
Hoofstuk 5 

METODE VAN ONDERSOEK 

5.1 lnleiding 

In die voorafgaande hoofstukke is die rasionaal vir die keuring van universiteitstudente 

uiteengesit (hoofstuk 2), en keuringsmodelle, keuringsproblematiek en billike keuring 

(hoofstuk 3) is toegelig. In hoofstuk 4 is 'n oorsig gebied van faktore wat akademiese 

prestasie be"invloed. Besondere aandag is geskenk aan die invloed van kognitiewe, nie

kognitiewe en omgewingsfaktore op akademiese prestasie op universiteitsvlak. 

Met die literatuurstudie as onderbou word die metode van ondersoek in hierdie hoofstuk 

beskryf. In paragraaf 5.2 word die doel van die empiriese ondersoek gestel, gevolg deur 

'n stapsgewyse uiteensetting van die beplande prosedure van die ondersoek (paragraaf 

5.3). Die proefpersone (populasie en steekproef) asook die veranderlikes en meetinstru

mente wat in die ondersoek betrek is, word onderskeidelik in paragrawe 5.4, 5.5 en 5.6 

aangetoon. Die hoofstuk word afgesluit met 'n bespreking van die eksperimentele ontwerp 

en statistiese tegnieke wat vir die ontleding van die data gebruik is (paragrawe 5. 7.1 en 

5.7.2). 

5.2 Doel met die empiriese ondersoek 

Die doel met die ondersoek is om 'n keuringstoets saam te stel wat as toelatings- en 

keuringskriterium vir voornemende eerstejaarstudente in die Fakulteite Regte, Natuur

wetenskappe en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe by die PU vir CHO aangewend 

kan word. 

5.3 Prosedure van die empiriese ondersoek 

Aile voltydse voorgraadse nuwelingstudente le jaarliks tydens die Ontvangs- en Bekend

stellingsweek, die eerste week na aankoms op die kampus, 'n reeks psigometriese toetse 

af. Die Afdeling Studentevoorligtingsdiens aan die PU vir CHO is verantwoordelik vir die 

samestelling en afneem van die psigometriese toetsbattery . Die psigometriese toetse 

word deur die RGN nagesien en die data op magneetband en/of rekenaardisket beskik

baar gestel. 
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Vir die doel van die empiriese ondersoek is die psigometriese en akademiese data van 

voltydse voorgraadse studente, met behulp van Microsoft ACCESS-programmatuur in 'n 

elektroniese databasis saamgevoeg. Die akademiese data is deurlopend op datum ge

hou. 

Volledige datastelle van drie jaargroepe/ -kohorte, te wete 1988, 1989 en 19901 van die 

Fakulteite Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regte en Natuurwetenskappe wat 

vir die doel van hierdie studie benodig is, is elektronies met behulp van SQL-navrae 

(Structured Query Language) uit die databasis onttrek. Statistiese ontledings is met Sta

tistica-programmatuur2 uitgevoer en word in paragraaf 5.7.2 bespreek. 

5.4 Die studiepopulasie 

Tydens die beplanningsfase van die studie is besluit om in stede van 'n steekproef eerder 

te poog om soveel moontlik proefpersone by die ondersoek te betrek wat in die studie as 

die studiepopulasie beskou kan word. Gevolglik is studente van die Fakulteite Ekono

miese en Bestuurswetenskappe, Regte en Natuurwetenskappe, wat sedert 1988 as 

eerstejaarstudente aan die PU vir CHO geregistreer het en psigometriese toetse afgele 

het, as studiepopulasie geneem. Hierdie populasie verteenwoordig studente uit die 

popula~ie studente in die drie genoemde fakulteite wat in die verlede aan die Universiteit 

geregistreer het en in die toekoms nog sal registreer, wat psigometriese toetse afgele het 

(vergelyk Kotze, 1994:146). 

Die keuse van die besondere studiepopulasie, naamlik studente van die Fakulteite 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regte en Natuurwetenskappe wat gedurende 

1988, 1989 en 1990 as nuweling eerstejaarstudente geregistreer het, word vervolgens 

gemotiveer. 

• Studente in die drie fakulteite aan die PU vir CHO toon oor jare 'n relatief lae 

akademiese produktiwiteit. Akademiese produktiwiteit verwys na die tydperk wat dit 

studente neem om die graad waarvoor hulle geregistreer het, te verwerf (Du Plessis, 

1996:1). Die persentasie studente wat byvoorbeeld as eerstejaars gedurende 1988 vir 

'n betrokke graad geregistreer het en die graad binne die minimum tyd behaal het, 

wissel van 23,2% in die Fakulteit Regte tot 47% en 37,8% onderskeidelik in die 

Fakulteite Natuurwetenskappe en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Du Plessis, 

1 'n Spesifieke Jaarkohort sluit studente in wat gedurende die betrokke jaar as nuweling-eerstejaarstudente geregistreer het en sedertdien 
afgestudeer het. lnligting opgeneem in die datastelle sluit onder andere in: data in verband met skoolprestasie, psigometriese data en die 
volledige akademiese rekords vanaf die eerste studiejaar tot afstudering/graadverwerwing. 

STATISTICA for Windows. (Weergawe 5.1, StatSoft., Inc. 1984-1996. 
StatSoft, Inc, 2300 East 14th Street, Tulsa, OK74104, USA. {email: info@statsoft.com. Web: http//www.statsoft.com}. 
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1996:2). Du Plessis (1996:2) rapporteer verder dat vir die 1988 jaargroep, nagenoeg 

59,2% in die Fakulteit Regte, 29,1% in die Fakulteit Natuurwetenskappe en 35,5% in 

die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, nooit die graad voltooi het 

waarvoor hulle ingeskryf het nie. 

• Die drie jaargroepe, 1988, 1989 en 1990 is spesifiek by die ondersoek betrek, om

dat studente wat in enigeen van die drie jare geregistreer het, reeds afgestudeer 

het. Die volledige akademiese rekord van studente in die drie jaargroepe, vanaf da

tum van eerste registrasie tot graadverwerwing, is gevolglik vir ontleding beskikbaar. 

Voldoende tyd het ook verloop om ten opsigte van die 1990-kohort data van studente 

te versamel wat Ianger as die minimum toegelate tydperk geneem het om hul graad te 

voltooi. 

In hierdie ondersoek word die akademiese data van studente in berekening geneem 

wat twee jaar Ianger as die voorgeskrewe minimum tydperk geneem het vir graadvol

tooiing (minimum + 2 jaar vir driejarige- en minimum + 2 jaar vir vierjarige grade). 

lnsluiting van meer resente jaarkohorte by die ondersoek is gevolglik nie oorweeg nie, 

vanwee onvolledige akademiese data wat dit sou meebring. 

• Die kombinering of samevoeging van drie jaargroepe in die studiepopulasie het 

ten doe I om soveel moontlike proefpersone by die studie te betrek. Hierdeur word 

die risiko omseil om tydens steekproefneming relatief lae getalle proefpersone te be

trek wat as nie-verteenwoordigend ·beskou kan word en derhalwe onbetroubare en 

ongeldige gevolgtrekkings tot gevolg kan he. Tweedens word die effek van moontlike 

onderlinge verskille wat tussen die jaargroepe mag bestaan, uitgeskakel. 

