 
AIleen drie psychologische toestanden '.65 

aleen interessantheid 

psychologische toestanden + interessantheid 

.55 

.68 

.42 

.30 

.46 

De korrelatie van interessantheid met algemene tevredenheid verscnilt 

weinig van de mUltipele korrelatie van de drie psychologische toestanden 

uit het model met algemene tevredenheid. Toevoeging van interessantheid 

als voorspeller van de drie psychologische toestanden levert slechts een 

toename van 4% in de verklaarde variantie. 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 

Kerndimensies 

I. zelfstandigheid 
2. samenwerken 20 
3. identiteit 09 08 
4. kontakt -05 09 -13 
5. terugkoppeling werk 04 12 46 26 
6. afwisseling 34 07 37 -08 15 
7. terugkopp. anderen 04 22 43 -12 37 22 

Taakkenmerken 

8. TAS-G -00 22 02 -07 10 08 16 
9. TAS-P 08 23 13 -05 26 19 21 91 

10. afwis s e ling -00 10 00 05 -05 03 -06 44 27 .t:-

Il. belangrijkheid 13 15 21 -07 25 19 13 52 66 76 
12. zelfstandigheid -10 16 06 -]7 1 I 05 17 42 44 -27 28 
13. terugkoppeling 01 31 -00 -04 -02 -02 00 -34 -33 -04 -04 -47 
14. kontakten 15 -14 02 10 -04 06 -02 -43 -35 -06 -31 -24 -30 

Psychologische toestanden 

15. verantwoordelijkheid 35 06 37 -20 10 42 12 -08 06 07 14 21 06 17 
16. zinvolheid 42 1 1 43 -17 17 40 41 -10 01 -27 -04 -03 -05 1 1 47 
17. kennis van resultaten 28 04 1 1 10 34 18 -13 -01 01 -22 01 06 -11 16 18 12 

Tevredenheid 

18. interne motivatie . 32 13 29 01 20 36 21 04 12 38 34 -17 -00 15 35 33 13 
19. algemene tevredenheid 40 09 32 -03 25 26 23 -14 -03 -01 08 -19 05 14 41 62 23 49 
20. kop, baan 30 05 31 02 12 15 14 13 21 17 29 .29 26 12 25 25 08 17 26 
21. kop, werk 22 16 32 -11 J 1 39 23 -02 15 -19 23 25 OS 1 1 34 34 29 06 34 32 
23. groei 58 05 34 -04 18 44 23 J 1 20 12 14 16 03 08 42 51 31 39 52 29 25 

Tabel 1. Korrelatiematrix van de in het onderzoek betrokken variabelen. 
Npp = 72. 
Bij n=72 en a=O.05 is r=.22 signifikant. 
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De vraag naar het additieve dan weI multipZikatieve karakter van de 

psychoJogische toestanden kan aan de hand van onderstaande tabel 3 

\.'Jorden beantwoord. 

Tabel 3. Enkelvoudige en multipele korreJaties van psychologische 

toestanden en algemene tevredenheid, voor een additief 

model (psych. toestand 1 + psych. toestand 2) en een multi-

pI ikatief model (log psych. toestand 1 + log psych toestand 2). 

psychologische toestand R met algemene tevredenheid 
additief multiplikatief 

verantwoordelijkheid 

zinvolheid 

kennis van de prestaties 

verantwo. en zinvolheid 

verantwo. en kennis van 
de prestatie 

zinvolheid en kennis van 
de prestatie 

aile drie 

.41 

.62 

.22 

.64 .61 

.45 .44 

.64 .63 

.65 .64 

Vaar het additieve model pieiten de matige tot hoge korrelaties van de 

psychoiogische toestanden op zich, en de, overigens zeer geringe, toe

name van de hoeveelheid verklaarde variantie bij voorspell ing van 

aigemene tevredenheid door meerdere psychologische toestanden. Nu 

beide model len een even qoede voorspelling van tevredenheid leveren, 

kiezen we voor het additieve model, op grond van de algemene stelregel 

dat een eenvoudig model te verkiezen is boven een ingewikkeld model. 

Uit de enkelvoudige en mUltipele korrelaties in tabel 2 en 3 blijkt verder 

dat IIzinvolheid" veruit de meeste variantie beschrijft. 

