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FFoorreewwoorrdd  

IIssssuueess  ccoonncceerrnniinngg  ddiivveerrssiittyy  hhaavvee  aallwwaayyss  iinnttrriigguueedd  mmee,,  nnoott  aatt  lleeaasstt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaall  ccoonnvviiccttiioonn  

tthhaatt  ccoommpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sskkiillllss  aanndd  ttaalleennttss  ccaann  aanndd  wwiillll  oonnllyy  ttaakkee  ppllaaccee  wwhheenn  ddiiffffeerreenncceess  aarree  vvaalluueedd  

iinnsstteeaadd  ooff  ddoowwnnggrraaddeedd..    

WWhhiillee  II  ssttaarrtteedd  mmyy  eedduuccaattiioonnaall  ccaarreeeerr  wwiitthh  wwrriittiinngg  rreeppoorrttss  oonn  ggeennddeerr  qquuoottaass  wwiitthhiinn  ppoolliittiiccss  II  

ddeecciiddeedd  ttoo  wwrriittee  mmyy  tthheessiiss  aabboouutt  ddiivveerrssiittyy  wwiitthhiinn  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  sseexx  sseeggrreeggaatteedd  ggoovveerrnnmmeennttaall  

bbrraanncchheess;;  tthhee  RRooyyaall  DDuuttcchh  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  BBeeffoorree  II  ccoouulldd  ssttaarrtt  wwiitthh  mmyy  mmaasstteerr  tthheessiiss  II  hhaadd  ttoo  ffiinndd  

ssoommeeoonnee  wwhhoo  bbeelliieevveedd  iinn  mmyy  aassppiirraattiioonnss  aanndd  sshhaarreedd  tthhee  ooppiinniioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  

ddiivveerrssiittyy..  II  wwoouulldd  tthheerreeffoorr  lliikkee  ttoo  ggiivvee  tthhaannkkss  ttoo  CCoolloonneell  RR..  JJ..  FF..  BBeerrggmmaann  wwhhoo,,  aass  DDiirreeccttoorr  ooff  

DDiieennsstteennCCeennttrruumm  WWeerrvviinngg  eenn  SSeelleeccttiiee,,  ggaavvee  mmee  tthhee  cchhaannccee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  

ttoo  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthhee  tteeaamm  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  yyoouunngg  ssoollddiieerrss..  HHiiss  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  

ssuuppppoorrtt  mmyy  wwoorrkk  aanndd  tthhee  llooyyaallttyy  ooff  tthhee  ssttaaffff,,  iinntteerr  aalliiaa  MMrr..  WWuubbbbeemmaa  wwhhoo  wwaass  ssoo  kkiinndd  ttoo  sshhaarree  hhiiss  

ooffffiiccee  aanndd  ssttoorriieess  wwiitthh  mmee,,  mmaaddee  mmee  ffeeeell  aatt  hhoommee  aanndd  ggaavvee  mmee  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  ttoo  ffuullllyy  ccoommmmiitt  mmyysseellff  

ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh..  AAfftteerr  tthhee  ttrraannssllooccaattiioonn  ooff  MMrr..  BBeerrggmmaann,,  LLiieeuutteennaanntt--CCoolloonneell  VVaaaallbbuurrgg  ttooookk  oovveerr  hhiiss  

ssuuppppoorrttiinngg  rroollee,,  ooff  wwhhiicchh  II  aamm  vveerryy  ggrreeaattffuull  aass  wweellll..  

    II  wwoouulldd  aallssoo  lliikkee  ttoo  uussee  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eexxpprreessss  mmyy  tthhaannkkffuullnneessss  ttoowwaarrddss  PPrreettttyy  LLiieemm  wwhhoo,,  

wwiitthh  tthhee  ggrreeaatteesstt  ccoo--ooppeerraattiioonn  ppoossssiibbllee,,  ssuuppppoorrtteedd  aanndd  mmoottiivvaatteedd  mmee  tthhee  eennttiirree  jjoouurrnneeyy..  NNoott  ssoo  mmuucchh  

tthhee  eedduuccaattiioonnaall  aaddvviiccee  aass  wweellll  aass  hheerr  ppeerrssoonnaall  ssttoorriieess  aanndd  ppeerrssoonnaalliittyy  iinnccrreeaasseedd  tthhee  ccoonnffiiddeennccee  II  hhaadd  

ttoowwaarrddss  mmyy  aabbiilliittiieess..  SShhee  hhaass  bbeeeenn  aa  ggrreeaatt  eexxaammppllee  ffoorr  mmee  aanndd  tthhee  wwoorrddss  ooff  hheerr  ddooccttoorraall  rreesseeaarrcchh  hhaavvee  

aanndd  wwiillll  bbee  mmyy  iinnssppiirraattiioonn::  ‘‘SStteepp  bbyy  sstteepp  ffoorrwwaarrdd’’..    

  AAtt  llaasstt,,  tthhee  nneevveerr  eennddiinngg  ssuuppppoorrtt  ooff  mmyy  mmootthheerr  hhaass  bbeeeenn  mmyy  rreeffuuggee  nnoott  oonnllyy  dduurriinngg  tthhiiss  

rreesseeaarrcchh  bbuutt  mmyy  eennttiirree  lliiffee..  II  lloovvee  aanndd  rreessppeecctt  hheerr  aanndd  sshhee  hhaass  iinnssppiirreedd  mmee  ttoo  ggiivvee  ssiigghhtt  ttoo  tthhee  ggrreeaatt  

aammoouunntt  ooff  ppootteennttiiaall  wwoommeenn  hhaavvee,,  eevveenn  tthhoouugghh  mmaannyy  ooff  tthheemm  aarree  ssttiillll  uunnaawwaarree  ooff  iitt..  II  wwiillll  eenndd  tthhiiss  

ffoorreewwoorrdd  wwiitthh  aa  cciittaattiioonn  ooff  mmyy  FFaatthheerr  eenn  wwiisshh  yyoouu  aa  pplleeaassaanntt  ttiimmee  wwhhiillee  rreeaaddiinngg  tthhiiss  tthheessiiss..    

  

  

  

‘‘TTrruusstt  yyoouurr  FFaatthheerr  wwiitthh  aallll  yyoouurr  hheeaarrtt  aanndd  ddoo  nnoott  eexxppeecctt  iitt  ooff  yyoouurr  oowwnn  mmiinndd..  [[……]]  FFoorr  tthhee  bbaassiicc  ooff  aallll  

kknnoowwlleeddggee  iiss  aa  vveenneerraabbllee  aawwee  ffoorr  HHiimm’’..  ((PPrroovveerrbbss  22::55;;  11::77))  
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AAbbssttrraacctt  

  

TThhee  ggooaall  ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  hhaass  bbeeeenn  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  iiff  tthheerree  aarree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  vvaarriiaabblleess  tthhaatt  bbeesstt  

pprreeddiicctt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aanndd  hhooww  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  RRooyyaall  DDuuttcchh  AArrmmeedd  

FFoorrcceess  aaffffeeccttss  tthheessee  vvaarriiaabblleess..  BByy  aannsswweerriinngg  tthheessee  qquueessttiioonnss  iinnssiigghhttss  aarree  ggaaiinneedd  iinnttoo  tthhee  qquueessttiioonn  

hhooww  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee  ccaann  iimmpprroovvee  tthheeiirr  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  ssoo  tthhaatt  mmoorree  wwoommeenn  wwiillll  bbee  aattttrraacctteedd  

ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  TThhee  rreessuullttss  sshhoowweedd  tthhaatt  DDiivveerrssiittyy,,  AAllttrruuiissmm  aanndd  AAuuttoonnoommyy  aassppeeccttss  

wweerree  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprreeddiiccttoorrss  ooff  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  eexxpprreesssseedd  bbyy  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  aanndd  wweerree  mmoosstt  

ssttrroonnggllyy  nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss..  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  aannaallyyssiiss  

aarree  tthhee  ddiissccoouurraaggeemmeenntt  ooff  ssppeecciiffiicc  wwoommeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  aanndd  tthhee  aaddvviiccee  ttoo  ffooccuuss  mmoorree  oonn  DDiivveerrssiittyy  

aanndd  AAllttrruuiissmm  iissssuueess  dduurriinngg  tthhee  ddaayyss  tthhrroouugghh  ssppookkeenn  aanndd  wwrriitttteenn  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  wweellll  aass  tthhrroouugghh  

bbeehhaavviioouurr  aanndd  ootthheerr  iimmpplliicciitt  ssiiggnnaallss  sseenndd  oouutt  bbyy  rreeccrruuiitteerrss..  HHeennccee,,  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  

BBeelliieevveess  ooff  wwoommeenn  iiss  aallssoo  rreeccoommmmeennddeedd  aass  tthhiiss  wwiillll  pprroobbaabbllyy  iinnccrreeaassee  tthheeiirr  sseellff--ccoonnffiiddeennccee  wwhhiicchh  

rreessuullttss  iinn  hhiigghheerr  eexxpprreesssseedd  aattttrraaccttiioonn..    

  
KKeeyywwoorrddss::  RReeccrruuiittmmeenntt,,  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiivveenneessss,,  SSeexx  DDiiffffeerreenncceess,,  AArrmmeedd  FFoorrcceess    
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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

TThhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  ssuurrpplluuss  vvaalluuee  ooff  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  ooff  eemmppllooyyeeeess  ttoo  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  

oorrggaanniizzaattiioonnss  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaassiinnggllyy  rreeccooggnniizzeedd  aanndd  uunnddeerrssccoorreedd  tthhee  llaasstt  ddeeccaaddeess  ((BBrreeaauugghh  &&  SSttaarrkkee,,  

22000000))..  TThhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  wwaayy  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  tthhee  wwoorrkkffoorrccee  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  bbyy  rreeccrruuiittiinngg  nneeww  

aapppplliiccaannttss  aanndd  ‘‘tthhee  uullttiimmaattee  ccoosstt  ooff  ffaaiilluurree  ttoo  aattttrraacctt  aapppplliiccaannttss  mmaayy  bbee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ffaaiilluurree’’  ((BBaarrbbeerr  

&&  RRooeehhlliinngg,,  11999933,,  pp..  884455  aass  iinn  EEhhrrhhaarrtt  &&  ZZiieeggeerrtt,,  22000055))..  SSiinnccee  tthhee  11997700ss  aanndd  11998800ss,,  mmoorree  aatttteennttiioonn  

hhaass  bbeeeenn  ppaaiidd  bbyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  nnoonn--ttrraaddiittiioonnaall  ttaarrggeett  ggrroouuppss..  TThhee  rraattiioonnaallee  

bbeehhiinndd  ffooccuussssiinngg  oonn  tthheessee  ggrroouuppss  uussuuaallllyy  eexxiissttss  oouutt  ooff  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ssoocciiaall,,  ddeemmooggrraapphhiicc  aanndd  

eeccoonnoommiicc  aarrgguummeennttss  ((RReesseeaarrcchh  vvoooorr  BBeelleeiidd,,  22001100))..  MMaaiinnllyy  aaggeeiinngg,,  lloonnggeevviittyy,,  mmuullttii  ccoolloouurriinngg,,  aa  

ddeeccrreeaassiinngg  iinnffllooww  ooff  yyoouunngg  aadduullttss  aanndd  aann  iinnccrreeaassiinngg  iinnffllooww  ooff  wwoommeenn  iinnttoo  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  ccaauusseedd  tthhee  

ddeemmooggrraapphhiicc  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ppooooll  ooff  llaabboorr  ssuuppppllyy  ttoo  sshhiifftt  ((GGllaassttrraa,,  MMeeeerrmmaann,,  ddee  VVrriieess  &&  IIJJsssseell,,  22000011))..  

TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee,,  oonnee  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  eemmppllooyyeerrss  ooff  tthhee  NNeetthheerrllaannddss,,  eexxpplliicciittllyy  sseennsseess  tthhiiss  

ddeemmooggrraapphhiicc  sshhiifftt  ooff  tthhee  llaabboorr  ppooooll  aanndd  iinnccrreeaasseedd  iittss  rreeccrruuiittmmeenntt  pprraaccttiicceess  ttoowwaarrddss  nnoonn--ttrraaddiittiioonnaall  

ggrroouuppss  ooff  jjoobb--sseeeekkeerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssaattiissffyy  tthhee  oonnggooiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnaall  nneeeedd  ffoorr  nneeww  eemmppllooyyeeeess..  BBeessiiddeess  

tthhoossee  nneeeeddss  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  ppoossiittiivvee  eeffffeeccttss  ooff  eennhhaanncciinngg  aa  ddiivveerrssee  wwoorrkkffoorrccee  hhaass  

aallssoo  iinnccrreeaasseedd..  TThhee  RRooyyaall  DDuuttcchh  AArrmmeedd  FFoorrcceess  eemmpphhaassiizzeess  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  aa  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurraall  

bbaacckkggrroouunndd  aarree,,  dduurriinngg  mmiissssiioonnss,,  aabbllee  ttoo  ooppeenn  ddoooorrss  wwhhiicchh  ootthheerrwwiissee  wwoouulldd  hhaavvee  ssttaayyeedd  cclloosseedd  ffoorr  

DDuuttcchh  mmiilliittaarriieess..  HHeennccee  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  wwoommeenn  dduurriinngg  ppeeaaccee  ooppeerraattiioonnss  ssuuppppoorrttss  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  

ttrruusstt  aanndd  rreessppeecctt  wwiitthh  llooccaall,,  mmoossttllyy  ffeemmaallee,,  cciittiizzeennss  ((VVrriieess,,  22000099))..  IInn  ggeenneerraall  tthhrreeee  ttaarrggeett  ggrroouuppss  aarree  bbyy  

tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ppeerrcceeiivveedd  aass  ‘‘ddiissttiinncctt’’  ffrroomm  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  llaabboorr  ssuuppppllyy::  wwoommeenn,,  eetthhnniicc  mmiinnoorriittiieess  

aanndd  hhoommoosseexxuuaallss..  WWhheenn  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ttaarrggeett  ggrroouupp  ssppeecciiffiicc  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonnss  aarree  uunnddeerrttaakkeenn  

tthhee  llaasstt  ffeeww  ddeeccaaddeess  ssuucchh  aass  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  eemmaanncciippaattiioonn  ppoolliiccyy  ‘‘VVrroouuwweenn  iinn  ddee  KKrriijjggssmmaacchhtt’’  

iinn  11998855,,  tthhee  ‘‘PPllaann  vvoooorr  ppoossiittiieevvee  aaccttiiee  vvoooorr  ddee  iinntteeggrraattiiee  vvaann  ddee  vvrroouuww  iinn  ddee  kkrriijjggssmmaacchhtt’’  iinn  11998899  aanndd  

tthhee  ‘‘GGeennddeerr  AAccttiioonn  PPllaann’’  iinn  22000033..  TThhiiss  ffiinnaall  ppoolliiccyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwaass  iinnssppiirreedd  bbyy  tthhee    UUNN  

RReessoolluuttiioonn  11332255  iinn  wwhhiicchh  tthhee  DDuuttcchh  ggoovveerrnnmmeenntt  aassssiiggnneedd  ttoo  ‘‘ssttrreennggtthheenn  wwoommeenn’’ss  rroollee  iinn  tthhee  

ppllaannnniinngg,,  pprreeppaarraattiioonn,,  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd  eexxeeccuuttiinngg  pphhaasseess  ooff  ccrriissiiss--rreessppoonnssee  ooppeerraattiioonnss’’  ((UUnniitteedd  

NNaattiioonnss,,  22000000))..  IInn  22000077  SSeeccrreettaarryy  ooff  DDeeffeennccee,,  CC..  vvaann  ddeerr  KKnnaaaapp,,  wwrroottee  tthhaatt,,  aalltthhoouugghh  hhee  

aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ffooccuussiinngg  oonn  wwoommeenn,,  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ttaarrggeett  ggrroouupp  ppoolliicciieess  ffoorr  eetthhnniicc  

mmiinnoorriittiieess,,  wwoommeenn  aanndd  hhoommoosseexxuuaallss  wwaass  llaacckkiinngg  ccoohheerreennccee  aanndd  ssyynneerrggyy  ((KKnnaaaapp,,  22000077))..  HHee  tthheerreeffoorree  

ssuubbssttiittuutteedd  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ppoolliicciieess  wwiitthh  oonnee  oovveerraarrcchhiinngg  ddiivveerrssiittyy  ppoolliiccyy  ccaalllleedd  ‘‘AAccttiieeppllaann  ddiivveerrssiitteeiitt  

DDeeffeennssiiee’’,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ggeennddeerr  ttaarrggeettss  ooff  tthhee  GGeennddeerrffoorrccee  PPrroojjeecctt  wweerree  iinncclluuddeedd..  EEvveerryytthhiinngg  cchhaannggeedd  

iinn  22001100  wwhheenn,,  aass  oorrddeerreedd  bbyy  tthhee  nneeww  CCaabbiinneett  RRuuttttee--VVeerrhhaaggeenn,,  tthhee  AAccttiieeppllaann  ddiivveerrssiitteeiitt  wwaass  sshhuutt  ddoowwnn..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmiinniisstteerrss  ooff  tthhiiss  CCaabbiinneett,,  ddiivveerrssiittyy  mmaannaaggeemmeenntt  wwaass  iinn  ttiimmeess  ooff  ffiinnaanncciiaall  pprreessssuurreess,,  

tthhee  DDuuttcchh  eeccoonnoommyy  sslliippppeedd  iinnttoo  aa  rreecceessssiioonn  iinn  22000088,,  nnoott  aa  pprriioorriittyy..  TThhiiss  cclloossee  ddoowwnn  mmeeaanntt  tthhee  eenndd  ooff  

eexxttrraa  ttrraaiinniinngg  ffaacciilliittiieess  ffoorr  wwoommeenn,,  ttaarrggeetteedd  ccaarreeeerr  gguuiiddaannccee  aanndd  ssppeecciiaall  wwoommeenn--rreeccrruuiittmmeenntt  ddaayyss  

((HHiilllleenn,,  22001111))..  DDeessppiittee  tthhiiss  cclloossuurree  ooff  ssppeecciiffiicc  ggeennddeerr  aatttteennttiioonn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinn  tthheeiirr  eessttaabblliisshhiinngg  
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bbuuddggeett  ooff  22001111,,  aaggaaiinn  rreeccooggnniizzeedd  tthhee  vvaalluuee  ooff  aa  ddiivveerrssee  wwoorrkkffoorrccee,,  aalltthhoouugghh  nnoott  ssuuppppoorrttiinngg  ddiivveerrssiittyy--

eennhhaanncciinngg  ppoolliicciieess  aanndd  ttaarrggeetteedd  rreeccrruuiittmmeenntt  ((MMiiddddeellkkoooopp,,  22001111))..  HHeennccee  iinn  tthhee  ssaammee  ddooccuummeenntt  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  hhiigghhlliigghhtteedd  tthheeiirr  ccoonnttiinnuuiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  UUNN  RReessoolluuttiioonn  11332255..    

11..11  PPrroobblleemm  ssttaatteemmeenntt  

IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  llaacckkiinngg  ppoolliiccyy  ssuuppppoorrtt  ffbbuutt  tthhee  oonn  tthhee  ootthheerr  ssiiddee  oonnggooiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnaall  nneeeeddss  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RReeccrruuiittmmeenntt  aanndd  SSeelleeccttiioonn  ((DDCC  WWSS))  hhaass  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  ttaasskk  ttoo,,  ssoommeettiimmeess  aaggaaiinnsstt  aallll  

ooddddss,,  rreeccrruuiitt  aa  ddiivveerrss  ppooooll  ooff  jjoobb--sseeeekkeerrss  ffoorr  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  DDCC  WWSS  hhaass  ddiiffffeerreenntt  ‘‘uunniivveerrssaall’’  

rreeccrruuiittmmeenntt  pprraaccttiicceess  aanndd  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseeccttiioonnss  ccaalllleedd  llaabboorr  mmaarrkkeett  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((AAMMCC))  aanndd  RReeccrruuiittmmeenntt  ((WWeerrvviinngg))..  TThhee  sseeccttiioonn  AAMMCC  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr,,  tthhrroouugghh  tthhee  

mmeeddiiaa,,  ppoossiittiioonniinngg  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee  aass  aann  aattttrraaccttiivvee  eemmppllooyyeerr..  SSuupppplleemmeennttiinngg  AAMMCC,,  tthhee  

rreeccrruuiittmmeenntt  sseeccttiioonn  ttrriieess  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhiiss  iinntteerreesstt  ooff  ttaarrggeett  ggrroouuppss  tthhrroouugghh  ppeerrssoonnaall  ccoonnttaacctt..  AAlltthhoouugghh  

sseevveerraall  pprraaccttiicceess,,  ssuucchh  aass  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  ffoorr  wwoommeenn,,  hhaavvee  ssttooppppeedd  ootthheerr  mmoorree  ssoopphhiissttiiccaatteedd  

pprraaccttiicceess  aaiimmeedd  aatt  wwoommeenn  ssttiillll  eexxiisstt  aanndd  aarree  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  HHeeaadd  DDiirreeccttoorr  PPeerrssoonnnneell  ((HHDD))  ((LLeeiijjhh,,  

22001111))..  AAMMCC,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ppaayyss  aatttteennttiioonn  aatt  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  aass  aann  eemmppllooyyeerr  bbyy  

ssppeecciiffiiccaallllyy  ddiissppllaayyiinngg  wwoommeenn  iinn  tthheeiirr  aaddss  aanndd  ccoommmmeerrcciiaallss..  DDuuee  ttoo  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ttaarrggeetteedd  

rreeccrruuiittmmeenntt  ssppeecciiffiiccaallllyy  aaiimmeedd  aatt  rreeccrruuiittiinngg  wwoommeenn  bbuutt  tthhee  oonnggooiinngg  eemmpphhaassiiss  llaaiidd  oonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  

ooff  eennhhaanncciinngg  aa  ddiivveerrssee  wwoorrkkffoorrccee,,  tthhee  qquueessttiioonn  aarriisseess  wwhhaatt  tthhee  eeffffeecctt  iiss  ooff  tthhee  ‘‘uunniivveerrssaall’’  rreeccrruuiittmmeenntt  

pprraaccttiicceess  oonn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  ppeerrcceeiivveedd  bbyy  ffeemmaallee  jjoobb--sseeeekkeerrss..  OOnnee  ssppeecciiffiicc  rreeccrruuiittmmeenntt  

pprraaccttiiccee  ddeesseerrvveess  iinn  tthhiiss  lliigghhtt  eexxttrraa  aatttteennttiioonn..  TThhee  ttoopp  pprriioorriittyy  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  aaccttiivviittiieess,,  iinn  ffiinnaanncciiaall  aanndd  

ttiimmee  rreessoouurrcceess,,  aarree  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  wwhhiicchh  aarree  mmoonntthhllyy  oorrggaanniizzeedd  ((IInnttrraanneettppoorrttaall,,  22001122))..  TThhee  ggooaall  

ppuurrssuueedd  bbyy  oorrggaanniizziinngg  tthheessee  ddaayyss  iiss  ttoo  aaccccuurraatteellyy  rreefflleecctt  ttoowwaarrddss  aatttteennddeeeess  wwhhaatt  iitt  iiss  lliikkee  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  

tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  HHeennccee,,  tthhee  ddeessiirree  iiss  ttoo  aattttrraacctt  aanndd  rreeccrruuiitt  tthhrroouugghh  tthhoossee  ddaayyss  mmoorree  ppeeooppllee  ffoorr  tthhee  

AArrmmeedd  FFoorrcceess..  DDuuee  ttoo  iimmpprroovveedd  tteecchhnnoollooggyy  DDCC  WWSS  iiss  ssiinnccee  OOccttoobbeerr  22001122  aabbllee  ttoo  ddiiggiittaallllyy  ‘‘ffoollllooww’’  

aatttteennddeeeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  aanndd  aabbllee  ttoo  sseeee  wwhhiicchh  aatttteennddeeeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  aafftteerrwwaarrddss  aappppllyy  ffoorr  

aa  jjoobb..  CCoommppaarriinngg  tthhee  aatttteennddeeee  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  rraatteess  rreevveeaallss  tthhaatt  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouunntt  ooff  aatttteennddeeeess  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  ddoo  nnoott  aappppllyy  ffoorr  aa  jjoobb..  TThhiiss  wwiitthhddrraawwiinngg  oouutt  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss  bbyy  ffoorrmmeerr  

iinntteerreesstteedd  aanndd  aattttrraacctteedd  jjoobb--sseeeekkeerrss  iiss  aallssoo  ccaalllleedd  ‘‘sseellff--sseelleeccttiioonn’’  aanndd  iitt  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  ddiiffffeerreenntt  ffoorr  mmeenn  

aanndd  wwoommeenn  ((GGrriieeppeennttrroogg,,  22001122))..  FFoorr  eexxaammppllee,,  oonn  FFeebbrruuaarryy  tthhee  2200
tthh  22001133

  DDCC  WWSS  oorrggaanniizzeedd  aann  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aatt  tthhee  GGeenneerraaaall  SSppoooorrkkaazzeerrnnee,,  EErrmmeelloo..  113399  iinntteerreesstteedd  jjoobb--sseeeekkeerrss  aapppplliieedd  ffoorr  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy..  TThhrreeee  wweeeekkss  llaatteerr  4488  oouutt  ooff  tthhee  113399  aatttteennddeeeess  aapppplliieedd  ffoorr  aa  jjoobb  aatt  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  

NNeevveerrtthheelleessss  wwoommeenn  wwiitthhddrreeww  aatt  aa  hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  tthhaann  mmeenn  ddiidd..  WWhhiillee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  rraattee  ooff  mmeenn  

wwaass  3377  ppeerrcceenntt  tthhaatt  ooff  wwoommeenn  wwaass  2222  ppeerrcceenntt..  AAnnootthheerr  eexxaammppllee  iiss  tthhaatt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aatt  tthhee  

GGeenneerraaaall--MMaajjoooorr  DDee  RRuuyytteerr  vvaann  SStteevveenniinncckk  KKaazzeerrnnee  tthhee  ssaammee  mmoonntthh..  TThhee  mmaallee  aapppplliiccaattiioonn  rraattee  

aafftteerrwwaarrddss  wwaass  aallmmoosstt  3377  ppeerrcceenntt  wwhhiillee  tthhaatt  ooff  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  wwaass  ssoolleellyy  1155  ppeerrcceenntt..  IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  

iimmppoorrttaannccee  ooff  aa  ddiivveerrssee  iinnffllooww  tthhiiss  qquuaannttiittaattiivvee  ddiissccoovveerryy  rreevveeaallss  aa  ppoossssiibbllyy  pprroobblleemmaattiicc  pprroocceessss  

wwhhiicchh  sshhoouulldd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee,,  bbee  iinnvveessttiiggaatteedd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill..  TThhee  mmaaiinn  qquueessttiioonn  
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tthheerreeffoorree  iiss::  ‘‘AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  bbeesstt  pprreeddiicctt  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  AArrmmeedd  

FFoorrcceess  iinn  tthhee  eeyyeess  ooff  tthhee  jjoobb--sseeeekkeerrss  aanndd  wwhhaatt  iiss  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthheessee  ffaaccttoorrss??’’..  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  iinnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  eeffffeecctt  oonn  aattttrraaccttiivveenneessss  iiss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  iiff  aanndd  hhooww  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  

ccaann  bbee  rree--ccuussttoommiizzeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  eexxpprreesssseedd  bbyy  ffeemmaallee  aapppplliiccaannttss..  

11..22  SSoocciiaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc  rreelleevvaannccee  

AAlltthhoouugghh  tthhee  ‘‘AAccttiieeppllaann  ddiivveerrssiitteeiitt  DDeeffeennssiiee’’  hhaass  bbeeeenn  eennddeedd,,  iinn  tthhee  ssaammee  ddooccuummeenntt  mmiinniisstteerr  ooff  

DDeeffeennccee  JJ..  SS..  JJ..  HHiilllleenn  pplleeaaddeedd  tthhee  oonn--ggooiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccttiioonnppllaann  ((NNAAPP  11332255))  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rroollee  ooff  wwoommeenn  iinn  ((ppoosstt--))  ccoonnfflliicctt  aarreeaass  ((HHiilllleenn,,  22001111))..  TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee  

rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeaacchh  wwoommeenn  tthheeyy  nneeeedd  wwoommeenn::  ‘‘MMiilliittaarryy  iinntteerrvveennttiioonnss  aanndd  ppeeaacceekkeeeeppiinngg  

ooppeerraattiioonnss  uussuuaallllyy  iimmppllyy  tthhaatt  ffoorreeiiggnn  ttrrooooppss  ––  pprreeddoommiinnaannttllyy  mmeenn  ––  aarree  ddeeppllooyyeedd  ttoo  iimmppoossee  aa  

cceeaasseeffiirree  oorr  ttoo  ccoonnttrrooll,,  aanndd  ssoommeettiimmeess  eevveenn  ffiigghhtt,,  tthhee  llooccaall  bbeelllliiggeerreenntt..  IInn  tthheessee  mmaallee--ddoommiinnaatteedd  

ooppeerraattiioonnss,,  tthhee  rriisskk  tthhaatt  ‘‘ssoofftt’’  ffeemmaallee  wwaayyss  wwiillll  rreemmaaiinn  uunnnnoottiicceedd  iiss  vveerryy  rreeaall’’  ((NNAAPP  11332255,,  22001111,,  pp..  

2288))..  IInn  oorrddeerr  ttoo  iinnccrreeaassee  ooppeerraattiioonnaall  eeffffeeccttiivveenneessss  ssoollddiieerrss  aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo  ggeennddeerr  aassppeeccttss  

iinn  tthheeiirr  wwoorrkk  aanndd  ffeemmaallee  ssoollddiieerrss  aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  mmaakkee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ffeemmaallee  llooccaallss..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iinn  oorrddeerr  

ttoo  ttrraaiinn  ffeemmaallee  ssoollddiieerrss  tthheerree  ffiirrsstt  ooff  aallll  hhaavvee  ttoo  bbee  wwoommeenn  iinn  tthhee  aarrmmyy..  TThheerreeffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy  

hhiigghhllyy  iinntteerrrreellaatteess  wwiitthh  tthhee  NNAAPP  11332255  aanndd  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  ffuunnddaammeennttss  ooff  tthhee  aaccttiioonn  ppllaann,,  tthhaatt  

ooff  iinntteerrccaallaattiinngg  wwoommeenn  iinn  eevveerryy  aassppeecctt  ooff  tthhee  AArrmmyy  aanndd  mmaakkiinngg  uussee  ooff  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  ddeemmooggrraapphhiicc  aanndd  

ppssyycchhoollooggiiccaall  ddiissttiinnccttiivveenneessss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthheeiirr  mmaallee  ccoouunntteerr  ppaarrttnneerrss..    

  BBeessiiddee  tthhee  ssoocciieettaall  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  rreelleevvaannccee  ooff  tthhiiss  iinnqquuiirryy  tthheerree  aarree  aallssoo  ssoommee  sscciieennttiiffiicc  

llaaccuunnaass  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  mmiigghhtt  ccoonnttrriibbuuttee..  FFiirrsstt  ooff  aallll,,  aalltthhoouugghh  ffeemmaallee  mmoorree  tthhaann  

mmaallee  ssttuuddeennttss  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  ppuurrssuuiinngg  aa  nnoonn--ttrraaddiittiioonnaall  ccaarreeeerr  lliinnkkeedd  ttoo  tthheeiirr  sseexx  oonnllyy  aa  mmiinnoorriittyy  

aaccttuuaallllyy  sseelleeccttss  aa  ccaarreeeerr  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  ooppppoossiittee  sseexx  ((FFiiootteennttiinnee,,  11998888  aass  iinn  BBrriiddggeess  11998899))..  DDeessppiittee  

tthhee  ggrroowwiinngg  aammoouunntt  ooff  sscciieennttiiffiicc  lliitteerraattuurree  tthhaatt  ssccrruuttiinniizzeess  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  jjoobb  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

cchhooiiccee  nnoonnee  ooff  tthheessee  aarree  ccaarrrriieedd  oouutt  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  tthhee  RRooyyaall  DDuuttcchh  AArrmmeedd  FFoorrcceess,,  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  

ggeennddeerr  sseeggrreeggaatteedd  ooccccuuppaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  NNeetthheerrllaannddss..  MMoorreeoovveerr,,  wwhhiillee  mmuucchh  rreesseeaarrcchh  iiss  ccoonndduucctteedd  

oonn  wwoommeenn  wwhhoo  aarree  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwweennttyy--ffiivvee  aanndd  ffiiffttyy--ffiivvee  yyeeaarrss  oolldd  lleessss  rreesseeaarrcchh  hhaass  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  

oonn  ffeemmaallee  ssttuuddeennttss  aanndd  yyoouunngg  aadduullttss  wwhhoo  aarree  aatt  tthhee  ppooiinntt  ooff  cchhoooossiinngg  tthheeiirr  ccaarreeeerr  ppaatthh..    AAtt  llaasstt,,  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  MMccKKaayy  &&  AAvveerryy  ((22000066))  lliittttllee  tthheeoorreettiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  hhaass  ooccccuurrrreedd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ssttaaggeess  

llaatteerr  iinn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss,,  tthhoossee  ooff  ssiittee  vviissiittss,,  aanndd  tthheeiirr  eeffffeeccttss  oonn  jjoobb--sseeeekkeerrss..  AAll  tthheessee  rreemmaaiinniinngg  

sscciieennttiiffiicc  qquueessttiioonnss  ssuuppppoorrtt  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoonndduucctt  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  aanndd  wwee  eexxppeecctt  tthhaatt  tthhee  oobbttaaiinneedd  rreessuullttss  

wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ppaaddddiinngg  ssoommee  ooff  tthheessee  sscciieennttiiffiicc  vvooiiddss..    

11..33  AASSWW--jjuussttiiffiiccaattiioonn    

TThhee  eedduuccaattiioonnaall  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff    jjuussttiiffyyiinngg  tthhee  ‘‘iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy’’  ffeeaattuurree  eexxttrraacctteedd  oouutt  ooff  tthhee  ffaaccuullttyy  

nnaammee  wwiillll  bbee  ssaattiissffiieedd  bbyy  tthhee  uuppccoommiinngg  rreesseeaarrcchh..  OOnn  tthhee  oonnee  hhaanndd  sscciieennttiiffiicc  mmeetthhooddss  aarree  uusseedd  ttoo  

iinnvveessttiiggaattee  tthhee  ccuurrrreenntt  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  rreeccrruuiittmmeenntt  pprraaccttiicceess  aanndd  tthheeiirr  eeffffeeccttss..  TThhiiss  sscciieennttiiffiicc  

kknnoowwlleeddggee  iiss  ssuubbsseeqquueennttllyy  uusseedd  ttoo  ssccrruuttiinniizzee  aa  pprraaccttiiccaall  pprroobblleemm  oobbttaaiinneedd  oouutt  ooff  eevveerryyddaayy  lliiffee..  TThhiiss  
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ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  sscciieennccee  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  ggiivveess  mmeeaanniinngg  ttoo  tthhee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  

rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhiiss  iinnqquuiirryy  aallssoo  sshheeddss  lliigghhtt  nnoott  oonnllyy  oonn  mmiiccrroo  bbuutt  aallssoo  mmeessoo  aanndd  mmaaccrroo  lleevveell  ffaaccttoorrss..  

TThhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  tthhee  ffooccuuss  ooff  aannaallyyssiiss  bbuutt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ffeeaattuurreess  aanndd  ppoolliicciieess  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd..  

HHeennccee,,  aatttteennttiioonn  iiss  ppaaiidd  ttoo  mmaaccrroo  lleevveell  cchhaannggeess  iinn  tthhee  llaabboorr  ssuuppppllyy..  FFiinnaallllyy  bbootthh  ppssyycchhoollooggiiccaall  

((iinnffoorrmmaattiioonn  pprroocceessssiinngg))  aanndd  ssoocciioollooggiiccaall  ((ssoocciiaall  iiddeennttiittyy))  tthheeoorriieess  aarree  eellaabboorraatteedd  ttoo  sshheedd  lliigghhtt  oonn  

aabboovvee  ssttaatteedd  kknnoowwlleeddggee  ggaappss  wwhhiicchh  ffuullffiillllss  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  ddiiffffeerreenntt  ddiisscciipplliinneess..    

11..44  BBooookkmmaakkeerr  

TThhee  sseeccoonndd  cchhaapptteerr  ooff  tthhiiss  tthheessiiss  wwiillll  bbee  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  eellaabboorraattiioonn  ooff  tthheeoorriieess  tthhaatt  mmiigghhtt  eexxppllaaiinn  tthhee  

rraattiioonnaallee  bbeehhiinndd  jjoobb  sseeaarrcchh  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ppoossssiibbllee  eeffffeeccttss  ooff  ssiittee  vviissiittss  oonn  tthhee  jjoobb--sseeeekkeerr..  TThhiiss  cchhaapptteerr  

wwiillll  rreessuulltt  iinn  aa  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeell  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  aass  bbaasseelliinnee  ooff  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  ddaattaa  

ccoolllleeccttiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss..  TThhee  tthhiirrdd  cchhaapptteerr  eennhhaanncceess  tthhee  ooppeerraattiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  ccoonncceeppttss  ooff  

tthhee  ffoorrmmeerr  cchhaapptteerr..  TThhee  ffoouurrtthh  cchhaapptteerr  iiss  uusseedd  ttoo  ddiissppllaayy  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  

qquuaalliittaattiivvee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn..  AAtt  llaasstt  tthhee  ffiifftthh  cchhaapptteerr  wwiillll  ddrraaww  ccoonncclluussiioonn  oouutt  ooff  tthhee  rreessuullttss  aanndd  ssttaattee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoowwaarrddss  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  RReeccrruuiittmmeenntt  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  TThhee  ffiinnaall  

sseeccttiioonn  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  rreevviieeww  tthhee  mmaajjoorr  ssuurrpplluuss  vvaalluueess  aanndd  ppiittffaallllss  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  aanndd  ggiivveerr  ssoommee  

iinnddiiccaattiioonnss  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreesseeaarrcchh..      
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22..  TThheeoorreettiiccaall  eexxpplloorraattiioonn  

TThhee  uuppccoommiinngg  cchhaapptteerr  wwiillll  eellaabboorraattee  tthheeoorriieess  wwhhiicchh  uunnddeerrlliiee  hhuummaann  bbeehhaavviioouurr..  AA  ddiissttiinnccttiioonn  wwiillll  bbee  

mmaaddee  bbeettwweeeenn  tthheeoorriieess  ccoonncceerrnniinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroocceessssiinngg  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  rreecceeiivveedd  

iinnffoorrmmaattiioonn..  SSiinnccee  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy  aaiimmss  aatt  ccllaarriiffyyiinngg  sseexx  ddiiffffeerreenncceess,,  tthheeoorriieess  wwhhiicchh  ccoouulldd  eexxppllaaiinn  

tthheessee  ddiiffffeerreenncceess  wwiillll  bbee  ddeessccrriibbeedd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill..    

22..11  LLiitteerraattuurree  oonn  rreeccrruuiittmmeenntt  rreesseeaarrcchh  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  

RReeccrruuiittmmeenntt  iiss  aann  oofftteenn  uusseedd  tteerrmm  bbuutt  ddeeffiinniittiioonnss  nneevveerrtthheelleessss  ddiiffffeerr  aaccrroossss  iinnqquuiirriieess..  BBaarrbbeerr  ((11999988))  

eennhhaanncceess  aa  rraatthheerr  nnaarrrrooww  ddeeffiinniittiioonn  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  bbyy  iinncclluuddiinngg  oonnllyy  ppuurrppoosseeffuull  aaccttiioonnss  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  

oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThhrroouugghh  eennhhaanncciinngg  tthhiiss  ddeessccrriippttiioonn  hhee  eexxcclluuddeess  mmuullttiippllee  iimmppoorrttaanntt  uunniinntteennddeedd  ffaaccttoorrss  

ssuucchh  aass  tthhee  eeffffeecctt  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  iimmaaggee  oonn  jjoobb--sseeeekkeerrss  oorr  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss..  TThhiiss  

iinnqquuiirryy  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  mmoorree  eexxtteennssiivvee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  RRyynneess  ((11999911))  wwhhoo  ddeeffiinneedd  rreeccrruuiittmmeenntt  aass  

‘‘eennccoommppaassssiinngg  aallll  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprraaccttiicceess  aanndd  ddeecciissiioonnss  tthhaatt  aaffffeecctt  eeiitthheerr  tthhee  nnuummbbeerr,,  oorr  ttyyppeess,,  ooff  

iinnddiivviidduuaallss  tthhaatt  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  aappppllyy  ffoorr,,  oorr  ttoo  aacccceepptt,,  aa  ggiivveenn  vvaaccaannccyy’’  ((RRyynneess,,  11999911,,  pp..  442299))..  

AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  nnoo  iinntteennttiioonn  ttoo  ssccrruuttiinniizzee  aallll  oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprraaccttiicceess  tthhee  ssuurrpplluuss  vvaalluuee  ooff  tthhiiss  

ddeeffiinniittiioonn  iiss  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  tthhaatt  aallssoo  uunniinntteennddeedd  ffaaccttoorrss  mmiigghhtt  hhaavvee  aann  eeffffeecctt  oonn  jjoobb--sseeeekkeerrss,,  

ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  wwiillll  bbee  pprroovveenn  ttoo  bbee  aa  vvaalluuaabbllee  nnoottiioonn  wwhheenn  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  ggiivveenn  ttoo  tthhee  

rreeccrruuiittmmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee..  