Vir insluiting by die studiepopulasie moes die proefpersone verder aan die volgende ver

eistes voldoen: 

* Geregistreer wees by die Potchefstroomkampus em die volledige battery psigo

metriese toetse afgeh~ het. Omdat verskillende kursusse deur die Fakulteite Natuur

en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe van die Potchefstroom- en Vaaldriehoek

kampus aangebied word, voltydse voorgraadse regstuqie slegs by die Potchefstroom

kampus aangebied word en die psigometriese meetinstrumente wat by die twee kam

pusse gebruik word, verskil, is voltydse voorgraadse nuwelingstudente van die Vaal

driehoekkampus nie by hierdie ondersoek betrek nie. 

Die totale aantal studente in die Fakulteite Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, 

Regte en Natuurwetenskappe by die Potchefstroomkampus wat gedurende die drie-
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jaartydperk nie psigometriese toetse afgele het nie en dus nie by hierdie studie betrek 

kon word nie, is egter weglaatbaar klein. 

* 'n Voltydse voorgraadse nuwelingstudent wees wat gedurende 1988, 1989 of 1990 

in een van die Fakulteite Natuurwetenskappe, Regte of Ekonomiese en Bestuurs

wetenskappe ingeskryf was, met ander woorde, ingeskryf as heeltydse student vir 'n 

voorgraadse graadkursus wat vir die eerste keer aan 'n tersiere inrigting registreer 

(studente wat voorheen by 'n ander universiteit of technikon geregistreer het, is nie by 

die ondersoek betrek nie). 

* Oor 'n volledige akademiese rekord beskik tot en met graadverwerwing of staking 

van studies. Studente wat hul studie staak en nooit 'n graad behaal nie, word binne 

die konteks van hierdie studie as behorende tot die groep akademies onsuksesvolles 

beskou (kyk paragraaf 5.5.2.1.3). 

'n Totaal van 1 807 proefpersone by die Potchefstroomkampus wat gedurende 1988, 

1989 en 1990 as nuweling-eerstejaarstudente in die Fakulteite Ekonomiese en Bestuurs

wetenskappe, Regte en Natuurwetenskappe geregistreer het, is by die ondersoek betrek. 

Elkeen van die proefpersone het aan die bovermelde vereistes vir insluiting by die onder

soekgroep voldoen. 

Die samestelling van die gekose proefpersone volgens fakulteit en geslag word in tabel 

5.1 weergegee. 

Tabel 5.1: Samestelling van die proefpersone wat by die ondersoek betrek is vol
gens fakulteit en geslag 

5.5 Veranderlikes wat in die ondersoek gebruik is 

'5.5.1 Beskrywing van die onafhanklike veranderlikes 

so 

Die onafhanklike veranderlikes wat in die ondersoek ingesluit is, word beperk tot die ver

anderlikes wat in die psigometriese toetsbattery vervat is wat jaarliks tydens die massa-
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psigometriese toetsing van eerstejaarstudente deur die Afdeling · Studentevoor

ligtingsdiens van die PU vir CHO afgeneem word. 

In hierdie studie word van verskeie kognitiewe en nie-kognitiewe onafhanklike ver

anderlikes gebruik gemaak. 

Die kognitiewe veranderlikes sluit onder andere in aanlegte en vorige akademiese 

prestasie. Akademiese prestasie word aangedui deur prestasies behaal in tersaaklike 

matriekvakke en die som van die matriekvakke. Die som van die matriekvakke word uit

gedruk as die SF-totaal en M-telling3. Die omskakelingstabelle waarvolgens die som van 

die matriekvakke bereken is, word in tabel 3.1 aangedui. Die formule verskil van die in 

tabel 3.1 deurdaf punte ook aan G- en H-simbole op die hoergraad toegeken word, nl. 2 

en 1 onderskeidelik (vergelyk Kotze, 1994:29). 

As nie-kognitiewe onafhanklike veranderlikes word onder andere gebruik gemaak van 

belangstelling, komponente van aanpassing en skale betreffende studiegewoontes en -

houdings. 

'n Volledige lys van die onafhanklike veranderlikes wat in die ondersoek ingesluit is, word 

in tabel 5.2 weergegee. In tabel 5.2 word matrieksimbole behaal in Afrikaans, Engels, 

Wiskunde, Natuur- en Skeikunde en Rekeningkunde sowel as die som van die matriek

punte as vorige prestasieveranderlikes aangedui. Die tien aanlegveranderlikes van tien 

subtoetse van die Senior Aanlegtoets4 volg in numeriese· volgorde (SA T1 tot SA T1 0), 

terwyl die belangstellingveranderlikes van die 19-Veld-Belangstellingsvraelys volgens die 

nommers van die velde aangedui word, naamlik VBV1 vir die eerste veld, VBV2 vir die 

tweede veld ensovoorts. Die belangstellingsveranderlikes word opgevolg deur die elf 

aanpassingskomponente van die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhou

dingevraelys, aangedui as PHSF1 tot PHSF11 en 'n gewensdheidskaal (PHSF12). Ta

bel 5.2 word afgesluit deur die sewe veranderlikes van die Opname van Studiege

woontes en -houdings (OSGH1 tot OSGH7). Die aantal onafhanklike veranderlikes wat 

by die studie betrek is, is ses-en-vyftig in totaal. 

3 Die som van numeriese gewigte toegeken aan matrieksimbole of indien meer as ses vakke aangebied, is: die som van simbole behaal in 
Afrikaans en Engels plus die som van die beste vier ander simbole. 

4 Twee subtoetse van die SAT, te wete die subtoetse Koordinasie (subtoets 11) en Skryfspoed (subtoets 12), is weens 'n gebrek aan tyd 
nie gedurende die massa- psigometriese toetsing deur nuwelingstudente afgele nie (vergelyk Kotze, 1994:157). 
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Tabel5.2: 

r 

Onafhank!ike veranderlikes wat in die ondersoek ingesluit is 

Matrieksimbool in Afrikaans 
A1atrieksimbool in Engels 
Afatrieksimbool in Wiskunde 
Matrieksimbool in Natuur- en Skeikunde 
Matrieksimbool in Rekeningkunde 
Som van matriekpunte (Nfatriekprestasie): 

SF-totaal 

Verbale begrip 
Berekeninge 
Woordbou 
Vergelyking 
Patroonvoltooiing 
Figuurreekse 
Ruimtelik 2-D 
Ruimtelik 3-D 
Geheue (Paragraaj) 
Geheue 

Beeldende kunste 
Uitvoerende kunste 
Taal 
Histories 
Diens 
Welsynwerk 
Geselligheid 
Openbare optrede 
Regte 
Kreatiewe denke 
Wetenskap 
Prakties-manlik 
Prakties-vroulik 
Numen·es 
Besigheid 
Klerklik 
Rondreis 
Natuur 
Sport 
Werk-stokperdjie 

Selfoertroue 
Eiewaarde 
Seljbeheer 
Senuweeagtigheid 
Gesondheid 
Gesinsinvloede 
Persoonlike Vryheid 
Sosialiteit-G 
Sosialiteit-S 
Morele inslag 
Fomzele Verhoudinge 
Gewensdheidskaal 

Vermyding van Uitstel 
Werkmetodes 
Studiegewoontes 
Onderwyser-goedkeun·ng 
Aanvaarding van Onderwys 
Studiehoudingse 
Studie-orientasie 
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Die beskrywende statistiek van die verskillende onafhanklike veranderlikes vir die 

· Fakulteite Regte (RTE), Natuurwetenskappe (NWE) en Ekonomiese en Bestuursweten

skappe (EBW) word in Bylae A vervat (tabelle 6.1 tot 6.25). 

