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lEIERSKAPSTRATEGIE~ VIR EFFEKTIEWE SELFBESTUUR 

OPSOMMING 

Post-modeme en post-apartheid-Suid-Afrika het 'n behoefte aan ondememers 

met proaktiewe gesindhede. Hulle behoort hardwerkende en produktiewe mense 

te wees sodat Suid-Afrika se ekonomiese ontwikkeling en groei gestimuleer kan 

word. 

Daar is ook 'n tekort aan individue wat hu(self effektief bestuur. Die navorser glo 

dat indien die mens homself effektief bestuur, hy 'n meer suksesvolle individu 

kan word in die bereiking van doelwitte en die verwerkliking van 'n visie. Die 

selfbestuurder behoort homsetf toe te rus met dieselfde leierskapstrategiee, wat 

gebruik word am ander mense effektief te bestuur, am effektiewe selfbestuur 

daarte stet 

Die doer van die studie was om matrikulante (die eksperimentele groep) van 'n 

sekondere skoal in Eersterust, Pretoria, te begelei om hulself te bemagtig met 

leierskapstrategiee sodat hulle dit kan inspan om hulseff effektief te bestuur. 

Hulle was blootgestel aan 'n vraefys om te bepaa( of hulfe effektiewe selfbestuur 

toepas of nie. Die uitslag van die vraelyste het 'n intervensieprogram nodig 

gemaak. Daar was oak van die Junie - eksamenuitstae van die matrikulante 

gebruik gemaak am te bepaal of die intervensieprogram noodsaaklik is. Die 

uitslag van die eksamenuitslae het oak die intervensieprogram se 

noodsaaklikheid bevestig. 

Die intervensieprogram het gedurende die tweede helfte van die jaar 2000 

plaasgevind. Die program sou probeer om die eksperimentele groep te bemagtig 

met leierskapstrategiee vir hul effektiewe selfbestuur. Dit het bestaan uit 
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besprekingsklasse, dinkskrums en take wat in twaalf middagsessies inge-deel 

was. Die eksperimentele groep het goed saamgewerk om hulself tot sukses te 

dryf. 

Die eksperimentefe groep het die geleentheid gehad om hul nuut-aangeleerde 

gedragsvorme ten opsigte van selfbestuur te toets in die nasionale matriek

eksamen in November 2000. Die eksamen se uitslae sou die effektiewiteit van 

hul selfbestuur bevestig of dit weerf~. Die eksperimentele groep sou hul 

leie~kapstrategiee inspan om hulself voor en gedurende die eksamen effektief 

te bestuur sodat hulle hut doeJwit, naamlik die slaag van die eksamen, kon 

verwerklik. 

Die resultate van die November-eksamenuifslae het duidelik getoon dal 

effektiewe selfbestuur werkfik 'n aandeel in die sukses van die eksperimenfele 

groep in die eksamen gehad het. 

 
 
 



LEADERSHIP STRATEGIES FOR EFFECTIVE SELF..MANAGEMENT 

SUMMARY 

Post-modem and post-apartheid South Africa has a need for entrepreneurs with 

pro-active inclinations. They need to be hardworking and productive people so 

that the economy of South Africa can develop and growth in the economy can be 

stimulated. 

There is also a need for individuals to effectively manage themselves. The 

researcher believes that if a person can manage himself effectively, he will 

become a more successful individual in reaching his goals and realizing his 

vision. The self-manager ought to equip himself with the same leadership 

strategies which people use to manage other individuals in order to manage 

himself. 

The aim of this study was to guide matriculants of a secondary school in 

Eersterust , Pretoria, in order to empower themselves with leadership strategies 

for their effective self-management. They were each exposed to a questionnaire 

to detennine whether they did or did not manage themselves effectively. The 

questionnaires would detennine whether an intervention programme would be 

necessary or not. The results of these questionnaires made the intervention 

programme necessary. 

The results of the June 2000 examinations were also used as a quantitative 

method to detennine whether the learners needed intervention or not . The 
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resuHs of this examination confirmed the necessity of the intervention programme 

The intervention programme took place during the second half of the year 2000. 

The programme tried to empower the experimental group with leadership 

strategies for effective self-management . It was divided into twelve afternoon 

sessions and the experimental group gave their full co-operation . 

This group was given the opportunity before and during the November matric 

examinations to test their newly acquired behavioural patterns , that is seJf

management. These examination resuHs would either confirm effective self

management or contradict it. 

The experimental group had to employ their acquired leadership strategies before 

and during the examinations to effectively manage themselves and to attain their 

aim, namely to pass the November 2000 examinations. 

The results of the November 2000 examinations definitely confirmed that self

management truly played a role in the success of the experimental group during 

the examinations. This opened up the possibility that effective self-management 

can also help a person to lose weight or to stop smoking and reach his aims. 
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VI 

Om polities korrek te wees sou elit good wees om die mat.r.ik-ulant aan te spreek as 
beide manlik en vroulik. Vir die doeleindes van die studie egter sal hierdie 
navorser slegs die manlike by &"j hom ens. gebruik. 
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HOOFSTUK 1. 

ALGEMENE INLEIDING. 

1. 1 Inleiding 

Die nuwe Suid-Afrika plaas baie eise op die huidige matrikulant wat eersdaags 

die buitewAreld moe! betree. Daar word verwag dat hierdie skooJveriaters die 

leiers van die toekoms sal word. Hulle het deesdae baie geleenthede om 

sukses van hullewens fe maak. Die post-mode me veral post-koloniale en 

post-apartheid Suid Afrika is immers bevry sodat die jeug vera' hierdie 

bevryding behoort te genie!. 

Ondememerskap is deesdae een van die nuwe Suid Afrika se grootste 

tekortkominge (Swanepoel & Van Zyl 1997: 32) en daar word hard daaraan 

gewerk om effektiewe leiers te kweek. Die huidige situasie waarin die 

matrikulan1e hulle bevind is een waar hulle wei goed opgeJei word am 

effektiewe leiers van ander mense fe word. Daar is egter 'n groat tekort aan 

matrikulante wat leierskapstrategieA gebruik am hulself effektief 1e bestuur. 

Die vraag wat nou ontstaan, is hoe kan die mens ander effektief bestuur as hy 

homself nie reg bestuur nie? Die voorstel wal hier gemaak wit word, is dat daar 

net soveel klem op interne setfbestuur geplaas moet word as wal bestee word 

aan die ontwikkeling van interpersoonlike leierskap in die opleiding van 

toekomstige leiers. 

'n Volgende vraag ontstaan nou, naamlik: hoe hierdie kritiese selfbesturende 

denke fsenoor die 'om ander te volg denke' gekweek behoort fe word? Die 
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ouers, onderwysers en gemeenskapsleiers kan die matrikulante daarvan 

bewus maak dat dieselfde interpersoonlike leierskapstrategiee ingespan kan 

word om hulself te bestuur .. 

Die matrikulant het van kindsbeen af 'n eie wit en neem sy eie besluite al 

word hy soms deur die betekenisvolle ander beInvloed. Hierdie besluite lei die 

persoon se lewe tot sukses of mislukking. 

"Elke matrikulant beskik oar eie unieke persoonsmoontlikhede en 

verwerklikingsgeleenthede wat die niveau van selfverwerXliking bepaal en 

vaardighede tot selfbestuur be'invloed" (Jacobs 1981: 01). Elke jeugdige 

behoort dus sy eie leierskapsvaardighede vir effektiewe selfbestuur te 

ontwikkel en verbeter om sodoende beheer, kontrole en verantwoordelikheid 

van sy lewe te aanvaar. 

Die matriekleerder kan egter nie aileen hierdie moontlikhede ontwikkel nie. 

Ouers, onderwysers en gemeenskapsleiers het ook 'n pUg en 

verantwoordelikheid om die matriekleerder te help om sy moontlikhede te 

ontwikkel (Daft 1999: 20). 

Die volgende aanname is uilers belangrik vir hierdie studie: Strategiee om 

ander effektief te kan lei, behoort van toepassing te wees om jouself effektief 

te kan bestuur. Ooors, onderwysers en gemeenskapsleiers strewe gewoonlik 

daama om matriekteerders op te voed tot goeie leiers - dit is, interpersoonlike 

leiers. Wat die ouers, onderwysers en gemeenskapsleiers moet te besef, is 

dat hulle hierdie matrikulante oak moet voorberei en opvoed om hulself 

effektief te kan bestuur. Hulle kan van dieselfde strategiee waarop 

interpersoonlike leierskap gebaseer is, gebruik maak om hulself effektief te 
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kan bestuur. 

Die kundigheid om leiding te kan gee, het tn tweeledige voordeeJ. Eerstens 

word voorspoed en sukses in die groep aan die hand van interpersoonlike 

laiding bevorder. Tweedens kan interpersoonlike leiding wat goed ontwikkeld 

is en toegepas word tot sukses in die ontwikketing van individue se 

lewensvaardighede lei (Covey 1989: 162-168). 

Innerlike leierskapstrategiea kan die matrikulant help in sy hantering van 

lewensvaardighede. Lewensvaardighede is die gereedskap waf die matrikuJanl 

nodig het om die lewe suksesvol aan te pak en die wtJreld daarbuite met sy 

struikelblokke Ie betree. Hierdie Jeierskapstrategiea benodig denke wat In 

belangrike bepaler van die persoon se gedrag is om suksesvolle selfbestuur 

te last geskied. Die denke kan sorg dat die persoon se lewe 'n mislukking word 

(deur byvoorbeeJd negatiewe of selfondermynende denke) of dat die persoon 

van sy Jewe In sukses maak (waar die persoon positiewe denke uitoefen ). So 

kan die persoon deur positiewe denke 'n sukses van sy beroepslewe maak 

(Neck &Barnard 1996: 24). 

Leierskapstrategie~ is vaardighede of meganismes wat die persoon help om 

homseJf te lei in die regulering van sy gedrag. Die mens tree op voJgens 

besJuite wal hy denkend neem en indien daar effeldiewe besJuile geneem 

word, kan die persoon aan die hand van sy gedrag positief en suksesvoJ 

ontwikkel. Daarom is dit beJangrik vir die matrikulant om sterk innerlike 

leierskapstrategi~ aan te kweek sodst setfafbrekende gedagtes verander kan 

word na maer konstruktiawe denkprosse. 

Heelwat strategiea bestaan wat nuttig kan wees om oneffeldiewe gewoontes 

af te leer ten einde moonllikhede tot persoonlike keuses en setfbestuur te 

 
 
 



4

verbeter. In hieroie studie sal hierdie strategie~ van naderby besiudeer word. 

1.2 Bewuswording en ontleding van die probleem. 

LeierskapstrategieA om jouself effektief te bestuur, is 'n konsep waarby 

persone kan baal. Om hierdie strategi~ ie kan bemeester en jouself daarmee 

te varryk, kan positiewe gevolge inhou vir suksesvolle persoonsontwikkeling. 

So byvoorbeeld kan 'n sokkerspeler homself sodanig positief bel"nvloed, 

oOrTged en bestuur dat hy met goeie oefening 'n uitnemende doeJskieter kan 

word, indien nie die beste nie. 

Die mens is aangewese op homseJf an van die belangriksle opvoedkundige 

doelstelJings is selfstandigheid, toereikenda beplanning, selfmoniterring. 

selfkorrigering en selfevaluering (Manz 1992: 128 -131). Selfbesluur deur eie 

Jeierskapstrategiee beteken dal die persoon sy eie keuses maak in verband 

met sy lewe en beheer oor sy lewe neem. Verder beteken dit ook dat die 

persoon homsetf besluur en nia deur ander mensa gesA of voorgesA word nie. 

Selfs die Godsdiens dwing niemand om Die Here as sy God te aanvaar nie. 

Oil stel egler die mens voor 'n keuse waar slegs die persoon self kan besluit. 

"Kyk, Ek staan voor die deur en Ek klop. As iemand My stem hoor en die deur 

oopmaak, sa! Ek by hom ingaan en saam met hom die f99sma! hou, en hy 

saam met My." (Openbaring 3: 20) in die Bybel (1983: 483). 

In die geskiedenis van Suid - Afrika word die feit dat een deel (blankes) van 

die bevolking beheer en leiding oor die res van die land se inwoners gehad 

hat, bevestig. Hierdie beheer en leiding was op politieke gebied sowel as in die 

besigheidswAreld uitgevoer. maar die res van die Suid - Afrikaanse bevolking 

het nie hierdie leiding deur ander aanvaar nie. Die nie-blanke deel van die 
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Suid -Afrikaanse bevolking het soos een man opgestaan teen die oomeersing. 

Hulle hat dit uiteindelik in 1994 oorwin toe FW de Klerk en die Nasionale Party

regenng afstand gedoen he1 van die beleid van blanke oorheersing. 

Hierdie onderdrukte nie-blanke individue hat besef dat hulle op hulself 

aangewese was. Hulle het in in groot mate van selfbestuur gebruik gemaak in 

hul pogings om nee te sa vir onderdrukking en oomeersing deur ander. Een 

van die uitstaande persone vir wie die hele wareld respek het, is oud 

president Nelson Mandela. Hy hat van seffbestuur en sy visie gebruik gemaak 

om hierdie oorheersing en leiding deur ander te oorwin en sodoende sy 

persoonlike suksesse bereik (Mandela 1994: 748). 

Die mens kan dus deur 'n ander gelei word, maar die uiteindelike besluit wat 

die sogenaamde volgeling maak, byvoorbeeld 'ek wit of ek wit niel " by die 

volgeJing self (Manz 1992: 4). 

Daar is deesdae heelwat mense wat deur ander gelei word en al is dit ook so 

dat hierdie volgelinge gedwee die oorheersing van ander aanvaar (dit wit sa 

'ek wil' gelei word deur ander in hul selfbestuur) sirek dit volgens die navorser 

tot hulle eie nadeet. Hierdie individue se selfbestuur is dus oneffektief en 

daarom aanvaar hulle die nadelige oomeersing en leiding van ander (Manz 

1992: 6-7). Hierdie eksteme leiding word soms deur leiers met negatiewe 

motiewe waargeneem en het dus nie 'n goeie invloed op die volgelinge nie. 

Elke mens hat moontlikhede wat ontwikkeJ kan word en dil is waar dat die 

mens gebore word mat leierseienskappe. Oil is ook waar dat die mens hierdie 

leierseienskappe om homsetf effektief te bestuur, kan aanleer. En dit is waar 

die leerder setf, sy ouers. onderwysers en gemeenskapsleiers In belangnke rol 
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begin speel. Hierdie betrokke partye, naamfik die ouers, onderwysers en 

gemeenskapsJeiers is van kardinale belang in die opvoeding van die leerder. 

Oil hang van al hierdie partye se onbaatsugtige bydraes at of die Jeerder tot 'n 

votwaardige selfbeslurende wese opgevoed kan word. 

Alhoewel ouers. onderwysers en gemeenskapsfeiers hut bes probeer om 

leerders op te voed en hiermee redelik sukses behaaJ, is dit log oak so dat 

hierdie ouers, onderwysers en gemeenskapsleiers meestal leerders opvoed 

om gelei te kan word. Die uitkoms van so 'n opvOQding kan diG volgendG 

wees: 

Hierdie leerders is goed gemanierd. besil heetwat Jewensvaardighede en is 

gehoorsaam en volgsaam teenoor volwassenes en Jeiers in gesagsposisies. 

Tog gebeur daar dinge waaroor hune min beheer het. Die leerder hel nie 

geleer om homseJf effektief Ie bestuur nie. Die leerder het dus nie beheer oor 

sy lewe en besluite nie. Die leerder moet gefasiliteer word tot effektiewe 

selfbestuur en om beheer oor sy Jewe te aanvaar. Hiermee word nie bedoel 

dat die leerder gefasiJileer behoort te word om 'n remskoen te wees nie of 

rebels te word en aUe gesag teen te staan nie. Die teendeel is waar. Die 

bedoeling is dat leerders gefasititeer behoort te word om op Ie hou om dinge 

outomaties Ie Jaat gebeur en dat hulle bewus gemaak word dat hune kan kies 

hoe hulle wit dink. Hune moet dus gefasiJiteer word om te dink wat hune wit 

doen en hoe dit gedoen kan word. 

Die voorgaande impliseer dat effektiewe seJfbestuur verwys na 

leierskapstrategie~ wat die persoon gebruik om sy gedrag te verander. Die 

kind behoort oak gereeld 'n gedragsoort wat minder aanvaarbaar is vir ander 

te vervang met gedrag wat meer vrugbaarheid toon vir effektiewe selfbestuur 
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(Callahan 1992: 11). 

Hopson en Scally (1993: 6). vergelyk die persoon wat min kontrote oor sy lewe 

het met die balletjies van 'n dobbefoufomaat (pinball masjien). Volgens hulle 

het die balJeljies in hierdie speletjie nie 'n Jewe van huJ eie nie en kan hierdie 

balletjies nie effektiewe selfbestuur toepas nie. Dit word in beweging gebring 

deur iemand anders en dit word van die een plek na die ander rondgestamp 

sonder enige bestuur van sy eie. Hulle glo ook dat self-beJnvJoeding die 

feenoorgestefde van 'n "Pinball lewe" is. SeJfbeJnvloeding is tn proses waar 

die persoon groter beheer oor sy Jewe neem. Die oorsaak van die gedrag van 

die mens behoort fe IA by die persoon self. 

Hierdie navorser is van mening dat leerder daarvan bewus gemaak behoort 

fe word dat hulle nie kan verwag dat dinge self sal verander indien hulle tn 

nuwe fase in hul lewe betree nie. Byvoorbeeld, indien hulle die 

matriekeksamen slaag en daama die skool verlaat, bestaan die moontlikheid 

die leerders se loopbane suksesvol kan verloop. Die aanname van hierdie 

studie is dat hul kans op suksesvoUe loopbane na-skool skraler is sonder 

effektiewe setfbestuur. Soms mag daar opdraendes in hul loopbane verskyn 

wat oorbrug behoort te word. Leerders behoort daarvan kennis te dra sodat 

hune hul lewens kan rig en die veranlwoordelikheid neem om seft tn sukses 

daarvan te maak. 

Die navorser propageer dat leerders geleer behoort te word dat hune anders 

na dinge kan kyk. Hulle kan begin glo dat daar soms 'n aJtematief is. 

Byvoorbeeld: 'n Jeerder hoef nie die onderwys te kies as tn loopbaan omda{ 

sy ouers voel dis die beste vir hom nie. Hy kan 'n suksesvolle mediese dokler 

word omdat hy dit verkies (Hopson & Scally 1993: 5). 
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Die navorsef glo dat die mens e9n van God se skeppinge is wat staat maak 

op die aanleer van gedragsvorme (dit is opvoeding) deur 'n ervare en geleerde 

ander. Ouers) onderwysers en gemeenskapsleiers is sleuteJpersone ten 

opsigte van die opvoeding van kinders. Hulle behoort ervaring te hA en kundig 

te wees om die learders tot effektiewe seJfbestuurders op te voed. Die feit dat 

sommige van hierdie sJeuteJpersone nie OOf die kundigheid beskik om Jeerders 

tot selfJeiding te motiveer nie, is moontlik In rede waarom leerders nie oor 

seJfbestuursvaardighede beskik nie. Daarom is dit so beJangrik dat hierdie 

sleuteJpersone opleiding gebied word in die belangrike deeJ van die 

opvoedingsproses. Opleiding kan kan gagee word in die vonn van 

inJigtingsbiJjeHe, interessante boekies, teJevisie- en radio-programme wat 

heelwat inJigting omtrent salfbestuuf bekend maak. 

'n Verdere oorsaak van oneffektiewe selfbesiuursvaardighede is moontlik 

gebrekkige opJeidingsgeleenthede vir ouers, gemeenskapsJeiers en 

onderwysers. Mat ander woorde, mense hat self nie die geteentheid gehad om 

kennis en kundigheid op te doen omtrent die verbetering van hul eie 

selfbestuursvaardighede nie hetsy nog die van hul kinders. Hierdie 

opleidingsgeJeenthede behoort deur opleidingsinstansies vir die bree 

gemeenskap beskikbaar gestel te word sodat ouers, gemeenskapsleiers en 

onderwysers hierdie broodnodige kennis en kundigheid mag bekom. 

Ouers, onderwysers en gemeenskapsJeiers bou weI aan die opleiding van 

effektiewe leiers onder leerders (dit is: teiers wat ander mense kan lei). Min 

aandag word egter geskenk aan die opleiding van strategie~ vir effektiewe 

selfbestuur. Hierdie leerders behoort gefasHiteer te word om hulself effektief 

te bestuur sowel as om ander effektief te kan lei. 
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Min Jiteratuur is in Suid-Afrika beskikbaar vir die gebruik van ouers, 

onderwysers en gemeenskapsleiers in verband met die verbetering van 

leierskapsirategiee vir effektiewe selfbesluur. Literatuur is wei beskikbaar oor 

interpersoonlike leierskapstrategiee, wat leierskap behels en hoe dit by 

leerders ingeskerp moet word. Navorsing en die beskikbaarstelJing van die 

bevinding in die Suid-Afrikaanse opset is 'n uiters belangrike vereisle vir die 

uiteindelike verbetering van die selfbesluursvaardighede van Suid-Afrikaners. 

Soms maak mense wei gebruik van selfbestuur, maar in 'n negatiewe self

ondermynende sin. Neck en Barnard (1996: 25) spreek die probJeem aan en 

noem dit disfunksionele denkwyses. Hierdie denkwyses sat deegJik ondersoek 

word in hoofsluk drie. Hierdie ondermynende denkwyses en gevoeJens kan 

tot die mislukking van gedragsoorte van die persoon lei. 

Die doe I van hierdie studie is om persone te lei om negatiewe denkpatrone 

kan te vervang met setf~pbouende denke wat hul lewensvaardig kan maak. 

Vir die doel van die studie is self-opbouende denke geJyk aan Covey (1989: 

66-179) se eerste drie gewoontes van hoogs suksesvolle mense naamJik : 

proaktiwiteit, visie en prioritisering.Hierdie gewoonte lei tot effektiewe 

seJfbestuur waf weer persoonlike effektiwiteit sowel as interpersoonlike 

effektiwiteit sUksesvoJ maak. 

'n Verdere onderafdeling in die ontleding van die probleem is dat mense bereid 

is om meer tyd te bastes aan hoe om In rekenaar of voedselverweri(er te Jeer 

gebruik, as wat huJle bereid is om te leer hoe om hul denke en dus hul Iswens 

te beheer. Volgens Richard Bandler (1985: 9) laat persone 'n situasie toe om 

heeltemal sy gang te gaan. Bandler voel dat die persoon se brein met of 

sonder beheer weri( en dat dit beter is om dit liewer te beheer as om dit vrye 
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teuels te gee. Daarom moet ouers. onderwysers en gemeenskapsleiers 

learners van meal at aan fasiliieer dal hulle self hut denke en dus ook hut eie 

lawans kan beheer. 

1.3 Probleemstelling 

Kan matrikulante hulself effektief bestuur deur van leierskapstrategi~ 

gebruik te maak? 

Verdere onderafdelings van hierdie probleemsteUing behels die 

volgende: 

Hoe kan leierskapstrategiee aangewend word om persone te lei om 

hulself effektief te kan bestuur? 

Hoe kan persone hierdie strategiee verwerf? 

Laastens kan ook gevra word of mense self hierdie lewensbelangrike 

strategiee kan aanleer? Is leierskapstrategiee werklik van toepassing 

op die terrein van selfbestuur? Met ander woorde, is effektiewe 

selfbestuur die einde van die aanleer van leierskapstrategiee? 

1.4 Hipoteses 

Die volgende is 'n tentatiewe antwoord op bogenoemde kern vraag wat 

ondersoek word in hierdie studie: Die matrikulante wat hulself bestuur deur 

gebruik te maak van leierskapstrategiee se kanse op sukses is beter as 
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vergelykbare mairikulante waf nie oor soortgelyke selfbesluursvaardighede 

beskik nie. 

1.5 Doelstellings 

Die doelsleJlings van die onderhawige sludie is onder andere om~ 

Leierskapstrategiae te ontwikkel wat effektiewe seJfbesluur tot gevolg 

kan h~. 

Die verandering van oneffektiewe selfbesluur na effek1iewe 

selfbestuur moonttik Ie maak. 

In Wetenskaplike deurskouing, beskrywing, uitleg van, asook 

inlerpretasie van teierskapstrategjee vir affektiewe seJfbestuur Ie 

maak (De Vos 1998: 69). 

'n Deeglike en verantwoordbare navorsingstudie te maak van die 

probleme wai ondervind word en moontlike optossings in verband 

met teierskapstrategiee vir effektiewe setfbestuur na Ie speur (De Vos 

1908: B) 

1.6 BegripsverleJaring 

Om die verskynsel van feierskapstrategiee vir effektiewe seJfbestuur bater te 

verstaan en vir duideJikheid, is dit nodig om die betekenisse van die volgende 

begrippe te verhelder: 
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1.6.1 Leierskapstrategiee 

Die begrippe Jeierskap en sfrategie sal eers afsonderlik beskryf word en 

daama sal die begrip, Jeierskapstrategiee belig word. 

1.6.1.1 Leierskap 

Vanui1 In opvoadkundige siening beteken Jeierskap dat die persoon die 

kundigheid en gereedheid basil om andar te inspireer, 1a lei, in 'n ogling 1a lai 

of 1e bestuur sodat die daargestelde doel bereik kan word (Carter & Merkel 

1973: 332). 

In In sosioJogiese sin is Jeierskap die uitoefening van invloed en gesag binne 

'n sosiale groep. Die funks;e van leierskap is primer die koOrdinasie en 

vereniging van die groep se aktiwitei1e, informasie en besluite sodat die doel 

bereik kan word (Theodorson & Theodorson 1969: 227). 

Die sielkunde beskou Jeierskap as gesag wat uitgeoefen word en die inisiSring 

en beheer van ander mense se menings, houdings, en gedrag (Plug W.F. 

1993: 203). Deur effektiewe kommunikasie word die gedrag, houding en 

menings van ander mense belnvloed of verander na die verlangde rigling om 

doelsteltings te verwesenJik. 

1.6.1.2 Strategie 

Die opvoedkundiges Carter en Merkel (1973: 332) baskryf sfrategie as die 

kuns an wetenskap om poli1iake, ekonomiase, sielkundige an militere magle 
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wal nodig is om gedurende tydperke van vrede of oor1og te gebruik om die 

maksimum ondersleuning te bied aan die behoud van beleid of uilkoms vir 'n 

beginseJ. Hulle sien dH ook as 'n kuns om liewer sukses Ie bereik en om die 

kanse vir mislukking te minimaJiseer. 

strategie in 'n sosioJogiese sin beteken 'n aksie waf bedoel is om die gedrag 

van andar Ie bernvload, maar dat dit mear 'n ori~ntering na 'n ander 

gedragsvonn is waar daar gekonfonneer moet word. Theodorson en 

Theodorson (1969: 310) noem hierdie tipe strategie 'n kragstrategie. 

Hawkins (1986: 1436) mean dat die begrip strategie beteken om geoefend en 

vaardig te wees, dat dit dui op deskundigheid en vemufligheid. 'n strategie 

beteken dus om vaardig, vemuftig, deskundig of geoefend Ie wees in dH wat 

die persoon doen of poog om te bereik. 

1.6.1.3 Leierskapstrateg;ee 

Ten einde die begrip /eierskapstrategjeiJ belekenisvol te integreer tot 'n 

siniese, word die voorgaande beJigting van die begrippe benut. 

Leierskapstrategiea dui volgens hierdie studie op 'n vemuflige, kundige en 

bekwame manierof metode van'n Jeier om gesag uH Ie oefen. Die teier moel 

homseJf so inspireerten einde die gedrag, houdings en menings van homself, 

deur goeie inteme kommunikasie Ie verander en te rig met die oog op die 

bereiking van doelstellings of mikpunte. Dit behels verder dat die individu sy 

eie gedrag behoor sodat hy homself vaardig kan orianteer rakende optimale 

doelwitverwertdi king. 
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1.6.2 Effektieflwe 

In Algemene siening word gehuldig deur Kritz.inger en Labuschagne (1979: 

204) naamlik dat effektief dui op kragdadigheid, doeHreffendhe;d en om die 

verlangde uitwerking te hA. 

Die opvoedkundiges, Carter en Merkel (1973: 207), sJuit nou aan by 

bogenoemde. Hune beweer dat effektiwifeit, die moonUikheid is om die 

verlangda resuttate ta bereik in ekonomiese tyd in vemouding tot die werk wat 

afgehandel moet word. 

Die sielkundiges, Plug (1993: 77) beskryf effektiwiteit as doetlreffendhejd en 

die sukses waarmee take verrig word. Hierdie studie se beskrywing van die 

term effektiwiteit dui op die moontJikheid of vaardigheid van die mens om 

leierskapsvaardighede so deskundig moontJik te bestuur om die bes moontlike 

resuHate te verwerklik met inagname van die beskikbare hulpbronne. 

1.6.3 Selfbesfuur 

Die begrippe: selfen bestuur sal eers afsonderfik beJig word en daama sal dit 

as een begrip naamlik selfbestuur gelntegreer word. 

1.6.3.1 Die Self 

Krffzinger en Labuschagne (1979: S99) bied die volgende beskrywing van die 

selfaan "die setf is die ego of die ander ek, verder ook in eie persoon of in eie 

individualiteit of wese". 
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Die sos;0109 Theodorson en Theodorson (1969: 374) het In interessante 

siening van die self. Hulte beskryf die self as daardie deel van die 

persoontikheid waf bestaan un die individu se siening van homself. Hulle 

meen ook dat die manier waarop die persone hulself ervaar, die gevolg is van 

hul interaksie met ander mense en hoe daar teenoor hulle opgetree word. 

Hierdie optrede en boodskappe waf die ander mense na die individu uitstuur 

sowel as sy pJek in die gemeenskap verskaf aan hom In visie van homself. 

Die begrip sendui dus op die deel van die persoon waf bestaan uit die individu 

se siening van homself, sy essensie of ego, die objek van imrospeksie en 

refleksiewe aksie. Oit is ook jou eie bewustheid van belewenis in verhouding 

met jouself (Hawkins 1991: 1314). 

1.6.3.2 Bestuur 

Opvoedkundig is bestuur In doelgerigte proses waf bestaan uii aktiwiteite soos 

onder mear beplanning, organisering en die impJimentering en kontrolering van 

ander se werkvenigting om doelwitte te bereik (Carter & Merkel 1973: 348). 

Sosiologies beteken bestuur die proses van beplanning, organisering, 

koOrdinering en beheer van die produksjeproses in ekonomiese bedrywe 

(Theodorson & Theodorson 1969: 240). 

Bestuur behels 'n proses waarin 'n persoon binne die siruktuur van 'n 

organisasie probeer om toesiande Ie skep vir persone om 'n reeks take 

in 'n toepaslike samehang uit Ie voer (stuart &Sutherland 1989: 428). Oit 

behels verder ook leiding, en reeling van dinge, bewindvoering, beheer, 

kontroJe en uilvoerende gesag (Kritzinger & Labuschagne 1979: 95). 
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1.6.3.3 Selfbestuur 

Selfbestuur beteken dat die persoon homself effektief kan bestuur. Die 

persoon of individu beheer, kontroleer en lei sy eie persoon, sy eie welsyn, sy 

eie voorungang en sy eie belewenisse. Hy is dus sy eie uitvoerende gesag, 

uitvoerende gesag wat direk verband hou met hoe leierskapstrategiee deur 

die persoon ingespan word om effektiewe selfbestuur as uitkoms te bereik. 

1.6.4 Matriekleerder 

Die begrippe matriek en /eerder sal eers afsonderiik belig word en daama sal 

martriekleerder deur die navorser van hierdie studie omskryf word. 

1.6.4.1 Matriek 

Opvoedkundig geslen, beskryf Hawkins (1986: 518 ) matriek as 'n 

toelatingseksamen tot 'n tersiAre inrigting. Matriek verteenwoordig dus die 

laaste jaar van die leerder se sekondere skoolioopbaan. 

Kritzinger & Labuschagne (1982: 582) beskou matriek as 'n eindeksamen van 

die middelbare skool en as universnenstoelatingseksamen. 

1.6.4.2 Leerder 

Hawkins (1996: 469) beskou 'n leerder in opvoedkundige sin as iemand wat 

vakke op skoal leer. dus iemand waf nag nis In matriakeksamen op 
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sekond&re skool geslaag hat nie. 

Kritzinger & Labuschagne (1982: 520) belig die leerder as iemand wat 

leer. temand wat onderwys ontvang en nog op skool is. 