  

AAss  wwiitthh  tthhee  ddeeffiinniittiioonnss,,  ddiiffffeerreenntt  oouuttccoommee  vvaarriiaabblleess  aarree  uusseedd  iinn  rreeccrruuiittmmeenntt  iinnqquuiirriieess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  

eeffffeecctt  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  pprraaccttiicceess  oonn  jjoobb--sseeeekkeerrss..  BBeeccaauussee  wwee  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  wwiitthhddrraawwaall  bbeehhaavviioouurr  ooff  

wwoommeenn  tthhiiss  sseeeemmss  lliikkee  tthhee  mmoosstt  ssuuiittaabbllee  oouuttccoommee  vvaarriiaabbllee..  RReesseeaarrcchh  oonn  wwiitthhddrraawwaall  bbeehhaavviioouurr  oouutt  ooff  

tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss  iiss  ssccaarrss;;  ssoolleellyy  ttwwoo  iinnqquuiirriieess  hhaavvee  ssoo  ffaarr  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  oonn  tthhiiss  ttooppiicc..  TThhee  ffiirrsstt  

iinnqquuiirryy  oonn  sseellff--sseelleeccttiioonn  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  RRyyaann  eett  aall..  iinn  22000000,,  wwhhoo  iinnvveessttiiggaatteedd  aaccttuuaall  wwiitthhddrraawwaall  

bbeehhaavviioouurr..  HHee  sshhoowweedd  iinn  hhiiss  iinnqquuiirryy  tthhaatt  tthhoossee  wwhhoo  sseelleecctt  tthheemmsseellvveess  oouutt  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss  

eennhhaannccee  aa  mmoorree  nneeggaattiivvee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  TThhee  sseeccoonndd  iinnqquuiirryy  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  

GGrriieeppeennttrroogg  aannnnoo  22001122..  HHee  ffoouunndd  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  pprreeddiiccttss  wwiitthhddrraawwaall  

bbeehhaavviioouurr,,  rr  ==..3300  pp<<..000011  wwiitthh  llooww  aattttrraaccttiioonn  pprreeddiiccttiinngg  hhiigghh  ddrrooppoouutt  rraatteess  aanndd  vviiccee  vveerrssaa  ((GGrriieeppeennttrroogg,,  

22001122,,  pp..  774422))..  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  RReeccrruuiittmmeenntt  sseeccttiioonn  ttoo  ffooccuuss  oonn  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  iitt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  aaccttuuaall  wwiitthhddrraawwaall  bbeehhaavviioouurr;;  tthhiiss  ooccccuurrss  aatt  aa  llaatteerr  

ssttaaggee..  TThhee  ffoorrmmeerr  iinnqquuiirriieess  sshhoowweedd  nneevveerrtthheelleessss  tthhaatt  wwiitthhddrraawwaall  iiss  bbeesstt  pprreeddiicctteedd  bbyy  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrraaccttiivveenneessss..    WWee  tthheerreeffoorr  wwiillll  uussee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aass  oouuttccoommee  vvaarriiaabbllee  iinn  tthhee  oofftteenn  uusseedd  

ddeeffiinniittiioonn  ooff  ‘‘ggeettttiinngg  ppootteennttiiaall  ccaannddiiddaatteess  ttoo  vviieeww  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aass  aa  ppoossiittiivvee  ppllaaccee  ttoo  wwoorrkk’’  

((EEhhrrhhaarrtt  &&  ZZiieeggeerrtt,,  22000055  aass  iinn  RRyynneess,,  11999911))..      
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22..22  RReevviieeww  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  lliitteerraattuurree;;  tthhrreeee  mmeettaatthheeoorriieess  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  sscciieennttiiffiicc  mmooddeell  ssuuiitteedd  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy  tthhee  ccuurrrreenntt  lliitteerraattuurree  oonn  rreeccrruuiittmmeenntt  

wwiillll  bbee  eellaabboorraatteedd  ttoo  eexxttrraacctt  uusseeffuull  tthheeoorriieess..  TThhee  ccuurrrreenntt  ssttuuddyy  aaiimmss  aatt  uunnddeerrssttaannddiinngg  wwhhiicchh  

ccoonnssiiddeerraattiioonnss  aatttteennddeeeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  mmaakkee  aanndd  tthheeoorriieess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  tthhee  jjoobb--

sseeeekkeerr  wwiillll  tthheerreeffoorree  ffiirrsstt  bbee  eellaabboorraatteedd..  AAtt  ffiirrsstt  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroocceessssiinngg  mmeettaatthheeoorryy  wwiillll  bbee  

ddiissccuusssseedd  ssiinnccee  tthhiiss  wwiillll  rreevveeaall  tthhee  rraattiioonnaallee  bbeehhiinndd  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  aaffffeeccttss  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..  SSuubbsseeqquueennttllyy  iinn  tthhee  sseeccoonndd  sseeccttiioonn  tthhee  iinntteerraaccttiioonniisstt  mmeettaatthheeoorryy  wwiillll  bbee  

eellaabboorraatteedd  wwhhiicchh  sshheeddss  lliigghhtt  oonn  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  pprroocceessss  ooff  jjoobb--sseeeekkiinngg  bbeehhaavviioouurr..  FFiinnaallllyy  iinn  tthhee  

tthhiirrdd  sseeccttiioonn  tthhee  sseellff--pprroocceessssiinngg  mmeettaatthheeoorryy  wwiillll  eellaabboorraattee  hhooww  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aanndd  ssoocciiaall  nnoorrmmss  

aaffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..  TThhee  ffiinnaall  sseeccttiioonn  wwiillll  rreevveeaall  tthhee  mmuuttuuaall  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  

ddiiffffeerreenntt  tthheeoorriieess..    

22..22..11  EEnnvviirroonnmmeennttaall  pprroocceessssiinngg  mmeettaatthheeoorryy  aanndd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  oonn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrraaccttiivveenneessss  

TThhee  eennvviirroonnmmeennttaall  mmeettaatthheeoorryy  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  pprroocceesssseess  lliigghhtteenneedd  bbyy  iinnffoorrmmaattiioonn  

ddaayyss..  TThheeoorriieess  ssuubbddiivviiddeedd  uunnddeerr  tthhiiss  mmeettaatthheeoorryy  eexxppllaaiinn  ssiimmppllyy  hhooww  ppeeooppllee  ppeerrcceeiivvee  tthheeiirr  

eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  sseennssee,,  aanndd  hhooww  tthheessee  ppeerrcceeppttiioonnss  aaffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  

((EEhhrrhhaarrtt  &&  ZZiieeggeerrtt,,  22000055))..  TThhiiss  tthheeoorryy  iiss  ooff  ssuurrpplluuss  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  iinnqquuiirryy  bbeeccaauussee  iitt  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  

aassppeeccttss  tthhaatt  ccoouulldd,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  bbee  aaddjjuusstteedd  bbyy  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  iinn  oorrddeerr  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  

iinn  tthhee  eeyyeess  ooff  tthhee  jjoobb--sseeeekkeerr..    

  

TThhee  rraattiioonnaallee  bbeehhiinndd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  iiss  tthhaatt  bbyy  pprroovviiddiinngg  tthhee  jjoobb  sseeeekkeerr  wwiitthh  wwrriitttteenn,,  ssppookkeenn  aanndd  

vviissuuaall  ddiissppllaayyeedd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  hhee  oorr  sshhee  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  mmaakkee  aa  bbaallaanncceedd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aabboouutt  tthhee  

aattttrraaccttiivveenneessss  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  jjoobb..  TThhee  mmaaiinn  tthheeoorryy  uusseedd    uunnddeerr  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroocceessssiinngg  

mmeettaatthheeoorryy  iiss  tthhee  eellaabboorraattiioonn  lliikkeelliihhoooodd  mmooddeell  ooff  PPeettttyy  &&  CCaacciiooppppoo  ((11998866))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  mmooddeell  

tthheerree  aarree  iinn  ggeenneerraall  ttwwoo  wwaayyss  hhooww  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aabbssoorrbbeedd  bbyy  iinnddiivviidduuaallss..  TThhee  ffiirrsstt  iiss  hhiigghh  lleevveell  

eellaabboorraattiioonn  dduurriinngg  wwhhiicchh  iinnddiivviidduuaallss  ccaarreeffuullllyy  ssccrruuttiinniizzee  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  mmeessssaaggeess..    TThhee  ootthheerr  mmoodduuss  iiss  

ccaalllleedd  llooww  lleevveell  eellaabboorraattiioonn  dduurriinngg  wwhhiicchh  ppeerriipphheerraall  ccuueess  aarree  pprroocceesssseedd..  BBootthh  hhiigghh  aanndd  llooww  lleevveell  

eellaabboorraattiioonn  bboollsstteerrss’’  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ppeerrcceeppttiioonn  aabboouutt  aann  oorrggaanniizzaattiioonn..  TThhee  RReeccrruuiittmmeenntt  sseeccttiioonn  ooff  DDCC  

WWSS  rreessppoonnddss  ttoo  tthhee  pprroocceessss  ooff  hhiigghh  eellaabboorraattiioonn  bbyy  ooffffeerriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhrroouugghh  ffoorr  eexxaammppllee  

pprreesseennttaattiioonnss,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  eellaabboorraatteedd  bbyy  tthhee  aatttteennddeeeess..  LLooww  eellaabboorraattiioonn  aanndd  ooccccuurrss  wwhheenn  tthhee  aabbiilliittyy  

oorr  mmoottiivvaattiioonn  ttoo  eennhhaannccee  hhiigghh  eellaabboorraattiioonn  iiss  llooww..  WWhheenn  aa  ppeerrssoonn  eennggaaggeess  iinn  llooww  eellaabboorraattiioonn  ppeerriipphheerraall  

ccuueess  aarree  pprroocceesssseedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffoorrmm  ooppiinniioonnss  aabboouutt  cceerrttaaiinn  ppoossssiibbiilliittiieess..  DDCC  WWSS  ssppeecciiffiiccaallllyy  

aannttiicciippaatteess  aatt  ooffffeerriinngg  ppeerriipphheerraall  ccuueess  wwhhiicchh  ttrriiggggeerr  llooww  lleevveell  eellaabboorraattiioonn  ssuucchh  aass  wwaattcchhiinngg  ssoo  ccaalllleedd  

ssttaattiicc  sshhoowwss  wwhhiicchh  ggiivvee  aann  iimmpprreessssiioonn  ooff  tthhee  mmaatteerriiaallss  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  wwoorrkk  wwiitthh..  BBeessiiddeess  tthhee  

iinntteennttiioonn  ooff  DDCC  WWSS  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  aatttteennddeeeess  aauuttoommaattiiccaallllyy  eennggaaggee  iinn  llooww  lleevveell  eellaabboorraattiioonn  iiss  aallssoo  

ssuuffffiicciieenntt  dduuee  ttoo  bbootthh  aabbiilliittyy  aanndd  mmoottiivvaattiioonnaall  ffaaccttoorrss..  TThhee  aabbiilliittyy  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  llooww  bbeeccaauussee  aatttteennddeeeess  
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hhaavvee  nnoott  hhaadd  ssuuffffiicciieenntt  eexxppoossuurree  ttoo  aaccqquuiirree  aaddeeqquuaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  jjoobb  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ttoo  ssccrruuttiinniizzee  ((UUggggeerrsslleevv  eett  aall..,,  22000099  aass  iinn  UUggggeerrsslleevv,,  22001122))..  HHeennccee,,  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  

mmiigghhtt  bbee  llooww  bbeeccaauussee  aatttteennddeeeess  aarree  lliikkeellyy  ttoo  sskkiimm  aanndd  lloooosseellyy  ccoonnssiiddeerr  aa  nnuummbbeerr  ooff  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess  

((JJoonneess  eett  aall..,,  22000066  aass  iinn  UUggggeerrsslleevv,,  22001122))..  TThhiiss  sshhoorrtt  ddiissccuussssiioonn  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroocceessssiinngg  mmaakkeess  

cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  iinnfflluueennccee  tthhee  aatttteennddeeeess  nnoott  oonnllyy  bbyy  iinntteennddeedd  ssppookkeenn  oorr  

wwrriitttteenn  iinnffoorrmmaattiioonn  bbuutt  tthhaatt  tthhee  wwhhoollee  aammbbiiaannccee  mmiigghhtt  aaffffeecctt  tthhee  iimmaaggee  tthhee  jjoobb--sseeeekkeerrss  eennhhaannccee  aatt  tthhee  

eenndd  ooff  tthhee  ddaayy..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  iiff  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  iimmpprroovveemmeennttss  ccoouulldd  bbee  mmaaddee  bbootthh  ssoorrttss  ooff  

eennvviirroonnmmeenntt  eellaabboorraattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..    

  

EExxppeeccttaannccyy  TThheeoorryy    

BBeessiiddeess  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  tthheeoorriieess  tthhaatt  eexxppllaaiinn  hhooww  ffeeaattuurreess  ooff  aa  ppeerrssoonn’’ss  eennvviirroonnmmeenntt  aarree  ccoonncceeiivveedd  

tthheerree  aarree  aallssoo  tthhrreeee  tthheeoorriieess  tthhaatt  eexxppllaaiinn  hhooww  tthheessee  ppeerrcceeppttiioonnss  aaffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..  

DDeessppiittee  ssoommee  iinntteerreessttiinngg  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  eexxppoossuurree--aattttiittuuddee  hhyyppootthheessiiss    ((ZZaajjoonncc,,  11996688  aass  iinn  EEhhrrhhaarrtt  &&  

ZZiieeggeerrtt,,  22000055))  aanndd  tthhee  ggeenneerraalliizzaabbllee  ddeecciissiioonn  pprroocceessssiinngg  mmooddeell  ((SSooeellbbeerrgg,,  11996677)),,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  

aanndd  ffrreeqquueenntt  uusseedd  tthheeoorryy  iiss  tthhee  eexxppeeccttaannccyy  tthheeoorryy  ooff  VVrroooomm  ((11996644))..  WWhheenn  tthhee  tthheeoorryy  iiss  aapppplliieedd  ttoo  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  iitt  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  aa  cceerrttaaiinn  oouuttccoommee  iinn  tthhee  eeyyeess  ooff  

tthhee  jjoobb--sseeeekkeerr,,  ssoo  ccaalllleedd  IInnssttrruummeennttaalliittyy,,  aanndd  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aacchhiieevviinngg  tthhee  ddeessiirreedd  oouuttccoommee,,  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  VVaalleennccee..  TThhiiss  mmooddeell  hhaass  bbeeeenn  

mmaatthheemmaattiiccaallllyy  rreepprreesseenntteedd  bbyy  MMiittcchheellll  &&  BBeeaacchh  ((11997777,,  pp..  220066))  ((FFiigguurree  11..11))..  

  

FFiigguurree  11..11::  MMaatthheemmaattiiccaall  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  EExxppeeccttaannccyy  TThheeoorryy  

  

RReellaatteedd  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnaall  cchhooiiccee,,  tthhee  AA  ssttaannddss  ffoorr  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  aa  cceerrttaaiinn  oouuttccoommee  jj,,  wwhhiicchh  iiss  aa  

cceerrttaaiinn  oorrggaanniizzaattiioonn..  KK  aarree  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  ((ssuucchh  aass  ppaayy  aanndd  jjoobb  sseeccuurriittyy)),,  II  iiss  tthhee  

aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhoossee  aattttrriibbuutteess  aanndd  VV  iiss  tthhee  bbeelliieevvee  tthhee  aattttrriibbuutteess  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  

oorrggaanniizzaattiioonn..  NN  iiss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  oouuttccoommeess,,  ssoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aattttrriibbuutteess..    TThhee  eexxppeeccttaannccyy  tthheeoorryy    aanndd  

tthhee  aassssoocciiaatteedd  mmooddeell  pprroovviiddeess  aann  aannaallyyttiiccaall  ttooooll  ffoorr  rreepplliiccaattiinngg  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  pprroocceessss  bbeehhiinndd  

aattttrraaccttiioonn..  WWhheenn  aa  jjoobb--sseeeekkeerr  aatttteennddss  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aanndd  tthheerreeffoorree  sshhoowwss  aattttrraaccttiioonn  ttoo  aann  

oorrggaanniizzaattiioonn,,  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  hhee  tthhiinnkkss  tthheerree  iiss  aa  cceerrttaaiinn  aammoouunntt  ooff  ffiitt  bbeettwweeeenn  ppeerrssoonnaall  ddeessiirreess  aanndd  

eexxppeeccttaanncciieess  aabboouutt  tthhee  ffuullffiillmmeenntt  ooff  tthhoossee  ddeessiirreess,,  tthhee  ppeerrssoonn--oorrggaanniissaattiioonn  ffiitt  ((sseeee  sseeccttiioonn  22..22..22))..  TThhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  iiss  ddeevveellooppeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhiiss  aattttrraaccttiivveenneessss..    WWhheenn  aatttteennddeeeess,,  aafftteerr  tthhee  ssiittee  vviissiitt,,  sseelleecctt  

tthheemmsseellvveess  oouutt  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss,,  tthheeiirr  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  aacchhiieevviinngg  aa  

cceerrttaaiinn  oouuttccoommee  hhaass  ddiimmiinniisshheedd..  SSoo  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  mmiigghhtt  bbee  ddeeccrreeaasseedd  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aa  cceerrttaaiinn  
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oouuttccoommee  mmiigghhtt  nnoott  bbee  eessttaabblliisshheedd  bbyy  ppuurrssuuiinngg  tthhee  jjoobb..  TThhiiss  iiss  tthhee  ffiirrsstt  hhyyppootthheessiiss  wwiillll  bbee  tthhee  bbaasseelliinnee  

ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  aanndd  eennhhaanncceess  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  tthhaatt  wwoommeenn  aappppllyy  ttoo  aa  lleesssseerr  eexxtteenntt  tthhaann  mmeenn  aafftteerr  tthheeyy  

vviissiitteedd  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy..  

 

22..22..22  IInntteerraaccttiioonniisstt  pprroocceessssiinngg  mmeettaatthheeoorryy  

BBeessiiddeess  uunnddeerrssttaannddiinngg  hhooww  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  mmiigghhtt  aaffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  iitt  iiss  aallssoo  

iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhiicchh  ffaaccttoorr  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  aammoouunntt  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss,,    

wwhhiicchh  ffaaccttoorrss  ppeeooppllee  ddeessiirree..  TThhee  iinntteerraaccttiioonniisstt  mmeettaatthheeoorryy  ooff  EEhhrrhhaarrtt  &&  ZZiieeggeerrtt  ((22000055))  eexxppllaaiinnss  tthhaatt  

iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  aa  ppeerrssoonn’’ss  nneeeeddss  &&  pprreeffeerreenncceess  aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  rreessuullttss  iinn  

aattttrraaccttiioonn..  TThhiiss  iinntteerraaccttiioonn  eeffffeecctt  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ppeerrssoonn--oorrggaanniizzaattiioonn  ‘‘ffiitt’’  aanndd  hhaass  bbeeeenn  ddeessccrriibbeedd  aass::  

‘‘tthhee  ccoommppaattiibbiilliittyy  bbeettwweeeenn  ppeeooppllee  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  ooccccuurrss  wwhheenn::  ((aa))  aatt  lleeaasstt  oonnee  eennttiittyy  pprroovviiddeess  

wwhhaatt  tthhee  ootthheerr  nneeeeddss,,  oorr  ((bb))  tthheeyy  sshhaarree  ssiimmiillaarr  ffuunnddaammeennttaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  oorr  ((cc))  bbootthh’’  ((KKrriissttooff,,  

11999966,,  pp..  44––55))..  TThhee  ooppppoossiittee  ooff  aa  cceerrttaaiinn  ‘‘ffiitt’’  iiss  aa  mmiissmmaattcchh..  TThhiiss  hhaappppeennss  wwhheenn  aatt  lleeaasstt  oonn  eennttiittyy  ddooeess  

nnoott  pprroovviiddee  wwhhaatt  tthhee  ootthheerr  nneeeeddss  oorr  iiff  tthheeyy  ddoo  nnoott  sshhaarree  ssiimmiillaarr  ffuunnddaammeennttaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss..  AArrggyyrriiss  

((11995577))  aarrgguueess  tthhaatt  ttoooo  mmuucchh  ppeerrcceeiivveedd  iinnccoommppaattiibbiilliittyy  bbeettwweeeenn  ddeessiirreess  aanndd  ooffffeerriinnggss  ccaann  ccrreeaattee  

iinnddiivviidduuaallss  tthhaatt  aarree  uunnmmoottiivvaatteedd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aa  cceerrttaaiinn  bbeehhaavviioouurr..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt,,  wwhheenn  jjoobb--sseeeekkeerrss  

ppeerrcceeiivvee  ttoooo  mmuucchh  iinnccoonnggrruueennccee  bbeettwweeeenn  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  nneeeeddss  aanndd  tthhee  ooffffeerriinnggss  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn,,  

tthheeyy  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  rreennoouunnccee  aaccttiioonn..  

  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  

VVaarriioouuss  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  PP--OO  ffiitt  aarree  rreesseeaarrcchheedd  llaasstt  ddeeccaaddeess  oouutt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ssyymmbboolliicc  aanndd  iinnssttrruummeennttaall  

ccoonnggrruueennccee  ddeeffiinniittiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  mmoosstt  oofftteenn  ((CChhaappmmaann,,  22000055))..  SSyymmbboolliicc  PP--OO  ffiitt  ddeessccrriibbeess  

oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  tteerrmmss  ooff  ssuubbjjeeccttiivvee,,  ttaannggiibbllee  aanndd  aabbssttrraacctt  ttrraaiittss  wwhhiicchh  aarree  mmoossttllyy  bbaasseedd  oonn  iinnffeerreenncceess  

iinnsstteeaadd  ooff  wwhhaatt  ppeeooppllee  tthhiinnkk  aann  oorrggaanniissaattiioonn  aaccttuuaallllyy  ccoonnssttiittuutteess  ooff..  TThhee  ppeennddaanntt  ooff  ssyymmbboolliicc  

ccoonnggrruueennccee  iiss  iinnssttrruummeennttaall  ccoonnggrruueennccee..  TThhee  iinnssttrruummeennttaall  ffiitt  ddeessccrriibbeess  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  oobbjjeeccttiivvee,,  

ffaaccttuuaall  aanndd  ccoonnccrreettee  tteerrmmss  ssuucchh  aass  ppaayy,,  aaddvvaanncceemmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  jjoobb  sseeccuurriittyy..  PPeeooppllee  sshhooww  

aattttrraaccttiioonn  ttoo  tthheessee  aattttrriibbuutteess  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  uuttiilliittaarriiaann  nneeeeddss  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  bbeenneeffiittss  ((KKaattzz,,  11996600,,  aass  iinn  

HHooyyee  &&  SSaakkss,,  22001111))..  AAlltthhoouugghh  nnoott  aallll  aattttrriibbuutteess  aarree  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprreeddiiccttoorrss  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrraaccttiivveenneessss  aass  aa  sseett  tthheeyy  eexxppllaaiinn  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouunntt  ooff  vvaarriiaannccee  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiioonn..  

UUggggeerrsslleevv  eett  aall..  ((22001100))  ffoouunndd  iinn  hhiiss  mmeettaa--aannaallyyssiiss  nniinneetteeeenn  aattttrriibbuutteess  iimmppoorrttaanntt  ttoo  jjoobb--sseeeekkeerrss  ((ssuucchh  aass  

ssaallaarryy  aanndd  bbeenneeffiittss))..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  iiss  aa  uunniiqquuee  eemmppllooyyeerr  tthhaatt  eennhhaanncceess  vveerryy  eexxpplliicciitt  

aattttrriibbuutteess  nnoott  ooffffeerreedd  bbyy  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ppoossssiibbllyy  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  ssttaannddaarrdd  aattttrriibbuuttee  lliissttss  

((LLiieevveennss,,  22000077))..  LLiieevveennss  ((22000055))  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  sseett  uupp  aann  aattttrriibbuuttee  lliisstt  aaddaapptteedd  ttoo  BBeellggiiaann  DDeeffeennccee  

oorrggaanniizzaattiioonn  bbyy  iinntteerrvviieewwiinngg  119955  mmiilliittaarryy  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  rreessppoonnddeennttss  wweerree  aasskkeedd  ttoo  cciirrccuummssccrriibbee  
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tthheeiirr  rreeaassoonnss  ffoorr  jjooiinniinngg  tthhee  AArrmmyy  aanndd  aa  sseett  ooff  nniinnee  aattttrriibbuutteess  wwaass  ddeerriivveedd  oouutt  tthheeiirr  aannsswweerrss  wwhhiicchh  

ssuubbsseeqquueennttllyy  sseerrvveedd  aass  bbaassiiss  ffoorr  LLiieevveenn’’ss  ssuurrvveeyy  qquueessttiioonnss;;  ssaallaarryy,,  jjoobb  sseeccuurriittyy,,  aaddvvaanncceemmeenntt,,    

pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittiieess,,  eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess,,  ttaasskk  vvaarriieettyy,,  ssoocciiaall  aaccttiivviittiieess,,  ttrraavveell  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  

wweellll--ddeeffiinneedd  ssttrruuccttuurree..  BBeessiiddeess  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  ssuuiitteedd  ffoorr  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ssoommee  

‘‘ggeenneerraall’’  aattttrriibbuutteess  aarree  sshhoowwnn  ttoo  hhaavvee  ssttrroonngg  pprreeddiiccttiinngg  vvaalluuee  oonn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aanndd  

tthheerreeffoorree  sshhoouulldd  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  iinnqquuiirriieess  ccoonncceerrnniinngg  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..  AAuuttoonnoommyy    ((RR  

==  00..2200))  aanndd  cchhaalllleennggee  ((RR  ==  00..3399))  aarree  ssoommee  ooff  tthhoossee  aattttrriibbuutteess  pprroovveenn  ttoo  bbee  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  mmaannyy  jjoobb--

sseeeekkeerrss  ((UUggggeerrsslleevv  eett  aall..,,  22001122,,  pp  661177))..    

    

SSeexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  iinnssttrruummeennttaall  aattttrriibbuuttee  pprreeffeerreenncceess  

JJuurrggeennsseenn  ((11997788))  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  aa  hhyyppootthheessiizzeedd  sseexx  ddiiffffeerreennccee  iinn  aattttrriibbuuttee  

pprreeffeerreenncceess  aanndd  sshhoowweedd  iinn  hhiiss  rreesseeaarrcchh  tthhaatt  wwoommeenn  eemmpphhaassiizzee  ddiiffffeerreenntt  aassppeeccttss  ooff  jjoobbss  tthhaann  mmeenn  ddoo..  

OOtthheerrss  ((BBiiggoonneessss,,  11998888  aass  iinn  KKoonnrraadd,,  22000000))  hhaavvee  aarrgguueedd  tthhaatt  mmiixxeedd  rreessuullttss  aarree  oobbttaaiinneedd  wwhhiicchh  nneeiitthheerr  

ssoolleellyy  ssuuppppoorrtt  nnoorr  rreeffuuttee  tthhee  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  aattttrriibbuuttee  pprreeffeerreenncceess..  IInn  

oorrddeerr  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  oobbsseerrvveedd  ggeennddeerr  ddiiffffeerreenncceess  iinn  wwiitthhddrraawwaall  bbeehhaavviioouurr  aatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  ooff  tthhee  

DDuuttcchh  AArrmmeedd  FFoorrcceess  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  iiff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  aarree  ddiissssiimmiillaarr  aattttrraacctteedd  ttoo  jjoobb  aanndd  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess..  FFiirrsstt  aa  ddiissttiinnccttiioonn  hhaass  ttoo  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  ggeennddeerr  aanndd  sseexx..  WWhhiillee  sseexx  rreeffeerrss  

ssoolleellyy  ttoo  tthhee  bbiioollooggiiccaall  ssttaattee  aass  hhaavviinngg  mmaallee  ooff  ffeemmaallee  rreepprroodduuccttiivvee  oorrggaannss,,  ggeennddeerr  iiss  ‘‘aa  ppssyycchhoollooggiiccaall  

aanndd  ccuullttuurraall  tteerrmm,,  rreeffeerrrriinngg  ttoo  oonnee’’ss  ssuubbjjeeccttiivvee  ffeeeelliinnggss  ooff  mmaalleenneessss  aanndd  ffeemmaalleenneessss……....oorr  ttoo  ssoocciieettyy’’ss  

eevvaalluuaattiioonn  ooff  bbeehhaavviioouurr  aass  mmaassccuulliinnee  oorr  ffeemmiinniinnee’’  ((BBaassooww,,  11999922,,  pp..  22  aass  iinn  FFrreeeemmaann,,  22000033))..  AAlltthhoouugghh  

tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee  iiss  ttaarrggeettiinngg  sseexx  aanndd  nnoott  ggeennddeerr  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  ddiissttiinnccttiioonn  bbeeccaauussee  

ggeennddeerr  rroolleess  aarree  pprroovveenn  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  aa  ggrreeaatteerr  pprrooppoorrttiioonn  ooff  vvaarriiaannccee  iinn  oouuttccoommeess  tthhaann  sseexx  ddooeess  

((KKoorraabbiikk,,  11999999,,  aass  iinn  FFrreeeemmaann,,  22000033))..  NNeevveerrtthheelleessss  uunnssuurrpprriissiinnggllyy  tthheerree  aarree  ssoommee  ssiimmiillaarriittiieess  bbeettwweeeenn  

iinnqquuiirriieess  ccoonndduucctteedd  oonn  sseexx  aanndd  ggeennddeerr..  FFoorr  eexxaammppllee,,  rreesseeaarrcchh  hhaass  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ‘‘tthheeoorryy  tthhaatt  mmaalleess  

aanndd  ffeemmaalleess  aarree  ddiiffffeerreennttiiaatteedd  aalloonngg  tthhee  aaggeennttiicc  vveerrssuuss  ccoommmmuunnaall  ccoonnttiinnuuuumm  ddeessccrriibbeedd  bbyy  BBaakkaann  

((11996666)),,  wwhhiicchh  ppoossiittss  tthhaatt  mmaalleess  aarree  hhiigghheerr  tthhaann  ffeemmaalleess  oonn  aaggeennttiicc  ((ssoommeettiimmeess  kknnoowwnn  aass  iinnssttrruummeennttaall))  

ttrraaiittss  aanndd  tthhaatt  ffeemmaalleess  aarree  hhiigghheerr  tthhaann  mmaalleess  oonn  ccoommmmuunnaall  ((ssoommeettiimmeess  kknnoowwnn  aass  eexxpprreessssiivvee))  ttrraaiittss’’  

((FFeeiinnggoolldd,,  11999944,,  pp444499,,  aass  iinn  FFrreeeemmaann,,  22000033))..  

  

TThhee  tthheeoorriieess  uunnddeerrllyyiinngg  aa  hhyyppootthheessiisseedd  sseexx  ddiiffffeerreennccee  iinn  pprreeffeerrrreedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  aarree  tthhoossee  

ooff  ggeennddeerr  rroolleess,,  sstteerreeoottyyppeess  aanndd  ggeennddeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn  ((KKoonnrraadd,,  22000000))..  GGeennddeerr  rroolleess  aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  

aaccttiivviittiieess  aanndd  bbeehhaavviioouurrss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  eeaacchh  sseexx..  SStteerreeoottyyppeess  aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  aa  sshhaarreedd  sseett  ooff  

bbeelliieevveess  aabboouutt    ppssyycchhoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn..  GGeennddeerr  rroolleess  aanndd  sstteerreeoottyyppeess  aarree  ddeerriivveedd  

oouutt  ooff  ggeennddeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn,,  aa  pprroocceessss  dduurriinngg  wwhhiicchh  ‘‘aaggeennttss  eennccoouurraaggee  aanndd  mmooddeell  ddeessiirreedd  bbeehhaavviioouurrss,,  

wwiitthh  tthhee  uullttiimmaattee  aaiimm  tthhaatt  tthheessee  vvaalluueess  bbeeccoommee  iinntteerrnnaalliizzeedd’’  ((RRuubbllee,,  11999977,,  pp..  4466))..  GGeennddeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn  



 

  
16 

 
  

pprreeppaarreess,,  bbyy  tthhee  uussee  ooff  ssoocciiaall  pprreessssuurree,,  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ffoorr  tthhee  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurreess  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthheemm..  

SSuubbsseeqquueennttllyy  tthhee  aattttaaiinneedd  ggeennddeerr  rroollee,,  aassccrriibbiinngg  aapppprroopprriiaattee  aaccttiivviittiieess,,  aaffffeeccttss  pprreeffeerrrreedd  jjoobb  

cchhaarraacctteerriissttiiccss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  mmeenn  aarree  ttrraaddiittiioonnaallllyy  aassssiiggnneedd  aass  iinnccoommee  pprroovviiddeerrss  wwhhiicchh  sshhoouulldd  mmaakkee  

tthheemm  vvaalluuee  hhiigghh  eeaarrnniinnggss  mmoorree  tthhaann  wwoommeenn  ddoo..  WWoommeenn,,  dduuee  ttoo  tthhee  bbyy  ttrraaddiittiioonnaall  ggeennddeerr  rroolleess  

aassccrriibbeedd  ccaarriinngg  ttaasskk,,  sshhoouulldd  bbee  mmoorree  aattttrraacctteedd  ttoo  ffiirrmmss  tthhaatt  pprroovviiddee  fflleexxiibbllee  wwoorrkk  sscchheedduulleess  wwhhiicchh  

eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ccoommbbiinnee  wwoorrkk  wwiitthh  ccaarree  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  EEcccclleess  ((11999933,,  aass  iinn  FFrreeeemmaann,,  22000033))  ddeessccrriibbeess  

tthhee  eeffffeecctt  ooff  iinntteerrnnaalliizzeedd  ggeennddeerr  rroolleess  aass  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  hhaavviinngg  ddiiffffeerreenntt  lliiffee  ggooaallss  wwhhiicchh  rreessuulltt  iinn  

ddiiffffeerreenntt  ccaarreeeerr  cchhooiicceess..  BBeessiiddeess  ggeennddeerr  rroolleess  sstteerreeoottyyppeess,,  aa  sshhaarreedd  sseett  ooff  bbeelliieevveess  ccoonncceerrnniinngg  

ppssyycchhoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess  bbyy  sseexx,,  mmiigghhtt  aallssoo  eexxppllaaiinn  ggeennddeerreedd  pprreeffeerreenncceess  ooff  jjoobb  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

cchhaarraacctteerriissttiiccss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  mmaassccuulliinnee  sstteerreeoottyyppeess  aarree,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  WWiilllliiaammss  &&  BBeesstt  ((11999900,,  aass  iinn  

KKoonnrraadd,,  22000000)),,  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ttrraaiittss  lliikkee  aauuttoonnoommyy,,  ddoommiinnaannccee  aanndd  aaggggrreessssiioonn..  DDuuee  ttoo  iinntteerrnnaalliizzaattiioonn  

mmeenn  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  eexxpprreessss  ssttrroonnggeerr  pprreeffeerreennccee  ttoo  jjoobb  cchhaarraacctteerriissttiiccss  wwhhiicchh  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  tthheessee  

sstteerreeoottyyppeess  ssuucchh  aass  hhiigghh  pprreeffeerreennccee  ttoo  jjoobbss  tthhaatt  pprroovviiddee  aauuttoonnoommyy..  FFeemmiinniinnee  sstteerreeoottyyppeess  aarree  iinntteerr  aalliiaa,,  

aaffffiilliiaattiioonn,,  nnuurrttuurraannccee  aanndd  aabbaasseemmeenntt  aanndd  wwoommeenn  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  mmoorree  aattttrraacctteedd  ttoo  jjoobb  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  lliinnkkeedd  ttoo  tthheessee  sstteerreeoottyyppeess  ssuucchh  aass  tthhee  pprreeffeerreennccee  ffoorr  jjoobbss  wwhhiicchh  iinnvvoollvvee  aallttrruuiissmm  aanndd  

hheellppiinngg  ootthheerrss..    

  

MMaannyy  ppeeooppllee  bbeelliieevvee  tthhaatt  ggeennddeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn  hhaass  wweeaakkeenneedd  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  cceennttuurriieess  dduuee  ttoo  iinnccrreeaasseedd  

llaabboorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  wwoommeenn  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  ddiivvoorrccee  rraatteess,,  mmaakkiinngg  mmoorree  wwoommeenn  hheeaaddss  ooff  ssiinnggllee  ppaarreenntt  

hhoouusseehhoollddss..  HHeennccee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscciieennttiissttss  sstteerreeoottyyppeess  hhaavvee  cchhaannggeedd  oovveerr  ttiimmee  aanndd  ffeemmiinniinnee  oonneess  hhaavvee  

bbeeccaammee  lleessss  sstteerreeoottyyppiiccaall  ((CCoollttrraannee,,  11999966  aass  iinn  KKoonnrraadd,,  22000000))..  NNeevveerrtthheelleessss,,  TTwweennggee  ((11999977,,  aass  iinn  

KKoonnrraadd,,  22000000))  sshhoowweedd  tthhaatt  mmaassccuulliinnee  sstteerreeoottyyppeess  hhaavvee  nnoott  lleesssseenneedd    bbuutt  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  wwhhiicchh  ccaauusseess  

tthhee  ggaapp  iinn  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  nnoott  ttoo  ddiimmiinniisshh  bbuutt  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd..  FFooccuussssiinngg  oonn  tthhee  ggeennddeerr  rroollee  tthheeoorryy  

aanndd  tthhee  oouuttccoommeess  ooff  ggeennddeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn,,  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  hhoouusseehhoolldd  llaabboouurr  iiss  ssttiillll  ffaarr  ffrroomm  eeqquuaall..  

AAllmmoosstt  7755  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  DDuuttcchh  wwoommeenn  wwhhoo  wwoorrkk  ddoo  tthhiiss  ppaarrtt--ttiimmee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  wwiisshh  aanndd  nneeeedd  ttoo  

bbootthh  ttaakkee  ccaarree  ooff  tthhee  hhoouusseehhoolldd  aann  eeaarrnn  mmoonneeyy  aass  ssuupppplleemmeenntt  ttoo  tthhee  ssppoouussee’’ss  iinnccoommee  ((SSCCPP,,  22000088))..  

TThhiiss  sshhoowwss  tthhaatt  ttaakkiinngg  ccaarree  ooff  tthhee  hhoouusseehhoolldd  ssttiillll  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iimmppaaccttss  wwoommeenn’’ss  bbeehhaavviioouurrss..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  RRuusssseellll  &&  RRuusshh  ((11998877))  wwoommeenn  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aalleerrtt  ttoo  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  ccoommbbiinniinngg  wwoorrkk  

wwiitthh  aa  pprriivvaattee  lliiffee  aallrreeaaddyy  eeaarrllyy  iinn  tthheeiirr  ccaarreeeerr  ppllaannnniinngg..  TToo  ccoonncclluuddee  tthhiiss  sshhoorrtt  sseeccttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  

oonnggooiinngg  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprreeffeerreenncceess  FFrreeeemmaann  ((22000033))  pprroovviiddeedd  aann  iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  

rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ppooppuullaarr  vviieeww  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  pprreeffeerreenncceess  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  aarree  

ccoonnvveerrggiinngg,,  ffeemmaallee  uunnddeerrggrraadduuaatteess,,  tthhee  ssaammee  ggrroouupp  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  aatttteennddeeeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  bbeelloonngg,,  

ssttiillll  vvaalluuee  ssppeecciiffiicc  ‘‘ffeemmiinniinnee’’  aattttrriibbuutteess  mmoorree  tthhaann  tthheeiirr  mmaallee  ccoouunntteerr  ppaarrttnneerrss..  AAllll  tthheessee  ffiinnddiinnggss  

ssuuggggeesstt  tthhaatt  aalltthhoouugghh  ggeennddeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn  mmiigghhtt  hhaavvee  cchhaannggeedd  tthhee  llaasstt  ddeeccaaddeess  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  

cceerrttaaiinnllyy  hhaavvee  nnoott  ddiimmiinniisshheedd  aanndd  aarree  tthheerreeffoorree  eexxppeecctteedd  ttoo  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  sseexx  sseeggrreeggaattiioonn  bbeettwweeeenn  

oorrggaanniizzaattiioonnss..    
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KKoonnrraadd  ((22000000))  iinnccoorrppoorraatteedd  bbootthh  tthhee  tthheeoorryy  ooff  ggeennddeerr  rroolleess  aanndd  sstteerreeoottyyppeess  iinnttoo  aa  mmeettaaaannaallyyssiiss  ooff  224422  

iinnqquuiirriieess  aanndd  ddiivviiddeedd  jjoobb  cchhaarraacctteerriissttiiccss  bbyy  mmaassccuulliinnee  aanndd  ffeemmiinniinnee  ttrraaiitt  iinnffeerreenncceess..  SSuubbsseeqquueennttllyy  hhee  

sshhoowweedd  tthhaatt  wwoommeenn  wweerree  mmoorree  aattttrraacctteedd  ttoo  ffeemmiinniinnee  jjoobb  aattttrriibbuutteess,,  ssuucchh  aass  tthhee  eemmpphhaassiiss  ppuutt  oonn  

‘‘wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ootthheerrss’’    aanndd  ‘‘eeaassiillyy  ccoommmmuuttiinngg’’  wwhhiillee  mmeenn  wweerree  mmoorree  aattttrraacctteedd  ttoo  jjoobbss  tthhaatt  pprroovviiddeedd  

‘‘hhiigghh  eeaarrnniinnggss’’  aanndd  ‘‘pprroommoottiioonn  ooppppoorrttuunniittiieess’’  ((AAppppeennddiixx  11))..  MMoorreeoovveerr,,  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  

tthhaatt  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  wwoouulldd  hhaavvee  ddeeccrreeaasseedd  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  ffoouurr  ddeeccaaddeess,,  KKoonnrraadd  sshhoowweedd  tthhaatt  ggeennddeerr  

ddiiffffeerreenncceess  iinnccrreeaasseedd..  WWee  tthheerreeffoorree,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  oouutt  ooff  tthhee  mmeettaaaannaallyyssiiss  ooff  KKoonnrraadd  

aanndd  bbaasseedd  oonn  tthhee  ggeennddeerr  rroollee  aanndd  sstteerreeoottyyppee  tthheeoorryy,,  eexxppeecctt  ttoo  ffiinndd  aa  ggeennddeerr  ddiiffffeerreennccee  iinn  pprreeffeerreennccee  ooff  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess..  MMoorree  ssppeecciiffiicc,,  wwee  eexxppeecctt  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  ttoo  llaayy  mmoorree  eemmpphhaassiizzee  oonn  

ffeemmiinniinnee  aanndd  mmeenn  mmoorree  oonn  mmaassccuulliinnee  aattttrriibbuutteess..    