Die kognitiewe veranderlikes (vorige prestasie en aanleg) en die nie-kognitiewe ver

anderlikes (belangstelling, aanpassing, studiegewoontes en -houdings) dien as onaf

hanklike veranderlikes in hierdie ondersoek. 

5.5.2 Afhanklike veranderlikes 

Soos in paragraaf 4.2.2 aangedui, skep die daarstelling van 'n kriterium vir akademiese 

prestasie op universiteitsvlak probleme, omdat verskillende prestasievlakke as kriterium 

geneem kan word soos onder andere slaag/druip, oor- of onderprestasie of akademiese 

vordering, om enkeles uit te sonder. 

Tradisioneel word die gemiddelde van punte behaal in die kursuseenhede van 'n 

bepaalde studiejaar (onafhanklike vakpuntgemiddeldes) of die kumulatiewe gemiddelde 

van punte in kursuseenhede wat oor 'n aantal opeenvolgende studiejare behaal word 

(kumulatiewe vakpuntgemiddeldes) in voorspellingstudies gebruik om akademiese 

prestasie van universiteitstudente uit te druk (Van Wyk, 1988:98). 

In hierdie ondersoek word daar nie spesifiek op onafhanklike en/of kumulatiewe vak

puntgemiddeldes gefokus nie, maar eerder op die uitkoms van beide soos gemanifesteer 

in die tydperk wat dit neem om 'n graad te verwerf. Du Plessis (1996:1) gebruik die 

begrip akademiese produktiwiteit ter beskrywing van die tydperk wat dit neem om 'n 

graad te verwerf. Hoe akademiese produktiwiteit dui op 'n relatief hoe persentasie stu

dante wat die graad waarvoor in 'n bepaalde studierigting en/of fakulteit geregistreer is, 

in die minimum toelaatbare tyd suksesvol te voltooi. Lae akademiese produktiwiteit 

daarenteen, dui op 'n relatief lae persentasie studente wat die graad in die minimum tyd 

behaal. 

5.5.2.1 Kategoriee vir universiteitsukses in hierdie ondersoek 

In hierdie studie word drie verskillende kategoriee ge'identifiseer ter inwerkingstelling 

van die kriterium akademiese prestasie. Hierdie drie kategoriee word onderskeidelik 

aangedui as akademies suksesvol, akademies deels suksesvol en akademies onsuk

sesvol. Die geldende uitgangspunt vir kategorisering of groepindeling is graadvol

tooiing in die minimum vereiste tydperk al dan nie. 
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5.5.2.1.1 Groep 1: Voltooi graad in die minimumtyd 

Toedeling aan hierdie groep vereis dat proefpersone in elkeen van die drie fakulteite 

binne die minimum tyd aan die vereistes moet voldoen ter voltooiing van die betrokke 

graad waarvoor geregistreer is. Dit bring mee dat in elkeen van die voorgeskrewe 

en/of gekose kursuseenhede gedurende die studietydperk deurgaans 'n slaagpunt 

van minstens 50% gehandhaaf moes word. lndien 'n proefpersoon moontlik wei een 

of meer semesterkursuseenhede tydens die studietydperk gedruip het, moes aan die 

gestelde minimum van 50% by wyse van hereksamen ensovoorts binne die toegelate 

tydperk voldoen word sender dat die studietydperk enigsins daardeur verleng is. 

Proefpersone in hierdie groep word aangedui as akademies suksesvol. 

5.5.2.1.2 Groep 2: Voltooi graad in Ianger as die minimum tyd 

Proefpersone wat Ianger as die minimum tyd neem ter voldoening aan die vereistes 

van die graad waarvoor hulle geregistreer het, ressorteer onder hierdie groep. Tipies 

sluit dit die proefpersone in wat in een of meer semesterkursuseenhede druip (<50%) 

en die studietydperk noodwendig verleng moet word deurdat nie in die minimum tyd 

aan die gestelde vereistes, naamlik 'n minimum slaagpunt van 50%, voldoen kan 

word nie. Proefpersone w~t moontlik uit eie oorwegings besluit om semesterkur

susse oor 'n Ianger tydperk as die voorgeskrewe minimum tyd te versprei, en nie 

noodwendig as gevolg van druiping nie, ressorteer ook onder hierdie groep. In beide 

hierdie gevalle is die proefpersone se vordering twee jaar Ianger as die vereiste 

minimum tydperk gevolg. Persone wat Ianger geneem het vir graadverwerwing as 

die minimum tydperk + twee jaar, is buite rekening gelaat. 

Hoewel proefpersone in hierdie groep Ianger as die vereiste minimum tyd neem ter 

voldoening aan die vereistes vir graadverwerwing, word hulle nie as akademies suk

sesvol of akademies onsuksesvol gereken nie, maar as deels suksesvol. 

In hierdie studie word proefpersone behorende tot die besondere groep as 

akademies deels suksesvol aangedui. 

.5.2.1.3 · Groep 3: Voltooi nooit die graad 

lnsluiting in hierdie groep behels proefpersone wat nooit die graad verwerf waarvoor 

hulle geregistreer het nie. Tipies sluit dit proefpersone in wat as gevolg van staking 

en/of druiping die Universiteit verlaat het sender om 'n graad te behaal. Hierdie 

groep proefpersone word vir die doel van hierdie studie as akademies onsuksesvol 

beskou (kyk ook voetnota 13 paragraaf 6.3). 
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Die akademiese produktiwiteit van die studiepopulasie (omvang en persentasie per 

kategorie volgens fakulteit) word in Tabelle 5.3 en 5.4 aangetoon. 

Tabel 5.3: Akademiese produktiwiteit van die studiepopulasie volgens fakulteit 

DEELS SUKSESVOL2 85 

ONSUKSESVOL3 

Sleutel: 
1 Voltooi graad in MINIMUM TYD 
2 Voltooi graad in MINIMUM TYD + 2 jaar 
3 Behaal NOOIT 'n graad nie 

Tabel5.4: Akademiese produktiwiteit van die studiepopulasie volgens fakulteit en 
geslag 

SUKSESVOL1 

DEELS 
SUKSESVOL2 

ONSUKSESVOL3 

Sleutel: 
1 Voltooi graad in MINIMUM TYD 
2 Voltooi graad in MINIMUM TYD + 2 jaar 
3 Behaal NOOIT 'n graad nie 
4 Totaal en persentasie van die studiepopulasie per kategorie 
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5.6 Meetinstrumente wat in die ondersoek gebruik is 

Die onderstaande psigometriese toetse is in hierdie studie gebruik. 

5.6.1 Die Senior Aanlegtoets (SAT)S 

5.6.1.1 Doel 

Die Senior Aanlegtoets bestaande uit 12 subtoetse, is opgestel met die doel om 'n 

meting te gee van 'n aantal aanlegte van standerds 8-, 9- en 1 0-leerlinge en van vol

wassenes. Toetstellings behaal in die toets kan ook vir beide voorligting en keur

ingsdoeleindes aangewend word (Smit, 1986: 207; Fouche & Verwey, 1978:2). 