1.6.4.3 Matrtekteerder 

Die matiekJeerder is volgens die navorser dus iemand wat vir die laaste jaar 

onderwys aan 'n sekond&re skool ontvang. Hy sal die einde van daardie jaar 

sy finale eksamen afl&. En sukses in die eksamen sal vir hom beteken dat hy 

reg is vir universiteit en die w&reld daarbuite. 

1.7 Paradigmatiese perspektiewe 

1.7.1 Metateoretiese aannames 

Die navorser van hierdie studie is jn volwasse manspersoon, onderwyser van 

bsrosp en hy staan in 'n post-modeme gedemokratiseerde Suid-Afrika 

(T erreblanche &Durrheim 1999: 462). 

Die post-modeme tyd het diep wortels in die infonnasiategnotogie, wat 'n 

gevolg is van die modeme tyd sa kapitaJistiese industrials konsepte en 

tegnofogiese ontwikketing (Terreblanche &Durrheim 1999: 463 &471). 

Gedurende hierdie modeme tydperk is heelwal kJem geplaas op die 

ontwikkeJing van effektiewe interpersoonlike Jeiers ferwyl die post-modeme tyd 

meer klem pJaas op die interne regulering van die persoon. Die post 

modernisme wit dus sien dat die individu eers homself effektief bestuur en 
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daama kan die klem na interpersoonJike Jeierskap verskuif word (T erreblanche 

& Durrheim 1999: 466). 

Die post modernisme maak van die kon51ruktiwisme gebruik om verat deur 

laal en die effektiewe gebruik daarvan in sy modus operandi nuwe gedrag Ie 

vorm. Terreblanche en Durrhaim (1999 : 470) bektemtoon ook die feit dat 

kennis, gedrag en bamagtiging gevorm word deur taal en kommunikasie. 

Hierdie taa' en kommunikasie word uitgedruk in die informasietegnologie, 

byvoorbeeld die televisje, koerante, boeke en ander media wal deur ouers, 

ondarwysars an gamaenskapleiers ingespan word. 

Hierdie konsiruktiwisme kyk na hoe tekens, taal en beelde die mag besit om 

spesifieke voorsteUings van mense an objekte te skap, en hoe dit die gedrag 

van ander mense belnvloed. Die navorsing behandel mense asof hulle die 

oorsprong van denke, gevoelens en ervarings is. Taal bou die werldikheid. 

Die gedrag van die mens word hier beskou as ~n 51el taalmoonilikhede 

waarbinne die sosiale Jewe georganiseer word. Konstruktiwisme is nie taal 

(wat die tegniese aspekte en struktuur van taalgebruik beklemtoon) nie, maar 

is maer gemoeid met die bre~ patrone van sosiale betekenis wa1 in die taal 

ingesluit word. Dit gaan ook om die interpretasie van die sosiale w~reld as 'n 

taalsoort wal ~n stelsel van betekenisse en praktyke inslun wat die werldikheid 

help vorm (Terreblanche & Durrheim 1999: 147-151). 

Die navorser se lewensfilosofie is die menstikheid van die mens en die 

belangrikheid van die lief de vir die naaste en die gemeenskap. Hy glo ook dat 

menslike gedrag aangeleer en gevorm kan word. Uit hierdie stellings kan 

afgeJei word dat daar van 'n kombinasie van 'n paar teoriee gebruik gemaak 

word om die navorser se siening of meteorie te vorm (Denzin 2000: XI & 3). 
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Die humanistiese-, leerleoreliese - en konstruldiwisliese benaderings is hier 

van belang en die betrokke 1eoriee vul mekaar goed aan. 

Die skrywer glo dat hy as mens en navorser die Jeerteoretiese benadering en 

die humanistiese standpunt huldig in sy sludie van menslike gedrag. Daarmee 

saam is die sosiale konslruktiwisme ne1 so In beJangrike afdeling van sy 

meta1eorie, veraJ omdat daar aan 'n konslruk genaamd 'die aanleer van 

Jeierskapslralegiee vir effektiewe seJfbesluur' gebou word. Hierdie drie 

perspeldiewe vorm saam die skrywer se metaleorie. Die rede hiervoor is 

omdat die denkrigtings met hut unieke bekJemtonings mekaar in hierdie 

kombinasie baie goed aanwl (Denzin 2000: XI & 3 ). 

Die redes vir hierdie gekombineerde denkrigling is, onder andere die 

volgende: 

Eerslens is die skrywer ~n opvoeder van beroep en vandaar die belangrikheid 

van die leerleoretiese benadering. Hierdie benadering beskoll 'n beperide 

aantal geneiies bepaalde response, leer en omgewingsinvloede as die 

belangrikste faktore in die vorming van die mens (Meyer 1988: 179). Leer en 

pogings om 1e leer speel die belangrikste rol in die teorie. 

Die leerleoretiese opvatting kan in hierdie studie duideJik verstaan word. Die 

rede hiervoor is onder andere dal: die mens, wal nie die gene1iesgeerfde 

leierskapstrategioo besil nie, hierdie leierskapstrategiee kan aanleer en di1 met 

sukses toepas. Sodoende kan hy homself ook effektief bestuur. 

Tweedens vul die humanistiese benadering die leerieoretiese benadering aan 

in hierdie studie. Enersyds beklemtoon die Humanisliese benadering die 
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subjektiewe bestudering van mensJike gedrag. Andersyds beklemtoon dit die 

objektiewe bestudering van menslike gedrag (Meyer at a/1988: 335 & 337). 

Deur die menslike gedrag vanaf beide die eksteme en interne te bestudeer, 

kan hierdie studie vonediger gemaak word. 

Die Humanisme bekJemloon die bestaan of eksistensie van die mens. 

Humanisme veronderstsl ook dat die mens buits homself kan tree en sy eie 

gedrag kan besludeer. Hierdie gedrag kan dan deur die mens aangepas word. 

Oit verteenwoordig ook 'n dee I van die wording van die mens. Die mens kan 

in sy wording sy genetiese en omgewingsbeperkings oorkom en homself help 

vorm in sy selfverwesenJiking (Meyer 1988: 335). 

Verder is die mens ook daarvan bewus dat hy bewus is. Deur middel van 

hierdie selfrefleksie kan hy hom self evaJueer. Hy kan verder ook besin oor 

byvoorbeeld die aanpassings waf hy aan sy gedrag gemaak het. Verder kan 

hy ook bepaal of dit strook met wat hy dink goed of aanvaarbaar is vir homself 

of vir die bree gemeenskap en of hy dink dat God dit as aanvaarbaar ag 

(Meyer 1988: 336). 

Die Humanisme glo dus dat navorsing aanvaarbaar is wanneer die 

subjektiewe belewenisse van die persoon gepeil en bestudeer kan word. 

Verder glo die denkrigting ook in die volgende: 

Die individu as gelntegreerde geheaJ, met ander woorde, die individu se 

liggaam en gees moet as 'n hoJistiese eenheid bestudeer word. 

Die individu as menswaardige wese. Die mens is 'n uniske wese wat 

homself onderskei van diere en plante deur sy hoer geestelike 
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dimensie. 

Die posi'tiewe aard van die mens. Die mens is van geboorte bastes 

goad of neutraaJ maar hy kan deur negatiewe omgewingsinvloede tot 

moontlike boosheid gelei word. 

Die bewuste prosesse van die individu. wat veral die 

besluitnemingsprosesse en die evafuering van ervarings hanfeer. 

Die parsoon as aldiewe wese. Die mens neem aldief deel aan die 

bepaling en die aktualisering van gedrag. 

Laaslens is daar die sosiaJe konsiruktiwisme wat verbandhoudend is met die 

leerteoretiese benadering. Hierdie konslruktiwisme help met die opbou van die 

konslruk. naamJik die aanleer van Jeierseienskappe om selfbesluur effektief 

fe maak. Die ouers, onderwysers en gemeenskapsJeiers maak gebruik van die 

inligtingsfegnologiese impfimente 5005 die televisie, boeke, tydskrifte, 

kompers, gesprek, ens. Sodoende word die matriekJeerder geleer wat hierdie 

konstruk is en hoe hy dit sy eie kan maak. Leer vind pJaas met die gebruik van 

taal en kommunikasie wat die kern van die konsfruktiwisma is. Gedrag kan 

slags aangeleer word indien dit eers in taal gebou word (Terreblanche & 

Durrheim 1999: 464). 

1.7.2 Jeoretiese aannames 

Die belangrike verbandhoudende teorie~ vir hierdie sludie is eersiens die 

sosiaJe leerleorie. Bandura se idee is dat die mens se gedrag aangeJeer kan 

word aJ was die persoon nie met hierdie gedragseienskappe gebore nie {Meyer 

f / )CfI&1? 3 
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1988: 179). 

Hierdie teorie slaan die selfreguJering van die persoon hoog aan, veral wat 

seJfbesiuur betref. Die selfregulering van stephen Covey, naamlik 

proaktiwiteit, visie en prioritisering beklem100n selfregulering verder (Daft 

1999: 404 - 405). 

Hopson & Scally (1993: 6) kritiseer die oneffektiewe selfbesiuurder. Hulte 

vergelyk die selfbesiuurder met die balleljie van 'n 'pinba/f masjien , waf na 

willekeur deur 'n ander beheer of rondgestamp word. Hulle glo dat die persoon 

effektief met selfregutering moet begin. 

Die humanis George Kelly se kognitiewe teorie is van verder9 beJang vir 

hierdie stume. KeUy beskou die mens as In wese waf doelgerig probeer om Ie 

versiaan, interpreieer, voorspel en beheer vera! homseff en dit wat in sy 

omgewing plaasvind. Die mens tree op soos 'n welenskapJike. Hy stel 

byvoorbeetd self hipoteses vir gedrag en gebeure op. Hy voer ook 

eksperimente uit om te kyk of sy hipotese korrek was. Die mens probeer in sy 

aJledaagse lewe om Ie voorspef en dit waf in sy omgewing aangaan, te beheer 

(Meyer et aJ 1988: 421). Kelly se kognitiewe teorie se konsirukvorming 

(verbaaJ of nie-verbaaJ) hat 'n noue verband mel die sosiaJe konsiruktiwisme. 

Laastens is die ontwikkelingsielkunde ook 'n teorie waf vir hierdie studie van 

huJp is. Die oniwikkeJing van die malriekleerder ten opsigte van sy seJfbestuur 

word in hierdie studie toegeJig (Meyer et a/1988: 72). Sien hoofslukke drie 

en vier in die verband. 

1.7.3 Metodologiese aannames 
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Die deduktiewe denkwyse sal die oorwegende manier van beredenering in 

hierdie studie wees. Hierdie denkwyse begin met 'n daar gestefde hipotese of 

abstrakte veraJgemening. Daama beweeg dit na die toetsing en stawing 

daarvan (De Vos 1998: 91). Babbie (1998: 55) beskou deduksie as die 

beweging vanaf die algemene na die besondere, dus die beweging vanaf 'n 

teorie na individuele gevane. 

Die hipotese van hierdje studie is of malriekJeerders wal huJself bestuur deur 

gebruik te maak van leierskapstralegiee se kanse op sukses bater is as 

vergelykbare malrikulante wat nie van soortgelyke bestuursvaardighede 

gebruik maak nie. Die poging van die studie sal wees om toenemend te 

beweeg na die toetsing en stawing of verwerping van hierdie hipotese, 

dematwe die kJem op die deduktiewe werkswyse. 

In die studie van leierskapstrategiee om setfbestuur effektief te verwerkfik, sal 

daar van aksienavorsing as hoof benaderingsmetode in samehang met die 

indiepte-literatuurstudieme1ode gebruik gemaak word. Dit sal dus hier in 

essensie gaan om deelnemende aksienavorsing. By hierdie metode sal sowe) 

die respondente as die navorser deelname h~ in die opJossing van die 

probleem en die verwerkliking van die respondente se effektiewe seJfbestuur 

(De Vos 1998: 18). 

Dr. Ebersohn beskou aksienavorsing as beplanning, aksie, observasie en 

deegtike weerspieeling, maar stelselmatig en strenger as wal ander navorsers 

gewoonlik doen (Gesprek met Dr. EbersOhn). Die verband tussen hierdie 

aspekte word gebruik om kennis te verfyn en te verbeter om sodoende die 

grense van hierdie kennis te verbreed. 
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Deelnemende aksienavorsing skenk ook aandag aan die verhouding tussen 

die navorser en die deelnemers in die navorsingsproses. Die klem val verat 

op samewerking, bemagtiging en die selfaktuaJisering van die deelnemers 

(De Vos 1998: 414). Die navorsingsprojek sal met mafriekJeerders by In Suid

Afrikaanse sekondAre skool uitgevoer word. Die leerders by die publieke 

skool sal aan die hele proses van aksienavorsing blootgestel word om deur 

middel van kreafiwiteit self oplossings te probeer vind vir hulle probleme 

(Terreblance & Durrheim 1999: 234). 

Data-insamefing salop In kombinasie van die kwalitatiewe en die 

kwantitatiewe benadering (De Vos 1998: 15) berus waf betref die 

deetnemende aksienavorsing, meratuurs1udie an die veldstudie. Die 

kwanfitatiawe metodes van data insameJing in samehang met die kwaJitatiewe 

metode (De Vos 1998: 15) sal gebruik word. Dit sal konsantreer op vraetyste 

aan respondente, stalistieke van die akademiese uitslae van die 

mairiekleerders en werkswinkels. Hierdie werkswinkels sal bestaan uii In 

kursus vir die aanleer en self-ontdek van leierskaps1rategie~ en hoe om 

selfbestuur effektief te laat geskied. Hierdie malriekleerders sal in In 

ekperimentele- en kontrole-groep verdeel word. 

Deelnamende aksienavorsing word gebruik omdat die navorser graag 

deetname van aile deelnemers insluitende homself, wit aanmoedig. Die 

navorser gebruik deelname in die sin dat die deetnemers self hul gestetde 

navorsingsprobleme saam met die navorser help oplos (De Vas 1998: 8) en 

hulself sadoende bemagtig om hulself effektief te bestuur (TerrebJanche & 

Durmeim 1999: 229-230). 

Kwalitatiewe navorsing sat die diepere betekenis van die deelnemers se 
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probJeem duideJik uiUig om saam fe val mel die bou van die konslruk 

effektiewe selfbestuur wat aangeleer gaan word. Die mens is die deelnemer 

aan hierdie navorsingsprojek. Daarom is dit beJangrik dat sy gedrag deur 

kwalitatiewe legnieke ge)'merpreteer moet word om tot daardie diepere inhoud 

van die deelnemers ss probJsam naamlik oneffaktiswa seltbestuur 1e kom 

(Denzin & Uncoln 2000: 390). 

Hierdie diepers besondertlede sal deur die navorser waargeneem word deur 

waameming an beskrywings daarvan tydens groapbesprekings of 

werkswinkels om die aanleer van Jeierskapstra1egia~ vir effektiBWe seJfbestuur 

te fasiJifeer. Daar sal ook gepoog word om vraelyste aan die leerders 

beskikbaar ta stal en die resuttate daarvan sal kwalitatief gel'nterpreteer word 

(Goldenburg 1992: 321-322). 

Effek1iewe literatuursludie beteken dal die navorser 'n soektog na informasie 

en inligting sal ondemeem, wat die navorsingsprojek betref en waf die. 

navorsingsprojek in die konteks plaas waar dil inskakel in die besondere veld 

(rene Blance &Durrlleim 1999 : 18).Hierdie literaluursiudie moet ook deur die 

subjekte ondemeem word sodat die navorser nie <n eensydige fasilitering 

daarstel nie. Daar moet in gedagte gehou word dat die hoofmefode van 

ondersoek deelnemende aksienavorsing is, wat al die deelnemers tot werkJike 

en volle deelname wi! aanmoedig. 

T errs Blance & Durrlleim (1999: 19) glo dat die lees van relevante bronne die 

navorser ori(:)nteer en inJig met sistematiese, geordende feite betreffende die 

onderwerp. Dit help ook die navorser om 1a fokus op beJangrike inligting waf 

kan help met die opJossing van die navorsingsprobleem. De Vos (1998: 257) 

noem ook dat wanneer literatuurstudie gedoen is voordat die navorser sy 
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veldstudie ondemeem, sal die kennis van die literatuur die navorser 

selfvertroue gee en ook ~n go ere benadering in sy navorsing verskaf. 

1.7.4 Navorsingsontwerp 

Die studie se beginpunl was by die Sekond~re Skool Eersterust, in Pretoria. 

Die skool is in ~n Kleuriingwoonbuurt van die post-apartheid Suid-Afrika gele~. 

Oil is 'n pubfieke skool (De Vos 1998: 255). Die matriekJeerders van die jaar 

2000 is vir hierdie studie genader. Die graep kon moontJik uit 'n 

eksperimentele- en kontrale-groep bestaan. Die keuse van wie almaJ in die 

twee graepe verteenwoordig sou word, is aan die leerders gelaat. Hulls kon 

self besJuit wie aan die studie kon deefneem. 

Daar was drie matriekkJasse (graad 12 A, 12 Ban 12 C) in die skool . Die 

leerders het besluit dat die 12 C klas die aangewase keuse was (De Vos 

1998: 259). Die rede hiervoor is dat die navorser (wat ook In onderwyser by die 

skool is) aan hierdie groep onderrig gee. Hune sou gevotgtik natuurtik optree 

in sy teenwoordigheid. Hy sou ook gadurig met hulle in verbinding bty en 

sodoende die werkswinkels kon implimenteer (T erreblanche &Durrheim 1999: 

322). 

Die studie wit poog om fa bewys dat matriekJearders hulself effektief kan 

bestuur daur gebruik te maak van leierskapstrategiea. Oil is moontlik mils 

hulle met die nodige ondersteuning en hulp bekend gemaak word met hierdie 

leierskapstrategiee en hoe dit ingespan kan word tot effektiewe selfbestuur. 

Die fasiJitering tot effektiewe selfbastuur sal deur die navorser met die 

ondersieuning van die person eel (veral die Vooriigting-onderwyser van die 

skool) behartig word. Die verdere verioop van die ondersoek sien soos volg 
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daaruit. 

Die kwaniitaliewe metode van navorsing word in die s1udie voorgehou deur die 

gebruik van ampteJike dokumente van die skool. Hierdia dokumente bastaan 

uit die leerders se akademiese uitslae van die Junie-eksamen an die 

Desember 2000 uitsJae (De Vos 1998: 253). Sien diagramme in figure 4.3 en 

5.1 waar die bogenoemde eksamenuitsfae uitgebeeld word. Die fasiJitering 

van effektiewe selfbestuur in die vorm van werkswinkals het vanaf Junie tot 

Desember plaasgevind. Daama is daar 'n vergefykende 51udie van die 

kontrole- en eksperimenteJe-groepe sa Junie- en Desember-eksamenuitsJae 

gemaak. Die doel hiervan was om vas te 51el of die aanleer van 

seJfbestuursvaardighede 'n verandering in die gedrag van die eksperimentefe

graep gemaak hat al dan nis. 

Die kwalitatiewe deel van die navorsing be51aan uit die vas stelling van die 

malrikulante se leemies ten opsigte van Jeierskap51ralegiee vir effektiewe 

selfbestuur. Inligting sou kwalitatief gel'nterpreteer word vanaf die Jeerders se 

vraely51e nadal hune dit voHooi het. Tweedens moes daar vasgesteJ word 

hoe die learders hufself waameem en waar die hulle hulself in die toekoms 

sien (visie). Vraelyste is vir hierdie doef gebruik word. Hierdie vraelysie het 

bestaan uit 'n paar informefe nie-gestandaardiseerde vrae waf elke leerder 

vryfik en eenik moos beantwoord (De Vos 1998: 79 & 256). Sien voorbeeld in 

hoofstuk vier. Die vraelyste het vereis dat die leerders skriftefike (nie

kwantitatiewe) verduideJikings moes gee van wat hulle dink selfbesiuur is en 

hoe hulle dit toepas. Hulte moes ook skriftelike verduideJikings van hulle visie 

verskaf hat. 

Die uitstae van die vraely51e is deur tn aantal werkswinkels gevolg. Hierdie 

 
 
 



-28

werkswinkels het tussen Junie en Oktober 2000 plaasgevind. Die 

warkswinkels is aangebied vir die ontwikkeJing van die ekspenmentele-groep 

sa laiarskapslrategiee an salfbestuur. Die navorser en die leerders was 

deelnamers gedurende die werkswinkeJs. Die werkswinkels hat as einddoeJ 

die bemagtiging van die leerders hoog op die prioriteitslys geplaas. Die 

navorser hat waameming gedoen en aantekeninge gemaak van alte relevante 

gebaure en verwikkelinge gedurende die verloop van die werkswinkels 

(Goldenburg 1992 : 326) om dit later kwalitatief te interpreteer. 

Analise van beslaande data sluit die voJgende in: 'n Kwantitatiewe 

vergelykende siudie in verband met die numenese data, naamlik die uiislae 

van die twee groepe learders sa Junia-eksamenuitslae en ook die Desember

eksamenuitslae van die twee groepe. Die vergetyking van die uitslae sou 

bepaal of die aanleer van selfbestuursvaardighede die kanse op sukses van 

die eksperimentele-groep beter gemaak het as die kontrole-groep. In Kritiese 

siudie van hierdie uitslae was noodsaakJik, vera I die Junie-eksamen s)n , wat 

die aanbieding van die werkswinkels nodig gemaak het. Die Junie-eksamen 

se slaagsyfer was laag wat die moonJikheid van on effektiewe 

selfbestuursvaardighede beklemloon het en dus die aanleer van die 

besiuursvaardighede nodig gemaak het. Die deelnemende 

waarnemingsaantekeninge van die navorser sal ook geanatiseer en 

gelnterpreteer word. Hierdie analise behoort in aanduiding te wees of die 

leerders die bestuursvaardighede geJniemaliseer hat en dit huJ eie gemaak 

het. Die Jiteratuurstudie se intigting is met bogenoemde aktiwiteite in verband 

gebring. Dit sluit die analise en interpretasie van redevoerings en besprekings 

in. 

Een van die beJangnke onderafdeJings van die navorsing is 'n deegJike 
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Jiteratuurstudie (Goldenburg 1992: 323). Die studie vors die tama deegJik na 

in tenne van wat ander navorsers en skrywers van leierskapstratagie~ > beide 

interpersoonJike en interne Jeierskapstrategiee huJdig. Die slrategiee is in 

hoofstuk twee bespreek. In hoofstuk drie was selfbesluur en In paar variasies 

van besluur besludeer. In hierdie hoofstuk is daar gepoog om die 

leierskapstratagiee te integreer en aan ta dui hoe dit inpas by effektiewo 

selfbesluur. 

Etiesa strategie~ is deur die navorser gerntemaJiseer en hat dee I van sy 

lewonstyl word (De Vos 1998: 23-33). Die navorser het aansoek gedoen vir 

toeslemming van die hoof van die sekond~re skool waar die sludie uitgevoer 

is. Daama moes die be1rokke matriakleerders hul toeslemming verleen. 

Hierdie leerders moes kennis dra van die hale proses waarin hune betrokke 

sou wees. Hune moes nie mislei of misbruik word nia. Hune moas gemakJik 

en vry voel om dee I te neem aan die proses. Die deelnemers moes gerus 

gestel word deur die navorser dat hul persoonlike en private inligting vertroulik 

hanteer sou word. Hy moos hulle verseker dat hul inJigting anoniam sou bty an 

dat daar nia na hulle parsoonlik verwys sou word nie (Da Vos 1998: 23-33). 

1.8 Ter afsluiting 

Die deelnemende aksienavorsing het ten doel om die matrikulante te 

bemagtig met die lewensvaardigheid en selfbesluur. Die kombinasie van die 

kwantitatiewe en kwaJitatiewe mat odes van data-insameJing beklemtoon die 

geldigheid en betroubaarheid van die studie, omdat twee insamelingsmetodes 

dieselfde konstruk toots. 

1.9 Program van ondersoek 
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In hoofstuk een is daar gepoog om In inleiding le verskaf en om die probleem 

1e ontJeed len einde die fenomeen wat ondersoek word te probeer begryp. 

Verder is daar ook aan begripsvemeldering en doelwitformulering aandag 

geskenk en 'n metode van ondersoek aangekondig. Hierdie ondersoek 

bestaan uit 'n bekendmaking van die metateoretiese aannames, 1eoreiiese 

aannames en metodologiese aannames. Daar is ook aandag geskenk aan die 

navorsingsontwerp waar die data-insameHngsstrategie sowel as die data

analisie bespreek is. 

Daar sal nou verder aandag geskenk word aan: 

Hoofstuk 2: Die indiepte-studie van die begrip 

leierskapsfrategiee 

Hoofstuk 3: 1n tndiepte-studie van die begrip selfbestuur 

In laasgenoemde twee hoofsiukke sal die soektig veral val op die probleme 

wat die jeugdiges in verband met die aanfeer van die leierskapstrategieE) vir 

effektiewe selfbesluur ervaar. Daar sal ook gekyk word na moonUike 

oplossings of maniere waardeur veral die ouers, onderwysers en 

gemeenskapsleiers toegerus kan word om die jeugdigas 1a begelei om hulself 

bater 1e kan lei. 

Hoofstuk 4: In hierdie hoofstuk sal 'n verantwoordbare 

veldsludie gedoen word . Daar sal veral gelet 

word op toetsing of die moontlike oplossings 

haafbaar is en of die jeugdiges 'n beter beheer 

of leiding oor hurself geneem het. 
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Hoofstuk 5; 'n A'gemene samevaUing en 'n paar 

aanbevelings op grond van die 

bevindings sal in hierdie 

hoofstuk weergee word. 
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HOOFSTUK2. 

Leierskapstrategiee 

2.1 Inleiding 

'n Aanname van hierdie studie is dat leierskap tn essensiele bestanddeel vir 

effekfiewe en suksesvoUe bestuur is. Dus behoort elke matrikulant vaardighede 

vir effektiewe leierskap te verwerf (Adair 1984: x) . Soos in die vorige hoofstuk 

genoem, word die begrip leierskapstrategiee beskryf as tn vemuftige, kundige en 

bekwame manier of metode van tn leier om gesag uit te oefen en ander so te 

inspireer ten einde die gedrag, houdings en menings van ander mense, deur 

goeie kommunikasie te verander en te rig om doelstellings of mikpunte te bereik. 

Vir die doeleindes van hierdie studie moet hierdie strategiee of vaardighede deur 

die persoon op homself ingespan word vir effektiewe selfbestuuf. 

Om te bepaal watter aanname die sterkste weeg in verband met oorerwing 

versus omgewing is die volgende vrae belangrik: 

Word hierdie leierskapstrategiee werklik verwerf of word die mens met 

leierseienskappe gebore? Volgens Adair (1984: 5) is die aanname, 'feiers 

word gebore en nle gemaak nie', die mees algemeen aanvaarde aanname 

omtrent leierskap. Hy meen ook dat diegene wat hierdie aanname huldig, 

voel dat daar sekere aangebore kwaliteite is (5005 inisiatief, waagmoed, 

intelligensie en humor) wat almal saam die mens tot 'n voorafbepaalde 

leler bestem. 
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Hierdie aanname word onomwonde teengestaan en as onvoldoende bewys 

deur Bandura se sosiale leerteorie. Bandura se leerteone beskou menslike 

gedrag - in hierdie geval leierskap - as die resultaat van tn interaksie 

tussen genetiese en omgewingsfaktore. Die teone bevestig ook dat 

leierseienskappe aangeleer kan word (Meyer 988: 237). Bandura in 

Meyer (1988: 234) bevestig dat oarerwing in samewerking is met die 

omgewingsinvloede. Omgewingsinvloede maak die· aanleer van gedrag 

moontlik. Soos in hoofstuk een se inleiding genoem, beskik elke individu 

oor persoonsrnoontlikhada an verwerk:likingsgeleenthede wat ontwikkel 

behoort te word om van hom tn goeie leter te maak (Jacobs 1981: 1) en 

(Cohen 2000: 1-19). In hoofstuk dne sal hierdie aspek volledig bespreek 

word. 

Richard Daft (1999: 20) het tn interessante siening oor die aanleer van 

leierseienskappe. Hy meen dat leierseienskappe aangeleer kan word deur 

inspanning en harde werk. Elkeen het die potensiaal om te kan lei. In elkeen 

van ons is daar tn saadjie van leierskap gestoor en ons ondervindinge kan of 

hierdie saadjie dood maak of dit help groeL Daar bestaan oak heelwat 

professionele leierskapskursusse en programme veral in die VSA, byvoorbeeld 

die "Center for Creative Leadership" in North Carolina wat onder andere 

leierskapsontwikkelingskursusse aan generaal Nonnan Schwarszkopf, geniale 

weennaghoof van die VSA, gebied het. 

Hierdie studie is daarop ingestel om leierskapsontwikkeling aan die persoon te 

bied sodat die leierseienskapstrategie~ wat aangeleer word so ingespan word dat 

persone hulself suksesvol kan bestuur (Cohen 2000: 13). Die persoon moet dus 

interpersoonlike leierskapstrategie~ tot selfleiding intemaliseer. 
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2.2 Leierskapstyle 

Elke mens is uniek en dus verskil die styl waarvolgens persone as leiers optree. 

Gevolglik is elke situasie uniek en het dit ook 'n belangrike aandeel in die tipe 

leierskapstyl wat toegepas kan word in daardie spesifieke situasie. Verder is 

persone wat gelei word ook uniek en hulle het ook 'n invloed op die tipe 

leierskapstyl van die lejer (Daft 1999: 93). Vol gens hierdie siening kan elke 

leierskapstyl met sukses aangewend word indien die situasie en die onder dane 

dit vereis. Effektiewe leierskap hang dus nie slegs van die persoonseienskappe 

van die leier af nie, maar ook van die situasie en die gereedheidsvlak van die 

volgeling. 

Wanneer ons hierdie siening van Daft oar interpersoonlike leierskap op die studie 

van selfleierskap wit toepas, moet daar gekyk word na hoe die persoon as leier 

van homself die leierskapstyl toe pas 5005 hyself, wat ook syeie volger is, dit 

vereis en SOO5 wat die situasie dit vereis. Wanneer ens hierdie siening van Daft 

oor interpersoonlike feierskap op die studie van selfbe5tuur wit toepas, moet 

daar vasgestel word watter vereistes die persoon self, sowel as die situasie 

vereis. Die vyf leierskapstyle (laissez-faire, outokraties, demokraties, 

deelnemende en charismatiese style) sal vervolgens bespreek word in 

samehang met die tipe volgers en situasie wat die toepassing van die betrokke 

styl vereis (Daft 1999: 93). Interpretasies in terme van selfbestuur sal oak 

bespreek word. 

2.2.1 Laissez - faire 

Die laissez - faire styl van leierskap is gegrond op 'n beleid van geen inmenging 

vanaf die lejer nie, met ander woorde die onderdane het absolute vryheid in die 
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uitvoervan hul pligte (Hawkins 1986: 461). Hierdie leierskapstyl gee min rigting 

en min ondersteuning aan onderdane. Onder sulke omstandighede moet die 

onderdane verantwoordelikheid vir hul werk aanvaar en 'n sukses van die 

ondememing probeer maak. 

Hierdie styl kan tot vele nadele strek vir 'n ondememing waar dit nle op die regte 

volgelinge in die regte situasies toegepas word nie. Hierdie styl steun sterk op die 

gereedheidsvlak van die volgeUng. Laasgenoemde moet goed geskoold en 

onderle wees in sy taak en toegerus wees met die nodige verantwoordelikheid 

om sekere take onder sekere omstandighede suksesvol sander toesig of 

inmenging van ander, te kan uitvoer (Daft 1999: 99). Daft noem ook dat "Ted 

Turner vrye teuels gee aan sy welkers by 'Cable News Network (CNNY in die 

uitvoering van hul pligte, moontlik omdat hul belange in die maatskappy huUe 

dryf tot sukses en omdat hulfe hoogs professionele en selfgedrewe mense is. 

Hulle gereedheidsvlak behoort dus baie te haag wees vir hierdie leierskapstyl . 

Die leierskapstyf kan by matriekleerders ingeskerp word deur onderwysers ,ouers 

en gemeenskapsleiers. Hulle kan byvoorbeeld vrye teuels gee in die uitvoer van 

'n opdrag. 'n Opdrag kan gegee word waar die matrikulante gedurende die 

naweek ondersoek moet instel oor drankmisbruik onder minde~ariges en die 

daaropvolgende. Maandag 'n opstel daaroor moet skryf. Hulle salop ele houtjie 

en sonder toesig hierdie opdrag moet uitvoer. So mag die matriekulante besluit 

om self en sander toesig 'n paar nagklubs te besoek en die ondersoek te loods. 