  

SSeexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ssyymmbboolliicc  aattttrriibbuuttee  pprreeffeerreenncceess  

BBeessiiddeess  tthhee  iinnssttrruummeennttaall  ffiitt  tthhaatt  jjoobb--sseeeekkeerrss  sseeeekk  ttoo  eessttaabblliisshh  ssyymmbboolliicc  ccoonnggrruueennccee  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  

pprroovveenn  ttoo  bbee  ooff  iimmppoorrttaannccee  ((LLiieevveennss  &&  HHiigghhhhoouussee,,  22000033))..  EEcccclleess  ((11998877))  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  ssttuuddyy  sseexx  

ddiiffffeerreenncceess  iinn  pprreeffeerrrreedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  vvaalluueess  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  hhiimm  wwoommeenn  vvaalluuee  ‘‘hheellppiinngg  ootthheerrss’’  iinn  

tthheeiirr  jjoobb  mmoorree  tthhaann  mmeenn  ddoo..  TThhiiss  vvaalluuee  hhee  ddeessccrriibbeedd  aass  ‘‘aallttrruuiissmm’’..  HHeennccee,,  wwoommeenn  aallssoo  tteenndd  ttoo  cchhoooossee  

oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  sshhaarree  tthhoossee  ssaammee  aallttrruuiissttiicc  vvaalluueess..  AAggaaiinn  tthhee  sseexx  rroollee  tthheeoorryy//ggeennddeerr  rroollee  tthheeoorryy  ooff  

EEaaggllyy  ((11998877))  eexxppllaaiinnss  tthhaatt  tthhiiss  sseexx  ddiiffffeerreennccee  ooccccuurrss  dduuee  ttoo  ggeennddeerr  ssoocciiaalliizzaattiioonn  wwhhiicchh  ccaauusseess  wwoommeenn  

ttoo  bbee  mmoorree  ccaarriinngg  aanndd  nnuurrttuurriinngg  aanndd  tthheerreeffoorree  eennhhaanncciinngg  mmoorree  aallttrruuiissttiicc  vvaalluueess  tthhaann  mmeenn..    

AAlltthhoouugghh  nnoott  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  mmeettaaaannaallyyssiiss  ooff  CChhaappmmaann  eett  aall..  ((22000055))  nnoorr  iinn  tthhee  ttyyppoollooggyy  ooff  

WWiilllliiaamm  &&  BBeesstt  ((11999900))  oonnee  ootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ssyymmbboolliicc  ffaaccttoorr  iiss  ddiissccoovveerreedd  bbyy  sscciieennttiissttss  aanndd  sshhoouulldd  bbee  

iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy,,  tthhaatt  ooff  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  PPeerrffoorrmmaannccee  ((CCSSPP))..  CCPPSS  iiss  ddeeffiinneedd  aass  

‘‘aa  bbuussiinneessss  oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  ccoonnffiigguurraattiioonn  ooff  pprriinncciipplleess  ooff  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  pprroocceesssseess  ooff  ssoocciiaall  

rreessppoonnssiivveenneessss  aanndd  ppoolliicciieess,,  pprrooggrraammss,,  aanndd  oobbsseerrvvaabbllee  oouuttccoommeess  aass  tthheeyy  rreellaattee  ttoo  tthhee  ffiirrmm’’ss  ssoocciieettaall  

rreellaattiioonnsshhiippss’’  ((WWoooodd,,  11999911,,  pp..  669933))..  FFiivvee  ddiimmeennssiioonnss  ooff  CCSSPP  hhaavvee  bbeeccoommee  wwiiddeellyy  uusseedd  iinn  rreeccrruuiittmmeenntt  

rreesseeaarrcchh;;  eennvviirroonnmmeenntt,,  ccoommmmuunniittyy  rreellaattiioonnss,,  ddiivveerrssiittyy,,  pprroodduucctt  iissssuueess  aanndd  eemmppllooyyeeee  rreellaattiioonnss  

((BBaacckkhhaauuss,,  22000022))..  DDiivveerrssiittyy  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  mmoosstt  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttuuddyy  ssiinnccee  iitt  mmiigghhtt  ccoonnttaaiinn  

sseexx  ddiiffffeerreenncceess..  WWiilllliiaammss  ((11999944))  iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  aa  ddiivveerrssee  wwoorrkkffoorrccee  oonn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrraaccttiivveenneessss  ppeerrcceeiivveedd  bbyy  mmiinnoorriittiieess..  HHee  hhyyppootthheessiizzeedd  tthhaatt  wwoommeenn  aanndd  eetthhnniicc  mmiinnoorriittiieess  aarree  vvaalluuiinngg  

ddiivveerrssiittyy  ssuuppppoorrttiinngg  pprraaccttiicceess  aanndd  oouuttccoommeess  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  mmoorree  ssttrroonnggllyy  tthhaann  mmeenn  aanndd  eetthhnniicc  

mmaajjoorriittiieess  ddoo..  HHee  eexxppllaaiinnss  tthhiiss  bbyy  aarrgguuiinngg  tthhaatt  aa  ccoommppaannyy  ppuuttttiinngg  eeffffoorrtt  iinn  eennhhaanncciinngg  aa  ddiivveerrssee  

wwoorrkkffoorrccee  iiss  ccoommmmuunniiccaattiinngg  ttoo  tthhee  mmiinnoorriittyy  jjoobb--sseeeekkeerr  tthhaatt  hhee  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  mmaaxxiimmiizziinngg  tthhee  

ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  rreeggaarrddlleessss  ooff  ddeemmooggrraapphhiicc  ffeeaattuurreess..  WWiilllliiaammss  ffoouunndd  iinn  hhiiss  iinnqquuiirryy  tthhaatt  

wwoommeenn,,  aass  hhee  eexxppeecctteedd,,  vvaalluuee  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  ppuutt  eeffffoorrtt  iinn  eennhhaanncciinngg  aa  ddiivveerrssee  wwoorrkkffoorrccee  mmoorree  tthhaann  

mmeenn  ddoo..  CCaabbllee  &&  JJuuddggee,,  ((11999966))  aallssoo  sshhoowweedd  tthhaatt  jjoobb--sseeeekkeerrss  ppeerrcceeiivveedd  aa  ggrreeaatteerr  ffiitt  wwhheenn  tthheeiirr  

ddeemmooggrraapphhiicc  ffeeaattuurreess  wweerree  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  tthheeyy  sseeee  ffrroomm  aann  oorrggaanniizzaattiioonn..  BBootthh  tthhee  

rreessuullttss  ooff  WWiilllliiaammss  ((11999944))  aanndd  CCaabbllee  &&  JJuuddggee  ((11999966))  ppooiinntt  ttoo  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  iinnccrreeaassiinngg  aattttrraaccttiivveenneessss  
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dduuee  ddiivveerrssiittyy  sseennssiittiivvee  ppoolliicciieess..  WWee  wwiillll  tthheerreeffoorr  aadddd  bbootthh  aallttrruuiissmm  aanndd  ddiivveerrssiittyy  aattttrriibbuutteess  iinnttoo  

aattttrriibbuuttee  lliisstt  uusseedd  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  ffiitt  bbeettwweeeenn  jjoobb--sseeeekkeerrss  aanndd  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  

  

22..22..33  SSeellff--pprroocceessssiinngg  mmeettaatthheeoorryy    

TThhee  tthhiirrdd  aanndd  ffiinnaall  mmeettaatthheeoorryy  iiss  tthhee  sseellff--pprroocceessssiinngg  mmeettaatthheeoorryy..  TThhee  eesssseennccee  ooff  tthhiiss  mmeettaatthheeoorryy  iiss  tthhaatt  

ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  tthhee  sseellff,,  ssuucchh  aass  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess,,  sshhaappee  ppeerrcceeiivveedd  aattttrraaccttiioonn..  WWhheenn  ffooccuussiinngg  oonn  

tthhee  ssoocciiaall  lleeaarrnniinngg  tthheeoorryy,,  tthhee  mmaaiinn  tthheeoorryy  uusseedd  bbyy  sscciieennttiissttss,,  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  iinnfflluueennttiiaallss  aarrgguueess  tthhaatt  

‘‘ppeeooppllee’’ss  bbeehhaavviioouurr  iiss  ssttrroonnggllyy  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthheeiirr  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  iitt’’  ((AAzzjjeenn,,  

11999911,,  pp..  118844))..  PPeeooppllee  ssoolleellyy  cchhoooossee  aaccttiivviittiieess  ooff  wwhhiicchh  tthheeyy  bbeelliieevvee  tthheeyy  aarree  aabbllee  ttoo  aaccccoommpplliisshh  aanndd  

wwiillll  tthheerreeffoorree  bbee  aattttrraacctteedd  ttoo  ffiirrmmss  bbaasseedd  oonn  tthhee  eexxppeeccttaannccyy  tthhaatt  tthheeyy  aarree  aabbllee  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull..  OOnnee  ooff  

tthhee  ffiirrsstt  ttoo  ssccrruuttiinniizzee  tthhiiss  hhyyppootthheessiiss  wweerree  CCaabbllee  &&  JJuuddggee  ((11999944))..  TThheeyy  pprroovveedd  tthhaatt  ppeeooppllee  wwiitthh  hhiigghheerr  

sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aarree  iinnddeeeedd  mmoorree  aattttrraacctteedd  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  rreewwaarrdd  tthheeiirr  ccaappaabbiilliittiieess..  HHeennccee,,  

AAjjzzeenn  ((11999911))  iinnccoorrppoorraatteedd  tthhiiss  vvaarriiaabbllee  ttooggeetthheerr  wwiitthh  PP--OO  ffiitt  iinn  tthhee  TThheeoorryy  ooff  PPllaannnneedd  BBeehhaavviioouurr,,  bbyy  

wwhhiicchh  hhee  aarrgguueess  tthhaatt  bbootthh  ppeerrcceeiivveedd  ‘‘ffiitt’’  aanndd  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  sshhaappee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..    

  

IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  oobbsseerrvveedd  ggeennddeerr--ddiiffffeerreennccee  iinn  sseellff--sseelleeccttiioonn  tthhee  qquueessttiioonn  iiss  iiff  tthhiiss  mmiigghhtt  bbee  aassccrriibbeedd  ttoo  

ggeennddeerr  ddiiffffeerreenncceess  iinn  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess..  PPaalloommiinnoo  &&  PPeeyyrraacchhee  ((22001100))  ffoouunndd  tthhaatt  wwoommeenn  aarree  lleessss  

sseellff--ccoonnffiiddeenntt  tthhaann  mmeenn..  HHeennccee  bbeeffoorree  PPaalloommiinnoo  &&  PPeeyyrraacchhee  BBeeyyeerr  ((11999900))  sshhoowweedd  tthhaatt  mmeenn  hhaavvee  tthhee  

tteennssiioonn  eeiitthheerr  ttoo  aaccccuurraatteellyy  oorr  oovveerr--eessttiimmaattee  tthheeiirr  aabbiilliittiieess  wwhhiillee  wwoommeenn  tteenndd  ttoo  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  uunnddeerr--

eessttiimmaattee  tthheeiirr  aabbiilliittiieess..  WWhheenn  tthhee  hhyyppootthheessiizzeedd  sseexx  ddiiffffeerreennccee  iiss  aapppplliieedd  ttoo  nnoonn--ttrraaddiittiioonnaall  ooccccuuppaattiioonnss  

BBeettzz  &&  HHaacckkeetttt  pprroovveedd  tthhaatt  ‘‘ffeemmaalleess  rreeppoorrtteedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  lleevveellss  ooff  sseellff--eeffffiiccaaccyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  

nnoonn--ttrraaddiittiioonnaall  ooccccuuppaattiioonnss’’  ((BBeettzz  &&  HHaacckkeetttt,,  11998811,,  pp..  440044  aass  iinn  FFrreeeemmaann,,  22000033))  wwiitthh  ‘‘nnoonn--

ttrraaddiittiioonnaall’’  rreeffeerrrriinngg  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  lleessss  tthhaann  3300  ppeerrcceenntt  oouutt  ooff  wwoommeenn..  AAlltthhoouugghh  

tthheerree  iiss  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttuuddyy  ssuuffffiicciieenntt  rreeaassoonn  ffoorr  wwoommeenn  ttoo  eexxppeecctt  mmoorree  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  ssuucccceessssffuullllyy  

ccoommpplleettiinngg  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  ooff  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  oorr  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  iinn  tthheeiirr  jjoobb,,  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  

tthhaatt  bbootthh  rreeqquuiirree  ssuuffffiicciieenntt  ccoonnddiittiioonnaall  pprreemmiisseess,,  tthhee  qquueessttiioonn  iiss  iiff  llooww  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aarree  

pprreesseenntt..    

  

SSoocciiaall  nnoorrmmss  
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AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  ggeenneerraallllyy  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  ppootteennttiiaall  aapppplliiccaannttss  aarree  iinnfflluueenncceedd  bbyy  wwhhaatt  ootthheerr  ppeeooppllee  ssuucchh  

aass  ffaammiillyy  oorr  ffrriieennddss  tthhiinnkk  aabboouutt  jjoobbss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  mmoosstt  rreeccrruuiittmmeenntt  ssttuuddiieess  hhaavvee  ttrreeaatteedd  jjoobb  

sseeeekkeerrss  aass  iinnddiivviidduuaall  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  iinn  ssoocciiaall  iissoollaattiioonn  ((HHiigghhhhoouussee  &&  HHooffffmmaann,,  22000011,,  aass  iinn  HHooyyee  &&  

SSaakkss,,  22001111,,  pp..  331166))..  SSoocciiaall  nnoorrmmss  aarree  aabboouutt  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  ssoocciiaall  pprreessssuurree  ttoo  ppeerrffoorrmm  aa  cceerrttaaiinn  

bbeehhaavviioouurr  aanndd  tthhee  iinnttrriinnssiicc  mmoottiivvaattiioonn  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  iitt  oorr  nnoott  ((AAjjzzeenn,,  11999911,,  pp..  118888))..  LLiiddeenn  &&  PPaarrssoonn  

((11998866))  wweerree  oonnee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  wwhhoo  sshhoowweedd  tthhaatt  ppeeeerr  aanndd  ppaarreennttaall  pprreessssuurree  oonn  yyoouunngg  aapppplliiccaannttss  

iinnfflluueenncceedd  tthheeiirr  jjoobb  ddeecciissiioonnss..  AA  mmoorree  rreecceenntt  eexxaammppllee  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  eexxppeecctteedd  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  hhaadd  aa  

ssiiggnniiffiiccaanntt  eeffffeecctt  oonn  jjoobb  ppuurrssuuiitt  iinntteennttiioonnss  ((uunnssttaannddaarrddiizzeedd  pprroobbiitt  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ..3300;;  GGrriieeppeennttrroogg,,  

22001122,,  pp..  774422))..  

  

HHeennccee  ggeennddeerr  ddiiffffeerreenncceess  mmiigghhtt  bbee  eexxppeecctteedd  iinn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ssoocciiaall  pprreessssuurree  aanndd  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..  WWoommeenn  tteenndd  ttoo  ppuutt  mmoorree  eemmpphhaassiiss  oonn  iinntteerrppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss  tthhaann  

mmeenn  ddoo  ((KKoonnrraadd  eett  aall..,,  22000000))..  HHeennccee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  HHoooofftt  eett  aall..  ((22000066))  wwoommeenn  ddeeffiinnee  tthheemmsseellvveess  mmoorree  

iinn  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  ootthheerrss  wwhhiicchh  ccaauusseess  tthheemm  bbee  mmoorree  sseennssiittiivvee  ttoo  ooppiinniioonnss  ooff  tthhoossee  wwiitthh  wwhhoomm  tthheeyy  

hhaavvee  aann  iinntteerrppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp,,  ssuucchh  aass  ppaarreennttss,,  ppaarrttnneerrss  aanndd  ffrriieennddss..  HHee  hhyyppootthheessiizzeess  tthheerreeffoorree  tthhaatt  

wwoommeenn  aarree  mmoorree  sseennssiittiivvee  ffoorr  ssoocciiaall  pprreessssuurree  wwhhiillee  mmeenn  aarree  mmoorree  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  vvaalluuee  ooff  ootthheerrss..    

  

BBeessiiddeess  tthhee  eemmpphhaassiiss  wwoommeenn  tteenndd  ttoo  ppuutt  oonn  ooppiinniioonnss  ooff  tthheeiirr  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  tthhee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhiiss  

eennvviirroonnmmeenntt  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  aa  ffeemmaallee  jjoobb--sseeeekkeerr  ttoo  jjooiinn  aa  ssoo  ccaalllleedd  ‘‘mmaassccuulliinnee’’  

oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  aallssoo  eexxppeecctteedd  ttoo  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  jjoobb--cchhooiiccee..  AAlltthhoouugghh  iiddeeaass  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  cceerrttaaiinn  jjoobbss  rreellaatteedd  ttoo  sseexx  sseeeemmss  ttoo  bbee  mmoorree  rriiggiidd  ffoorr  mmeenn  tthhaann  ffoorr  

wwoommeenn  ‘‘ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeggaattiivvee  ccoonnsseeqquueenncceess  ccaann  ssttiillll  bbee  eexxppeecctteedd  iiff  wwoommeenn  eennggaaggee  iinn  ggeennddeerr  rroollee  

ddeevviiaanntt  bbeehhaavviioouurr’’  ((PPhhiilllliippss  &&  IImmhhooffff,,  11999977,,  pp..  3355))..  TThhiiss  sshhoowwss  tthhaatt  ggeennddeerr  eexxppeeccttaattiioonnss  ssttiillll  ooccccuurr  

aanndd  aarree  tthheerreeffoorree  eexxppeecctteedd  ttoo  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  ppeerrcceeiivveedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..  

  

22..33  CCoonncceeppttuuaall  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonnss  

IInn  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  sseeccttiioonnss  tthhee  ffaaccttoorrss  iinnfflluueenncciinngg  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  hhaavvee  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  

iinn  ddeettaaiill..  SSuubbsseeqquueennttllyy  hhyyppootthheessiiss  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  

ccoonncceeppttss  ((aattttrriibbuuttee  vvaalleennccee,,  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aanndd  eexxppeecctteedd  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt))  aanndd  tthhee  oouuttccoommee  

((oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss))  aanndd  iinntteerrnnaall  sseexx  ddiiffffeerreenncceess..  DDuuee  ttoo  ssttaattiissttiiccaall  lliimmiittaattiioonnss  ttoo  ppeerrffoorrmm  

mmuullttiivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  wwiitthh  ffiitt  ssccoorreess,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eexxppllaaiinneedd  iinn  tthhee  tthhiirrdd  cchhaapptteerr,,  tthhee  tteessttiinngg  ooff  tthhee  

mmooddeell  wwiillll  bbee  ddoonnee  ppeerr  ffaaccttoorr..  OOnnllyy  tthhee  vvaalleennccee  ((eexxppeeccttaattiioonn))  ssccoorreess  ooff  aattttrriibbuutteess  aanndd  ssoocciiaall  nnoorrmmss  aanndd  
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tthhee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  wwiillll  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  aa  mmuullttiivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  iinn  oorrddeerr  ttoo  tteesstt  wwhhiicchh  ffaaccttoorrss  

hhaavvee  tthhee  ssttrroonnggeesstt  pprreeddiiccttiinngg  ppoowweerr..  MMuullttiippllee  ssttuuddiieess  sshhooww  tthhaatt  ssoommee  aassppeeccttss  mmiigghhtt  bbee  ssttrroonnggeerr  

pprreeddiiccttoorrss  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  tthhaann  ootthheerrss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnqquuiirryy  ooff  GGrriieeppeennttrroogg  ((22001122))  

aattttrriibbuuttee  eexxppeeccttaattiioonnss  hhaavvee  tthhee  ssttrroonnggeesstt  pprreeddiiccttiinngg  vvaalluuee  ccoonncceerrnniinngg  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  

((uunnssttaannddaarrddiizzeedd  pprroobbiitt  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ..5544,,  pp  <<  ..000011))..  SSuubbsseeqquueennttllyy  aafftteerr  tthhee  eexxppeeccttaattiioonnss,,  sseellff--eeffffiiccaaccyy  

bbeelliieevveess  iiss  tthhee  sseeccoonndd  mmoosstt  ssttrroonnggeesstt  pprreeddiiccttoorr  ooff  aattttrraaccttiivveenneessss  wwiitthh  aann  uunnssttaannddaarrddiizzeedd  pprroobbiitt  

ccooeeffffiicciieenntt  ooff  00..3355,,  pp  <<  ..000011..  AAtt  llaasstt  ssoocciiaall  nnoorrmmss  vvaalleennccee  ((eexxppeeccttaattiioonnss))  hhaavvee  tthhee  wweeaakkeesstt  pprreeddiiccttiinngg  

vvaalluuee  ooff  tthhee  tthhrreeee  ffaaccttoorrss  wwiitthh  aann  uunnssttaannddaarrddiizzeedd  pprroobbiitt  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ..1100,,  pp  <<  ..0055  ((UUggggeerrsslleevv,,  22001122,,  pp..  

774422))..    
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FFiigguurree  22..11::  TThheeoorreettiiccaall  MMooddeell  
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TThhrroouugghh  tteessttiinngg  tthhee  hhyyppootthheesseess  ssttaatteedd  iinn  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  mmooddeell  wwee  aarree  ggeenneerraattiinngg  rreessuullttss  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  

mmaaiinn  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  ccaann  bbee  aannsswweerreedd..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  iiss  cceennttrraall  ffoorr  

tthhee  iinnqquuiirryy::  

MMaaiinn  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn  

AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  bbeesstt  pprreeddiicctt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aanndd  hhooww  ddooeess  

tthhee  aatttteennddaannccee  ooff  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aaffffeecctt  tthheessee  ffaaccttoorrss??  

  

SSuubb--qquueessttiioonnss  

  

11..  AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  eexxpprreesssseedd  bbyy  aatttteennddeeeess  aanndd  hhooww  

ddooeess  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aaffffeecctt  tthhiiss??          ((SSHH11  &&  SSHH22))  

  

22..  AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aatttteennddeeeess  aattttaacchh,,  aanndd  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  tthheeyy  hhaavvee  

ccoonncceerrnniinngg  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  aanndd  wwhhaatt  iiss  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthheessee  

eexxppeeccttaattiioonnss??                ((SSHH33))  

  

33..  AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aatttteennddeeeess  eennhhaannccee  aabboouutt  tthheemmsseellvveess  aanndd  

wwhhaatt  iiss  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthheessee  bbeelliieevveess??    ((SSHH44))  

  

44..  AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aatttteennddeeeess  aattttaacchh--  aanndd  iinn  tthhee  ssuuppppoorrtt  tthheeyy  rreecceeiivvee  

ffrroomm  tthheeiirr  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  wwhhaatt  iiss  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  

ssuuppppoorrtt??                  ((SSHH44  &&  SSHH55))  

  

55..  DDoo  tthhee  vvaalleennccee  ssccoorreess  ooff  tthhee  aattttrriibbuutteess  aanndd  ooff  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  tthhee  ssccoorreess  ooff  sseellff--eeffffiiccaaccyy  

bbeelliieevveess  pprreeddiicctt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss??          ((HHHH11,,  HHHH22,,  HHHH33))  
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33..  DDaattaa  aanndd  mmeetthhoodd  

IInn  tthhiiss  cchhaapptteerr  tthhee  cchhoosseenn  rreesseeaarrcchh  mmeetthhoodd  wwiillll  bbee  jjuussttiiffiieedd..  SSuubbsseeqquueennttllyy  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddaattaa  iiss  

ccoolllleecctteedd  wwiillll  bbee  eellaabboorraatteedd..  AAtt  llaasstt  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeell  wwiillll  bbee  ooppeerraattiioonnaalliizzeedd..  

33..11  RReesseeaarrcchh  mmeetthhoodd  

TThhee  ffiirrsstt  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbeeggiinnss  wwiitthh  eexxppllaaiinniinngg  wwhhyy  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  iiss  qquuaalliiffiieedd  aass  aa  ddeedduuccttiivvee  iinnqquuiirryy..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  NNeeuummaann  ((22001122))  aann  ddeedduuccttiivvee  aapppprrooaacchh  ‘‘ssttaarrttss  wwiitthh  aa  ssuummmmaarryy  iiddeeaa  [[....]]  ooff  wwhhaatt  yyoouu  tthhiinnkk  

mmiigghhtt  ooccccuurr  aanndd  tthheenn  mmoovveess  ttoowwaarrddss  ssppeecciiffiicc,,  oobbsseerrvvaabbllee  eevviiddeennccee  ttoo  tteesstt  oorr  vveerriiffyy  iiddeeaass’’..  WWee  ssttaarrtteedd  

ooffff  wwiitthh  aann  iiddeeaa  sslloowwllyy  wwoorrkkiinngg  oouurr  wwaayy  ttoowwaarrddss  ssppeecciiffiicc  hhyyppootthheessiisseess  wwhhiicchh  iinn  aa  llaatteerr  ssttaaggee  ccaann  bbee  

tteesstteedd,,  ssuuiittiinngg  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aa  ddeedduuccttiivvee  iinnqquuiirryy..  HHeennccee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ‘‘tt  HHaarrtt  eett  aall..  

‘‘tthhee  ggooaall  ooff  aa  tthheeoorryy  iiss  ttoo  ggiivvee  aann  eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  aa  cceerrttaaiinn  pphheennoommeennoonn  wwhhiicchh  iiss  eemmppiirriiccaallllyy  pprroovveedd’’  

((‘‘tt  HHaarrtt,,  BBooeeiijjee  &&  HHooxx,,  22000055,,  pp..  7788))..    TThhee  ggooaall  ooff  oouurr  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy  iiss  ttoo  eexxppllaaiinn  hhooww  iitt  ccoouulldd  bbee  tthhaatt  

wwoommeenn,,  wwhhoo  aallrreeaaddyy  sshhooww  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  lloowweerr  aattttrraaccttiioonn  ttoowwaarrddss  wwoorrkkiinngg  ffoorr  tthhee  DDuuttcchh  AArrmmeedd  FFoorrcceess,,  

aallssoo  iinn  aa  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  aammoouunntt  aappppllyy  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  IInn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  

iinnffoorrmmaattiioonn  bbootthh  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  mmeetthhooddss  wwiillll  bbee  uusseedd..  TThhee  ssuurrpplluuss  vvaalluuee  ooff  tthhiiss  aapppprrooaacchh  

wwiillll  bbee  eellaabboorraatteedd  iinn  sseeccttiioonn  33..22..22  

33..22  DDaattaa  ccoolllleeccttiioonn  

TThhee  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy  ccoonnssiisstt  oouutt  ooff  qquuaannttiittaattiivvee  ddaattaa  aass  bbaassee  eelleemmeenntt,,  ssuupppplleemmeenntteedd  wwiitthh  qquuaalliittaattiivvee  

iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  ggooaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  wweerree  aallll  tthhee  hhiigghh  eedduuccaatteedd  jjoobb--sseeeekkeerrss  wwhhoo  aatttteennddeedd  

aann  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee  bbeettwweeeenn  AApprriill  55tthh  aanndd  JJuullyy  1155tthh  22001133..    

33..22..11  QQuuaannttiittaattiivvee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoolllleecctt  tthhee  ddaattaa  tthhee  ddiiffffeerreenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ooppeerraattiioonnaall  ccoommmmaannddoo’’ss  hhaadd  ttoo  

bbee  vviissiitteedd..  BBeettwweeeenn  AApprriill  55
tthh

  aanndd  JJuullyy  1155
tthh

  ssiixx  ddaayyss  wweerree  oorrggaanniizzeedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  hhiigghh  eedduuccaatteedd  jjoobb--

sseeeekkeerrss,,  ssoo  ccaalllleedd  KKIIMM--  KKMMAA--  aanndd  PPiilloott--ddaayyss,,  oouutt  wwhhiicchh  ffiivvee  wweerree  aatttteennddeedd  ttoo  ccoolllleecctt  ddaattaa..  DDuuee  ttoo  

rraatthheerr  llooww  aatttteennddaannccee  rraatteess  ooff  wwoommeenn  tthhee  ddaattaa  ooff  tthhee  mmiiddddllee  aanndd  lloowweerr  lleevveell  mmaarriinnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  

wweerree  aallssoo  iinncclluuddeedd  aanndd  hhiigghh  eedduuccaatteedd  jjoobb--sseeeekkeerrss  aarree  eexxttrraacctteedd  oouutt  ooff  tthhee  ddaattaa..    

IInn  oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  aaffffeecctteedd  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrraaccttiivveenneessss  ttwwoo  ssuurrvveeyyss  wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt,,  oonnee  bbeeffoorree  aanndd  oonnee  aafftteerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  ((AAppppeennddiixx  

22))..  OOnn  ffoorreehhaanndd  tthhee  rreeccrruuiitteerr  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  wwaass  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  iinnqquuiirryy  aanndd  

aasskkeedd  ffoorr  ccooooppeerraattiioonn..  TThhee  ttoottaall  ssaammppllee  ssiizzee  ooff  tthhee  aatttteennddeeeess  iinncclluuddeedd  336666  ppeerrssoonnss..  NNeevveerrtthheelleessss  nnoott  

aallll  aatttteennddeeeess  wweerree  aabbllee  ttoo  ffiillll  iinn  tthhee  ssuurrvveeyy..  FFiifftteeeenn  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  tthhee  ddaayy  ssttaarrtteedd  nnoo  ssuurrvveeyyss  ccoouulldd  bbee  

ccaarrrriieedd  aannyymmoorree  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  sshhoorrtt  ttiimmee  ttoo  ffiillll  iitt  iinn..  TThhiiss  wwoouulldd  sseerriioouussllyy  ddaammaaggee  tthhee  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  

tthhee  aannsswweerrss  ggiivveenn..  HHeennccee,,  ssoommee  aatttteennddeeeess  lleefftt  tthhee  ddaayy  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  aanndd  tthheerreeffoorr  ddiidd  nnoott  ffiillll  iinn  tthhee  

sseeccoonndd  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssuurrvveeyy..  IInn  ttoottaall  330033  ssuurrvveeyyss  wweerree  rreettuurrnneedd  wwhhiicchh  rreessuullttss  iinn  aa  rreessppoonnssee  rraattee  ooff  8822..88  

ppeerrcceenntt  ((ttaabbllee  33..11))..  ‘‘IIBBMM  SSPPSSSS  ssttaattiissttiiccss  2200’’  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ssttaattiissttiiccaall  

aannaallyyssiiss..  



 

  
24 

 
  

  

TTaabbllee  33..11::  RReessppoonnssee  rraatteess  bbyy  aatttteennddeedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  

  

33..22..22  QQuuaalliittaattiivvee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn    

AAfftteerr  eeaacchh  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  ssoommee  ooff  tthhee  aatttteennddeeeess  wweerree  aapppprrooaacchheedd  wwiitthh  tthhee  qquueessttiioonn  iiff  tthheeyy  wwoouulldd  

lliikkee  ttoo  jjooiinn  aa  pphhoonnee--iinntteerrvviieeww..  TThhee  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  wweerree  aallll  iimmppoorrtteedd  iinnttoo  SSPPSSSS  aanndd  oouutt  ooff  tthheemm  

ffoouurrtteeeenn  wweerree  rraannddoommllyy  eexxttrraacctteedd  ttoo  bbee  ccaalllleedd..  TThhee  ddeecciissiioonn  ttoo  ddoo  tteelleepphhoonnee--iinntteerrvviieewwss  wwaass  mmaaiinnllyy  

bbaasseedd  oonn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  aatttteennddeeeess  ddiidd  nnoott  sshhaarree  aannyy  ggeeooggrraapphhiiccaall  ffeeaattuurree..  TTrraavveelliinngg  ttoo  aallll  ooff  tthhee  

rreessppoonnddeennttss  wwoouulldd  tthheerreeffoorree  bbee  iimmppoossssiibbllee..  NNeevveerrtthheelleessss  tthhee  aatttteennddeeeess  wweerree  bbeeffoorree  tthhee  iinntteerrvviieeww  

eexxtteennssiivveellyy  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  aanndd  tthheeiirr  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee..  AAllll  tthhee  

ffeemmaallee  rreessppoonnddeennttss  aaggrreeeedd  ttoo  jjooiinn  iinn  tthhee  iinnqquuiirryy..  DDuurriinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww  aa  ttooppiicc--lliisstt  wwaass  uusseedd  ssoo  tthhaatt  aallll  

tthhee  rreessppoonnddeennttss  wweerree  eexxppoosseedd  ttoo  tthhee  ssaammee  qquueessttiioonnss  ((AAppppeennddiixx  33))  

  

RReelliiaabbiilliittyy  aanndd  VVaalliiddiittyy  

‘‘RReelliiaabbiilliittyy  iiss  pprriimmaarriillyy  aa  mmaatttteerr  ooff  ssttaabbiilliittyy::  iiff  aann  iinnssttrruummeenntt  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  tthhee  ssaammee  iinnddiivviidduuaall  oonn  

ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  ooccccaassiioonnss,,  wwiillll  iitt  yyiieelldd  tthhee  ssaammee  rreessuulltt??’’  ((EEaasstteerrbbyy--  SSmmiitthh  eett  aall,,  11999911,,  pp112211))..  BBeessiiddeess  tthhee  

sspplliitt--hhaallff  tteesstt  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  SSPPSSSS  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnaalliizzaattiioonn  aallssoo  ootthheerr  aassppeecctt  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  

iinnccrreeaassee  oorr  ddeeccrreeaassee  ooff  tthhee  rreelliiaabbiilliittyy..  EEnnssuurriinngg  tthhaatt  rreessppoonnddeennttss  wwoouulldd  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  ttiimmee  ttoo  

ccoommpplleettee  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  ccoonncceerrnnss..  TThhee  pprree  ddaayy  ssuurrvveeyy  wwaass  hhaannddeedd  oouutt  ttiillll  

ffiifftteeeenn  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  tthhee  ddaayy  ssttaarrtteedd  ssoo  tthhaatt  rreessppoonnddeennttss  wwoouulldd  hhaavvee  eennoouugghh  ttiimmee..  AAfftteerr  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  ffiinniisshheedd  tthhee  aatttteennddeeeess  ccoouulldd  ttaakkee  aass  lloonngg  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  sseeccoonndd  

qquueessttiioonnnnaaiirree..    
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VVaalliiddiittyy  iiss  tthhee  ccoonncceerrnn  wwhheetthheerr  tthhee  mmeeaassuurree  iiss  ‘‘ttrruuee’’--  ee..gg..  iiff  iitt  mmeeaassuurreess  tthhee  aattttrriibbuuttee  tthhaatt  iitt  iiss  ssuuppppoosseedd  

ttoo  mmeeaassuurree  ((FFrreeeemmaann,,  22000033))..  TThheerree  aarree  ddiiffffeerreenntt  kkiinnddss  ooff  vvaalliiddiittyy  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  aapppplliieedd,,  bbaasseedd  oonn  

tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  iinnssttrruummeenntt..  FFiirrsstt  tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaallllyy  

vvaalliiddiittyy..  WWhhiillee  tthhee  llaatttteerr  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ttoo  mmaakkee  iinnffeerreenncceess  aabboouutt  aa  ppooppuullaattiioonn  

oouuttssiiddee  tthhee  ssttuuddyy  tthhee  ffoorrmmeerr  hhaass  eevveerryytthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  qquueessttiioonn  iiff  tthheerree  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aa  

ccoorrrreessppoonnddeennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  mmeeaassuurree  aanndd  tthhee  ccoonncceepptt  iinn  qquueessttiioonn..  FFooccuussssiinngg  oonn  eexxtteerrnnaall  vvaalliiddiittyy  aa--

sseelleecctt  rraannddoommiizzaattiioonn  ttaakkeess  iinn  aa  rraatthheerr  ccrruucciiaall  ppllaaccee..  WWhheenn  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iinn  tthhee  ssaammppllee  aaccccuurraatteellyy  

rreefflleecctt  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  ccoouulldd  ggeenneerraalliizzee  iittss  ccoonncclluussiioonnss  ttoo  tthhee  bbiiggggeerr  

ppooppuullaattiioonn..  IInn  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy  aallll  tthhee  aatttteennddeeeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  ssoo  

rraannddoommiizzaattiioonn  wwaass  nnoott  nneecceessssaarryy..  NNeevveerrtthheelleessss  tthheerree  wwaass//iiss  aa  rriisskk  tthhaatt  tthhee  ssaammppllee  ddooeess  nnoott  aaccccuurraatteellyy  

rreefflleeccttss  tthhee  ppooppuullaattiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  vveerryy  sseelleecctt  ttiimmee  ppeerriioodd  ooff  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn;;  tthhee  sspprriinngg  ooff  22001133..  MMoorree  

iimmppoorrttaanntt  iiss  aa  ssuuffffiicciieenntt  rreessppoonnssee  rraattee;;  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aallll  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  aarree  

rreepprreesseenntteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammppllee..  TThhee  rreessppoonnssee  rraatteess  wweerree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  hhiigghh  ((9922  %%))  wwhhiicchh  tthheerreeffoorr  hhiigghhllyy  

ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  vvaalliiddiittyy..    

  IInn  oorrddeerr  ttoo  cchheecckk  tthhee  iinntteerrnnaall  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  iitteemmss  aanndd  tthhee  llaatteenntt  ffaaccttoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  sshhoouulldd  

rreepprreesseenntt  aa  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  iiss  ccoonndduucctteedd  ((cchhaapptteerr  33..33))..  AAnnootthheerr  wwaayy  ooff  iimmpprroovviinngg  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  

ssttuuddyy  hhaass  bbeeeenn  ttoo  aaddmmiinniisstteerr  ttrriiaanngguullaattiioonn  ooff  wwhhiicchh  tthhee  bbeenneeffiittss  aarree  ddeessccrriibbeedd  aass::  ‘‘iinnccrreeaassiinngg  

ccoonnffiiddeennccee  iinn  rreesseeaarrcchh  ddaattaa  [[……]]  aanndd  pprroovviiddiinngg  aa  cclleeaarreerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  pprroobblleemm’’  ((TThhuurrmmoonndd,,  

22000011,,  pp..  225544))..  IInnvveessttiiggaattoorr  ttrriiaanngguullaattiioonn,,  tthhee  uussee  ooff  ddiiffffeerreenntt  iinnvveessttiiggaattoorrss  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss  pprroocceessss,,  hhaass  

bbeeeenn  oonnee  wwaayy  tthhee  vvaalliiddiittyy  iiss  iinnccrreeaasseedd..  MMeetthhooddoollooggiiccaall  ttrriiaanngguullaattiioonnss  iiss  tthhee  uussee  ooff  mmuullttiippllee  qquuaalliittaattiivvee  

aanndd//oorr  qquuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  iinn  oonnee  iinnqquuiirryy..  IInn  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  bbootthh  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  mmeetthhooddss  

aarree  uusseedd  ttoo  ccoolllleecctt  ddaattaa..  BByy  ccoommbbiinniinngg  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  oonnee  eexxttrraaccttss  bbeesstt  oouutt  

ooff  bbootthh  wwoorrllddss..  FFoorr  eexxaammppllee  ccrriittiiccss  ooff  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  ssuurrvveeyy  aarrgguuee  tthhaatt  ‘‘  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  aaiimmss  ooff  tthhee  

ssttrraatteeggyy,,  tthhee  rreesseeaarrcchheerr’’ss  ccoonncceeppttuuaall  ssyysstteemm  iiss  iimmppoosseedd  wwhhoolleessaallee  uuppoonn  tthhee  ffllooww  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn’’  

((PPaawwssoonn  &&  TTiilllleeyy,,  11999977,,  pp..115566))..  TThheeyy  mmeeaann  tthhaatt  iitt  iiss  hhaarrdd  ffoorr  rreessppoonnddeennttss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

rreesseeaarrcchheerr’’ss  tthheeoorreettiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  wwhhiicchh  ccaauusseess  mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  iinnvvaalliidd  aannsswweerrss..  TThhee  

qquuaalliittaattiivvee  iinntteerrvviieewwss  mmuucchh  mmoorree  lleenndd  tthheemmsseellvveess  ffoorr  eexxtteennssiivvee  eexxppllaannaattiioonn  aanndd  ccoonncceepptt  ccoonnffoorrmmiittyy  

wwhhiicchh  iinnccrreeaasseess  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  ddaattaa..  BBuutt  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ccrriittiiccss  ooff  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  iinntteerrvviieewwss  

aarrgguuee  tthhaatt  ‘‘iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  iinn  ssuucchh  aa  ssiittuuaattiioonn  iiss  ddiivveerrssee  aanndd  ddiissccuurrssiivvee  aanndd  tthhuuss  hhaarrdd  ttoo  

ccoommppaarree’’  ((PPaawwssoonn  &&  TTiilllleeyy,,  11999977,,  pp..  115588))..  TThheeyy  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  aaggaaiinn  sseelleeccttss  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  mmoosstt  uusseeffuull..  BByy  ccoommbbiinniinngg  bbootthh  aapppprrooaacchheess  tthhee  vvaalliiddiittyy  aanndd  tthhee  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  

iinnccrreeaasseess    ssuuffffiicciieennttllyy..    