D Toets 1: Verbale begrip (SAT1) 

Die toets vereis dat die verbale materiaal ingesluit by die toets (onder andere let

terreekse, woordanalogiee, letterkodes, woordeskat, rekenkundige en algemene 

redenering) verstaan, logies verwerk en die gestelde probleme opgelos word. 

Hierdie toets meet hoofsaaklik algemene intelligensie (algemene verstandsfaktor, 

G) wat omskryf word as die algemene peil van kognitiewe funksionering (Smit, 

1986:208; Fouche & Verwey, 1978:4). 

D Toets 2: Berekeninge (SAT2) 

Die toets vereis die vermoe om eenvoudige numeriese berekeninge soos optel, 

aftrek, deel en vermenigvuldiging, vinnig en akkuraat in die kop (hoofrekene) te 

kan doen en meet gevolglik die Numeriese Vermoe (sogenaamde N-faktor) van 'n 

toetsling. 

Resultate behaal in die toets, dui op die verstandelike vermoe wat 'n rol speel in die 

meganiese manipulering van syfers en simbole en hou nie noodwendig verband met 

gevorderde wiskundige bekwaamheid of ingewikkelde wiskundige redenering nie 

(Smit, 1986:208; Fouche & Verwey, 1978:4). 

D Toets 3: Woordbou (SAT3) 

Die toets vereis 'n begrip van woordbetekenis en meet daarom hoofsaaklik as

sosiasievlotheid. Items van die toets bestaan uit letters waaruit sekere woorde 

gevorm kan word. Vir een van die moontlike woorde wat uit die gegewe letters 

gevorm kan word, moet 'n sinoniem uit 'n vyftal gegewe woorde aangedui word. 

Die rou-tellings van die SAT word in hierdie ondersoek gebruik. 
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Verbale redeneringsvermoe tydens woordvorming is daarom ook hier ter sprake 

(Smit, 1986:208; Fouche & Verwey, 1978:6). 

D Toets 4: Vergelyking (SAT4) 

Spoed en akkuraatheid om ooreenkomste en verskille tussen visuele beelde waar 

te neem is die belangrikste aspekte wat deur hierdie toets vereis word. . Visuele · 

beelde is saamgestel uit simboolgroepe wat letters, syfers of vreemde simbole kan 

wees. Die toets gee hoofsaaklik 'n meting van die visuele waarneming-spoed

faktor van toetslinge (Smit, 1986:208-209; Fouche & Verwey, 1978:6). 

D Toets 5: Patroonvoltooiing (SAT5) 

Hierdie toets meet die algemene redeneringsfaktor deur middel van items waarin 

'n onvoltooide patroonmatriks voltooi moet word. Voltooiing van die matriks geskied 

deur middel van 'n reel wat uit die gegewe deel van die matriks afgelei moet word 

ter voltooiing van die patroon. 

Die SAT5 is 'n nie-verbale redeneringstoets (Kotze, 1994:158), en volgens die 

opstellers kan die algemene redeneringsfaktor ook as induktiewe redenering 

beskou word (Fouche & Verwey, 1978:6). lnduktiewe redenering is 'n proses 

waartydens van die spesifieke na die algemene geredeneer, 'n beginsel uit die 

gegewens afgelei en dan toegepas word. lnduktiewe redenering dui vervolgens op 

die vermoe-om figure en simboliese materiaal te verwerk tot 'n geheelbegrip, sekere 

beginsels af te lei en verskillende hipoteses te stel wat logies ingespan word ter 

oplossing van die probleem (Smit, 1986:209). 

D Toets 6: Figuurreekse (SAT6) 

Figuurreekse soos in di~_ geval met patroonvoltooiing, is ook 'n nie-verbale rede

!leringstoets wat die algemene redeneringsfaktor meet (Fouche & Verwey, 1978:8) 

• veral deduktiewe redenering, die vermoe om logiese gevolgtrekkings uit 'n 

probleemstelling te maak (Smit, 1986:209). In die toets behels dit die omruil van 

twee figure in 'n figuurreeks om 'n logiese volgorde daar te stel (Kotze, 1994:158). 

D Toets 7: Ruimtelik 2-D (SAT7) 

Toets 7 vereis die vermoe om die eindresultaat van 'n rotasie of beweging van 'n 

konfigurasie voor te stel, met ander woorde, om na die visuele rotasie van twee

dimensionele figure, die figuur te selekteer wat · nie by die ander vier pas nie. Die 

toets meet derhalwe die visualiseringsfaktor eerder as die ruimtelike orientasie 

(Fouche &. Verwey, 1978:6). Die SA T7 meet ook die algemene redenerings-

' vermoe. 

Hoofstuk 5 - Metode van ondersoek 97 



I 

-----~-----~---

0 Toets 8: Ruimtelik 3-D (SAT8) 

Teets 8 meet dieselfde faktore as toets 7, naamiik die visualiseringsfaktor en al

gemene redeneringsfaktor. 

Toetsitems in toets 8 is in twee afdelings saamgevat. In die eerste afdeling moet 

daar in elke item uit 'n groep van vyf tekeninge van driedimensionele blokkies, die 

blokkie gekies word wat presies op 'n ander gegewe blokkie pas. In die tweede af

deling moet 'n kubus gekies word wat nie by die ander vier pas nie. 

0 Toets 9: Geheue [Paragrawe] (SAT9) 

Die toets vereis die vermoe om sinvolle materiaal te memoriseer en meet die ge

heuefaktor. Gevolglik word die vermoe om te memoriseer en te onthou gemeet, 

ongeag die ingewikkeldheid van die materiaal. 

Toets 9 bestaan uit sinvolle paragrawe met inhoudsvrae. Na memorisering van 

leerstof word die beantwoording van vrae uitgestel deurdat toetse 7 en 8 voltooi 

word. Die toets meet dus langtermyngeheue (Fouche & Verwey, 1978:6, Kotze, 

1994:158-159). 

0 Toets 10: Geheue [Simbole] (SAT10) 

Toets 10 vereis die vermoe om sinlose materiaal soos woorde en simbole as

sosiatief te memoriseer en meet die geheuefaktor. Aangesien direk na die leer van 

woordpare en simbole die regte betekenis van vreemde woorde uit 'n woordreeks of 

simbole gekies moet word, is die meting van veral korttermyngeheue ter sprake in 

SAT10. 

5.6.1.2 Betroubaarheid en geldigheid 

98 
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Volgens die opstellers van die SAT, Fouche en Verwey (1978:30), strek die betrou

baarheidskoeffisiente van toetse 1 tot 10 vir standerd 10-leerlinge, van 0,717 

(Verbale Begrip) tot 0,921 (Berekeninge). Die betroubaarheid van die toetse is volgens 

die Kuder-Richardsonformule bereken. 

Resultate van verskeie faktorontledings deur die opstellers steun die konstruk

geldigheid van die SAT. Gevolglik kan aanvaar word dat die konstrukte soos in para

grawe 5.6.1.2.1 tot 5.6.1.2.1 0 hierbo beskryf, wei deur die SAT gemeet word (Fouche 

& Verwey, 1978:28). 

