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1. fnleid.ing
1.1. Achtergrond.en van het bcgrip habituel-e - actie - berei.d.heid..

fn d-e arbcl-clsfysiolo3re en arbeid-spsychoJ-ogre wordt vaak gebrurk ge-
maakt van de voJ_gend.e begr:-ppen:

- ATbeid-svcrmogon: het maxirnum aan arbciù, d-at d_oor een persoon kan l¡ord.enof bclastbaar-
herd.

- Belast:,ng:

verri cht

d-at l¡at d-oor een persoon in een actuere situatie aan
arbeid r¡ord'o vcrrrcht"

- Selastrngsgraad': De fractie van het arbeid.sver,nogen d.ie d-oor een persoon
b:-j he t verricrrren van bepaal-de arberd. word-t ingezet.

( zie bi jv. Bonj er (tgeù) .

In d-e arbcid-sfysiolo¡3ie is het gcwoonte geword.en om d-eze begri;pen te
s¡lecificeren in d-c rrchting van het zuurstof-met¿¿bolrsme. De te meten een-
heid- hi-erbij trerd- d-e centilitcr zuur:stof, d-ie cloor d-e er,rbeid-end.e persoon
rcsprratolr en card-iovascul-aj-r worclt opgenomen. IIet meten van d-e momenta,nc
zuurstofopname en van d-o inlxim¿Ie inùividuele zuurstofopname blijkt goed_e

indi-c¿ties op te l-everen voor d-e arberd.sprestatie, d-ie men wil bestud-eren.
liir rs d-us een d-lrccte relcvantie van d-e meet-eenhcid- voor d.c te ond.erzoeken
vcrschi jnselen.

ln d-e arberclspsychologie Ìrecft rnen getracht ook voor d-e mentaLc en
porceptieve bel-asl;ing een d-ergeJ-i jlce rneeteenhcid- te vind.en. Dit heoft
''chter nog wer4ig ne thod-en o¡:geì-evt,lrd-, clie ma,rkelijk cn verbreid- toepas-
baat ziin. ^icn heeft het vo.1-gens cle informatie-theorie gcprobeerd-; waerrbij
d-e I bit I al s meetccnhcr-d- 'wo rd. vcorgesteJ-d-. De rbrt I als eenheid- f ¿att
echter steeds o,nd-at een mens j-n ién oogopslag tiend.uizend-en bits kan op-
nemen en personen ond-erl-ing sterk vorschÍ11-en j-n hun l¡aarneuringsselecti-e¡
en in d"e categori-eön, w¿arin d-e perceptieve gegevens wortLen verwerkt etc.
De rnethode van d.e 'tv¡eed-e taaìtr en de zg. rrnentaL spare c;r,pacrty' (zie
bijv. Brown (lgez) ) heeft tlnig resuft¿at gehad- en ook zíjn ð-e proeven van
Hess (lgî>) rnet puprllomctrie en d.ie van Kal-sbeek-Ettema (19øl) met sinus-
arrythmie niet zonder succes. Toch is men er nog niet in gesJ_,:,agd. on een
practisch hanieerbare :r,d.equate ineeteonheid- te vind-en. De nieuwste wend_ing
in dit ve1d" is om d-e problemen rnet method-en uit d-e systeem-analyse en
operationar research te lijf' te gaaun (Favergc (lgøl)). aÌ d_eze pogingen
echter waren vnl-. gericht op het vind,en van een meeteenheíd- voor d-e men-
taar-perceptieve belasting, wclke term verwrjst naar een nomentane
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toestand. Het vcrrnogen, d-¡: bel-astb.iarheid-, tlae.lrentegen verrr¡i jst n.r.ar een
ind-ivrd-uele er-gensch.rp, d-íe ec¿n zckere rnate van constaniie heeft d.oor de
tiid-. ln dc geilragswetensch..i.ppcn richt men zrch niet zo v:',.ik op d-e mornen-
t¿ne verwerKl-ng vltn prikl"olsg het voorbeoirl van d-e bit als T/,rü,arnornings-

maat rnaalct d-it a.l b'grljpeliji<. Dc rncthodj-ek is in d-e psychologie vooral
toegespitst o¡-l het v;Lststcll-cn van b1r jvend-e .Lrenrnerken van clc persoonli jk-
herd-. Lr4cn oirdcrschordt tl¿n ¿bstr¿cte d-im,,nsies, u'úIJrop personen een ver-
schil-l-end-e positie i-nnenien; men tracht clie dimensies éénd-uid.ig in mectbare
groothed-en uit te drukken en,rl'"tus over een bruiKbaLar d-iagnosticum te be-
scìrrkken !{aarlnee men gcilrag v¿n pcrsonen kan voorspellen. Op het gcbiod van
mentaÌe arbcid- is rn ferte d-e intel-l-rgr..;ntie-test een clergelijke metho¿e .
it{en kan voorspellen in wel-ke n¿te een persoon over het a.lgemeen in st¿rat
is moe ilijke probJ-enen op te l-ossen, d-ie enige inv.-,ntiviteit en volh4rd-ing
vergen. Intelligentie is een abstract begrrp d,at zo |a,ngzamerh¿1nd- in de

Bcrlone olns¿jrLgst.ral d-oord-ringt en ovcr d-c be tekenis r^raarvan een zekere
m¿rte van ecnsteni¡ighoid. gaat ko,.nen. De objectieve kant crvan is i-n feite
echter nict ineer d"a'd-c intclligentietest, inet zijn opgaven, plaatjes,
blokjes e.d. Toch k¡.¡,n ,nen daarmee r-lrfferentieren tussen personen en hun
gedrag, brjvoorbeer-d scrrooisnccese erìrce voorspellen. (Groen (196r)),

Zo zou het ook tot d-e nogclijkhed.en kunnen behoren om in het veld- v¿in
arbcidsfysrologie en arbeid-spsychologie nog ¿nd-ere begrippen te vormen
en in meetb¿re operaties r¡¿st te leggen. Begrippen d-us d-1e iets aand-,r-r¿e1
over constante keirrlcricen r¡¿n l'¡erkend-e 1.lclsonen. ,ils ¿¡,anknoprngspunt kan
misschien drenen het in d-e psychofysiologre veel geh;nteercle begrip
f activatie-nj-veaut (1cvel of arousal) (z1e b:- jv. sternbacn (i g66)t Routten-
berg (l9Se)).1:-t begrip d-uj.dt ¿¿n d-e pì-aats die ieurcrhd tijd-ens een be-
paald' 'nomcnt inneetrrt op d-c d-imensie vern d.iepe sJ-a.:,p tot rirtensieve actie.
In een' toestund- van slaap Ìrecft rnen cen laag aotrv¿tie-niveaugal-s inen in-
tensief w¿crrntlemt en beslrssingen necmt of notorisch r-l:lgcsp¿lnnen bezíg
is hecft mel1 ecn hoog activ¿ltie-nivoau. Par¿rllel- ¿.-¿n hct activatie-
nivei¡'u loopt d-e climensie van actiebcreidheid. ldeurof'ysiologisch ond-er-
zoek heeft stoun gegeven aan c.it rbstr¿rcte begrrp (zie bijv Jouvet (jg61)),
Ilet activ¿,tie-niveau hecft echter, zo¿rIs uit de definitie blijkt, betrek-
king op d-e rnomentane toestand van he t Índ-ivid-l¿.

Er zrjn echtcr ond-crzoekers, die zich necr r¡il-len richten op d-e con-
stante aspecten van d-rt activatie-procos (zie bijv. Duffy (lg6+). u.t t rr'
brjv' ziin d'at d-e cne persoon over ìret algerneen rjûnonen een hoger ectj-va-
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niveau heeft d-¿rn cen and-er, of d-*t een bepaald. 1nd-ivid.u gemid.d,cld. sneller
van hct ene activatie-niveau op het ander kan komen d-an een trager ienand.
Hyp^'rthyroid-en, h¡.perthyroid.en, epiJ-eptici, manici en d.epressieven zoud-en

wel eens patliol-ogische extremen kunnen zijn wat betreft d-it geinrd-d-eld.

activatie-nr-veau cn deze gemi-cld-etd-c snelheicl van activatie wisseling. Op

het gebied- van hct niet-ir.:,thologrsche functioneren is reed.s aannemelijk
gemaakt d-at extravorte persoonlijkhed-en gemid.dcld. een lagere activatie
hebben dan introi¡:rten. ço"s6¡an (1964 en 196j).