33..33  CCoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonnaalliizzaattiioonn  

CCoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  iiss  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  pprreecciissee  vvaarriiaabblleess  bbaasseedd  oonn  aa  cceerrttaaiinn  ccoonncceepptt  ((‘‘tt    HHaarrtt,,  BBooeeiijjee  &&  

HHooxx,,  22000055))..  OOppeerraattiioonnaalliizzaattiioonn  iiss  tthhee  ttrraannssllaattiioonn  ffrroomm  aann  iinn  tthhee  tthheeoorryy  rrooootteedd  ccoonncceepptt  ttoo  aa  mmeeaassuurraabbllee  
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vvaarriiaabbllee..  FFiirrsstt  tthhee  mmaaiinn  tthheeoorreettiiccaall  ccoonncceepptt  ooff  PP--OO  ffiitt  wwiillll  bbee  ccoonncceeppttuuaalliizzeedd  aafftteerr  wwhhiicchh  tthhee  ccoonnssttrruuccttss  

wwiillll  bbee  ooppeerraattiioonnaalliizzeedd  iinnttoo  ssuurrvveeyy  qquueessttiioonnss..    

33..33..11  CCoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  ooff  PP--OO  ffiitt  

IInn  ggeenneerraall  tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  ‘‘ffiitt  mmeeaassuurreess’’  ((tthhee  mmaattcchh  bbeettwweeeenn  IInnssttrruummeennttaalliittyy  aanndd  VVaallaannccee  ooff  aattttrriibbuutteess))  

ccaann  bbee  ddiisscceerrnneedd,,  tthhaatt  ooff  oobbjjeeccttiivvee,,  ssuubbjjeeccttiivvee  aanndd  ppeerrcceeiivveedd  ffiitt..  TThhee  ppeerrcceeiivveedd  ffiitt  iiss  mmoosstt  ssuuiittaabbllee  ffoorr  

tthhee  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy  bbeeccaauussee  iitt  aannaallyyssiiss  ffiitt  ppeerrcceeppttiioonnss  iinn  tthhee  eeyyeess  ooff  tthhee  jjoobb--sseeeekkeerr,,  wwhhoo  aarree  tthhee  

ssuubbjjeeccttss  uunnddeerr  ssccrruuttiinnyy..  PPeerrcceeiivveedd  ffiitt  iiss  uussuuaallllyy  mmeeaassuurreedd  bbyy  aasskkiinngg  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  pprreeffeerreenncceess  oonn  

cceerrttaaiinn  ddiimmeennssiioonnss  aanndd  lleettttiinngg  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssccoorree  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  oonn  tthhee  ssaammee  ddiimmeennssiioonnss..    

  

MMuullttiippllee  aapppprrooaacchheess  aarree  uusseedd  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ((IInnssttrruummeennttaalliittyy))  aanndd  

eexxppeeccttaattiioonn  ((VVaalleennccee))  mmeeaassuurreess..  WWhhiillee  ssoommee  uussee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  PP--OO  mmeeaassuurreess  ootthheerrss  uussee  

iinnttrraa--iinnddiivviidduuaall  ccoorrrreellaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  rreellaattiivvee  oorrddeenniinngg  ooff  ffaaccttoorrss  iinn  tteerrmmss  ooff  

iimmppoorrttaannccee  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ((VVeerrqquueett  eett  aall..  22000022))..  AAnnootthheerr  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  mmaaddee  bbeettwweeeenn  gglloobbaall  aanndd  

ffaacceett  mmeeaassuurreemmeennttss..  GGlloobbaall  mmeeaassuurreemmeennttss  aasskk  iinnddiivviidduuaallss  hhooww  tthheeyy,,  iinn  ggeenneerraall,,  vviieeww  tthhee  ffiitt  bbeettwweeeenn  

tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  ddeessiirreess  aanndd  tthhee  ooffffeerriinnggss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn;;  ffoorr  eexxaammppllee  ‘‘TTiillll  wwhhaatt  ddeeggrreeee  ddoo  yyoouu  

bbeelliieevvee  yyoouurr  sskkiillllss  aanndd  aabbiilliittiieess  ‘‘mmaattcchh’’  tthhoossee  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  jjoobb??’’  ((CCaabbllee  &&  JJuuddggee,,  11999966,,  pp..  229999))  oorr  

lleett  tthheemm  ssccoorree  oonn  ssttaatteemmeennttss  lliikkee  ‘‘TThheerree  iiss  aa  ggoooodd  mmaattcchh  bbeettwweeeenn  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  jjoobb  aanndd  mmyy  

sskkiillllss’’  ((KKrroouussttaalliiss,,  22000099,,  pp..  7711))..  BBeeccaauussee  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  

hhooww  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  aaffffeeccttss  eexxppeeccttaattiioonnss  oonn  aa  mmoorree  ssppeecciiffiicc  lleevveell  tthhee  ffaacceett  aapppprrooaacchh  iiss  mmoorree  ssuuiittaabbllee  

ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh..  TThhee  ffaacceett  lleevveell  aapppprrooaacchh  lleettss  rreessppoonnddeennttss  ssccoorree  tthheemmsseellvveess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  

oonn  ssppeecciiffiicc  aattttrriibbuutteess  aanndd  iiss  mmuucchh  mmoorree  ssppeecciiffiicc  aanndd  ggiivveess  mmoorree  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn..    

  BBeeccaauussee  ooff  oouurr  cchhooiiccee  ttoo  uussee  tthhee  ffaacceett  lleevveell  aapppprrooaacchh  aa  cchhaalllleennggee  ooccccuurrss..  TThhee  oorriiggiinnaall  

EExxppeeccttaannccyy  TThheeoorryy  iiss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  uuss,,  nnoott  ssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy..  TThhee  oorriiggiinnaall  ccaallccuullaattiioonn  ooff  

mmuullttiippllyyiinngg  iinnssttrruummeennttaalliittyy  wwiitthh  vvaallaannccee  iiss  nnoott  ssuuiittaabbllee  ssiinnccee  tthhee  ttoottaall  ssccoorree  ooff  ‘‘2255’’  ccaann  bbee  eeiitthheerr  

oobbttaaiinneedd  bbyy  ssccoorriinngg  aa  ‘‘11’’  oonn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  aa  ‘‘55’’  oonn  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  oorr  bbyy  

ssccoorriinngg  aa  ‘‘55’’  oonn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  aa  ‘‘11’’  oonn  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess..  WWhheenn  oonnee  cchhoosseess  ttoo  

mmuullttiippllee  aa  ssuuffffiicciieenntt  aammoouunntt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  wwoouulldd  ggeett  lloosstt  ssiinnccee  ‘‘55’’  ttiimmeess  ‘‘11’’  mmeeaannss  cceerrttaaiinnllyy  

ssoommeetthhiinngg  eellssee  tthhaann  ‘‘11’’  ttiimmeess  ‘‘55’’,,  wwiitthh  tthhee  ffoorrmmeerr  rreepprreesseennttiinngg  aa  mmiiss--ffiitt  wwhhiillee  tthhee  llaatttteerr  rreepprreesseenntt  aann  

hhiigghh  ffiitt..    TToo  oovveerrccoommee  tthhiiss  lloossss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  wwee  cchhoossee  nnoott  ttoo  mmuullttiippllyy  tthhee  ssccoorree  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  bbuutt  

ttoo  ddoo  tthhee  ooppppoossiittee,,  ddiivviiddee  tthhee  iinnssttrruummeennttaalliittyy  ssccoorree  bbyy  tthhee  vvaalleennccee  ssccoorree..  BByy  ddooiinngg  tthhiiss  tthhee  rreellaattiivvee  

ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  ssccoorree  wwiillll  ssttaayy  iinnttaacctt..  AAllll  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  ooff  tthhiiss  ccaallccuullaattiinngg  

bbeettwweeeenn  ‘‘00..22’’  aanndd  ‘‘11’’  wwoouulldd  rreepprreesseenntt  aa  ggoooodd  ffiitt  ((ssccoorriinngg  aa  ‘‘11’’oonn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  aa  ‘‘55’’  oonn  eexxppeeccttaattiioonn  

rreessuullttss  iinn  aa  ssccoorree  ooff  ‘‘00..22’’,,  tthhee  bbiiggggeesstt  oovveerrmmaattcchh  ppoossssiibbllee))..  AAllll  tthhee  rreessuullttss  bbeettwweeeenn  11..00  aanndd  55..00  wwoouulldd  

rreepprreesseenntt  aa  mmiissffiitt  wwiitthh  ‘‘55’’  bbeeiinngg  tthhee  bbiiggggeesstt  mmiissffiitt  ppoossssiibbllee  ((‘‘55’’oonn  iimmppoorrttaannccee  ddiivviiddeedd  bbyy  ‘‘11’’  oonn  

eexxppeeccttaattiioonn  rreessuullttss  iinn  aa  ffiitt  ssccoorree  ooff  ‘‘55’’))..    
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33..33..22  OOppeerraattiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  AAttttrriibbuutteess,,  SSoocciiaall  NNoorrmmss,,  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  BBeelliieevveess  aanndd  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiivveenneessss  

AAss  ddeessccrriibbeedd  iinn  ffoorrmmeerr  sseeccttiioonnss,,  iinnssttrruummeennttaall  aattttrriibbuutteess  aarree  oobbjjeeccttiivvee,,  ffaaccttuuaall  aanndd  ccoonnccrreettee  ffeeaattuurreess  ooff  

aa  jjoobb//oorrggaanniizzaattiioonn  ssuucchh  aass  ppaayy,,  aaddvvaanncceemmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  jjoobb  sseeccuurriittyy..  AAggggrreeggaattiinngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  ooff  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ddiissccoovveerreedd  bbyy  LLiieevveennss  ((22000055))  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  aattttrriibbuutteess  

ddiissccoovveerreedd  bbyy  UUggggeerrsslleevv  eett  aall..  ((22001100))  aanndd  CChhaappmmaann  eett  aall..  ((22000055))  rreessuullttss  iinn  aa  2277--iitteemm  lliisstt  ooff  aattttrriibbuutteess  

iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  nneeeeddss--ssttrruuccttuurree  ffiitt  ((AAppppeennddiixx  44))..    

  

FFaaccttoorr  AAnnaallyyssiiss  

WWhheenneevveerr  tthheerree  aarree  llaarrggee  sseettss  ooff  vvaarriiaabblleess//iitteemmss  iinn  aa  ssttuuddyy  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  hhaass  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  ssttaattiissttiiccaallllyy  

rreedduuccee  tthhiiss  aammoouunntt  oorr  ttoo  cchheecckk  iittss  vvaalliiddiittyy  bbyy  ccoonndduuccttiinngg  aa  ssoo  ccaalllleedd  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  wwhhiicchh  iinn  eesssseennccee  

rreedduucceess  tthhee  vvaarriiaabblleess  ttoo    ‘‘aa  mmiinniimmuumm    nnuummbbeerr  tthhaatt  ccaann  ssttiillll  ddeessccrriibbee  tthhee  pphheennoommeennaa  ooff  iinntteerreesstt  wwiitthhoouutt  

lleeaavviinngg  aa  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  tthhee  vvaarriiaannccee  uunneexxppllaaiinneedd’’  ((CCaallddeerr  &&  SSaappssffoorrdd,,  11999966,,  pp227788,,  aass  iinn  FFrreeeemmaann,,  

22000033))..  BByy  ccaarrrryyiinngg  oouutt  aa  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ‘‘rreevveeaall  aa  ccoommmmoonn  uunnoobbsseerrvveedd  ffaaccttoorr  oorr  

hhyyppootthheettiiccaall  ccoonnssttrruucctt’’  ((NNeeuummaann,,  22000000,,  pp..  550022))..  AA  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  ssccrreeeennss  tthhee  ccoorrrreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  

vvaarriiaabblleess  ttoo  sseeee  iiff  tthheeyy  cclluusstteerr  ttooggeetthheerr  oonn  ssoo  ccaalllleedd  ffaaccttoorrss..  IIff  tthhiiss  iiss  tthhee  ccaassee  tthheessee  vvaarriiaabblleess  sshhaarree  aa  

ccoommmmoonn  uunnddeerrllyyiinngg  llaatteenntt  vvaarriiaabbllee  oorr  iinn  aa  mmoorree  uusseedd  tteerrmm  aa  ffaaccttoorr..  BBaarrlleetttt’’ss  TTeesstt  ooff  SSppeerriicciittyy  ccaann  bbee  

ccoonndduucctteedd  ttoo  aannaallyyssee  iiff  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  vvaarriiaabblleess  iiss  nnoott  ttoooo  llooww  wwiitthh  ssiiggnniiffiiccaanntt  vvaalluueess  

iinnddiiccaattiinngg  aa  ssuuffffiicciieenntt  ccoorrrreellaattiioonn..  CCoonndduuccttiinngg  tthhiiss  tteesstt  sshhoowwss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssccoorree  pp  ==  ..000000,,  iinnddiiccaattiinngg  

tthhaatt  tthheerree  iiss  aatt  lleeaasstt  ssoommee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriiaabblleess..  WWhheenn  tthhee  ooppppoossiittee  hhaappppeennss,,  mmuullttii  

ccoolllliinneeaarriittyy,,  tthhiiss  iinnddiiccaatteess  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aann  eexxttrreemmee  hhiigghh  ccoorrrreellaattiioonn  oorr  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ssiinngguullaarriittyy  aa  

ppeerrffeecctt  ccoorrrreellaattiioonn  wwhhiicchh  ccaauusseess  pprroobblleemmss  bbeeccaauussee  tthhee  oonnee  vvaarriiaabblleess  tthhaann  eeaattss  tthhee  ootthheerr,,  tthheeyy  mmeeaassuurree  

tthhee  ssaammee  tthhiinngg..  TToo  cchheecckk  iiff  tthhiiss  iiss  tthhee  ccaassee  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  mmaattrriixx  sshhoouulldd  bbee  ssccaannnneedd  oonn  ccoorrrreellaattiioonnss  

aabboovvee  ..9900..  TThhiiss  hhaavviinngg  ssaaiidd  aanndd  ddoonnee  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  aassssuummppttiioonn  ooff  mmuullttiiccoolllliinneeaarriittyy  aanndd  ssiinngguullaarriittyy  iiss  

nnoott  vviioollaatteedd,,  nnoonnee  ooff  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  ssccoorreess  ppaassss  ..9900..    

WWiitthh  tthhee  oorrddeerr  ttoo  eexxttrraacctt  aallll  tthhee  ffaaccttoorrss  wwiitthh  eeiiggeennvvaalluueess  aabboovvee  11..0000  SSPPSSSS  ggiivveess  tteenn  ffaaccttoorrss  ffoorr  

tthhee  aattttrriibbuutteess,,  ffoouurr  oonnee--iitteemm  ffaaccttoorrss,,  ttwwoo  ffoorr  SSeellff--EEffffiiccaaccyy,,  ttwwoo  ffoorr  SSoocciiaall  NNoorrmmss  aanndd  oonnee  ffoorr  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiivveenneessss..  TThhee  iitteemmss  tthhaatt  wwiillll  bbee  uusseedd  aass  ssiinnggllee  ffaaccttoorrss  aarree  rreessppeeccttiivveellyy  

‘‘TTeeaammwwoorrkk,,  ‘‘AAllttrruuiissmm;;  ,,  ‘‘FFuunnccttiioonn  vvaarriieettyy’’  aanndd  ‘‘TTaasskk  vvaarriieettyy..  AAfftteerr  tthhee  ssccaalleess  aarree  sseett  uupp  aa  rreelliiaabbiilliittyy  

cchheecckk  iiss  ccoonndduucctteedd  ttoo  ssccrreeeenn  iiff  tthhee  ssccaalleess  aarree  rreelliiaabbllee  ffoorr  tthhoossee  ffaaccttoorrss  eennhhaanncciinngg  ffoouurr  oorr  mmoorree  iitteemmss..  

IInn  AAppppeennddiixx  aann  oovveerrvviieeww  iiss  rreepprreesseenntteedd  wwiitthh  tthhee  oorriiggiinnaall  iitteemmss,,  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwhheerree  tthheeyy  wweerree  

ddiissttrraacctteedd  ffrroomm  aanndd  tthheeiirr  nnaammee  iinn  tthhee  nneeww  qquueessttiioonnnnaaiirree..  TThhee  ssccaallee  nnaammee  iiss  aallssoo  rreepprreesseenntteedd  wwiitthhiinn  tthhee  

ttaabbllee  ttoo  mmaakkee  cclleeaarr  wwhhiicchh  vvaarriiaabblleess  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  wwhhiicchh  ssccaallee..  TTaabbllee  33..22  ttoo  33..1122  rreepprreesseenntt  tthhee  

ffaaccttoorrss  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  CCrroonnbbaacchh’’ss  AAllpphhaass..  
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WWoorrkkiinngg  CCoonnddiittiioonnss  

SSaallaarryy,,  tthhee  ffiirrsstt  ccoonncceepptt,,  rreeffeerrss  ttoo  mmoonntthhllyy  ppaayymmeennttss  wwhhiicchh  sseerrvvee  aass  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee  wwoorrkk  tthhee  

eemmppllooyyeeee  ccaarrrriieedd  oouutt..  TThhiiss  iitteemm  iiss  eexxttrraacctteedd  oouutt  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  ooff  CCaabbllee  &&  JJuuddggee  ((11999966))  wwhhiicchh  

qquueessttiioonnss  ssaallaarryy  pprroossppeeccttss..  BBeeccaauussee  iitt  wwiillll  bbee  qquueessttiioonnaabbllee  iiff  aatttteennddeeeess  aatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  hhaavvee  

ssuuffffiicciieenntt  kknnoowwlleeddggee  ccoonncceerrnniinngg  wwhhaatt  aaccccoouunnttss  aass  hhiigghh  aanndd  llooww  ssaallaarryy  wwee  cchhoossee  nnoott  ttoo  ooppeerraattiioonnaalliizzee  

iitt  iinn  nnuummbbeerrss  bbuutt  bbyy  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  ssaallaarryy  iiss  aabboovvee  oorr  bbeellooww  aavveerraaggee..  TThhee  sseeccoonndd  ccoonncceepptt,,  jjoobb  

sseeccuurriittyy,,  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  lloonngg  tteerrmm  pprroossppeecctt  ooff    rreettaaiinniinngg  aa  jjoobb  aatt  tthhee  DDuuttcchh  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  JJoobb  sseeccuurriittyy  iiss  

mmeeaassuurreedd  wwiitthh  oonnee  iitteemm  oouutt  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  ooff  LLiieevveennss  ((22000055))..  CCaarreeeerr  ooppppoorrttuunniittiieess,,  tthhee  tthhiirrdd  iitteemm,,  

rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  ttoo  aa  bbeetttteerr,,  hhiigghheerr  ffuunnccttiioonn..  

TTaabbllee  33..22    

  
  

AArrmmyy  AAttttrriibbuutteess  

AArrmmyy  AAttttrriibbuutteess  rreeffeerrss  ttoo  tthhoossee  aassppeeccttss  uunniiqquuee  ffoorr  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  TThhee  iitteemmss  aarree  oobbttaaiinneedd  oouutt  ooff  tthhee  

iinnqquuiirryy  ooff  LLiieevveennss  ((22000055))  wwhhoo  ddiissccoovveerreedd,,  tthhrroouugghh  qquuaalliittaattiivvee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  tthhaatt  ggooiinngg  oonn  bbiivvoouuaacc,,  

ggooiinngg  oonn  aa  mmiissssiioonn,,  wwoorrkkiinngg  aabbrrooaadd,,  uussiinngg  wweeaappoonnss,,  mmaarrcchhiinngg  aanndd  wwoorrkkiinngg  iinn  aa  hhiieerraarrcchhiiccaall  sseettttiinngg  aass  

uunniiqquuee  ffoorr  tthhee  aarrmmyy..  TThheessee  aassppeeccttss  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  uunnddeerr  oonnee  ffaaccttoorr  wwhhiicchh  bbyy  tthhee  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  iiss  

ddiissccoovveerreedd  aass  aallll  rreepprreesseennttiinngg  oonnee  llaatteenntt  vvaarriiaabbllee..  

TTaabbllee  33..33    

  
  

AAuuttoonnoommyy  

AAuuttoonnoommyy  iiss  ddeessccrriibbeedd  aass  ‘‘tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  jjoobb  pprroovviiddeess  ssuubbssttaannttiiaall  ffrreeeeddoomm,,  iinnddeeppeennddeennccee,,  

aanndd  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  iinn  sscchheedduulliinngg  tthhee  wwoorrkk  aanndd  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  uusseedd  iinn  

ccaarrrryyiinngg  iitt  oouutt’’  ((NNTTIISS,,  11997744,,  pp..  5577))..  TThhee  iitteemmss  tthhaatt  mmeeaassuurree  aauuttoonnoommyy  aarree  aaddoopptteedd  oouutt  tthhee  ssttuuddyy  ooff  

JJoobb  DDiimmeennssiioonn  SSccaallee  ooff  HHaacckkmmaann  &&  OOllddhhaamm  ((11997755))..  
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TTaabbllee  33..44    

  
  

CChhaalllleennggee  

CChhaalllleennggee  iiss  ccoonncceeppttuuaalliizzeedd  aass  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  ttaasskkss  wwhhiicchh  oonnee  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  ddoonnee  oorr  hhaadd  nnoott  

ddoonnee  bbeeffoorree..  TThhee  iitteemmss  aarree  bbaasseedd  oonn  aann  iinnqquuiirryy  ooff  SSaakkss  ((11999944))  wwhhoo  qquueessttiioonnss  ttiillll  wwhhiicchh  eexxtteenndd  jjoobb--

sseeeekkeerrss  llooookk  ffoorr  jjoobbss  tthhaatt  rreeqquuiirree  tthhaatt  mmeennttaallllyy  aanndd  pphhyyssiiccaallllyy  ddeemmaanndd  tthhee  bbeesstt  oouutt  ooff  tthheemm..  

  
TTaabbllee  33..55    

  
  

WWoorrkk--LLiiffee  BBaallaannccee  

WWoorrkk--lliiffee  bbaallaannccee,,  tthhee  ffiirrsstt  ffeemmiinniinnee  aattttrriibbuuttee,,  iiss  ccoonncceeppttuuaalliisseedd  aass  tthhee  eexxtteenndd  ttiillll  wwhhiicchh  aann  

oorrggaanniissaattiioonn  pprroovviiddeess  ppoolliicciieess  tthhaatt  mmaakkee  iiss  eeaassiieerr  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ccoommbbiinnee  wwoorrkk  wwiitthh  ffaammiillyy  lliiffee..  

CCaassppeerrss  ((22000044))  ddiissttiinngguuiisshheedd  tthhrreeee  mmaaiinn  aarrrraannggeemmeennttss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  uunnddeerr  wwoorrkk  ffaammiillyy  

aarrrraannggeemmeennttss;;  tthhoossee  ooff  fflleexxiibbllee  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss,,  ppaaiidd  lleeaavvee  aanndd  ppaarrtt--ttiimmee  ccoonnttrraaccttss..  TThhee  iitteemmss  wwhhiicchh  

mmeeaassuurree  tthheessee  ffeeaattuurreess  aarree  eexxttrraacctteedd  oouutt  ooff  TTuurrbbaann  eett  aall..  ((11999988)),,  SSaakkss  ((11999944))  aanndd  tthhee  iinnqquuiirryy  ooff  

CCaattaannzzaarroo  ((22001100))..    CCoommmmuuttiinngg  iiss  aallssoo  pprroovveenn  ttoo  bbee  aann  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  aass  wweellll  aass  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ttaakkee  

cchhaarrggee  oovveerr  oonneess  wwoorrkk  rraattee..    

TTaabbllee  33..66    

  

DDiivveerrssiittyy  

DDiivveerrssiittyy  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aann  ‘‘oorrggaanniizzaattiioonnaall  cclliimmaattee  wwhheerreeiinn  wwoorrkkeerrss  ccaann  ddeevveelloopp  rreeggaarrddlleessss  ooff  rraaccee  oorr  

ggeennddeerr’’  ((WWiilllliiaammss,,  11999944,,  pp..  229955))..  TThhee  ttwwoo  iitteemmss  tthhaatt  ooppeerraattiioonnaalliizzee  ddiivveerrssiittyy  mmaannaaggeemmeenntt  aarree  

eexxttrraacctteedd  oouutt  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  ooff  WWiilllliiaammss  ((11999944))  aanndd  AAvveerryy  ((22000044))..  TThhee  ffoorrmmeerr  iiss  ddiirreeccttllyy  eexxttrraacctteedd  oouutt  

ooff  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  eennhhaanncciinngg  aa  cclliimmaattee  wwhheerreeiinn  wwoorrkkeerrss  aarree  vvaalluueedd  oonn  tthheeiirr  sskkiillllss  iinnsstteeaadd  ooff  rraaccee  oorr  
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sseexx..  TThhee  sseeccoonndd  sstteemmss  ffrroomm  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  eemmpphhaassiiss  ppuutt  oonn  ddiivveerrssiittyy  aanndd  qquueessttiioonnss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  

ooff  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn  ffoorr  wwoommeenn..    

TTaabbllee  33..77    

  
  

TTeeaammwwoorrkk  ((FFaaccttoorr  77))  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ssoocciiaall//tteeaamm    aaccttiivviittiieess  uusseedd  bbyy  KKoonnrraadd  ((22000000))  rreeffeerrss  ttoo  tteeaammwwoorrkk  aanndd  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  

pprroocceessss  ooff  wwoorrkkiinngg  ccoollllaabboorraattiivvee  wwiitthh  aa  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ggooaall..  TThhee  iitteemm  tthhaatt  

mmeeaassuurreess  tteeaammwwoorrkk  iiss  eexxttrraacctteedd  oouutt  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  ooff  RRaauu  &&  HHyyllaanndd  ((22000066))  aanndd  iiss  uusseedd  aass  aa  ssiinnggllee  

iitteemm  dduuee  ttoo  tthhee  rraatthheerr  ssttrraaiigghhtt  ffoorrwwaarrdd  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  ccoonncceepptt..  

    

AAllttrruuiissmm  ((FFaaccttoorr  88))  

AAllttrruuiissmm  iiss  ddeeffiinneedd  aass  ‘‘tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  jjoobb  hhaass  aa  ssuubbssttaannttiiaall  iimmppaacctt  oonn  tthhee  lliivveess  oorr  wwoorrkk  ooff  

ootthheerr  ppeeooppllee----wwhheetthheerr  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt’’  ((HHaacckkmmaann  &&  

OOllddmmaann,,  11997755,,  pp..  11))  aanndd  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  iitteemm  iiss  ddiirreeccttllyy  eexxttrraacctteedd  oouutt  ooff  HHaacckkmmaann  &&  OOllddmmaann’’ss  

((11997755))  rreesseeaarrcchh..  

  

TTaasskk  VVaarriieettyy  aanndd  FFuunnccttiioonn  VVaarriieettyy  ((FFaaccttoorr  99  &&  1100))  

AAlltthhoouugghh  wwee  eexxppeecctteedd  tthhaatt  bbootthh  ttaasskk  aanndd  ffuunnccttiioonn  vvaarriieettyy  wwoouulldd  rreepprreesseenntt  oonnee  ffaaccttoorr,,  tthhaatt  ooff  vvaarriieettyy  iinn  

ggeenneerraall,,  tthhiiss  sseeeemmss  nnoott  ttoo  bbee  tthhee  ccaassee..  TThheerreeffoorree  bbootthh  ttaasskk  aanndd  ffuunnccttiioonn  vvaarriieettyy  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  

ddiissttiinncctt  vvaarriiaabblleess..    

  

SSeellff--EEffffiiccaaccyy  BBeelliieevveess  

SSeellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  aaccccoommpplliisshh  ssoommeetthhiinngg..  RReellaatteedd  ttoo  tthhee  

ccuurrrreenntt  iinnqquuiirryy  ttwwoo  ssiittuuaattiioonnss  hhaavvee  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  jjoobb--sseeeekkeerrss,,  tthheeiirr  pphhyyssiiccaall  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  

aabbiilliittiieess..  VVrraannkkeenn  ((22000022))  iinnccoorrppoorraatteedd  bbootthh  aassppeeccttss  iinnttoo  hhiiss  iinnqquuiirryy  aanndd  tthheessee  iitteemmss  aarree  rreepprriinntteedd..  

TTaabbllee  33..88  
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TTaabbllee  33..99  

  
  

SSoocciiaall  nnoorrmmss  

SSoocciiaall  nnoorrmmss  rreeffeerr  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aanndd  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  jjoobb--

sseeeekkeerr..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee,,  wwhhoo  ccaallllss  tthhiiss  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  tthhee  ‘‘iinnfflluueennttiiaallss’’,,  

tthheessee  aarree  tthhee  ppaarreennttss,,  ffrriieennddss  aanndd  ppaarrttnneerr  ooff  tthhee  jjoobb--sseeeekkeerr..  TThhiiss  ooppeerraattiioonnaalliizzaattiioonn  iiss  tthheerreeffoorr  uusseedd  iinn  

tthhiiss  iinnqquuiirryy  aanndd  qquueessttiioonnss  aarree  ssuubbddiivviiddeedd  iinnttoo  iimmppoorrttaannccee  aanndd  ooppiinniioonn  ooff  ppaarreennttss,,  ppaarrttnneerr  aanndd  ffrriieennddss..    

TTaabbllee  33..1100  

  
  
TTaabbllee  33..1111  

  
  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss    

FFoorr  tthhiiss  ssttuuddyy,,  wwee  vviieewweedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aass  aann  aattttiittuuddee  oorr  eexxpprreesssseedd  aaffffeecctt  ttoowwaarrdd  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn..  TThhee  mmeeaassuurree  ffoorr  tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  ccoonnssiisstteedd  ooff  ffiivvee  

iitteemmss..  EExxaammppllee  iitteemmss  iinncclluuddeedd  ““TThhiiss  wwoouulldd  bbee  aa  ggoooodd  ccoommppaannyy  ttoo  wwoorrkk  ffoorr””  aanndd  ““II  ffiinndd  tthhiiss  aa  vveerryy  

aattttrraaccttiivvee  ccoommppaannyy..””    
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TTaabbllee  33..1122  

  
  

AAssssiiggnniinngg  tthhee  ssccaalleess  wwiitthh  mmaassccuulliinniittyy  aanndd  ffeemmiinniinniittyy    

AAfftteerr  hhaavviinngg  ddiissccoovveerreedd  tthhee  vvaarriiaabblleess  tthhee  qquueessttiioonn  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aassssiiggnneedd  aass  ffeemmiinniinnee  oorr  mmaassccuulliinnee  

sshhoouulldd  bbee  aannsswweerreedd..  WWee  wwiillll  tthheerreeffoorree  uussee  tthhee  ttyyppoollooggyy  ddeevveellooppeedd  bbyy  WWiilllliiaammss  &&  BBeesstt  ((11999900))..  TThhiiss  

ccaatteeggoorriizzaattiioonn  iiss  cchhoosseenn  bbeeccaauussee  iitt  iinncclluuddeess  bbootthh  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  aassppeeccttss  ooff  sstteerreeoottyyppeess  aanndd  

bbeeccaauussee  iitt  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  iitteemmss  aanndd  mmoosstt..  MMoorreeoovveerr  tthhee  ttyyppoollooggyy  hhaass  oofftteenn  bbeeeenn  uusseedd  ttoo  

ddooccuummeenntt  sstteerreeoottyyppiinngg  aammoonngg  uunnddeerrggrraadduuaatteess  aanndd  ssttuuddeennttss,,  wwhhiicchh  mmaattcchheess  tthhee  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh  

ssaammppllee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ttyyppoollooggyy  ooff  WWiilllliiaammss  &&  BBeesstt  WWoorrkkiinngg  CCoonnddiittiioonnss,,  ssppeecciiffiicc  AArrmmyy  AAttttrriibbuutteess,,  

AAuuttoonnoommyy  aanndd  CChhaalllleennggee  aarree  mmaassccuulliinnee  aattttrriibbuutteess..  HHeennccee,,  WWoorrkk--LLiiffee  BBaallaannccee  aanndd  TTeeaammwwoorrkk  aarree  

ffeemmiinniinnee  aattttrriibbuutteess..  AAss  ddeessccrriibbeedd  iinn  cchhaapptteerr  ttwwoo  DDiivveerrssiittyy  aanndd  AAllttrruuiissmm  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ffeemmiinniinnee  

ssyymmbboolliicc  aattttrriibbuutteess..  FFoorr  tthhee  vvaarriieettyy  vvaarriiaabblleess  tthheerree  aarree  nnoo  uuppffrroonntt  ssttaatteedd  hhyyppootthheessiiss  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  

mmaassccuulliinnee  oorr  ffeemmiinniinnee..  
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33..44  SSttaattiissttiiccaall  tteecchhnniiqquueess    

TThhee  ddaattaa  ccoolllleecctteedd  wwiitthh  tthhee  ssuurrvveeyyss  iiss  mmoossttllyy  iinntteerrvvaall  pprroovviiddeedd  bbyy  aa  ffiivvee--ppooiinntt  LLiikkeerrtt  ssccaallee  tthhaatt  wwaass  

uusseedd  aass  rreessppoonnssee  ccooddee  wwiitthh  rreessppeeccttiivveellyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aannsswweerrss::  ‘‘CCoommpplleetteellyy  uunniimmppoorrttaanntt’’,,  ‘‘RRaatthheerr  

uunniimmppoorrttaanntt’’,,  ‘‘NNeeuuttrraall’’,,  ‘‘RRaatthheerr  iimmppoorrttaanntt’’,,  ‘‘VVeerryy  iimmppoorrttaanntt’’  oorr  ‘‘UUnnkknnoowwnn’’..    TThhiiss  rreessppoonnssee--ssccaallee  iiss  

oobbttaaiinneedd  oouutt  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  ooff  VVrraannkkeenn  ((22000022))..  TThhee  nnoottaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  tthhaatt  uussuuaallllyy  LLiikkeerrtt--ssccaalleess  

ccaannnnoott  bbee  aassssuummeedd  ttoo  bbee  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  iinntteerrvvaall  mmeeaassuurreemmeennttss  aanndd  iiss  ssttrriiccttllyy  ssppookkeenn  oorrddiinnaall  

((rraannkkeedd))..    NNeevveerrtthheelleessss,,  ‘‘mmoosstt  rreesseeaarrcchheerrss  ttaakkee  aa  pprraaggmmaattiicc  aapppprrooaacchh,,  hhoowweevveerr,,  aanndd  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  

pprraaccttiiccee  ooff  ttrreeaattiinngg  rraattiinnggss  ……  aass  iinntteerrvvaall  ddaattaa””  ((CCaallddeerr,,  11999966,,  pp..  222288,,  aass  iinn  FFrreeeemmaann  22000033))..  WWee  

tthheerreeffoorr  ffoollllooww  tthhiiss  pprraaccttiiccee  aanndd  aassssuummee  tthhaatt  tthhee  ddaattaa  iiss  aatt  iinntteerrvvaall  lleevveell..  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  cchhooiiccee  ttoo  

ccoolllleecctt  iinntteerrvvaall  ddaattaa  iitt  hhaass  bbeeccoommee  ppoossssiibbllee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  sseevveerraall  ppaarraammeettrriicc  tteessttss  ssuucchh  aass  ccoommppaarriinngg  

mmeeaannss  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss..  TThheessee  kkiinndd  ooff  ppaarraammeettrriicc  tteessttss  aarree  aassssuummeedd  ttoo  bbee  mmoorree  

ppoowweerrffuull  tthhaann  nnoonn--ppaarraammeettrriicc  tteessttss..  HHeennccee,,  iitt  eennaabblleess  uuss  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  rreellaattiioonnsshhiippss  aammoonngg  oonnee,,  

uunniivvaarriiaattee,,  ttwwoo,,    bbiivvaarriiaattee,,  oorr  mmoorree,,  mmuullttiivvaarriiaattee,,  vvaarriiaabblleess  ((NNeeuummaann,,  22000000))..    

BBeeffoorree  wwee  eellaabboorraattee  tthhee  tteecchhnniiqquueess  uusseedd  iinn  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  wwee  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  ssoommee  ppooiinnttss  oonn  

ssttaattiissttiiccaall  ssiiggnniiffiiccaannccee..  SSttaattiissttiiccaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  iiss  aa  mmeeaassuurree  ooff  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  aa  rreessuulltt  hhaass  nnoott  

ooccccuurrrreedd  bbyy  cchhaannccee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  iiff  aa  ssccoorree  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  tthhee  ..0055  lleevveell  ((rreeppoorrtteedd  aass  pp  >>  ..0055))  tthhiiss  

mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  cchhaannccee  tthhaatt  tthhee  rreessuullttss  aarree  bbaasseedd  ssoolleellyy  oonn  cchhaannccee  iiss  lleessss  tthhaatt  55  ppeerrcceenntt..  TThhee  ddeecciissiioonn  

aabboouutt  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  lleevveell  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  oonn  ffoorreehhaanndd  ((BBllaacckk,,  11999999))  ttoo  wwiitthhhhoolldd  sscciieennttiisstt  ffrroomm  tthhee  

uurrggee  ttoo  sshhiifftt  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  lleevveell  uupp  aanndd  ddoowwnn  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  oobbttaaiinn..  IInn  

SSoocciiaall  SScciieennccee  iitt  iiss  oofftteenn  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iiddeennttiiffyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreessuullttss  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  hhuummaannss  aarree  

iinnvvoollvveedd  aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  vveerryy  oowwnn  rraattiioonnaallee  aanndd  bbeehhaavviioouurraall  cchhooiiccee..  WWee  tthheerreeffoorree  cchhoooossee  ttoo  uussee  tthhee  

‘‘lloowweerr’’  ssiiggnniiffiiccaannccee  lleevveell  iinn  tthhiiss  iinnqquuiirryy  ooff  pp  ==  ..0055..  IIff  tthheerree  aarree  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  ffoouunndd  aatt  tthhiiss  

lleevveell,,  oonnee  ccaann  ssttaattee  tthhaatt  tthheerree  rreeaallllyy  iiss  aa  ggrreeaatt  cchhaannccee  tthhaatt  tthhiiss  hhaass  nnoott  hhaappppeenneedd  bbyy  aacccciiddeenntt..    

SSeeccoonnddllyy,,  ssoommee  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  cchhooiiccee  ttoo  ddoo  eeiitthheerr  oonnee  oorr  ttwwoo--ttaaiilleedd  

tteessttss..  AA  oonnee--ttaaiilleedd  tteesstt  iiss  ssoolleellyy  aapppprroopprriiaattee  iiff  tthheerree  aarree  uuppffrroonntt  ssttaatteedd  hhyyppootthheessiiss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  

ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  rreessuullttss,,  ffoorr  eexxaammppllee  aa  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonn..  NNeevveerrtthheelleessss  iinn  tthhiiss  iinnqquuiirryy  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  

ssttaayy  ooppeenn  ffoorr  ppoossssiibbllee  uunneexxppeecctteedd  rreessuullttss  aanndd  tthheerree  ffoorr  tthhee  ttwwoo--ttaaiilleedd  tteessttss  aarree  uusseedd..    

33..44..11  BBiivvaarriiaattee  AAnnaallyyssiiss    

OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  rreeooccccuurrrriinngg  ssiittuuaattiioonnss  iinn  ssoocciiaall  sscciieennccee,,  aanndd  iinn  tthhiiss  iinnqquuiirryy,,    iiss  tthhee  ddeessiirree  ttoo  ccoommppaarree  

tthhee  mmeeaannss  ooff  ttwwoo  oorr  mmoorree  ggrroouuppss..  TThhee  mmoosstt  oofftteenn  uusseedd  tteecchhnniiqquuee  ttoo  ccoommppaarree  ttwwoo  mmeeaannss  iiss  ttoo  ccoonndduucctt  

aann  IInnddeeppeennddeenntt  oorr  RReeppeeaatteedd  TT--TTeesstt  wwhhiicchh  tteessttss  iiff  tthheerree  iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  iinn  mmeeaann  ssccoorreess  ooff  

ggrroouuppss..  IInnddeeppeennddeenntt  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ggrroouuppss  wwhhoo  aarree  ccoommppaarreedd  aarree  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  eeaacchh  ootthheerr  iinn  tthhaatt  

bbootthh  ccoonnssiisstt  oouutt  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreessppoonnddeennttss,,  mmeenn  aanndd  wwoommeenn..  TThhiiss  tteecchhnniiqquuee  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  aannaallyyssee  sseexx  

ddiiffffeerreenncceess  wwiitthhiinn  vvaarriiaabblleess..  AA  RReeppeeaatteedd  ddeessiiggnn  iiss  uusseedd  wwhheenn  oonnee  ggrroouupp  iiss  mmeeaassuurreedd  mmuullttiippllee  ttiimmeess  

aanndd  eeaacchh  mmeeaassuurreemmeenntt  iiss  ttaakkeenn  oouutt  ooff  tthhee  ssaammee  ggrroouupp..  TThhiiss  tteecchhnniiqquuee  iiss  uusseedd  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  ffiitt  ssccoorreess  

ffoorr  wwoommeenn  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy..  TThheenn  tthheerree  iiss  aallssoo  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  MMiixxeedd  WWiitthhiinn--
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BBeettwweeeenn  AANNOOVVAA..  TThhiiss  kkiinndd  ooff  tteesstt  iiss  uusseedd  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  cceerrttaaiinn  

vvaarriiaabblleess  bbyy  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ggrroouuppss,,  tthhee  ddiiffffeerreennccee  wwiitthhiinn  ggrroouuppss  tthhrroouugghh  ttiimmee  aanndd  

tthhee  iinntteerraaccttiioonn  eeffffeecctt  ooff  tthhee  wwiitthhiinn  aanndd  bbeettwweeeenn  vvaarriiaabblleess..    