Kotze (1994:159) toon verder ook aan dat verskeie ondersoeke die voorspellings

waarde van die SAT vir tersiere akademiese prestasie bevestig. 
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5.6.2 Die Negentienveld-Belangstellingsvraelys ( 19-VBV)S 

5.6.2.1 Doel 

Die 19-Veld-Belangstellingsvraelys is opgestel met die doel om die beroepsbelang

stelling van standerd. 8-, 9- en 10-leerlinge, studente en volwassenes te meet. 

Volgens die opstellers van die toets (Fouche & Alberts, 1981 :4) behels belangstelling 'n 

relatief konstante positiewe of negatiewe gerigtheid teenoor 'n bepaalde aktiwiteit en is 

op die hele persoonlikheid gebaseer. 

5.6.2.2 Samestelling 

Die toets dek negentien bree belangstellingsvelde en gee 'n aanduiding van die 

mate waarin 'n toetsling aktief/ passief in die negentien velde belangstel asook die 

mate waarin die belangstelling werk- of stokperdjiegerig is. Die belangstelling van 'n 

toetsling word relatief gemeet tot die van ander toetslinge in die besondere groep. Die 

toets kan daarom as 'n normatiewe vraelys beskou word. Toetslinge maak nie 'n 

keuse tussen verskillende aktiwiteite nie maar dui voorkeure aan ten opsigte van 

sekere aktiwiteite met behulp van 'n graderingskaal (Kotze, 1994:160). 

Die volgorde van die negentien velde in die 19-VBV is sodanig dat samehangende 

groepe gevorm word wat vertolking van die belangstellingsprofiel vergemaklik. Die 

wyse waarop die velde.as onafhanklike veranderlikes in hierdie ondersoek aangedui en 

bespreek sal word, word tussen hakies by elke veld aangedui (kyk paragrawe 5.6.;2.2.1 

tot 5.6.2.2.6 hieronder). 

Vir die doel van hierdie ondersoek word die 19-VBV-velde verder in terme van ses bree 

belangstellingsgebiede gegroepeer (vergelyk Smit, 1986:302-303) te wete Belang

stelling in: 

• Die estetiese [Beeldende Kunste, Uitvoerende Kunste, Taal en Histories: 

VBV1 tot VBV4]; 

• Sosiale Diens - [Diens, Welsynswerk en Geselligheid: VBV5 tot VBV7]; 

• lntellektueel-wetenskaplike aktiwiteite - [Openbare Optrede, Regte, Kreatiewe 

denke en Wetenskap: VBV8 tot VBV11]; 

• Praktiese velde - [Prakties-manlik, Prakties-vroulik: VBV12 en VBV13]; 

• Handel - [Numeries, Besigheid, Klerlike Diens, Rondreis: VBV14 tot VBV17]; 

6 Die rou-tellings van die 19-VBV word in hierdie ondersoek gebruik. 
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• Buitenshuise aktiwiteite - [Natuur, Sport: VBV18 en VBV19] 

.6.2.2.1 Die estetiese 

• Beeldende Kunste: Veld 1 [VBV1] gee 'n aanduiding van 'n persoon se 

belangstelling in aktiwiteite wat betrekking het op skilder-, beeldhou- en sketswerk 

asook op advertensie- en uithangbordontwerp (handelskuns). 

• Uitvoerende Kunste: Veld 5 [VBV2] dui op 'n indiwidu se musiek-, sang-, bal

let-, opera- en operettebelangstelling. 

• Taal: Veld 16 [VBV3] het betrekking op belangstelling in die waardering van let

terkunde asook die praktiese aanwending en ontleding van taal. 

• Histories: Veld 7 [VBV4] omvat die persoon se belangstelling in onder andere 

geskiedkundige gebeure en die antieke . 

. 6.2.2.2 Sosiale Diens 

• Diens: Veld 17 [VBV5] het betrekking op die lewering van diens aan nie-hulp

behoewendes in die samelewing. Dit is veral ouditeurs, rekenmeesters, bank

tellers, ingenieurs en landmeters wat relatief hoog meet in hierdie veld (Smit, 

1986:306). 

• Welsynwerk: Veld 3 [VBV6] dui op belangstelling in die lewering van diens aan 

hulpbehoewendes in die samelewing. 

• Geselligheid: Veld 10 [VBV7] dui op belangstelling in informele en gesellige 

sosiale verkeer met mense, met ander woorde op gelyke voet tussen-mense

wees. Dit sluit onder andere ook in die reel van en deelname aan hierdie gesellige 

sosiale aksies . 

. 6.2.2.3 lntellektueel-wetenskaplike aktiwiteite 

00 

• Openbare Optrede: Veld 8 [VBVS] het hoofsaaklik te maak met belangstelling 

om toesprake te lewer en rede te voer in die openbaar. Dit omvat belangstelling 

om vanuit 'n beherende of leidende posisie kontak met mense te he, dus op 'n 

meer formele vlak en uiteraard nie. op gelyke voet soos met geselligheid in die 

voormelde paragraaf nie. Dit dui op belangstelling in beroepe soos onderwyser, 

politikus, regspraktisyn en predikant (Smit, 1986:307; Kotze, 1994:161). 

• Regte: Veld 14 [VBV9] is van toepassing op beide die bestudering en toepassing 

van wette en regsbeginsels. In teenstelling met Geselligheid (kyk paragraaf 

5.6.2.2.7) impliseer Regte kontak met mense op 'n evaluerende vlak. Kontak-
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situasies is uiteraard meer formeel, en dit gaan om gedragsbeoordeling volgens 

vaste riglyne. 

• Kreatiewe denke: Veld 11 [VBV1 0] dui op belangstelling in die ~ebruik van Ia

giese denke tydens die oplos van vraagstukke of probleemoplossing en in die uit

voering van skeppende werk. Dit gaan dus hier om uitlewing van eie idees en 

gedagtes in 'n beroep. 

• Wetenskap: Veld 6 [VBV11] dek belangstelling in die fisiese en die biologiese 

wetenskappe. Op grond van die aard van die items vervat in hierdie belang

stellingsveld, dui dit eerder op eersgenoemde. Onderliggend aan die belangstel

linsveld is die behoefte aan ordening, sistematisering en beplanning. 

5.6.2.2.4 Praktiese velde 

• Prakties-Manlik: Veld 18 [VBV12] het betrekking op die meganiese en tegniese 

veld en sluit belangstelling in die hantering van gereedskap vir die praktiese uit

voering van 'n taak in. Dit dui op 'n fisies praktiese wyse van dinge en sake wat 

tradisioneel deur die man hanteer word. 

• Prakties-Vroulik: Veld 13 [VBV13] dui op belangstelling in algemene 

huishoudelike aktiwiteite, huishouding en kleremakery wat veral deur vroue in en 

om die huis verrig word. Hoe tellings in die veld by mans dui op beroepsbelang

stelling in onder andere binnenshuise versiering, mode-ontwerp en spyseniering. 

5.6.2.2.5 Handel 

• Numeries: Veld 9 [VBV14] meet veral belangstelling in die uitvoering van syfer

en wiskundige berekeninge wat noukeurige en eksakte denke verg. Dit dui ook op 

belangstelling in 'n manier van kommunikasie wat feitelik, eksak en akkuraat is. 

Beroepsrigtings wat hiermee verband hou, is aktuaris, ouditeur, bourekenaar, 

ingenieur en landmeter. 