Die onderwysers sowel as die ouers laat hulle toe am dit te doen sander dat hulle 

toestemming hoef te vra of enige leiding moet ontvan9. Die gevare vir die 

matrikulante en vrese van die ouers, onderwyser of gemeenskapsleiers word hier 

ge"ignoreer en die matrikulante moet self verantwoordelikheid aanvaar vir wat sal 

gebeur. 
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Die vrye-teuels-Ieierskapstyl het be ide voordele sowel as nadele. Die nadele 

hieraan vertlOnde is dat die matrikulante blootgestel kan word aan die gevare 

betrokke by nagklubs. Die matrikulant kan ook sonder leiding en dissipline die 

verkeeroe besluite neem en ongewensde gewoontes aanleer. Die voordeel van 

so In opvoedkundige uitstappie is dat die matrieks eerstehandse inligting omtrent 

die probleme in hut gemeenskap kry. Die matrikulante kan ook self dissipline en 

selfregulering leer toepas. Selfregulering sal in hoofstuk dne breedvoeng 

bespreek word. Hierdie voordeel en potensiaal van die veel-gekritiseerde 

leiersskapstyl moet nie onderskat word nie. 

Hiertlie styl van leierskap is ook van toepassing op die individu wat homself lei. 

Die individu moet as volgeling voldoen aan die bogenoemde vereistes van 

voldoende gereedheid openbaar. Die leierskapstyl gee dus vrye teuels aan die 

individu as tn volgeling van hornself. Daar is heelwat situasies veral ontspanning, 

waarin die laat-maar-gaan-houding tot goeie gevolge kan lei. Die wagwoord is 

egter gereedheidsvlak en verantwoordelikheid. 

Figuur 2.1 hieronder beeld die verhouding tussen die verskiUende leierskapstyle 

uit. Hier beskou die navorser soas bevestig deur Jaap (1986: 7) dat Laizes faire 

as leierskapstyl die teenoorgestelde kwadrant inneern as die outokratiese styl. 
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Deelnemende Sty} 

---, 
I 
I 

Figuur 2.1 Leierskapstyle 

Aangepas uit Jaap ( 1989 ). 


222 Outokratiese leierskapstyl 

Die autokratiese leier is 'n leier met absolute mag oor sy onderdane wat hierdie 

leier toelaat om hulle te leL Hulle is volkome aan sy oorheersing onderdanig 

(Hawkins 1986: 55), Richard Daft (1999: 69) sluit nou hierby aan deur te sA dat 

'n outokratiese leier iemand is wat outontett en mag by hornself sentraliseer en 

dat sy mag vanaf sy posisie, kontrole oor belonings en dwang korn, Die leier is 
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dus ten volle in beheer. Hy neem vervolgens aile besluite, gee aile voorskrifte 

en opdragte. Hierdie leier skryf ook voor hoe daar gewerk moet word, hy gee 

gedetaileerde take aan werkers en monitor hut vordering sodat regstellings 

gemaak kan word wanneer nodig (Daft 1999: 99). 

Daft maak ook die gevotgtrekklng dat hierdie vorm van leierskap se voordeel is 

dat die onderdane goeie werksresultate lewer solank die outokratiese leter in die 

onmiddeUike omgewing is. Aileen kan hulle egter nie goeie resultate fewer nie. 

Daar is ook 'n mate van ongelukkigheid en ontevredenheid vanaf die onderdane 

oor hierdie tipe leiding. Maar gesien Utt die gesigspunt vanwaar die volgeling en 

situasie outokrasie vereis om die ondememing se sukses te bevorder, kan hierdie 

styl van leiding 'n groat aanwins vir die ondememing wees . 

Wanneer die gereedheidsvlak van die volgelinge onvoldoende is, is hierdie 

outokratiese styl noodsaaklik. Volgelinge moet good ingeUg word wat van hulle 

verwag word in die vorm van gedetaileerde take. HuUe moet gemanitor word en 

resultate moet gekritiseer word sodat sukses moontlik verseker kan word. 

Hierdie styl moet egter met verloop van tyd en nadat die gereedheidsvlak van die 

volgelinge verhoog het, verslap word en vervang word met die styl van leierskap 

wat die nuwe situasie vereis (Daft 1999: 101). 

Hierdie leierskapstyl was popuh3r in die apartheidsjare, veral in die onderwys, 

waar die onderwyser die absolute gesag gehandhaaf het en die matrikulante die 

volgelinge was. Matrikulante was onder groat druk geplaas veral gedurende die 

eksamens waar onderwysers hulle gedwing het om te memoriseer en 

voorbereidings te tref vir die eksamen en dan die kennis weer te gee in die 

eksamen. Ouers het druk geplaas op huUe en die gemeenskap het verwagtinge 

in terme van hul sukses gestel. 
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Die styl van leierskap is besig om sy trefkrag te venoor omdat die politieke 

bevryding van die post-apartheidsregering van Suid-Afrika aUe vorms van 

oorheersing en outokrasie afgeskaf het (Mandela 1994: 748). 

2.2.3 Demokratiese ieierskap 

Die demokratiese leier delegeer sy gesag na sy onderdane en moedig deelname 

van syonderdane aan. Hy maak staat op hulle kundigheid om take te voltooi en 

vertrou dat sy onderdane sy invloed sal respeideer en eerbiedig. Die leier se 

kommunikasievaardighede moet uiters goed wees. Hierdie leiers glo in 

meerderheidsbesluitneming, waar die lejer sy idee of doelwitte 'verkoop' aan sy 

volgelinge en dan sy besluite baseer op hulle insette. Die onderdane het dus die 

mag in hulle hande (Daft 1999: 69). Die styl het op beperkte skaal 'n mate van 

rigtinggewendheid van die leier se kant. 

Daft het ook hier tot die gevolgtrekking gekom dat die onderdane net sulke goeie 

resultate as die outokratiese leier in hul werk gelewer het, met of sonder die 

demokratiesa leier sa toesig. Daar is ook geen tekens van ontevredenheid by die 

onderdane nie (Daft 1999: 99). Hierdie styt van leiding is gebaseer op die feit dat 

die vofgelinge sa gereedheidsvlak redelik hoog is en dat hulle verantwoordbare 

besluite kan neem. 

By hierdie leierskapskapstyt is die onderwyser die raadgewer en rigtingaanwyser. 

Die leerders het hul vryheid en besluit saam met die onderwyser hoe huBe 

gedrag daaruit moet sien. In die geval van die opdrag om drankmisbruik te 

ondersoek, sal die onderwyser en matrikulante eers die ouers se toestemming 

moet kry om die ondersoek in 'n nagklub te gaan loads. Die onderwyser en ouers 

sal dan die matrikulante goed voorberei op wat hulle daar kan verwag en die 
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matrikulante sal dan gebruik maak van die advies. Hulle sal aan die ouers en 

onderwysers verduidelik hoe hulle dink hulle hulself by die nagklubs sal gedra. 

Die ouers en onderwysers sal dan aan die hand van die uitkomste die ondersoek 

laat voortgaan. Die ouers en onderwysers sal hulself beskikbaar moet hou en in 

kontak bly met veral sellulere fone, sodat wanneer die leerders hulp of raad wil 

he, hulle toegang kan he tot die raadgewers. Die ondersoek word dus toegelaat, 

maar die bystand (nie oorheersing nie) word aan die matlikulante gegun. 

Waar die individu homself lei, is hy gedurig besig om met homself te 

kommunikeer en te konsufteer oor besluite wat gemaak moet word. Die individu 

neem nie halsoorkop besluite nie, maar maak eers seker dat die betrokke besluit 

hom gelukkig sal maak. Sy gereedheidsvtak en kundigheid is goed in vergelyking 

met die van die volgelinge in die outoritere leierskapstyl. Hy aanvaar dan ook 

terselfdertyd volle verantwoordefikheid vir die gevolge van sy besluit. 

Demokratiese leierskap en deelnemende bestuur toon in sekere gevalle 

ooreenkomste wat te doen het met meerderheidsbesluite en reguleling. 

Vervolgens word daar gekyk na die deelnemende leierstyl. 

2.2.4 Deelnemende bestuur 

Die naam van die leierskapstyl stel dit duidefik dat aUe party 'n deelname moet 

he in die besluitnemingsproses. Oit sluit die volgeling sowel as die leier in. 

Hierdie styf fokus op die ondersteuning en ontwikkeling van die volgelinge deur 

die leier. Volgelinge word voorgelig en hul vaardighede word ontwikkel. Die leier 

is in die posisie as gevolg van sy kundigheid en hy verskaf advies en infonnasie 

aan sy volgelinge. Hierdie leier konsulteer ook met sy volgelinge in verband met 
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moontlike besluite . Hy gaan byvoorbeeld tot by die volgelinge se wefkplek en 

moe dig groepbesprekings en ondertinge samewerking aan. 

Hierdie sty! in die onderwys toon dieselfde elemente as die demokratiese 

teierskapstyl. Die deelname van ane aandeelhouers word vereis. Die onderwyser 

en ouer behoort op dieselfde wyse as die demokratiese styl die matrikulante 

voortigting te gee omtrent die gevare en slaggate by bogenoemde nagklub en 

die ondersoek na drankmisbruik. Daar is egter een verskil by hierdie sty!. Die 

ve rskit It~ daarin dat die onderwyser en of ouer deurentyd betrokke is en die 

matrikulante na die nagklub mag vergesel en sorg dat die leerders veilig is en 

hulself na wense gedra. 

Die gereedheidsvlak is redelik hoog en die volgelinge voel goed gemotiveerd om 

hul take suksesvrn un te veer omdat die kundige advies en bystand nabygelee is. 

Die individu moet gedurig in kontak wees met iemand wat raad en advies kan 

aanbied. Oit maak dit moeilik om hierdie styl van selfbestuur toe te pas. Oit is 

egter van gruet waarde omdat selfleierskap sterk steun op die kennis en raad van 

ander (Manz 1992:6). 

2.2.5 Charismatiese leierskap 

Charisma in 'n leier is 'n kwaliteit van leierskap. Oit is 'n Godgegewe talent am 

volgelinge te inspireer en toe te rus met entoesiasme om take uit te voer 

(Hawkins 1986: 149). Nahavandhi (1997: 184) gaan verderdeurcharismatiese 

leie~ te beskTyf as "Ieiers met diepe emosionele invloed op hul volgers ". Volgens 

hom is hulle oak navotgenswaardige voorbeelde en helde. Voorbeelde van 

charismatiese leiers is onder andere Nelson Mandela ,Mahatma Ghandi, JF 

Kennedy en Martin Lurther King (Jr.). 
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Dft is belangrik om te noem dat charisma 'n menslike kwaUteit of begaafdheid is. 

(Sien figuur 2.1). Oit is nie noodwendig 'n leierskapstyf nie, maar dit kan die 

kwaliteit en begaafdheid wees waarmee die leier in die verskiUende feierskapstyle 

sou optree. Nelson Mandela is 'n tipiese voorbeeld van 'n leier met 'n 

demokratiese leierskapstyl, maar hy word gedefinieer as 'n charismatiese

demokratiese leier net soos Adolf Hitler 'n outokratiese leier met charisma was. 

Charsmatiese leiers het dus In magiese uitwerking op die gedrag van hul 

volgeUnge. Die leier kan byvoorbeeld maklik die gedrag van sy volgelinge rig in 

die rigting waarin hy dit wi! lei en niemand bevraagteken dit nie. Hierdie leiers 

kan tot die uiterste opoffer om hul doel of visie te bereik. Sommige van hierdie 

leiers het jare in trunke deurgebring om uiteindelik hut drome te verwesenlik, 

byvoorbeeld Ghandi en Nelson Mandela. 

Die karaktertrekke van die charismatiese leier is , onder andere : 

- In hoe graad van selfvertroue, 

- 'n sterk oortuiging van die korrektheid van sy idee, 

- baie entoesiasties, 

- uitmuntende kommunikasie vaardigheid, en 

- 'n rolmodel van goeie fonnaat (Nahavandi 1997: 185). 

Charismatiese leierskap bestaan uit 'n interaksie tussen die lejer en sy 

volgelinge. Daarom sal dit good wees om na die karaktertrekke van die volgelinge 

ook te kyk. Die charismatiese volgeling: 

- het hoe respek en agting vir sy leier, 

- is lojaal en getrou aan die leier, 
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- is emosioneel gebonde aan die leier, en 

ongekende onderdanigheid aan leier (Nahavandi 1997: 187). 

'n Oeme element van charismatiese leie~kap is dat die spesifieke situasie ook 


hierdie leie~kapskwaliteit bevorder beelde hiervan is 


- 'n krisis, 


- die behoefte aan verandering, 


- tn ideologiese doelwit, en 


- die beskikbaarheid van dramatiese simbole (Nahavandi 1997: 187). 


Charismatiese leie~kap is In proses van be'(nvloeding waar die volgelinge die 


leier se waardes en visie intemaliseer en aanvaar om die leier te volg met totale 


getrouheid. Hierdie proses kan nou toegepas word op die individu se interne 


leiding. Oaar kan ook te~elfdertyd aanvaar word dat almal nie charismatiese 


interpersoonlike leie~ kan wees nie, maar die individu kan probeer om syeie 


charismatiese leierte wees. Charismatiese leie~kap bestaan uit drie elemente, 


naamlik: 


- die leier, 


- die volgelinQ, en 


- die situasie. 


Oit beteken dat die individu in sy selfleiding charismatiese kwaliteite gebruik om 


homself met charisma te lei in situasies waar charisma nodig is. Hy kan self 


besluit om tn charismatiese volgeling te word. Net soos daar groter as 


lewensgroot interpersoonlike leie~ kan wees, kan daar ook groter as lewensgrote 


selfleie~ wees. Oit beteken dat die individu homself moet begin sien 5005 syeie 


 
 
 



-44

held en rolmade!. Hy moet met sy eie visie homself volg en so getrou moontlik 

sy visie probeer verwesenlik. Die individu moet ook sy eie volgeling wees. 

Ghandi, Mandela of Martin Luther King (Jr.) het hul eie visie en eie ideale gehad. 

Die matrikulant moet dus sy eie charismatiese lejer wees en hy moet homself 

volg in dit wat die situasie van horn verwag. 'n Voorbeeld hiervan is dat die 

eksamen as situasie verwag dat die leerder hard moet welk en sy eie sukses 

moontlik moet maak. Daarom moet hy as charismatiese leier van homself, 

homself laat geld en hom self so' bearbei ' dat hy die navolgenswaardige leter 

ywerig sal volg am sodoende dit wat die situasie verwag (naamlik harde welk en 

studies) sodat sukses die uiteinde kan wees. Die volgende gesegde is 

veelseggend : When the great leader has done his work I the people will say 'we 

did it ourselves U Lao Tzo (Don Dinkmeyer & Eckstein 1996: 10). 

2.3 Volgeling style 

Elke individu is op een of andertyd in sy (ewe In volgeling. Net so is die persoon 

in selfbestuur gelyktydig leier en volgeling. Daarom is dit goed om te kyk na hoe 

die volgeling op leiding reageer of hoe die volgeling die leier se styl of gedrag 

be"lnvloed. Effektiewe leiers word gerugsteun deur effektiewe volgetinge (Daft 

1999: 397). 
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Vervreemde Volgeling 

Figuur 2.2 Volgelingstyle 

2.3 .1 Vervreemde vo/geting 

Vervreemde volgelinge het weggedryf van hut leier, rnoontlik as gevofg van 

beloftes wat nie deur die leierskap nagekom is nie of 'n ander onaangenaarnheid. 

Hulle is gewoonlik afhanklike denkers met goeie vaardighede, maar passief. 

Hulle kritiseer die leier baie maar doen niks om die pasisie van die organisasie 

te verbeter nie (Daft 1999: 398). 

2.3.2 Die mee/oper 

Hierdie vofgeling neem aktief dee I aan organisasie, maar gebruik nie sy vermoe 

om krities te dink in die uitvoering van sy take nie. Hierdie volgeling voer dus 

gewilliglik enige of aile opdragte tot ap die letter uit, sander om aan die gevolge 

 
 
 



van sy dade te dink (Daft 1999: 398). 

2.3.3 Die passiewe vo/geting 

Hierdie volgeling vertoon nie kritiese denke nie en is nie aktief betrokke by die 

organisasie nie. Hy vertoon ook nie inisiatief of verantwoordefikheid nie. Hierdie 

volgeling doen slegs wat hy gese word om te doen en slegs onder voldoende 

toesig. Passiewe volgelinge is gewoonlik bang om te misluk vandaar die 

passiwiteit (Daft 1999: 399). 

2.3.4 Die effekfiewe volge/ing 

Effektiewe vofgelinge is onafhanklike denkers en is aktiewe deelnemers in die 

organisasie. Hierdie volgelinge reageer dieselfde teenoor enige persoon in die 

ondememing, vanaf die skoonmaker tot en met die bestuurder. Hulle vermy nie 

fisiko's of konflik nie. Effektiewe volgelinge het die moed om verandering te 

inisieer en hulself in konflik met ander te plaas as gevolg van die verandering vir 

die beswil van die ondememing (Daft 1999: 399). 

2.3.5 Die pragmatiese 'sUtVivor 

Die pragrnatiese 'survivor besit kwaliteite van al vier bogenoemde style 

afhangende van watter styl die beste vir 'n spesifieke situasie is. Hy gebruik 

enige van die vier style afhangende van watter styl die 5ituasie vertang. Hy 

probeer om risiko's te verminder. Hy korn vorentoe in tye van nood en 

desperaatheid. Hierdie volgeling doen enigiets wat van hulle verwag word in 

moeilike tye. Hulle besit kwaliteite van al die ander volgelingstyle en neig bietjie 
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meer na die besi! van die kwaliteite wat die effektiewe volgeling het (sien figuur 

2.2). 

2.3.6 Waiter volgelingstyl moet die persoon wat homself bestuur volg ? 

Die gedrag van die votgeling hang af van wat die situasie verwag asook van die 

verwagtinge en styl van die leier. Die passiewe volgeling vertang die 

outokratiese leierskapstyl wanneer die volgeling goed sal produseer onder toesig 

en voorskrifte sodat die ondememing sukses kan behaaf. 

Die werklike volgelingstyl wat aangemoedig behoort te word, is die effektiewe 

volgeling. Hy behoort egter manmoedig te wees om veran1woordelikheid vir sy eie 

gedrag te aanvaar, dienswiUig te wees, outoriteit uit te daag en te krltiseer en 

laastens deel te neem aan verandering. Hierdie effektiewe volgeling moet 

homself sien as die gelyke van die leier en hy word op die volgende maniere 

be·invloed (Daft 1999: 408): 

die volgeling moet die leier help om 'n goeie leier te wees deur bv. advies 

van hom te vra, vir die leier te sa wat hy dink en maniere te vind om 

dankie te sa aan die leier. Hy behoort 

die lejer reafisties te vofg deur soms van die lejer te verskif en hom 

opbouend te kritiseer en niks van hom weg te steek nie; 

In vemouding te bou met die leier en meer te wete te kom oor wat die leier 

graag wil bereik, en 

'n bron van krag vir die leier te wees deur homself by sy (die leier se) visie 
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te skaar en dit saam te probeer verwesenlik. 

Hierdie effektiewe volgeling is besig om 'n verhouding met homself op te bou 

waarin hy sy eie leler en volgeling is net soGS in die interpersoonlike leier

volgeling-verhouding. Stephen Covey (1992 : 65 - 182) beskryf die idea Ie 

volgeling, as 'n individu wat beweeg vanaf afhanklikheid na onafhanklikheid. Hy 

noem dit 'private oorwinnings' omdat dit die individu se eie oorwinnings is en dit 

nie in interpersoonUke verhoudings is nie maar in In vemouding met homself 

(persoonlike effektiwiteit). Sy eerste dne gewoontes stuit die volgende in: 

Eerste gewoonte: Die persoon is proaktief. Oit is meer as blote inisiatief neem. 

Dit behels verantwoordelikheid neem vir jou eie lewe. Proaktiewe votgelinge 

erken die feit dat hulle met integnteit keuses kan uitoefen. Hulle ptaas nie die 

blaam vir hullewensuitkomste op ander of die lewensomstandighede nie, maar 

hou hulself verantwoordelik vir hut eie lewensuitkomstes. Hulle sien ook die lewe 

soos hoe hulle self op gebeure wat saak maak reageer, en nie hoe die gebeure 

hulle lewens beInvloed nie. 

'n Goeie voorbeeld van proaktiwiteit is waar die matrikulant op 'n 

fondsinsamelingskomittee dien en daar beplanning is vir 'n funksie. Een van die 

matrikulante, Jaymee, stel voor dat daar 'n karwas die komende Saterdag gehou 

kan woro. Almal teenwoordig stem daarmee saam, maar toe die voorsitter vra wie 

die funksie sou koOrdineer, was niemand daarvoor bereid nie. Jaymee neem toe 

die inisiatief en stel haarself voor as koordineer. Vanselfsprekend het sy haar 

goed van haar taak gekwyt en die funksie met behulp van die komitee suksesvol 

gelei. Die persoon moet ook inisiatief neem in sy selfbestuur en nie wag vIr 

eksteme leiding nie. 
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Tweede gewoonte: Begin met die einde in sig. Die individu het hier 'n duidelike 

visie omtnmt sy eindpunt of dit wat hy wit bereik. Hierdie persoon weet wat hy wit 

he en weet watter rigting hy wi! inslaan. Hy weet wat vir hom belangrik is en dat 

sy daagfikse lewe op hierdie persoonlike visie gemik moet voortgaan. Die 

persoon stel hier vas met watter waardes en beginsels hy hierdie visie gaan 

bereik. Hierdie vorm van selfleiding kan dus doelstellingsbestuur genoem word. 

DoelsteUingsbestuur van toepassing op selfbestuur sal die persoon stap vir stap 

ofdoelwit vir doelwit na die verwerkfiking van sy visie lei. Visie word in paragraaf 

2.4 breedvoeriger bespreek. 

DeRie gewoonte: Prioriteite moedig die individu aan om beheer te neem oor die 

tyd en gebeure wat verband hou met die bereiking van vasgestelde doelwitte in 

sy lewe. Die belangrike dinge word in die beste volgorde geplaas en gedoen om 

die gewenste resultate te bereik. Hieruit word selfstandigheid en selfvertroue 

gebore. 

Die Engelse spreekwoord se 'first things first' en dit bevestig net die 

belangrikheid van prioriteite. Die matrikulant wat sy eerste prioriteit sien as hard 

studeer om matriek te slaag , behoort vanaf die eerste skooldag ywerig weg te val 

met harde werk en fokus op sy visie om die finale eksamen suksesvol af te Ie. 

2.4 Visie 

Daft (1999: 126) sien visie van leierskap as 'n aantreldike droom vir die 

toekoms. Ott is dus 'n idee of brae doelwit wat na 'n droom Iyk voordat dit bereik 

kan word. Die pe~ waf hierdie visie het, is so begeesterd met die doel dat hy 

glo dit bereik kan word. Charismatiese teiers het gewoonlik so 'n aantreklike 

droom wat hulle met behutp van hul volginge graag wit bereik (Nahavandi 1997: 
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195). Die persoon wat charismatiese setfbestuur effektief wit toepas, moet 

eerstens 50 'n aantreklike droom vir sy toekomsverwagtinge Koester. Die persoon 

se droom speel'n belangrike roI in die motivering van sy gedrag, wat dan sal sorg 

dat hierdie droom bewaarheid word. Hierdie droom bepaal die gedrag van die 

persoon en daarom bly die persoon gedung gefokus op dit wat hy graag wit 

bereik. 

Die voorbeeld van Rebecca Weinstein, dogter van 'n ondememer, beskryf die 

tenn visie (Daft 1999: 126). Rebecca het die visie gehad om die besigheidswereld 

te betree en nie beperk of gerem te word in die korporatiewe wereld nie. Haar 

visie het haar so begeester dat sy hard gestudeer het en akademiese 

onderskeidings behaal het aan die Richardson High School in Texas. Sy verdien 

hiermee ook In studiebeurs wat haar studies by die Brown University help 

finansier het. Intussen het sy 'n juwelierswinkel geopen wat oorspronkfike 

afgemete juwele geproduseer het en dit aan individue en die museumwinkel by 

die Dallas Museum of Arts verkoop het. Hierdie dame se visie het haar begelei 

tot haar suksesse. 

n Visie begelei die persoon in besluitneming. Oit help ook die persoon met 

probleemoplossing. Figuur 2.3 wys hoe die visie van 'n persoon hom kan faat 

afWyk van die nonnale gang van sake. Neem byvoorbeeld hoedat F.W. de Klerk, 

voormalige president van die Nuwe Suid-Afrika, se visie van 'n Suid-Afrika as 

'n vry en gelyke land sonder die onderdrukking van die nie-blanke gemeenskap, 

afgewyk het van die oorspronklike apartheidsbeleid waar nie-blankes onderdruk 

het. 

Gedurende die apartheidsjare, het die visie van 'n nie-rassige Suid - Afrika as 

'n wensdenkery daaruit gesien. FW. de Klerk het met volharding en 
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deursettingsvermoe bewys dat visie impHseer dat die onmoontlike slegs 'n 

uitdaging geword het .Sien figuur 2.3 hieronder (Daft 1999: 128). 

Figuur 2.3 
Mor. F.W. De K1erk se visie 
vir S.A. voor 1994 aaogepas oit 
Daft (1999:128). 

Hoidige 
Realiteit 
Apartheid 
Suid Afrika 

Beweeg na die geweosde toekoms 

) 
Bly koersvas SA bly Apartheids land 

2.4.1 Funksies van in visie (Daft 1999 : 127 - 129) : 

'n Visie is tweeledig, dit koppel die huidige aan die toekoms. Met ander 

woorde, dit koppel die aspirasies vir die toekoms aan dit wat tans gebeur. 

Die persoon se visie rig dus die persoon se gedrag om sodoende die 

 
 
 



toekomstige mikpunt te bereik. 

Visie gee eneryie en stukrag aan die mens en bevestig betrokkenheid. Die 

mens gee syentoesiasme en deelname vrytik aan 'n visie wat vir hom die 

moeite werd is. Die visie sorg vir die ywer wat die persoon aan die day Ie 

om sy mikpunte te verwesenlik. Dit faat die persoon ekstra energie kry en 

dit span hom in om dit wat hy wil bereik 'n werklikheid te maak. 

Visie maak arbeid betekenisvol. Die mens wi! graag trots wees en 

waardigheid sien in sy arbeid. So sien die eerste klipkapper homself as 'n 

gewone klipkapper, 'n tweede sien hom as iemand wat besig is om 'n 

grafsteen te bou, terwyl 'n derde homself sien as die bouer van 'n 

katedraaf. Viste maak dit wat jy doen, at is jou deel van die he Ie projek ook 

hoe klein, 50 belangrik en betekenisvol dat jy dit met ooryawe aanpak en 

daama die vrugte van jou arbeid met soveel meer waardering kan pluk. 

Viste stel standaarde van uitnemendheid. Viste is dus die maatstaf 

waarmee die persoon sy deelname aan die organisasie meet. In Visie 

verskaf tn uitdaging aan die mens om te gaan waar hy nag nie was nie. 

Die persoon beweeg elke slag nadat 'n mikpunt bereik is na 'n hoer 

mikpunt wat hy moet ewenaar. Hy beweeg elke slag na In hoer mikpunt wat 

nag nie deur In ander geewenaar is nie. Hy begin dus standaarde stel wat 

ander moet ewenaar. Dis waar die charismatiese selfbestuurder homself 

onderskei en homself so dry( en motiveer dat dit wat na 'n onmoontfikheid 

Iyk vir ander, moontlik gemaak word deur homself. 

2.5 Leierskapsfunksies 
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Die persoon aan die stuur van enige saak het heelwat kwaliteite, hetsy 

aangebore of aangeleer, waannee hy sekere leierskapsfunksies kan uitvoer. 

Hierdie funksies, wanneer korrek uitgevoer, verseker die suksesvoUe bereiking 

van sy deal. Hierdie funksie verseker hoe moraal en 'n suksesevoUe saak. 

Voordat leierskapstrategiee behandef word, is dit nodig am eers hierdie 

leierskapsfunksies te bespreek. 

2.5.1 Bepfanning 

Die leier moet aile belangrike inligting in verband met die betrokke aksie insamel. 

Hy behoort take te kan definieer en 'n doelwit te kan voorstel aan homself .Hy 

behoort ook 'n werkbare plan daar te stel, binne die regte 

besluitnemingsraamwerk (Adair 1984 : 13). 

Die leier wat suksesvol wit wees, behoort eers haarfyn te beplan voordat hy 'n 

projek: van enige aard wi! aanpak. Die kaMas wat die matrikulante vroeer 

bespreek het, dien hier as voorbeeld. Die proaktiewe matrikulant se eerste taak 

is om 'n daadwerklike plan van aksie vir sy eie funksie daar te stel. Hy moet 

byvoorbeeld 'n uiteensetting he van watter pHyte hy aan homself gaan uitdeel. 

Hy moet 'n ondememing van homself dat hy die pHyte wat hy moet uitvoer wei 

sal uitvoer. Hy moet byvoorbeeld vir homself sa dat hy twee weke voor die 

funksie die kaartiies gereed sal he vir die span matrikufante wat dit moet 

verkoop. Hy moet oak seker maak daarvan dat die hoof en ouerkomponent van 

die skool kennis dra van die projek en die nodige toestemming daarvoor verieen 

het. Alles hang af van die deeglike beplanning deur die proaktiewe matrikulant, 

wat die leiding in die projek neem. 8elangrik hier is dat hy sy eie aktiwiteite 

deeglik moet beplan voordat hy die inislatief neem om dit aan te pak. 
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2.5.2 Organisering 

Die suksevoHe leier organiseer en bestuur homselflhaarself as onderhorige na 

die bereiking van die regte doelwit (Fiedler 1987: 2). Met organtsasie stel hy sy 

plan in werking. 

Die proaktiewe matrikulant organiseer sy eie funksies vir die karwas op so 'n wyse 

dat hy betyds sy pHgte uitvoer, soas beplan, en dat die pligte help om van die 

projek 'n sukses te maak. 

2.5.3 Leiding gee ofrigting aanwys. 

Hier behoort die plan en doelwit van die organisasie aan die self bekend gemaak 

te word. Die doelwit moet aan homself verduidelik word en ook waarom dit 

belangrik is. Take kan aan homself toegewys word en sy eie standaarde asook 

prosedures behoort vasgestel te word (Adair 1984: 13). Doelwitte kan aansluiting 

vind by die visie van die persoon. 

Die persoon moet homself effektief lei om suksesvol in die uitvoering van sy 

pligte, wat hy aan homselftoegewys het te wees. 

2.5.4 Beheer en toesig oar die aktiwiteite van die persoon. 

Persoonlike standaarde behoort hier gehandhaaf te word. Leierskap kan die 

tempo van doeJwitbereiking beTnvloed. Daar behoort ook verder verseker te word 

dat aile aktiwiteite gemik is op die doelwitte. Die individu se aktiwiteite kan hier 

bevorderword (Adair 1984: 13). Die persoon moet sy gedrag konsekwent monitor 

en sory dat hyself sy pHyte reg uitvoer. Hy moet sorg dat dit wei tot sukses sal 
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lei. 

2.5.5 Die handhawing van gemotiveerdheid 

Die gemotiveerde leerder sorg vir die effektiewe bereiking van doelwitte. Die 

gemotiveerde individu bring homself in beweging om sekere belangrike take, wat 

soms onaangenaam is, noukeurig Utt te voer (Fiedler et al1987 : 2). 

Die matrikulant moet homself motiveer. Oit wil 59, hy moet van sy eie visie se 

onmiddellike doelwitte gebruik maak vir persoonlike aandrywing. Die beplande 

karwas se sukses is 'n onmiddellike doelwit wat bereik moet word. Dit dry( die 

proaktiewe matrikulant tot aksie. 

2.5.6 Ondersteuning 

Die leier behoort sy aanvaarding van homself en sy eie bydrae tot sy eie sukses 

bekend te maak aan homself Hy behoort homself aan te moedig, selfdissipline 

te handhaaf, I n gees van self-werksaamheid te ontwikkel en spanning te vertig 

(Adair 1984: 13). Die individu behoort homself te steun deur interne 

kommunikasie en emosionele versterking om sodoende die vertangde doel te 

bereik. Die proaktiwe matrikulant moet sy eie besluite neem en ondememings in 

die karwasprojek ondersteun en atles in sy vennoe doen om dit te laat slaag. 