2. De meehanismen binnen het model 

In de korrelatiematrlx (tabel 1) hebben we op de rijen 15, 16, 17 

(psychologische toestanden) cursief aangegeven welke korrelaties hoog 

moeten zijn, volgens het model. Een aantaZ van deze is hoog, andere 

zijn laag. De overige, nlet door het model gespecificeerde korrelaties 

moeten laag zijn als het model juist is; een aantal van deze is echter 

hoog. 
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Tabel 4 vermeldt de toename van de hoeveelheid verklaarde variantie door 

het verrichten van vol gens het model niet toegestane manipulaties: in een 

regressievergelijkjng werd telkens eerst de door het model veronderstelde 

multipele korrelatie tussen een taakkenmerk en een bjjbehorende psycho

logjsche toestand uitgerekend. Vervolgens werden de njet door het model 

gespecificeerde taakkenmerken of psychologjsche toestanden als voorspel

lers toegevoegd. Per klasse hebben we de mediane waarden uitgerekend. Het 

bleek dat in aIle gevallen de njet door het model veronderstelde relaties 

een aanmerkelijk deel van de variantie verklaarden. 

Ujt deze tabel blijkt ook dat onze (objektieve) meting van taakkenmerken 

globaal eenzelfde voorspellende kracht heeft als de (objektieve) meting 

van Hackman and Oldham. 

lie tabel 5. Hierin zijn voor de kerndimensies en de taakkenmerken de 

korrelaties met "algemene tevredenheid" vermeld. Daarnaast staan de 

parti8le korrelaties tussen kerndimensie/taakkenmerk en tevredenheid, 

met de door het model gespecificeerde psychologische toestand als gekon

troleerde variabele. Het blijkt dat de meeste parti81e korrelaties lager 

zijn dan de nulde orde korrelaties, maar signifikant verschillen van O. 

Dit is tegen de verwachting in. 

Tabel 5. Nulde-orde en eerste-orde partiBle korrelaties tussen taakken

merken en algemene tevredenheid (in de partiBle korrelaties is 

de psych. toestand konstant gehouden). 

Taakkenmerken psych.toestand R (taakk '/tevr.) R (taakk '/tevr. 
bij gegeven psych. 
toestand 

a fw i sse lin 9 J 0 S ervaren zin- .38 · 13 
identiteit JDS volheid .45 .21 

belangrijkheid TL - . 18 -.23 
afwissel Ing TL • 14 .05 

-- - -- -- -- -- -- -- -------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - --- - -"--- -- --- -----
zelfstandigheid JDS 

zelfstandigheid Tl 

terugkoppeling JDS 

terugkoppeling TL 

ervaren verant-

woo rde 1 i j khe i d 

kennis van 

resultaten 

.46 

.01 

.25 

. 15 

.37 

.03 

· 17 

· 12 
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Tabel 4, Med~ane toename van de hoeveelheid verklaarde variantie (R2) 

bij de voorspelling van algemene tevredenheid 

Voorspellers 

psychologische 

Toevoeging. 
voorspellers 

per verge lij
! 

toestanden met bij-I king de niet-

behorende taakken- I bijbehorende 
! 

merken JDS (3 ver- ! taakkenmerken 

gelijkingen) I JDS 

psychologische I per vergelij-

d b "' I k' d . toes tan en met 1J-i 1ng e n1et-

behorende taakken

merken TL (3 ver

ge lij kingen) 

psychologische 

! 

! bijbehorende I taakkenmerken 

! TL 

I per vergelij-

toestanden met bij- king de niet

behorende taakken- bijbehorende 

merkenJDS (3 ver- psychologische 

gelijkingen) toestanden 

psychologische per vergelij-

toestanden met bij- king de niet

behorende taakken- bijbehorende 

merken TL (3 ver

gelijkingen) 

psychologische 

toestanden 

Mediane 
toename R2 

• 18 

.9 

.20 

• 16 

, 

j 

Mediane R2 
na toevoeging 

.48 

.36 

.46 

.44 
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3. Gpoeibehoefte aLs modepatop. 

\"e hebben de korrelaties tussen taakkenmerken en psychologische toe

standen en tussen psychologische toestanden en tevredenheid berekend 

voor groepen personen met hoge en lage groeibehoefte (bovenste en 

onderste kwartiel). We vonden geen verschil (Binomiaaltoets, .lS<p<.99). 

4. Konvepgepende vaLiditeit van de tevpedenheidsmaten. 

De tevredenheidsmaten korrelren matig tot vrij hoog (tabel 1). Bij de 

voorspelling van tevredenheid (multipele regressie) door taakkenmerken 

en psychologische toestanden vertoonden de maten lIalgemene tevreden

heidI! en IItevredenheid met de mogelijkheid tot ontplooiingll
, beiden 

uit de JDS, telkens redelijke tot hoge multipele korrelaties, en waren 

met deze kriteria de patronen van b-gewichten konsistent en begrijpe-

1 ijk. De andere tevredenheidsmaten, waaronder de IIfaces ll schalen ver

toonden soms (zeer) hoge en soms lage multipele korrelaties maar hadden 

daarbij sterk wisselende stelsels b-gewichten. In dit artikel ontbreekt 

ons de ruimte om deze materie nader te bespreken. 