TThheerree  aarree  sseevveerraall  aassssuummppttiioonnss  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  mmeett  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  aa  vvaalliidd  TT--TTeesstt..  

BBeessiiddeess  tthhee  aassssuummppttiioonn  ooff  tthhee  ddaattaa  bbeeiinngg  oonn  iinntteerrvvaall  oorr  rraattiioo  lleevveell  tthheerree  iiss  tthhee  aassssuummppttiioonn  ooff  

HHoommooggeenneeiittyy  ooff  VVaarriiaannccee  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhaatt  ffoorr  bbootthh  ggrroouuppss  tthhee  VVaarriiaannccee  wwiitthhiinn  eeaacchh  ggrroouupp    sshhoouulldd  bbee  

rroouugghhllyy  eeqquuaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd..  TToo  tteesstt  tthhee  eeqquuaalliittyy  ooff  vvaarriiaannccee  aassssuummppttiioonn  SSPPSSSS  aauuttoommaattiiccaallllyy  ppeerrffoorrmmss  

tthhee  LLeevveennee’’ss  tteesstt  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss  aanndd  iiss  rreepprreesseenntteedd  wwiitthh  eevveerryy  tteesstt..    

BBeessiiddeess  tthhee  aassssuummppttiioonn  ooff  eeqquuaall  vvaarriiaanncceess  tthheerree  iiss  aannootthheerr  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  mmeett,,  

tthhaatt  ooff  NNoorrmmaalliittyy..  NNoorrmmaalliittyy,,  oorr  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuutteedd  ddaattaa,,  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  iiss  ssyymmmmeettrriiccaall  

wwiitthh  tthhee  mmoodduuss  iinn  tthhee  mmiiddddllee  ttaappeerriinngg  ooffff  ttoowwaarrddss  tthhee  eennddss....  TThhee  nnoorrmmaalliittyy  aassssuummppttiioonn  ccaann  bbee  cchheecckkeedd  

eeiitthheerr  ssttaattiissttiiccaallllyy  oorr  vviissuuaall..  WWhheenn  cchheecckkiinngg  ffoorr  nnoorrmmaalliittyy  eennhhaannccee  aa  ssttaattiissttiiccaall  aannaallyyssiiss  ppeeooppllee  uussuuaallllyy  

rreeffeerr  ttoo  tthhee  SSkkeewwnneessss  aanndd  KKoorrttooiiss  ssccoorreess..  NNeevveerrtthheelleessss  tthhiiss  aannaallyyssiiss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  uusseedd  iinn  llaarrggee  ssaammppllee  

bbeeccaauussee  tthheessee  ssccoorreess  mmiigghhtt  bbee  ssiiggnniiffiiccaanntt  eevveenn  wwhheenn  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  iiss  rroouugghhllyy  nnoorrmmaall..  SSaammee  hhoollddss  

ttrruuee  ffoorr  tthhee  KKoollmmooggoorroovv--SSmmiirrnnoovv  tteesstt,,  aannootthheerr  aannaallyyssiiss  tthhaatt  cchheecckkss  tthhee  nnoorrmmaalliittyy  aassssuummppttiioonn..  TThhee  

bbeesstt  wwaayy  ttoo  cchheecckk  ffoorr  nnoorrmmaalliittyy  iinn  tthhiiss  ccaassee,,  ssiinnccee  tthheerree  iiss  aa  rraatthheerr  llaarrggee  ssaammppllee,,  iiss  ttoo  vviissuuaallllyy  aannaallyyssee  

tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ttoo  sseeee  iiff  tthheeyy  aarree  nnoorrmmaallllyy  sshhaappeedd..  DDuuee  ttoo  tthhee  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  vvaarriiaabblleess  iinncclluuddeedd  iinn  

tthhee  aannaallyysseess  tthheessee  pplloottss  aarree  nnoott  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  uuppccoommiinngg  sseeccttiioonn  bbuutt  ccaann  bbee  rreeqquueesstteedd  bbyy  EE..vvaann  

EErrkkeelleennss..  NNeevveerrtthheelleessss  aallll  aarree,,  mmoorree  oorr  lleessss,,  nnoorrmmaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd..    

AAnn  aaddddiittiioonnaall  aassssuummppttiioonn  ffoorr  tthhee  MMiixxeedd  WWiitthhiinn--BBeettwweeeenn  aannaallyysseess  iiss  tthhee  HHoommooggeenneeiittyy  ooff  

iinntteerr--ccoorrrreellaattiioonnss..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  lleevveellss  ooff  tthhee  bbeettwweeeenn--ggrroouupp  vvaarriiaabblleess  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  

tthhee  iinntteerr--ccoorrrreellaattiioonnss  ooff  tthhee  wwiitthhiinn--ggrroouuppss  sshhoouulldd  bbee  tthhee  ssaammee..  TThhiiss  aassssuummppttiioonn  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  

tteesstteedd  oonn  pprreelliimmiinnaarryy  bbuutt  iiss  aauuttoommaattiiccaallllyy  ggeenneerraatteedd  bbyy  SSPPSSSS  aanndd  iiss  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  BBooxx’’ss  MM  

SSttaattiissttiicc..  IInn  ooppppoossiittee  ttoo  ootthheerr  aannaallyyssiiss  tthhiiss  ssttaattiissttiicc  iiss  vveerryy  sseennssiittiivvee  aanndd  tthheerreeffoorree  tthhee  aallpphhaa  lleevveell  iiss  

iinnccrreeaasseedd  ttoo  ..000011,,  wwiitthh  aa  nnoonn--ssiiggnniiffiiccaanntt  vvaalluuee  iinnddiiccaattiinngg  aa  nnoonn--vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuummppttiioonn..  

33..44..22  MMuullttiivvaarriiaattee  AAnnaallyyssiiss  

WWhheenn  oonnee  wwiisshheess  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ttwwoo  vvaarriiaabblleess  aanndd  ttoo  mmaakkee  pprreeddiiccttiioonnss  bbaasseedd  oonn  

tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  tthhee  mmoosstt  oofftteenn  uusseedd  tteecchhnniiqquuee  iiss  tthhaatt  ooff  rreeggrreessssiioonn..  TThhee  pprriinncciippaall  bbeehhiinndd  tthhiiss  aannaallyyssiiss  

iiff  tthhaatt  wwhheenn  tthheerree  iiss  aa  lliinneeaarr  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  vvaarriiaabblleess  aann  iimmaaggiinnaarryy  lliinnee  ccaann  bbee  ddrraawwnn  tthhaatt  

rreepprreesseennttss  tthhaatt  rreellaattiioonnsshhiipp  aanndd  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  pprreeddiicctt  oonnee  vvaarriiaabbllee  bbyy  tthhee  ssccoorree  ooff  tthhee  ootthheerr  

((GGrraavveetttteerr  &&  WWaallllnnaauu,,  22000099))..  IInncclluuddiinngg  tthhrreeee  oorr  mmoorree  vvaarriiaabblleess  aauuttoommaattiiccaallllyy  rreessuullttss  iinn  aa  mmuullttiippllee  

rreeggrreessssiioonn  aanndd  aalllloowwss  ttoo  mmaakkee  aa  pprreeddiiccttiioonn  ffrroomm  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  vvaarriiaabblleess  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  

ccoorrrreeccttiinngg  ffoorr  iinntteerr--ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthheemm..  TThhee  ttwwoo  mmaaiinn  iimmppoorrttaanntt  ppiieecceess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  

bbyy  rreeggrreessssiioonn  aarree  tthhee  RR--ssqquuaarreedd  ((RR²²))  ssccoorree,,  wwhhiicchh  tteellllss  uuss  hhooww  mmuucchh  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  eexxppllaaiinnss  

tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee,,  aanndd  tthhee  bbeettaa  ((BB))  wwhhiicchh  sshhoowwss  uuss  tthhee  ssttrreennggtthh  aanndd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiipp..  AAssssuummppttiioonnss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  mmeett  ttoo  ccoonndduucctt  aa  mmuullttiippllee--rreeggrreessssiioonn  aarree  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheerree  iiss  
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nnoo  aauuttooccoorrrreellaattiioonn,,  tthhaatt  tthhee  vvaarriiaannccee  ooff  rreessiidduueess  iiss  tthhee  ssaammee  ffoorr  aallll  tthhee  vvaarriiaabblleess  aanndd  iiss  nnoorrmmaallllyy  

ddiissttrriibbuutteedd  ((LLaammmmeerrss  &&  PPeellzzeerr,,  22000066))  aanndd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  mmuullttiiccoolllliinneeaarriittyy..  TThheessee  ddiiaaggnnoossttiiccss  sshhoowwss  

nnoo  pprroobblleemmaattiicc  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  aarree  aaddddeedd  aass  aappppeennddiixx  sseevveenn  aanndd  eeiigghhtt  ttoo  tthhiiss  iinnqquuiirryy..    
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44..  RReessuullttss  

  

IInn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ffoorrmmuullaatteedd  hhyyppootthheessiizzeess  aanndd  wwiitthh  tthhee  sseeqquueennccee  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  lliitteerraattuurree  

rreevviieeww,,  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssttaattiissttiiccss  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd..  WWee  ffiirrsstt  ssttaarrtt  bbyy  eexxpplloorriinngg  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  sseexx  

ffoorr  tthhee  vvaarriiaabblleess  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  sseeccttiioonn  ffoolllloowweedd  bbyy  eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  

oonn  tthhee  ssaammee  vvaarriiaabbllee..  TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreessuullttss  wwiillll  bbee  eellaabboorraatteedd  iinn  cchhaapptteerr  ffiivvee..          
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44..11  SSeexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiivveenneessss  
  

AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  eexxpprreesssseedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiioonn  ooff  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  

ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  aanndd  wwhhaatt  iiss  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthhee  aattttrraaccttiioonn??  

  

TThheerree  aarree  ttwwoo  hhyyppootthheesseess  sseett  uupp  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  vvaarriiaabbllee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..  TThhee  ffiirrsstt  iiss  

rreellaatteedd  ttoo  tthhee  aabbsseennccee  ooff  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  aattttrraaccttiivveenneessss  ssccoorreess  bbeeffoorree  jjoobb--sseeeekkeerrss  hhaavvee  aatttteennddeedd  aann  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  oonnee  iiss  aabboouutt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  aafftteerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy..    

  

PPrree  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiioonn  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  mmeeaann  ssccoorreess  ooff  ttwwoo  ggrroouuppss,,  iinn  tthhiiss  ccaassee  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  aann  IInnddeeppeennddeenntt  

SSaammpplleess  TT--TTeesstt  iiss  ccoonndduucctteedd  ((ttaabbllee  44..11))..  TThhiiss  sshhoowwss  aa  nnoonn--ssiiggnniiffiiccaanntt  ssccoorree  ((pp  >>  ..0055))  ffoorr  tthhee  mmeeaann  

ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ssccoorreess  ffoorr  mmeenn  ((MM  ==  44..3399,,  SS..EE..  ==  ..003366))  aanndd  wwoommeenn  ((MM  ==  44..2288,,  SS..EE..  ==  ..006688))  

iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  aattttrraaccttiioonn  ssccoorreess  ffoorr  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaayy  aaccttuuaallllyy  ssttaarrtteedd..    

TTaabbllee  44..11::  IInnddeeppeennddeenntt  TT--TTeesstt  PPrree  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiivveenneessss  bbeettwweeeenn  sseexxeess  

  

  

PPoosstt  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiioonn  aanndd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy    

TThhee  sseeccoonndd  hhyyppootthheessiiss  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  aattttrraaccttiioonn  ssccoorreess  wwoouulldd  ddiiffffeerr  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  

aafftteerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy..  DDooiinngg  aaggaaiinn  aann  IInnddeeppeennddeenntt  SSaammpplleess  TT--TTeesstt  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  

bbeeccaauussee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  ssccoorreess  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  bbeeffoorree  tthhee  ddaayy  ((MMeeaann  DDiiffffeerreennccee  ==  00..1111))  hhaass  ttoo  

bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwhheenn  aannaallyyssiinngg  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  aafftteerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  

ddaayy  ssoo  aa  MMiixxeedd  WWiitthhiinn--BBeettwweeeenn  AANNOOVVAA  iiss  mmoosstt  ssuuiittaabbllee..  TThhee  rreessuullttss  ooff  ttaabbllee  44..22  sshhooww  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ddiiffffeerreennccee  ((pp  ==  ..001177))  bbeettwweeeenn  ddee  PPoosstt  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiivveenneessss  ssccoorreess  ffoorr  mmeenn  ((MM  ==  44..3355,,  SS..EE..  ==  

..004433))  aanndd  wwoommeenn  ((MM  ==  44..1133,,  SS..EE..  ==  ..006633))  aanndd  aann  aallssoo  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  PPrree  aanndd  PPoosstt  

ssccoorreess  wwiitthhiinn  bbootthh  ggrroouuppss  ((pp  ==  ..000022))..  TThhiiss  ddeeccrreeaassee  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiioonn  iiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  

aannsswweerrss  ffeemmaallee  rreessppoonnddeennttss  ggaavvee  ttoo  tthhee  iinntteerrvviieeww  qquueessttiioonn  iiff  tthheeyy,,  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  hhooww  tthheeyy  ffeelltt  

bbeeffoorree  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy,,  wweerree  aafftteerrwwaarrddss  mmoorree  oorr  lleessss  aattttrraacctteedd  ttoo  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  

  

‘‘II  tthhiinnkk  II  aamm  lleessss  aattttrraacctteedd  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  MMaarriinnee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  jjoobb..  II  aallssoo  

ffoouunndd  oouutt  tthhaatt  II  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  bbeeccoommee  aann  ooffffiicceerr‘‘..  ((WWoommaann,,  1188  yyeeaarrss))  

  

‘‘AAfftteerrwwaarrddss  II  wwaass  lleessss  aattttrraacctteedd  bbeeccaauussee  II  ddiidd  nnoott  lliikkee  tthhee  iiddeeaa  ooff  hhaavviinngg  ttoo  ggoo  iinntteerrnn  ffoorr  ssoo  lloonngg..  II  

aallrreeaaddyy  ssttuuddiieedd  ffoorr  ssoommee  yyeeaarrss  aanndd  aalltthhoouugghh  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  II  aallssoo  wwoouulldd  
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lliikkee  ttoo  sseettttllee  aa  bbiitt  mmoorree  aanndd  II  kknnooww  tthhaatt  ffoorr  tthhiiss  eedduuccaattiioonn  yyoouu’’llll  aallssoo  hhaavvee  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  UU..SS..  ffoorr  ssoommee  

ttiimmee,,  wwhhiicchh  iiss  nnoott  rreeaallllyy  aappppeeaalliinngg  ttoo  mmee’’..  ((WWoommaann,,  2244  yyeeaarrss))  

  

AAnn  iinntteerraaccttiioonn  eeffffeecctt  bbeettwweeeenn  tthhee  aattttrraaccttiioonn  ssccoorreess  aanndd  bbootthh  ggrroouuppss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddeetteecctteedd,,  wwhhiicchh  

sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  iiss  tthhee  ssaammee  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn..    TThhee  rreessuullttss  ccoonnffiirrmm  tthhee  

sseeccoonndd  hhyyppootthheessiiss  ooff  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  sseexx  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  DDuuttcchh  AArrmmeedd  FFoorrcceess  aass  

eemmppllooyyeerr  wwiitthh  wwoommeenn  eexxppeerriieenncciinngg  lleessss  aattttrraaccttiioonn  tthhaann  mmeenn..  TThhee  ssuubb--qquueessttiioonnss  aannsswweerr  iiss  aallssoo  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  rreessuullttss  sshhoowwiinngg  tthhaatt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  ffoorr  bbootthh  ggrroouuppss  sseeppaarraatteellyy  iiss  

ssiiggnniiffiiccaanntt..  TThhee  aattttrraaccttiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee  hhaass  ddeeccrreeaasseedd  iinn  tthhee  eeyyeess  ooff  tthhee  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  

jjoobb--sseeeekkeerrss..  NNeevveerrtthheelleessss,,  aarroouunndd  8800  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ootthheerr  rreessppoonnddeennttss  wwhhoo  wweerree  iinntteerrvviieewweedd  aarrgguueedd  

tthhaatt  tthheeyy,,  aafftteerrwwaarrddss,,  ffeelltt  mmoorree  aattttrraacctteedd  ttoo  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ccoommppaarreedd  ttoo  hhooww  tthheeyy  ffeelltt  bbeeffoorree..  TThhiiss  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  nnoottiioonn  tthhaatt  tthhee  ppoosstt  ssccoorreess  aarree  ssttiillll  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  wwiitthh  aa  mmeeaann  ssccoorree  

aabboovvee  ffoouurr  oonn  aa  ffiivvee  ppooiinntt--LLiikkeerrtt  ssccaallee,,  sshhoowwss  tthhaatt  aalltthhoouugghh  aattttrraaccttiioonn  hhaass  ddeeccrreeaasseedd  tthhiiss  ddooeess  nnoott  

aauuttoommaattiiccaallllyy  iimmppllyy  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ffeewweerr  aapppplliiccaattiioonnss..  

    

TTaabbllee  44..22::  MMiixxeedd  WWiitthhiinn--BBeettwweeeenn  AANNOOVVAA  WWiitthhiinn  PPrree  &&  PPoosstt  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiivveenneessss  bbeettwweeeenn  

SSeexxeess  
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44..22  SSeexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  AAttttrriibbuuttee  iimmppoorrttaannccee  &&  eexxppeeccttaannccyy  ssccoorreess  
  

AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aatttteennddeeeess  aattttaacchh--  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  tthheeyy  hhaavvee  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  iinnssttrruummeennttaall  aanndd  ssyymmbboolliiccaall  aattttrriibbuutteess  aanndd  hhooww  ddooeess  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aaffffeecctt  

tthhoossee  eexxppeeccttaattiioonnss??  

  

TThhee  sseeccoonndd  sseexx--hhyyppootthheessiiss  iiss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  aattttrriibbuutteess..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssuuppppoossiittiioonn  mmaallee  

aanndd  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  wwiillll  eemmpphhaassiizzee  ddiiffffeerreenntt  aattttrriibbuutteess  aass  iimmppoorrttaanntt..  TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  

SSaammpplleess  TT--TTeesstt  sshhoowwss  tthhaatt  tthhiiss  iiss  tthhee  ccaassee  ffoorr  tthhrreeee  oouutt  ooff  tthhee  eeiigghhtt  aattttrriibbuutteess  wwiitthh  wwoommeenn  llaayyiinngg  mmoorree  

eemmpphhaassiizzee  oonn  WWoorrkk--LLiiffee  BBaallaannccee  ((MM  ==  33..2233,,  SS..EE..  ==  ..0066))  aanndd  DDiivveerrssiittyy  ((MM  ==  44..4455,,  SS..EE..  ==  ..0066))  aanndd  mmeenn  

mmoorree  oonn  WWoorrkkiinngg  CCoonnddiittiioonnss  ((MM  ==  44..0055,,  SS..EE..  ==  ..0033))  ssuucchh  aass  ssaallaarryy,,  jjoobb  sseeccuurriittyy  aanndd  ccaarreeeerr  

ooppppoorrttuunniittiieess..    

TTaabbllee  44..33::  MMeeaann  RRaattiinnggss  ooff  AAttttrriibbuutteess  bbyy  IImmppoorrttaannccee    

  
  

AAlltthhoouugghh  kknnoowwiinngg  tthhaatt  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ddiiffffeerr  iinn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  tthheeyy  aattttaacchh  ttoo  ddiiffffeerreenntt  aattttrriibbuutteess  tthhiiss  

sseexx  ddiiffffeerreennccee  mmiigghhtt  nnoott  hhaavvee  tthhee  mmeeaanniinngg  oonnee  wwoouulldd  aassssuummee  wwhheenn  oonnee  vvoollaattiillee  ssccaannss  tthhee  ddaattaa..  TThhee  

rreellaattiivvee  oorrddeerrnniinngg  ooff  tthhee  aattttrriibbuutteess  mmiigghhtt  eexxppllaaiinn  mmoorree  aanndd  sshhoowwss  iiff,,  rreellaattiivvee  ttoo  ootthheerr  aassppeeccttss,,  mmeenn  aanndd  

wwoommeenn  aassssiiggnn  ddiiffffeerreenntt  aattttrriibbuutteess  aass  mmoosstt  aanndd  lleeaasstt  iimmppoorrttaanntt..  IIff  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  ccaassee,,  aassssuummiinngg  tthhaatt  

mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ddoo  nnoott  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffeerr,,  wwee  eexxppeecctt  aa  rroouugghhllyy  lliinneeaarr  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  rraannkkiinngg  
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oorrddeerr  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  tthhee  hhiigghheerr  aann  aattttrriibbuuttee  iiss  rraannkkeedd  bbyy  mmeenn,,  tthhee  hhiigghheerr  iitt  wwiillll  bbee  rraannkkeedd  bbyy  

wwoommeenn..    SSppeeaarrmmaann’’ss  RRhhoo  iiss  aa  ccoorrrreellaattiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  bbaasseedd  oonn  tthhee  rraannkk  oorrddeerrss  ooff  vvaarriiaabblleess  wwhhiicchh  iiss  

eexxttrreemmeellyy  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ddaattaa  oonn  oorrddiinnaall  lleevveell..  TTaabbllee  44..44  sshhoowwss  tthhee  aattttrriibbuutteess  rraannkkeedd  bbyy  iimmppoorrttaannccee..  

SSppeeaarrmmaann’’ss  RRhhoo  ((TTaabbllee  44..55))  iiss  vveerryy  hhiigghh  ((ρρss  ==  ..995522))  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteess  aa  hhiigghh  ccoorrrreellaattiioonn  ((GGrraavveetttteerr  &&  

WWaallllnnaauu,,  22000099))  bbeettwweeeenn  tthhee  rraannkkiinnggss  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn..  WWee  ccaann  tthheerreeffoorree  aarrgguuee  tthhaatt  bbootthh  ggrroouuppss  

vvaalluuee  mmoorree  oorr  lleessss  tthhee  ssaammee  aattttrriibbuutteess..  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  oouutt  ooff  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  iinntteerrvviieewwss  sshhooww  

vveerryy  ssiimmiillaarr  ppiiccttuurreess  ffoorr  aallll  tthhee  rreessppoonnddeennttss..  AAllmmoosstt  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  nnaammeedd  tteeaammwwoorrkk,,  aallttrruuiissmm,,  

cchhaalllleennggee  aanndd  ttaasskk  vvaarriieettyy  aass  tthhee  mmaaiinn  iimmppoorrttaanntt  aassppeeccttss  ooff  wwhhaatt  tthheeyy  wweerree  llooookkiinngg  ffoorr  iinn  aa  jjoobb..  

  

TTeeaammwwoorrkk  

‘‘II  rreeaallllyy  vvaalluuee  tthhee  tteeaammwwoorrkk  sseettttiinngg  ooff  tthhee  aarrmmyy..  YYoouu  rreeaallllyy  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  aanndd  tthhaatt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmee,,  II    

lliikkee  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr’’..  ((WWoommaann,,  2211  yyeeaarrss))  

‘‘II  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  ssiitt  bbeehhiinndd  aa  ddeesskk  aall  ddaayy  bbeeiinngg  ssoommee  ssoorrtt  ooff  aa  mmaannaaggeerr..  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  

wwiitthh  ootthheerrss,,  aanndd  tthhaatt  iiss  wwhhaatt  II  eexxppeecctt  ttoo  bbee  ddooiinngg  aa  lloott  wwhheenn  II  jjooiinn  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess’’..  ((WWoommaann,,  2277  

yyeeaarrss,,))  

  

AAllttrruuiissmm  

‘‘YYoouu  aarree  rreeaallllyy  hheellppiinngg  ootthheerr  ppeeooppllee  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  DDuuttcchh  cciittiizzeennss  aanndd  ootthheerr  ssoocciieettiieess’’..  ((WWoommaann,,  

2277  yyeeaarrss))  

‘‘YYoouu  hhaavvee  ttoo  pprrootteecctt  ppeeooppllee  aanndd  ssoo  oonn……II  ddoonn’’tt  kknnooww……..TThhaatt  iiss  rreeaallllyy  aappppeeaalliinngg  ttoo  mmee’’..    ((WWoommaann,,  2211  

yyeeaarrss))  

‘‘TThheerree  iiss  rreeaallllyy  aa  cchhaalllleennggee  ttoo  ddoo  ssoommeetthhiinngg  ffoorr  ootthheerr  ppeeooppllee  aanndd  ttoo  hheellpp  tthheemm  iinn  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonnss  

wwhheerree  tthhee  AArrmmyy  iiss  ssiittuuaatteedd’’..  ((WWoommaann,,  1188  yyeeaarrss))  

‘‘WWee  wwiillll  bbee  hheellppiinngg  ppeeooppllee  iinn  aa  vveerryy  ffuunnddaammeennttaall  aarreeaa,,  tthhaatt  ooff  ppeeaaccee  aanndd  sseeccuurriittyy,,  wwhhaatt  ccaann  bbee  mmoorree  

iimmppoorrttaanntt  tthhaann  tthhaatt’’??  ((WWoommaann,,  2233  yyeeaarrss))  

  

TTaasskk  VVaarriieettyy  

‘‘II  jjuusstt  tthhiinnkk  tthheerree  iiss  mmoorree  cchhaalllleennggee  ssoo  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ppaayy  mmoorree  aatttteennttiioonn  aanndd  bbee  mmoorree  ffooccuusssseedd  wwhhiicchh  

uullttiimmaatteellyy  iinnccrreeaasseedd  yyoouurr  aacchhiieevveemmeennttss..  II  ddoo  nnoott  mmeeaann  wwiitthh  cchhaalllleennggee  tthhaatt  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  bbuutt  II  mmeeaann  tthhaatt  

tthhee  wwoorrkk  iiss  vveerryy  vvaarriiaabbllyy  aanndd  tthhaatt  kkeeeeppss  yyoouu  bbuussyy  aanndd  ffooccuusseedd’’..  ((WWoommaann,,  1188  yyeeaarrss))  

  

SSuurrpprriissiinnggllyy  nnoonnee  ooff  tthhee  ffeemmaallee  rreessppoonnddeennttss  bbyy  tthheeiirr  oowwnn  mmeennttiioonneedd  aassppeeccttss  ooff  ddiivveerrssiittyy  aass  iimmppoorrttaanntt,,  ccoonnttrraarryy  

ttoo  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  ffiinnddiinnggss..  NNeevveerrtthheelleessss  wwhheenn  tthheeyy  wweerree  ssppeecciiffiiccaallllyy  aasskkeedd  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  tthheeyy  aattttaacchh  ttoo  

aann  oorrggaanniizzaattiioonn  pprroovviiddiinngg  eeqquuaall  cchhaanncceess  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  aanndd  tthheeiirr  eexxppeeccttaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  AArrmmeedd  

FFoorrcceess  tthheeyy  ddiidd  eexxpprreessss  ssoommee  cclleeaarr  eexxppeeccttaattiioonnss,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eellaabboorraatteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeccttiioonn..  TThhee  aannsswweerrss  

ccoonncceerrnniinngg  ccoommbbiinniinngg  wwoorrkk  wwiitthh  aa  pprriivvaattee  lliiffee  sshhoowweedd  cclleeaarrllyy  tthhaatt  tthhiiss  nnoott  aa  bbiigg  iissssuuee  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee  

rreessppoonnddeennttss..  
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‘‘  II  ddoo  nnoott  hhaavvee  pprroobblleemmss  wwiitthh  bbeeiinngg  ffrroomm  hhoommee  ffoorr  aa  lloonnggeerr  ttiimmee..  II  hhaavvee  bbeeeenn  ffoorr  mmyy  ssttuuddyy  aawwaayy  ffrroomm  

hhoommee  ffoorr  tthhrreeee  mmoonntthhss  aanndd  II  hhaadd  nnoo  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhaatt  eeiitthheerr..  WWhheenn  yyoouu  rreettuurrnn  eevveerryytthhiinngg  iiss  ssttiillll  tthhee  

ssaammee  aanndd  yyoouu  mmiissss  nnootthhiinngg..  SSoo  ffoorr  mmee  iitt  iiss  ttoottaallllyy  nnoott  aa  pprroobblleemm  ttoo  ssttaayy  aawwaayy  ffrroomm  hhoommee  ffoorr  aa  lloonnggeerr  

ttiimmee,,  II  lliikkee  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarrllyy’’..  ((WWoommaann,,  2211  yyeeaarrss))    

  

‘‘II  tthhiinnkk  aabboouutt  ccoommbbiinniinngg  wwoorrkk  aanndd  pprriivvaattee  lliiffee  tthhee  ssaammee  aass  iitt  iiss  ggooiinngg  rriigghhtt  nnooww..  II  ggrraadduuaatteedd  llaasstt  yyeeaarr  

aanndd  aatt  tthhaatt  ttiimmee  II  ssaaww  mmyy  ffrriieennddss  aanndd  ffaammiillyy  oonnllyy  iinn  tthhee  wweeeekkeennddss  ssoo  II  tthhiinnkk  tthhaatt  wwiillll  ssttaayy  tthhee  ssaammee..  IItt  iiss  

cceerrttaaiinnllyy  nnoo  pprroobblleemm  ffoorr  mmee  ttoo  bbee  aawwaayy  ffrroomm  hhoommee’’..  ((WWoommaann,,  2233  yyeeaarrss))  

  

TTaabbllee  44..44::  OOrrddeerrnniinngg  bbyy  IImmppoorrttaannccee  mmeeaann  ssccoorree  ooff  AAttttrriibbuutteess  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  

  

TTaabbllee  44..55::  SSppeeaarrmmaann’’ss  RRhhoo  ccaallccuullaattiioonn  ffoorr  rraannkkeedd  ssccoorreess  

  

DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  

TThhee  ssuubbsseeqquueenntt  qquueessttiioonn  iiss  iiff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ssccoorreess  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddiiffffeerr  ffrroomm  tthhee  eexxppeeccttaannccyy  ssccoorreess..  

WWhheenn  tthheerree  iiss  aa  llooww  ffiitt  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ssoommeeoonnee  aattttaacchheedd  ttoo  aann  aattttrriibbuuttee  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  

tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  bbee  rreeaalliizzeedd  bbyy  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  AA  hhiigghh  ffiitt  mmeeaannss  tthhaatt  eexxppeeccttaattiioonnss  eeqquuaall  

oorr  ssuurrppaassss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  wwhhiicchh  wwiillll  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

FFiigguurree    44..11  aanndd  44..22  vviissuuaallllyy    ddiissppllaayy  tthhee  ‘‘ffiittss’’  bbeettwweeeenn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  aanndd  sshhoowwss  tthhaatt  mmeenn  

ppeerrcceeiivvee  aa    ssiiggnniiffiiccaanntt  mmiissffiitt  ssoolleellyy  oonn  WWoorrkkiinngg  CCoonnddiittiioonnss..  WWoommeenn  eexxppeerriieennccee  aa  sseevveerree  aanndd  

ssiiggnniiffiiccaanntt  mmiissffiitt  oonn  DDiivveerrssiittyy..  TThhiiss  ssuuiittss  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  tthhrroouugghh  iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  ffeemmaallee  
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aatttteennddeeeess,,  wwhhiicchh  sshhoowwss  ssoommee  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonncceerrnnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  wwoommeenn  wwiitthhiinn  tthhee  AArrmmyy  

aanndd  tthhee  uunneeqquuaall  ttrreeaattmmeenntt  oorree  sstteerreeoottyyppiinngg  ((sseeee  uuppccoommiinngg  sseeccttiioonn))..  

  

FFiigguurree  44..11::  PPrree  ffiitt--ssccoorreess  bbeettwweeeenn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  aattttrriibbuutteess  ffoorr  mmeenn  

  
******pp  ==  ..000011  

  

FFiigguurree  44..22::  PPrree  ffiitt--ssccoorreess  bbeettwweeeenn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  aattttrriibbuutteess  ffoorr  wwoommeenn  

  

**pp  ==  ..0055  

****pp  ==  ..0011  

******pp  ==  ..000011  
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TThhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthhee  ffiitt  ssccoorreess  ffoorr  wwoommeenn  

TToo  aannsswweerr  tthhee  ssuubb--qquueessttiioonn,,  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthhee  ffiitt  bbeettwweeeenn  

iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn,,  ssoo  ccaalllleedd  ffiitt--ssccoorreess  hhaavvee  ttoo  bbee  ccaallccuullaatteedd..  CCoommppaarriinngg  tthhee  ffiitt  ssccoorreess  

bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  iiss  nnoott  aapppprroopprriiaattee  bbeeccaauussee  dduuee  ttoo  ddiiffffeerreenntt  iimmppoorrttaannccee  ssccoorreess  tthhee  rreellaattiivvee  

wweeiigghhtt  ooff  tthhee  eexxppeeccttaannccyy  ggeettss  lloosstt..  FFoorr  eexxaammppllee,,    44  //  33  ==  11..3333  aanndd  33  //  22  ==  11..55..  IItt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  ssttaattee  

tthhaatt,,  wwhheenn  llooookkiinngg  aatt  tthhee  eenndd  rreessuullttss,,  tthhee  sseeccoonndd  ffiitt  iiss  wwoorrssee  tthhaann  tthhee  ffiirrsstt  bbeeccaauussee  iinn  eesssseennccee  tthheeyy  bbootthh  

hhaavvee  aa  mmiissffiitt  ooff  oonnee  ppooiinntt..  WWee  hhaavvee  nnoott  ffoouunndd  aannyy  ccaallccuullaattiioonn  yyeett  tthhaatt  oovveerrccoommeess  tthhiiss  pprroobblleemm..  

CCoommppaarriinngg  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ffiitt  ssccoorreess  wwiitthhiinn  tthhee  ggrroouupp  ooff  wwoommeenn  rreessuullttss  iinn  tthhee  ssaammee  pprroobblleemm..  TThheerreeffoorree,,  

iinnsstteeaadd  ooff  ccoommppaarriinngg  bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  wwee  ccoommppaarree  ssccoorreess  wwiitthhiinn  ttiimmee..  SSiinnccee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  

ssccoorreess  ddoo  nnoott  cchhaannccee  aanndd  aarree  uusseedd  ttoo  ccaallccuullaattee  bbootthh  tthhee  pprree  aanndd  ppoosstt  ffiitt  ssccoorreess  tthhee  rreellaattiivvee  iinnccrreeaassee  oorr  

ddeeccrreeaassee  iinn  ffiitt  bbeeccoommeess  oobbsseerrvvaabbllee..    

  BBeeccaauussee  aa  hhiigghh  ssccoorree  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  mmeeaann  aa  wwoorrssee  ffiitt  ccoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  ssccoorreess  iitt  iiss  nnoott  

ppoossssiibbllee  ttoo  ssccaallee  tthhee  ffiitt--ssccoorreess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  mmiissffiitt  ooff  ttwwoo  ppooiinntt  wwiitthh  hhiigghh  iimmppoorrttaannccee  ((55  //  33  ==  11..6677))  

ggiivveess  aa  lloowweerr  ffiitt--ssccoorree  tthhaann  aa  mmiissffiitt  ooff  ttwwoo  ppooiinnttss  wwiitthh  aa  lloowweerr  iimmppoorrttaannccee  ((33  //  11  ==  33))..  IIff  tthheessee  ssccoorreess  

wwoouulldd  bbee  ccoommbbiinneedd  tthhee  mmeeaann  ooff  tthhee  oorriiggiinnaallllyy  ssccaallee,,  ffoorr  eexxaammppllee  WWoorrkkiinngg  CCoonnddiittiioonnss,,  lloosseess  iittss  

mmeeaanniinngg..  TThheerreeffoorree  tthhee  ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  ffiitt  ssccoorreess  wwiillll  bbee  ddoonnee  ppeerr  vvaarriiaabbllee  iinnsstteeaadd  ooff  ppeerr  ssccaallee..  

BBeeccaauussee  wwee  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  aannsswweerriinngg  tthhee  qquueessttiioonn  wwhhiicchh  ffaaccttoorrss  ccaauussee  wwoommeenn  ttoo  ffeeeell  lleessss  aattttrraacctteedd  

ttoo  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  tthhiiss  ccaallccuullaattiioonn  wwiillll  oonnllyy  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ffoorr  wwoommeenn..  

TTaabbllee  44..66::    RReeppeeaatteedd  MMeeaassuurree  TT--TTeesstt  oonn  tthhee  PP--OO  ffiitt  ffoorr  wwoommeenn  

  VVaarriiaabblleess    MMeeaann  tt  αα  

TTeeaammwwoorrkk  TTeeaammwwoorrkk  
PPrree  11..0011  

33..110077  ..000033****  
PPoosstt  00..9966  

DDiivveerrssiittyy  

CChhaanncceess  ffoorr  WWoommeenn  
PPrree  11..0055  

--22..667755  ..000099****  
PPoosstt  11..1199  

QQuuaalliittyy  aabboovvee  sseexx  
PPrree  11..1122  

--22..117733  ..003333**  
PPoosstt  11..2277  

AAllttrruuiissmm  AAllttrruuiissmm  
PPrree  11..0033  

--22..224488  ..002277**  
PPoosstt  11..1111  

CChhaalllleennggee  

MMeennttaall  
PPrree  00..9977  

--00..332277  ..774455  
PPoosstt  00..9988  

PPhhyyssiiccaall  
PPrree  00..9922  

00..773399  ..446622  
PPoosstt  00..9900  

TTaasskk  VVaarriieettyy  TTaasskk  VVaarriieettyy  
PPrree  00..9933  

00..114422  ..888877  
PPoosstt  00..9933  

AAuuttoonnoommyy  

IInntteelllleeccttuuaall  

CChhaalllleennggee  

PPrree  11..0011  
22..003355  ..004455**  

PPoosstt  00..9977  

DDeecciissiioonn  mmaakkiinngg  
PPrree  11..1155  

22..001111  ..004488**  
PPoosstt  11..0077  

LLeeaaddeerrsshhiipp  
PPrree  00..9999  

22..557788  ..001133**  
PPoosstt  00..8877  

WWoorrkkiinngg  

CCoonnddiittiioonnss  
SSaallaarryy  

PPrree  11..0044  
33..552233  ..000011****  

PPoosstt  00..9955  
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JJoobb  SSeeccuurriittyy  
PPrree  11..2222  

11..229944  ..220000  
PPoosstt  11..1155  

CCaarreeeerr  
PPrree  00..9955  

--11..004455  ..116644  
PPoosstt  00..9988  

AArrmmyy  AAttttrriibbuutteess  

WWoorrkkiinngg  AAbbrrooaadd  
PPrree  00..9966  

00..1155  ..998888  
PPoosstt  00..9966  

HHiieerraarrcchhiiccaall  sseettttiinngg  
PPrree  00..8844  

00..884411  ..440033  
PPoosstt  00..8822  

MMaarrcchhiinngg  
PPrree  00..9966  

--00..222244  ..882244  
PPoosstt  00..9966  

UUnniiffoorrmm  
PPrree  00..8844  

--11..007722  ..228888  
PPoosstt  00..8866  

WWeeaappoonnss  
PPrree  11..0022  

--00..777777  ..444411  
PPoosstt  11..0044  

TTrraaiinniinngg  
PPrree  11..0044  

--00..442255  ..667722  
PPoosstt  11..0055  

MMiissssiioonn  
PPrree  11..1144  

00..779955  ..443300  
PPoosstt  11..1111  

FFuunnccttiioonn  VVaarriieettyy  FFuunnccttiioonn  VVaarriieettyy  
PPrree  11..0066  

00..332244  ..774466  
PPoosstt  11..0044  

WWoorrkk--LLiiffee  BBaallaannccee  

CChhaarrggee  ooff  wwoorrkk  rraattee  
PPrree  11..3355  

11..998855  ..551100  
PPoosstt  11..2233  

FFlleexx  wwoorrkkiinngg  
PPrree  11..0099  

--00..442233  ..667744  
PPoosstt  11..1111  

PPaaiidd  lleeaavvee  
PPrree  11..0066  

--33..111188  ..000033****  
PPoosstt  11..3311  

PPaarrtt--ttiimmee  wwoorrkkiinngg  
PPrree  11..0066  

--33..220000  ..000022****  
PPoosstt  11..2233  

CCoommbbiinniinngg  wwoorrkk--

pprriivvaattee  lliiffee  

PPrree  11..1177  
--11..330022  ..119977  

PPoosstt  11..2266  

CCoommmmuuttiinngg  
PPrree  11..0000  

--11..226600  ..221122  
PPoosstt  11..0088  

**pp  ==  ..0055  

****pp  ==  ..0011  

TThhee  rreessuullttss  iinn  ttaabbllee  44..66  sshhooww  tthhaatt  wwiitthhiinn  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aattttrriibbuutteess  ffoorr  wwoommeenn,,  DDiivveerrssiittyy  aanndd  

AAllttrruuiissmm,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  iinn  ppeerrcceeiivveedd  ffiitt..  HHeennccee,,  iinn  tthhee  iitteemmss  tthhaatt  aarree  aassssuummeedd  ttoo  

bbee  nnoott  ssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  wwoommeenn,,  WWoorrkk--LLiiffee  BBaallaannccee,,  aallssoo  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwoorrsseenniinngg  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee..  