2.5.7 Kommunikasie 

Inligting behoort verskaf te word in verband met die uitvoer van take en die bree 

plan. Aile befangrike nuwe inligting moet aan die self verskaf word en in/igting 

moet vanaf die self ingewin word (Adair 1984: 13). 
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Die matrikulant behoort gedurig met homself te kommunikeer om op die hoogte 

van sake te wees. Veral waar dit sy pligte en aktiwiteite omtrent die bepJande 

karwas aanbetref. Hy moet seker maak dat hy by sy beplanning hou (of afwyk 

waar hy moontlike regsteUings kan maak) am die karwas te laat s(aag. Hy moet 

met homself gesels, homself ondetvra, oortuig of motiveer, opbouend kritiseer 

en gelukwens. 

2.5.8 Bes/uitneming 

Een van die mees belangrike funksies van 'n persoon in beheer van homself is 

die van besluitneming. Die sukses van sy selfleiding hang af van sy gewiUigheid 

en selfvertroue om die regte besluite te neem. Probleme word gewoonlik deur 

goeie besluitneming opgelos (Oinkmeyer &Eckstein 1996: 89). 

Die leier van 'n projek behoort gewoonlik besluite te neem. So ook moet die 

persoon in sy selfleiding die besluite in sy eie lewe neem. Die matrikulant wat dus 

besig is met die karwas moet soms sy eie aktiwiteite se besluitneming doen. Dit 

kan geskied wanneer hy byvoorbeeld die kaartjies behoort te finaliseer, of am te 

besluit of hy outoritare of demokratiese leierskap gaan toe pas , in die 

koortiinering van die karwasprojek. Hierdie besiuite help gewoonlik am knelpunte 

of probleme op te los. 

2.6 Maak leierskap 'n verskil ? 

Fiedler (19B7: 4) definieer effektiewe ieierskap as die mate van sukses wat 

bereik word deur die leier en sy span volgelinge in die uitvoer van toebedeelde 

take. Dit wil sa, indien die leier sy doelwitte bereik, was hy effektief. Die persoon 

wat homself lei, sal dus effektief wees indien hy sy eie doelwitte bereik. 
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Die samelewing kan moeilik vQorgestel word sonder effektiewe teiers. Fiedler 

(1987:1) meen dat sonderdie effektiewe leierskap van George Washington die 

Amerikaners nie die goed-geoefende en beter gewapende Engelse troepe sou 

oorwin het nie. Die sportskoene ondememing 'Nike' het ook met effektiewe 

leiding reuse suksesse in wereldmarkte bereik (Daft 1999: 124). Die ieierskap 

van Nelson Mandela het Suid-Afrika bevry van die onderdrukkende 

apartheidsbeleid van die Nasionale party (Mandela 1994: 748). 'n Land of 

instansie wat sonder effektiewe leiding funksioneer kan vergelyk word met 'n dier 

wat sonder sy kop rond hardloop. Leierskap is ook niks werd sonder volgelinge 

nie (Nahavandi 1997: 4). Die individu wat homself lei se leierskap is dus net so 

belangrik. Sonder sy effektiewe leiding is die moontlikheid groot dat daar misluk 

kan word in die bereiking van gestelde doelwitte. 

2.7 Leierskapstrategiee 

In hoofstuk een dui die beskrywing van die begrip leierskapstrategiee duidelik die 

volgende aan. Leierskapstrategiee is vemuftige, kundige of bekwame maniere 

of metodes van leiers om hul gesag uit te oefen en hulself so te inspireer ten 

einde hul gedrag, houdings en menings van hulself, deur gooie kommunikasie te 

verander en te rig om doelsteUings of mikpunte te bereik. In persone se 

selfbestuur behoort hulle hierdie leierskapstrategiee op hulself in te span vir 

effektiewe selfbestuuf. Dit is ook van deurslaggewende belang dat die 

leierskapsfunksies en leierskapstyle saam ingespan word om 'n effektiewe 

leierskapstrategie daar te steL 

Die belangrikste elemente van die leierskapstrategie 5005 deur die naborser in 

hoofstuk een saamgestel, is: 
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'n vemuftige manier om gesag uit te oefen, 


am iouself te inspireer, 


jou gedrag, houdings en menings te verander en te rig, 


deur goeie kommunikasie-doelwitte, 


en am mikpunte te bereik. 


Hierdie elemente sal nou in fyner detail bestudeer word. 

2.7.1 Gesag uitoeren. 

Volgens Joyse Hawkins se Oxford Reference Dictionary (1986: 55) beteken 

gesag die mag of die reg am gehoorsaamheid af te dwing. Hierdie mag is 

afkomstig van persoonlike invtoed, of kennis en vaaroighede of posisie toegeken 

aan die persoon deur sy volgelinge . Vir die doeleiendes van hierdie skrywe 

behoort die persoon in sy selfbestuur op 'n vemuftige en kundige manier gesag 

op homself af te dwing en moet hy dan 'n waardige volgeling van hierdie gesag 

wat hy aan homself toegeken het, word. 

Hierdie gesag word uitgeoefen deurdat die individu beheer en toesig oor homself 

uitoefen. Dit beteken dat die individu gedurig 'n wakende oog oar sy eie gedrag 

sal hou sodat sy doelwitte bereik mag word. Hierdie beheer en toesig sal 

saamhang met die een of ander leierskapstyl, wat natuuriik sal bepaal of die 

persoon op 'n demokratiese manier o.f op 'n outokratiese manier, sy gesag sal 

uitoefen. 

Die matrikulant wat in sy visie die doelwit het am die matriekeksamen met 

vlieende vaandels te slaag, sal die doelwit laat geld deur gesag oar die uitvoering 

van take (byvoorbeeld studiesessies) utt te oefen. Indien die matrikulant voar die 
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keuse kom om die aand voor die finale eksamen of hard te studeer of die aand 

uit te gaan met vriende na 'n geseUigheid moet hy 'n keuse maak. Die persoon 

wat sy prioriteite reg het sal gesag oor homself uitoefen om nie die aand uit te 

gaan nie en liewer hard te studeer. Hy sal homself dwing om tuis te bly. Hy moet 

homself met goele komrnunikasie dwing en indien hy onaanvaamare gedrag 

uitvoer moet hy homself stref. Indien hy wei homself aanvaamaar gedra moet hy 

sy goele gedrag beloon. 

Hawkins (1986: 426) sien inspirasie as "om fe stimuleer om In idee tot In nuwe 

skepping te gee". Die leier moet 'n gevoel van ek wil dit skep of ek wi! dat bereik 

in homself instaUeer. Hy moet homself dus begeester met dit wat bereik moet 

word, sodat hy proaktief sal word en sy doelwitte probeer bereik. Die persoon sal 

hier die ieierskapsfunksie motivering kombineer met inspirasie as 

leierskapstrategie en hierdie motivering moet die persoon dan help om in 

beweging te kom en die gestelde doelwitte te bereik. Die charismatiese 

leierskapstyl sal perfek hier inpas. Aangesien almal nie charismaties kan wees nie 

kan daar na In moontlike demokratiese leierskapstyl gekyk word. 

Die matrikulant moet homself so inspireer dat hy voel hy wit hard studeer om in 

die finale eksamen te slaag. Sy inspirasie behoort so treffend te wees dat die 

aantreklike uitnodiging van uitgaan teenoor tuisbly en studeer nie meer so 

aantreklik Iyk nie, maar dat hy Hewer wit tuisbly en studeer. 

2.7.3 Goeie kommunikasie 

Die individu moet met homself in kontak kom deur met homself in gesprek te tree. 
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Hy moet homself oortuig en inspireer tot die gewenste gedragsvonn sodat die 

doelwitte bereik kan word. Covey (1989: 78) noem dlt selfgesprek. 

Die matrikulant is gedurig in kommunikasie met homself. Elke besluit en 

gedragsvonn behoort goed deurdink te word en keuses moet oorweeg en gemaak 

word. Wanneer gesag deur die persoon op homself afgedwing word en hy homself 

inspireer, maak hy gebruik van interne kommunikasie. Oit beteken dat die 

matrikulant deurentyd met homself moet kommunikeer as hy homself motiveer, 

inspireer en besluite neem. 

2.7.4 Verandering van gedrag 

Gedrag is volgens Hawkins (1986: 74) am op te tree of am te reageer. Oit is ook 

hoe die persoon homself beheer. Gedrag slult onder andere in menings t 

houdings, temperament en optrede wat dikwels mekaar be"invloed of veroorsaak. 

Hierdie optrede hou direkte verband met die gesag wat op hom uitgeoefen word, 

sowel as die inspirasie waf sorg dat die persoon homself oorreed om die doelwitte 

te bereik. Die persoon se gedrag moot dan neig om proaktief te wees (Covey 1989 

: 71). Die gedrag van !n persoon verteenwoordig die uitvoer van die individu se 

besluite. Hierdie besluite word ge"inspireer deur die inspirasie en gesag wat sy eie 

leierskapstrategiee verteenwoordig. Covey gaan verder deur hierdie besluite aan 

verantwoordelikheid te koppel. 

Wanneer die individu sa gedrag nie na wense is nie en die doelwitte nie daannee 

bereik kan word nie, moet die individu self sorg dat hierdie gedrag verander.Oit 

kan gedoen word deurdat hy sy gesag en inspirasie sal ins pan om dan te besluit 

dat 'n verandering in sy gedrag wenslik is. Oit beteken dat wanneer die gedrag 

van die matrikulant byvoorbeeld neig na uitgaan en nie am te studeer nie, moet 
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hy homself dwing en inspireer am liewer te studeer en nie ult te gaan nie. Hy 

maak ook natuuriik gebruik van effeldiewe kommunikasie om hornself te oortuig 

dat dit die regte ding is om te doen. 

2.7.5 Doefwitte bereik 

Doelwitle is mikpunte wat bereik moet word. 'n Voorbeeld hiervan is om die 

matriekeksamen te slaag. Die pef500n lei homself deur gebruik te maak van 

leierskapstrategiee. Verder vorm doelwitte ook: deel van die individu se visie. 

Daar is 'n noue verband tussen viste en strategie . Die een kan byvoorbeeld nie 

sukses bereik: (viste kan nie verwesenlik word sonder 'n werkbare strategie nie) 

sonder die ander een nle. Daft (1999: 124) beskou strategie as intensies, aksies, 

of vemuftige maniere om 'n visie 'n werkHkheid te maak. Verder is strategie die 

gebruik of inspanning van effeldiewe leierskap- en volgetingskapstyle in die 

uitvoering van leierskapsfunksies om van die droom of visie 'n werklikheid te 

maak. 

Daar is deeglik bewys in hoofstuk een dat die bogenoemde leierskapskwaliteite 

wet aangeieer en ge"intemaliseer kan word. Die persoon kan dus in sy selfbestuur 

van leierskapstrategiee gebruik maak om sy visie te bereik. 

2.8 Besluitneming en die oplossing van probleme 

Besluitneming vorm deel van leierskap se mees basiese vaardighede ( Adair 

1984: 75). Leiers behaal heelwat sukses deur effeldiewe besluitneming. Die 

proses van besluitneming behels die diepe nadenke oor 'n saak, die aksie van In 

keuse maak, 'n reSOlusie maak, die finalisering en afsluiting van die denk-aksie 

en 'n poging om 'n probleem op te los (Adair 1984: 107). 
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Hierdie prose sse help die leier om sy doelwitte te bereik en om sy ondememing 

ten opsigte van sy volgelinge tot groter suksesse te lei (Adair 1984: 107). Die 

persoon wat homself lei, neem ook besluite en die sukses van sy 

doelwitbereiking hang grootliks af van die vaardigheid om goeie besluite te neem. 

2.9 Siotopmerkings 

Die hoofstuk spreek duidefik un dat effektiewe interpersoonlike leiers ander mense 

bestuur deur gebruik te maak van leierskapstrategiee. Oit is ook duidelik dat die 

individu homself effektief kan bestuur indien hy gebruik maak van dieselfde 

leierskapstrategiee. 

Die matrikulant kan dus die leierskapstrategiee so {nspan in sy selfbestuur dat hy 

seker kan maak hy behaal sukses in die finale matriekeksamen. Hierdie sukses, 

naamlik 'n matrieksertifikaat, mag dan behulpsaam wees in die feerder se 

verwerkfiking van sy visie. 
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HOOFSTUK3 

Selfbestuur 

3.1 lnleiding. 

Die twee belangrikste elemente van die studie is teierskapstrategiee en 

selfbestuur. 'n Aanname van die studie is dus effektiewe selfbestuurders maak 

gebruik van leierskapstrategiee. Leierskapstrategiee vorm 'n integrate deel van 

die selfbestuursproses. Leierskapstrategiee word dus as 'n vereiste beskou in 

persone se selfbestuuf. Selfbestuur en leierskapstrategiee word deur die mens 

beoefen. Sommige mense is aangebore met die kwafiteite en bestuur hulself 

redelik goed. Persone wat nle dieselfde vennoeens geerf het nie behoort die 

kwaliteite aan te leer om hulself tot sukses te rig. Bandura se sosiale leerteorie 

beklemtoon die aanname in Meyer (1988: 239). 

Die mens het beheer en kontrole oor homself, omdat hy bewus en denkend is 

(Parikh 1991 : 53-57). Hy kommunikeer met homself en beheer homself deur 

denke en interne kommunikasie (Meyer 1988: 246). Elke mens bestuur en 

reguleer homself al bevind hy hom in hoogs gekontroleerde omstandighede. Manz 

(1992: 4) meen dat selfbestuur 'n interne proses is . AI het die persoon 

byvoorbeeld 'n onderwyser wat hom gedetaileerde opdragte gee en gereeld oar 

sy skouer loer am sy vordering dop te hau, is die manierwaarop die persoon 'n 

taak uitvoer ofwaaraan hy dink wanneer hy die taak uitvoer, meestal ondemewig 

aan die persoon se eie diskresle en nie die onderwyser sIn nie. 

Manz (1992: VII) gaan verder deur te se dat die persoon effektief met die 

komplekse wereld behoort om te gaan en homself te lei tot 'n bevredigende (ewe. 
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Manz meen ook dat die individu 'n vaardigheid moet ontwikkel om homself 

opeenvolgend te kan hemu om die struikelblokke te oorkom op sy weg na 'n 

opgewekte of verfrissende lewe waarin hy kan word wat hy verkies om te wees. 

In hoofstuk: twee is verwys na setfbestuur as die beheer wat die persoon oor 

homself het om selfleiding toe te pas in sy welsyn, sy eie vooruitgang en sy eie 

belewenisse. Die persoon se uitvoerende gesag is die persoon self. Manz (1992: 

6) beskryf die term selbestuur as udie proses waar die persoon sy eie gedrag rig 

of be"invtoed tot die uitkoms wat die persoon vir homself bedoel het". Die hoofdoel 

van hierdie stud,e is dat matnkulante se seffbestuur deur die gebruik van 

leierskapstrategiee, meer effektief sal wees_ 

Manz voer verder aan dat afhoewel die mens homself bestuur, bestaan daar nie 

altyd effektiewe selfbestuurders nie en in sommige mense is hierdie proses salfs 

disfunksioneel. Leerders lei hulsetf byvoorbeeld in mislukkings ten opsigte van 

eksamens en sport op skool, wat tot ongelukkigheid en ontevredenheid kan lei. 

Die nadee! van hierdie onkundigheid, is dat sommige mense tau opgooi in terme 

van hul eie potensiaal van selfbestuur en dit oortaat aan ander wat hulle na tot 

soortgelyke negatiewe gevofge mag lei. 

Selfbestuur beteken dat die persoon wat hierdie leierskap openbaar 'n visie het 

wat gekoppel word aan selfverantwoordetikheid. Hierdie twee elemente hou direk 

verband met Covey (1989: 66-179) se eerste dne gewoontes van hoogs 

suksesvoUe mense. Die drie gewoontes is proaktiwiteit, visie en prioritisenng. 

Hierdie navorsing propageer dat die persoon sy eie bestuurder is en dat die 

persoon ( net soos in die geval van interpersoonlike leiding) 'n goeie of swak 

lejer kan wees. In hoofstuk een is gemeld dat hierdie leierskapstrategiee bevorder 
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en verbeter kan word . Die doel van hierdie studie is om die potensiaal van die 

matrikulant so in te span dat die individuele leerder se leierskapstrategiee 

verbeter en bevorder kan word om effektiewe selfbestuur te verwesenlik. 

In die proses waar selfbestuur verbeter gaan word, behoort daar deegfik rekening 

gehoo te word met die feit dat die mens self hierdie gedrag behoort aan te feer. 

Sielkundige teoriee bestaan wat hierdie standpunt bevestig, byvoorbeeld die 

sosiafe leerteorie van Bandura. Ouers, onderwysers en gemeenskapsleiers het 

'n plig om kinders tot selfbestuur te begelei en hierdie betrokk:e persone behoort 

oak hiervan kennis te neem. Oit is daarom belangrik om 'n studie te maak van 

die sosiale leerteorie van Bandura, sodat die aanleer van gedrag verstaan kan 

word deur aile betrokke partye by die opvoeding van die jeugdige. 

3.2 Bandura se sosiale leerteorie. 

In die mensbeskouing onderiiggend aan hierdie teorie huldig die sosiale 

leerteoretici die interaksionele standpunt. Hierdie teorie sien gedrag as die gevolg 

van die wederkerige invloed van die individu en die omgewing op mekaar. Die 

individu word dus nie beskou as 'n passiewe deel van die gebeure waaraan hy 

geen aandeel het nie. Hy word eerder beskou as In aktiewe deelnemer aan In 

proses waarby hy wei deur omgewingsfaktore belnvloed word. Hy speel seff ook 

In rol in die proses, onder meer deur die seleksie en interpretasie van 

omgewingsfaktore. Hy beloon of straf homself ook subjektief vir goeie of 

onaanvaarbare gedrag (Meyer 1988: 235). 

Meyer (1988: 235) lei ook verder af dat gedrag n6g uitsluitlik deur die individu, 

nog uitsluitlik deur die situasie bepaal word. Hulle voer verder aan dat die 

eienskappe van die individu en die kenmerke van die situasie in wisselwerking 
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met mekaar bepaaf watter gedrag die spesifieke individu in 'n spesifieke situasie 

sal produseer. Bandura noem dit wederkenge determinisme, waar gedrag gesien 

woro as die resultaat van 'n gedurige interaksie tussen persoonfike, omgewings

en gedragsdeterminisme. Oit beteken dat die individu sy ele gedrag en 

ontwikkeling bepaai, terwyl hy egter deur omgewingsfaktore en deur sy gedrag 

be"invfoed word. 

Een van die omgewingsfaktore wat 'n sterk invloed op die matriekteerder uitoefen 

is die opvoeding van ouers, onderwysers en gemeenskapsleiers. Indien 

bogenoemde invloed op die leerder se selfbestuur positief is, kan die leerder 

saam met sy aangebore tafente homself effektief bestuur. Nog 'n voorbeeld van 

omgewingsfaktore is versteoong of straf deur die omgewing, ervaring, die situasie 

en keuses wat die omgewing bied. Die volgende voorbeeld kan hierdie stand punt 

iIIustreer: 

Ewan, 'n talentvoUe sokkerspeler en matriekleerder, wit graag in die Suid

Afrikaanse onder-een-en-twintig sokkerspan opgeneem word. Enkele van Ewan 

se persoonfike eienskappe is onder meer dat hy die kundigheid besit om 'n 

uitmuntende soKkerspelerte wees. Hy beskik oar kennis en ervaring van die spel 

wat gepaard gaan met selfvertmue, hoe verwagtings, denke en leierseienskappe 

vir effektiewe selfbestuur. Ewan se omgewing of situasie word beInvloed deur sy 

afrigter, onderwysers, ouers, ander rnlmodeUe in die gemeenskap spanmaats 1 

toeskouers, 'n ordentlike sokkerstadion en vele meer. 

Hierdie deelnemers kan tot Ewan se uiteindelike sukses bydra deur die aanleer 

en bevordenng van sy selfbestuur, sy amgting in die sokkerspel en sy opvoeding 

tot selfstandigheid. Ewan sa ele gedrag, aan die ander kant, word be"invloed deur 

die gedragsopsies tot sy beskikking, in kombinasie met sy omgewingsinvloede en 
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sy persoonlike eienskappe. Hierdie drie gedragsdeterminante dra by tot die 

uiteindelike uitkoms van sy gedrag. Ewan het dus 1n mate van vryheid (hy kan 

keuses uitoefen en die omgewing verander), maar dit is beperk (bv. deur sy 

vermoens, sy ervaring en die keuses wat die omgewing bied). Hierdie vryheid 

gaan gepaard met verantwoordelike selfbestuur, die manier waarop hy homself 

gaan bestuur (deur by. weg te bly van alkohol-, drank misbruik, te hou by 

oefenroetines, homself goed te motiveer en te hou by sy viste. Ewan moet sorg 

dra dat hy iets positiefs raaksien in sy omgewingsfaktore en dat dit sy gedrag 

dienooreenkomstig be·invloed. Hy moet hom self ook goed motiveer ten opsigte 

van wat hywif bererk. 

Daar kan dus afgelei word dat die sosiale leerteoretici die menslike lewe sien as 

meer as bloat die bevrediging van behoeftes. Die mens het volgens hulle die 

moontlikheid om sy eie lewe en ontwikkeling binne perke te bepaal. Die mens is 

dus verantwoordelik vir sy eie ontwikkefing. Die leerder kan self besluit en kies 

wat hy as waardevol en dus as belonend, sal beskou. Hierdie besluite oor sy 

gedrag word grotendeels belnvloed deur die volgende (Meyer et al 1988: 236): 

3.2.1 Motivering van gedrag 

Wat motiveer die matrikulant om sekere gedragswyses te openbaar? Waarom 

gedra hy hom op sekere wyses? Waarom kies 'n matrikulant sekere 

gedragswyses? Die sosiale feerteorie kan hierdie vrae beantwoord. Daar kan 

gepostuleer word dat gedrag gemotiveer word deur die voorgenome resultate 

daarvan, dit wil se deur die individu se verwagtings van die gevolge van sy 

gedrag. Die individu sal gedrag dus uitvoer of nie uitvoer nie, na gelang van sy 

verwagting - of dit gewaardeerde voordele, geen merkbare gevolge of gevreesde 

nadele te weeg sal bring (Meyer 1988: 238). Bandura gaan verder deur te 58 dat 
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die verwagtinge oor die resultate van sy gedrag veraf deur twee wyses van leer 

gevorm word, naamlik deur die individu se ervarings met betrekking tot die 

resultate van sy eie gedrag en sy waameming van die resultate van ander mense 

se gedrag. Hier speel die individu in aktiewe rol in die sin dat hy die resultate van 

sy eie gedrag en die resultate van ander mense se gedrag interpreteer en 

evalueer. Die uitkoms van hierdie interpretasies en evaluering sal dan bepaaf of 

die persoon die waargenome gedrag sal hemaaf of nie. 

Die individu word nie net deur die verwagtings van eksteme gevolge gemotiveer 

en gereguleer nie, maar oak deur die self-evaluering. Volgens Bandura (in Meyer 

1988: 238) basil die individu standaarde vir die beoordeling van sy eie gedrag wat 

meebring dat sy gedrag nie net deur momentefe eksteme omstandighede of 

verwagte omstandighede bepaaf word nie. Ten spyte van veranderende 

omstandighede toon individue 'n groat mate van gedragskonstantheid. Die 

individu word ook gemotiveer om 50 op te tree dat sy gedrag tot seffbeloning lei, 

en nie slegs tot selfstraf nie. Beide selfbeloning en selfstraf is belangrike elemente 

van selfbestuur. Hierdie motiverings vir gedrag wat Bandura voorstel help dus met 

die selfregulering van die persoon. 

Die matrikufant wat nie hard studeer voor 'n klastoets nie, verwag soms om die 

t08ts te slaag sonder om te studeer. Hy verkies miskien om liewer die aand voor 

die televisie deur te bring en dft veroorsaak dat sy hoop om die toets met 

algemene kennis te slaag nie verwesenfik word nie . Gevolglik druip hy die toets 

en besef dat sy gedrag behoort te verander om aan sy verwagtinge te voldoen. 

Hy sal dus sy gedrag verander deur byvoorbeefd nie na die tefevisie te kyk voor 

t08tse nie en Hewer te studeer. Hy manipuleer dus sy eie gedrag deur homself te 

dwing om te studeer. Hy manipuleer oak sy omgewing deur die televisie van hom 

weg te hou sodat sy verwagtinge verwesenlik kan word. 
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3.2.2 Hoe word gedrag aangeleer? 

Volgens Bandura word aile gedrag (behalwe 'n paar aangebore reflekse) 

aangeleer. Hy erken drie vonns van leer, naamtik (i) leer deur direkte ervaring r 

(Ii) waarnemingsleer en (iii) selfregulering. Om hierdie drie vorms van leer te 

verduidelik, onderskei hy oak drie vorms van versterking en straf. Bandura 

verstaan die aanleer van gedrag soas volg: 

3.2.2.1 Leer deur direkte ervaring 

Die sasiale leerteoretici verklaar leer deur direkte ervaring met behulp van 

klassieke en instrumentele kondisianering. Hulle glo egter oak dat konsepte by 

die leerproses teenwoordig is. Bandura meen oak dat die mens oie net gedrag 

produseer nie r maar ook die resultate van sy gedrag bewustetik waameem en 

daaroornadink (Meyer 1988: 240). Hierdie denkwyse vonn 'n bare belangrike deel 

van selfbestuur en veral die begeleiding van die kind deur ouers, onderwysers en 

gerneenskapsleiers tot effektiewe selbestuur. Hierdie fasiliteerders van die leerder 

se leerproses behoort die leerder vroeg te help om homself bewus te maak dat 

hy gereeld sy eie gedrag moet rig met behulp van sy vorige ervaring. 

Denke speel in belangrike rol by leer. Met ander woorde, persone reageer me 

net op stimuli nie, maar interpreteer dit ook. Hulle vonn hipoteses oor die 

waarskynlike resultaat van die verskillende moontHke gedragsvorme in 

verskillende situasies. Die mens leer dus nie net deur kondisionering en 

toevaUige leer nie. Die mens se kagnitiewe prosesse speel oak in belangrike rol 

in leer. 

 
 
 



-70

Verder kan daar op gelet word dat die parsoon sa gedrag of versterk word deur 

direkte beloning of sy gedrag word antmoedig deur direkte steaf. In Kort 

omskrywing van laasgenaemde twee begrippe word vervolgens verskaf Meyer 

1988: 239). 

Direkte versterking vind plaas wanneer die persoon deur iemand anders 

beloon word vir goedgekeurde gedra, byvoorbeeld In pa wat sy seun lof 

toeswaai vir 'n wondertike prestasie. 

Direkte straf vind plaas wanneer die persoon 'n pynlike of onaangename 

stimulus van iemand anders ontvang, byvoorbeeld 'n pa wat sy seun tn 

pakslae gee vir swak prestasie . 

Indien die leerder homself beloon of straf vir aanvaarbare of onaanvaarbare 

gedrag dan is die leerder besig met selfbestuur. 

Deurna bogenoemde versterkingsmetodes te bestudeer Meyer (1988: 239) kan 

afgelei word dat die persoon sy gedrag aanleer of afleer deur die invloede van 

ander. Sy gedrag word egter verder ook deur sy eie denke, keuses en regulering 

gerig. Die persoon moet byvoorbeeld bereid wees om die versterking as beloning 

vir sy gedrag te aanvaar. Wanneer tn persaan byvoorbeeld swak presteer en lof 

toegeswaai word as versterking deur sy makkers en steeds skuldig vael, sal 

hierdie persoon moontlik nie meer hierdie daad wil herhaal nle at het sy vriende 

sy gedrag versterk. Hier geld selfversterking wat gelyktydig met direkte versterking 

of straf toegepas word vir die effektiewe aanfeer van gedrag - gedrag wat 

selfleiding insluit Daar sal later meer uitgewei word oor hierdie vann van 

selfregulering. 
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Leer deur direkte ervaring is dus 'n waardevofle vorm van leer war ouers, 

onderwysers en gemeenskapsleiers kan benut om die leerder te begelei tot 

effektiewe selfbestuur. 

Die matrikulant se ervaring van die druip van !n klastoets in die venede , die 

gevolglike direkte straf van sy ouers en onderwysers behoort die leerder se 

gedrag te rig vir toekomstige sukses. Hy sal byvoorbeeld sorg dat hy studeer voor 

'n klastoets. Die teenoorgestelde kan oak waar wees. Die matrikutant se harde 

stOOie voor die klastoets kan sukses oplewer en gevolglik: direk beloon word deur 

ouers en onderwysers. Die beloning mag verdere studie en hame werk motiveer 

en dinge kan net beter gaan vir die leerder. 

3.2.2.2 Waamemingsleer 

'n Tweede voon van leer is die waar gedrag aangeleer word deur die gedrag van 

ander waar te neem en dan na te boots indien die nabootser daarvan oortuig is 

dat die nabootsing aanvaarbaar is. Volgens Meyer (1988: 240) is waamemingsleer 

'n belangrike metode vir die aanleer van komplekse gedragsvorme, byvoorbeeld 

om te leer motor bestuur of te leer swem. Hierdie gedragwyses is kompleks en dit 

is onwaarskynfik dat mense hierrlie gedragswyses toevaUig sal bemeester. 

Na aanieiding van bogenoemde beskrywing blyk dit dat gedrag wei aangeleer kan 

word. Adair (1984: 5) meen dat daar wei aangebore response en kwaliteite in die 

mens aanwesig is, byvoorbeeld inisiatief, waagmoed, intellligensie en humor (wat 

almal saam in In aangebore leier aanwesig is). Bogenoemde waamemingsleer 

bevestig eyter ook dat sekere gedragsvorme so kompleks, gevaartik of ver 

verwyder is van die individu se aangebore reflekse dat dit onwaarskynlik of selfs 

onmoontlik is am hulle sonder sosiafe invloede soos verbale instruksies en 
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praktiese demonstrasies aan te leer. Die afieiding kan dus gemaak word dat die 

mens wei oor aangebore kwalitiete en reponse beskik, maar dat gedrag ook 

aangeleer kan word deur van veral In rofmodel uit die gesin of die gemeenskap 

te kies en lou eie gedrag volgens die gemodeleerde gedrag aan te pas. Die 

teenaryument vir Adiar is dus dat die persoon oor aangebore leierseienskappe 

kan beskik, maar dat leierskapstrategiee wei aangeieer kan word, wat die individu 

kan aanwend vir effektiewe leierskap. 

Die gedrag van die individu word by waamemingsfeer ook versterk en ontmoedig. 

Hier word gebruik gemaak: van tweedehandse versterking of tweedehandse straf 

(Meyer 1988: 239). Wanneer die persoon sy eie gedrag rig (as gevolg van die 

sukses of mislukking van In ander persoon) en die beloning of straf wat daarop 

volg regufeer, dan is die persoon besig om sy selfbestuur te verfyn en te 

bevorder tot effektiwiteit. 

Tweedehandse versterking of plaasvervangende versterking, vind plaas 

wanneer In persoon waameem hoe In ander persoon In beloning vir sy 

gedrag ontvang en op grond hiervan die gedrag van die beloonde persoon 

herhaal. 

Die matrikulant wat nie wou studeer vir die klastoets nie sien hoe die ander 

matrikulant wat hard gestudeer het vir dieselfde kfastoets sukses behaal . 

Hy neem ook waar hoe die onderwyser die suksesvoUe leerder daarvoor 

belaon. Dit laat die leerder vir homself se dat hy ook so hard gaan studeer 

voor 'n k:lastoets sodat hy ook sukses kan behaal en die belonings ervaar 

wat deur die ander leerder ervaar word. Daar kom dus gedragsverandering 

deur indirekte leer. 
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Tweedehandse straf of pfaasvervangende strafvind pfaas wanneer die 

pe~n waameem hoe In ander persoon gestraf word vir swak gedrag en 

daama nie die swak gedrag herhaal nie. Die een matrikulant sien hoe die 

onderwyser 'n ander matrieldeerder straf omdat hy in sy klastoets gedruip 

het. Die leerder het die toets gedruip vanwee die feit dat hy nie gestudeer 

het nie. Die matrikulant se vir homself dat hy maar Hewer moet studeer vir 

sy toetse sodat hy nie dieselfde straf hoef te ervaar nie. 