S. Taak AnaLyse SchaLen. 

De rol van de Taak Analyse Schalen was klein: toevoeging van TAS-G en 

TAS-P aan taakkenmerken, kerndimensies de psychologische toestanden 

als voorspellers van algemene tevredenheid gaf een toename in R2 van 

ongeveer .06 en ten hoogste .09. 

De mUltipele korrelatie van TAS-G en TAS-P met algemene tevredenheid 
, 2 

was R =.09. 

6. PadanaZyses 

Door de tamelijk lags korrelaties en het vrij grote aantal negatieve 

korrelaties bleek een padanalyse weinig zinvol: de resultaten boden 

niet meer houvast dan de regressievergelijkingen die we eerder bespraken. 

KonkZu'8ies J diskussie 

1. Er blijkt weinig steun voor het model van Hackman and Oldham. Met 

name voor de voorspelde verbanden tussen de variabelen (bepaalde taakken

merk - psychologische toestand - kombinaties) is geen empirische steun te 

vinden. 
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De klassen variabelen in het model (taakkenmerken.IPsychologische toestanden) 

leveren beide een grote bijdrage aan de voorspelling van tevredenheid maar 

het is onduidelijk welk mechanisme daarbij een rol speelt. De door ons in

gevoerde psychologische toestand "interessantheid ll vertoont veel overloop 

met de drie psychologische toestanden uit het model. 

2. Groeibehoefte modereert het verband tussen taakkenmerken en tevreden

heid niet. Dit is in tegenstelling tot veel onderzoek op dit terrein. 

3. Taakkenmerken werden in dit onderzoek op twee manieren gemeten: objek

tief en subjektief; het laatste konform Hackman and Oldham. Van de objek

tieve meetmethoden voldeden de Taak Analyse Schalen niet. Uit eerder onder

zoek (Foeken, 1978) hebben we aanwijzingen dat in dit onderzoek de meet

procedure niet voldbende nauwkeurig was. Een andere mogelijkheid is dat de 

TAS geen goede operationalisatie vormt van de taakkenmerken uit het model. 

Onze taakkenmerkenlijst vertoonde gJobaal dezelfde verbanden met psycholo

gische toestanden en tevredenheid als de (subjektieve) kerndimensieschalen 

van Hackman and Oldham, met dit verschil dat de taakkenmerkenlijst lagere 

verbanden vertoont dan de kerndimensielijst. Gezien het feit dat de taak

kenmerkenl ijst geen methodenvariantie deelt met de overige variabelen, en 

de kerndimensielijst weI, is het vinden van deze lagere verbanden geen 

verrassing. Het feit dat bij beide lijsten aile verbande~ weI in dezelfde 

richting wijzen is een steun voor het model: ook bij een minder aanvecht

bare meting bl ijken dezelfde taakkenmerken belangrijk. HeJaas, nogmaals, 

is niet duidelijk op welke manier en om welke reden ze belangrijk zijn. 

4. Uit de regressiegewichten blijkt dat de kerndimensie "zelfstandig

heid" de belangrijkste voorspeller van tevredenheid is. 

5. AIle korrelaties tussen de in het model gehanteerde variabelen zijn 

in ons onderzoek lager dan in de eerder gepubliceerde onderzoeken. Dit 

heeft well icht zijn oorzaak in de naar verhouding zeer homogene groepen 

van funkties en funktionarissen in ons onderzoek. 

De stelling lijkt gerechtvaardigd dat door deze homogeniteit het model 

geen eerlijke kans heeft gekregen zichzelf te bewijzen. 
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noot 1. In het tijdschrift Ergonomie verschijnt in het juninummer een 

artikel waarin een aantal praktische resultaten uit het onder2oek 

worden besproken. De nadruk 1 igt in dat artikel op die .resultaten 

die bruikbaar en relevant zijn voor de betreffende funkties en 

funktionarissen. 

noot 2. Aile in dit artikel besproken meetinstrumenten zijn verkrijgbaar 

via het secretariaat van de vakgroep Organis8tiepsychologie, afd. 

der Bedrijfskunde, Technische Hogeschool Ei~dhoven (040-472493). 
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