SSaallaarryy,,  LLeeaaddeerrsshhiipp,,  DDeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd  IInntteelllleeccttuuaall  CChhaalllleennggee,,  ttooggeetthheerr  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  vvaarriiaabbllee  

‘‘AAuuttoonnoommyy’’,,  aallssoo  sshhooww  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggee  bbuutt  tthhiiss  ttiimmee  aann  iinnccrreeaassee  iinn  ffiitt..  BBeeccaauussee  ssoommee  ooff  tthhoossee  

aattttrriibbuutteess  aarree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  wwoommeenn  tthheeyy  mmiigghhtt  eexxppllaaiinn  wwhhyy  tthheeiirr  aattttrraaccttiivveenneessss  ssccoorreess  hhaavvee  ddeeccrreeaasseedd..  

FFiirrsstt  wwee  aannaallyysseedd  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriiaabblleess  aanndd  aattttrraaccttiivveenneessss  aanndd  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhiiss  wwaass  

aa  nneeggaattiivvee  oonnee  ffoorr  DDiivveerrssiittyy,,  AAllttrruuiissmm  aanndd  WWoorrkk--LLiiffee  BBaallaannccee;;  tthhee  hhiigghheerr  tthhee  mmiissffiitt  tthhee  lloowweerr  tthhee  

aattttrraaccttiivveenneessss,,  aanndd  aa  ppoossiittiivvee  oonnee  ffoorr  LLeeaaddeerrsshhiipp,,  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg,,  IInntteelllleeccttuuaall  CChhaalllleennggee  aanndd  SSaallaarryy  

((AAppppeennddiixx  55))..  TThhiiss  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp,,  tthhee  lloowweerr  tthhee  mmiissffiitt  tthhee  lloowweerr  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss,,  ssuuiittss  tthhee  



 

  
45 

 
  

hhyyppootthheessiizzeedd  sseexx  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhaatt  wwoommeenn  aassppiirree  aauuttoonnoommyy,,  aa  mmaassccuulliinnee  aattttrriibbuuttee,,  lleessss  tthhaann  mmeenn..  FFoorr  

ssaallaarryy  aann  eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  iiss  aabbsseenntt..    

SSuubbsseeqquueennttllyy  wwee  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss  ((AAppppeennddiixx  66))  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  PPrree  aanndd  

PPoosstt  ffiitt  ssccoorreess  ooff  tthhee  nniinnee  vvaarriiaabblleess  aass  pprreeddiiccttoorrss  aanndd  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  AAttttrraaccttiivveenneessss  aass  

ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  TThheessee  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  tthhee  cchhaannggeess  iinn  ffiitt  ssccoorreess  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  pprreeddiicctt  tthhee  cchhaannggee  iinn  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  ((pp  ==  ..000000,,  RR²²  ==  ..660055))..  WWee  mmaayy  tthheerreeffoorr  aassssuummee  tthhaatt  tthhee  ddeeccrreeaassee  iinn  

aattttrraaccttiivveenneessss  iiss  ppaarrttllyy  ccaauusseedd  bbyy  aa  ddeeccrreeaasseedd  ppeerrcceeiivveedd  ffiitt  iinn  aattttrriibbuutteess  tthhaatt  aarree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  wwoommeenn,,  

eessppeecciiaallllyy  DDiivveerrssiittyy  aanndd  AAllttrruuiissmm  aanndd  aann  iinnccrreeaassee  iinn  ffiitt  ffoorr  SSaallaarryy  aanndd  AAuuttoonnoommyy..  TThhiiss  ccoonncclluussiioonn  

ssuuiittss  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  oouutt  ooff  tthhee  iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess..  EEssppeecciiaallllyy  ccoonncceerrnniinngg  

DDiivveerrssiittyy,,  tthhee  nneeggaattiivvee  wweeiigghhtt  tthheeyy  eexxppeecctt  ttoo  bbee  ppuutttteedd  oonn  tthheeiirr  sseexx  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  

wwoommeenn  aarree  ccoonncceerrnnss  ffrreeqquueennttllyy  bbrroouugghhtt  uupp..  

  

‘‘II  ddoo  tthhiinnkk  tthhaatt  aass  aa  wwoommaann  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ssttaanndd  rraatthheerr  ffiirrmm  iinn  yyoouurr  sshhooeess……....bbuutt  oonnccee  yyoouu  aarree  iinn  II  tthhiinnkk  

tthheeyy  wwiillll  ttrreeaatt  yyoouu  wwiitthh  rreessppeecctt  aanndd  aass  eeqquuaall  ttoo  mmaallee  ccoolllleeaagguueess’’..  ((WWoommaann,,  2244  yyeeaarrss))    

  

‘‘YYoouu  rreeaallllyy  hhaavvee  ttoo  pprroovvee  yyoouurrsseellff  aass  aa  wwoommaann..  IIff  yyoouu  hhaavvee  iinn  iinn  yyoouu  tthhaann  tthheerree  iiss  nnoo  pprroobblleemm..  BBuutt  yyoouu  

hhaavvee  ttoo  ffiigghhtt  hhaarrddeerr  ffoorr  iitt..  II  sseeee  tthhaatt  aass  aa  cchhaalllleennggee’’..((WWoommaann,,  2244  yyeeaarrss))  

  

‘‘IIff  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  mmee  ttoo  sseeee  ffeemmaallee  ssoollddiieerrss  dduurriinngg  ssiittee  vviissiittss??  YYeess  aa  bbiitt  II  tthhiinnkk……bbeeccaauussee  tthhee  mmoorree  

wwoommeenn  yyoouu  sseeee  aallssoo  tteellllss  yyoouu  ssoommeetthhiinngg  aabboouutt  tthhee  iiddeeaa  yyoouu  ggeett  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aacccceessssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  

AArrmmeedd  FFoorrcceess  ffoorr  wwoommeenn’’..  ((WWoommaann,,  1199  yyeeaarrss))  

  

‘‘AAccccoorrddiinngg  ttoo  mmee  tthheerree  wweerree  nnoott  eennoouugghh  ffeemmaallee  rreeccrruuiitteerr  wwiitthh  wwhhoomm  II  ccoouulldd  rreellaattee  ttoo..  TThheerree  wwaass  oonnee  

wwoommaann  wwhhoo  ddiidd  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oonn  tthhee  sshhiipp  aanndd  II  ddoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhaatt  iiss  hheerr  jjoobb  wwhhiicchh  sshhee  sshhoouulldd  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddoo  iiff  tthhaatt  mmaakkeess  hheerr  hhaappppyy  bbuutt  tthhaatt  wwaass  nnoott  wwhhaatt  II  wwaass  llooookkiinngg  ffoorr..  II  ddiidd  nnoott  sseeee  aannyy  wwoommeenn  

wwhhoo  ddiidd  tthhee  ssaammee  aass  wwhhaatt  II  wwaanntteedd,,  bbeeiinngg  aa  nnaavvaall  iinnsstteeaadd  ooff  bbeeiinngg  iinn  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeeppaarrttmmeenntt..  

[[……..]]  TThhee  mmoosstt  rreeccrruuiitteerrss  II  ttaallkkeedd  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  aasskkeedd  iiff  II  wwaanntteedd  ttoo  ddoo  aaddmmiinniissttrraattiioonn  [[……]]  tthheeyy  ddoo  nnoott  

rreeaallllyy  llooookk  aatt  wwoommeenn  wwhhoo  aarree  aabbllee  aanndd  wwiilllliinngg  ttoo  ddoo  mmoorree  tthhaann  tthhaatt’’..  ((WWoommaann,,  1188  yyeeaarrss))  

  

‘‘OOnnee  ooff  tthhee  rreeccrruuiitteerrss  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  wwaass  wweeaarriinngg  nnoo  mmaakkee--uupp  aanndd  nnaaiill  ppoolliisshh  wwhhiillee  II  ddiidd..  WWhheenn  

II  aasskkeedd  hheerr  aabboouutt  wwoommeenn  iinn  tthhee  AArrmmyy  sshhee  iimmmmeeddiiaatteellyy  ssttaarrtteedd  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthheerree  aarree  aallssoo  ‘‘ffeemmiinniinnee’’  

wwoommeenn  iinn  tthhee  AArrmmyy..  [[....]]  TThhaatt  wwaass  aa  bbiitt  ooff  aa  wwrroonngg  aapppprrooaacchh  bbeeccaauussee  ddeessppiittee  tthhaatt  sshhee  mmeeaanntt  iitt  iinn  aa  ggoooodd  

wwaayy  II  ffeelltt  ttrreeaatteedd  mmoorree  ddiiffffeerreenntt  bbeeccaauussee  ooff  bbeeiinngg  aa  wwoommaann’’..  ((WWoommaann,,  2222  yyeeaarrss))  

  

‘‘II  ffeelltt  wwoommeenn  wweerree  ttrreeaatteedd  aa  bbiitt  ddiiffffeerreenntt  tthhaann  tthhee  mmeenn..  FFoorr  eexxaammppllee,,  dduurriinngg  tthhee  ttoouurr  tthhee  mmaallee  rreeccrruuiitteerr  

ttoolldd  tthhaatt  wwhheenn  tthheeyy  wweenntt  oonn  ttrraaiinniinngg  tthheeyy  wwoouulldd  pprrooppoossee  ttoo  tthhee  wwoommeenn  iinn  tthhee  ggrroouupp  ttoo  ccaarrrryy  tthheeiirr  bbaaggss  

ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  ggoo  ttoo  tthheemm  ccaammpp  aanndd  pprreeppaarree  tthhee  ffoooodd..  II  tthhiinnkk  tthhaatt  wwaass  rraatthheerr  ffuunnnnyy……..’’((WWoommaann,,  2200  

yyeeaarrss))  
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TThhee  aannsswweerrss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  rreessppoonnddeennttss  sshhooww  ssoommee  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  cchhaalllleennggeess  aanndd  sstteerreeoottyyppeess  

tthheeyy  eexxppeecctt  wwiitthhiinn  tthhee  AArrmmyy  oorr  eexxppeerriieenncceedd  dduurriinngg  tthhee  ssiittee  vviissiitt..  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  nnoottiioonn  iiss  tthhee  ffaacctt  

tthhaatt  wwoommeenn  wwaanntt  ttoo  bbee  sseeeenn  aanndd  ttrreeaatteedd  aass  eeqquuaallss  ccoommppaarreedd  ttoo  tthheeiirr  mmaallee  ccoolllleeaagguueess,,  wwhhiicchh  iiss  iinn  

eesssseennccee  aabboouutt  tthhee  sskkiillllss  ooff  aann  eemmppllooyyeerr  bbeeiinngg  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  sseexx..  TThheeyy  eexxppeecctt  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  

eexxppeerriieennccee  mmoorree  ffrriiccttiioonn  wwhheenn  tthheeyy  aarree  eemmppllooyyeedd  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  sseexx..    

CCoonncceerrnniinngg  aauuttoonnoommyy  tthhee  aannsswweerr  mmiigghhtt  bbee  ssoouugghhtt  iinn  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  

aanndd  ddiivveerrssiittyy..  TThhee  rreessuullttss  hheerree  sshhooww  tthhaatt  tthhee  mmoorree  aa  ppoossiittiioonn  iiss  rreellaatteedd  ttoo  lleeaaddeerrsshhiipp  tthhee  lleessss  aattttrraacctteedd  

tthhiiss  iiss  ttoo  wwoommeenn..  TThhiiss  mmaakkeess  sseennssee,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  aa  wwoommeenn  ffeeeellss  tthhaatt  sshhee  iiss  jjuuddggeedd  oonn  tthhee  bbaassee  ooff  hheerr  

sseexx  iinnsstteeaadd  ooff  hheerr  sskkiillllss..  MMoorreeoovveerr,,  aass  wwee  wwiillll  sseeee  iinn  cchhaapptteerr  44..33,,  wwoommeenn  ffeeeell  lleessss  sseeccuurree  aabboouutt  

tthheemmsseellvveess  aanndd  iiss  sseeeemmss  llooggiiccaall  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  rreessuulltt  iinn  lleessss  aattttrraaccttiioonn  ttoowwaarrddss  ppoossiittiioonnss  ccoonnttaaiinniinngg  

mmaannyy  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    

  

FFiigguurree  44..33::  PPoosstt  ffiitt--ssccoorreess  bbeettwweeeenn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  aattttrriibbuutteess  ffoorr  wwoommeenn  

  

*p = .05 

**p = .01 

***p = .001 

 

 

SSppeeaarrmmaann’’ss  RRhhoo  ffoorr  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  hhaass  aallssoo  ddeeccrreeaasseedd  ((ttaabbllee  44..77))..  

BBeeffoorree  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  SSppeeaarrmmaann’’ss  RRhhoo  wwaass  ..884488  wwhhiillee  aatt  tthhee  aanndd  iitt  ddoowwnnggrraaddeedd  ttoo  ..771122,,  mmeeaanniinngg  

tthhaatt  tthhee  ppoossiittiivvee  lliinneeaarr  ccoorrrreellaattiioonn  hhaass  bbeeccoommee  lleessss..  TThhiiss  ccaann  oonnllyy  hhaavvee  hhaappppeenneedd  bbyy  aa  wwoorrsseenneedd  ffiitt  

bbeettwweeeenn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  rraannkkiinngg  aanndd  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  rraannkkiinngg..  TThhee  ooppppoossiittee  hhaappppeenneedd  wwiitthh  tthhee  rraannkkiinngg  

ooff  tthhee  mmaallee  aatttteennddeeeess,,  tthheeiirr  SSppeeaarrmmaann’’ss  RRhhoo  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  ..881122  bbeeffoorree  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  ttoo  ..885555  

aafftteerrwwaarrddss  ((ttaabbllee  44..88))..  

  

2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Work Life Balance*-     

Function Variety        

Army Attributes***+ 

Working Conditions    

Autonomy**+    

Task Variety**+   

Challenge***+ 

Altruism*-      

Diversity***- 

Teamwork*+    

Fit-scores women 

Importance Expectation 
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TTaabbllee  44..77::    SSppeeaarrmmaann’’ss  RRhhoo  ccaallccuullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  pprree  aanndd  ppoosstt  eexxppeeccttaattiioonn  rraannkk  oorrddeerrss  ooff  wwoommeenn

  
  

TTaabbllee  44..88::  SSppeeaarrmmaann’’ss  RRhhoo  ccaallccuullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  pprree  aanndd  ppoosstt  eexxppeeccttaattiioonn  rraannkk  oorrddeerrss  ooff  mmeenn
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44..33  SSeexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  BBeelliieevveess  
  

AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aatttteennddeeeess  eennhhaannccee  aabboouutt  tthheemmsseellvveess  

ccoonncceerrnniinngg  ssuucccceessssffuullllyy  ppaassssiinngg  tthhee  sseelleeccttiioonn  ttrraajjeeccttoorryy  aanndd  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthheeiirr  jjoobb  wwiitthhiinn  tthhee  

AArrmmeedd  FFoorrcceess,,  aanndd  hhooww  ddooeess  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aaffffeecctt  tthhoossee  bbeelliieevveess??  

  

TThheeoorreettiiccaallllyy  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt  wwoommeenn  ffeeeell  lleessss  sseeccuurree  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ppeerrffoorrmm  cceerrttaaiinn  

ttaasskkss  tthhaann  mmeenn  ddoo,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  tthheessee  ttaasskkss  aarree  ppuutt  aawwaayy  aass  ‘‘mmaassccuulliinnee’’..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  

IInnddeeppeennddeenntt  SSaammpplleess  TT--TTeesstt  bbootthh  ggrroouuppss  ddiiffffeerr  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinn  tthhee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  tthheeyy  eennhhaannccee  

wwiitthh  wwoommeenn  ssccoorriinngg  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  oonn  bbootthh  pphhyyssiiccaall  ((MM  ==  33..9988,,  SS..EE..  ==  ..3388;;  pp  ==  ..000000))  aanndd  

ppssyycchhoollooggiiccaall  ((MM  ==  44..0011,,  SS..EE..  ==  ..005588,,  pp  ==  ..000022))  tthhaann  mmeenn  ((rreessppeeccttiivveellyy  MM  ==  33..9988,,  SS..EE..  ==  ..003388,,  MM  ==  

44..2222,,  SS..EE..  ==  ..003322))..  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhee  ffeemmaallee  rreessppoonnddeennttss  ggaavvee  iinn  tthhee  qquueessttiioonn  hhooww  ccoonnffiiddeenntt  tthheeyy  

aarree  aabboouutt  ppaassssiinngg  tthhee  sseelleeccttiioonn  aanndd  bbeeiinngg  aa  ggoooodd  ssoollddiieerrss  ssuuiittss  tthhee  iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  rraatthheerr  llooww  

sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess..  

  

‘‘II  aallwwaayyss  wwaanntteedd  ttoo  jjooiinn  tthhee  AAiirr  FFoorrccee……  AA  ffeeww  yyeeaarrss  aaggoo  II  cchhoossee  nnoott  ttoo  aappppllyy  bbeeccaauussee  II  ffeelltt  iinnsseeccuurree  

aabboouutt  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ddoo  tthhee  jjoobb..  NNooww  II  ssttiillll  ffeeeell  iinnsseeccuurree  bbuutt  II  tthhiinnkk  II  sshhoouulldd  aatt  lleeaasstt  ttrryy  ttoo  ppaassss  tthhee  

sseelleeccttiioonnss  bbeeccaauussee  II  ssttiillll  rreeaallllyy  lliikkee  tthhee  iiddeeaa  ooff  bbeeccoommiinngg  aa  FF1166  ppiilloott..  [[……]]  II  aallssoo  ffeeeell  aa  bbiitt  

iinnsseeccuurree……bbeeccaauussee....wweellll  oonn  tteelleevviissiioonn  yyoouu  aallwwaayyss  sseeee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  vveerryy  rroouugghh  aanndd  pphhyyssiiccaallllyy  ssttrroonngg……II  

aamm  nnoott  ssuurree  iiff  II  ccaann  bbeeccoommee  lliikkee  tthhaatt’’..  ((WWoommaann,,  2211  yyeeaarrss))    

  

‘‘II  aamm  rraatthheerr  ffrriigghhtteenneedd  tthhaatt  II  wwiillll  nnoott  ppaassss  tthhee  sseelleeccttiioonnss..  II  hhaavvee  aa  lleegg  iinnjjuurryy  ssoo  iiff  II  wwoouulldd  bbee  rreejjeecctteedd  iitt  

wwoouulldd  bbee  oonn  pphhyyssiiccaall  ggrroouunnddss’’..  ((WWoommaann,,  2222  yyeeaarrss))..  

  

‘‘II  ffeeeell  rreelluuccttaanntt  ttoowwaarrddss  tthhee  sseelleeccttiioonn..  AAlltthhoouugghh  II  aamm  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  II  hhaavvee  eevveerryytthhiinngg  iitt  ttaakkeess  ttoo  

bbeeccoommee  aa  ggoooodd  ssoollddiieerrss  II  ffeeeell  iinnsseeccuurree  aabboouutt  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  tteessttss,,  II  ddoo  nnoott  rreeaallllyy  kknnooww  wwhhaatt  ttoo  eexxppeecctt  

ffrroomm  tthheemm’’..  ((WWoommaann,,  2244  yyeeaarrss))    

  

‘‘MMoosstt  ooff  tthhee  ttiimmee  II  aamm  sshhyy  wwhhiicchh  iiss  nnoott  rreeaallllyy  aa  ggoooodd  qquuaalliittyy  ffoorr  aann  ooffffiicceerr..  II  tthhiinnkk  II  ddoo  hhaavvee  ttoo  bbeeccoommee  

mmoorree  sseeccuurree  aabboouutt  mmyysseellff  ssoo  tthhaatt  ffoorr  eexxaammppllee  II  aamm  mmoorree  aabbllee  ttoo  ggiivvee  ggoooodd  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  tteellll  ootthheerr  

wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee’’..  ((WWoommaann,,  2200  yyeeaarrss))    

  

TTaabbllee  44..99::  IInnddeeppeennddeenntt  TT--TTeesstt  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  BBeelliieevveess  bbeettwweeeenn  sseexxeess  
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TThhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  BBeelliieevveess  

TThhee  ssuubb--qquueessttiioonn  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthhee  sseellff--

eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aanndd  tthheerreeffoorree  aa  MMiixxeedd  WWiitthhiinn--BBeettwweeeenn  AANNOOVVAA  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt..  TThheessee  rreessuullttss  sshhooww  

tthhaatt  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  aafftteerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy,,  ssttiillll  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddiiffffeerr  iinn  tthheeiirr  sseellff--ccoonnffiiddeennccee  

rreeggaarrddiinngg  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  aanndd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ((pp  ==  ..000055))  wwiitthh  wwoommeenn  ssccoorriinngg  lloowweerr  oonn  bbootthh  

pphhyyssiiccaall  ((MM  ==  33..7788,,  SS..EE..  ==  ..5577))  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  ((MM  ==  44..0033,,  SS..EE..  ==  ..5588))  aassppeeccttss  tthhaann  mmeenn  

((rreessppeeccttiivveellyy  MM  ==  44..0000,,  SS..EE..  ==  ..5566;;  MM  ==  44..2233,,  SS..EE..  ==  ..3388))..  TThheerree  hhaass,,  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall  bbeelliieevveess,,  

aallssoo  bbeeeenn  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggee  dduurriinngg  tthhee  ddaayy  ((pp  ==  ..000000))..  BBootthh  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ssccoorreedd    bbeeffoorree  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  lloowweerr  oonn  tthheeiirr  sseellff  ccoonnffiiddeennccee  ooff  pphhyyssiiccaall  aabbiilliittiieess  tthhaann  aafftteerrwwaarrddss..  OOnn  ppssyycchhoollooggiiccaall  

aassppeeccttss  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggee  hhaass  ooccccuurrrreedd,,  aalltthhoouugghh  bbootthh  ggrroouuppss  sshhooww  mmoorree  sseellff  ccoonnffiiddeennccee  oonn  tthhiiss  

aassppeecctt  aafftteerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  ssccoorreess  bbeeffoorree..  TThheerree  iiss  aallssoo  nnoo  iinntteerraaccttiioonn  

eeffffeecctt  bbeettwweeeenn  tthhee  pprree  aanndd  ppoosstt  ssccoorreess  aanndd  bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  cchhaannggeess  

ooccccuurrrriinngg  tthhrroouugghh  ttiimmee  wweerree  tthhee  ssaammee  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn..  

  

TTaabbllee  44..1100::    MMiixxeedd  WWiitthhiinn--BBeettwweeeenn  AANNOOVVAA  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  BBeelliieevveess  bbeettwweeeenn  sseexxeess  
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FFiigguurree  44..44::  CChhaannggee  iinn  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  BBeelliieevveess  bbyy  sseexxeess  

  

Before After 

Men Physical 4,01 4,1 

Men Psychological 4,22 4,24 

Women Physical 3,69 3,78 

Women Psychological 4,02 4,03 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

Self-Efficacy Believes 
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44..44  SSeexx  DDiiffffeerreenncceess  iinn  SSoocciiaall  NNoorrmmss  
  

AArree  tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aatttteennddeeeess  aattttaacchh--  aanndd  tthhee  eexxppeecctteedd  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  

tthheeyy  eexxppeerriieennccee  ffrroomm  tthheeiirr  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  hhooww  ddooeess  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aaffffeecctt  tthhiiss  

ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt??  

  

TThhee  ffiinnaall  vvaarriiaabbllee  tthhaatt  iiss  iimmppoorrttaanntt  iinn  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aarree  tthhee  iimmppoorrttaannccee  

aatttteennddeeeess  aattttaacchh  ttoo--  aanndd  tthhee  ssuuppppoorrtt  tthheeyy  eexxppeerriieennccee  ffrroomm  tthheeiirr  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt..  FFiirrssttllyy  tthhee  

eexxppeeccttaattiioonn  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt  wwoommeenn  wwiillll  aattttaacchh  ssttrroonnggeerr  vvaalluuee  ttoo  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthheeiirr  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  

tthhaann  mmeenn  ddoo..  SSeeccoonnddllyy  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhiiss  ssaammee  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  tteennddss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  

hhyyppootthheessiiss,,  bbee  lleessss  ssuuppppoorrttiivvee  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aatttteennddeeee  wwoorrkkiinngg  ffoorr  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ffoorr  wwoommeenn  tthhaann  

ffoorr  mmeenn..    

TThhee  ffiirrsstt  hhyyppootthheessiiss  iiss  tteesstteedd  wwiitthh  aann  IInnddeeppeennddeenntt  SSaammpplleess  TT--TTeesstt  aanndd  tthhee  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  mmeenn  aanndd  

wwoommeenn  ddoo  nnoott  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddiiffffeerr  ((pp  >>  ..0055))  iinn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  tthheeyy  aattttaacchh  ttoo  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthheeiirr  ssoocciiaall  

eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  wwoommeenn  aattttaacchhiinngg  sslliigghhttllyy  lleessss  iimmppoorrttaannccee  ttoo  tthheeiirr  ooppiinniioonn  ((MM  ==  22..2222,,  SS..EE..  ==  ..110044))  

tthhaann  mmeenn  ((MM  ==  22..2233,,  SS..EE..  ==  ..006655))  ((TTaabbllee  44..1111))..  HHeennccee,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aaccttuuaall  ssuuppppoorrtt  aatttteennddeeeess  ooff  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  eexxppeerriieennccee  aallssoo  nnoo  sseexx  ddiiffffeerreennccee  iiss  oobbsseerrvvaabbllee..  AAlltthhoouugghh  wwoommeenn  eexxppeerriieennccee  lleessss  

ssuuppppoorrtt  ((MM  ==  33..8877,,  SS..EE..  ==  ..1100))  ffrroomm  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaann  mmeenn  ((MM  ==  44..0033,,  SS..EE..  ==  ..0055)),,  tthhiiss  ddiiffffeerreennccee  

iiss  nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt  ((pp  >>  ..0055))  ((TTaabbllee  44..1122))..  TThhee  wwoommeenn  wwhhoo  jjooiinneedd  tthhee  iinntteerrvviieeww  ccoonnffiirrmmeedd  tthhee  iinnddiiccaattiioonn  

ooff  tthhee  rreessuullttss  tthhaatt  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  nnoott  rreeaallllyy  iimmppoorrttaanntt  iinn  tthheeiirr  eeyyeess..  

‘‘WWeellll,,  mmyy  ppaarreennttss  aarree  aalllloowweedd  ttoo  ssaayy  wwhhaatt  tthheeyy  tthhiinnkk  aabboouutt  iitt  bbuutt  iinn  tthhee  eenndd  II  mmaakkee  tthhee  

ddeecciissiioonn  oonn  mmyy  oowwnn,,  iiff  tthheeyy  aaggrreeee  wwiitthh  iitt  oorr  nnoott..  TThheeyy  ccaann  ssaayy  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  ssaayy  bbuutt  II  tthhiinnkk  

iitt  iiss  mmyy  cchhooiiccee’’..  ((WWoommaann,,  1188  yyeeaarrss))  

‘‘MMyy  ppaarreennttss  tthheeyy  tthhiinnkk  tthhaatt  II  sshhoouulldd  ddoo  iitt  iiff  tthhaatt  iiss  wwhhaatt  II  wwaanntt..  TThheeyy  ddiidd  ssaayy  aa  ccoouuppllee  ooff  ttiimmeess  

tthhiinnggss  lliikkee  ““ddoo  yyoouu  rreeaalliizzee  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  bbee  sseenndd  oouutt  oonn  aa  mmiissssiioonn””  eenn  ssttuuffff  lliikkee  tthhaatt..  BBuutt  tthheeyy  

ddiidd  nnoott  ssaayy  tthhaatt  tthheeyy  rraatthheerr  nnoott  wwaanntteedd  mmee  ttoo  jjooiinn  tthhee  AArrmmyy..  IIff  II  lliikkee  iitt  tthhaann  II  jjuusstt  ssiimmppllyy  ddoo  iitt’’..  

((WWoommaann,,  2211  yyeeaarrss))  

‘‘NNoo  II  ddoonn’’tt  vvaalluuee  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  mmyy  ppaarreennttss  vveerryy  mmuucchh..  OOff  ccoouurrssee  II  wwoouulldd  eennjjooyy  iitt  iiff  tthheeyy  

wwoouulldd  aallssoo  lliikkee  tthhee  iiddeeaa  ooff  mmee  ggooiinngg  iinnttoo  tthhee  AArrmmyy  bbuutt  iiff  tthhaatt  iiss  nnoott  tthhee  ccaassee  iitt  iiss  tthheeiirr  ssoorrrryy  

bbeeccaauussee  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  II  lliikkee  aanndd  wwhhaatt  II  wwaanntt  ttoo  ddoo’’..((WWoommaann,,  1199  yyeeaarrss))  

TTaabbllee  44..1111::  IInnddeeppeennddeenntt  TT--TTeesstt  ffoorr  IImmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  SSoocciiaall  EEnnvviirroonnmmeenntt  ttoo  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  
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TTaabbllee  44..1122::  IInnddeeppeennddeenntt  SSaammppllee  TT--TTeesstt  oonn  OOppiinniioonn  ooff  tthhee  SSoocciiaall  EEnnvviirroonnmmeenntt  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  

  

  

TThhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  oonn  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  ssuuppppoorrtt  

AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  nnoott  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  aatttteennddeeeess’’  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  wwiillll  cchhaannggee  dduuee  ttoo  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  tthheerree  iiss  aann  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  hhaappppeenn  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  tthhee  ccoommppaanniioonn  wwhhoo  jjooiinneedd  

tthheeiirr  rreellaattiivvee  oorr  ffrriieenndd  dduurriinngg  ddaayy..  WWee  tthheerreeffoorree  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  MMiixxeedd  WWiitthhiinn  BBeettwweeeenn  AANNOOVVAA  ttoo  

iinnvveessttiiggaattee  iiff  aanndd  hhooww  ooppiinniioonnss  ooff  tthhee  ccoommppaanniioonnss  cchhaannggeedd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreessuullttss  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  

44..1133  tthhee  ssuuppppoorrtt  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  eexxppeerriieennccee  ffrroomm  tthheeiirr  ccoommppaanniioonn  ddooeess  nnoott  ddiiffffeerr  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ((pp  >>  ..0055))  wwiitthh  wwoommeenn  eexxppeerriieenncciinngg  sslliigghhttllyy  lleessss  ssuuppppoorrtt  ((MM  ==  44..0077,,  SS..EE..  ==  ..111188))  tthhaann  mmeenn  

((MM  ==  44..3388,,  SS..EE..  ==  ..009922))..  DDuurriinngg  tthhee  ddaayy  tthhee  ssuuppppoorrtt  bbootthh  ggrroouuppss  eexxppeerriieennccee  aallssoo  cchhaannggeedd  bbuutt  nnoott  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy..  AAlltthhoouugghh  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  eeffffeecctt  iiss  nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffiigguurree  44..55  sshhoowwss  aann  iinntteerreessttiinngg  

rreegguullaarriittyy..  WWhhiillee  tthhee  mmeenn  eexxppeerriieenncceedd  mmoorree  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthheeiirr  ccoommppaanniioonn  dduurriinngg  tthhee  ddaayy  tthhee  ssuuppppoorrtt  

wwoommeenn  eexxppeerriieenncceedd  ddeeccrreeaasseedd..    

TTaabbllee  44..1133::  MMiixxeedd  WWiitthhiinn--BBeettwweeeenn  AANNOOVVAA  ffoorr  OOppiinniioonn  ooff  tthhee  IInnttrroodduuccee  bbyy  sseexxeess  

  

  
FFiigguurree  44..55::  CChhaannggee  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ccoommppaanniioonn  

  

Pre Post 

Men 4,29 4,39 

Women 4,22 4,07 

4 

4,05 

4,1 

4,15 

4,2 

4,25 

4,3 

4,35 

4,4 

4,45 

Perceived support of companion 
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44..55  TTeessttiinngg  tthhee  oovveerraallll  mmooddeell  

IInn  oorrddeerr  ttoo  bbee  ssuurree  tthhaatt  cchhaannggeess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aarree  ccaauusseedd  bbyy  cchhaannggeess  iinn  eexxppeeccttaattiioonnss,,  

sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aanndd  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  aa  MMuullttiippllee  RReeggrreessssiioonn  AAnnaallyyssiiss  iiss  ccoonndduucctteedd..  AAss  ssttaatteedd  iinn  tthhee  

mmeettaa--aannaallyyssiiss  ooff  UUggggeerrsslleevv  ((22001122))  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  iiss  nnoott  tthhaatt  aallll  tthhee  ssiinnggllee  iitteemmss  wwiillll  hhaavvee  aa  

ssiiggnniiffiiccaanntt  eeffffeecctt  bbuutt  nneevveerrtthheelleessss  aallll  ttooggeetthheerr  tthheeyy  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  eexxpprreesssseedd  aattttrraaccttiioonn..  TThhee  

qquueessttiioonn  iiss  wwhheetthheerr  ttoo  uussee  tthhee  pprree  oorr  ppoosstt  eexxppeeccttaattiioonn  ssccoorreess  iinn  tthhee  rreeggrreessssiioonn  mmooddeell..  BBeeccaauussee  iitt  iiss  

rraatthheerr  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  eexxpprreessss  eexxppeeccttaattiioonnss  bbeeffoorree  ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ggaatthheerreedd  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  

ppoosstt  eexxppeeccttaattiioonn  ssccoorreess  wwiillll  mmee  mmoorree  rreelliiaabbllee  tthhaann  tthhee  pprree  ssccoorreess..  TThheerreeffoorree  tthhee  ppoosstt  eexxppeeccttaattiioonn  

vvaarriiaabblleess  wwiillll  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  rreeggrreessssiioonn  mmooddeell..  AAss  sseeccoonndd  sstteepp  tthhee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  wwiillll  bbee  

iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  mmooddeell  bbeeccaauussee  tthheeoorreettiiccaallllyy  tthhee  ssuuppppoossiittiioonn  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  tthhee  sseeccoonndd  

ssttrroonnggeesstt  pprreeddiiccttoorr  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss..  AAtt  llaasstt  tthhee  eexxppeecctteedd  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  iiss  eenntteerreedd  

((AAppppeennddiixx  77))..  TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  MMuullttiippllee  RReeggrreessssiioonn  AAnnaallyyssiiss  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  aattttrriibbuuttee  eexxppeeccttaattiioonnss  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  pprreeddiicctt  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiioonn  ssccoorreess  ((pp  ==  ..000044))  ((TTaabbllee  44..1144))..  WWee  tthheerreeffoorr  mmiigghhtt  

ssttaattee  tthhaatt  aann  iinnccrreeaassee  iinn  eexxppeeccttaattiioonn  ssccoorreess  wwiillll  ccaauussee  aann  iinnccrreeaassee  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  

((eexxcceepptt  ffoorr  AAuuttoonnoommyy,,  aanndd  TTaasskk  VVaarriieettyy))..  TThhee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aallssoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  pprreeddiicctt  

aattttrraaccttiioonn  ((pp  ==  ..000000))  aafftteerr  hhaavviinngg  ccoorrrreecctteedd  ffoorr  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  aattttrriibbuuttee  eexxppeeccttaattiioonnss..  TThhee  eexxppeecctteedd  

ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt  nneevveerrtthheelleessss  ddooeess  nnoott  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  pprreeddiicctt  tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  

aafftteerr  tthhee  aattttrriibbuuttee  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  tthhee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  aarree  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  ((pp  >>  ..0055))..  

  

TTaabbllee  44..1144::    MMuullttiippllee  RReeggrreessssiioonn  EExxppeeccttaattiioonn  AAttttrriibbuutteess,,  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  BBeelliieevveess  aanndd  SSoocciiaall  SSuuppppoorrtt  ffoorr  

wwoommeenn  

  

  

  

11  ..Predictors: (Constant), ExpectationFunctionVariaty ExpectationPostWorkingConditions, ExpectationTeamwork, 

ExpectationPostDiversity, ExpectationPostTaskVariaty, ExpectationPostWorkLifeBalance, ExpectationAltruism, 

ExpectationPostChallenge, ExpectationPostArmyAttributes, ExpectationPostIntellectualAutonomy, PostelfEfficacyPhysical, 

PostSelfEfficacyPsychological, PostOpinionSocialEnvironmentc Dependent Variable: PostOrganizationalAttractivenessd  



 

  
54 

 
  

44..66  SSuummmmaarryy  ooff  tthhee  rreessuullttss  

TThhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  oouutt  ooff  tthhee  ccaallccuullaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ddaattaa  sshhooww  tthhaatt  tthhrreeee  hhyyppootthheessiiss  aarree  ttoottaallllyy  

ssuuppppoorrtteedd  ((ttaabbllee  44..1155)),,  tthhoossee  ooff  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  pprree  aanndd  ppoosstt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aanndd  ooff    sseexx  

ddiiffffeerreenncceess  iinn  sseellff  eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess..  TThhee  tthhiirrdd  sseexx--hhyyppootthheessiiss,,  wwoommeenn  eemmpphhaassiizziinngg  ddiiffffeerreenntt  aattttrriibbuutteess  

aass  iimmppoorrttaanntt  tthheenn  mmeenn,,  iiss  ppaarrttllyy  ssuuppppoorrtteedd..  WWoommeenn  ddoo  eemmpphhaassiizzee  WWoorrkk  LLiiffee  BBaallaannccee  aanndd  DDiivveerrssiittyy  

mmoorree  tthheenn  mmeenn  aanndd  mmeenn  eemmpphhaassiizzee  WWoorrkkiinngg  CCoonnddiittiioonnss  aass  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  wwoommeenn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  

nnoo  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  AArrmmyy  AAttttrriibbuutteess,,  AAuuttoonnoommyy,,  CChhaalllleennggee,,  TTeeaammwwoorrkk  

aanndd  AAllttrruuïïssmm..  AAlltthhoouugghh  tthheerree  aarree  aallssoo  nnoo  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  ffoouunndd  iinn  TTaasskk  aanndd  FFuunnccttiioonn  VVaarriieettyy  tthhee  

hhyyppootthheessiiss  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  wwoouulldd  bbee  tthhee  ccaassee,,  aanndd  tthheerreeffoorr  tthhoossee  hhyyppootthheessiiss  aarree  aallssoo  ssuuppppoorrtteedd..    HHeennccee,,  

tthhee  ffiifftthh  aanndd  ssiixxtthh  hhyyppootthheessiiss  aarree  rreeffuutteedd,,  tthhoossee  ooff  wwoommeenn  aattttaacchhiinngg  mmoorree  iimmppoorrttaannccee  ttoo  tthheeiirr  ssoocciiaall  

eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  eexxppeerriieenncciinngg  lleessss  ssuuppppoorrtt  ooff  tthheeiirr  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt..    

  TThhee  ssuubb--qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  sseerrvveedd  aass  ffoouunnddaattiioonnss  ffoorr  tthhee  hhyyppootthheessiisseess  aarree  aallssoo  aannsswweerreedd..  FFiirrssllttyy,,  

tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  iinn  aattttrraaccttiivveenneessss  ssccoorreess  ffoorr  mmeenn  aanndd  

wwoommeenn..  MMoorreeoovveerr,,  aalltthhoouugghh  tthheeyy  ddiidd  nnoott  ddiiffffeerr  iinn  tthheeiirr  aattttrraaccttiivveenneessss  ssccoorreess  bbeeffoorree  tthhee  ddaayy  bbootthh  

ggrroouuppss  ddoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddiiffffeerr  aafftteerrwwaarrddss..  SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  ccaauusseedd  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  

bbeettwweeeenn  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  ffoorr  wwoommeenn  ttoo  ddeeccrreeaassee  wwhhiicchh  iinn  eesssseennccee  iiss  aa  wwoorrsseenniinngg  ooff  tthhee  ffiitt..  

TThhee  rreessuullttss  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  DDiivveerrssiittyy,,  AAllttrruuiissmm  aanndd  WWoorrkk--LLiiffee  bbaallaannccee  ffiitt  ssccoorreess  ooff  wwoommeenn  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  wwoorrsseenneedd  dduurriinngg  tthhee  ddaayy  wwhhiillee  tthhee  AAuuttoonnoommyy  ffiitt  bbeeccaammee  bbeetttteerr,,  aalltthhoouugghh  wwiitthh  

ccoonnttrraaddiiccttoorryy  ccoonnsseeqquueenncceess..  TThheessee  cchhaannggeess  iinn  ssccoorreess  aallssoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  pprreeddiicctteedd  tthhee  ddeeccrreeaassee  iinn  

aattttrraaccttiioonn..  TThhiirrddllyy  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  iinnccrreeaasseedd  tthhee  pphhyyssiiccaall  sseellff  eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  ffoorr  mmeenn  bbuutt  ddiidd  nnoott  

cchhaannggee  tthhiiss  ssccoorree  ffoorr  wwoommeenn..  TThhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssccoorreess  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  aallssoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaasseedd  

dduurriinngg  tthhee  ddaayy..  AAtt  llaasstt,,  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aaffffeecctteedd  tthhee  ssuuppppoorrtt  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  

eexxppeerriieenncceedd  ffrroomm  tthheeiirr  ccoommppaanniioonn..  WWhhiillee  tthhiiss  ssuuppppoorrtt  iinnccrreeaasseedd  ffoorr  mmeenn  tthhiiss  ddeeccrreeaasseedd  ffoorr  wwoommeenn,,  

aalltthhoouugghh  ffoorr  bbootthh  ggrroouuppss  tthhiiss  cchhaannggee  wwaass  nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt..  
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TTaabbllee  44..1155  OOvveerrvviieeww  vveerriiffiieedd  aanndd  ffaallssiiffiieedd  hhyyppootthheessiiss    
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55..  CCoonncclluussiioonn  aanndd  ddiissccuussssiioonn  

IInn  tthhiiss  ffiinnaall  cchhaapptteerr  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  wwiillll  bbee  eellaabboorraatteedd..  TThhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  ffoorrmmeerr  

cchhaapptteerr  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  bbaasseelliinnee  ffoorr  aannsswweerriinngg  tthhee  mmaaiinn  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ddoonnee  iinn  tthhiiss  

sseeccttiioonn..  AAfftteerr  tthhee  mmaaiinn  qquueessttiioonn  iiss  aannsswweerreedd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoowwaarrddss  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

DDeeffeennccee  ccoonncceerrnniinngg  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthheeiirr  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss..  TThhee  ffiinnaall  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  wwiillll  ggiivvee  

aann  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ssttrroonngg  aanndd  wweeaakk  ppooiinnttss  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh..    