• Besigheid: Veld 19 [VBV15] het betrekking op belangstelling in aile moontlike 

wyses van handeldryf met die doel om wins te maak. Uiteraard word aile beroepe 

waar sake gedoen of 'n besigheid bedryf word, hierby ingesluit, soos byvoorbeeld 

bemarking en verkope, om enkeles te noem. 

• Klerklik: Veld 2 [VBV16] sluit belangstelling in van toepassing op roetine- klerk

like aktiwiteite wat veral in die sakewereld aangetref word. 

• Rondreis: Veld 12 [VBV17] is afgestem op meting van die mate waarin 'n per

soon daarvan hou om rond te reis vir beroepsdoeleindes en om nuwe omgewings 
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te besoek. Hier word spesifiek gedink aan beroepe soos verkoopsverteenwoor

digers, toerleiers en lugwaardinne. 

5.6.2.2.6 Buitenshuise aktiwiteite 

• Natuur: Veld 4 [VBV18] dui op belangstelling in aktiwiteite wat buitenshuis en 

weg van mense plaasvind. Beroepe soos bosbou, natuurbewaring en boerdery is 

hier ter sprake. 

• Sport: Veld 15 [VBV19] gee 'n aanduiding van die mate waarin 'n persoon in 

buitemuurse sportsoorte en beroepe belangstel. 

Bykomende velde 

Twee bykomende aspekte rakende die belangstelling van toetslinge kan onderskei

delik met velde 20 (Werk-Stokperdjie) en 21 (Aktief-Passief) gemeet word. Aange

sien die aspekte gemeet in die betrokke velde 'n aanduiding van 'n toetsling se mo

tivering mag gee, word dit ook as onafhanklike veranderlikes by die ondersoek inge

sluit (vergelyk VanWyk, 1988:108). 

* Werk-Stokperdjie [VBV20] 

Hierdie belangstellingsaspek gee 'n aanduiding van die mate waarin 'n toetsling 

werk- of stokperdjiegerig is in sy/haar belangstelling. 

* Aktief-Passief [VBV21] 

Uit hierdie belangstellingsaspek kan 'n aanduiding verkry word van die mate 

waarin 'n toetsling aktief in bedrywighede belang stel en of hy/sy slegs passief as 

toeskouer met aktiwiteite wil omgaan (Fouche & Alberts, 1981 :8). 

5.6.2.3 Betroubaarheid en geldigheid 

Die betroubaarheid van die 19-Veld-Belangstellingsvraelys is volgens die halfver

delingsmetode gemeet. Die betroubaarheidskoeffisiente van die negentien belang

stellingsvelde vir standerd 10 seuns en meisies wissel respektiewelik van 0,92 tot 0,98 

-en 0,90 tot 0,98 (Fouche & Alberts, 1981 :24). 

Die interkorrellasies tussen die negentien velde varieer tussen -0,39 tot 0,62. Hierdie 

relatief lae interafhanklikheid van die velde dui waarskynlik op die onafhanklikheid van 

die velde en dat elke veld 'n afsonderlike belangstellingsrigting meet (Smit, 1986:310). 
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Dit blyk uit ooreenkomste wat gevind is uit vergelykende studies met ander belang

stellingsvraelyste (Kuder- en CV-belangstellingsvraelyste) dat die 19-Veld-Belang

stellingsvraelys oor konstrukgeldigheid beskik (Fouche & Alberts, 1981:22-28). 

5.6.3 Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys (PHSF) 

5.6.3.1 Doel 

Volgens die opstellers is die doel met die PHSF-Verhoudingevraelys om die persoon

like, huislike, sosiale en formele verhoudinge van hoerskoolleerlinge, studente en vol

wassenes te meet om die mate van hul aanpassing te meet (Fouche & Grobbelaar, 

_1983:4). 

Aanpassing word as 'n dinamiese proses beskou. Tydens die proses streef 'n per

soon gewoonlik daarna om sy/haar innerlike behoeftes te bevredig deur volwasse, 

doeltreffend en op 'n gesonde wyse aan omgewingseise te voldoen en dit suksesvol te 

hanteer. Die einddoel van die aanpassingsproses is die handhawing van 'n har

monieuse verhouding tussen die self en die omgewing. Gesonde aanpassing kan der

halwe beskou word as die ontwikkeling van gesonde verhoudinge met die self, en 

tussen die self en die omgewing. In teenstelling hiermee kom wanaanpassing voor 

wanneer voormelde verhoudinge ondoeltreffend, onsuksesvol en onvolwasse is 

(Fouche & Grobbelaar, 1983:4). 

5.6.3.2 Samestelling 

Die PHSF-Verhoudingevraelys bestaan uit vier primere aanpassingsgebiede wat elf 

aanpassingskomponente meet. 'n Gewenstheidskaal, 'n ingeboude geldigheid-skaal, 

gee 'n aanduiding van die mate van eerlikheid waarmee die items beantwoord word. 

Vervolgens word die vier aanpassingsgebiede met die komponente wat onder elkeen 

ressorteer, beskryf. Die wyse waarop die komponente van elk van die aanpassings

gebiede as onafhanklike veranderlikes in hierdie ondersoek aangedui sal word, ver

skyn tussen hakies na elke komponent. 

5.6.3.2.1 Persoonlike verhoudinge {P) 

• Hierdie veld omvat vyf intrapersoonlike dimensies wat van primere belang is ty

dens die aanpassingsproses. 

• Selfvertroue [PHSF1] wys op die mate waarin 'n persoon vertroue het in sy werk

like of vermeende vermoe om situasies suksesvol te hanteer. 

Hoofstuk 5 - Metode van ondersoek 103 



I 

I 

- • Eiewaarde [PHSF2] dui op die innerlike waardeskatting van 'n persoon. lnnerlike 

waardeskatting berus op die evaluering en aanvaarding van werklike of 

vermeende persoonlikheidseienskappe, vermoens en gebreke. 

• Selfbeheer [PHSF3] gee 'n meting van die mate waarin 'n individu in staat is om 

sy emosies en drange volgens eie beginsels en oordeel te beheer of te kanaliseer. 

• Senuweeagtigheid [PHSF4] het betrekking op die mate waarin 'n persoon simpto

me toon van senuweeagtige, angstige, doellose en herhalende gedrag. 'n Lae 

telling is 'n aanduiding van 'n geneigdheid tot senuweeagtigheid en 'n hoe telling 

op die afwesigheid daarvan. 

• Gesondheid [PHSF5] dui op die mate waarin 'n individu behep is met sy/haar 

fisieke toestand. 'n Hoe telling dui op 'n afwesigheid van beheptheid met 

gesondheid. 

5.6.3.2.2 Huislike verhoudinge (H) 

~.6.3.2.3 
I 

• Die veld meet hoofsaaklik interpersoonlike verhoudinge binne die huisgesin en 

bestaan uit twee komponente, naamlik: 

• Gesinsinvloede [PHSF6] gee 'n aanduiding van die mate waarin 'n individu in die 

huisgesin deur intrin~ie~e faktore in die~ ~~Lii~g~.sJnJ?.~'inylQJ;}_c:ty~_9ESt_Faktore _soos 

onder andere gesinskohesie of -samehorigheiq, posisie in die huisgesin, verhou

ding tussen ouers en sosio-eko.nomiese toestande in die huisgesin is hier ter 
' 

sprake. 