3.2.2.3 Selfregulering 

Selfregulering is die vorm van leer waar die persoon sy ele gedrag en die aanleer 

van nuwe gedrag reguleer. Volgens Bandura in Meyer et al (1988: 246) is die 

mens gedurig besig om sy ele gedrag te regufeer. Die persoon kies situasies 

waarin hy aan sekere omgewingsinvloede blootgestel word en hy beoordeel sy eie 

gedrag. Daama versterk of ontmoedig hy sy gedrag met selfversterking of selfstraf 

volgens sy eie standaarde sodat sy gedrag dienooreenkomstig verbeter. 

Selfversteoong vind plaas wanneer die persoon sy eie gedrag befoon deur 

homself subjektief te prys of trots te voel of deur homself 'n konkrete 

beloning te gee, byvoorbeeld deur tn roomys te eet vir goedgekeurde 

gedrag (Manz 1992: 6-9). 

Selfstraf 'lind plaas wanneer die individu sy eie gedrag afkeur of skaam 

voel of homself blameer vir onaanvaarbare gedrag, byvoorbeeld deur 

homself nie 'n roomys te gun nie omdat hy nie'n taak voltoo! het nie 

(Meyer 1988: 239). 
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Daar behoort gelet te word dat selfregulering aanwesig is by al drie vorms van 

leer en dat daar 'n noue verband tussen selfbestuur en selfregulering is. Die 

individu moet die leierskapstrategiee 5005 in hoofstuk twee bespreek, aanleer en 

dit op homself toepas. Hy moet dit ook aanpas by sy eie standaarde sodat hy 

homself effektief kan reguleer en dus selfbestuur. Hierdie seffregulering sal 

vervolgens deeglik bestudeer word. 

Selfregulering is dus 'n oorkoelende wyse van gedragsregulering en die aanleer 

van gedrag (8andura 1997: 227). Die matrikulant moet sy leierskapstrategiee 

soos kommunikasie en gesag oar homself uitoefen. Hy moet dus in sy interne 

kommunikasie homself dwing om byvoorbeeld een van die drie VOnTIS van leer of 

al drie saam, te gebruik om sy nuwe gedrag aan te leer. Indien hy homself wil 

motiveer om te studeer, behoort hy deur waamemingsieer homself te vergewis 

van sy eie en die ander matrikulante se druipuitslae van die toetse en die 

nadelige gevolge daarvan. Hy moet dus gesag oor homself uitoefen en homself 

beloon of straf indien hy nie by studiesessies en roetines hou nie. 

3.3 Die pad na selfbestuur 

In Duidelike onderskeid behoort getref te word tussen leierskap en bestuur. 

Alhoewel leierskap 'n deurslaggewende rol speel in bestuur is daar tog 'n fyn 

onderskeid tussen veral In goeie bestuurder en goeie leier. Warren Bennis en 

Joan Goldsmith (1997: 4) skryf dat goeie bestuurders dinge reg doen, terwyl goeie 

leiers die regte dinge doen. Bestuur is ook hoe dinge gedoen word, terwyl 

leierskap gaan oar die wat en waarom daarvan. 

As daar na bogenoemde onderskeid gekyk word, kan daar afgelei word dat 

indien hierdie goeie kwalite ite, leierskap en bestuur, saamgevoeg word, die 

 
 
 



uitkoms 'n meer effektiewe persoon sal wees. Aangesien feierskap en bestuur 

wei aangeleer kan word, kan dit voordefig wees vir die persoon se effektiwiteiL 

Oit beteken dat indien die persoon hierdie kwaliteite aanleer en dit sy eie maak, 

die individu homself effektief sat bestuur. Deur verder te gaan met hierdie 

samewerkingsooreenkoms tussen leierskap en bestuur, kan daar opgelet word 

dat leierskapstrategiee In integrale deel van selfbestuur vorm. Vir die effektiewe 

selfbestuuder is dlt nodig om van goele leierskapstrategiee gebruik te maak om 

suksesvol te wees. Leierskapstrategiee (SOO5 vemuftige maniere om jouself te 

inspireer sodat dlt jou gedrag kan verander deur goeie kommunikasia om 

doelwitte ta bereik) moet suksesvol ingespan word om jouself effektief te bestuur. 

Die betrokkenes in die jeugdige se opvoeding en begeleiding neem wei eksteme 

leiding oor die jeugdige. Hierdie eksteme leiding word mat goere bedoeHngs 

geneem. Onder hierdie leiding Ie die finale bestuur egter by die individu. AI die 

eksteme leiding in die individu se lewe kan uiteindelik eers aanvaar word deur die 

individu self. Figuur 3.1 beskryf hierdie standpunt bate duidelik. 
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Eksterne 
strat ee 
Leierskap 

leidin 

Ouers, 
leierskap 

Die In loed v nInterpersoonlike 
ondenvysers , 

strategiel leldlng en 
beld e terne 

gemeenskaps 
wat die persoon p leiers, 
op homself tr tiel ot rolmodelle, 
toepas die v rand ring vriende ens. 
in sy in meninlS se 
seltbestuur • /houdlng n begeleiding, 
Dit word deur gedr.g. raad, 
die persooD iostroksies eo 
ingespan om bulle 
homself te voorbeeld het 
reguleer. '0 invloed op 

die individu 
se 
selfbestuur. 

Figuur 3.1 Die twee faktore wat selfbestuur 
beinvloed en moontlik maak. 

Fig.3.1 sal aan die hand van die volgende voorbeeld verduidelik word: 

I 
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Ashee se rna (eksteme leler) maak gebruik van leierskapstrategiee om Ashee 

se swak gedrag te verander en te rig na meer effektiewe gedrag. Die ouer 

kommunikeer met Ashee en probeer gereeld om vir Ashee te oorreed en te 

inspireer om haar gedrag en veral haar temperament te probeer verbeter. 

Hierdie eksteme leiding word deur Ashee gerntemaliseer en sy sal self besluit of 

sy haar gedrag en temperament sal verander deur van haar eie 

leierskapstrategiee gebruik te maak. Sy praat met haarseff uit haar eie gesag, sy 

inspireer haarself en sy rig haar gedrag in die nuwe rigting wat sy self gekies het 

afhoewel haar moeder haar daartoe probeer lei het. So kan Ashee dan met 

eksteme leiding en haar eie leierskapstrategiee haar gedrag in In meer 

aanvaarbare £1gting lei. 

Ouers, gemeenskapsteiers, predikante as ekstreme teiers die kind 

verteenwoordig en dat hulle In besliste invloed op sy gedrag en seffbestuur 

uitoefen. Die ouers, onderwysers en predikante maak gebruik van 

leierskapstrategiee om die gedrag van die kind te be"invloed. Alhoewel die kind 

selfbestuur op homseff toepas, is dit ook belangrik om kennis te dra van die 

eksteme invloede op die uiteindelike selfbestuur van die kind. 

3.4 Die proses van selfbestuur 

Selfbestuur beteken die individu kontroleer, beheer en lei homself. Hy is in 

beheer van sy eie welsyn, syeie vooruitgang en sy eie belewenisse. Die personn 

is dus sy eie uitvoerende gesag. Hierdie uitvoerende gesag behels die benutting 

van leierskapstrategiee om besluite en gedrag uit te voer. Hierdie beskrywing 

van selfbestuur bevestig weereens die noue verband tussen leierskapstrategiee 

en selfbestuur. 
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Die vraag ontstaan dus hoe die individu homself bestuur? En hoe maak die 

persoon gebruik van leierskapstrntegiee om sy eie suksesvoUe uitvoerende gesag 

te wees? As uitvoerende gesag het die individu gewoonlik 'n visie en 

gepaardgaande vernntwoordelikheid . Die visie sal deel word van die 

se/fbestuursproses. Vervofgens sal die proses van selfbestuur bespreek word. 

3.4.1 Se/fobservasie 

Die individu is bewus van homself, sy gevoelens, menings, gedrag, houdings, en 

die situasies waarin hy homself bevind. Selfobservasie vonn dee I van hierdie 

selfbewussyn en vind plaas wanneer die persoon homself waameem en 'n 

opname maak van sy gedrag, menings, gevoelens en houdings. Hierword daar 

vasgestel waarom, wanneer en onder watter omstandighede die individu sekere 

gedrngswyses openbaar (Manz: 1992: 27). Daarword byvoorbeeld bepaal waarom, 

wanneer en onder watter omstandighede die individu hard studeer of nie studeer 

nie. Hierdie opname ofwaamemings word getoets aan dit wat die individu as reg 

of verkeerd in sy eie gedrag beskou. Manz: (1992: 27) beveel aan dat die 

bevindings van die selfobservasie neergeskryf word. 

Hiema maak die individu gebruik van die leierskapstrategie kommunikasie . Hy 

tree in gesprek met homself en sorg dat hierdie hindemisse vir effektiewe gedrag 

reggestel word. Hierdie regstelling is noodsaaklik ten einde effektiewe 

gedragsvonn (byvoorbeeld hard studeer), te versterk of te verbeter. 

Selfobservasie is 'n deel van die selfbestuur proses en kan gesien word as die 

fondament of die hoeksteen van selfbestuur. Mense gebruik selfobservasie in 

selfbestuur, maar is of nie bewus daarvan nie of gebruik dit oneffektief (Manz: 

1992: 27). Oft is die taak van die ouers, onderwysers, gemeenskapskapsleiers en 
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predikante om die jeugdige te begelei om selfobservasie op homseff in fe span 

sodat hy homself daarmee effektief kan bestuur. 

3.4.2 Interne diafoog 

Interne dialoog vind plaas wanneer die individu in gesprek is met homself. Interne 

dialoog vorm deel van die teierskapstrategie kommunikasie. Die dialoog met 

jouself sluit beide luister en praat met jouself in (Bandura 1997: 7). Die persoon is 

gedurig in gesprek met homself (Neck en Barnard 1991 : 25) . Oit is jets wat 

algemeen in die mens se lewe gebruik word, maar die vraag ontstaan : t'Gebruik 

die individu hierdie selfgesprek: met homself tot sy voordeet?" Met ander woorde 

gebruik die persoon dit in sy selfbestuur om sy gedrag, menings, gevoelens of 

houdings te verbeter? 

Hierdie interne dialoog wat die individu met homself aangaan, is 'n 

kommunikasiemiddel wat die persoon gebruik am by homself tuis te bring wat hy 

wit bereik en hoe hy dit wit bereik. Hy beInvloed sy gedrag, houdings, gevoefens 

en menings met hierdie soort kommunikasie. Die probleem is egter dat hierdie 

beTnvloeding 'n positiewe of negatiewe uitwerking op die individu mag he. 

Neck en Barnard (1991: 25) meen dat selfopbouende selfgesprek in werking mag 

is. 'n Voorbeeld is die matriekleerder wat homsetf 50 inspireer dat hy die 

potensiaat het om sy senior sertifikaat met onderskeidings te slaag. 

Selfondermynende selfgesprek is, byvoorbeeld die matriekleerder wat aan 

homself se dat hy weet dat hy nie die eksamen sal slaag nle. Gevolgfik hoef hy 

nle te studeer nie. Oit beteken dat indien die persoon nie bewus is van die 

selfondermynende gesprek: wat plaasvind nle, hy homself moontlik in mislukking 

aanhelp. Die ouers, onderwysers, predikante en gemeenskapsleiers moet die 
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jeugdige bewus maak van hierdie onderrnynende denke. HuUe moet die jeugdige 

laat konsentreer op die bevordering van self-opbouende dialoog. 

Swanson en Kozloski het in 1985 'n studie op gestremde leerders (Neck & 

Barnard 1991 : 25) gedoen. Hulte wou die belangrikheid van selfgesprek in die 

akademiese vordering van hierdie gestremde kinders meet. Hierdie studie het 

bewys dat selfgesprek wei tn noemenswaardige verbetering in hierdie kinders se 

akademiese vordering en kommunikasie vaardighede getoon het. 

3.4.3 Selfdoelwifte 

Die mens behoort te weet wat hy in die lewe wit bereik (Manz 1991 : 28): dit 

waaroor hy droom om te bereik, naamlik sy visie en hoe hy dit wit bereik (Daft 

1999: 126). Doelwitte vonn deel van die persoon se bree viste. Hierdie bree viste 

is byvoorbeeld die droom van die matriekleerder om binne tien jaar 'n dokter te 

word. 

Die doelwitte bestaan uit at die kleiner mikpunte wat op mekaar vo(g en uiteindelik 

tot die bereiking van die bree visie van die leerder opbou. Die doelwitte is 

koersvas in varhouding met die persoon sa visie (Manz 1991 : 29). Die doelwitte 

mag wees om eerstens die matriekeksamen met 'n universiteitsvrysteUing te 

slaag. Daama moet hy toelating kry tot die universiteit. Dit kan gevolg word met 

suksesvoHe studie om die semester-eksamen te slaag. Dit atles kan veroorsaak 

dat etka opeenvolgende studiejaar gestaagd deurgemaak sal word en uiteindeHk 

lei tot in die verwerwing van die student se kwalifikasie en die voltooiing van die 

aspirant mediese dokter se praktiese jaar. Hierna moet die jong dokter ywerig en 

harde werk aan die dag Ie om van sy praktyk 'n sukses te maak. 
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Die visie en doetwitte word in die persoon se interne diafoog met homself 

gekomminukeer. AI hierdie korttermyndoelwitte rig dan die individu se gedrag, 

menings, houdings en gevoelens. Die visie en doelwiUe is die gesag wat 'n 

heilsame invloed op die individu uitoefen. Oit help ook met die oorreding van die 

individu sodat hy aan sy visie of doelwitte glo om homself effektief te bestuur (Daft 

1999: 126-127). 

Wanneer daar tydens hierdie korttermyndoelwitte mislukking ervaar won:f, is dit 

van be lang om die visie in gedagte te hou en am weer te probeer totdat sukses 

bereik word. Doelwitte moet uitdagend wees, sodat dit na 'n droom mag lei, maar 

dit moet wei 'n bereikbare droom wees. Dit beteken dat doelwitte nie onrealisties 

moet wees nie. Wanneer dit egter wei onreafisties of onbereikbaar blyk te wees, 

moet daar wysigings aangebring word (Manz 1991: 29). 

Die individu behoort bereikbare doelwitte vir homseff daar te stel sodat elke 

daaropvolgende doelwit, wat bereik won:f, saam die uiteindelike visie help 

verwesenlik. Die visie het moontlik onbereikbaar gelyk maar omdat die visie 

onderverdeel is in kleiner meer bereikbare doelwiUe is die verwesenliking daarvan 

die uiteindelike visie. 

3.4.4 Wenke of aanmanings 

Maniere besiaan waarop die individu die wereld om hom kan organiseer om 

hom te help am sy gedrag aanvaarbaar te maak. Manz (1991: 23) gee wenke of 

aanmanings as eksteme maatreels am die individu se gedrag, menings, 

gevoelens en houdings te verander. Hierdie wenke tree op as taandagtrekkers) 

wat elke keer wanneer die persoon daama kyk hom sal help onthou waUer 

gedragsvorm venang word. 
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Hierdie maatreet bestaan ult fisiese objekte . 'n Voorbeeld is die gewoonte Knope 

in sakdoeke te maak om jouself te herinner aan iets. Elke keer as daar aan die 

sakdoek geraak word, word 'n mens daaraan herinner dat daar iets belangriks is 

am te onthou. Volgens Manz is daar ook ander maniere om die individu te help 

onthou. Een praktiese manier is dat die individu 'n prioriteitslys van belangrike 

take in sy dagboekie opstel . Oaar moet gereeld hiema verwys word . Soggens 

voar die skooldag begin kan die leerder sy dag se prioriteite in sy boekie neerstip. 

Hierdie Iysie dien nie net as 'n gids om die persoon deur die dag se belangrike 

take te begelei nie. Dit dien ook as 'n persoonlike simbool van sukses wanneer 

die afgehandelde take deurgehaaf kan word. 

Nag 'n effektiewe maatreel om te ondersoek, is die volgende. Indien die leerder 

'n belangrike taak het en dit suksesvol moet afhandel r kan leerder tn objek in sy 

werkarea gep!aas am syaandag op die belangrikheid van die taak te fokus. Hy 

kan byvoorbeeld 'n groat foto van 'n matrieksertifikaat wat slegs uit A-simbole 

bestaan, teen sy kamermuur plak. Hierdie sertifikaat kan hom elke dag herinner 

aan die belangrikheid daarvan am hard te studeer sodat sy droom van sukses in 

sy finale jaar bewaarheid kan word (Manz 1991: 24). Hierdie maatreels dien as 

gereedskap wat die persoon in staat stel om sy selfbestuurstaak te vergemaklik. 

3.4.5 Efimineer negatiewe wenke 

Die matriekleerder kan benadeel of 'verlei' word deur negatiewe invloede. Oit 

mag plaasvind wanneer die leerder sekere aktiwiteite tot voordeel van sy 

selfbestuur wit uitvoer en deur 'n negatiewe aktiwiteit verlei word (am Hewer die 

negatiewe aktiwiteit te kies (Manz 1991: 24). Leerders word in hut studietyd voor 

die eksamens byvoorbeeld deur die televisie verlel om dit Hewer bo hul studies 

te kies. Dit gebeur veral waar die televisie in die leerder se Kamer of studieruimte 
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gelee is. 

Manz beveel aan dat hierdie negatiewe invloede verwyder of geeHmineer moet 

word. Deur die televisiestef uit die leerder se Kamer of studieruimte te verwyder 

en dit in In ander Kamer te ptaas kan die negatiewe invloed venninder of verwyder 

word. So word die begeerte om die verkeerde aktiwiteit te kies venninder.Dit faat 

oak die persoon sy oorspronktike beplande aktiwiteit met die moontlike afleiding 

uitvoer. 

3.4.6 Die vermeeroering van positiewe wenke 

Hierdie maatreel het betrekking op die venneerdering of intensivering van, 

positiewe wenke wat die individu se gooie gedrag, menings, houdings en 

gevoelens verbeter of stimuleer. Oit word deur die advertensieborde langs die 

Suid-Afrkaanse paaie uitgebeeld. Die lae ongeluksyfer of lae persentasie dronk 

bestuurders op die advertensieborde dien as motivering vir die motorbestuuders 

om versigtig ts bestuur. 

Oie leerner kan byvoorneeld sy books fangs die televisiestef in die TV-kamer laat. 

Elke keer wanneer die leemer TV wit kyk, sal hy die boeke sien. Oit sal hom 

daaraan herinner dat hy veronderstel is om te studeer. Oaama moet hy met sy 

boeke na sy kamer gaan en begin studeer. 

Die persoon kan homself ook assosieer met ander leerders wat 'n goeie invloed 

op sy eie vordering op skool uitoefen. Verder kan hy hom disassosieer van die 

leerners wat 'n negatiewe invloed uitoefen op sy skoolwerk (Manz 1991: 25). Oit 

sal tot die leerder se voordeel strek om tussen vriende te verkeer wat dieselfde 

waarde heg aan die sukses waf hy wi( bereik' Hy moet geensins vriende kies wat 
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hom afraai am te studeer oie. 

Manz (1991: 25) raai oak die leerders aan am ralmodelle te kies wat gedrag 

vertoan wat dieselfde is as die gedrag wat die leerder vir homseff gevisualiseer 

het. Indien die rolmodel negatiewe, agressiewe of oneer1ike gedrag vertooo. 

Behoort 50 'n rofmodel oie meer gevolg te word oie. '0 Beter rolmode! moet 

gekies word, wat '0 positiewe invfoed op die leerder sal uitoefeo. 

3.4.7 Selfversterking 

Wanneer die persoon se gedrag, meniogs, houdings of gevoelens oa wense is of 

aanvaarbaar of uitstaande is, kan die persoon homself daarvoor be loon (Manz 

1991 : 31). Hierdie beloning kan vergelyk word met die beloning wat die 

werkgewer ( interpersoonlike bestuurder) aan sy werknemers gee wanneer '0 taak 

knap gedaan is. 

Selfbelooing verteenwoordig die ooue verband tussen selfregulering van Bandura 

in Meyer (1988: 246) eo selfbestuur. Daar moet ook onthou word dat 

selfregulering deel vorm van selfbestuur. Selfbestuur is 'n grater entiteit as 

selfregulering_ 

VerskiUende vanne van selfbeloning word vervolgens bespreek (Manz 1991 : 31 

32). Eerstens is daar die eksteme selfbeloning waar die persoon homself belooo 

met 'n fisiese objek. Hierdie objek kan byvoorbeeld roomys na '0 harde 

studiesessie wees of am op '0 droomvakaosie te vertrek oadat die 

matriekeksamen met vlieeode vaaodels geslaag is. Sien ook selfversterking in 

paragraaf 3.2.2.3. 
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Die tweede vonn van selfbeloning is interne beloning. Dit geskied wanneer die 

persoon aan homself 58 uknap gedaan, hou 50 aann nadat 4n harde studiesessie 

voltooi is. Die persoon kan homself ook toelaat om die droomvakansie te 

visualiseer nadat hy hard gestudeer het om die matriekeksamen met vlieende 

vaandels te geslaag. 

Manz: (1991: 33) meen ook dat die leerder homself befoon deur homseff na 'n 

hame studiesessie toe te faat om te droom of te visualiseer van die dag wanneer 

hy In suksesvoUe mediese doMer sal wees. Hy kan daaraan dink hoe goed hy vir 

sy familie sal kan sorg, hoe hy met wonderfike vakansies sal kan gaan of hoe hy 

sy sportmotors gaan geniel. Hiemie tipe beloning help om die persoon te beloon 

sowel as die feit dat dit as motivering dien om byvoorbeeld die leemer deur sy 

studies te dra. 

3.4.8 Selfslraf 

Selfstraf vonn 'n sentrale deef van die individu se selfbestuur, alhoewef daar 

heelwat negatiewe kritiek teen hierdie maatreel bestaan (Manz 1991: 34). Daar 

word genoem dat gewoonte-skuldgevoelens en selfkritiek nade/ig kan wees vir die 

individu se motivering en kreatiwiteit. 

Selfstraf beteken dat die individu aan homself moet wys dat hy nie tevrede is met 

die onaanvaamare gedrag oie. Oit beteken ook dat die individu homself 

aanspreek en self oak strafmaatreels toepas. Strafmaatreels word in dieselfde fig 

gesien as beloning, met die verskif dat straf negatief op die persoon toegepas 

word en dat belaning positief toegepas word (Manz 1991 : 34). 

Net 5005 by selfbeloning bestaan daar!wee vanne van selfstraf naamfik eksteme 
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selfstraf en interne selfstraf (Manz 1991: 35). Eksteme selfstraf vind plaas 

wanneer die individu misluk het om tn sekere gedragsvonn te openbaar en hy 

homself straf deur sekere voorregte van homself weg te neem. Wanneer die 

matrikulant in die Junie-eksamen gedruip het neem hy die voorreg om die 

volgende Saterdag se groat sokkerwedstryd by te woon van homself af weg. Hy 

dwing homself am daardie Saterdag die vakke te studeer wat hy gedruip het. 

Die ander vorm van selfstraf is interne negatiewe dialoog. Oit gebeur wanneer die 

leerder in gesprek met homself tree indien sy gedrag nie aanvaarbaar was nie. 

Wanneer die leerder byvoorbeeld studiesessies ontduik het en hy besef dat dit 

moontlik die oorsaak was waarom hy gedruip het, sal hy homself daaraan herinner 

hoe onaavaarbaar sy gedrag eintlik was. Hy kan byvoorbeeld erken : tlEk was lui 

en nalatlg daarom het ek die vak gedruip. Hoe kon ek so lui gewees het om nie te 

studeer nie? Ek sal 50rg dat ek nooit weer so tn gemene fout begaan nie". 

Hierdie ktitiek is atkomstig van die persoon se skuldgevoel en dit vererger hiemie 

skufdgevoelens (Manz 1991: 35). 

Volgens Manz wort! hierdie seffstraf beskou as tn maatreel wat nie effektief vir die 

beheer van gedrag nie, maar oak dat dit tog nie weggelaat moet word in die 

persoon se seffbestuur nie. Die mens moet tog sy onaanvaarbare gedrag 

aanspreek en probeer regstel. Een van die maniere van hierdie soort selfstraf is 

die wegneem van dit wat die onaanvaarbare gedrag veroorsaak. Waar 

studiesessies ontduik is deur byvoorbeeld sokker te gaan speel, moet sokker 

speel of die kyk daama as voorreg vir In wyfe weggeneem word as straf en die 

oorsaak vir die ontduiking van die studiesessies word so verwyder. Oit is oak 

belangrik am die nuwe aanvaarbare gedrag te komplementeer met selfbeloning. 

By selfstraf sal selfobservasie en selfgesprek kemrolle speeL 
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3.4.9 Luisler na die belekenisvolle ander 

Individue bestuur hulself en neem wilsbesluite oor watter invloed enigiemand 

uitoefen. Individu is egter nie alwetend nie Ander per50ne soos die ouer5 , 

onderwyser5 (veral rolmodeUe) beskik oor meer ondervinding, kennis en 

kundigheid oor sake wat feerder5 raak. Hierdie kundigheid, kennis en 

ondervinding kan met groat vrug deur leerders gebruik word in hul besluitneming 

en selfbestuur. 

Die leerder wat byvoorbeeld gedurende die matriekjaar ontmoediQ word en nie 

meer Ius voel om verder skool by fe woon nie, kan deur 'n rolmodel of ouer 

ge"lnspireer en aangemoedig worn . Oit kan geskied deurdat die ouer of rolmodel 

die leerder van hul eie ondervinding ten opsigte van skoolverlating gedurende 

hulle matriekjaar vertel. HuUe kan daarin slaag om die lee mer tot ander insigte te 

dwing mits taasgenoemde hul goeie bedoelinge sal insten en besluit om hut raad 

te aanvaar. 

3.4.10 inoefening en visualisering 

Die inoefen van gedrag voordat die gedrag werklik uitgevoer gaan word, is nog 'n 

manier om die gedrag van die persoon te verander of te verbeter (Manz 1991: 

37). Hierdie maatreel hou direk verband met visualisering van dit wat bereik moet 

word en hoe dlt bereik moet word. Gedurende die inoefentydperk kan foute in 

gedrag opgespoor word en verbeter of verander word . Selfgesprek speel ook hier 

'n kardinale rof. 

Neck en Barnard (1991: 24) wys daarop dat visualisering, wat hulle geestelike 

voorstellings noem, sukses in gedrag verbeter. Die visualisering wat gepaard 
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gaan met selfdialoog het • n aansienlike verbetering in die sukses van atfete en 

basketbalspelers se prestasies gebring. In Voorbeeld hiervan is waar die 

hondem-meter-atleet hom geestlik voorberei om die SA rekord van 10 sekondes 

te verbetertot 9,99 sekondes. Hiemie atleet gebruik sy verbeelding en visualiseer 

hoe hy hiemie wedren gaan wen. Hy sien voor sy geestesoog hoe hy foutloos uit 

die wegspringblokke spring en met al sy krag en mag vorentoe beur, sy topspoed 

bereik en nog vinniger probeer hardloop. Hy sien ook hoe hy verby at sy 

opponente beuren nog hamer probeer om vinnigerte hardtoop, sy bene en kniee 

ho€r fig en verder versneL Verder sien hy hoe hy die laaste tien meter met sy 

besonderse eindpoging in sty! en grasie eerste oor die wenstreep gaan en sy 

hande omhoog gooi omdat hy weet hy het die rekord geslaan. 

Hierdie verbeeldingstogte word gereeld beoefen en dlt kan geestesoefening 

genoem word. Die matriekleerder kan hierdie geestesoefensessies vir Komenda 

eksamens inspan en sodoende die sukses van sy harde stud!e vooraf inoefen . 

Neck en Barnard (1991 : 24) beweer dat die geestesoefening net so belangrik vir 

die verwerwing van In matrieksertifikaat is sOGS die fisiese oefening vir die 

honderd-meter -wedren. 

3.5 Ter afsluiting 

Die mens kan sy selfbestuur effektief maak deur die aanleer van 

leierskapstrategie€ en dit in sy selfbestuurstaak faat geld. Hierdie strategiee 

behoort in samehang met die selfbestuurstake uitgevoer te word . Die persoon wat 

met die selfbestuurstaak, naamlik interne dialoog, besig is behoort die 

leierskapstrategie-inspirasie of kundige kommunikasie of gesag hierby in te span 

om homself kundig te kan reguleer. 

 
 
 



-89

Die proses van selfbestuur is een waarby die mens daagliks betrokke (S. Ouers, 

onderwysers en gemeenskapsfeiers behoort hulsetf deegfik te onderle in die 

proses sodat hulle die matrikulante van hut gemeenskap kan begelei om hulself 

te bemagtig met effektiewe selfbestuursvaardighede. 
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Hoofstuk4 

Navorsingsontwerp en metode 

{Inskerping van selfbestuur by leerders} 

4.1 Inleiding 

Daar is in die eerste dne hoofstukke van hierdie studie 'n literatuurstudie van 

leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur van matrikulante gemaak. Die studie 

benut die deelnemende aksie navorsingsontwerp. 

Die navorser wit die volgende ondersoek: Kan matrikulante hulself effektief 

bestuur deur van leierskapstrafegie~ gebruik te maak. Oat die hipotese aanvaar 

kan word. Dit is matrikulante, wat hulseff bestuur deur gebruik te maak van 

leierskapstrategiee, se kanse op sukses is beter as vergelykbare matnkulante waf 

nie oor soortgefyke selfbestuursvaardighede beskik nie. 

4.2 Die etiese en vertrouensverhouding 

Die navorser van die ondersoek heg waarde aan die etiese en 

vertrouenswaardigheid. On geld veral wanneer die waamemer of ondersoeker die 

vertrouenswaardige inligting van die deelnemers aan die ondersoek moet hanteer 

(De Vos 1998: 23). Baie van hierdie vertrouHke inHgting is infigting wat hierdie 

deelnemers nie aan die bre~ publiek bekend wit maak nie. Die betrokkenes wi! ook 

nie h~ dat hierdie inUgting deur die ondersoeker of waamemer bekend gemaak 

moot word nie. Die ondersoeker of waamemer moet ook nie hierdie inligting aan 

die bre~ publiek bekend maak nie Die verantwoordelikheid van die navorser en 

die etiese waardes waf, ten ane tye in hierdie studie deur die navorser gehandhaaf 
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moet word, kan soos vofg opgesom word : 

Die naVOfSer moet sorg dat daar geen fisiese of emosionele skade aan die 

respondente ofdeelnemers geng word nie. Respondente moet goed ingeHg 

word van die nie-opsigtelike emosionefe sk:ade wat moontlik kan ontstaan 

as gevotg van 'n mislukking in die finale matriekeksamen. Die navorser 

moet die respondente waarsku dat die aanleer van leierskapstrategiee vir 

effektiewe selfbestuur nie 'n waarborg vir sukses in die matriek:ek:samen 

is nie. Hulle moet oak daarop attent gemaak word dat hierdie studie slegs 

'n paging is am die hipotese, naamlik dat die aanleer van 

leierskapstrategiee selfbestuur effektief k:an maak, te ondersoek: (De Vas 

1998: 25). 

Aile befangrik:e inligting in verband met die doef van die navorsing, die 

moontlike voordele, nadele en gevare waaraan die respondente moontlik 

blootgestel mag word, moet aan die respondente verduidelik: word. Hiema 

kan die respondente ingeligte en weldeurdagte besluite neern oar hulle 

deefname aan die studie. Die respondente moet oak besef dat hulle uit vrye 

wit deelneem aan die studie. Hulle moet dU5 nie gedwonge voel am 

daaraan deel te neem nie, veral nie omdat die navorser huUe onderwyser is 

nie (De Vas 1998: 26). 

Daar moet geen doelbewuste wanvoorsteUings van feite gemaak word aan 

die respondente gemaak word nie om hulle sodoende te laat glo wat 

moontlik nie die waarheid is nie. Hulle moet, met egte informasie besluite 

neem in verband met hul dee Ina me aan die studie (De Vos 1998: 27) . 

Die pnvaatheid van die respondente moet deur die navorser gerespekteer 
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word. Hulle uitslae moet onder geen omstandighede direk aan hul name 

gekoppel word nie. Hulle moet daarvan bewus wees dat hul uitslae slegs 

vir die doeleindes van die studie gebruik sal word en dat huUe vir die bree 

pubfiek anoniem sal bly (De Vos 1998: 28). 

Die aksies en optredes van die navorser moot verantwoordeHk en bekwaam 

wees. Verder moet die toesighouer sorg dat die etiese standaarde 

gehandhaaf word. Waarde-oordele teenoor die respondente moet vermy 

word (De Vos 1998: 30). 