Echter ook zoncler vecl- ¿icht te sla¿ln op ingewikkeld-e theorieën en vond-sten

kan nen uit d-e d-agcliji.lsr: psychol-ogie rJ-e l,rijsherd putten d-at personen ond-er-

Iing verschillen in genicid-eJ-d- activatie-nive¿ru en actie-bereid.heiti-. l.{en

spreekt van rpassicvcl-ingen, s.l-orilenr van ractierref ingen, aanpakkersr e.d-.

Dit is steed-s ccn i,npJ-iciete verwijzing n.,uar cen ged.ragskennerk d-at een

persoon bijna altijd- of lange tijcl- vertoont en hem als zod.anig tirpeert.
Sovend-i,en slaat d-ie aand-uid-ing neestal- zowel op d-e lichamelijke a1s op d.e

rnentale inspanning. Steeùs is er tussen het verinogen tot arbeid. en d-e d-¿ad--

werkelijke puestatie ecn groep van ned-rêrend-e factoren d-ie d-e inzet, d-e

belastingsgra.ad- d-us¡rirede bepal-en. De habitus van een bepaald. niveau van be-
reidhej-d on tot actre or¡er te .Taùn, zou eerr van d-eze factoren kunnen zijn.
l[en zou hj-erlnee weÌ1ic]rt verschillen tussen pùrsonen in prestatre natler
kunnen verKl-aren ei,r voorspellen. Het zou zowel een toevoeging kunnen vor-
men bij het f'ysi-ek arbeid-svelmogen als bi-j Ìret - nog niet goed d-cfinieer-
bare en neetbare - ueirtaal-perccptreve arbcrd-svermogen.

dij hebben d-it beoo¿d-e kenmcrk genoemd; Habituele-Àctie-Bererd-hej-d: d-e

persoonlrjkheidseigenschap dre cle gewoonlijke inzet van vertÌtogens bepaalt.
Ø¡n d.rt kennerk rnectb¿¿r tc maken zou moetcn worcien geput ult bestaand-e the-
orieên en uit voor-r.¡etensohappel-ijke Kennls. ;";'egens d-e ileetba¿rherd. werd.

besloten on aIs nethod-e te kiczen d-c gestan,l-¡lard-iseerde zelfbeschri jving
van personen: d_e vragentijst.

1.2. Ðe voorafgeg:¿ne constructie v¿n d-e r¡r¿jeni i jst (zie bijl.r.ge 1).
lrii-j besJ-oten tot d-e vru"gonlijstnethod-e, ondat d-eze method-Ísch het makke-

lijkst te hanteren en statistÍsch het best te bewerken is.
fn eerste instantie t+erd- aan hond-erd- proefpersonenrwerkzaarn in het gebouw

van het i{IPG-llltTOr een Ir jst rnet vr jfennegcntig vragen voorgelegd-. Dit wa-
ren vra8en in de vorn van uitsprerken in de eerste pcrsoon d-ie als juist
of onjui-st moesten word-en aangemerkt. 'lloe d-eze vragen werden opgesteld. en



geselecto',rd- en ook ûe hicrtra aangeclur.re resul-tafen worden beschreven r-n

het rapport: Een onderzoek tel ontwikkeling va.n een cliagnosticum voor Habitur:,1-e
, Acbie-Bereidheid"
( t"lartna en Drrk¿n ( 1 96ó ) ) . VerrroJ-gcns r,vercÌ r¡ia een itemscle ctie op grond-
v¿n p-r¡I¿.l.rJcn, v¿n iterrr-tot¿:.lccrrel¿tíes, cn op grond van rnhou¿ en for-
mulering, he -b ¿.¿nt.i_l iteLirs tcruggebr¿cht tot 50.
Ðc frecluenLrevercielrng v¿n d-c scorcs verr d..;ze vcrkor.te versie bj-e.k nage-
noeg itori,taal- vcrdceld net ecn gc:orùclelclo v.ìn 26rJ cn een st¡nd-.rard-irfwijking
v,n lrB. (z:-e bijlage 2).
Er blcck 3eer1 verschil te zijn tussûn r.r¿nît:lijke en vrouwelijke respon¿cn-
ten.
De p-rvai;rd-en lagi:n tussen ùe ZUlL en SOii met een geinlcldeldc van JZe)/,.
De itenr-tota*l corre.I:rti-cs lr.,:.ïen) Oe 154 nre t ee n ¡4cmid-tle1d€ van O, 4OB.
De intcrne consisientic voJ_gens formule KR,O was 0,83.

Ic.:r'Üieil d-igeri na, d-c,:fn¿rne van d-c eerstc versie wcrd a-selcct a;n !B
proefpcrsonen nogma.:,1 s tlc verkortc versie voorgelegd-, r,ra.arbij dc hcrtcst-
betrouwb¿¡,arheid- orSB bleelç.Via e,:n cl-usteran;;lyse yan cLe zcven - rn ccrste
instantre ond-erschcid-en - subsch¿len kwarnen rre tot twee definrtieve sub-
schalen, voorlopi-g gcnoend- respcctievcJ-i- jk cen Encrgctische en een Dccisier-
sch;al.

'ilcn eersto poging tot bcgripsv..J-i-dering had nog geen succes; er kon gee¡
posi-trcf vcrband worden aangctoond tussen HAB-score en basaalnetabolisne,
benad-erd volguns c.c f'ornules v¿ìn l{arrj-s m Bened-rct(zieC:rrpenter (lglg))uit
d-e gegcrcns over gcsl.rcht, Ienp;tt>, leeftijd- en ger.rrcht. llrt ìron cveninin
nadat het b¿saal-ine tabolrsne voor gewicht rìrcìs gecorrigecrcl .

Uit de result¿ten van het vooroncletzoek rs g.:bluken c¿t hut ¡ectinstru¡ent
d.¿t wercl o'twikkeld- orl tl-c Ì{abituef e lctie-Berei_d_heid- ie neten:\ ^^. ...¿rl el'ï'rclênt j_s gezien hct fert d_a1;

- d-e l-r j si sl-ecÌrts cc invu Lti- jci van + 1o rlrnuten vcrerst.
- d-e scores, tot stand gekornon d.oor optellrng van antwoord-en¡ d-oor ied-e-

reen ¡lakkelijk tc j-nterprr teren zi7n,
- d-e lr js'b goecl d-iff'crenti'éert tu.sscn polsoneng d-e frectruentieverd-eling

van d-e scores rs bij bcnacì-cring nornaal verd-eel_d.

- er geen verschrl bes'baat tussen d.e scores va,n nannen en d-ic va,n vrouwene
b) betrour,¡b¿r¿{ is, gez,ien

- d-e hoge hertest-bctrou,,¡b¿¿rrreid- (clie een ma¿t is ¡¡cor de constantiiT de tild
r^raarmee de li,jst beantwoord- wordt).

- d-e iroge interne consistentie (die een naat Ís voor r1-e homogcniteit
v.d-. rtens).
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2. Probleemstelling¡

2.1, De bronnen uan variantre van de ge'ronclcn IIAB-score s.

Àan een diagnosticun stelt ilen gewoonlijk d-rie groopen van elsen: d-ie

van d-c effrciëntie, d-ic v¿n de l¡etrouwbaarheid en d-ie van rle valld.iteit.
In het voorafga:r,nd-e werd-en gegcvens velstrckt die het a¿nnernelijk maken d.at

d.e geconstrueerd-c vragcnli jst a.:.n beid-e eerste typen van eisen vold-oet.
Over d-e d-erd-c groep, d.ie betreffend-e de valrditeitl i.s echter nog naulrel-ijks
gesproken.