55..11  CCoonncclluussiioonn  
  

TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  eennhhaanncciinngg  aanndd  rreeccrruuiittiinngg  aa  ddiivveerrssee  wwoorrkkffoorrccee  hhaass  iinnccrreeaasseedd  tthhee  llaasstt  ddeeccaaddeess  aanndd  iinn  

lliinnee  wwiitthh  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeennttaall  bbrraanncchheess  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee  aaiimmss  aatt  aattttrraaccttiinngg  nnoott  oonnllyy  mmaallee  bbuutt  

aallssoo  ffeemmaallee  jjoobb--sseeeekkeerrss..  TThhee  mmaaiinn  qquueessttiioonn  sseerrvviinngg  aass  bbaasseelliinnee  ffoorr  tthhiiss  iinnqquuiirryy  tthheerreeffoorree  wwaass::  AArree  

tthheerree  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  pprreeddiicctt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  aanndd  hhooww  ddooeess  tthhee  

aatttteennddaannccee  ooff  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aaffffeecctt  tthheessee  ffaaccttoorrss??  

  

TThhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  oouutt  ooff  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  pprroovveedd  tthhaatt  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  

ddoo  nnoott  ssoo  mmuucchh  ddiiffffeerr  iinn  tthhee  aassppeeccttss  tthheeyy  sseeeekk  iinn  aa  jjoobb  nnoorr  tthhee  iimmppoorrttaannccee  tthheeyy  aattttaacchh  ttoo  cceerrttaaiinn  aassppeeccttss  

ooff  aa  jjoobb..  TThhee  rreeaall  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  bbootthh  ggrroouuppss  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  eexxppeeccttaattiioonnss  tthheeyy  

eennhhaannccee  aanndd  tthheeiirr  eevvaalluuaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aabbssoorrbbeedd  dduurriinngg  ssiittee  vviissiittss..  AAss  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  iitt  bbeeccaammee  

cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  mmaattcchh  bbeettwweeeenn  wwhhaatt  mmeenn  tthhoouugghhtt  wwaass  iimmppoorrttaanntt  aanndd  wwhhaatt  tthheeyy  eexxppeecctteedd  ttoo  ffiinndd  wwiitthhiinn  

tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  wwaass  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  ssaammee  mmaattcchh  ffoorr  wwoommeenn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhiiss  aappppeeaarreedd  nnoott  ttoo  

nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctt  tthhee  ffeemmaallee  ggrroouupp  bbeeccaauussee  iinn  ggeenneerraall  bbootthh  ggrroouuppss  eexxpprreesssseedd  tthhee  ssaammee  aammoouunntt  ooff  

aattttrraaccttiivveenneessss  ttoowwaarrddss  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee..  TThhiiss  sshhoowwss  tthhaatt  aappppaarreennttllyy  ffeemmaallee  jjoobb--sseeeekkeerrss  wwhhoo  

sshhooww  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  sseett  aassiiddee  ssoommee  ooff  tthheeiirr  nneeeeddss,,  aass  tthheeyy  eexxppeecctt  tthheeyy  wwiillll  

nnoott  bbee  ffuullffiilllleedd  wwhheenn  tthheeyy  aappppllyy  ffoorr  aa  jjoobb..  TThheeyy  eexxppeecctt  tthheeyy  wwiillll  ffaaccee  mmoorree  ffrriiccttiioonn  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ccaarreeeerr  

ppaatthh  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  sseexx,,  tthheeyy  eexxppeecctt  ttoo  bbee  uunneeqquuaallllyy  jjuuddggeedd  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  sseexx,,  tthheeyy  eexxppeecctt  tthheeyy  

wwiillll  hhaavvee  ttoo  lleett  ggoo  aa  bbiiggggeerr  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  pprriivvaattee  lliiffee  tthhaann  tthheeyy  ppeerrhhaappss  wwoouulldd  lliikkee  ttoo,,  bbuutt  aallll  ooff  tthhiiss  ddooeess  

nnoott  aappppeeaarr  ttoo  hhaavvee  aa  nneeggaattiivvee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  TThhee  pprroobblleemm  aarriisseess  wwhheenn  rreecceeiivveedd  iinnffoorrmmaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  ssiittee  vviissiitt  iiss  eevvaalluuaatteedd  bbyy  tthhee  jjoobb--

sseeeekkeerrss..  AAtt  tthhiiss  ppooiinntt  wwee  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  cclleeaarr  tthhaatt  bbeeccaauussee  ooff  aabbsseennccee  ooff  aannaallyyzzeedd  mmaallee  ddaattaa  wwee  ccaann  

oonnllyy  mmaakkee  iinnffeerreenncceess  aabboouutt  tthhee  ffeemmaallee  jjoobb--sseeeekkeerrss..  TThhee  rreessuullttss  sshhoowweedd  tthhaatt  aann  iinnccrreeaasseedd  mmiissmmaattcchh  

wwiitthhiinn  tthhoossee  aassppeeccttss  tthhaatt  bbeeffoorree  tthhee  ddaayy  wweerree  ttaakkeenn  ffoorr  ggrraanntteedd  nnooww  ssuuddddeennllyy  bbeeccoommee  pprroobblleemmaattiicc..  

FFiirrssttllyy,,  tthhee  mmiissmmaattcchh  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ffrriiccttiioonn  tthheeyy  eexxppeecctt  ttoo  ffaaccee  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  sseexx  iinnccrreeaasseedd..  TThheeyy  

aafftteerrwwaarrddss  ssttrroonnggeerr  bbeelliieevveedd  tthhaatt  tthheeiirr  ccaarreeeerr  cchhaanncceess  wwiillll  bbee  lleessss  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ggooiinngg  ttoo  

bbee  jjuuddggeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  sseexx  iinnsstteeaadd  ooff  tthheeiirr  sskkiillllss  aanndd  ccaappaabbiilliittiieess..  WWhhiillee  tthheerree  iiss  nnoo  eexxppllaannaattiioonn  

wwhhaatt  ccaauusseedd  wwoommeenn  ttoo  ddoowwnnwwaarrdd  tthheeiirr  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  ddiivveerrssiittyy  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  tthhee  

rreessppoonnddeennttss  ggaavvee  ssoommee  hhiinnttss,,  lliikkee  jjookkeess  mmaaddee  bbyy  rreeccrruuiitteerrss  wwiitthh  aa  sseexx--sseeggrreeggaatteedd  ccoonntteenntt  aanndd  ssttoorriieess  

ttoolldd  bbyy  ffeemmaallee  ssoollddiieerrss  aabboouutt  tthheeiirr  eexxppeerriieenncceess..  HHeennccee,,  tthhee  llaacckk  ooff  ffeemmaallee  ooffffiicceerrss  iinn  cceerrttaaiinn  nnoonn--
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ttrraaddiittiioonnaall  bbrraanncchheess  aallssoo  ccaauusseedd  wwoommeenn  ttoo  eexxppeecctt  lleessss  ooff  tthhee  ccaarreeeerr  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  

pprroovviiddeess..    

  SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  ffeemmaallee  rreessppoonnddeennttss  eexxppeecctteedd  aafftteerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  tthhaatt  aallttrruuiissmm,,  tthhee  

aassppiirraattiioonn  ttoo  tthhrroouugghh  tthheeiirr  wwoorrkk  ppoossiittiivveellyy  aaffffeecctt  tthhee  wweellll--bbeeiinngg  ooff  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  ssoocciieettyy,,  iiss  lleessss  

pprreesseenntt  wwiitthhiinn  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..  SSaammee  hhoollddss  ttrruuee  ffoorr  tthhee  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ccoommbbiinnee  wwoorrkk  

wwiitthh  aa  pprriivvaattee  lliiffee,,  wwhhiicchh  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddeeccrreeaasseedd  dduurriinngg  tthhee  ddaayy..  EExxppllaaiinniinngg  hhooww  tthhiiss  ddeeccrreeaassee  ccaann  

hhaavvee  ssuucchh  aann  iimmppaacctt  wwhhiillee  iitt  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  uunniimmppoorrttaanntt  ttoo  wwoommeenn,,  ddaanngglliinngg  aatt  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  

iimmppoorrttaannccee  lliisstt,,  iiss  rraatthheerr  ddiiffffiiccuulltt..  WWee  eexxppeecctt  tthhaatt  wwoommeenn  aallrreeaaddyy  hhaadd  rraatthheerr  llooww  eexxppeeccttaattiioonnss  oonn  tthhiiss  

ssuubbjjeecctt  wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  rreeaallllyy  bbootthheerr  tthheemm..  AAppppaarreennttllyy,,  tthhee  lliittttllee  aammoouunntt  ooff  eexxppeeccttaattiioonnss  tthheeyy  hhaadd  

ddoowwnnggrraaddeedd  ccrroossssiinngg  ssoommee  ssoorrtt  ooff  tthhrreesshhoolldd  aafftteerr  wwhhiicchh,,  ttoo  ssoommee  wwoommeenn,,  iitt  bbeeccaammee  ttoooo  llooww  ttoo  

eexxcclluuddee  ffrroomm  tthheeiirr  oovveerraallll  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  jjoobb  ooppppoorrttuunniittyy..  QQuuaalliittaattiivvee  ddaattaa,,  nnoott  aallll  eellaabboorraatteedd  wwiitthhiinn  

tthhiiss  rreeppoorrtt,,  sshhoowweedd  tthhaatt  eessppeecciiaallllyy  tthhee  oollddeerr  ggiirrllss  wweerree  lleessss  eeaaggeerr  ttoo  ggoo  iinntteerrnn  aaggaaiinn,,  wwhhiicchh  iiss  oobblliiggaatteedd  

tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg,,  ssiinnccee  tthheeyy  aallrreeaaddyy  hhaadd  eexxppeerriieenncceedd  ssttuuddeennttsshhiipp..  

  TThhiirrddllyy  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  iinnccrreeaasseedd  tthhee  ffiitt  bbeettwweeeenn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eexxppeeccttaattiioonn  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eexxtteenntt  ttiillll  wwhhiicchh  tthheeyy  wwiillll  bbee  ppaarrtt  ooff  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceesssseess,,  wwiillll  eennhhaannccee  

lleeaaddeerrsshhiipp  ppoossiittiioonnss  aanndd  wwiillll  bbee  ccoonnffrroonnttaatteedd  wwiitthh  iinntteelllleeccttuuaall  cchhaalllleennggeess..  NNeevveerrtthheelleessss  tthhee  rreessuullttss  

sshhoowweedd  aa  nneeggaattiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  mmeeaanniinngg  aann  iinnccrreeaasseedd  ffiitt  lleeaaddss  ttoo  aa  ddeeccrreeaassee  iinn  aattttrraaccttiivveenneessss..  

EExxppllaannaattiioonnss  ffoorr  tthhiiss  pphheennoommeennoonn  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  ddiivveerrssiittyy  ppoolliicciieess  eennhhaanncceedd  bbyy  

tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  aanndd  iinn  tthhee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  eennhhaanncceedd  bbyy  wwoommeenn..  IInn  oorrddeerr  ffoorr  wwoommeenn  ttoo  bbee  aa  

ggoooodd  lleeaaddeerr  ttwwoo  rreeqquuiirreemmeennttss  hhaavvee  ttoo  bbee  ffuullffiilllleedd..  TThhee  ffiirrsstt  iiss  tthhaatt  ootthheerrss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  

ffeemmaallee  ooffffiicceerr  ccaann  mmaannaaggee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  iiss  tthhaatt  sshhee  hheerrsseellff  bbeelliieevveess  tthhaatt  sshhee  iiss  

ccaappaabbllee  ooff  ccaarrrryyiinngg  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  BBootthh  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  uunnddeerr  pprreessssuurree,,  tthhee  ffiirrsstt  bbeeccaauussee  aannaallyyssiiss  

ooff  ddiivveerrssiittyy  sshhoowweedd  tthhaatt  tthheeyy  eexxppeecctt  ttoo  bbee  nneeggaattiivveellyy  eevvaalluuaatteedd  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  sseexx  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  

bbeeccaauussee  wwoommeenn  tthheemmsseellvveess  aallssoo  ffeeeell  lleessss  sseeccuurree  aabboouutt  tthheeiirr  oowwnn  aabbiilliittiieess..  TThhiiss  llaatttteerr  aassppeecctt  iiss  

ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  tthhee  rreessuullttss  tthhaatt  sshhoowweedd  wwoommeenn  eennhhaannccee  ssiiggnniiffiiccaanntt  lloowweerr  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  tthhaann  

mmeenn..  AAlltthhoouugghh  tthheessee  bbeelliieevveess  iinnccrreeaasseedd  sslliigghhttllyy  dduurriinngg  tthhee  ddaayy  tthheeyy  ssttiillll  aarree  nnoott  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  

mmaallee  aatttteennddeeeess..      

  TTaakkeenn  ttooggeetthheerr  wwee  ccaann  ccoonncclluuddee  tthhaatt  sseexx  ddiiffffeerreenncceess  aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee  eexxppeeccttaattiioonnss  jjoobb--sseeeekkeerrss  

hhoolldd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  wwiitthhiinn  tthhee  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  bbootthh  ggrroouuppss  hhaavvee  aabboouutt  tthheeiirr  

ccaappaabbiilliittiieess  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  jjoobb  aanndd  ttaasskkss..  
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55..22  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennccee  
  

TThhee  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  rreessuullttss  sshhoowweedd  tthhaatt,,  ffooccuussssiinngg  oonn  wwoommeenn,,  ddiivveerrssiittyy,,  aallttrruuiissmm,,  

aauuttoonnoommyy  aanndd  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  wweerree  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorrss  iinn  eexxppllaaiinniinngg  aa  ddeeccrreeaassee  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrraaccttiivveenneessss..  RReellaatteedd  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  ttooppiicc,,  ddiivveerrssiittyy,,  tthhee  iinntteerrvviieeww  rreessuullttss  ggaavvee  ssoommee  cclleeaarr  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  hhooww  tthhiiss  nneeggaattiivvee  eeffffeecctt  ccoouulldd  bbee  cchhaannggeedd  ppoossiittiivveellyy..  RReessppoonnddeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  

ffeemmaallee  ccoolllleeaagguueess  aatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  rreepprreesseenntteedd  tthhee  cchhaanncceess  wwoommeenn  hhaadd  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt,,  aa  qquuaannttiittaattiivvee  iinnccrreeaassee  ooff  ffeemmaallee  ooffffiicceerrss  dduurriinngg  tthhee  ddaayy  mmiigghhtt  ppoossiittiivveellyy  aaffffeecctt  tthhee  

eexxppeeccttaattiioonn  ooff  wwoommeenn  ccoonncceerrnniinngg  tthheeiirr  ccaarreeeerr  cchhaanncceess,,  wwhhiicchh  aarree  jjuusstt  aass  hhiigghh  ooff  tthhoossee  ooff  mmeenn..  WWhheenn  

ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  sseeee  wwoommeenn  hhoollddiinngg  hhiigghheerr  rraannkkss  aanndd  ppllaacceess  aassiiddee  tthhee  ttyyppiiccaall  ddiivviissiioonn,,  wwoommeenn  iinn  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  sseeccttoorr  aanndd  mmeenn  iinn  tthhee  nnaavvaall,,  tthhiiss  sshhoowwss  tthheemm  tthhaatt  tthheerree  aarree  pplleennttyy  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  

tthheemm  aanndd  tthhaatt  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ddooeess  nnoott  rreessttrraaiinn  tthheemm  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  aa  wwoommaann..  TThhiiss  iiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  

tthhee  iimmppoorrttaannccee  wwoommeenn  aattttaacchh  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  sshhoouulldd  vvaalluuee  tthheemm  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  sskkiillll  

iinnsstteeaadd  ooff  tthheeiirr  sseexx..  TThheeyy  aappppeeaarr  ttoo  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aass  lloonngg  aass  tthheerree  aarree  sseeeenn  

aass  eeqquuaall  ttoo  tthheeiirr  mmaallee  ccoolllleeaagguueess..  OOvveerrccoommiinngg  sstteerreeoottyyppiinngg  iinn  mmeessssaaggeess  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  bbeehhaavviioouurr  tthhee  

ooffffiicceerrss  ddiissppllaayy  dduurriinngg  tthhee  ddaayy  wwoouulldd  ppeerrhhaappss  hhaavvee  ppoossiittiivvee  eeffffeeccttss  oonn  tthhee  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess..  TThhiiss  lleeaaddss  

ttoo  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  nnoott  ttoo  oorrggaanniizzee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  ssoolleellyy  ffoorr  wwoommeenn..  TThhee  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess  

cclleeaarrllyy  sshhoowweedd  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott  wwiisshh  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  ddiiffffeerreennttllyy  aanndd  mmoorreeoovveerr,,  ssoommee  ooff  tthheemm  wweerree  

iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  aarrmmyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  hhiigghh  aammoouunntt  ooff  mmaallee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree,,  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthheemm,,  mmoorree  eeaassiillyy  ggooiinngg  aanndd  mmoorree  ffuunn  ttoo  ccoollllaabboorraattee  wwiitthh..  BBeessiiddee  tthhee  ddiissccoouurraaggeemmeenntt  ooff  wwoommeenn--

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  tthhee  ssppeecciiffiicc  ttrraannssllaattiioonn  ooff  ddiivveerrssiittyy  tthhrroouugghh  wwrriitttteenn  aanndd  oorraall  ssttaatteemmeennttss  mmiigghhtt  aallssoo  

nnoott  rreessuulltt  iinn  tthhee  ddeessiirreedd  eeffffeecctt..  TThhiiss  eexxoorrbbiittaanntt  aatttteennttiioonn  ddoo  DDiivveerrssiittyy  iissssuueess  ccoonnffiirrmmss  tthhee  DDuuttcchh  

eexxpprreessssiioonn  ’’wwhheerree  tthheerree  iiss  ssmmookkee  tthheerree  mmuusstt  bbee  ffiirree’’  mmeeaanniinngg  tthhaatt  tthhee  mmoorree  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  

eemmpphhaassiizzeess  ttoo  wwoommeenn  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott  ttrreeaatt  tthheemm  ddiiffffeerreennttllyy  tthhee  mmoorree  iitt  llooookkss  lliikkee  tthheeyy  aaccttuuaallllyy  ddoo..  

TThhee  ssoolluuttiioonn  hheerree  hhaass  eevveerryytthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  llooww  eellaabboorraattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn..  IItt  iiss  pprroovveenn  tthhaatt  wwhhaatt  iiss  sseeeenn  

ssoommeettiimmeess  hhaass  aa  ddeeeeppeerr  iimmppaacctt  oonn  ppeeooppllee  tthhaann  wwhhaatt  iiss  hheeaarrdd..  SSoo  iinnsstteeaadd  ooff  ssaayyiinngg  tthhaatt  wwoommeenn  aarree  

eeqquuaall,,  ssaayyiinngg  tthhaatt  wwoommeenn  hhaavvee  eeqquuaall  ccaarreeeerr  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  ssaayyiinngg  tthhaatt  tthheeyy  aarree  eevvaalluuaatteedd  bbaasseedd  oonn  

tthheeiirr  sskkiillll  aanndd  nnoott  oonn  tthheeiirr  sseexx,,  tthhiiss  sshhoouulldd  vviissuuaallllyy  bbee  ddiissppllaayyeedd..  NNoott  oonnllyy  iinn  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  sslliiddeess  

wwiitthh  ppiiccttuurreess  ooff  wwoommeenn  bbuutt  aallssoo  dduurriinngg  tthhee  ddaayy..  UUssee  hhiigghh  rraannkkeedd  ffeemmaallee  ooffffiicceerrss  aass  eexxaammppllee  dduurriinngg  

tthhee  ddaayy  bbyy  lleettttiinngg  hheerr  ddoo  aa  pprreesseennttaattiioonn  oorr  iinn  aannootthheerr  wwaayy  bbee  vviissuuaall  ffoorr  tthhee  aatttteennddeeeess..  HHeennccee,,  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  pprreesseenntt  ttoo  gguuiiddee  tthhee  aatttteennddeeeess  sshhoouulldd  eexxiisstt  ffoorr  aa  ssuubbssttaannttiivvee  aammoouunntt  oouutt  ooff  wwoommeenn  

aanndd  mmoorreeoovveerr  nnoott  oonnllyy  wwoommeenn  wwhhoo  wwoorrkk  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  bbrraanncchh  lliikkee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  bbuutt  aallssoo  tthhoossee  

wwhhoo  wwoorrkk  wwiitthhiinn  tthhee  nnaavvaall  oorr  tteecchhnniiccaall  bbrraanncchh..  TThhiiss  ddooeess  nnoott  oonnllyy  sshhooww  aallll  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess  wwoommeenn  

hhaavvee  bbuutt  aallssoo  mmiigghhtt  mmaakkee  tthheemm  ccuurriioouuss  aabboouutt  ffuunnccttiioonnss  wwhhiicchh  tthheeyy  mmiigghhtt  nnoott  hhaavvee  ccoonnssiiddeerreedd  bbeeffoorree..    

  AAllttrruuiissmm,,  tthhee  aassppiirraattiioonn  ooff  wwoommeenn  ttoo  bbyy  tthheeiirr  wwoorrkk  ppoossiittiivveellyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  wweellffaarree  aanndd  wweellll--

bbeeiinngg  ooff  ppeeooppllee,,  iiss  aannootthheerr  aassppeecctt  wwhhiicchh  mmiigghhtt  ggeett  ssoommee  mmoorree  aatttteennttiioonn..  TThhiiss  ssuubbjjeecctt  iiss  cceerrttaaiinnllyy  

uusseeffuull  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  iinnttoo  hhiigghh  eellaabboorraattiioonn  mmeessssaaggeess  ssppookkeenn  aanndd  wwrriitttteenn..  EEmmpphhaassiizzee  tthhee  hhuummaanniittaarriiaann  
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mmiissssiioonnss  ccaarrrriieedd  oouutt  tthhee  llaasstt  ddeeccaaddeess  aanndd  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ttoo  tthhee  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  

cciittiizzeennss  aanndd  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  ccoouunnttrriieess..  TThheessee  ffeeaattuurreess  hhiigghhllyy  aappppeeaall  ttoo  tthhee  aassppiirraattiioonn  ooff  wwoommeenn  wwhhoo  

hhaavvee  aa  nnaattuurraall  tteennddeennccyy  ttoo  ccaarree  ffoorr  ootthheerrss..  MMoorreeoovveerr  wwoommeenn  wwiisshh  ttoo  sseeee  tthheessee  aallttrruuiissttiicc  vvaalluueess  

rreefflleecctteedd  iinn  tthheeiirr  wwoorrkk..    

  AAuuttoonnoommyy  iiss  ssoommeetthhiinngg  wwoommeenn  cclleeaarrllyy  ddiidd  nnoott  aassppiirree  aanndd  tthhiiss  nneeggaattiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  

aauuttoonnoommyy  aanndd  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ccaann  ppaarrttllyy  bbee  rreevveerrsseedd  wwhheenn  aatttteennttiioonn  iiss  ppaaiidd  ttoo  

ddiivveerrssiittyy  aanndd  sseellff--ccoonnffiiddeennccee..  TThhee  ffoorrmmeerr  ssuubbjjeecctt  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  eellaabboorraatteedd  ssoo  iitt  iiss  nnooww  ttiimmee  ttoo  

ffooccuuss  oonn  sseellff--eeffffiiccaaccyy  bbeelliieevveess  ooff  tthhee  ffeemmaallee  aatttteennddeeeess..  BBeeccaauussee  wwoommeenn  aarree  lleessss  sseellff  ccoonnffiiddeenntt  tthhaann  

mmeenn  tthhiiss  sshhoouulldd  bbee  aa  rreeooccccuurrrriinngg  tthheemmee  mmoossttllyy  tthhrroouugghh  hhiigghh  eellaabboorraattiioonn..  SSppeecciiffiicc  aatttteennttiioonn  sshhoouulldd  bbee  

ppaaiidd  ttoo  tthhee  sseevveerreenneessss  ooff  tthhee  sseelleeccttiioonn  aanndd  ooff  tthhee  aaccttuuaall  jjoobb  wwiitthhoouutt  ddeetteerrrriinngg  tthhee  aatttteennddeeeess..  IItt  wwoouulldd  bbee  

ooff  ssuurrpplluuss  vvaalluuee  iiff  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  jjoobb  iiss  ppaarrttllyy  

ggiivveenn  bbyy  ffeemmaallee  eemmppllooyyeeeess..  BByy  uussiinngg  ffeemmaallee  rreeccrruuiitteerrss  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  tthheessee  ssuubbjjeeccttss  tthhee  ffeemmaallee  

aatttteennddeeeess  aarree  aabbllee  ttoo  mmiirrrroorr  tthheemmsseellvveess  wwhhiicchh  mmiigghhtt  mmaakkee  tthheemm  ffeeeell  mmoorree  sseeccuurree..    
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55..33  DDiissccuussssiioonn  

TThhiiss  sseeccttiioonn  wwiillll  eellaabboorraattee  ssoommee  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  ssttaattiissttiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  mmaaddee  aalloonngg  tthhee  wwaayy  aass  wweellll  

aass  ssoommee  mmaaiinn  ddeeffiicciittss  ooff  tthhiiss  iinnqquuiirryy..    

  

RReefflleeccttiioonnss  oonn  tthheeoorreettiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  

WWiitthhiinn  tthhiiss  iinnqquuiirryy  aatttteennttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ppaaiidd  ttoo  ffaaccttoorrss  ooff  tthhee  PPeerrssoonn--OOrrggaanniizzaattiioonn  ffiitt,,  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  

BBeelliieevveess  aanndd  SSoocciiaall  NNoorrmmss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnqquuiirryy  ooff  SSllaauugghhtteerr  &&  GGrreegguurraass  ((22000099))  aanndd  CCoolllliinnss  

((22000077))  aassppeeccttss  ssuucchh  aass  ttrraaiitt  iinnffeerreenncceess  aanndd  bbrraanndd  iimmaaggee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  aallssoo  pprreeddiicctt  tthhee  eexxpprreesssseedd  

aattttrraaccttiioonn..  HHeennccee  tthhee  aammoouunntt  ooff  ootthheerr  jjoobb--ooppppoorrttuunniittiieess  iiss  aallssoo  pprroovveenn  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  aattttrraaccttiioonn  aa  jjoobb--

sseeeekkeerr  eexxpprreesssseess  ttoowwaarrddss  aann  oorrggaanniizzaattiioonn..  AAlltthhoouugghh  tthhee  pprreeddiiccttiivvee  vvaalluuee  ooff  tthhee  aassppeeccttss  iinnccoorrppoorraatteedd  

iinnttoo  tthhiiss  iinnqquuiirryy  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ((5522..88  %%))  iitt  ddooeess  nnoott  eexxppllaaiinn  eevveerryytthhiinngg,,  aallmmoosstt  4488%%  iiss  ssttiillll  uunnkknnoowwnn..  TThhee  

ffaacctt  tthhaatt  tthheessee  aassppeeccttss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  iinnqquuiirryy  hhaass  eevveerryytthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  ttiimmee  

mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchheerrss  aanndd  wwiitthh  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess..  TThhee  lloonnggeerr  tthhee  

ssuurrvveeyyss  tthhee  lleessss  rreelliiaabbllee  tthhee  aannsswweerrss  wwoouulldd  bbeeccoommee,,  eessppeecciiaallllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ttiimmee  lliimmiitt  bbeeffoorree  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  ssttaarrttss  aanndd  tthhee  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  rreettuurrnn  hhoommeewwaarrddss  aafftteerr  tthhee  ddaayy  hhaass  ffiinniisshheedd..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

ggiivvee  aa  mmoorree  ccoommpplleettee  vviieeww  ooff  aallll  tthhee  aassppeeccttss  tthhaatt  iinnfflluueennccee  jjoobb--sseeeekkeerrss  mmoorree  ffaaccttoorrss  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  

iinnccoorrppoorraatteedd..    

  AAnnootthheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  bbeettwweeeenn  sseexx  aanndd  ggeennddeerr..  AAlltthhoouugghh  tthhiiss  iinnqquuiirryy  iiss  

ffooccuusssseedd  oonn  tthhee  bbiioollooggiiccaall  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  mmaallee  oorr  ffeemmaallee,,  rreesseeaarrcchh  sshhoowwss  tthhaatt  ggeennddeerr  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  

mmeeddiiaattiinngg  ffaaccttoorr  ((KKoorraabbiikk,,  11999999,,  aass  iinn  FFrreeeemmaann,,  22000033))..  IIff  ggeennddeerr  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  

ddiiffffeerreenntt  rreessuullttss  mmiigghhtt  bbee  oobbttaaiinneedd..  TThhiiss  iiss  eessppeecciiaallllyy  iinntteerreessttiinngg  iiff  oonnee  wwaannttss  ttoo  aannaallyyssee  wwhhiicchh  ‘‘kkiinndd’’  

ooff  wwoommeenn  aarree  aattttrraacctteedd  oonn  ffoorreehhaanndd  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  aanndd  iiff  tthhee  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  

eeffffeeccttss  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ddiiffffeerreenntt  iiff  tthheeiirr  ffeemmiinniinnee  aanndd  mmaassccuulliinnee  ‘‘ggeennddeerr  ssccoorree’’  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  

ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..  WWee  eexxppeecctt  tthhaatt  rreessuullttss  wwiillll  bbee  ddiiffffeerreenntt  bbeeccaauussee  wwhhiillee  ssoommee  aatttteennddeeeess  cclleeaarrllyy  

eexxpprreesssseedd  tthhaatt  tthheeyy  wwaanntteedd  ttoo  bbee  sseeeenn  aass  oonnee  ooff  tthhee  bbooyyss  ootthheerrss  wweerree  aa  bbiitt  mmoorree  rreelluuccttaanntt  aanndd  aarrgguueedd  

tthhaatt  tthheeiirr  ffeemmiinniinniittyy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  hhiiddddeenn  bbuutt  ccoouulldd  bbee  ooff  ssuurrpplluuss  vvaalluuee  ttoo  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  TThhee  mmaaiinn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iinn  tthhiiss  iinnqquuiirryy  nneevveerrtthheelleessss  hhaass  bbeeeenn  tthhee  cchhooiiccee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  aa  

mmeeaassuurree  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss  iinnsstteeaadd  ooff  aaccttuuaall  aapppplliiccaattiioonnss,,  wwhhiillee  tthhee  llaatttteerr  wwaass  tthhee  vveerryy  

mmoottiivvaattiioonn  ffoorr  ssttaarrttiinngg  tthhiiss  iinnqquuiirryy..  TThhiiss  cchhooiiccee  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ttiimmee  ddiiffffeerreennccee  wwee  

eexxppeecctteedd  bbeettwweeeenn  aatttteennddiinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aanndd  aaccttuuaallllyy  aappppllyyiinngg..  BBeeccaauussee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayyss  

aarree  oorrggaanniizzeedd  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  mmiigghhtt  bbee  ddoonnee  mmaannyy  mmoonntthhss  llaatteerr  tthhiiss  wwoouulldd  nnoott  

sseeeemm  ttoo  bbee  aa  rreelliiaabbllee  iinnddiiccaattoorr..  BBeeccaauussee  aattttrraaccttiivveenneessss  iiss  aa  ssttrroonngg  pprreeddiiccttoorr  ooff  aappppllyyiinngg  tthhiiss  wwaass  cchhoosseenn  

ttoo  bbee  tthhee  bbeesstt  ooppttiioonn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhaatt  wwoommeenn  ffeeeell  lleessss  aattttrraacctteedd  ttoo  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ddooeess  nnoott  

ccaauussaallllyy  eexxppllaaiinn  tthhaatt  tthheeyy  tthheerreeffoorr  aappppllyy  ttoo  aa  lleesssseerr  eexxtteenntt..  IInnffeerreenncceess  ccaannnnoott  bbee  mmaaddee  oouuttssiiddee  tthhee  ddaattaa  

oobbttaaiinneedd  mmeeaanniinngg  tthhaatt  tthheerree  mmiigghhtt  bbee  ootthheerr  ccaauusseess  wwhhyy  wwoommeenn  aappppllyy  lleessss..  OOnnee  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  wwee  

ddiissccoovveerreedd  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrvviieewwss  wwaass  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwoommeenn  ssttaarrtteedd  eeaarrlliieerr  ttoo  llooookk  aahheeaadd  ffoorr  ccoonnttiinnuueedd  

eedduuccaattiioonnaall  oorr  jjoobb  ppoossssiibbiilliittiieess  tthhaann  mmeenn..  WWhhiillee  tthhee  mmoodduuss  ooff  aaggee    ffoorr  mmeenn  wwhhoo  aassssiiggnneedd  HHBBOO  aass  tthheeiirr  



 

  
61 

 
  

eedduuccaattiioonnaall  lleevveell  aatt  tthhee  mmoommeenntt  wwaass  2233  yyeeaarrss  tthhaatt  ooff  wwoommeenn  wwaass  2211,,55  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  wwoommeenn  ssttaarrtt  

llooookkiinngg  aatt  aann  eeaarrlliieerr  aaggee  tthhaann  mmeenn..  TThhiiss  aallssoo  mmiigghhtt  eexxppllaaiinn  tthhee  lloowweerr  aapppplliiccaattiioonn  rraattee;;  wwoommeenn  wwiillll  

aappppllyy  bbuutt  llaatteerr  oonn  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  ffiinniisshh  tthheeiirr  eedduuccaattiioonn..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  aattttrraaccttiioonn  ssccoorreess  ffoorr  

wwoommeenn  aarree  ssttiillll  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  ((oonn  aa  55--ppooiinntt  LLiikkeerrtt  ssccaallee  aann  aavveerraaggee  aabboovvee  44))  wwhhiicchh  tthheerreeffoorr  aallssoo  

ssuuppppoorrttss  tthhee  eexxppllaannaattiioonn  tthhaatt  wwoommeenn  mmaayybbee  ddoo  nnoott  aappppllyy  ttoo  aa  lleesssseerr  eexxtteenntt  tthhaann  mmeenn  bbuutt  ppeerrhhaappss  aappppllyy  

aatt  aa  llaatteerr  ssttaaggee..  TThhiiss  iiss  tthhee  mmaaiinn  ddeeffiicciitt  ooff  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeell  aanndd  ccoorrrrooddeess  ppaarrttllyy  tthhee  ccoonncclluussiioonnss  

mmaaddee  iinn  eeaarrlliieerr  cchhaapptteerrss..    

  

RReefflleeccttiioonnss  oonn  ssttaattiissttiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  

RReevviieewwiinngg  tthhee  iinnqquuiirryy,,  tthhee  ttiimmee  ssppeenndd  oonn  ccoolllleeccttiinngg  tthhee  ddaattaa  aanndd  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ddaattaa  oobbttaaiinneedd,,  wwee  

ssaaddllyy  hhaavvee  ttoo  aasscceerrttaaiinn  tthhaatt  ppeerrhhaappss  ttoooo  mmuucchh  mmeeaanntt  lleessss  iinn  tthhiiss  rreesseeaarrcchh..  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  iinntteennttiioonn  ttoo  

mmeeaassuurree  mmoottiivvaattiioonnss  aass  wweellll  aass  eexxppeeccttaattiioonn  aass  wweellll  aass  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaayy  aanndd  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwee  hhaadd  ttoo  ccoommpprroommiissee  bbeettwweeeenn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  aa  sscciieennttiiffiicc  iinnqquuiirryy  oonn  tthhee  oonn  hhaanndd  aanndd  

pprroovviiddiinngg  aannsswweerrss  ttoo  aa  pprraaccttiiccaall  pprroobblleemm  aatt  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ddaattaa  hhaass  ssuuffffeerreedd  uunnddeerr  

tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  tthhee  ddaattaa..  QQuuiieett  ssoommee  vvaarriiaabblleess  aarree  mmeeaassuurreedd  wwiitthh  oonnee  oorr  aa  ffeeww  iitteemmss  wwhhiillee,,  eessppeecciiaallllyy  

aassppeeccttss  lliikkee  ddiivveerrssiittyy  aanndd  aallttrruuiissmm  aarree  ccoonncceeppttss  wwhhiicchh  ddeesseerrvvee  mmoorree  iitteemmss  ccoovveerriinngg  tthheemm..  BBeeccaauussee  ooff  

tthhiiss  tthhee  ccoonncclluussiioonnss  tthhaatt  ccaann  bbee  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  rreessuullttss  aarree  rraatthheerr  tthhiinn  aanndd  sshhoouulldd  bbee  hhaannddlleedd  wwiitthh  ccaarree..  

TThhiiss  rraatthheerr  llooww  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ddaattaa  iiss  tthhee  mmaaiinn  ddeeffiicciitt  ooff  tthhiiss  iinnqquuiirryy  aanndd  ppeerrhhaappss  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  

bbeetttteerr  ttoo  ffooccuuss  oonn  aa  ffeeww  iinnsstteeaadd  ooff  aass  mmaannyy  aass  ppoossssiibbllee  aattttrriibbuutteess  ssoo  tthhaatt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ddaattaa  rreellaatteedd  

ttoo  tthhee  ffeeww  sseelleecctteedd  aattttrriibbuutteess  wwoouulldd  bbee  hhiigghheerr..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  ggiivveess  ssoommee  vveerryy  uusseeffuull  

iinnssiigghhttss  iinnttoo  ppoossssiibbllyy  iinntteerreessttiinngg  ssuubbjjeecctt  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreesseeaarrcchh  aanndd  ggiivveess  aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssppeeaarrhheeaaddss  

tthhaatt  nneeeedd  aatttteennttiioonn..  MMoorreeoovveerr  tthhee  sscciieennttiiffiicc  ssuurrpplluuss  vvaalluueess  lliieess  iinn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  aass  ffaarr  aass  oouurr  qquueesstt  wweenntt  

bbaacckk,,  nnoo  rreesseeaarrcchh  aass  ddeettaaiilleedd  aass  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthh  ppeerrssoonn--oorrggaanniizzaattiioonn  ffiitt  ssuubbddiivviiddeedd  iinnttoo  

aattttrriibbuutteess  iinnsstteeaadd  ooff  ggeenneerraall  qquueessttiioonnss  lliikkee  ‘‘TToo  wwhhaatt  ddeeggrreeee  ddoo  yyoouu  bbeelliieevvee  yyoouurr  sskkiillllss  aanndd  aabbiilliittiieess  

‘‘mmaattcchh’’  tthhoossee  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  jjoobb??’’  ((CCaabbllee  &&  JJuuddggee,,  11999966,,  pp..  229999))..  

AAnnootthheerr  ssttaattiissttiiccaall  iissssuuee  iiss  tthhaatt  ooff  aann  uunneeqquuaallllyy  ssaammpplleess..  WWhhiillee  tthhee  ggrroouupp  ooff  mmeenn  ccoonnssiisstteedd  oouutt  

ooff  222233  rreessppoonnddeennttss  tthhaatt  ooff  wwoommeenn  ssoolleellyy  eennhhaanncceess  8822  wwoommeenn..  TThhee  ssccoorreess  ooff  mmeenn  tthheerreeffoorr  wweeiigghhtteedd  

hheeaavviieerr  iinn  tthhee  ssttaattiissttiiccss  tthhaann  tthhoossee  ooff  wwoommeenn..  TThhee  ddeecciissiioonn  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  nnoott  ttoo  ccoorrrreecctt  ffoorr  tthhiiss  

ddiiffffeerreennccee  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  sseeeenn  aass  aa,,  bbyy  nnaattuurree  pprroovviiddeedd,,  eexxttrraa  cchheecckk  ooff  ccoonnffiiddeennccee..  IIff  tthheerree  wweerree  sseexx  

ddiiffffeerreenncceess  ffoouunndd,,  ddeessppiittee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  ssaammppllee  ssiizzee,,  tthhaann,,  aabboovvee  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  lleevveell  ooff  pp  <<  ..0055,,  

tthheerree  rreeaallllyy  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aa  rreeaall  ddiiffffeerreennccee..    
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RReeffeerreenncceess  

  
AAjjzzeenn,,  II..  ((11999911))..  TThhee  tthheeoorryy  ooff  ppllaannnneedd  bbeehhaavviioorr..  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  BBeehhaavviioorr  aanndd  HHuummaann  DDeecciissiioonn  

PPrroocceesssseess,,  5500,,  117799  ––  221111..    

  

AArrggyyrriiss,,  CC..  ((11995577))..  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonn;;  tthhee  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  iinnddiivviidduuaall..  

OOxxffoorrdd,,  EEnnggllaanndd::  HHaarrppeerrss..    