Samewerking met ander (veral die personeel en skoofhoof) moet 

professioneel hanteer word (De Vas 1998: 31). 

Die infigting in verband met die studie wat bekend gemaak word, moet 

akkuraat, ondubbelsinnig en In ware weergawe van die resultate van 

die studie (De Vos 1998: 32). 

Nadat die studie vaUooi is, moet daar oak 'n nabetragtingsessie met die 

respondente gehou word. Tydens hierdie sessie moet die vertoop en 

gevolge van die studie bespreek word, die navorser moet die respondente 

ondersteun om moantlike emosionele skade te beperk. Gedurende hierdie 

sessies moet moontlike regsteflings van enige wanvoorstellings deur die 

navorsergemaak word (De Vos 1998: 33). Hierdie sessies verteenwoordig 

ook die einde van die leerproses vir beide die respondent en die navorser. 

Die navorser is verplig om hierdie etiese standaarde te handhaaf en te ondemou. 

Sodoende sal die minste moontlike skade aan respondente aangerig word. Die 

handhawing van die etiese standaarde sal ook: die vertrouensvemouding tussen 
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die navorser en die respondente versterk. Die deelnemer kan dan vemg voet oar 

die vertoulikheid van die ondersoek en vrylik sekere vertoutlke inligting aan die 

waamemer bekend maak. 

4.3 Die navorsingsontwerp 

Die navorsingsontwerp is volgens Terre Blanche & Durrheim (1999: 29) 'n 

strategiese mamwerk vir die aksies wat as 'n brug tussen die navorsingsprobleem 

en die uitvoering van die navorsing sal dien. Dit is ook die planne wat as leiding 

vir die organisasie van voorwaardes vir die insameling en analise sal dien op 'n 

manier wat beoog om die refevantheid van die doel met die prosedures te 

kombineer. Daar is In noue verband tussen die navorser se paradigmatiese 

struktuuren die ontwerp of plan.(Terre Blanche & Durrheim 1999: 37) en (De Vos 

1999: 77). 

Die plan (argitektuele bfoudrukke) van ak:sie bestaan uit strategies wat ingespan 

word om die uitvoering van die navorsing te laat geskied. Die gedetaileerde plan 

van aksie vir die studie sal soos volg daar uitsien: 

4.3.1 Data-insameling 

Die literatuurstudie wat in hoofstukke een tot dne gehandel het oor 

leierskapstmtegiee vir effektiewe selfbestuur sal nou nuttig ingespan word in die 

studie waar probeer bepaal word of die aanleer van leierskapstrategies effektiewe 

selfbestuur kan stimuleer. Hierdie aanleer van leierskapstrategiee vir effektiewe 

selfbestuur sal voorafgegaan word deur In data-insametingsproses wat weer 

behulpsaam sal wees met die aanfeer van die strategies. 
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Data is die basiese materiaal wat navorsers gebruik om to studie te laat slaag. 

Data word verkry vanaf observasie en kan die vorm aanneem van syferkundige 

en taalkundige informasie (Terre Blanche & Durrheim 1999: 46). Hierdie data 

behoort waterdig te wees en moet duidelik uitbeeld wat die navorser ondersoek. 

Met anderwooroe, die betekenis van dit wat nagevors word, moet duidelik begryp 

word wanneer die data gelnterpreteer word . Die data moet dus geldig en 

betroubaar wees (Terre Blanche & Durrheim 1999: 46). 

Data-insamelingsmetodes behoort ooreen te stem met die data-bronne (Mouton 

2001: 104). Observasie as databron slult nou aan by die insamelingsmetode van 

deelnemende waameming terwyl onderhoudvoering nou aansfuit by 

groepsbesprekings en die aanteken daarvan. Hier word ook gesprek en 

redevoering as data lnsamefingsmetode gebruik. Laastens is die numeriese 

databronne se noue aansluiting by die bestudering en vergelyking van amptelike 

dokumente te vlnde (Mouton 2001 : 105). Die data insameHngsproses sal 

vervolgens sy aanvang neem met die seleksie van die deelnemers. 

4.3.1 .1 Steek5}roefneming 

Hierdie navorsingsgroep sal ult 'n eksperimentele en 'n kontrole-groep van die 

matrikulante van die Sekondere Skool Eersterust vir die jaar 2000 bestaan. Die 

!wee groepe sal met mekaar vergelyk word (De Vos 1999 : 79). Verder skryf 

deelnemende waameming as hoofmetode voor dat die respondente voUe 

deelname aan die oplossing van hufle probleem moet he. Die navorser het dit 

daarom goed geag om die hele matriekgroep van 140 leerders self te faat besluit 

wie en hoeveel dee I mnes wees van die navorsing. HuUe het besluit dat die 12 C 

klas bestaande ult 42 leerders (16 seuns en 26 meisies met ouderdomme wat 

wissel tussen 17 en 22 jaar) in !wee groepe verdeel moes word. Die een groep 
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moes die eksperimentele groep van 21 meisies en seuns uitmaak en die ander 21 

meisies en seuns sou die kontrole-groep uitmaak. Hierdie groepe verteenwoordig 

dus die populasie matrikulante van die Sekondere Skool Eersterust 

verteenwoordig (Terre Blanche & Durrheim 1999: 44). 

Daar moet beklemtoon word dat hierdie studie nie aanspraak wil maak op 

veralgemening wat betref die resultate nie. Die studie is slegs op die matrikulante 

van die Sekondere Skool Eersterust van toepassing en nis op dis hele land se 

matrikulante as populasie nie (Terre Blanche & Durrheim 1999: 44). 

Hierdie groep is ook ewekansig geseleldeer of gegroepeer word in die 

eksperimentele en kontrole groepe. Die navorser het die 12 C klas in tn klaskamer 

afgesonder. Twee groeplyste is onder die leerders versprei waarop hulle self kon 

aandui wie lede van die eksperimentele- of die kontrofe-groep wou wees. 

Uiteindefik was daar twee heterogene groepe en albei groepe het hulself vooraf 

bereidwHlig verklaar vir deelname. 

Hierrlie bereidwilligheid is weereens deur die lede van die graepe bevestig nadat 

die navo~r hulle deeglik ingelig het oor die doel van die navorsing, die moontlike 

vertoop en die respondente se deelname en verantwoordeHkhede in die op!ossing 

van die moontlike probleem 5005 gestel in paragraaf 1.5. Breedvoerige detail is 

verskaf in vemand met die navorser se verantwoordelikheid ten opsigte van die 

etiese standaarde en die daarstelling en instandhouding van In 

vertmuensvemouding tussen die navorser en die respondente ( De Vas 1999: 23 

35). Die keuse vir deelname is aan die lede van die twee graeps oorgelaat. Hulle 

is ook herhaaldelik daarvan verseker dat hulle die voUe reg het om hufself voor of 

tydens die studie te onttrek: indien hulle enigslns ongemak of skade ervaar. 
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4.3.1.2 Die oavorser as instrumeot 

Navorsiog is 'n kreatiewe aktiwiteit eo ook '0 objektiewe oodersoek. Die aktiwiteite 

van die navorser be"invfoed die deelnemers se persepsie van hulself eO hut 

situasie io so 'n mate dat die toekoms van hierdie deeloemers ook be"invloed word 

(Terre Blaoche & Durrheim 1999: 9). Die oavorser wit graag so objeldief eo nie

manipulereod as moontlik wees. Hy hoop dat sy ondersoek hierdie deefnemers 

se toekoms positief sal beTnvloed. 

Die deeloame eo gedrag van die oavorser sal eerstens gemik wees op die 

bereiking van die studie se doelwitle sOGS verduidetik in hoofstuk eeo vao hierdie 

studie. Tweedens is daar die etiese en vertrouensverhouding wat hy graag instand 

wil hou sooder enige benadeting van die deeloemers. Derdeos beoog hy oak om 

so objektief eo nie-manipulerend as moontlik op te tree . 

Die oavorser kyk deur 'n paradigmatiese venster van konstruldiwisme en wit graag 

progressief die koostruk leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur onder 

matriekleerders moontlik maak (Terre Blanche & Ourrheim 1999 : 36). Oit kan 

bereik word met die leerteoretiese beginsel dat die teierskapstrategiee wei 

aangeleer kan word (Meyer 19 88: 239). 

4.3.1.3Insamelingsmetode 

Die navorser sal van 'n kombinasie van die kwafitatiewe en kwantitatiewe metodes 

van data insameling gebruik: maak. Oit beteken dat die navorser kwantitatief 

amptelike dokumente van beide die kontrole - en eksperimenteie-groepe (huite 

Junie- en Desember 2000-eksamenuitslae) vergelykend sal bestudeer eo 

analiseer. Hy sal ook nie-gestandaardiseerde vraelyste opstel maar dit slegs aan 
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die eksperimentefe groep beskikbaar stel. Hy sal hulle vra om dit te '{oltooi en alte 

betrokke inligting wat daarmee gepaard gaan aan hulle beskikbaar steL Hiema 

moet hy die vraelyste interpreteer om te probeer vasstet (in samehang met die 

Junie-eksamenuitslae van die eksperimenteie graep) of dit noodsaaklik is dat die 

groep leerders werkswinkels of besprekingsgroepe moet bywoon om die probleem 

oneffektiewe selfbestuur by matrikulante op te los. 

Kwalitatief sal die eksperimentele graep die volgende meemaak. Nadat die 

vraelyste en Junie-eksamenuitslae ge"interpreteer is, sal hulle deelneem aan '£1 

intervensieprogram om effektiewe selfbestuur te laat realiseer. Dit sal slegs 

geskied indian sowel die vraelyste as die Junie-eksamenuitslae van die 

eksperimentele groep bevestig dat hierdie intervensie program nodig is. Leerders 

kan dan met feierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur bemagtig word" 

Intemalisering van selfbestuur behoort te lei tot die verhoging in die 

eksperimentele graep se November 2000 eksamenuitslae. 

Die program sal uit 'n reeks besprekingsgroepe en dinkskrums bestaan. Hierdie 

besprekingsgroepe en dinkskrums se doel sal wees om die deelnemers in die 

eksperimentele groep te help om ieierskapstrategiee aan te leer vie effektiewe 

selfbestuur. Die intervensie sal hoofsaaklik bestaan uit besprekings en dinkskrums 

in die graep oor wat leierskapstrategiee is en hoe effektiewe selfbestuur met die 

gebruik van die strategiee 'n werkfikheid gernaak kan word. Die deelnemende 

navorser sal dan observasie doen gedurende hierdie besprekings en dinkskrums. 

Die deelnemende navorser sal oak die besprekings en dinkskrums fasiliteer, sodat 

die respondente hulself kan bemagtig in effektiewe selfbestuur (Mouton 2001 : 

161). 

Die observasie van die navorser behels dat hy die resultate van die besprekings 
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en dinkskrums sal neerskIyf, bestudeer en interpreteer. Hy sal hier In perspektief 

kry en kyk: of die intervensie-program, naamfik besprekings en dinkskrums effektief 

ge"imptimenteer is. Hy sal ook vasstet of die ondersoekgroep geredelik by die 

intervensie baat het of die intervensie gelmplimenteer is 5005 dit ontwerp was. 

Met ander woorde bereik die intervensieprogram dit wat dit veronderstel is om te 

bereik (Mouton 2001: 158) ? 

Nadat die intervensie program afgehandef is sal die navorser 'n vergefykenae r 

studie en analise maak van die kontrole en eksperimentele graepe se November 

2000-eksamenuitsiae om vas fe stet of die intervensie op die eksperimentele 

groep suksesvo( was. Daar sal ook verslag vanaf die respondente in die 

eksperimentele groep gevra word om die intervensie program van hulle kant af te 

evalueer (Terre Blanche & Durrheim 1999 : 153). 

4.3.2 Data analise en interpretasie . 

Die doel van die data analise is om die transfonnasie van inligting of data op die 

oorspronklike navorsingsvraag te beantwoord (Terre Blanche & Durrheim 1999: 

47). Die navorsingsvraag van hierdie studie is of die aanleer van 

ieierskapstrategiee effektiewe selfbestuur onder matriekleerders tot gevolg kan 

he? Die vraefyste wat slegs deur die eksperimentele graep voltooi moet word en 

die amptelike eksamenuitslae van beide die eksperimentele en kontrole-groepe, 

sal kwantitatief geanaliseer word. Die analise beoog om die kwantitatiewe 

beantwoording van die gestelde navorsingsvraag. 

Die Sekondere Skool Eersterust se Junie 2000 - matriekeksamenuitslae was 

soos volg: Utt die een en twintig leerders wat die kontrolegroep uitmaak het vier 

leerders ges(aag en die oorbfywende sewentien leerders onsuksesvol . Dit is 'n 
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9,52 % slaagsyfer en 'n 40,47 % drwpsyfer van die Kootrolegroep 

Ole Junie 2000 - matnekeksamenuitslae vir die ekspenmentele groep was 5005 

volg~ One leerders was suksesvo! en agtien leerders onsuksesvol in die 

eksamen. Oit verteenwoordig dus 'n 7,14- °/0 slaagsyfer en 'n 42,87 % druipsyfer 

van die eksperimentele groep (Bran : Eersterust Sek:onder : GDE Puntestate vir 

graad 12 C -register1das onderwyser mnL Ben Buys) . Die diagram in figuur 4 1 

hieronder beeld die persentasie en hulfe verband met mekaar duidelik: uit. 

71 

Onsuk. 0 

40. % 


Ooolgrp E 


E----

Figuur 4.1 Junie 2000 Eksamen uitslae van 

Eersterust Sekond~r. 


Figuur 4.1 
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Daar kan uit die diagram afgetei word dat daar in albel grnepe ' £1 lae staagsyfer 

is. Die aanname van hierdie studie is dat oneffektiewe selfbestuur een van die 

moontlike redes vir die hoe druipsyfer is. 'n Verdere aanname is dat (i) albei 

groepe tekort skiet aan leierskapstrafegiee vir effektiewe selfbestuur, en (ii) dat 

albei graepe oar potensiele leiersk:apstrategiee beskik: , maar £lie deeglik daarvan 

gebruik maak om hulseff effektief te bestuur £lie. 

Daar word in hierdie studie aanvaar dat feierskapstrategiee effektiewe setfbestuur 

moontlik maak. Daarom behoort projekte wat deur die effektiewe selfuestuurder 

aangepak word suksesvol afgehandel te word. Die matriekleerders wat deelname 

aanvaar (eksperimentele groep) in die intervensieprogram om hulle te bemagtig 

met leierskapstrategiee vir effektiewe seffuestuur behoort dus na die 

intervensieprogram '£1 sukses van die matriekeksamen in November 2000 te 

maak. Die kontrolegroep se November-uitslae behoort dan £lie noemenswaardig 

te verbeter in vergelyking met dieselfde groep se Junie-ultslae £lie en behoori 

swakker te wees as die verbetering in die eksperimentele groep s'n. Die rede 

hiervoor is dat selfbesfuur by die eksperimentefe moontlik effektiewer gaan 

pJaasvind as by die kontroiegroep as gevotg van die intervensieprogram. 

Die doel, van hierdie studie, is dus om te probeer am deur middel van 

besprekingsgroepe en dinkskrums die leerders van die eksperimentele groep aan 

te moedig om ieierskapstrategiee aan te feer en om dlt so in fe span dat effektiewe 

selfbestuur moontlik word . 

Hierdie inHgting naamHk, die Junie-eksamenuitslae, bevestig die 

navorsingsprobleem. Die navorser sal die getdigheid van die navorsingswerkstuk 

wil verhoog deur 'n vraefYS aan die eksperimentele groep voor te Ie (Terre Blanche 

& Ourrheim 1999: 46). Oit is ook van belang om vas te stel waarom die leerders 
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hulsetf moontlik nie effektief kan bestuur nie. Sodoende sal daar 'n poging 

aangewend kan word om vir leerders am hulself te kan bemagtig met 

leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur (De Vos 1998: 414). 

Die vraelys is aan die eksperimentele groep voorgele tydens die eerste 

byeenkoms of besprekings groep sessie gedurende Augustus 2000. Die 

besprekingsgroepe het twee dae per week in 'n sessie na skool vergader. Oit het 

vir Augustus, September en Oktober geduur. Die vraefys was selfwaardebepafend 

en die leerders moes proheer om so eertik: as moontlik hierdie intigting te versirek. 

Voordat die vraelys beantwoord was, het die navorser die eksperimentele graep 

weereens herinner aan die eliek en vertroulikheid van die ondersoek. Hulle was 

ook weer voor die keuse gestef of hulle nog steeds aan die studie wou deelneem. 

Hulle het almal ingestem met die voorbehoud dat hulle te enige tyd mag onttrek, 

indien hulle nie meer gemaldik sou wees met die navarsing nie (De Vas 1998: 23 

35). Hierdie vraelys behels die volgende: 

Vraelys in verband .met selfbestuur van die matriekleerder van Sekondere Sko.2l 

Eersterust- Augustus 2000 

Beantwoord die volgende yrae 


0Nees asseblief absoluut eertik in die beantwoording van die volgende vrae.} 


1. 	 Skryf twee kort sinnetjies om jou viste (wat jy droom IY eendag wit bereik) 

te beskryf. 
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2. Hoe gaan jv dit bereik? 

3. 	 Dink jy dat jy jouself effektief bestuur? Motiveer. 

4. 	 BeskIyf hoe jy jouself bestuur. (Met ander woorde, watter maatreels gebruik: 

jy om jouself te bestuur?) 

5. 	 Wat of wie faat jou dinge doen of dinge bereik? 

0/Vat I wie motiveer jou?) 
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4.3.3 Dataverwerking 

Daar moet onthou word dat die eksperimentete groep deurgaans aan aile prosesse 

van die navorsing deetname sal he. Die kontrolegroep is slegs indirek betrokke 

in terme van die vergetykende bestudering van die Junie-2000 - en die November 

-2000-eksamenuitslae. 

Hierdie data (die uitslae van die twee graepe en die vraefyste van die 

eksperimentete graep) sal ontleed, ge"interpreteer en verwerk word. Daama sal dit 

ingespan word am die leerders tot beter en effektiewer selfbestuur te begelei. 

Hierdie begeleiding sal gedoen word met die aanname dat die matrikulaot soms 

of glad oie, van feierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur vir sy uitslae gebruik 

maak £lie . Verder sal daar aanvaar word dat wanneer die matrikutant weI van 

leierskapstrategiee gebruik maak, hy dit nie effektief inspan en daarom soms nie 

suksesse behaal in sy pogings nie. Vergelyk Hoostuk Een van hierdie studie . 

Daarom sal daar na die dataverwerking en interpretasie !n kursus deur die 

navorser aan die eksperimentele groep matrikulante van die Sekondere Skool 

Eersterust aangebied word met die doel dat hierdie matrikulante 

leierskapstrategiee in huf studies sal toepas. Sodoende sal hulle hulself effektief 

bestuur en die 2000-eindeksamen suksesvof afie. 

Voordat die kursus aangebied word, moet daar eers kennis geneem word van die 

interpretasies van die vraelys waarvofgens die leerders se selfbestuur verken is. 

Daar is vyf vrae aan die leerders van die eksperimentele graep gestel en huffe 

moes spontaan en eertik daarop antwoord. Die gevolg was: 

 
 
 



4.3.3.1 Vraag 1 


Skryf twee korl sinnetjies om jou visie te beskryf. 


Die meerderheid het 'n goeie idee van wat hulle visie is. Hulle droom daarvan om 

rekenaardeskundiges te word. Hulle wit graag hoe poste soos bestuursposte in 

hul wer1<situasies beklee, hul eie ondememings besit en hoe kwalifikasies bekom. 

4.3.3.2 Vraag2 

Hoe gasn jy dit bereik? 

Sommige leerders weet ongelukkig nie hoe om strategiee aan te wend om hul 

drome te verwesenlik nie. Hulte weet egter dat dit deur harde werk bereik kan word 

en noem dit ook in hul response op vraag twee. Die leerders is ook gemotiveerd 

om hul drome te verwesenlik. Enkeles noem dat hulle van een of twee 

leierskapstrategiee gebruik maak om hul visie te verwesenlik, naamlik 

selfdissipline, prioritisering, vasberadenheid selfvertroue, doelsteUings bestuur en 

(n positiewe selfkonsep. 

4.3.3.3 Vraag 3 

Dinkjy dat jy jouself effektief bestuur? Motiveer. 

Daar is 'n paar leerders wat dink dat hulle selfbestuur toepas, maar huUe kan nie 

verduidelik hoe hulle dit toepas nie. Hulle beset egter nie dal effektiewe 

selfbestuur goeie leierskapstrategie~ nodig het nie, in bate gevane dieselfde 

leierskapstrategie~ wat gebruik word in die geval van interpersoonlike bestuur. 

Sommiges verduidetik dat hulle in sekere gevalle wei van enkele 

leierskapstrategioo gebruik maak. Voorbeelde van hierdie strategie~ waarvan hulle 

gebruik maak in hul selfbestuur is: 
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- selfvertroue, 


- selfdissipline, 


- prioritisering, 


- selfmotivering, 


- selfafhanklikheid en 


- organisasie. 


Alhoewel leerders wef van leierskapstrategiee gebruik maak. Behoort dit in 

gedagte gehou te word dat die matriekleerders van 'n verskeidenheid 

leierskapstrategie~ gebruik behoort te maak. Hulle behoort ook op 'n 

georganiseerde konsekwente manier van hierdie strategiee in hul selfbestuur toe 

te pas. 

Daar was enkeles van die respondente wat dit gestel het dat hulle nie weet hoe 

om hulself te bestuur nie. Hierdie leerders, asook die groep wat foutiewlik glo dat 

hulle selfbestuur toe pas , sowel as die groep wat een of twee van die 

leierskapstrategiee in hul selfbestuur toepas, behoort almal aan die 

intervensieprogram dee I te neem. Die rede hiervoor is dat hulle die Junie 2000 

eksamen gedruip het en dat hulfe nie effektiewe selfbestuur kan toepas nie. 

4.3.3.4 Vraag 4 

Beskryf hoe jy jouself bestuur. 

Die vraag staan in noue verband met vraBg dne wat verwag het dat die 

respondente moes motiveer waarom hune dink hune wei effeldiewe selfbestuur 

toepas. Van die respondente se response op vraag vier het met vraag dne se 

aniwoorde ooreengestem. fn Paar van die response van die leerders was dat hulle 

van een of twee van die volgende leierskapstrategie~ gebruik maak: 
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- selfdissipline 


- selfgesprek, veral luister na homself 


- assosiasie met mense wat 'n positiewe invloed op horn het 


- selfmotivering 


- selfvertroue 


- stel 'n rooster op en hou daarby 


- selfstraf en selfbeloning 


- wilskrag 


- organisasie 


- doelwitbestuur 


- selftoets 


Die effektiewe leierskapstrategiee wat deur sommige leerders toegepas word I kan 

met vrug as vertrekpunt in die besprekingsgroepe gebruik word. Die gebruik van 

hierdie leierskapstrategiee deur sommige leerders, is genoeg bewys dat . die 

leerders wei weet dat leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur nodig is. 

Alhoewel hulle van leierskapstrategiee bewus is, bestaan die moontlikheid dat 

hulle dit nie effektief aanwend nie. - gevolglik die swak Junie-eksamen uitslae. 

Verdere response was dat hulle nie weet hoe am selfbestuur toe te pas nie en dit 

graag wil aanleer. Daar was ook enkeles wat nie werklik kon sa hoe hulle hulself 

bestuur nie. 

4.3.3.5 Vraag 5 

Wat of wie /aat jou dinge bereik? 

(Waf ofwie motiveer jou?J 

'n Paar leerders se response was dat hulte self verantwoordefik is vir hul suksesse 
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omdat hulle hulself motiveer. Dit is tn aanduiding dat sommiges onbewustelik wef 

van leierskapstrategiee in hul selfbestuur gebruik maak. Hierdie leerders moet 

daarvan bewus gemaak word en die strategiee gereeld gebruik moet word . Daar 

was ook tn paar leerders wat die betekenisvolle ander (ouers, onderwysers en 

vriende) as motiveringsbron beskou. Sommiges noem dat hul geloof in God vir 

hulle as 'n groot motiveringsbron dien. 

Die resultate van die interpretasie van die ekperimentele groep se Junie 2000

eksamenuitslae asook die vraelyste se analise bevestig die noodsaaklikheid vir 

die intervensieprogram. Dit sal wys wees vir die navorser om voort te gaan met 

sy beplande program wat binne die besprekingsgroepe uit deelnemende 

aksienavorsingsontwerp sal bestaan. 

4.3.4 Die besprekingsgroepe in selfbesfuur 

Die vraelys en die antwoorde as vertrekpunt sal die bree raamwerk: of struktuur 

van die besprekingsgroepe vorm. Die vrae het immers die probleme onthuf wat 

met die besprekingsgroepe opgelos moet word. Die matriekleerders behoort aan 

die einde van die intervensieprogram bemagtig te wees met leierskapstrategiee 

om hulself effektief te bestuur. Die intervensieprogram bestaan uit die fasilitering 

van leierskapstrategiee en die gelyktydige besprekings van hierdie temas in die 

vraelys. Uit hierdie besprekings en dinkskrums behoort die uiteindelike oplossings 

vir die probleem van oneffektiewe selfbestuurte kom. Die leerders behoort hulself 

sodoende te bemagtig met die resultate van die intervensieprogram .. Die program 

sal in twaalf sessies ingedeel word en sal tien weke duur. Oit sal onder die 

volgende insluit word: 

- besprekings in verband met visie en hoe dit bereik kan word 

 
 
 



-108

(vier middagsessies) 

- leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur 

(ses middagsessies) 

- motivering (self) 

(een middagsessie) 

- afsluiting van intervensieprogram 

(een middagsessie) 

4.3.4.1 Eerste sessje 


Vis;e en hoe dit bereik moet word (Eerste tot vierde sessie) 


Hierdie seSSle verteenwoordig die begin van die verwerwing van die 

gedragsproses. Die verwerwing van die gedrag sal deur die navorser gefasili1eer 

word. Die doolnemende navorsingsproses beoog dat die loorders hulself met 

leierskapstrategie~ sal bemagtig. 

Die navorser verwelkom aile deelnemers waf die eksperimentefe groep 

verteenwoorciig. Hy stel die deelnemers gerus en vra hune om vry te voel om hul 

volle deelname te gee. 

In vraag een van die vraelys moes die die deelnemers aandu; wat hul persoonfike 

visie is. 8005 voorheen in hierdie hoofstuk genoem, is die deefnemers redelik 

bekend met wat hune visie in die fewe is. Hulle weet wat hune graag eendag wit 

word . In Paar beoog om onder andere hul ete ondememings te besil, ho~ paste 

in hul werksituasie te beklee, rekenaardeskundiges te word en ho~ kwalifikasies 

te bekom. Aangesien die navorser van mening is dat daar leemtes in die leerders 

se idee van 'n visie (veral die belangrikheid en funksies daarvan) is verciuidelik hy 

die konsep. Hy vra die groep om daaroor Ie redeneer en 'n definisie op grond van 
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hut eie samevatting van wat 'n visie is.Tydens die terugvoer verduidelik die 

navorser sy siening van 'n visie. ('n Visie kan gesien word as 'n aantreklike en 

ideale droom vir die toekoms. Oit verteenwoordig 'n uitdaging wat bereikbaar is. 

Dit is 5005 In begeleidende ster wat die volger daarvan ambisieus vooruitfoop am 

die drome of ambisies te laat bereik). Hy bespreek ook Daft se voorneeld van 

Coca-Cola se visie, naamlik "A Coke within arm's reach ofeveryone on the planet" 

en Bill Gates van Microsoft se /I a personal computer on every desk in every 

home" lank voordat die mens geweet het hoe am In komper aan te skakel (Daft 

1999: 126). 

Die visie van die individu is die droom wat elke mens vir homself in die vooruitsig 

stel. Daft (1999: 126) sien viste as die bree doelwit wat na tn droom Iyk voordat dit 

bereik kan word. Die persoon met 50 'n viste is so begeesterd dat hy glo dat die 

droom bereikbaar is. Hierdie viste speel 'n bepalende rol in sy gedragspatroon. Sy 

gedrag sal help am uiteindelik die droom te verwesenlik. 

Een van die leerders noem dat Suid-Afrika se oud-president, mnr. Nelson 

Mandela, onder utters moeilike omstandighede 'n visie gehad het. Die 

oudpresident het as politieke aktivis gedurende die sestigerjare (toe Suid-Afrika 

se apartheidsbeleid in volle swang was) die visie gehad van 'n vrye en gelyke 

Suid-Afrika waarin aile rasse bevry sal wees van segregasie. 'n Ander leerder 

voeg by dat hy tussen 1964 en 1990 'n gevangene was. Dit het toe gelyk of sy 

viste vir 'n toekomstige Suid-Afrika nooit bewaarheid sou word nie. Maar mnL 

Mandela het begeesterd gebfy in sy vooruitsigte om sy visie te verwesenlik. Die 

navorser versoek die deelnemers om meer oor die onderwerp te lees in mnr. 

Mandela se biografie "long walk to freedom II . Hulle moet dan uitkyk vir sy visie. 
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Die navorser voer die bespreking verder en noem dat teen die middel van die 

negentiger jare mnr. Mandela vrygelaat is. Daama het hy en die ANC in 

samewerking met al die betrokke politieke partye daarin geslaag om Suid-Afrika 

se gemeenskap te omskep in In nie-rassige, vrye en gelyke samelewing. Hy vra 

nou die deelnemers of mnr. Mandela se visie wei bereik is. Hulle is almal eens 

daarmee dat die merkwaardige leier sy doelwit bereik het. Dit is duidelik dat 

president Mandela se visie hom daardie moeilike sewe en twintig jaar begeester 

en gemotiveer het. Dit dien ook as bewys dat indien jy aan jou visie glo, dit jou 

ligstraaltjie aan die einde van In donker tonnel word. Oit sal jou deur moeilike tye 

dra en motiveer am uiteindelik jou doel te bereik. In Visie begelei die persoon in 

sy besluitneming, gedrag en hoe die persoon probleme hanteer of oplos. 

Die deelnemers se reaksie up die vraag wat hulle dink 'n visie is, is nou 'n 

selfversekerde, goed gefonnuleerde weergawe wat strook met die van Daft, 

naamlik dat dit die persoon se oortuiging is van hoe en waar hy oor 'n paar jaar wit 

wees. 

4.3.4.2 Tweede sassie 

Die navorser vra nou die deelnemers am in 'n dinkskrum die funksies en 

belangrikheid van 'n viste te bespreek. Hy laat hulle twinti9 minute aUeen. Tydens 

die terugvoer verskaf een van die verkose spreekbuise van die groep 'n Iys van 

wat hulle meen die funksies en belangrikheid van 'n visie is.Dit stun onder andere 

die volgende in : 

- Dit is 'n droom. 


- Dit help die persoon in sy besluitneming. 


- Dit verskaf 'n goeie gees en motive ring aan die persoon se gedrag. 
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- Oit verskaf 'n positiewe eindpunt aan die persoon. 


- Oit is 'n plan van ak:sie vir die persoon . 


Hy sluit ook: die volgende figuf13 in wat groep voels voorstel met 'n visie en 'n ander 

met 'n visie.Oie leeriing het sy verduideliking verskaf en dit beaam met 'n 

soortgelyke tekening as die in figure 4.2 en 4.3 op die swartbord. Hierdie leerder 

het heelwat inisiatief aan die dag gele. 

Die navorser wens die leerling en sy groep geluk met hul met hut goeie begrip van 

die sessie se doelwitte. Hy noem ook by verdere beskrywing van visie dat sonder 

'n visie sien leerders hulself nerens oor 'n paar jaar nle (kyk figuur 4.2) . Hulle 

(deelnemers) meen ook dat 'n visie die mens verdoof teen die teenspoed van die 

lewe en dat dit 'die mens se medikasie is op pad na sy droom'.{kyk figuur 4.3) 

Figuur 4.2 Sonder visie is ons alma I op pad na nerens. 
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Voels met 
Visie 

Figuur 4.3 Met '0 visie is ODS almal 

op pad na ons bestemming. 


Die navorser is ingenome met die insig in hierdie antwoorde. Hy vra die 

deefnemers om hulls vir die deme sessie voor te berei. Hierdie sessie sal handel 

oor Ihoe die visie In wendikheid gemaak behoort te word ?' 

4.3.4.3 

Vraag twee handel oor hoe die deefnemers dink hulle hul visie gaan bereik. 