Het antwoord- op d-e vrau,g n¿l¿ir cle valicl-iteit wordt meestal gegeven d-oor

een verzaneling van argumenl,en van welke aard dan ook, d,ie het waarschijnlijk
maken d-at hct diagnostj-cum ind-r:rd-a¿d- neet wat ermee bed.oelC is gemoten te
worden (de Grrot (tg6l)). llelke ¿jrgumenten dienen d-us te worden vergaard.

orn waar te maken dat d-c habituelc actie-berej-d,hei-d. en niet i.ets anders, of
niet tevens iets and-ers, word-t gcrne tcn door de vragenlijst?
Het gaar.t er dus or:r d¿;t d.e verschillcirde scores, clie ind-ividuen vcrkrijgen
op de HAB-schaal uitsluitcnd-, of bi jn.r uitsl-urtend, verklaard. kunnen r\rorden

vanuit hun r.¡crkelì-jke verschillen rn habltuele-actie-bereidheid, of anders

gezegd.: Het ged-r:..¡sil.spect habituele-actie-bererd.heid- j.s verreweg d.e voor-
n¿amste bron van de v¡¿r-iantie v¿¿n de HA3-scorcs.

Theoretisch bczien kan men d-e ilogelijke bronnen viìn v¿lriantie van scores
j-n vier .?roepen indelen (0ronbach ( t9Ao) )r
1) le algeilene cn blijvenrl-c ken,irerken van het inùivid-u
Z) le algemene en tijd-elijÌre kenrnerken van het ind-ivid.u

3) le specifieke en bJ-ijvcnd-o kcnlrerken van het ind-1vid-u

4) De specrfieke en trjrlelijlce kcnrnerken van het ind-Ívid-u.

Een d-iagnostrcum d-at iìezel-fd-e; rnectresultaten 3eef t¡ rnd-ien een persoon meer-

d-e re m.rlcn achtereeir worclt gemeten, geeft alleen de blj.jvend"e kenmerken aan.

Eeir d"iagnosticum, I^ra.rrvan twee pa.rall-el--versies bestaan, d-ie d.ezelfd.e

meetresultaten geven, als men een persoon met beide parallolversies op een-

zelfùe tijdstip test, rneet allecn de algemene kentnerken eto,
EIk van deze vier v:¡ri¿rntiebronnen kan clus invloed- hebben op d.e scores.
In ons geval is het natuurlijk id-ca¿rr. d-at allcen d-e algemene en blijvend-e

lcenmerken d-oor het diagnostj-cun r'¡ord-en vastgesteld.
Het is mogelijk om de rt:l-ati-cve bijd.rage van deze ''¡ier varian'tiebronnen

te berekcnen, inclien rnen beschikt ovcr a) ae hertest betrouwbaarheid.,

b) d-e correlatie met een paral-Ieltest, of-wel de interne consistentie van

één test en c) d-e correl-atie met een paralleltest na enig tijd-sinterval



afgenomen. Over rj-it d-erd-e gùgeven beschi.kken r,rij hcla;¡,s niet, omd-at geen
parallelversie van d-e IIAB voorr"rd-ig is" Tr:ch kunnen wij een sohatting
maken.

Ind-icn ncn

*lgcrlcen
specifiek

in ec:n d-iagrarn cle v¿Lrian-bie bronnon uitzet, kunnen we d,oor

ti j d-el i jk bli j vend miûd_el van arcerlng aangeven

o, Bl welke bronnen tloor d-e res-
pectr eveli jke be trouwbaarhe-
d-en bestreken word-en:

De horizontalc argerÌng g<_:eft aan wel_ke bronnen bcstrekcn word_on d.oor
d-e interne consistentie (algerncrr.,i, tijdeligk en blijvend) lc verticale
arcering gceft aan de hertest bctrouwbaarheid- (tti¡vencl, aÌgem-en en

specifiek). De t¡rce beschikbaïc gegevens kunnen ruord-en gcbruikt al s
rand-frequenties v¡¡n het tableau, zoal-s boven ged-aan. Oird-at de ranclfre-
quenties ied.er een totaal van lOOf hebben, - de respeotievelijke betrouw-
baarheid-sooëfficiënten geven namel-ijk ied.er d-e proportie van d.e totalo test-
variantie aarr, verklaard- d.oor d.e betreffend-e varia¡etiebronnen - kunnen dus

ook de overblijvende twee rand.frequentj-es l¡ordcu bcrc,!.c¡ad.:
BBTB

A or83
s o, 17

o,12 o, BB 1OO

Iliermee zíin d-¿r,n ook d-e spreiclingsbreecLtervan d-e celfrequenties l.,rorden
b epaald-.

Hierurt v¡ordt clurdelijk d.at T 1)( tot" 83/" rron d"/üiä]3:ji:""ffr,d,1o"d."r, ,r""-
kla¿rd uit aJ-genene, blijvcnd-e lienmerken van het ind-ivid-u. Hiermee is
echter nog nj-et bewezen d-at d-e h¿rbituel-e-,ectic-bereid.hej-d- d-e enige varian-
tietiebron i-s van d,eze '11'f, lot 8l;6.
Een onclerzocl'; naar cle validiteit .i<an zich d-us richten op d-e vreag z Zíjn
er behal-ve d'e HAB nog and-crc variantiebronnen te ond-erscheid-en, d.ie iets
van clat algemene, blijvand_c verkl:tren?

In het volgende ond-erzoer' nu, r,¡ord-t getra,cht om te anarlyse;ren of een
and-ere varrantlebron - en ied-ere and-ere bron d.an de habituele-actie-
berej-d-heid is uj-teraarcl- onger,renst - effec'b hecft op d-e scores. Daartoe
word't een bepaald-e vari¿rntiebron bestud-eerd., d-ie in d-e psychomet¡ische
lrteratuur vooral in verband met d-e vragenlijstmethode veer word-t ge-
noeind-: d-ie van d-e sociale wenseJ_ijkherd_.



¿. ¿. De moEeli ke invloed- van social-e wenselijkheid- van antwoorden o nliist-
i tems .

Een vragenlijst vorrnt een gestanclaard_iseerd_e vraag*antwoord_ situatie,
een soort interview 1n harnas. Aan een ïespond-ent word.en vïagen gcsteld.
en d-eze d-ient bij beantwoord-ing een van weinig antnoord-alter'natieven te
omcirkel-en of aan te strepen. Doze method-e van inwinnen van gegevens is
vooral aangel¡rezen a,ls d.atgene l¡at rnen weten wil- meni-ngen, gcvoelens of
kenmerken van d-e persoon betreffene ùir: ilen noeiLijk and-erszins d.an d-oor
hem zelf te vragen, kan achterhaÌen. Ind-Íen het gaat om persoonlijkheì-d"s-
kennerken, word-t neestal- een aantal vragen gesteld. d-ie ieder een klcin
symptoom ziin van het te neton kennerk; d-oor d-e reeks van antwoord.en d.ie
d'e respond-ent geeft, levert hij clan een bepaal-d-e beschrijving van zichzelf
met betrekking tot het te meten kenmerk. TJierbij dient hij te antwoord-en
volgens de visie Cie hij over zichzel_f heeft.

Het is Iegitiem om enrg wantrouwen te koesteron ove1: het waarheid-sge-
hal'be v¡s'n zuLk een zelfbeschrijving. Het argument d.at d.e persoon zicbzeLf
niet kcnt is ir¿rtuurlijk nlct relcvanl, zolarr3 her ga.-r.t oin d-e visie op zich-
zeLfS wel echter is het mogeJ-ijk d-¿rt een respond.ent aI of niet bewust een
and.er bceld- geefl, d-an hij van z1chzelf heeft. Ook kan het zijn d.at hij
zichzeLf negatÍcver afschild.ert e.d. Zo is het niet uitgesloten d.at d-e

zerfbeschrijving rnec:r inhoud-t hoe de persoon graag zou wil_ren zíjn, zLjn
id'eaalbeeld- clus, dan hoe hij zich bij enige objectivÍteit werkelijk ziet,