  

BBaacckkhhaauuss,,  KK..  BB..,,  SSttoonnee,,  BB..  AA..  &&  HHeeiinneerr,,  KK..  ((22000022))..  EExxpplloorriinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ccoorrppoorraattee  ssoocciiaall  

ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  eemmppllooyyeerr  aattttrraaccttiivveenneessss..  BBuussiinneessss  SSoocciieettyy,,  4411,,  229922  ––  331188..  

  

BBaarrbbeerr,,  AA..  EE..  ((11999988))..  RReeccrruuiittiinngg  eemmppllooyyeeeess::  IInnddiivviidduuaall  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ppeerrssppeeccttiivveess..  LLoonnddoonn,,  

UUnniitteedd  KKiinnggddoomm::  SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonnss  LLttdd..      

  

BBeeyyeerr,,  SS..  ((11999900))..  GGeennddeerr  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  AAccccuurraaccyy  ooff  SSeellff--EEvvaalluuaattiioonnss  ooff  PPeerrffoorrmmaannccee..  JJoouurrnnaall  ooff  

PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy,,  5599,,    996600  ––  997700..  

 

BBllaacckk,,  TT..  RR..  ((11999999))..  DDooiinngg  qquuaannttiittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  iinn  ssoocciiaall  sscciieennccee::  AAnn  iinntteeggrraatteedd  aapppprrooaacchh  ttoo  rreesseeaarrcchh  

ddeessiiggnn,,  mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  ssttaattiissttiiccss..  GGuuiillddffoorrdd,,  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm::  SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonnss  LLttdd..  

  

BBrreeaauugghh,,  JJ..  AA..  &&  SSttaarrkkee,,  MM..  ((22000000))..  RReesseeaarrcchh  oonn  eemmppllooyyeeee  rreeccrruuiittmmeenntt::  SSoo  mmaannyy  ssttuuddiieess,,  ssoo  mmaannyy  

rreemmaaiinniinngg  qquueessttiioonnss..  JJoouurrnnaall  ooff  MMaannaaggeemmeenntt,,  2266,,  440055  ––  443344..  

  

BBrriiddggeess,,  JJ..  SS..  ((11998899))..  SSeexx  DDiiffffeerreenncceess  iinn  OOccccuuppaattiioonnaall  VVaalluueess..  SSeexx  RRoolleess,,  2200,,  220055  ––  221111..    

  

CCaabbllee,,  DD..  MM..  &&  JJuuddggee,,  TT..  AA..  ((11999944))..  PPaayy  pprreeffeerreenncceess  aanndd  jjoobb  sseeaarrcchh  ddeecciissiioonnss::  aa  ppeerrssoonn--oorrggaanniizzaattiioonn  ffiitt  

ppeerrssppeeccttiivvee..  PPeerrssoonnnneell  PPssyycchhoollooggyy,,  4477,,  331177  ––  334488..  

 

CCaabbllee,,  DD..  MM..  &&  JJuuddggee,,  TT..  AA..  ((11999966))..  PPeerrssoonn--oorrggaanniizzaattiioonn  ffiitt,,  jjoobb  cchhooiiccee  ddeecciissiioonnss,,  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

eennttrryy..  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  BBeehhaavviioorr  aanndd  hhuummaann    ddeecciissiioonn  pprroocceesssseess,,  6677,,  229944  ––  331111..  

 

CCaassppeerr,,  JJ..  &&  BBuuffffaarrddii,,  LL..  CC..  ((22000044))..  WWoorrkk--lliiffee  bbeenneeffiittss  aanndd  jjoobb  ppuurrssuuiitt  iinntteennttiioonnss::  TThhee  rroollee  ooff  

aannttiicciippaatteedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt..  JJoouurrnnaall  ooff  VVooccaattiioonnaall  BBeehhaavviioorr,,  6655,,  339911  ––  441100..      

 

CCaattaannzzaarroo,,  DD..,,  MMoooorree,,  HH..  &&  MMaarrsshhaallll,,  TT..  RR..  ((22001100))..  TThhee  iimmppaacctt  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ccuullttuurree  oonn  aattttrraaccttiioonn  

aanndd  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  jjoobb  aapppplliiccaannttss..  JJoouurrnnaall  ooff  PPssyycchhoollooggyy,,  2255,,  664499  ––  666622..    

 

CChhaappmmaann,,  DD..SS..,,  UUggggeerrsslleevv,,  KK..  LL..,,  CCaarroollll,,  SS..  AA..,,  PPiiaasseennttiinn,,  KK..  AA..  &&  JJoonneess,,  DD..  AA..  ((22000055))..  AApppplliiccaanntt  

aattttrraaccttiioonn  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  jjoobb  cchhooiiccee::  AA  mmeettaa--aannaallyyttiicc  rreevviieeww  ooff  tthhee  ccoorrrreellaatteess  ooff  rreeccrruuiittiinngg  oouuttccoommeess..  

JJoouurrnnaall  ooff  AApppplliieedd  PPssyycchhoollooggyy,,  9900,,  992288  ––  994444..  

 

EEaaggllyy,,  AA..  HH..  ((11998877))..  SSeexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ssoocciiaall  bbeehhaavviioouurr::  AA  ssoocciiaall--rroollee  iinntteerrpprreettaattiioonn..  HHiillllssddaallee,,  NNJJ::  

EErrllbbaauumm..    

 

EEcccclleess,,  JJ..  SS..  ((11998877))..  GGeennddeerr--rroolleess  aanndd  wwoommeenn’’ss  aacchhiieevveemmeenntt--rreellaatteedd  ddeecciissiioonnss..  PPssyycchhoollooggyy  ooff  wwoommeenn  

QQuuaarrtteerrllyy,,  1111,,  113355  ––  117711..  

 

EEhhrrhhaarrtt,,  KK..  HH..  &&  ZZiieeggeerrtt,,  JJ..  CC..  ((22000055))..  WWhhyy  aarree  iinnddiivviidduuaallss  aattttrraacctteedd  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnss??  JJoouurrnnaall  ooff  

MMaannaaggeemmeenntt,,  3311,,  990011--991199..    

  

FFrreeeemmaann,,  CC..  ((22000033))..  RReeccrruuiittiinngg  ffoorr  ddiivveerrssiittyy::  SSeexx  ddiiffffeerreenncceess  iinn  uunnddeerrggrraadduuaatteess’’  cchhooiiccee  ooff  ppootteennttiiaall  

eemmppllooyyeerrss..  WWoommeenn  iinn  MMaannaaggeemmeenntt  RReevviieeww,,  1188,,  6688  ––  7766..    
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GGllaassttrraa,,  FF..  JJ..,,  MMeeeerrmmaann,,  MM..,,  VVrriieess,,  SS..  ddee,,  &&  IIJJsssseell,,  MM..  ((22000011))..  DDiivveerrssiittyy  aanndd  ssoocciioo--ccuullttuurraall  nneeggoottiiaattiioonn::  

LLeeaarrnniinngg  pprroocceesssseess  iinn  ppeennaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  iinn  mmeennttaall  hheeaalltthh  ccaarree..  TTiijjddsscchhrriifftt  vvoooorr  AArrbbeeiiddssvvrraaaaggssttuukkkkeenn,,  1177,,  
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oorrggaanniizzaattiioonn  rreeppuuttaattiioonn,,  jjoobb  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrriibbuutteess  aanndd  rreeccrruuiitteerr  bbeehhaavviioouurrss..  JJoouurrnnaall  ooff  vvooccaattiioonnaall  

bbeehhaavviioouurr,,  5522,,  2244  ––  4444..  

   

UUggggeerrsslleevv,,  KK..  LL..,,  FFaassssiinnaa,,  NN..  EE..  &&  KKrraaiicchhyy,,  DD..  ((22001122))..  RReeccrruuiittiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ssttaaggeess::  AA  mmeettaa--aannaallyyttiicc  

tteesstt  ooff  pprreeddiiccttoorrss  ooff  aapppplliiccaanntt  aattttrraaccttiioonn  aatt  ddiiffffeerreenntt  ssttaaggeess  ooff  tthhee  rreeccrruuiittiinngg  pprroocceessss..  PPeerrssoonnnneell  PPssyycchhoollooggyy,,  6655,,  

669977  ––  666600..  

  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  ((22000000))..  RReessoolluuttiioonn  11332255..  RReettrriieevveedd  oonn  JJaannuuaarryy  2277,,  22001133,,  ffrroomm  

hhttttpp::////wwwwww..uunn..oorrgg//eevveennttss//rreess__11332255ee..ppddff..   

 

VVrraannkkeenn,,  RR..  ((22000022))..  SSoolllliicciitteerreenn  nnaaaarr  eeeenn  bbaaaann  bbiijj  ddee  KKoonniinnkklliijjkkee  LLaannddmmaacchhtt  aallss  ggeeppllaanndd  ggeeddrraagg..  

GGeeddrraaggsswweetteennsscchhaappppeenn,,  0011--1199..  

 

VVrriieess,,  JJ..  GG..  DDee..  ((22000099))..  AAccttiieeppllaann  ddiivveerrssiitteeiitt  DDeeffeennssiiee  22000099  ––  22001122..  RReettrriieevveedd  oonn  FFeebbrruuaarryy  1100,,  22001133,,  

ffrroomm  hhttttpp::////wwwwww..rriijjkkssoovveerrhheeiidd..nnll//ddooccuummeenntteenn--eenn--ppuubblliiccaattiieess//kkaammeerrssttuukkkkeenn//22000099//0011//2211//--aaccttiieeppllaann--ddiivveerrssiitteeiitt--

ddeeffeennssiiee--22000099--22001122..hhttmmll..      

 

VVrroooomm,,  VV..  HH..  ((11996644))..  WWoorrkk  aanndd  mmoottiivvaattiioonn..  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  UUnniitteedd  SSttaatteess::  JJoosssseeyy--BBaassss..    

 

WWiilllliiaamm,,  JJ..  EE..  &&  BBeesstt,,  DD..  LL..  ((11999900))..  SSeexx  aanndd  ppssyycchhee::  GGeennddeerr  aanndd  sseellff  vviieewweedd  ccrroossss--ccuullttuurraallllyy..  NNeewwbbuurryy  

PPaarrkk,,  CCaalliiffoorrnniiaa::  SSaaggee..  

 

WWiilllliiaammss..  MM..  LL..  &&  BBaauueerr,,  TT..  NN..  ((11999944))..    TThhee  eeffffeecctt  ooff  aa  mmaannaaggiinngg  ddiivveerrssiittyy  ppoolliiccyy  oonn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrraaccttiivveenneessss..  GGrroouupp  &&  OOrrggaanniizzaattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt,,  1199,,  229955  ––  330088..    

 

WWoooodd,,  DD..  JJ..  ((11999911))..  CCoorrppoorraattee  ssoocciiaall  ppeerrffoorrmmaannccee  rreevviissiitteedd..  AAccaaddeemmyy  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  RReevviieeww,,  1166,,  669911  

––  771188..  
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AAppppeennddiixx  11::  JJoobb  aattttrriibbuutteess  lliinnkkeedd  ttoo  ddiimmeennssiioonnss  ooff  mmaassccuulliinniittyy  aanndd  ffeemmiinniinniittyy    

SSoouurrccee::  KKoonnrraadd  ((22000000))..  
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AAppppeennddiixx  22::  PPrree--ddaayy  ssuurrvveeyy  

  

  

  

  

BBeessttee  bbeezzooeekkeerr  vvaann  ddee  iinnffooddaagg!!  
  
  

WWiijj,,  aallss  aaffddeelliinngg  WWeerrvviinngg  eenn  SSeelleeccttiiee  vvaann  DDeeffeennssiiee,,  wwiilllleenn  ggrraaaagg  wweetteenn  wwaatt  jjiijj  bbeellaannggrriijjkk  vviinnddtt  iinn  eeeenn  bbaaaann  eenn    

hhooee  jjee  tteeggeenn  DDeeffeennssiiee  aallss  wweerrkkggeevveerr  aaaannkkiijjkktt..  DDiitt  iiss  bbeellaannggrriijjkk  oommddaatt  wwiijj,,  wwaannnneeeerr  wwiijj  wweetteenn  wwaatt  jjuulllliiee  wwiilllleenn,,  

kkuunnnneenn  oonnddeerrzzooeekkeenn  hhooee  wwiijj  DDeeffeennssiiee  nnoogg  aaaannttrreekkkkeelliijjkkeerr  kkuunnnneenn  mmaakkeenn  aallss  wweerrkkggeevveerr..  DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  hheett  

bbeellaannggrriijjkk  oomm  ttee  wweetteenn  iinn  hhooeevveerrrree  ddee  iinnffooddaagg,,  wwaaaarr  jjee  nnuu  aaaannwweezziigg  bbeenntt,,  jjoouuww  bbeeeellddvvoorrmmiinngg  vvaann  DDeeffeennssiiee  aallss  

wweerrkkggeevveerr  bbeeïïnnvvllooeeddtt..  

  

OOmm  eerraacchhtteerr  ttee  kkoommeenn  wwaatt  jjiijj  bbeellaannggrriijjkk  vviinnddtt  iinn  eeeenn  bbaaaann  eenn  iinn  hhooeevveerrrree  jjiijj  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  DDeeffeennssiiee  ddiitt  kkaann  

bbiieeddeenn  hheebbbbeenn  wwee  eeeenn  vvrraaggeennlliijjsstt  oonnttwwiikkkkeelldd..  DDee  vvrraaggeennlliijjsstt  bbeessttaaaatt  uuiitt  55  oonnddeerrddeelleenn,,  ttwweeee  wwaatt  llaannggeerree  eenn  ddrriiee  

kkoorrttee..  HHeett  iinnvvuulllleenn  dduuuurrtt  oonnggeevveeeerr  1100  áá  1155  mmiinnuutteenn..  HHeett  iiss  bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  jjee  ddee  vvrraaggeennlliijjsstt  zzeellff  iinnvvuulltt  zzooddaatt  wwee  

eeeenn  dduuiiddeelliijjkk  bbeeeelldd  kkrriijjggeenn  vvaann  wwaatt  jjiijj  bbeellaannggrriijjkk  vviinnddtt  eenn  vveerrwwaacchhtt,,  eenn  nniieett  jjee  oouuddeerr,,  vvrriieenndd  ooff  iieemmaanndd  aannddeerrss  ddiiee  

jjee  eevveennttuueeeell  hheebbtt  mmeeeeggeennoommeenn..  HHeett  nnuummmmeerr  wwaatt  bbiijj  ddiitt  ffoorrmmuulliieerr  iiss  ggeevvooeeggdd  iiss  jjoouuww  rreeffeerreennttiieennuummmmeerr..  DDeezzee  

mmooeett  jjee  iinnvvuulllleenn  eenn  bbeewwaarreenn  ttoott  hheett  eeiinnddee  vvaann  ddee  ddaagg..  

  

HHeett  vveerrwweerrkkeenn  vvaann  jjoouu  ggeeggeevveennss  ggeebbeeuurrtt  vvoolllleeddiigg  aannoonniieemm..  NNiieemmaanndd,,  dduuss  ooookk  nniieett  eeeenn  ttooeekkoommssttiiggee  sseelleecctteeuurr,,  

kkaann  ddee  ddoooorr  jjoouu  iinnggeevvuullddee  ggeeggeevveennss  iinnzziieenn..  OOmm  ddeezzee  aannoonniimmiitteeiitt  ttee  wwaaaarrbboorrggeenn  wwoorrddtt  hheett  oonnddeerrzzooeekk  

uuiittggeevvooeerrdd  ddoooorr  ttwweeee  eexxtteerrnnee  mmeeddeewweerrkkeerrss;;  EEllsskkee  vvaann  EErrkkeelleennss  eenn  AAnnnnaabbeellllee  LLuuiijjtteenn..  ZZiijj  zziijjnn  rreessppeeccttiieevveelliijjkk  

vveerrbboonnddeenn  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  UUttrreecchhtt  eenn  ddee  CChhrriisstteelliijjkkee  HHooggeesscchhooooll  WWiinnddeesshheeiimm  eenn  zzuulllleenn  ddee  ggeeggeevveennss  

vveerrwweerrkkeenn..  MMoocchhtt  jjee  vvrraaggeenn  hheebbbbeenn  oovveerr  hheett  oonnddeerrzzooeekk  ooff  ddee  vvrraaggeennlliijjsstt  ddaann  kkuunn  jjee  EEllsskkee  ooff  AAnnnneebbeellllee  hhiieerroovveerr  

aaaannsspprreekkeenn..    ZZee  zziijjnn  ttee  hheerrkkeennnneenn  aaaann  hhuunn  bbaaddggee  mmeett  ‘‘OOnnddeerrzzooeekkeerr  IInnffooddaagg’’  eerroopp..    

  

WWiijj  wwiilllleenn  jjee  bbiijj  vvoooorrbbaaaatt  bbeeddaannkkeenn  vvoooorr  hheett  iinnvvuulllleenn  vvaann  ddee  vvrraaggeennlliijjsstt  wwaaaarrmmeeee  jjee  jjeezzeellff  eenn  ooookk  aannddeerree  

ggeeïïnntteerreesssseeeerrddeenn  iinn  eeeenn  bbaaaann  bbiijj  DDeeffeennssiiee  hheellpptt..  AAaann  hheett  eeiinnddee  vvaann  ddee  ddaagg  oonnttvvaanngg  jjee,,  nnaa  jjee  mmeeddeewweerrkkiinngg  aaaann  

ddiitt  oonnddeerrzzooeekk,,  eeeenn  mmooooii  pprreesseennttjjee..  

  

NNaammeennss  ddee  ddiirreecctteeuurr  DDiieennsstteenncceennttrruumm  WWeerrvviinngg  eenn  SSeelleeccttiiee,,    

  
  

KKoolloonneell  RR..  JJ..  FF..  BBeerrggmmaann  
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AAcchhtteerrggrroonnddggeeggeevveennss  

GGrraaaagg  aaaannkkrruuiisseenn  wwaatt  vvaann  ttooeeppaassssiinngg  iiss..  SSlleecchhttss  éééénn  hhookkjjee  ppeerr  vvrraaaagg..  

  

  

WWaatt  iiss  jjee  ggeessllaacchhtt??      MMaann      RReeffeerreennttiieennuummmmeerr……………………………………………………………………....  

          VVrroouuww  

          

WWaatt  iiss  jjee  lleeeeffttiijjdd??      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  

PPrriimmaaiirree  ddaaggeelliijjkkssee  aaccttiivviitteeiitt??    SScchhoooollggaaaanndd  //  SSttuuddeenntt  

          WWeerrkkeenndd  

          NNiieett  wweerrkkzzaaaamm  //  nniieett  ssttuuddeerreenndd  

          AAnnddeerrss,,  nnaammeelliijjkk………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

IInnddiieenn  jjee  sscchhoooollggaaaanndd//      MMaavvoo      MMiiddddeellbbaaaarr  BBeerrooeeppssoonnddeerrwwiijjss    ((MMBBOO))  

ssttuuddeerreenndd  bbeenntt  wweellkk      HHaavvoo      HHooggeerr  BBeerrooeeppssoonnddeerrwwiijjss  ((HHBBOO))  

oopplleeiiddiinnggssnniivveeaauu  vvoollgg  jjee??      VVWWOO      UUnniivveerrssiittaaiirr  oonnddeerrwwiijjss  

          AAnnddeerrss,,  nnaammeelliijjkk…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

RReeddeenn  bbeezzooeekk  iinnffooddaagg??    IIkk  hheebb  aall  ggeessoolllliicciitteeeerrdd  bbiijj  DDeeffeennssiiee  eenn  ggeebbrruuiikk  ddee  iinnffooddaagg  vvoooorr  eexxttrraa  

bbeeeellddvvoorrmmiinngg..  

          IIkk  oovveerrwweeeegg  ttee  ssoolllliicciitteerreenn  bbiijj  DDeeffeennssiiee..  

          IIkk  wwiill  ssoolllliicciitteerreenn  bbiijj  DDeeffeennssiiee  mmaaaarr  wweeeett  nnoogg  nniieett  bbiijj  wweellkk      

                                      KKrriijjggssmmaacchhttddeeeell..  

  IIkk  wwiill  ssoolllliicciitteerreenn  bbiijj  DDeeffeennssiiee  mmaaaarr  wweeeett  nnoogg  nniieett  vvoooorr  wweellkkee  ffuunnccttiiee..  

          IIkk  mmooeett  vvaann  sscchhooooll  vveerrpplliicchhtt  nnaaaarr  vvoooorrlliicchhttiinnggeenn..  

          

NNaaaarr  wweellkk  ooppeerraattiioonneeeell        LLaannddmmaacchhtt    LLuucchhttmmaacchhtt      MMaarriinnee                  MMaarreecchhaauusssseeee  

ccoommmmaannddoo  ggaaaatt  jjee  vvoooorrkkeeuurr  

hheett  sstteerrkksstt  uuiitt??  

  

IInn  wweellkkee  ffuunnccttiiee  bbeenn  jjee  hheett  LLaannddmmaacchhtt  LLuucchhttmmaacchhtt    MMaarriinnee    MMaarreecchhaauusssseeee  

mmeeeesstt  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd??  ((éééénn          OOppeerraattiioonneeeell    VVlliieeggeerr                    ZZeeeeddiieennsstt    TTeeaammlleeiiddeerr  

aannttwwoooorrdd  aaaannkkrruuiisseenn))      LLooggiissttiieekk    AAllggeemmeeeenn      TTeecchhnniieekk    AAnnddeerrss                                              

    TTeecchhnniieekk      LLuucchhttvveerrkkeeeerrsslleeiiddeerr    AAddmmiinniissttrraattiiee  

            AAnnddeerrss    AAnnddeerrss      MMaarriinniieerrss  

                    AAnnddeerrss  
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PPoosstt--ddaayy  ssuurrvveeyy  

  
  

  

  

  

  

GGooeeddeemmiiddddaagg!!  

  

  

  

  

WWee  hhooppeenn  ddaatt  jjee  eerrgg  hheebbtt  ggeennootteenn  vvaann  ddee  iinnffooddaagg  eenn  uuiitteerraaaarrdd  ddaatt  jjee  eeeenn  dduuiiddeelliijjkkeerr  bbeeeelldd  hheebbtt  

ggeekkrreeggeenn    vvaann  wwaatt  DDeeffeennssiiee  jjoouu  ttee  bbiieeddeenn  hheeeefftt..  

  

ZZooaallss  aaffggeesspprrookkeenn  iiss  hhiieerr  ddee  ttwweeeeddee  ((kkoorrttee))  vvrraaggeennlliijjsstt..  HHiijj  bbeessttaaaatt  uuiitt  44  oonnddeerrddeelleenn,,  éééénn  iieettss  llaannggeerree  

eenn  ddrriiee  kkoorrttee..  WWaannnneeeerr  jjee  kkllaaaarr  bbeenntt  mmaagg  jjee  ddee  vvrraaggeennlliijjsstt  iinnlleevveerreenn  bbiijj  EEllsskkee  vvaann  EErrkkeelleennss  eenn//ooff  

AAnnnnaabbeellllee  LLuuiijjtteenn..  VVeerrggeeeett  nniieett  jjee  rreeffeerreennttiieennuummmmeerr  ddiiee  jjee  vvaannoocchhtteenndd  hheebbtt  ggeekkrreeggeenn  iinn  ttee  vvuulllleenn  oopp  

ddiitt  ffoorrmmuulliieerr..  

  

  
AAllvvaasstt  bbeeddaannkktt  vvoooorr  jjee  mmeeddeewweerrkkiinngg..  
NNaammeennss  ddee  ddiirreecctteeuurr  DDiieennsstteenncceennttrruumm  WWeerrvviinngg  eenn  SSeelleeccttiiee,,    

  
  

KKoolloonneell  RR..  JJ..  FF..  BBeerrggmmaann  
  
  

  

  

  

  

RReeffeerreennttiieennuummmmeerr::………………………………………………………………..  
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AAppppeennddiixx  33::  OOvveerrvviieeww  ttooppiicc--lliisstt  iinntteerrvviieewwss  
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AAppppeennddiixx  44: OOvveerrvviieeww  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss,,  iitteemmss  aanndd  oorriiggiinnaall  ssuurrvveeyyss  oouutt  ooff  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  oobbttaaiinneedd  

  

TThheeoorreettiiccaall  ccoonncceepptt  SSccaallee  SSuubb--aassppeeccttss  IItteemmss  SSoouurrccee  

IInnssttrruummeennttaall  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrriibbuutteess  

WWoorrkkiinngg  

CCoonnddiittiioonnss  

SSaallaarryy  

  
VVDD11vv11,,  VVDD22vv11,,  

NNDD22vv11  

CCaabbllee  &&  JJuuddggee  

((11999966))  

CCaassppeerr  ((22000044))  

JJoobb  SSeeccuurriittyy  

  
VVDD11vv22,,  VVDD22vv22,,  

NNDD22vv22  LLiieevveennss  ((22000055))  

CCaarrrriieerr  

ooppppoorrttuunniittiieess  
VVDD11vv33,,  VVDD22vv33,,  

NNDD22vv33  LLiieevveennss  ((22000055))  

AArrmmyy  AAttttrriibbuutteess  

WWoorrkkiinngg  AAbbrrooaadd  
VVDD11vv1100,,  VVDD22vv1100..  

NNDD22vv1100  

LLiieevveennss  ((22000055))  

HHiieerraarrcchhiiccaall  sseettttiinngg  
VVDD11vv1199,,  VVDD22vv1199,,  

NNDD22vv1199  

MMaarrcchhiinngg  
VVDD11vv0011,,  VVDD22vv0011,,  

NNDD22vv0011  

UUnniiffoorrmm  
VVDD11vv0022,,  VVDD22vv0022,,  

NNDD22vv0022  

WWeeaappoonnss  
VVDD11vv0033,,  VVDD22vv0033,,  

NNDD22vv0033  

BBiivvoouuaacc  
VVDD11vv0044,,  VVDD22vv0044,,  

NNDD22vv0044  

MMiissssiioonn  
VVDD11vv0055,,  VVDD22vv0055,,  

NNDD22vv0055  

AAuuttoonnoommyy  

IInntteelllleeccttuuaall  

CChhaalllleennggee  
VVDD11vv66,,  VVDD22vv66,,  

NNDD22vv66  

LLiieevveennss  ((22001111))  
PPaarrttiicciippaattee  iinn  

ddeecciissiioonnss  
VVDD11vv88,,  VVDD22vv88,,  

NNDD22vv88  

HHaavviinngg  aa  lleeaaddeerrsshhiipp  

ppoossiittiioonn  
VVDD11vv99,,  VVDD22vv99,,  

NNDD22vv99  

CChhaalllleennggee  

MMeennttaall  
VVDD11vv44  ,,  VVDD22vv44  

,,  NNDD22vv44  
JJoobb  DDiimmeennssiioonn  

SSccaallee  ((11997755))                      

&&  

BBeeuurrss  ((22001100))  
PPhhyyssiiccaall  

VVDD11vv55,,  VVDD22vv55,,  

NNDD22vv55  

WWoorrkk--ffaammiillyy  

aarrrraannggeemmeennttss  

PPaarrttttiimmee  

  

VVDD11vv1133,,  

VVDD22vv1133,,  

NNDD22vv1133  

TTuurrbbaann  eett  aall..  

((11999988))  

SSaakkss  ((11999944))  

PPaaiidd  lleeaavvee  

  

VVDD11vv1122,,  

VVDD22vv1122,,  

NNDD22vv1122  

FFlleexx  wwoorrkkiinngg  

  

VVDD11vv1111,,  

VVDD22vv1111,,  

NNDD22vv1111  

CCoommbbiinniinngg  wwoorrkk  

wwiitthh  pprriivvaattee  lliiffee  

VVDD11vv1144,,  

VVDD22vv1144,,  

NNDD22vv1144  

SSeellff  ccoonnttrrooll  oovveerr  

wwoorrkkiinngg  sscceedduuaall  

VVDD11vv88,,    

VVDD22vv88,,    

NNDD22vv88  

CCoommmmuuttiinngg  
VVDD11vv1155,,  

VVDD22vv1155,,  

NNDD22vv1155  

TTeeaammwwoorrkk  TTeeaammwwoorrkk  
VVDD11vv1166,,  

VVDD22vv1166,,  

NNDD22vv1166  

LLiieevveennss  ((22001111))  

RRaauu  &&  HHyyllaanndd  

((22000066))  

TTaasskk  vvaarriiaattyy  FFlluuccttuuaattiioonn  iinn  ttaasskkss  
VVDD11vv1177  ,,  

VVDD22vv1177  ,,  

NNDD22vv1177  
BBeeuurrss  ((22001100))  

FFuunnccttiioonn  VVaarriiaattyy  
FFlluuccttuuaattiioonn  iinn  

ffuunnccttiioonnss  

VVDD11vv1188,,  

VVDD22vv1188  ,,  

NNDD22vv1188  
BBeeuurrss  ((22001100))  
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SSyymmbboolliicc  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrriibbuutteess  

AAllttrruuiissmm  
PPoossiittiivveellyy  aaffffeeccttiinngg  

wweellll--bbeeiinngg  ooff  ootthheerrss  

VVDD11vv2200,,  

VVDD22vv2200,,  

NNDD22vv2200  
AAvveerryy  ((22000044))  

DDiivveerrssiittyy  

CCaarreeeerrcchhaanncceess  ffoorr  

wwoommeenn  VVDD11vv2211  &&  2222,,  

VVDD22vv2211  &&  2222  

NNDD22vv2211  &&  2222,,  

WWiilllliiaammss  ((11999944))  

AAvveerryy  ((22000044))  IImmppoorrttaannccee  qquuaalliittyy  

aabboovvee  ggeennddeerr  

SSeellff--eeffffiiccaaccyy  
  PPhhyyssiiccaall  

VVDD33vv11,,22,,33,,55  

NNDD33vv11,,22,,33,,55  
VVrraannkkeenn  ((22000022))  

  PPssyycchhoollooggiiccaall  
VVDD33vv44,,66,,77,,88  

NNDD33vv44,,66,,77,,88  

SSoocciiaall  NNoorrmmss    

IImmppoorrttaannccee  ssoocciiaall  

eennvviirroonnmmeenntt  VVDD44vv11  tt//mm  99,,  

NNDD44vv11  
VVrraannkkeenn  ((22000022))  

OOppiinniioonn  ssoocciiaall  

eennvviirroonnmmeenntt  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  

aattttrraaccttiivveenneessss  
  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  

AAttttrraaccttiivveenneessss  
VVDD55vv11  tt//mm  77  

NNDD55vv11  tt//mm  77  

KKrroouussttaalliiss  

((22000099))  
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AAppppeennddiixx  55:  CCoorrrreellaattiioonn--mmaattrriixx  bbeettwweeeenn  ffiitt--ssccoorree  ooff  aattttrriibbuutteess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aattttrraaccttiivveenneessss    

 

AAttttrriibbuuttee  IItteemm  
OOrrggaanniizzaattiioonnaall  

AAttttrraaccttiivveenneessss  
αα  

DDiivveerrssiittyy  

--..337755****  

CCaarreeeerr  OOppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  

wwoommeenn  
--..442200  ..000000******  

IImmppoorrttaannccee  ooff  sskkiillllss  aabboovvee  

sseexx  
--..221188  ..005511  

AAllttrruuiissmm  

--..220066  
AAllttrruuiissmm  --..220066  ..006655  

WWoorrkk--LLiiffee  BBaallaannccee  

--..002255  

CChhaarrggee  ooff  wwoorrkk  rraattee  --..002299  ..779999  

FFlleexx--wwoorrkkiinngg  --..008877  ..551166  

PPaaiidd  LLeeaavvee  --..113322  ..224499  

PPaarrtt--ttiimmee  ..002277  ..882200  

CCoommbbiinniinngg  wwoorrkk--lliiffee  --..004455  ..669988  

CCoommmmuuttiinngg  ..114499  ..119999  

AAuuttoonnoommyy  

..220099  

IInntteelllleeccttuuaall  CChhaalllleennggee  ..003399  ..773322  

CCooooppeerraattee  iinn  ddeecciissiioonn--

mmaakkiinngg  
..227733  ..001166**  

LLeeaaddeerrsshhiipp  ..112255  ..334477  

WWoorrkkiinngg  CCoonnddiittiioonnss  

..003311  
SSaallaarryy  ..003311  ..778899  

****pp  ==  ..0011  

******pp  ==  ..000011 
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AAppppeennddiixx  66:  MMooddeell  SSuummmmaarryy,,  CCoolllliinneeaarriittyy  DDiiaaggnnoossttiiccss  &&  RReessiidduuaall  SSttaattiissttiiccss  ooff  MMuullttiippllee  

RReeggrreessssiioonn  FFiitt  VVaarriiaabblleess  

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,778
a
 ,605 ,503 ,36810 ,605 5,953 9 35 ,000 

a. Predictors: (Constant), ItemVoorNaIntellectualchallenge, ItemVoorNaPArrtime, ItemVoorNaKansenVrouwen, 

ItemVoorNaSalary, ItemVoorNaDecision, ItemVoorNaVerlof, ItemVoorNaBelangGeslacht, ItemVoorNaAltruism, 

ItemVoorNaLeiderschap 

b. Dependent Variable: VoorNaOrganiAttractivenss 

  

M

o

d

el 

Dim

ensi

on 

Variance Proportions 

(Co

nst

ant) 

ItemVoorNa

KansenVrou

wen 

ItemVoorNa

BelangGesl

acht 

ItemVoo

rNaAltrui

sm 

ItemVo

orNaVe

rlof 

ItemVoo

rNaPArrt

ime 

ItemVoorN

aLeidersc

hap 

ItemVo

orNaSa

lary 

ItemVoo

rNaDeci

sion 

ItemVoorNaInt

ellectualchalle

nge 

1 

1 ,04 ,00 ,00 ,00 ,01 ,01 ,03 ,03 ,03 ,04 

2 ,02 ,09 ,07 ,03 ,03 ,03 ,01 ,03 ,02 ,01 

3 ,00 ,03 ,00 ,18 ,11 ,11 ,00 ,00 ,01 ,03 

4 ,00 ,00 ,48 ,03 ,03 ,04 ,01 ,02 ,02 ,14 

5 ,05 ,17 ,01 ,00 ,21 ,02 ,01 ,34 ,00 ,07 

6 ,00 ,03 ,08 ,01 ,14 ,48 ,00 ,20 ,00 ,13 

7 ,22 ,29 ,02 ,02 ,15 ,17 ,00 ,05 ,08 ,05 

8 ,07 ,01 ,13 ,24 ,05 ,10 ,01 ,17 ,05 ,45 

9 ,57 ,31 ,18 ,45 ,17 ,02 ,01 ,17 ,01 ,01 

10 ,02 ,08 ,03 ,03 ,09 ,02 ,91 ,00 ,78 ,08 
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AAppppeennddiixx  77::  MMooddeell  SSuummmmaarryy,,  CCoolllliinneeaarriittyy  DDiiaaggnnoossttiiccss  &&  RReessiidduuaall  SSttaattiissttiiccss  ooff  MMuullttiippllee  

RReeggrreessssiioonn  TToottaall  MMooddeell  

 

Model Summary
d
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,554
a
 ,307 ,202 ,63762 ,307 2,919 10 66 ,004 

2 ,716
b
 ,512 ,421 ,54313 ,206 13,482 2 64 ,000 

3 ,726
c
 ,528 ,430 ,53866 ,015 2,065 1 63 ,156 

a. Predictors: (Constant), ExpectationFunctionVariaty, ExpectationPostWorkingConditions, ExpectationTeamwork, 

ExpectationPostDiversity, ExpectationPostTaskVariaty, ExpectationPostWorkLifeBalance, ExpectationAltruism, 

ExpectationPostChallenge, ExpectationPostArmyAttributes, ExpectationPostIntellectualAutonomy 

b. Predictors: (Constant), ExpectationFunctionVariaty, ExpectationPostWorkingConditions, ExpectationTeamwork, 

ExpectationPostDiversity, ExpectationPostTaskVariaty, ExpectationPostWorkLifeBalance, ExpectationAltruism, 

ExpectationPostChallenge, ExpectationPostArmyAttributes, ExpectationPostIntellectualAutonomy, PostelfEfficacyPhysical, 

PostSelfEfficacyPsychological 

c. Predictors: (Constant), ExpectationFunctionVariaty, ExpectationPostWorkingConditions, ExpectationTeamwork, 

ExpectationPostDiversity, ExpectationPostTaskVariaty, ExpectationPostWorkLifeBalance, ExpectationAltruism, 

ExpectationPostChallenge, ExpectationPostArmyAttributes, ExpectationPostIntellectualAutonomy, PostelfEfficacyPhysical, 

PostSelfEfficacyPsychological, PostOpinionSocialEnvironment 
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 Dim

ensi

on 

Variance Proportions 

(Co

nsta

nt) 

Expe

ctatio

nPos

tWor

king

Cond

itions 

Expectati

onPostAr

myAttrib

utes 

Expectatio

nPostIntell

ectualAuto

nomy 

Expect

ationPo

stChall

enge 

Expectati

onPostW

orkLifeBal

ance 

Expect

ationP

ostDiv

ersity 

Expe

ctatio

nAltr

uism 

Expec

tation

Team

work 

Expecta

tionPost

TaskVar

iaty 

Expecta

tionFun

ctionVa

riaty 

Postel

fEffica

cyPhy

sical 

PostSelf

Efficacy

Psychol

ogical 

PostOpin

ionSocial

Environ

ment 

1 

1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00    

2 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,05 ,00 ,01 ,00 ,00 ,55    

3 ,00 ,00 ,01 ,01 ,00 ,06 ,67 ,03 ,00 ,00 ,04    

4 ,00 ,03 ,01 ,00 ,01 ,35 ,11 ,18 ,00 ,00 ,11    

5 ,00 ,02 ,02 ,02 ,00 ,26 ,07 ,35 ,00 ,00 ,11    

6 ,00 ,19 ,02 ,00 ,02 ,00 ,10 ,17 ,02 ,33 ,00    

7 ,00 ,49 ,00 ,01 ,00 ,00 ,01 ,26 ,05 ,36 ,00    

8 ,00 ,00 ,53 ,22 ,08 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,06    

9 ,00 ,11 ,19 ,34 ,01 ,06 ,02 ,01 ,53 ,15 ,01    

10 ,01 ,00 ,00 ,38 ,80 ,10 ,00 ,00 ,30 ,00 ,03    

11 ,98 ,14 ,22 ,01 ,09 ,13 ,02 ,00 ,09 ,14 ,08    

2 

1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00  

2 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,05 ,00 ,01 ,00 ,00 ,53 ,00 ,00  

3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,06 ,39 ,06 ,00 ,01 ,04 ,02 ,02  

4 ,00 ,02 ,02 ,02 ,01 ,03 ,34 ,08 ,01 ,01 ,00 ,01 ,01  

5 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,55 ,06 ,02 ,00 ,00 ,23 ,01 ,00  

6 ,00 ,06 ,04 ,00 ,00 ,00 ,09 ,23 ,00 ,15 ,00 ,08 ,07  

7 ,00 ,14 ,00 ,01 ,02 ,00 ,05 ,43 ,01 ,15 ,00 ,04 ,01  

8 ,00 ,44 ,06 ,00 ,02 ,00 ,02 ,09 ,06 ,28 ,01 ,03 ,00  

9 ,00 ,04 ,35 ,30 ,04 ,00 ,02 ,04 ,06 ,01 ,10 ,01 ,11  

10 ,00 ,01 ,05 ,00 ,02 ,02 ,00 ,00 ,02 ,00 ,00 ,79 ,56  

11 ,01 ,21 ,34 ,26 ,01 ,06 ,01 ,01 ,39 ,19 ,00 ,00 ,10  

12 ,00 ,01 ,01 ,36 ,79 ,09 ,00 ,00 ,31 ,00 ,04 ,00 ,00  

13 ,98 ,06 ,12 ,02 ,09 ,13 ,02 ,02 ,12 ,20 ,05 ,01 ,12  

3 

1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,07 ,00 ,01 ,00 ,00 ,47 ,00 ,00 ,01 

3 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,03 ,09 ,03 ,00 ,00 ,08 ,01 ,01 ,12 

4 ,00 ,01 ,01 ,01 ,01 ,00 ,62 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,03 

5 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,53 ,05 ,02 ,00 ,01 ,22 ,01 ,00 ,00 

6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,05 ,08 ,25 ,00 ,09 ,02 ,01 ,02 ,30 

7 ,00 ,03 ,04 ,00 ,00 ,00 ,05 ,42 ,00 ,07 ,00 ,09 ,06 ,01 

8 ,00 ,45 ,01 ,01 ,01 ,02 ,05 ,14 ,01 ,04 ,01 ,03 ,01 ,25 

9 ,00 ,21 ,07 ,01 ,03 ,00 ,01 ,07 ,10 ,31 ,02 ,04 ,00 ,08 
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10 ,00 ,03 ,33 ,29 ,03 ,00 ,02 ,04 ,08 ,02 ,09 ,01 ,11 ,00 

11 ,00 ,00 ,04 ,00 ,02 ,02 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,77 ,53 ,00 

12 ,01 ,18 ,34 ,34 ,04 ,11 ,01 ,00 ,26 ,20 ,00 ,00 ,09 ,02 

13 ,00 ,01 ,05 ,29 ,82 ,03 ,00 ,00 ,36 ,01 ,02 ,02 ,01 ,11 

14 ,98 ,07 ,09 ,01 ,03 ,12 ,02 ,01 ,18 ,26 ,06 ,00 ,15 ,06 

 

d. Dependent Variable: PostOrganizationalAttractiveness 
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