• Persoonlike Vryheid [PHSF7] behels die mate waarin die individu voel dat hy/sy 

NIE deur die ouers ingeperk is nie. 

Sosiale verhoudings (S) 

Die sosiale verhoudingsveld het betrekking op spesifieke verhoudinge wat instaat

stelling meebring om vreedsaam en informeel by die sosiale omgewing in te skakel. 

Drie verhoudingsaspekte is hier ter sprake, naamlik: 

• Sosialiteit-G [PHSF8] wat op die mate dui waarin die behoefte by 'n persoon 

bestaan om spontaan by sosiale aangeleenthede in te skakel en deel te neem 

(ekstroversie) teenoor die mate waarin hy daarvan wegskram (introversie); 

• Sosialiteit-S [PHSF9] wat op die behoefte dui by 'n persoon om sosiaal te verkeer 

met iemand van die teenoorgestelde geslag; en 

Lr -------
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• Morele lnslag [PHSF1 0] wat 'n aanduiding gee van die mate waarin 'n persoon 

voel dat hy/sy aan gestelde norme voJdoen. 

5.6.3.2.4 Formele verhoudings (F) 

• Formele verhoudings [PHSF11], die laaste van die vier primere aanpassings

gebiede wat deur die PHSF-Verhoudingevraelys gemeet word, het betrekking op 

situasies in 'n persoon se lewens- of1werksmilieu waar formele verhoudinge in die 

spel kern. Voorbeelde hiervan is onder andere kerk, skool, ~universiteit en werks

omgewing. 

Hierdie komponent meet die mate van sukses waarmee 'n individu formele ver

houdinge teenoor gesagsfigur.e, meerderes en gelykes ha,nteer. 

Soos in paragraaf 5.6.3.2 aangedui is, beskik die PHSF-Verhoudingevraelys oor 'n 

Gewensdheidskaal [PHSF12] waarmee 'n aanduiding verkry word van die eerlikheid 

waarmee 'n persoon die vraelys beantwoord het. Die opstellers het die vrae so 

geformuleer en saamgestel dat slegs persone met reg, gunstige antwoorde daarop kan 

verskaf (Fouche & Grobbelaar, 1983:8). Die skaal meet in aanmerking geneem word 

by die vertolking van die resultate van proefpersone met die· PHSF-Verhou

dingevraelys. 'n Hoe telling word met die eerlike beantwoording van die vraelys ver

bind terwyl 'n lae telling aantoon dat die proefpersoon hom/haar beter voorgedoen het 

as wat werklik die geval is. 

5.6.3.3 Betroubaarheid en geldigheid 

Die betroubaarheid van die PHSF-Verhoudingevraelys is deur die opstellers volgens 

die halfverdelingsmetode bereken. Betroubaarheid vir standerd 1 0-seuns wissel 

tussen 0,71 (Selfbeheer) en 0,91 (Sosialiteit-S) en vir standerd 10-dogters tussen 

0,70 (Selfbeheer) en 0,89 (Persoonlike Vryheid) (Fouche & Grobbelaar, 1983:22). 

'n Hoe mate van konstrukgeldigheid word ook deur die vraelys getoon. Dit is 'n aan

duiding dat hierdie meetinstrument meet wat dit veronderstel is om te meet, naamlik 

aanpassing (Fouche & Grobbelaar, 1983:28). 

5.6.4 Opname van Studiegewoontes en -Houdings (OSGH) 

5.6.4.1 Doel 

Die OSGH is opgestel met die doel om die studiegewoontes en· -houdings van 

standerd 6- tot 1 0-leerlinge te evalueer. Hoewel die instrument vir hoerskoolleerlinge 
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opgestel en gestandaardiseer is, word dit ook op nuweling-universiteitstudente 

toegepas (vergelyk Kotze, 1994: 167). Die waarde van die OSGH is waarskynlik daarin 

gelee dat dit nie net studiemetodes en -houdings evalueer nie maar ook 'n aanduiding 

bied van die mate waarin 'n nuwelingstudent vir studie gemotiveer is al dan nie 

(vergelyk Du Toit, 1981:1). Kotze (1994:167) toon aan dat die OSGH ook relevant is 

vir keuring van nuweling-universiteitstudente vanwee die bewese sterk verband van 

studiemetodes en -houdings met akademiese prestasie. 

5.6.4.2 Samestelling 

Die OSGH bestaan uit sewe skale. Vier van die skale word as primere skale beskou, 

te wete die Vermyding van uitstel-, Werkmetodes-, Onderwyser-goedkeuring- en 

Aanvaarding van onderwys-skaal, respektiewelik aangedui as die OSGH1, -2, -4 en 

OSGH5. Die ander drie skale verteenwoordig kombinasies van die voormelde skale. 

Vervolgens word 'n bondige beskrywing van elkeen van die sewe skale gebied. Die 

wyse waarop die onderskeie skale as onafhanklike veranderlikes in hierdie ondersoek 

aangedui sal word, verskyn tussen hakies na elke skaal. 

• Vermyding van uitstel [OSGH1] dui op die mate waarin take stiptelik afgehandel, 

uitstel van werkopdragte vermy word en nie geneig is tot onnodige tydvermorsing 

nie. 

• Werkmetodes [OSGH2] gee 'n aanduiding van die mate waarin: doeltreffende 

studiemetodes gebruik word; bekwaamheid gedemonstreer word in die uitvoering 

van werkopdragte; en studie-aktiwiteite op die doeltreffendste wyse onderneem 

word. 

• Studiegewoontes [OSGH3] dien as maatstaf vir akademiese gedrag deurdat die 

tellings van die OSGH1 (Vermyding van uitstel} en OSGH2 (Werkmetodes} 

gekombineer word. 

• Onderwyser-goedkeuring [OSGH4] gee 'n aanduiding van 'n student se houding 

teenoor dosente en sy goedkeuring van dosente se optrede en metodes tydens 

kontaksessies. 

• Aanvaarding van onderwys [OSGHS] meet die mate waarin die student opvoed

kundige ideale, doelstellings, praktyke en vereistes aanvaar. 

• Studiehoudings [OSGH6] dien as maatstaf van die student se vertroue in akade

miese doelwitte deurdat die tellings behaal in OSGH4 (Onderwyser-goedkeuring) en 

OSGH5 (Aanvaarding van onderwys) gekombineer word. 

Hootstuk 5 - Metode van ondersoek 



.. 

• Studie-orientasie [OSGH7] dien as 'n gesamentlike maatstaf van die student se 

studiegewoontes en -houdings, deurdat al die voorafgaande skaaltellings (OSGH1 

tot OSGH6] hierin gekombineer word. 

5.6.4.3 Betroubaarheid en geldigheid 

Die betroubaarheid van die OSGH, oftewel die graad van akkuraatheid en konstant

heid waarmee die OSGH meet, word deur die opstellers in die vorm van betroubaar

heidskoeffisiente gestel wat wissel tussen 0,79 en 0,89 (gekorrigeerde halfver

delingsbetroubaarheid) en ten opsigte van · hertoetsbetroubaarheid, tussen 0,85 en 

0,92 (Du Toit, 1981:8-9). 