In d-e psychometrische l-iteretuur is veel- aand.acht bestoed- a¡i.n d-e nelging
van respond-cnten om d.ergel-ijke ideaalbeeld-en in p1;auts van het juiste ze¡f-
beel-d- weer ti: geven, en wcl in ,lie specifieke zín rlat de respond.enl, z1ch
bii elk vragenlÍjst-lteìr zJou afvragen in hocveme het ja- respectlevelijk
nee-antr^roord- soci¿al-wensel-ijk is en dan antwoord- zou geven conform een
sociaal stereotype. Aanvankelí jk (Edward-s (lg>l ) meend-c mon d-at d.it con-
formeren aan d-e algemeen geld-end-e sociale wenselijkheid- een veel optred.en-
d-e - en uj-ter¿¡¡lrcl verstorend-e - invl-oecl had- op d-e objectiviteit van test-
on vragenlijst-scores. Ilier zou d.us een algemeen en btijvend- kenmerk al-s
extra v¿¿riantiebron optred-en, d-ie aan d.e valÍd-iteit ven een d-iagnosticum
afbreuk d-eed-. I'fen heeft getracht om d.eze neiging tot conformeren apart
vast te stellen en al-s correcti-e-maat voor scores te hanteren. Er d-oen
zich echter een.¿antaÌ probJ-emen voor, r¡ia¿ïvoor men nog geen afd.oend.e op_
lossingen heeft gevond-en;

- Het kan zijn d-at het stereotype een gel-ijke invloed heeft op alle res-



pond-enteni zti krijgen bijvoorbecld ¿¿llen twce scorepunten erbij. In clat
geval heeft het stereotype geen enkele invlocd- op d-e verschillen in scores
tussen personÛnt er j-s dus geen spr.rkc van een extr¿¿ variantiebton en cr
1s dus gecn storenrÌc invloed_ aanwczi_g.

- liet kan zijn d-at lrersoncn oncl.erling sterk vcrschill-en in ù.rtgene rtrat zij
als soci¿¿l--r¡enseli-¿k zten. Bì-j cte .:eü kan dus een stereotype van invlood-
ziint dab bij d-e anclcr nict geldt. In d-at ijori,Ìl zijn et: dus voor elk ind.ivi-
du verschillend-c v¿rriuntiebronncn; hj-er rs spriLke varl ecn nul-tid.inensiona-
l-rteit van de v¿riantie-bron.
Bii dit all-es bliift het n¿tuurlijk no¿çel1jk dat do rnate van het zich con-
formeren.¿an ecn bepaal-d stereotype para1le1 toopt ilet de nate waarin rnen
d-ie eigenschap rnettcrd,¿ad bezit' Dikkcre mensen zoutlen het d-ik zi jn wel
oens vaker aIs rrcen algorn3en gewcnste eigenschaprr kunnen zien d.an ma,gere
mensen, enz' In die zin zow de soci¿le wenselijliheicl d-us jurst cle val 1di-
teit kunnen versterken.

Bij d-e HAB-vrageiriijst worden cle vr,rgen clj-rect en opcn gesteld en clit
zou een goed-e kairs inhouricn d-at nen d.e itclns na¿r socierle r¡cnselijÞ,heict
afr+ccgt' Bovend-ien kan toch wel gesteld .¡¡ord,en clat actieve personen wat
hoger sta¡rn aaugcschrcvcn in onze cul-tuur d¿n passieue peïsonen. Er zijn
clus red-enen oln zj-clI, af te vragen of er misschien ec-.n algcmcen stereotype
bestaat ovcr de wcnselijr'heicl van h¿¿bituel-e-actic-bercidheid- en of d_it
stereotypur misschir:n van invl-oecÌ is op d-e HAB-score s. rnd-ien respond-enten
verschrllen in ]hcl, zrch hror¡r,an conforìneron, zou clit afbreuk d,oen aan de
validiteit v¿¡n het cliagnosticun.

Ond'at de scci-al c,rrcnselijirheid- al s verstorcnd-e factor vaak rn d-e li-
teratuur wordt genoend. en ond.¿t d-e HAB-:-tcms oppervlir,klcì-g gezien er d-oor
zouclen kunnen word-en beÏnvloecl, rì-chten wlj ons in rJit ond-erzoek ¿us op
het wel d¿n niet bosta¿n vern heb algcmene stcreotype onìtrent d-e wenselijk-
heid- van d'c HAB-1t':tns en .rervolgons, j-nd-ien d-it bestaan aanneneli.jk gc-
naakt zou kunn'en r^rorderuo! d.e ilogelijke invl-occl- hierv.;n op d-e HÂB-scores.
Ook aan een rnogelj-jkc invloec v"¿n inùivícluel-c id-e¿,-Llbeeld-en za1 enige
aand-acht l,¡ord_cn bc,steed.

Hi-ermee ziin vanzelfsprekond- nr-et all-e ongewenste variantiebronnen op
het gebied v¿n bli.ivende cn argcmene kennerken ¿3e:inaryscerd.
Zo is er bijvoorb.-eld e(-)n lroep v¿r.n ve:rstorond-e factoren, waarvan .rrij
eohtcr bij voorbaat goed-e grond-en hebben oír Flan te nenen d-¿t zrj bij d.e

HAB geen roI spelen. Dit betreft d-e zogenaande rantr,¡oordsti j1,: De neigj-ng
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van respolld-cnüerL oìl allecn j.i-antwoord.en te geven, om al-l-een ul¿r¿r in d-e

rechtse an'bt"¡oord-kolom -te an'bwoold-en, en dergelijke, zÍjn hiervan vooïbeel-clen.
tsli d,eze vormen van b,ntwotrrclstijlt word-t dus niet op de betekenisinhoud. van
d-e vr,agen gelet in te 3enstelling tot rantrr¡oord-instcllingt , w.r.arbi j dus
juist wt:l d-ie betekenis rr¡orclt gr:vat oril d-a¿rna een verdraaid- antwoord. te
geven (Jackson en Mc,ssictr (958))" In ecn artii<el van Rorer(lgAS) word.t a.rn-
nernelijk geiìra-kt d¡rb ;r.ntwcorclstl jl bj-j vragenlijsten nj-et of nauwelijks op-
treed-t. Bovcnd-ien hebben ;rij bij d-e¡ r:rnstructie v¿rn c1e IUIB voorzorgsmtr:.t-
rege lctr genonen. Bij sorri¡¡riÉic ite¡r¡; bctei<ent cen ja-antwoorcl- ecn pluspunt
voor d'e habituole-trc'tie-bereicthold- cn bì-j andÈre vlragen r,reer een nee-ant-
woord-. Het aantal .'tet eon 'jat aLs antwoordrichting verhoud-t zich tot het
a¿nt¿¿l- v¿rn clc rnecr a.Is antr,¡oorclrichting als l-z2, en d-e verschillende ant-
woordri cht j-n -;cn z r- j n i-n nie'b-systenatische vo!- gorcle ¡;epla;its t.

In het volgend-e z,il- he'u dus gilan oyer de rircgelrjke invloed- v¡an d-e

antwocrchnstellrng d-ie bctrcÍ't het zich conforÍûeren aan de sociale uense-
l-i jkheld- v¿n hüb1 tuel-e-,¿oric-bcrcid-hcÍd..
i.,ïethod-e I: liet besta¿n van hi:t stereotype.

0¡n de soci¿'r.l e weirseltjkheid- va.n d-e HAB-i-teins vatrt te stelJen word. a-
select ¿an 20 pcrsonen uit d.e groep va,n lE, clie d.e HAB tweeinaal had-d-en

beantwoord, ge'rrr*;,gcl oäl al s beoortlelaar op te trecrcn. itreI r,+erd- gezorgd- d-.1,t

er'l Qnømelijke en 1O vloui"¡cli,.1ke bcoord.elaars lraren.
Er werd gebruik gc.irriiir..t van een zogenaamd-e 'ri;ting-sc¿¿l-er. Elk HAB-1tem

werd- aan een beoor:t1el¿L¿r vo,rlgelegd ilet tl.e vraag aan te geven in welke
m*te hij d-e 'rra,:.g socr¿l¿I rrcnsclijk vond-. Dezc beoordeling werd tot uit-
d-rukki-ng gcbracht cloor het ge\¡en v.ìn een cijf'er van 1 tfnt J, waarbíj de

ci jfers d-e voJ-gende bete,þenis had-den:

1, socia¿l zeer onlrenselijke eigcnschap.