Eienskappe wat korreleer met die van leierskap is gereflekteer in die leerders se 

antwoorde. Hulle noem onder andere die volgende: 
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- selfmotivering 


- gebruik van een of twee leierskapstrategiee 


- harde werk 


- selfdissipline 


- prioritisering 


- vasberadenheid 


- selfvertroue 


- doelsteUingsbestuur 


- positiewe seltkonsep 


Uit hierdie lys Iyk dit asof die deelnemsf5 In goeis idee het oor hoe hune hul visie 

help verwerklik. Die moonUikheid bestaan egter dat die teenoorgestelde waar is. 

Elkeen van hierdie leerners gebruik enkele van die bogenoemde (en ook net 

sornmige tye) om aan hul visie te werk. Van die ander deelnemef5 het dit gestel 

dat hulle leiding nodig het in die verband omdat hulle nie weet hoe om hul visie te 

verwesenlik nie. Dit het uit die inleidende bespreking gedurende hierdie sessie 

duidelik geword. 

In antwoord op die vraag hoe die visie bereik behoort te word, het die navorser 

van die volgende eenvoudige voorbeeld gebruik gemaak. Hy het van die leier in 

'n ondememing 5005 Coca-Cola of Microsoft, wat sy ondememing lei tot die 

bereiking van sy visie vir die ondememing, gebruik gemaak. Hierdie leier maak 

effektief gebruik van leierskapstrcnegiee in die verwerkliking van van 'n viste (Daft 

1999: 126) 

Die naVOf5er vra die deelnemers om in 'n dinkskrum 'n definisie van die tenn 

/eierskapsfrategiee uit te redeneer. Na 'n kort bespreking kom die deelnemers met 

die volgende definisie vorendag : uLeierskapstrategiee is maniere om te lei". 
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Hierdie beskrywing verskil nie veel van die saamgestelde definisie in hoofstuk een 

van hierdie studie nie. Daar is 'n noue verband tussen die twee. Daar is egter een 

probleem wat die navorser met die definisie het. Hy vra die deelnemers of hy dit 

met hulle mag deel. Met die groep se toestemming verduidelik hy dat die definisie 

te eng is en verder uitgebrei kan word. Hy herhaal toe die definisie 5005 in 

hoofstuk een van die studie en pas dit toe op die bereiking van 'n viste. Hy 

verduidelik dat die definisie die volgende behels: die vemuftige, kundige en 

bekwame manier of metode van In pef500n om gesag uit te oefen en homseff so 

te inspireerten einde sy eie gedrag en houdings deur goeie interne kommunikasie 

te verander en te rig met die oog op die bereiking van 'n viste of mikpunt. 

Die deelnemers besluit dat die definisie soos volg daaruit behoort te sien: 

Dit is 'n vemuftige, kundige en bekwame manier on jou gesag oar jouself te 

gebruik om jouself te inspireer ten einde jou eie gedrag, menings deur 

interne kommunikasie te verander en te rig met die oog op die bereiking 

van JOU visle. 

Die deetnem6f5 was besonder gene~ met die omvattende beskrywing van hoe hul 

mikpunte bereik kan word. HuUe het lank gesels oor hoe 'n visie bereik kan word. 

Die uitkoms was inslg in die ooreenkoms tussen (i) 'n effektiewe interpersoonlike 

leier en sy volgelinge en (ii) mense se strategie~ am hulself te lei in die 

verwesenliking van hul visies. 

4.3.4.4 Vierde sessie 

Die vierde sessie was 'n baie inforrnele bespreking van die idee van 'n visie. Daar 

is gekyk na heelwat interessante voorbeelde van bekende leief5 wat viste gehad 
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het. Sulke teiers is onder andere mnre. Nelson Mandela, F.W. de Klerk, Martin 

Luther King (Jr.), sportsterre 5005 Micheal Jordaan, Pele, Francois Pienaar, 

Penny Heyns en vele ander. Die deelnemers het nie net van die persone se visie 

genoem en bespreek nie, maar ook hoe hierdie persone dit bereik het. Hulle het 

ook vrylik begin gesels oor hul eie visie en hoe hune dit wif bereik. Voorneelde 

hiervan bewys hulle het kennis, insig en kan dit toepas op hulself 

4.3.4.5 Vyfde sessie 

Die volgende paar sessles handel oor die kern van die studie, naamlik 

leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur. 

In die derde sessie is leierskapstrategiee ingespan om 'n visie te bereik. Die 

inspanning van dieselfde leierskapstrategie~ vir effektiewe selfbestuur word tydens 

hierdie sessie gefasiliteer. Tegelykertyd word die deelnemers in hierdie sessie 

gefasiliteer tot die inspan van dieselfde leierskapstretegiee om hulself effektief te 

bestuur. 

Die navorser neem weer eens die uitslag van die vraelys as vertrekpunt en 

verduidelik aan die deelnemers die opgesomde uitslag daarvan. Enkele 

deelnemers meen dat hulle wei selfbestuur toe pas , maar hulle kon nie verduidelik 

wat dit is en hoe hulle dit toepas nie. Met ander woorde, indien hul selfbestuur 

oneffektief sou wees, sou hulle nie werldik kon weet waar en wat om reg te stel vir 

effektiewe selfbestuur nie. Van die leerders sien ook nie die verband tussen 

leierskapstrategiee en selfbestuur nie. Daar was ook enkeles wat van enkele van 

die volgende leierskapstrategiee gebruik maak in die beheer van hulself: 

selfvertroue, selfdissipline, selfafhanklikheid, organisasie en prioritisering. Die 

navorser deel aan die deelnemers mee dat dit 'n goeie begin vir hulle aanleer van 
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leierskapstrategiee verteenwoordig. Ofskoon dit nie genoeg is nie, is dit wei bewys 

daarvan dat daar 'n bietjie selfbestuur in hulle steek. 

Dit bring die navorser by die feit dat alhoewel sekem mense gebore is met 

leierskapstrategiee, hierdie strategiee wei deur diegene wat nie daarmee 

aangebore is nie, aangeleer kan word (Adair 1984: 5). Tydens 'n bespmking bring 

die navorser Bandura se leerteoretiese benadering in verband met hierdie idee. 

Hy let veral op die sosiale leerteorie se kern-elemente ( leer deur direkte ervaring I 

waamemingsleer en veral selfregulering) (Meyer: 1988: 2(0). Die deelnemers is 

hiermee be"indruk en vergelyk hulle eie opsomming van die aanleer van gedrag en 

hoe dlt 'n mens se gedrag en suksesse bevorder. Die deelnemers noem ook die 

naam van oud president Mandela wat in 'n kort tyd waardevolle leiereienskappe 

aangeleer het om Suid-Afrika uit chaos te lei na vryheid. 

4.3.4.6 Sesde sessie 

Hierdie sessie begin met 'n aansluiting by die derde sessie se definisie van 

leierskapstrategiee. Interpersoonlike leierskapstrategiee behoort deur die individu 

in die vorm van dieselfde leierskapstrategiee op sy selfbestuur toegepas te word. 

Die deelnemers is almal eens daarmee, maar hulle wit graag weet of die navorser 

hufle meer van selfbestuur kan verte!. 

Die deelnemers stel gedurende die sessie voor dat hulle 'n roUespel wit opvoer om 

hul nuut aangeleerde selfbestuursvaardighede te toets. Hulle voer toe 'n 

interessante uitbeelding van Shaka die Zoeloe monarg wat van kleins af die visie 

gehad het dat hy eendag die Zoeloe Koning sal wees. Hulle beeld sy gesag, sy 

beheer en kontrale oor beide sy volgelinge en homself uit met redelike sukses. 
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Die navorser stel voor dat selfbestuur wei bepreek kan word. Hy verduidelik ook 

dat dit belangrik is dat selfbestuur in verhouding of verband met die 

leierskapstratetegiee bespreek moet word. Die rede hiervoor is dat 

leierskapstrategiee In vOONereiste vireffektiewe selfbestuur is. Oit beteken dat die 

persoon homself slegs effektief kan bestuur terwyl hy op bekwame en vemuftige 

maniere sy gesag oor homself uitoefen. Hy moet homself so inspireer dat sy 

gedrag kan verander deur goeie kommunikasie sodat hy die doelwitte kan bereik. 

Dit beteken ook dat elke keer wanneer die persoon homseff bestuur hy gesag oor 

sy bestuur uitoefen en homself inspireer. Hy probeer sy eie gedrag verander, met 

homself kommunikeer en sy doelwitte probeer bereik. 

In die navorser se antwoord op die deelnemers se vraag oor wat selfbestuur is, 

antwoord hy 5005 volg: Selfbestuur beteken dat die individu sy eie welsyn 

beheer en kontroleer en sy vooruitgang en sy eie belewenisse. Reguleer. Die 

navorser vergefyk oak die selfbesturende persoon met sy eie uitvoerende gesag. 

Hy noem oak dat die uitvoerende gesag gebruik maak van sy leierskapstrategiee 

om uitvoering te gee aan die besluite en planne van sy eie bestuur. 

4.3.4.7 Sewende sessie 

'n Bespreking volg oor wat selfbestuur behels, veral met insette van die 

deelnemers. Die navorser gee 'n voorbeeld van oneffektiewe en effektiewe 

selfbestuur. Dit behels die volgende: 

'n Voorbeeld van oneffekfiewe sellbestuur. 'n Sokkerspeler het nie 'n poging 

aangewend om homself te oorreed of te be'invloed of bestuur nie. Hy het 

slegs op sy afugter en die belangrike ander gereken vir sy sukses in sokker. 

Hierdie persoon se lewe kan vergelyk word met die van die balletjies van 
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In IpinbaW masjien. Die balleijies het nie hut eie lewe nie. Hierdie baUetjies 


pas nie effektiewe selfbestuur toe nie. Hulle word deur iemand anders in 


beweging gebring. Die sokkerspeter word deur sy afrigter in beweging 


gebring. 


In Voorbeeld van effektiewe selfbestuur : Die sokkerspeler wat homself 


sodanig positief be"invloed, oorreed en bestuur dat hy met goeie oefening 


en dissipline 'n bale goeie doelskieter kan word, indien nie die beste nie. Hy 


het ee~ens 'n viste. Hy wil byvoorbeeld graag eendag die beste doelskieter 


in die Suid-Afiikaanse sokkerspan wees.Tweedens maak hy gebruik van die 


volgende: 


- self-observasie, 


- interne dialoog, 


- selfdoelwitte, 


- eliminasie van negatiewe wenke, 


- venneerdering van die positiewe wenke van veral sy afrigter, 


- selfbeloning, 


- selfstraf, 


- IUlster na betrokkenis en 


- visualisering en gereelde oefening voor sy wedstryde. 


In hierdie geval het die sokkerspeler verantwoordelikheid vir sy sukses 


aanvaar en nie net op sy gesteun nie. Die deelnemers het tydens die 


gesprek tel kens In voorbeeld van die selfbestuursvaardighede genoem en 


bespreek.HuUe byvoorbeeld met interne dialoog die voorbeeld bespreek van 


die doefskieter in die sokkerwedstryd waar hy die verantwoordelike taak 


gehad het om gedurende die laaste minuut van die wedstryd In strafdoel 
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moes skop.hulle het bespreek hoe hy van interne diaioog gebruik moes 

maak om beheer oor sy senuwees te verkry en op 'n hoe die wedstryd te 

eindig in sy span se guns.Hy het natuurtik homself In beloning gegee na sy 

sukses. 

4.3.4.8 Ag1ste sessie 

Die bespreking oor die selfbestuursproses wat uit tien stappe bestaan word in die 

sessie voortgesit. Die stappe word in hierdie sessie en in die daaropvofgende twee 

onder die loep geneem. 

- Selfobservasie 

Tydens selfobservasie maak die individu In opname van sy gedrag, 

menings, gevoelens en houdings. Die individu stel vas waarom, wanneer 

en onder watter omstandighede hy sekere gedragswyses, gevoefens , 

menings en houdings openbaar (Manz 1992: 27) . 

Daar word byvoorbeefd gekyk na waarom, wanneer en onder watter 

ornstandighede die individu hard studeer of nie hard genoeg studeer nie en 

gedissiplineerd of ongedissiplineerd 'n dieet volg. Daarna word 'n opname 

gemaak van wat hy as aanvaarbare of onaanvaarbare gedrag, gevoelens, 

menings of houdings beskou. Hierna maak die persoon gebruik van 

leierskapstrategiee, byvoorbeeld interne dialoog (kommunikasie), oorreding 

(selfbefoning of selfstraf) 

om daarna die gewenste gedrag , gevoefens , houdings of menings te 

openbaar.Selfobservasie en interne dialoog is belangrike komponente van 
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die seffbestuursproses en kan beskryf word as die fondament of hoekstene 

van effektiewe selfbestuur. Die mens maak lankal gebruik van 

selfobservasie in sy setfbestuur, maar is of nie daarvan bewus nie of die 

persoon maak oneffektief daarvan gebruik (Manz 1992: 27). 

- Interne dialoog 

Interne dialoog impliseer die interne kommunikasie wat tussen die individu 

en homself plaasvind (Neck en Barnard 1991 : 25). Die persoon is gedurig 

in gesprek met homself. Die matriekulant kan hierdie leierskapstrategie 

produktief vir sy selfbestuur inspan. 

Die leerder kan met homself in dialoog verkeer en sodoende sy visie aan 

homself uitspet. Verder kan hy ook in sy selfobservasie die onaanvaarbare 

gedrag, houdings, menings en gevoelens aanpsreek en probeer om die 

regstelling daarvan met hornself te onderhandel. Volgens Neck en Barnard 

(1991 : 25) kan opbouende self geprek hierna plaasvind wat oorreding, 

motivering en interne belonings inslult . 

Self observasie en interne dialoog het goed ingepas by die roUe spet wat die 

deelnemers self opgevoer het. Een van die deelnemers het die verband 

tussen selfobservasie en interne dialoog duidelik uitgewys. Hy het die rol 

van en basketbalspeler gespeel. Hy was ontevrede met sy gedrag tydens 

'n belangrike wedstryd en in gesprek met homself getree. Hy het aan 

homself gese dat hy nie die swak spel duld nie en slegs tevrede sal wees 

met die beste spel. Hierdie spet moet oak sorg dat hy en sy span die 

wedstryd wen. Hy het homself ook: 'n k:oeldrank: belowe hy 50rg dat sy span 

die wedstryd wen. 
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- Selfdoelwitte 

Die matriek leerder behoort teen hierdie tyd te weet wat hy/sy wit bereik 

(Manz 1999: 126). Hierdie bree doolwit byvQoroeeld die sfaag met vlieende 

vaandels, word eers bereik wanneer die feerder Kleiner doelwitte bereik 

byvoorbeeld om klastoetse te siaag, die Junie- en September

eksamen suksesvof af te Ie en homself deeglik voor te berei vir die finale 

eksamen. Die eerste dne gewoontes van Stephen Covey (1989: 65-182) is 

net 50 belangnk, vir die bepaling en bereiking van self-doelwitte. Hierdie dne 

gewoontes is die volgende: 

- proaktiwiteit, 

- begin met die einde in sig en 

- priortteite in orde kry 

Die deelnemers se response wa5 gunstig veral ten opsigte van proaktiewe 

optrede.HuUe verwag dat die mens proaktief moet optree, afhoewel hulle 

erken het dat hulle in heefwat gevalle nie dit doen nie. Hulle is egter gewillig 

om dit in die toekoms te doen. 

4.3.4.9 Negende sessie 

Hierdie s9ssle is 'n uitvloeisel van die vortge sessie se besprekings omtrent die 

proses van selfbestuur wat die volgende behels: 

- Wenke of aanmanings 

Die doel van hierdie eksteme manter is om die persoon se gedrag, menings, 
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houdings en gevoelens te probeer reguleer tot effektiewe selfbestuur. 

Hierdie wenke dien as aandagfokusse, byvoorbeeld die aanteken van 

prioriteite in die leerder se dagboekie of In kennisgewing teen die kalender 

of die horlosie, waf die leerder telkens sal hennner aan dit wat bereik moet 

word (Manz 1991 : 23). 

- Elimineer negatiewe wenke 

Die matriekulant word verlei en verkeerd belnvloed deur negatiewe wenke 

wat sy effektiewe selfbestuur benadeel (Manz 1991: 24). Gedurende 

belangrike eksamens word sommige leerdere deur die televisie betower. 

Wanneer die televisie tydens sy studies naby die matrikulant is soos 

byvoorbeeld in sy karner, dan sal hierdie televisiestelletjie In negatiewe 

wenk verteenwoordig. Oit is daarom noodsaaktik dat die leerder moet besef 

dat hy hierdie negatiewe wenk moet verwyder deur byvoorbeeld die 

televisiestel na In ander karner ver van sy studieruimte af te verskuif. 

- Venneerdering van positiewe wenke 

Positiewe wenke is die teenoorgestelde van negatiewe wenke. Hierdie 

positiewe wenke intensiveer of help om die pogings van die leerder om 

homseff effektief te bestuur (Manz 1991 : 25). 'n Voorbeeld hiervan is 

wanneer die leerder homself assosieer met ander leerders wat baie 

ge"fnteresseerd is in hul studie te volhard en sodoende die leerder positief 

be'invloed om met sy eie studies. 

Die oavorser het aan die einde van die sessie aan die deeloemers gese dat 

hulle die positiewe wenke tuis moes gaan probeer.Hulle het die volgende 
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sessie teruggerapporteer dat dit in waardevoUe manier was om dinge te 

onthou wat nonnaalweg maklik vergeet was.'n Seun het byvoorbeeld gese 

dat hy!wee knope aan sy sakdoek gemaak het .Hierdie Knope het die brood 

en melk verteenwoordig en moos hom herinner dat hy dit by die kafee moes 

koop (wat hy nonnaalweg vergeet om te doen). Hy het opgewonde aan die 

ktas meegedeel hoe die !mope op sy sakdook hom etke keer as hy sy hand 

in sy sak gesteek het , hom herinner van sy pltg. 

4.3.4.10 Tiende sessie 

Die sessie sluit die proses van selfbestuur af en dit behels: 

- Selfversterking 

Wanneer die persoon se gedrag, gevoelens, houdings en menings na 

wense is, aanvaarbaar of uitstaande is kan die leerder homself daarvoor 

betoon (Manz 1991: 31). Die beloning of versterking kan die vonn aanneem 

van selfprysing soos byvoorbeeld IIknap gedaanl1 of wek het geweet dat ek: 

die rekordeksamen met onderskeidings sal slaagl1 . Die leerder kan ook 

droom of visualiseer van 'n Komende vakansie wat hy gaan verdien indien 

hy die senior-sertifikaateksamen goed sou slaag. Hierdie droom word 

toegelaat wanneer die leerder die rekordeksamen goed geslaag het. Verner 

kan die leerder homself ook fisiese beloon. Die leerder kan homself by sy 

gunsteling restourant gaan trakteer en daar sy gunsteling dis geniet (Manz 

1991 : 31-33). 

- Selfstraf 
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Die teenoorgestelde van selfbeloning is selfstraf. Dit vind plaas wanneer 

die leerder homself aanspreek en dissiplineer indien sy gedrag, gevoelens, 

houdings en menings nie na sy wense is nie. Dit behels die fisiese 

wegneem van voorregte, self kritiek en interne negatiewe dialoog (Manz 

1991 : 35). 

Voorbeelde hiervan is waanneer die feerder nie gestudeer het nie en 

daarom swak presteer het gedurende die rekordeksamen. Die leerder is 

ontevrede hiermee want sy uiteindefike visie of droom van sukses is nou in 

gevaar. Hy spreek homself dus aan en se aan homself hoe ontevrede hy 

oar sy luiheid en nalatigheid is. 

Hy neem ook die voorreg om sokkerwedstryde gedurende naweke op 

televisie te kyk weg en dwing homself om die res van daardie maand 

gedurende daardie tye te studeer. Nuwe aanvaarbare gedrag word dan ook 

beloon. Selfgesprek en selfobservasie speel hier ook 'n belangrike rol . 

- Luister na jou ouers • onderwysers , predikante en 

gemeenskapsleiers. 

Daar word aanvaar dat die feertfer besig is met selfbestuur en daarom sy eie 

uitvoerende gesag is. Oil beteken dat die teerder aan die einde van die dag 

sy eie besluite aanvaar en deurvoer. Die betekenisvoUe ander naamfik sy 

ouers, onderwysers, predikante en gemeenskapsleiers, kan egter ook 'n 

betekenisvoUe invloed uitoefen op hierdie besluite van die leerder. Hierdie 

betekenisvoUe ander het gewoonlik goeie bedoelings met hulle vennaninge, 

mad en leiding. Hierdie goeie bedoelings en raad behoort dus nie deur die 

matrikulant misgekyk te word nie. Die betekenisvolle ander het alreeds 
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hierdie Imatriek-paadjie' deurtrap en wil die teerder stegs bedag maak op die 

strikke en remskoene wat goed in hierdie paadjie versteek word. Die 

betrokke persone se raad en (eiding is dus van kardinale belang. 

- In-oefening en visualisering 

Een van die belangrikste maniere om seffbestuur te bespoedig en te gebruik 

as studiemetode is die in-oefening en visualisering van gedrag voordat die 

werklike gedrag uitgevoer gaan word (Manz 1991: 37). Hiermee kan die 

verkeerde gedrag vooraf reggestel word sodat wanneer die werklike gedrag 

uitgevoer sal word dit reg en suksesvol sal geskied. Selfgesprek en 

selfobservasie speel hierook In belangrike rot (Neck en Barnard 1996 : 24). 

HuUe sien oak visualisering as geestelike voorsteUings om die sukses in sy 

gedrag te verbeter. Sukses in die visualisering is bewys toe dit die aUete 

gehelp het om hul prestasies noemenswaardig te verbeter 

Die atleet sien voor sy geestesoog hoe hy foutloos uit sy wegspringblokke 

spring. Hy sien hoe hy met at sy krag en mag vorentoe beer om sy 

topspoed te bereik. Verder sien hy hoe hy yerby al sy opponente hardloop 

en uiteindelik die Suid-Afrikaanse honderd meter naelloop onder tien 

sekondes slaan net sOGS Jesse Owens destyds dieselfde afstand by die 

destydse Olimpiese Spete in Diutsland bereik het. Jesse Owens het met 

dieselfde geestelike voorsteUings die suksesse in Diutsland bereik. So kan 

die matrikulant geestelike voorsteUings maak van sy sukses in die aandurf 

van die November -matriekeksamen. 

Die leerder kan die iaar se harde werk, sy studiesessies en eksamens 

insluitende die finale eksamen visualiseer. Hy kan hierdie 
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sessie en eksamens met sukses deurdroom. Verder kan hy die moontlike 

foute wat hy sou begaan het soas studie sessies ontduik, uitskakel . 

Wanneer die finale eksamen afgele gaan word, kan hy gevolgfik sukses 

daarin behaal. Hierdie verbeefdingstogte kan gereeld beoefen word, en dit 

kan In geestesoefening genoem word. 

Die leerder kan ook hierdie visuafisering vrug gebruik in die toepassing 

van sy selfbeloning (Manz 1991: 32). Hy kan homself na die suksesvoUe 

afiegging van die rekordeksamen beloon. Hy kan homsel byvoorbeeld 

toelaat om te visualiseer omtrent die vakansie op In strand, wat hy kan 

meemaak indien hy die finale eksamen suksesvol sal afie. Hy gun homself 

dus die geleentheid om vooraf die droomvakansie te kan meemaak en 

hierdie 'vakansiet dien dus as beloning vir die siaag van die 

rekordeksamen. Dit dien verder ook as motivering vir die leerder om in sy 

finale eksamen te slaag sodat die werldike vakansie en drome daarvan in 

werldikheid word (Manz 1991 : 33) . 

Die res van die sessie het die leerders geleentheid gekry om te visualiseer 

wat alles hy kan reg kry indien hy die November eksamen met sukses afie. 

4.3.4.11 Elfde sessie 

Die voonaaste sessie behoort die deelnemers nader aan self motivering te bring. 

Die deelnemers sal ook na hierdie sessie behoort te weet hoe om die 

leierskapstrategiee en die bogenoemde elemente van selfbestuur in te span om 

hulself te motiveer vir suksesvolle gedrag. 

Motivering kan gedefinieer word as dit wat die persoon oorreed om te beweeg 
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(Kritzinger & Labuschagne 1982 :624), met ander woorde dit wat binne die 

persoon aan hom gekommunikeer word en hom so ver kry om dit te doen wat hy 

voorheen nie wou doen nie. Die leerders begin gons aan die idee dat hul ouers, 

vriende en onderwysers dit goed reg kry om hulle te beweeg om dinge te doen. 

Die navorser vul bespreking aan met die feit dat elke mens wei ook: homself k:an 

motiveer. Dat aile ander mense se motivering in elk: geval eers aanvaar moet 

word deur die individu self en daama moet die individu daardie motivering met 

vrug vir homself inspan. Dit kom net weer neer op selfmotivering. Die deelnemers 

sien die sirkelredenasie in en aanvaar die opdrag om 'n deeglike besprek:ing in 

verband met selfmotivering te voer. Die deelnemers gaan ook se ver om die 

selfbestuur-eiemente, naamtik selfobservasie, interne dialoog, wenke, wegneem 

van negatiewe wenke, vermeerdering van positiewe wenke, selfbeloning, selfstraf, 

ouers en andere se inspirasie en laastens inoefening en visualisering in te span 

in samewerking met leierskapstrategiee om selfmotivering moontlik te maak. Die 

leierskapstrategiee in samewerking met selfbestuur-elemente besit saam alte 

benodigdhede om selfmotivering moontlik te maak. Een van die leerders noem 

ook: dat al die genoemde elemente van selfbestuur, leiersk:apstrategiee en 

selfmotivering onderling afhanklik van mekaar is en dat dit belangrik vir 

diematrikulant is om dit in samehang met mekaar te gebruik om uiteindelike 

sukses te bereik. AI die deelnemers gee te kenne dat hulle van die bogenoemde 

elemente van selfbestuur en die leierskapstrategiee in baie fasette van hullewens 

wi! gebruik. 

4.3.4.12 Twaalfde sessie 

Die laaste sessie vorm die crux van die intervensieprogram. Dit inkorporeer die 

samevatting, die 'nabetragingsessie' en afsluiting in (De Vos 1998: 33). 
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Gedurende sessie het die deelnemers eerstens geleentheid gehad waar hulle die 

intervensie program openlik kon kritiseer .En opbouende kritiek het ingesluit dat 

middag sessies nie te gerieflik was nie, omdat die deelnemers graag na skool aan 

buitemuurse aktiwiteite wou deetneem. Die twee afsprake soms gebots het. Verder 

was daar ook genoem dat die sessies geneig het om langdradig te wees en dat 

hulle soms nie werklik vry gevoel het om te se wat hulle wou nie, omdat die 

navorser 'n gesagsfiguur vir huUe was. Pfuspunte is gelys in die vorm van die feit 

dat hulle voel hulle het deelname en insae gehad in hul bemagtiging van 

leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur. Hulle spreek oak hulle waardering 

utt vir die geleentheid om tot hierdie kwaliteite te kon korn . Hulle voel almal dat 

hulle nuwe vanne gedrag aangeleer het en dat die nuwe maniere van gedra hulle 

tot heelwat voordeel gaan strek. 

Die deelnemers voel dat hulle gedeeltelik verantwoordelik was vir die positiewe 

uitkomste wat die intervensieprograrn vir hulle gehad het. Van die deelnemers 

noem dat huffe wei voomeen geweet het dat hulle self vir hul eie gedrag, houdings, 

gewoontes en gevoelens verantwoordelik is. Die deelnemers spreek ook hut 

waardering uit vir die feit dat hut privaatheid en menstikheid gerespekteer was deur 

almal wat betrokke was by die program. Die navorser neem ook die geleentheid 

waar om die deelnerners en aile ander instansies en persone betrokke by die 

program te bedank vir deelname en ondersteuning wat bygedra het tot die 

navorsingprojek. Hy noem ook dat die hoof van Sekondere Skool Eersterust 

amptelik bedank sat word. 

Die finale deel van die intervensieprogram naarnlik die November-eksamenuitslae 

en besprekings daarvan sal in hoofstuk vyf bespreek word sodat dit kan aansluit 

by die slotopmerkings van die navorsingsprojek. 
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4.4 Ter- afsluiting 

Die hoofstuk het gekonsentreer op die prnktiese aanleer van nuwe gedragsvonne 

deur matrikulante in die intervensieprogrnm. Die besprekingskfasse was ·praktiese 

indiensopleiding' tot selfbestuur. Dit het gelet op die aanname dat die mens weI 

nuwe gedragsvorme kan aanieer, dit intemaliseer en daama die nuwe gedrag 

uitvoer. Die doe I was om die deelnemers aan die intervensie program te 

bemagtig met leierskapstrategiee vir hul effektiewe selfbestuur. 

Hierdie program het tekort geskied aan voldoende aktiwiteite vir die deelnemers 

en was met betrekking tot die fasilitering van die aanleer van nuwe gedrag minder 

suksesvoL Die navorser het meer gekonsentreer om die deelnemers te leer 

(lesgee) om aan die seffbestuurskwafiteite te kon meer op toepassing en 

intemalisering van waardighede gefokus het. 
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HOOESTUK5 

Siotopmerkings en die pad vorentoe .. 

5. 1 	 Inleiding 

Die intervensieprograrn wat in hoofstuk vier voltooi is was 'n paging om die 

konstruk /eierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur te fasiliteer. Oit is gedoen 

deur van taal (en in die besonder gesprek) gebruik te rnaak asook orn ste,* te 

steun op die hurnanistiese en die leerteoretiese benaderings in die proses. Hierdie 

finale hoofstuk wit vasstel of hierdie intervensieprogram suksesvol was of nie. 

Verder moet daar ook vasgestel word of daar enige tekortkominge in die 

onde~oek is. Laastens moet daar aanbevelings gemaak word vir die oorbrugging 

van die tekortkorninge. 

5.2 	 Analise en interpretasie van die November-2000 matriekeksamen 

uitslae. 

Daar sat nou voortgegaan word om na die November-ma1riekeksamen uifslae Ie 

kyk en Ie onlleed of die doe! van hierdie siudie bereik is of nie. Die kern aanname 

van die studie was dat die eksperimentele groep matriekleerders aan die einde 

van die inlervensieprogram hulself met leierskapstrategi~ vir effektiewe 

selfbesluur bemagtig het. Die verwagting is dat die leerders waf hulself effektief 

bestuur hul matrikulasie-eindeksamen suksesvof sal afhandel. 

Die kwantitatiewe maatstaaf vir die sukses van die iniervensieprogram sal dus die 

November- 2000 eksamenuitslae van die leerders in die eksperimentele groep 

wees. Oit sal dan vergelyk word met die finale uitslae van die leerders in die 
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kontrolegroep. Die kontrolegroep het nie aan die inteNensie program deelgeneem 

nie en daarword aanvaar dat hulle nie met leierskapstrategie~ bemagtig was nie. 

Die verwagting is dus dat die eksperimentele groep beter behoort te vaar in die 

eksamen as die leerders van die kontrolegroep. Die diagram hieronder iIIustreer 

die hespreking wat volg: 

nsuksesvol 
14.29 % 

Onsuksesvo' 
30.96°k 

19.05% 
Sukses 

Sukses 
35.71~ 

o Kontrole groep ID Eksperimente e groep 

o Kontrole groep o Eksperimentele groep 

Figuur 5.1 November 2000 Eksamen uitslae van 
Eersterust Sekonder. 
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Uit die diagram blyk dit dat die eksamen uitslae van beide die kontrofe- en 

eksperimentele groepe 'n verbetering toon. Hierdis verbetering word voorgestel 

deur 'n verhoogde slaagsyfer in albei grospe. Die verskH is egter dat daar 'n 

19,05% slaagsyfer in die kontrolegroep is en dat die eksperimentele groep 'n 

35,71% slaagsyfer het. Oit stel 'n 8,52% verbetering in uitslae voor vir die kontrofe 

groep en 'n 28,57% voor vir die eksperimentele grasp. 

'n Eenvoudige slotsom vir bogenoemde uitslae is dat die groeplede van die 

eksperimentele - en kontrolegroep albei 'n noemenswaardige verbetering in hul 

November-uitslae getoon het . Oit is egter duidelik dat die eksperimentele groep 

se verbetering ho~r is as die van die kontrolegroep. 