Vanwee 'n betreklik hoe, statisties betekenisvolle verband tussen studiegewoontes en -

houdings en prestasie behaal deur die teikengroep waarop die OSGH gestan

daardiseer is (vergelyk Du Toit, 1981 :10), kan afgelei word dat die instrument oor 'n 

relatief hoe mate van voorspellingsgeldigheid beskik. 

5.7 Die eksperimentele ontwerp en statistiese tegnieke 

5.7.1 Eksperimentele ontwerp 

Die eksperimentele antwerp wat in hierdie ondersoek gebruik is, berus uitsluitlik op 'n ex 

post facto-benadering. Dit impliseer dat aile inligting oor die proefpersone betrek by die 

ondersoek, en soos vergestalt in die tellings wat in die onafhanklike veranderlikes behaal 

is, gedurende die normale verloop van sake deur die Afdeling Studentevoorligtingsdiens 

by die PU vir CHO ingesamel is. 'n Ex post facto-navorsingsontwerp dui op 'n "na die 

feit"-benadering volgens De Wet eta/., (1981:104-105) met ander woorde, dat met 

inligting gewerk word wat die resultaat is van die "natuurlike verloop van 

omstandighede''. Deur die beskikbare inligting terugskouend te bestudeer, kan die 

interafhanklike verbande tussen die verskillende veranderlikes nagevors en gevolgtrek

kings gemaak word. Voormelde inligting tesame met die resultate behaal deur proefper

sone · in die afhanklike veranderlikes, is deur die navorser vanuit verskillende data-om

gewings in ASCII-formaat gekombineer, in die ACCESS-databasis ge'integreer en statis

ties ondersoek. 

In hierdie besondere studie word die data van afgestudeerde proefpersone van drie 

jaarkohorte aangewend om die interafhanklike verband tussen die veranderlikes te on

dersoek. 
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15.7.2 

-------------------

Statistiese tegnieke 

Soos aangedui in paragraaf 5.4, is die proefpersone in hierdie ondersoek nie deur 

steekproefneming bepaal nie maar as 'n studiepopulasie beskou. Gevolglik word hoof

saaklik van beskrywende statistiek en diskriminantontleding gebruik gemaak. Die ver

moede bestaan dat die resultate van die studie na die populasie van toekomstige stu

dente in die Fakulteite Regte, Natuurwetenskappe en Ekonomiese en Bestuursweten

skappe aan die PU vir CHO veralgemeen kan word oor ander jare indien daar geen 

noemenswaardige veranderinge, waaronder studentesamestelling, mettertyd voorsien 

word nie (vergelyk Scholtz, 1985:43). 

Die motivering waarom diskriminantontleding as statistiese tegniek in hierdie studie ge

bruik word, is tweerlei van aard: 

• Die kategoriese aard van die kriteriumveranderlike (afhanklike veranderlike) wat in die 

studie gebruik word en die feit dat die verskillende kategoriee die kriterium

veranderlike diskreet maak, veroorsaak dat die aanwending van regressieontledings

tegnieke wat tradisioneel in voorspellingstudies gebruik word, nie die geskikste sta

tistiese tegniek vir klassifikasiedoeleindes (data-ontleding) in hierdie ondersoek is nie 

(vergelyk Wolf & Michael, 1994:4656); 

• Regressiemodelle fokus op die belangrikheid van die kriterium eerder as op billikheid 

teenoor die applikant. Daarom word slegs applikante met die hoogste voorspelde 

kriteriumtelling, met ander woorde die beste kandidate, geselekteer (kyk paragrawe 

3.7.3.1 en 3.7.3.4). 

Die statistiese tegnieke wat gebruik is om die empiriese ondersoek af te handel, word 

vervolgens bespreek. 

5.7.2.1 Diskriminantontleding 

Diskriminantontleding stel 'n navorser in staat om eerstens daardie veranderlikes te 

identifiseer wat tussen groepe onderskei, en tweedens, om individue te klassi

fiseer in ooreenstemming met hulle ooreenkoms met bepaalde groepe. (Smit, 

1986:82). 

Die tegniek van diskriminantontleding word aangewend wanneer groepe of Jede van 

groepe vooraf gedefinieer is. Die doel van die ontleding is om die groepe op grond van 

reeds bekende tellingprofiele van mekaar te onderskei (Nunnally, 1979:453). 

Toepassing van die tegniek van diskriminantontleding bied volgens Marriott (1974:32) 

belangrike gegewens aan die navorser, naamlik: 
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• 'n aanduiding van die beduidendheid van verskille in die tellings van verander

likes in die ge"identifiseerde groepe; 

• die daarstelling van diskriminantfunksies waarvolgens individue toegewys kan 

word aan een van die groepe op grond van tellings vir spesifieke veranderlikes wat 

in die diskriminantfunksie voorkom; en laastens 

• 'n skatting van die waarskynlikheid van korrekte toewysings aan die verskillende 

groepe. 

In hierdie ondersoek sal diskriminantontleding aangewend word om onafhanklike ver

anderlikes of kombinasies van onafhanklike veranderlikes te identifiseer wat in staat is 

. om proefpersone ten opsigte van graadvo/tooiing in die minimum tyd a/ dan nie 

(akademiese produktiwiteit) in drie kategoriee te klassifiseer, naamlik suksesvol, deels 

suksesvol en onsuksesvol. 

Diskriminantfunksies wat in die proses ontwikkel word, kan verder aangewend word om 

lede van 'n kruisgeldigheidsgroep in soortgelyke kategoriee te klassifiseer. 'n Aandui

ding van die geldigheid van die klassifikasies ten · opsigte van die kruis

geldigheidsgroep word hierna bereken deur die werklike toedeling van die groep te 

vergelyk met die resultate van die diskriminantfunksies by wyse van die persentasie 

korrekte klassifikasies (vergelyk VanWyk, 1988:124). Hierdeur word dus 'n aanduiding 

verkry van die akkuraatheid waarmee nuwe gevalle aan die hand van die klassifi

kasiefunksies geklassifiseer word (Tabachnick & Fidell, 1983:327). In hierdie onder

seek word afgestudeerde studente van die Fakulteite Regte, Natuurwetenskappe 

en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe van die 1991-jaarkohort as kruis

geldigheidsgroep gebruik. 

Die diskriminantontledings in hierdie ondersoek is deur middel van die Statistica-reke

naarprogram uitgevoer. Die resultate. van die diskriminantontledings en die kruis

geldigheidsondersoek word in paragraaf 6.3 gerapporteer. 
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5.8 Samevatting 

t'o 

Die voorafgaande paragrawe van hierdie hoofstuk bevat 'n uiteensetting van die metode 

wat in hierdie ondersoek gevolg is. Die doel van die ondersoek is in paragraaf 5.2 

uiteengesit, terwyl die empiriese ondersoekprosedure en die samestelling van die proef

persone onderskeidelik in paragrawe 5.3 en 5.4 toegelig is. Die veranderlikes betrek by 

die studie, is in paragraaf 5.5 onder die loep geneem, en 'n bondige bespreking van die 

meetinstrumente wat in die studie gebruik is, is in paragraaf 5.6 weergegee. Die hoofstuk 

is met paragraaf 5. 7 afgesluit waarin die eksperimentele ontwerp van die ondersoek 

(paragraaf 5.7.1) en die statistiese tegnieke (paragraaf 5.7.2) bespreek is. 
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