2. soclaal onlrenselijke eigenschap

3. neutrale ergcnschap

4. sooia¿I wonselj-jke eigonscliap.

,. socia¿l zcer wenselr jlce äigernschap.

Elk HÁR-rtern wcrcl clus 20x door een andore b.:oorclcl¿lar gescored op d-eze

socille wensclijlchej-cls-sohaal . Dc I vornt ilrcrop een neutraal punt en

Socft ¡orn of .leer,i.l.n C-¿¡t Ce socialc r,.enselljkheid niet vau toepassj.ng is.
Dit blok van 20 x l0 beoordcl:-ngen brecii de voì-gend-e berckeningsnoge-

Iijkhcd-ene
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1). Een berekening van d-e ovt;reens'ten,ninrg tussen beoord.elaars (formule vün
EbeJ-; Guirf ord_ QgS+) au. 395 e. v. ) .

2). Len berekening v¿in de variantie tusson. becord-elears, en ven d-e vari¿rntie
tussen de items, en \ran de vcrhoud-ing van beid.e varianties (twee-factor
vari il,n t i e-anal_ys e )

3). Uen berekenr-ng vair ile genidd-elcle beoordeling per itern (zie bijlage {).
Ind-ien d-e overeensterntai-ng tussen beoorri-ulaars troog rs en ind-ien tevens
bf iikt dat d-e vari¿rntie tussen clo items srgnif'ì-ci.,nt (n (0, O5) groter is
dan d-e varí¿lntie tussen cle beoord-el¿¿¿rs, kan wor,l-en geconclud-eerd. d-at van d-e

SToep van beool'clelaars een algemeen geld.end- stereotype best¿¿t ontrent Ce

social-e I'ienseli jkheid- vcin de IIAS-rteins. Dit stereotype ,¡¡ord-t gerepresentoerd-
d'oor ùe reeks v.r.n gcnrd-clel-de oord-elen. Omùet d-e beoordclaars a-select zljn
gekozen is Ìret vcr¡¿ntwoorcl om tr-J veronderstellen d-at dit stereotype be-
staat voor ile bred.ere Sroep varl personeel, werkzaam in het geboulu van NfpG-
TNO. Ook voor cen nog bredere popuJ-atie k¿rn het enige geldigheri¿ bezitten.

Het rs c'-:hter juist otn triet alle:en het .3eheel van rtems Ìn ogcnschouw te
nenen, üla¿r ook o,n d.e aancla':ht te richten op verschill-en in sociale r{ense-
Irjkheicl tusscn cl-e rteins. Zi¡n er ,reel neutr¿al beoord-eel-d-e itcms? l¡lat is
d-e i,rercleling -r¿n cIo scores voor social-e wenserijkheitt?
Er kan dus ook berekancl rvr¡rd_en;

4). Hoeveel- itens gcmid-cle1d. als neutraal word-en beoord-eetd- (gemid-de1d.e

score 2r5 - 3,5). (zie brjlage 4).
4) Of d-e vercicling van d-c scores normaal vcrd-celcÌ i:s, rond- het neutraLe
punt 3.

4. Ilypothesen I Het bestaan veun het stereotype.
I. Volgens d-c f rrrnule van Ebel_ : V - V

7\.-- = D C
¡!IL

un

is d-e overeenstemnj-ng iusscn d-e beoorcl.elaars sÍ,gnificant (p(oro1 )
Il. Y¿¡,ri¿¡ntrc-analytlsch is cle varrantie tussen beoord-e-l-¿ars significant
kleiner (p <0, 05) d,:n d_e i,r¿rr1¿ntie tusscn rtens.

5. Resultaten I IIet þestrpn van hct stereotype.
De berekening met betrekkrng tot d-e eerste hypothese gaf als resul-taat
r"O= Or 9'17. (p <0, O1 ), Deze hypothe se j-s dus bevestì-gd-. le berekening net
betrekkrng tot d.e tweed.e hypothcse gaf a1s resultaat tr' = lir96 (+g;
931)i F,-^^-r. = 2t1z (tg;931) ¡ verschils p= !¡63 fncolSETl oo,. deze 

'

0eooT(
hypothese r,¡errl dus bcvestigd..
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De ¿:,nclcre bcr:cìi¿nrrìÈlsresu_L tiiir;n t¡aren E

- Tlvrn-bi-g l-belns h¿;cld-un gc';rrCclclcl eon neutr¿il-c soci¿le genselijkheid- cn
d-ertig warcn cLus socr.-¿r l,rcnsclijk of sccia¿l i-rirwenseì-ijk.
- De vcrcl':ling v¿n clc gunid-d-eJ-de social-o rrensel-i jkhcrclssoores bl-eck nor-
ina¿l vcrdeeld_ rcn.i dc ncutrale i.¡¡¿:rde.
De conclusj-c is dus clat h.'b algcinene ster'cotypc orrtrcnt de socl¿lLe Tlrense-
lijkheid van ITAB-ltons besteuat, tit.i-¿r C¿t cr twee grote groopen v¿l,n itens
zi jnz d-c 20 ncutr¿le en d_c 30 sociaal (on)wcnseli jke.

3. ype op d.e tlAB_scores.
Nu in iret vcorgaantl-c is.l;ingctoond d;rt or ¿enstcilnigheld va,n oord,cel- bc-

st¿at fianneer ltcn ¿en beoorcl-cl-¿r..Ìrs vr¿jargt on d-c Hi\B-rtcns o1: sociale.hrensc-
li.jkheid tc beoorclelen, is dus d-.- voJ-genclc vl¿¿g of clrt stereotype cen vari-
antiebron is r.¡oor cle IIAB-scoïcs. rn het a,igeneon k¿r.n men cl-eze vraag beant-
woorden door t:en correlatir.:berckening tussen de waarschijnlijkhcid-sluaard-4
cLer itens en hun sooi¿l-e i"rcnsclrjkhcids,,'raarclen.rnclj-en een iten vaker word-t
be¿ntwoord- al-s pì-uspunt voor d-c HAB-score en clan tcvens ecn hogere sociale
wenselijkheid-swaar.le heeft, j-s cr d-us s¿r.ncnh;rn..; tussen cLc twee variabel-en
en is hct aus 'Ìlo8oÌiik t'L'-lt er si.rrake is v-ln invLoed. van d-e ene op d-e anclere.
De rroeil-rjlihcl is ecirtct' itrt !C'¡L r-¿rn rl,: i-be¡s een ncu'brale waarde hebben.
Het zlch rvil-lcn 'ilonforn(.,r.:.n aan hei soci¿'"le stcreotype kan ¿us nj-et tot
urtcln¿l<Ìiing i:.oini:n iir hct antw:-,crd.j-edr.r,g; ien ¿¡.anzicn vûn d-eze rtoms¡ aIl_cen
bij Ce bcantuoorctin,-3 van dc ovclige JO items, d_i¡, ccn positicve of negatie_
ve sc'cialc rt"ri-rrd-e hcbben lc¿n hct stereotyi:e ,-lls r¡arj-antiebron van rnvloe¿
zi¿ng alleeir l.il otit d¡zr: rorlett kclt hct ,qecn ,3rote v.rri¿ntiebr:on zijn.
op d-eze pl-;r,a-rts clicirt cchter gùr.rozen te lrcrd-en op hc b felt d"at er sprakc is
van twec totilol vurschll_Ìen<i_e situaitics, te tretenc

1a De bcoorrl-cl-ingssltr-ra,tic, rrra¿rbij cxpliciet naitr de sociale wenselijk-
hercl worclt gc,rra;gd_.