Die redes waarom die kontrofegroepe wei 'n verbetering getoon het is moontlik toe 

te skryf aan die feit dat hierdie 'n finale eksamen was en veral omdat dit al die 

leerners se finale skoofjaar was. Leerners neig am harder te werk wanneer hulle 

besef dat dit die finale eksamen is (Matriek puntestate van SekondAre Skool 

Eersterust vanaf 1996 tot 2001). Gewoonlik neem die matriekleerders nie die 

Junie- en September-eksamen emstig op nie . Sodra die finale eksamen in 

November aanbreek, gaan dit gepaard met toegewyde sfudie. Die rede hiervoor 

mag wees dat hulle besef dat hierdie eksamen die verskil van slaag of druip kan 

maak en amdat hulle 'n nasionale sertifikaat verwerf. 

Die be"invloeding van die belangrike ander in al die matriekleerders se 

gesins- en sosiale verband kon ook 'n pasitiewe invloed op al die leerders 

uitgeoefen het. Die feit dat die leerders weet dat hul ouers en die gemeenskap 

sukses van hulle verwag speel oak 'n rol. Quers se verwagtinge plaas heelwat 

druk op die leerders am goed te presteer. 
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Daar kan verder aanvaar word dat suksesvolle leerder wei 'n redeHke mate van 

effektiewe selfbestuur toegepas het Oit blyk egter dat die meerderheid van die 

kontrolegroep nie feierskapstrategiea ingespan het om hufseff effektief te bestuur 

nie. Die rede hiervoor I~ moontHk daatin dat hulte nie die geleentheid gehad het 

om feierskapstrategte~ aan te feer vir effektiewe seffbestuuf nie. 

Die uitslae van die eksperimentele groep toon 'n mer'KWaardige verbetering in 

vergelyklng met die van die kontrolegroep. Die persentasie verskU met betrekking 

.	tot die verbetenng van eksamen uitslae is 9,52 % vir die kontrofe graep en 28,57% 

vir die eksperimentele groep. Die verbetering in die eksperimentefe graep is 'n 

positiewe verbetenng wat net soos die kontrole groep se verbetering aan heelwat 

belnvloedende faktore toegeskryf kan word. Hierdie faktore is onder andere: 

die druk finale eksamen, 

die finale skooljaar van die leerders, 

die druk wat die verwagtinge van ouers, onderwysers en die 

gemeenskap op leerders plaas, en 

die intervensieprogram se suksesvofle fasiHtering van leierskapstrategie~ 

vir effektiewe selfbestuur. Daar was inderdaad 'n beduidende verandering 

in die matriekleerders se gesindheid teenoor die eksamen en hul gedrag 

was meer volwasse en verantwoordelik. Hulle het die meeste van die 

selfbestuur en leierskap elemente in die eksamsn op 'n uiters 

verantwoordelike maniertoegepas. Die deelnemers het in die nabetragting 

sessie die waarde van die selfbestuursvaardighede beklemtoon. 

 
 
 



-134

Hulle het genoem dat hulle gebruik gemaak het van onder andere: 

positiewe aanmanings, die verwydering van negatiewe wenke, belonings, 

doelwitte, interne dialoogmet gesa9. Almal van hulle het egter die waarde 

van 'n visie baie hoog geskat 

5.3 Gevolgtrekking: Die bevindings van die ondersoek, vrae en doelwitte 

'n Logiesie gevolgtrekking van hierdie studie dat leierskapstrategje~ wei aangeleer 

kan word. Verder het verworwe leierskapstrategie~ leerders gedeeltelik in staat 

gestel am hulself effektief te bestuur. 'n Ontfeding kan nou gemaak word ten 

opsigte van die mate waaon die navorser daarin geslaag het am die gestelde 

doelwitte van die studie te bereik en in hoe 'n mate hy deur sy paradigmatiese 

perspektief hierdie doelwitte bereik het 

Die navorser sien homself as 'n humanis wat glo dat gedrag aangeleer en gewysig 

kan word. Die nuwe gedrag word aan die persoon bekend gemaak deur die 

konstrukte wat deur taal en tegnologie soos televisie, videos. aan hom 

gekommunikeer word. Die navorser leef met die deelnemers in cn post-mode me 

en post-apartheid Suid-Afrika waar geleenthede en moontlikhede aan aUe burgers 

oopgestel is deur die bevryding na 1994. Die post-modernisme wif graag sien dat 

die persoon homseff effektief bestuur en daama kan hy 'n effektiewe 

interpersoonfike leier word. Een van die geleenthede was deur deelname aan die 

studie te kon hA en daarvan 'n sukses te probeer maak het Die navorser en die 

deelnemers het daarin geslaag am in die raamwerk van bogenoemde 

paradigmatiese perspektief hulself te bemagtig met lelerskapstrategie~ en hulself 

effek1ief te bestuur. Oit is ook die oplossing van die probleem soos gestel in 

Hoofstuk Een naamlik dat matnkulante wat hulself bestuur deur gebruik te maak 

 
 
 



-135

van leierskapstrategie~ se kanse op sukses is heter as vergelykhare mafrikulante 

wat nie oar soortlgefyke selfbestuursvaardighede beskik nie. 

Hoe het die navorser en die deelnemers daarin geslaag am die paradigmatiese 

perspektiewe Ie verwesenlik? Hierdie vraag kan heter beantwoord word indien daar 

eers na die doelstellings van die studie gekyk word am vas te stel of dit wei bereik 

was en indien wei, hoe dit herelk is: 

Leierskapstrategiee moes so ontwikkel word dat effektiewe selfbestuur die 

uiteinde was. Die ontwikkeling van lejerskapstrategie~ word moontHk 

gemaak deur die aanleer daarvan. Die intervensieprogram is ontwikkef om 

van direkte leer, indirekte leer en selfregulering gehruik te maak om die 

leierskapstrategiee aan fe leer. 

Oneffektiewe gedrag moet met effektiewe gedrag vervang word. Die 

eksperimentete grasp het uiteindelik self hul eie gedrag geevafueer en 

Vervang met meer effektiewe aangeleerde gedrag. Laasgenoemde 

refleldeer op die humanistiese beskouing waar die persoon buite homseff 

staan am homself fe ondersoek. Hulle het hut genetiese- en 

omgewingsbeperkings oorkorn en hulseff in hul selfVetwesenliking gehelp 

vorm. Die gedrag is aan hulle deur taal en redenering gekommunikeer. 

Die feit dat die deefnemers seff hul gedrag kon evalueer en verander dui op 

effektiewe deelnemende aksienavorsing. 

Die navorser moes 'n wetenskapUke deurskouing, beskrywing, uitleg 

van interpretasies vir effektiewe selfbestuur maak. Sy analise en 

interpretasie van data was oorwegend kwafitatief en het na diepere 

menslike betekenisse gekyk. Die leerders is toegelaat om buite hulself 
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te staan, te kyk na hul oneffektiewe gedrag, dit te evalueer en daama te 

verander na effetiewe gedrag. Dit beklemtoon weer dat die humanisme in 

hierdie studie bevestig word . 

Die navorser is daarvan bewus dat die studie se uitslae aan die 

gemeenskap en vera! die deelnemers van die studie se uitslae bekend 

gemaak moet word. Die deelnemers is reeds hiervan verwiWg net nadat die 

November-eksamenuitslae bekend geword het in Januarie 2001 . Die 

gemeenskap sal hiervan ingefig word sodra dit gepubliseer word en in die 

universiteitsbibliofeek beskikbaar gestel word. 

Die kombinasie van die drie perspektiewe in die navorser se paradigmatiese 

perspektiefword uttgebeeld in die bespreking hierbo. 'n Kombinasie soos hierdie 

word deur Denzin in Denzin & Uncoln (2000: XI & 3) aangemoedig. Die drie 

perspektiewe naamlik die konstruktivisme, die leerteoretiese beskouing en die 

humanisme word saam as paradigmatiese perspektief in die studie beklemtoon. 

5.4 Hipotesetoetsing 

Daar is oak deduktief te wert< gegaan in die studie. Die gestelde hipotese was: 

naamlik dat die matrikulant wei leierskapstrategie& kan aanleer en homself 

effektief kan bestuur. Hierdie hipotsse kan aanvaar word. Die intervensie program 

het gepoog om die hipotese te evalueer. Die sukses van die eksperimentele 

graep in die November-eksamen Het die hipotese gestaaf. 

Deelnemende aksienavorsing is in die intervensieprogam en die res van die studie 

effektieftoegepas. Die lade van die ekspenmentele graep het deurentyd deelname 

oehad in die soake na oolossinos vir die orableem. In die besorekinosoroeoe is 
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hulle geleentheid gebied om hul saak: fe stet, moontlik:e oplossings vir probleme 

te verskaf, dit te deurdink en te bespreek. Daama moes hulls oplossings 

aanvaar en begin toe pas en hul eie gedrag probeer verander of verbeter. Die 

navorser het die rof van fasiliteerder, ouer, onderwyser en gemeenskapsleier 

gespeel en die deelnemers gehelp om hulself gedurende die intervensie program 

te bemagtig. 

Die data is kWantitatief en kWalitatief ingesamel en geofnterpreteero Betroubare en 

verantwoordbare uitslae is sodoende verkry en die intervensieprogram is daarop 

gebaseer en gefoods. Na die intervensieprogram is daar weer van kwantitatiewe 

interpretasies gebruik: gemaak om vas te stel of die November-eksamenuitslae, 

die intervensleprogram en die navorsing 'n suk:ses was. 'n Empiriese vergelyking 

van die eksperimentele graep en die Icontrolegroep se eksamenuitslae is daama 

gedoen. 

5.5 Tekortkominge 

Tekortkominge is te bespeur in sowel die studie as in die intervensieprogram. 

Die volgende k:an as tekorlkoming uitgelig word: 

Die vraelys aan die eksperimentele groep voldoen nle aan kWantitatiewe 

standaarde nle .Die rede hiervoor is dat die die vraelyste nie

gestandaardiseerd is nie en dat die vergelykende studie van die Junie en 

November 200O-matriekuitslae aHeen nie voldoende was om die geldigheid 

van van die navorsing te bevestig nie. 
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Die navorser het meer onderrig gegee as gefasHiteer in die 

intervensieprogram. Hy het meer anderrig en die groep in lesvonn ondemg 

as wat hufle eintlik self ontdek of ontwikkef het. 

Die deelnemers lS nie voldoende geleentheid gegun om self tot aktiwiteit 

oar te gaan nie. HuUe het self minder antdek, want hulle is vertel . (Hulte het 

insigte beperk toegepas hul lewens situasies en wei relatief terugvoering 

daarvan verskaf. . 

Die leerders van die kontralegroep en die ander matrikulante kon nie baat 

by die intervensieprogram nie. 

Die uitslae van die studie is van So' 'n aard dat dit nie landswyd 

veralgemeen kan word nie. Die rede daarvaor is dat die studie nie die hele 

land se populasie verteenwoordig nie, maar slegs die papulasie van 

SekandAre Skoal Eersterust. Hierdie feemte sal in die valgende afdeling 

aangespreek word. 

Dit wat die navorser wau ondersoek (dit is af effektiewe selfbestuur die 

absolute faktor is wat die sukses in die matrikulant se finale eksamen 

beInvloed) is nie voldoende bewys nie. Omdat die matriekleerder se 

matriekuitslae aok deur ander faldore belnvloed kon word. 

5.6 Aanbevelings en riglyne vir verdere studies 

In die lig van die tekortkominge is dit wenslik am moontHke aanbevelings te maak 

vir verdere studies van die tema. Die aanbevelings is onder andere: 
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In die IIg van die feit dat daar heelwat studies beskikbaar is omtrent inter

persoonfike leierskapstrategiee en tot dusver min studies gevoer op die 

gebled van seffbestuur wll die navorser aanbeveel dat meer navorsing op 

die gebied van se!fbestuur gedoen word, omdat die tema so 'n belangrike 

deel van die matriek- en ander leerders se opvoeding vonR 

Verdere navorsing in vernand met hierdie tema behoort ondemeem te word 

vera! sodat aandag geskenk kan word aan die tekortkominge van hierdie 

studie. Tekortkominge soos in die paragraaf hierbo bespreek, hehoort 

aange.spreek te. word. 

Effektiewe fasiliteting van selfhestuur binne die !eerarea Lewensorienteling 

behoort nagevors te word. 

Opleidingsl<ursusse en inligtingsbrosjures behoort aan ouers en 

gemeenskapsleiers besl<ikbaar gestef te word sodat hulle die waarde. van 

leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur I<an beset. 

5.7 Slot opmerkings 

Die navorser wH 'n beroep doen op die onderwysowerhede, ouers en 

gemeenskapsleiers om die belang van selfbestuur in die leerarea 

Lewensorientering te benadruk. Leerders van aUe grade behoort begeleiding te 

kry in hierdie aspek van hulle opvoeding en ontwikl<eUng. Die veN/enNing van 

selfbestuur behoort deur aile opvoeders in aUe leerareas gefasiliteer te. word. 
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Vraelys is.ttl. selfb.e!tuur yan die matriek leeding. 

Beantwoord die volgende vrae 


(Wees asseblief absoluut eerlik. in die beantwoording van die volgende vrae) 


1. 	 Skryf twee kort sinnetjies om jou visie (wat jy droom jy a..'"Ildag wil 
hereik) te beskIyf. 

·~t.-: ····g·~q~·· ···~· ····=······~~fl~~....~ ..tZCrd ' 

~..~~,..~~~.... ~ ......?t:-~~.. ....~~~~ .....~t-
~'S ~ \ ~~rtrU\...lSL . 

2. 	 Hoe gaan jy dit bereik ? 
. 

~ \.pIc:J!,, :l=:"c ,~'::[S::":-~,,:~~ ": '2 I" ~ 
~.~~\~.""~~.~.'?", ...S<;f;t, ... ~... ,~~'h~, ..... ~,~±, , ..,~ ~ 
~\~d>- 

3. 	 Dink jy dat jy jouself effek."tief bestuur? I\ifotiveer. 

\ j 
.) I \I \ 

't·~ ~v-C:VCJ. V\.~................. ·....·0......·.. ··· .... ··· .. ·....··... ..... .. ... ... ............ .... .. ...... .. ... ... ... .. 


4. 	 Beskryfhoe jy jouselfbestuur. (Met ander woorde watter maatreeIs 
gebruik jy om jouself te bestuur ! Hoe jy uiteindelik jou visie ofgroot 
droom wil bewaarheid 1) 

~,,\< ....?rtJ~( .....~ ....,:,,:.geE;.~•..... .~':\. ..':?J. 
'it(J Yvt..~::t -l~ aLb'l'C ,l-r-t '7YL- cic3o- Lu.+,........,...... .... ... ..... ... ... ,...0' ·.... ·.. .\"'\' ... ...... r:;-::..--::-:.. .,........... ........ .......... .. 


.. .~.. , .... :~.. :...... . " .............................. ............... , .... .. ....... ... .. 


5, 	 \Vat of wie laat j Oll dinge doen of dinge bereik ? 

<,Vat I vitie motiveer jou) 

~ .. .. ..h:~wd· l ·~/ ...~~.~:.:..... ~~..~ 

'I? ~(d~~ -- '-'\~J(f - " ~
.	 ,L . 

· ···~n-·· ·· ·····9······· · · · ···· · · ······ · · ··· ········· · · · ············· · ·· ····~· · · ··U· ~ ~S>~ 

 
 
 



Yraelys j.v.m. seltbestuur yan die matriek le.erling. 

Beantwoord die volgende vrae 

(Wees asseblief absoluut eerlik in die beantwoording van die volgende vrae) 


1. 	 Skryf twee kort sinnetjies om jou visie (wat jy draam jy eendag wil 

hereik) te beskryf 

..Or! ....dJ.e. ... .Qe~tf{... /f'! .. frIJ .. .1£.t:!?7.0fi.:.. te... cko. ... ~ ... .~t. ............ . 


...nUe. ...S.ut.$.f.~ ...'6f:....Ii:...... .. .... ".. ..... .. .......,..............,........... ..... ...... 


2. 	 Hoe gaan jy dit bereik ? 

<o .Qeu( ... ho/d.. fg". r,!e(t... lY! .jO'!J. ... ~VC6.f:S....~...{){/m/......... .. 


3. 	 Dink. jy dat jy jouself effektief bestuur? I\-1otivee.r. 

_.tk(, ...ej_. /.~ _.'Orp(Jl{;WC! ...I!?et. ...Qlle6.....~t...el ..cIoeo .... .. 

..~I} .. .f;t· ..fJ/o...dcd~ ....el;....d!.~....6f9:1g...~/ .. .bere/l.:......... ....... . 


4. 	 Beskryf hoe jy jouselfbe~tuur, (Met ander woorde watter maatreeIs 
gebruik jy om jouself te bestuur I Hoe jy uiteindelik jou visie ofgroat 
droom wil bewaarbeid 1) 

.' !:·.Q(8qn~:~~J...~ ..... .... ......... .. ...... ... ............ .................... -..... _.. -........ . 


..~. : .. Doel? .. )'o.f,.1. ". 6.e~t-e. .... ... ... ...... ............................."............ .. ... 


.d.: ..1100I.. "..d!.e. ...h{f/J~/ .... ...... .... .... ................. ,... .. ,................ .. 


5. 	 'Vat of wie laat jall dinge doen ofdinge bereik ? 

('Vat ./ wie motiveer jou) 

..~~...QW~m.....~0. ...oot....Grd..,..Q!5. .. -fY'..O!.~..Jr:~::!/f .J/a...m.t;.}j 

·Z:~· . ~~:~..~~.;:~~~dIJe:::t~r-:tjO«..... 
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Yrae1ys i.v.m. selfbestuu[ van die matriek lem:ling. 

IkWwoord die volgende vrae 

(Wees asseblief absoluut eerIik in die beantwoording van die volgende "\-Tae) 


1. 	 Skryf twee kort sinnetjies om jou visie (wat jy droom jy eendas wil 

bereik) te beskryf. 

....~..~....kJ:....~.~..A ..]\ ..... J~.. ... .......... ... .... .... ........... . 


....~..~.."'_ ..r:M...~ .. ()n\~... ~,,~~, .. .... ... .. 

2. 	 Hoe gaanjy dit bereik ? 

1\ c ' ~ 'Oo' 1-. 1 ~ 0 1 ~,., ...\~ . .-..... ,~ . ... .qf., .. .• ¥~ •••~.,.,~1':lJJ...," .....~ry•• ••• ~.r •• r •• (' • •• ••••• •• •• • •• 

3. 	 Dink jy dat jy jouself effektief bestuur? I\·1otiveer. . 

..~.... \l,,,*. o<>. ..~ .. ;J,..,J.J...& ...d-.... c/~.. d ...aid...... . 

4. 	 Beskryfhoe jy jouselfbestuur. (Met ander woorde watter maa.treeIs 

gebruik jy om jouself te bes tuur I Hoe jy uiteilldelik jou visie ofgroot 
droom wi! bewaarheid ?) 

.. ...~ ... ~....~...~._ ...4. ..~..A_.~_.A.~.. __ ~~._ 

.. _..........PA. ...~ ...A~._~._.~.~...~ .. .L~.;.. 

..... ..... ...~.~ ...................,. ...... ...... .. ... ... ......................... " .......... .. .. .. 

5. 	 'Vat of wie laat jon dinge doen of dinge bereik ? 

(,Vat '/ ",rie motiveer jou) 

..M:r4...~...~....~....~-~......................-....... 


 
 
 



Y[aelys tv.m. seltbestuu[ van die matriek l«rling. 

Beantwoord die volgende vrae 

(Wees asseblief absoluut eerlik in die beantwoording van die volgende vrae) 


1. 	 Skryf twee kort sinnetjies om jou visie (wat jy droam jy eendag wil 
herem) te beskryf. 

,~"" ~,~"" " v" " ,~" " ~ " ,~ "~,,, , ~~ , ,,~~,,, ,\,~, 

q~· · · · ·~·· · ··0·· ·· ·~· · ··~~· · ···~-:··~.'· ·· ··· · ···· ···· ·· ... .... .. .. 

2. 	 Hoe gaanjy dit bereik ? 

\f 	 . . 
~< ... .. ....~ ...~~..... ..~~.. " .~·.. ... t!.. ....w~~ ..~.... .... .. 

,:,*!..(~.... ... ... ... """" .,,~<e .... .. .. ... .. " •• , .. . ...... ...... ........ ... ... .... . , .. .. .... , .. 


3 . 	 Dink jy dat jy jouself efIektief bestuur? I\-1otiveer. 

];· · ;·~v.)·· ··~~· ··~··· ·0· · · · f·00.~~~ ...~.. )v.~: .. . 

.k. .... J ........ .. ........ ,....... ..."..... .... .. .... ... ..... .. .... ... ... ......... ,.. .. ... .... ...... 

4. 	 Beskryfhoe jy jouseIfb~'tuur, (Met ander woorde watter maatreeIs 

gebruik jy om jouself te bestuur / Hoe jy uiteilldelik jou visie ofgroot 
droom wil bewaarheid 7) 

.~y<. .... ..""....~ .... ... .':"";.'E"~ . ... . ~~ .. . .dj.~ ..... .~,... ...\y.~/... . 


·~~·· · ..T··· · · · ~· ~:'.~··· .. J~"'-:'.. ···Q.~· ··· !'('(· .. ·· ·~V ·· · · ·~·.. 
~ ... ..~......cl.-..... .... .~;:>(4: ..... .~.. ,.~~.. .., .~.'r ••.• ••• 

5. 	 \Vat of wie laat jau dinge doen of dinge bereik ? 

(\Vat / "vie motiveer jou) 

..~ .....Cl~S.....i.....~(~~.......... ... .. ................. ........ ............... 


 
 
 



Vrae!ys i.y.m. seltbntuur van die matriek leerling. 

Beantwoord die volgende vrae 


(Wees asseblief absoluut eerlik in die beantwoording van die volgende vrae) 


1. 	 Skryftwee kort sirmetjies om jOll visie (wat jy droom jy eendag wil 

hereik) te beskryf 

f'Ib ' 	 / 
.. .... .~.. . ~~.... .. ....... .. ... ..... .......... .... .... ..... ........ ...... .... .... ....... . 


.~... ...... ~~..... . ~.e..... .. .~~:.~ .... .. ~........r.~~~....... ..... . 


2. 	 Hoe gaan jy rut bereik ? 

(O.:t,~c..jee:./ 
I.~ , , ~~ ' •• • ' ." yO, • • • • ~, • • , . ' " • • • • • ~~ «, , .. .. • q .. .. .. .. . "ClI • • , ,' " " ••• ', .... 'e • •• • • ~ •• • tr ., ., ... , •• • • If •• • r 


3. 	 Dink jy dat jy jouself effeh."tief bestuur? !\·1otiveer. 

4. 	 Beskryfhoe jy jouselfbestuur. (Met ander woo.rde watter maatreeIs 
gebruik jy om jouself te bestuur I Hoe jy uiteindelik jou visie of grout 
droom wi! bewaarheid 1) 

5. 	 \Vat of wie laat jou dinge doen of dinge bereik ? 

(Wat,l "vie motiveer jou) 

(~" . . '" . .. . t ~':-':j'; ' ''''' '' .. ......... . . . . ... .. ..... .... .. .... ..... ... ..... .... . .. . . .... .. ... . .. .. ..... .. .. 


 
 
 



Vraelys i.v.m. selfbestuur van die matriek leerlingf 

Beantwoord die volgend~ 


(Wees asseblief absoluut eerlik. in die beantwoording van die volgende vrae) 


1. 	 Skryftwee kort sitmetjies om jou visie (wat jy droom jy eendag wil 
hereik) te beskryf 

.....,~~ .. ~~~ .. . ~ ...dt:::en.. ~ .. ~~. . . ~ .. . ~./h..~IeS. 
~~~. 

2. 	 Hoe gaan jy dit bel'eik ? 

,~. fC., .. .~!~ ... ,~0?... " ~.... ,~, .. " ~ ,.",,~, , ,, ,t;t;:>.'f" '" 

, ... 	 .... J
" Pr. .~Q,';';l.~~. ", ..~~., ..~."" ~, , , ~t::-, .~ .... , .. ·., ....... ,., 


3. 	 Dink jy dat jy jouself effektief bestuur? l\·1otiveer. 

~/.~.... .~ . ... ~':e... ... ~ ..~~ ..... !s. ..~p. ..~ . .e.a, 

4. 	 Beskryfh(le jy j('useIfbestuur. (Met ander woorde watter maatreeIs 
gebruik jy om jouself te bestuur I Hoe jy uiteilldelik jOll visie ofgroat 
droom wiI bewaarheid ?) 

~... t:>:'!\t ..\QK1~... ,,~,,""'.I'~ "" ¥" "~"~"~~"r" """'" 

•. ~•• .. tr.I~" '~"" ~'~"'-F~•. • . • b~.OAk. ...c;sp.. 

..~~.~.. ~.:... .... .... .... .......... , ....... " .... .. ." , ... ...... , .. ....... ,,, ............ " .. 

5. 	 'Vat of wie laat jOll runge doen of dinge bereik ? 
(\Vat .I \vie motiveer jou) 

a ·· ·Cf6 ... 1~.. ..~~ .. .. ~~.¥-.. Y.'Qd~· 1 · ·~~· · ·6to~····· 

.~ .... ls....~ ... .n.l.~.: ........ ...... ...... .. ... ... .... ......... ..... ... ................ . 

 
 
 



Yraelys i.v.m. selfhe.stuur yan die matriek leerling. 

lk!mfwoord die volgende \,Tae 


(Wees asseblief absoluut eerlik in die beantwoording van die volgende vrae) 


1. 	 Skryf twee korl sinnetjies om jou visie (wat jy droom jy eendag wil 


hereik) te beskryf 


.l.\'... :;i=···'tj"\·~-=cb= ..";'~5k~~ 

.~~ .. .k~~~\.~\~.. \'? .~\ ........................................ . 


2. 	 Hoe gaanjy rut bereik ? 

Q~~·· ·~··· ·~;:,,~~···~··· ·'M"D ···~\i'~\.· · ~-1'~· ····· 


.,~!1:.-... ~~\i' ................. ... ..................... ... ..................... .. "" ~ ..... ...... 

3. 	 Dink jy dat jy jouse1fefIektief bestuur? Iviotiveer. 

~~·,~···~~· · ··~~····q..,'v.~~·~\Q.· ·~··~~b 
.~ ... ~~\ ...~t::s..~~ ..e1.....u.~.~..~~\~~k\:.l w . 

4. 	 Besktyfhoe jy jouselfbestuur, (Met ander woorde watter maa.treeIs 
gebruik jy om jouself te bestuur I Hoe jy uiteindelik jOll visie of groot 
droom wil bewaarheid ?) 

.~~... \s.,..K: ...... ~~\ ...~....~l(.L .~9,... .~~. .."fS-~" ..~.. "." .. 

9-\.~~'1.,\':'~ ... ' 1J~" [f\o.J.,....................... .. ........................... 


5. 	 \Vat of wie laat jOll dinge doen of dinge bereik ? 

(\Vat / \Vie motiveer jou) 

bO"'~"r\roR-= ..~ ... ~.""'"\.."""..~~ ...~... ... ...... 


.k:ktJ···· ·········· ·············· ······ ················....... .. ..................... ...... 


 
 
 



\ 

Vraelys is.m. seltbestuur van die matriek ieerling4 

~OQrd die volgende '\ITae 


(Wees asseblief absoluut eerlik in die beantwoording van die volgende vrae) 


I. 	 Skryf twee kort sinnef:jies om jou visie (wat jy droom jy eendag wil 
bereik) 	te beskryf. 

. . . j~\ . 
..b.I:'--:-J~.... ..9 ..~.... :'fQ~~.~ .. ....~~:~.;\ ...~: ..... ~T.! ..~':':'P. ~~":.~ 

__ . fYbrcs:rAP-=S 
\J,{ S I\ ~ . 'c>-o die:'...... ....-.a::~,,\u'-'~t' \/0", ' ; ~)'z.- ,.... . .................... .....\. .. .... .. ....................... ... ... ... .... ..... ..... ............... .. ... .. 


2, 	 Hoe gaanjy <lit be.reik? 

IA ',....., \. tv'lL.' ~~,g 	 . 
.. ~.~\ L .. .. ...J ..... .. ........... ........·::.:;r ;··"· ..... .. ...... .. ........................." .... 


3. 	 Dink jy dat jy jouse!feffektief bestuur? l\·iotiveer. 

··~~f§.. ·:· ··~~+: ·(·g ·····~~~ ·~~····~~·~·· · -~<··· · ·~··~ ... 

...~.:........ .... .... " ........ ................. .. ...... ..... .. ......... ..... .. ....................... . 


4. 	 Beskryfhoe jyjouselfb~tuur. (Met ander woorde watter maatreeIs 
gebruik jy om jauself te bestuur I Hoe jy uiteindelik jou visie ofgroat 
droom wiI bewaarheid ?) 

, 	 - . ( 

.S-t:: ... ...~~.\. ... ...~ .1(...... :0.....J9?~ ......~~ ......~ ....':.~ ......1.91:':(:>1... . 

c" ,0-_" t,.; 

.y..~.. .....~~.~~..~..':": .~......';~ ....\~ .. ..~ .....~~:-:'J ...~?(>;' 

.hi;,L ...c;::~.... .~~.... .~~.I.~~~:~ .. .::;;7.....~.':~~ .J:~~i.~ .. ~.;:: ~.. ;;:.:.::-rld 
\f.~.;-6l C'l . 

5. 	 \Vat of wie laat jou dinge doen of dinge bereik ? 

(Wat .l '\-'vie motiveer jou) 

..!l ......R~Y\ ~.)~.. ...~.....~~~~ 	 ~-:l ... ........................ .................... ... . 


 
 
 



Vraelys i.v.m. selfbestuur }"an die matriek leerling. 

Beantwoord die volgende vIae 

(Wees asseblief absoluut e.erlik in die beantwoording van die volgende vrae) 


1. 	 Skryf twee kort sirmetjies om jou visie (wat jy droom jy eendag wil 
bereik) te beskryf. 

2. Hoe gaanjy dit berm ? 

3. 	 Dink jy dat jy jouse1f effektief bestuur ? J\·1otiveer. 

~, .~.~ ...414:.~ ..";L-'"1.k k 
.41.&_<1... ... ... ...... ................ ..... ............... ..................... .......... ...... ........ .. 


4. 	 Beskryfhoe jy jouseIfbestuur. (Met ander woorde watter maatreeIs 
gebruik jy om jouself te bestuur I Hoe jy uiteindelik jOll visie of groot 
droom wil bewaarheid ?) 

a~.~~~.~....~.~ ..~~....·. 
~~.~~~.~4· 
~...~ ..~ .. L....~.. ~~...~~~ 
~ f 	 . 

5. 	 \Vat of wie Iaat jOll dinge doen of dinge bereik ? 
(V·fat .l ~1e motiveer jou) 

~..#~ .~....~~ ....................... .. .. .. 


 
 
 

http:L-'"1.kk


Y[aelys Lv.m. seltbestuu[ van die matriek lee ding. 

~OQrd die vQlgende vrae 

(Wees assebliefabsoluut eerlik in die beantwoarding van die volgende 'vrae) 


1. 	 Skryf twee korl sirmetjies om jou visie (wat jy droom jy eendag wil 
bereik) te beskryf. 

'S~~ .. ~:.:;\~.\~....Y.\.\3~'3 ..~~ ..~~ ,. :-I~. . ~~.~~r-~K 

S\...k:I.\.\. .. ~k··~~(~~S· ·~· ·cJ~ .. y.~.-...kS"~~ ... 

2. 	 Hoe gaan jy rut bereik ? 

.~".~".~~\"",W~.: ..."" .. ,,, ... .. ...... ........ ,, .... ,., ..... ~ ....... .... 


3. 	 Dink jy dat jy jouself effektief bestuur? I\-1otiveer. 

4. 	 Beskryfhoe jy jouseIfbestuur. (l\1et ander woorde watter maatreeIs 
gebruik jy om jouself te bestuur ! Hoe jy uiteindelik jou visie of groot 
droom wiI bewaarheid 1) 

~ .. !\?C~ .. .~ .. .. ~~ ... S~2.... ~.. .~.,\..\J.D~ 

..~-:.\~ .... .~\~....... ~-::.\~~~.... ~~~.: ... ............. , ...................... 


5. 	 \Vat of wie laat jOll dinge doen ofdinge bereik ? 
(\\lat .I ,,"vie motiveer jou) 

):/.\~.... .~~ ... .. ~....b :\.....~~ ...d)3c;:::...... ··~~····~· ···· 

..~~~.. \. ..... , ......................... ....... .. .. . . .......... . .. , ... ... .... .. .. ...... .... . 

 
 
 