- 2z De vragenli j stsi-t'atie, rri': va,n de z,:lfboschri jvlng.
De resultaten v.+n dc corste situ¿Ltio zijn clc gc,nid.d.e1de item-beoord-elingen.
De resultaten van de t¡,vcccle situ,¡tie, cri-e van het antwoord_gedrag, zijn
and-ers. Hiervan htrbben .wij er noi)rdcre ¡

- de p-waarden (l'r;-rscirijnì-íjkh,:idswaarcten -¡a. cre items)
- de ite¡n-rest correla-bj_c-coöfficienten, 

"i,
- d'e groeperings;r.ni:,1yse van d-e itcms, waarbij cen item rnee stal hetzij ond.er
d-e subscha:rl : rencrgc;tischr lr'eLzi j ond-e¡ r de subscÌraal 'd-e cisie ' komt te
va}1en.
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0p ¡3ronC v¡l.rr cle voct'gaancle tr.¡r:el c:rnsta.teringen is hc b juis'b oiû ,,l,ls
voJ-gt 'bc rcclcneren:

Ind"ien c':r uit d., br:oordeli-ngssitu.:,tj-c tr^rcc úuid-elijie onderscheid,en groepcn
HÅll iter.rs nlì,tï vo-rcn l<.c¡,rrer1 ¡ c1r: r.rcr;i;:1 rr.lns,.ll-ijkuTonnno.ruulijke en d-e.cu-
trale, ,lan lcail pcls lllr.l 1, cirj-ge z¡,;;erhoÍc1 v¡ìn ccn grrrto j-nvl-ocd- van het stc-
reo typ,: gcspr-okeir i,lr_¡rcLen.

als d+e ¡¡gge_Er.!llftqn _Z]9þ ¡.¡oh .w.-¿t bc tref t c.l-e ¿i,ntlrcc.ircl_korunerken d-ui_dc1i ik
vtur c.l-k:ru.r onrlelsoheiclen,

Indien cle groep /vffic:-a.,r1 i¡cnscl-i jker/onr,renseì i jke ite¡ns bi j het gevcn v¿ìÌl
d-e zel-fbeschrr jving a.nclcr:rs lvorclt beant¡vr:l;rcL (p-w*,1.r'dc; 

"irg subschaal--
j-ncleling) cl¿-Lyr cl-e Bl.oolr v¡,:-zr neut.i.ale itoms, is hct soci-al_ stercotype r.rl,tr-
schi-1 irlrjk een s-bcrend.e bron v:¡n v¿¿ri,;ntice r¡rì¿lrrrlee rekening client tc
worclcn gchouden.

4.
III. De Sroe¡l val'L ncLttrr,le it-:rns heeft een sì-gnific¿int anrlc:rc ge¡rid-cl-clrle

p-r,rarard-e clan d_c groep van cverj_go itcms (U_toets t p1OrOJ tweezijclig).
IV. De groep v.l,n l'l.cutrale itens heef-b eon signifrca,nt ¿rndere gernidciolt1c

ite,n-rcst corr-r-atic dan cì.c grcep vJ,n ûv.rige itens.
(Fistre r tlansl orm¿¿tie t"r "i,., t-tocts¡ p( o, o j tweezi jdig) .

Y. Dc groep v¿In neullralc i- 1,.:lrrs en socr-atal (on)l.rense1ì- jke rtems zi jn
nret \,rofg€;rLs k.rnsborc'hcning verclccl-cl ovcr d-e decisie-schaal- on d.c

cnorgciiscire .:ch:l¿¿r (lrret irlroù.-r¿t1o, p < o: o!, spr-tz l961) .

5. 3S¡"tt¡r-t"" if r l" rrr i jkc inrrlc_¡e cl r¿lir ho b ¡;tr:reot op d-e IIAB-scores.
- Dc ber¿kcniug met bctr',.:kÌctng tot hy¡otheso lJï.3af al_s resultaata t,=je46
(p> O, 1O)t cler wr-l- zeggcn, ,1u hypoilrcsc is irict bcvgsti,3cl.
- De berckeniirq riret betre.i_l:-ing bo t ìrypc Lhcsc IV gaf:' ¿l-s rcsult.,at t=O;

ook cLczc h¡-pothesc r^ier¡ì_ cius -liet bevi stigd.
- De berekcning niet bctr.ckhinl bct h;rp.;tliese V h¿id_ ¿ls resul-Ta¿.tz I=4rg9

(p -- or 2!). Ook d-eze r-a.r'bstc iirrpo the sc wordt 
'iet bevustigd.

De'blr'ce Srceiren i'tc;r,rs, cLio zj-ch rlus <1urd-eì-ijk ond-erschej-d-cn w¿rt betrcft
beoorclelj-ngskcnmerl;en, b-Lijken dus blj het ¡¡.n'br¡oordgecrrag geen vcrscirillen-
de reacties tcn Sevolgo tc hebben. Deza resultatcn rechtv¡,r.ardigen de con-
clusi-e da.t er niet ¡lesplokln ka,n rr,ordcin \r¿Ìn cen cluidelijke verstorend.e
invl-oed van lrc'b soci¿¿rL stcrcot;pe.

6.

IJrt dc tot nu too ger'"r.rportc,-:rd-e resu.l-t¿ltrln lÌeÉj niet zonclcr lreer beslo-
ten r+oÌc1en toL cle vol-l-<¡cLrgc afruczi-3heic1 van si:cial-e r^¡ensel-rjkheid- als
extr'¿ v¡;,riantiebron vool' c[e .{AB-i'berrrs. I{et ì<¿in rmn¿:rs i:rogcli ¿'r; z:-jn d.at
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ind.iviJueel .åy¡ische rd-e-i;lbcrelricn word-cn geh;rnteerd- d-oor d-e respon,lentcn.
In cfat g..u.li zou het rcver-al-1r effect kLcrin kunnen zi3n, tervrijl- er
toch gesproken rrrot;t rrtrrclcn van cie ¿anwczlgÌierd van een storencle factor.
Dez'e ge'J-"lchten,qaìn'¿ zov r;;priccrcn d-;t er rrreer saiucnhan,3 best¿rat tussen c1e

iteinbeoold-eiì-ngcn en j-tcr,ibe¿lntwo¡rdingsn uo<¡r elke berrord-elaar afzond-cIj-jk
da4 tussetr clc gerlrddelde ,-tein-beoord-el-rngcil en iternbe¿ntr,¡oorclingen.

Om d-it tc kunncn c,ri-rstltcren werd- vo.:r elke beoord.elaar cle biseriöIe
ocrrelatre berekend tussun zijn intwoorclen op de Hr\B-vrä.genlijst en zijn
eigen bcocrdelingún v¿ìn d-c j-tcns, en tevcns de corrcl¿tie tussen zijn ant-
woord-en cn cle gelni-d-delcle becord¡Iingen van d-e itons. Na tr¿rnsformetie van

d-eze corrcl-atiecoöfficiententotr z-rraardenrrt'erd d-c 'Trüj-1coxon, matched p;iirs
srgned- ranktest' (Siogcl (lg>e))uì-tgevocrd ,rin n-¡. tc gann of er een verschil-
was tussen ð-c'ze twee ¡tro,rilen corrcl¿ltiecoëffrcj-entcn.
Deze toets leverde gecrr signífic.rnt resultaat op (l-fg) , zod.a.t de nulhypo-
these, d-¿rt er geen verschj-l tusscn be id-en vlrs, niet kon word-en verlrorpen.
'Lcsttel he b indivrCuclc icle¿:;lbeeld ;¡ls het groeÍrs-stereotype heeft clus een

irchte positieve corrcl¿'bie ne t d.e be¿ntr¡roold-ing van de HA3-vragenli jst, d-och

er kan niet v.ln gesproken worden dat d-e erln rrlecr j-nvl-oed hceft rlan de ander.
Gezien d-e hoge m¿l,te vrn overe(lnl.oLnst 'brrssen de rndiviclucle rd-eaalbeeld-en,

kan gestelci w<¡rd-en d"rt zi-j niet al-s Ç'en ¿LfzonCerlijke variantiebron naast hct
socrale stereotype behocvon te r.¡orden cpgevat met betrekklng tot d-e HAB-

ÞUUM.

Concl-usies.

De ín het vooraf g.rand-e br:schrercn resulta,'ten wottigen ùe volgend-e concl-usies:
1. Er besta.r,t cen socia¡il stercotypc ten a,:,nzien van de IIAB, zoel-s gemeten

d-oor d-e HAB-vr;genlrjst. l'[et drcn verstand-e dat dit stereotype bestaat bij
d-iegenen die werkz¿r,ahr zr-ju in h¿t gebcuw v¿n Ìret Ned-erl¿nd,s Instrtuui van

Pr¿leventieve Geneeshunde-'fìdO te Leiùen; over een aJ-geraener geJ-di-ghe icl van
d-rt stereotype i-s,geen d,r-rrd-clijLre urtspr,:i-k te d-oen.

2. trlr rs een liosrtieve s.llríjnh¿¡n,g tusscn dc HÂB-soores en d-it scciale stere-
otypc, hetge .,,n theoretisch de vulgende rnogeli jkherlen openl-aat:
a) d-e test nect voorira,leli jk het stercotypc.
I ) ae tcs t ;nec-b vocrrl.:¿rnclr jk d.c HAB "

3. Indie¡r cre test alleen h,¡t confonrìeren a*n het stereotype meet, kunnen we

een ve.rschil verrri.l,chten tussen cle sooraa,l- r^renselrjkc/onwenselijkc
itcirrs en de neutral-e ítei'rs rr¡at brtreft d-e p-r,ra;ird,cn, item-restcorrclatles en

subschaal-ind-e1ing. Dlt verschil werd niet gecons.bateerd., d-us d-e HAB-vragen-
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1i jst kan bcschour'l'.f worden ¿¡.rs v,:orn.¿lner-i jk ¡ctenclc d-r,, HAB.

4.Ook de rrrùivrduel-e rdeaalbcclden bl-eken geen sti:rencie rnvlocrd- urt te
oel'enen op d' 11¿1,3-scoles.

Sanenv¿;ttend- karr gcsteld- l¡r¡rclcn d-at d-o ilÄ3-vr,i,rgenlj-jst voorna¡leiijk cì-e II-AS

meetr waärbij de soci¿rLc '^'enselì- jkherci v¿in de rteins slechts wej-nr¡4 invloed
urtoefent op d-e v¿¿llrliteit v*n dc 1i j st (lr sociale r+enseli jkheid.s-
dinensj-e loopt w;-türschijniijk wel- voor een grcot d-ecl pi:.rr:llel- aan d.e

I{AB-dimensie).

- Een bijkontonclc conclusie rs d;¡t ook urt d:-t onderzoek niet is geblekcn dat
de sociale wcnselrjKheidsfactol al-s verstorcncle a.ntr+oorrl-tencientie bcschouwd-
¡noct worclen bij perso,_rnlijkheiclsvragenlrjsten.
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8. Sumn*¡Ir

This investigation attempts to analyze the eventual inffuenoe of so-

ciaL d.esirability upon ansrrreríng'-processes ooncerning a questionnai¡e for
rpersonal arousalr charactoristics; tbe l-atter concept involving the energetic

a¡rd. d.eoisive components of action willingness.
Data ooncerning the construction of this questior-na.lre a¡e mentioned.'

Some theoretioal background. of tbis concept is presented. arrd sone psych.o-

metric problems conoerning sources of error varia¡rce are discussêd.

In the first part of this investigation we have t¡iett to prove the

existence of a stereotJ1)e concernlng the socia] d-esirability of the itens
of the P.A.C.-inventory. Twenty random ohosen raters, who had answered. the

P.A.C.-1ist twice, jud.ged. the items on a five-point sca1e, number three being

on this scal-e a neutral poj.nt. The inter-jud.ge retiability of tbem proved

to be high.
In the second- phaselúe compared two groups of itens, ê.gr those wbioh

had. a nean social desirabilíty value deviating fron the neut¡al point and.

those items which oould- be consid.ered to be socially neutral; the first
group amor.uti-:rg to 3O items, the second. to 20. The groups were compared

with regard to statistioally found. characteristics (tttese conce¡ned with how

people ar¡swered these items in the questionnaire situation). These oharacte-

ristics were: p-val-ue, item-test correlation, and- belongÍness to either the

energetic or d.ecj-sive subscale of the P.A.C.

In none of these oharacteristics coul-d. a d-ifferenoe be found between these

two groups of ltems. In ad-d-ition the influence of ind.ivid.ual- ratings proved

to be no greater than the influence of the sooial stereot¡>e¡ both influ-
ences being of ninor lnportance.
In conclusion it cou1d. be stated. that, though the ind.ivid.ual and social
stereot¡pes exist, their influenoe upon the answering processes ooncerning

the P.A.C.-questionnaire cannot be found- to be of muoh inportance.
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Itlt. /zù. B)
Habituele Actie-Bereid.heid-; vragenlijst voor zerfbesohrijving.

î.-.-"' ' ,. *-
i- .In. het volgend.e vind.t U een aantal uitspraken, d-ie U op lJzelf rnoet
I betrekken. 0p d-eze wiize kunnen wij een ind.ruk t":-¡gen van enkele aspecten
van Uw persoonlijkherd-. Ðaarom verzoeken wij U o* ¿ã vragen eerlijk telreantwoord-eng er zijn geen goed"e of slechte antwoord.en; úet gaat erom hoe
U Uzelf ziet. Het is echter wel nod-ig d.at U niet tela"g fi¡ ãlk" .r""ugstilstaatr me¿T d-at u zo rpontaan mogelijk en snel uw ind.ruk geeft.

U kunt d-e vragen beantwoord-en d-oor òf het woord- I juistr, òf het woord-f onjuistr te omci-rkelen. AIs U vind.t d-at d.e uitspraak voor ú geld.t, ô.an zetu een rond.je om het woord- 'juistr en in het and-ere geval een rond.je omI onjuist? .
U d-ient, ook als het wat moeite kost, toch één van beid.e woord.en te omcir-kelen. U mag geen vragen overslaan.

i.- ,.

rk hoef nooit lang na te d-enken voor ik beslu-it ietste gaan d-oen.

Men zou zioh tegenwoord-ig niet ¡neer tot zwetens toe
behoren in te sparuten.

Ik houd- niet van uitstell_en

Ik ben iemand-, d_ie veel_ rust nod_ig heeft.

Ik kan maar met moeite eens rustig gaan zs_tten

Je kunt beter lange tijd. aan één karwei Lezig zijn
d.an van het ene op het and.ere over te springðn.

Ik houd- ervan me tot het uiterste in
Ik begin vaak met aller1ei karweitjes
d-an niet af.

te spannen.

en maak d-ie

juist

juist

juist

juist

juist

jui st

juist

juist

juist

juist

juist

jui st

juist

jui st

juist

juist

juist

onjuist

onjui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjui st

onjui st

onjuist

onj ui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui st

onjui st

onjuist

onj ui st

Ik ben eige.nlijk altijd. met iets r:ezíg.

A1s ik van te voren weet d-at iets niet goed_ d_oentijk is,begin ik er neestal maar niet eens aan.

Voor mi j specia,"J_ geld_t ¡ l{aar een wil- j-s, is een rreg.

rk ben eigenlijk altijd- al een d-ruk en bezig iernand. geweest.

Ik kan soms huizenhoog tegen een bepaald_ werkje opzien.

Ik vind- d.at ik eigenlijk zeer inte¡essant werk heb.

Ik l¡op wel eens wat te hard_ van stapel, als ik eïgens
mee begin.

I[ijn werklust is vaak afha¡kelijk van mijn stemming.

voor ik het in d.e gaten heb ben ik bij alr-err.ei activí-teiten betrokr<en.



-2-

Ik heb meestal naax een korte inwerkperiod.e nod-ig

A1s ik ni-et zo van aanpakken wist ras ik niet zover gekomen.

Als het aan nij lag zou ik een gat in ied.ere d.ag slapen.

Je moet altijd. kalmpjes aan beginnen, wil je tot goed.e
resultaten komen.

Het valt me nooit moeilijk and.eren te volgen, ook al blij-
ven zè niet d-ireot bij d.e d.ingen Traarnee we bezig lrEùTsn.

Geen moeite is voor mij teveel.

ïk pak elk karweitje aan, ar is het maar om iets on hand-en
te hebben.

rk houd- niet van plotselinge verand.eringen in urijn werk.

als er lets in mij opkomt moet het ook meteen ged.aan worden.

Ik zie nooit tegen een taak op.

E¡ word-t mij vaak verweten d_at ik van d.e hak op d_e tak
spring.

ïk houd. niet zo van d,irect aanpakken.

Ik heb rs avonds vaak het vold-ane gevoel hard. gewerkt
te hebben. juist

Ik kom meestal- wat traag op gang. juist

Ars ik aan het werk ga, ben ik er altijd d-irect helemaar in. juist

juist

juist

juist

juist

juist

jui st

juist

Juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

pas
juis t

juist

juist

juist

juist

juist

juist

juist

onjuist

onjuist

onjui st

onjuist

onjui st

nnjuist

onjuist

onj uis t

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui s t

onjui s t

onjui st

onjuist

onjuist

onjui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

Als ik ergerrs mee bezig ben, moeten ze níet altijd-
ineens met iets heel and_ers aan komen d_ragen.

Ik heb vaak d.e neiging om werk te ond_erschatten.

ïk houd- er niet van risicors te nemen, om d_an later
te zien of het wel goed. gaai,.

Ik heb veel- vertrouwen in nijn eigen kunnen.

Ik heb rs morgens meestal een fli_nke tijd_ nod.i.g ornbij te komen.

Ik heb me nog nooit verveeld_.

Ik houd- niet zo van d-ie eïg energj_eke mensen.

rk ben gewend van te voren af te wegen of ik een bepaald.e
taak wel aan zaL kunnen.

vaak
Men verwijt mij -.r--:. d.at ik té aotief l;en.

rk bed-enk me altijd. eerst even vocrl ik besLuit iets te
gaan d-oen.
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lüerken is goecÌ, maaÌ je moet hot rs avond.s helemaal_
kunnen vergeten.

Ik heb meestal maar weiníg slaap nod.ig.

Ik ben iemand-, d-ie al-tijd_ sneL tot hand_eÌen evergaat.

rk moet meestal eerst een zctje hebben voor i-k met iets
nieuws begin.

Ik vind. het heerlijk om met
bezig te zijn.

meerd-ere d.ingen tegelijk

juist onjuist

Ik houd- níet za van d_ie mensen, d"ie het

Ilet leven is voor mij veel te kort om af

Ik behoor tot d-ie mensen, d_ie geheel en
opgaan.

juist

altijd. druk hebben. juist

I e s klaar. te kri j gen. jui s t

aI in hun werk
juist

juist

juist

jui st

onjuist

onjuist

onjuist

onjuist

onjui s t

onjuist

onjui- s t

KrJKT U NOG EVEN NA OF U GET,N VRÂGEN HEBT OVERGESLAGEN, MAAR VER¡.NDERT U

NIETS MEER AAN DE AI,M}IOORDEN.

invullen;

Leeftijd

Geslacht i

L e n g t e ("r.) 3

G e w i o h t (ks.):
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B eo ord-elaars-fns tructie .

SOC I¿,],8 I,,ENSELIJIGEID .

Het ligt rn orìzÈ beri-oeling nu Le gaan of
wenseli-jkhcid- cler uitspraken, cl-ie vocrko¡i¡en

en

in

Bj- jlage 3.

in hocverre d-e social"e

d-e H.A,B-vragenli j st,
rnvloei uitocfent cp d-e b,:antwcord-ing; ù"w,2. is het feit ùat rrmenrr

een bepaald-e uitspr-ak wenselijk- of onwenselijlc acht in soclaal--
psychologisch opzicht, van belc.n:; bij het invulfen v¡.n d-e HAB-vragen-

Iij st 
"

Oin d-rt te lcunncn cnd-¿rzoeken vrillen wij U vra,gen d-e uitspraken van

d-e lijst te beoord-elen na¿ìr hun ;ilgelnene socr-al-e wenseli jkheid-, d-us¡

Hoe wenselijk of onwenselijk d-cnl<t U d-at rr*enrr ecn bepaald-e ui-tspraak
aIs rnenselijke cigenschap rrind-t.

3ij de becord-eling kunt U gebrulk makcn va.n de rrolgcnd-e vijf
categorioên:
'1 . Socia¿l zecr ùn-vüenselí..;ke eigensch.r,p

2, Socj-¿¿1 onwenselj-jke crgenschap

l. Neutrale eigenschap

4. Scciaal wenselljke ergenschap

5. Soci¿¿1 zeer wetlsel-ijkc eigenschap.
Ilet nuilmer van d-e ca,tegorie die U van toepassing acht kunt U voor het
betreffend-e rten zc'El,en.

Voorbecld-;

IK HOUD ER GEE}I ],IEI'Htr]33ERIJT]N OP N,A.

¡'B_. ldilt U ruel, lÍannecr U k1¿or bent inet cle becord.el-ing nognacls ùe

gegerrons ovcr leeftijû, geslacht, lengtc en gerrich-u invull_en?

- iLls leid-r¿rad- kunt II zich misschiun hct bes-be bij elk iten afvragen;
ff.icht nen he-l in het .r.lguneen socr¿lal wcnselijk ind-ien lemand zegtz

(op d-e puntjes het betref'fend-e itern invullen)t'.

l,tf a

eê

nneer U d-cnkt d-¿l,t rrmenrl

n sociaal onwenselijke



Bi jlago .{: Resul i¿-berr vln rie bc _,crclcì_in¿1en
en d.e vragenlijst-eigenschappen

Áandurd-ing item-Jz-ie õoi< trijr,"c" D - - gen"

lrin
van

de
d-e

IIAS-rtems
it ems .

ratlng rvcnsef.h" ind_.
_ ---ua¡rrde_I ' -nfeT-fããs 

ntd.c.nÌãn- vioi-blst_ìilt -'-.- -"
2 n:-et rnecr tct z¡:tens -boe insp:rnnen
J nle'u:ritstell_en
4 i¡et,l r'ust nod-ig
! no L ilucite rustrg zitten
6 bct.:r lan¿ldurrg a"¡.n c!ón t.,alc Lre zig
7 gre-;g tot uitcrste rnsp:rnnen
B k:rrr'r,,it j es iriu t afn _iken
! ::.ltijcl_ bezig zijrt
10 nict b,;gt-nnün a,rn ,rroeilÍjlc .,.lerk
11 ,.rü,¿t- o,e n vrrl_ j-s is ecn wug
12 ¿"Ibijct d"ruk en bozig gcr.rt,cst
1l lrui:zcnhoog opzi<:n tcgct:. tlll,on
1! zeer intcress,¡,n1, crk h,.bbcn

20 ga.t in rederc {ag slapen
21 kali beginnen
22 ¿nJ.r;:ren maki;clijk rrolgen in gesprek
2 3 gccil .;i.) e 1te te r¡.e ol-
211 grctað rets cn h.¡ncl;:it hcbben
2J ge::n p.Lotselinge v<;r,einct;r.ingen
26 i-¡7c-a direct uitvocrcn
2'l nieú ';pzierl 'tegen t.;al,
28 varL clc hak cp dc tä.ki slrl:tn3cn
2) tt:ct ,lirect ';"rnpakken
30 r¡,:l-dai¿u gevocì_ na hard r¡srl<{.;n
31 iraa.; Jp g.rng t(clren
32 snel rirr¡crkcn
33 get,n vr;ranrlering wì-,L1en in t¿ak
J4 iuer-K onderschaiten
l! gecn lisiccts ncnen
36 vcrbrouwen in e1getl Ìtunnen
37 Isr,rorgens iangz.tarn bi¡trcnen
38 zich ncg nocrt verveelcl hcbben
]! ¡1ecn voor:,keur voor enet,3'i,;ku ìr.;l]serl
{0 tui.k v¡.n tc \¡ùren afwcgcn
41 rrcn v(.rr,!ijt nij t6 acticf te zi_jn
{2 ztcYL L¡odenken vortr te bcr;_lrnnen
43 rsa.vonds Ìret r,¡e rk vergcti;n
{! w,:t-nrg slaa¡r ncdig hebbcn
.{) sncl tot h¿ndclen overgaan
Q6 z.tLje nodig orn rets nj-eur,l,.. te beginnen
41 hij '.rjorkcur mei; ,neerd.cre clì-ngi:n bezj_g
{B ni-et v¿¡.ir druk-ke rnùnsen houden
{) Lcven is te kort
50 in zrjn werk opg¿an

so c. ÈqUÞVIf. p-Ìr.
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