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OPSOMMING 

DEELNAME, VERBINTENIS EN KREA TIWITEIT 

AS GEMANIFESTEERDE VERANDERLIKES 

VAN BESTUURSPRESTASIE 

deur 

RYNO MATTHYS GREEFF 

: DR F H BADENHORST 

:MA 

: BEDRYFSIELKUNDE 

Bestuursmodelle word vandag oor die algemeen as diagnostiese instrumente in 

organisasies benut. Die struktuur van hierdie bestuursmodelle word selde 

ondersoek om te bepaal of dit met die empiriese realiteit verband hou. Hierdie 

studie het ten doel om so 'n model, die bestuursbevoegdheidmodel wat deur 

Hall( 1988) ontwikkel was, te evalueer. Hall se model gee antwoorde op vrae oor 

die algemene bestuursklimaat van die organisasie. Die installing waar die navorsing 

gedoen was, is 'n Suid-Afrikaanse militere installing. Die Ramona-program is 

gebruik om te bepaal of daar wei passing is tussen die empiriese realiteit en 

bestuursprestasie in die betrokke organisasie waar die studie uitgevoer is. Daar is 

gevind dat daar gebrekkige passing tussen die empiriese realiteit en 

bestuursprestasie bestaan. Die waarde van die studie le daarin dat die betrokke 

organisasie in staat gestel word om alternatiewe modelle te oorweeg wat bes 

moontlik meer effektief sou kon wees. 
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SUMMARY 

COLLABORATION, COMMITMENT AND CREATIVITY 

AS MANIFESTED VARIABLES OF 

MANAGEMENT PERFORMANCE 

PROMOTER 

DEGREE 

SUBJECT 

by 

RYNO MATTHYS GREEFF 

: DR F H BADENHORST 

: MA 

: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

Management models are used today as diagnostic instruments in organisations. 

The structure of these management models is seldom investigated for its validity 

and reliability. The aim of this study is to evaluate the Competence Process model 

developed by Jay Hall(1988). This model provides answers on the general 

management climate of the organisation. The research was performed at a South 

African military institution. The Ramona-programme was utilised in order to 

determine the match between the empirical reality and management performance 

in the particular organisation where this study was performed. The finding was that 

there is insufficient match between the empirical reality and management 

performance. The value of this study is that the specific organisation can now 

consider alternative models of management performance that are more effective. 

Keywords: Collaboration, Commitment, Creativity, Management Values, Problem 

Solving, Social Context, Impact, Relevance, Task Environment, Climate, Supporting 

Structures, Management Credibility, Team work. 
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HOOFSTUK 1 

IN LEIDING 

1.1 AGTERGROND 

Een van die hoofprobleme waarmee sosiale wetenskaplikes te kampe 

het tydens die konstruksie van teoretiese modelle, is dat talle 

belangrike veranderlikes nie waarneembaar is nie. Sosiale 

wetenskaplikes werk met konsepte soos intelligensie, ambisie, 

visuele vermoens, ensovoorts. Hierdie konsepte is onmeetbaar. In 'n 

poging om hierdie onmeetbare latente veranderlikes te hanteer, word 

'n aantal skale gekonstrueer om sommige aspekte van hierdie latente 

verhoudings te meet. Hierdie prosedure lei tot afhanklike verhoudings 

tussen elke latente veranderlike en 'n stel (gewoonlik twee of meer) 

gemanifesteerde (waarneembare) veranderlikes. Hierdie afhanklike 

verhoudings het noodwendig metingsfoute wat ook betrokke is in 

kovariante verhoudings. Kovariante verhoudings behels die variansie 

van en kovariansies tussen die metingsfoute. Verdere kovariante 

verhoudings word gegenereer deur die variansies van die latente 
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veranderlikes wat gewoonlik 'n vaste eenheid is. In die meeste 

gevalle wil die sosiale wetenskaplikes die teoretiese model uitbrei 

deur sommige latente veranderlikes as afhanklike (endogene) 

veranderlikes in te sluit. Die gevolglike afhanklike verhoudings behels 

eksogene (onafhanklike) gemanifesteerde en latente veranderlikes. 

Hierdie uitbreiding lei tot redelike komplekse modelle wat beskryf kan 

word as modelle vir padanalise met latente veranderlikes (Mels & 

Browne, 1988 ; Hughes, Price & Marrs, 1986). 

Padanalise met latente veranderlikes kan gesien word as 'n 

uitbreiding van die welbekende metodes van faktorontleding en meer 

spesifiek, van beperkte faktorontleding. Dit word gebruik vir die 

bestudering van die strukturele verhoudings tussen 'n stel 

gemanifesteerde en latente veranderlikes. Elk van hierdie verhoudings 

kan uitgedruk word as 'n afhanklike of 'n kovariante verhouding. Die 

gevolglike afhanklike verhoudings lei tot strukturele vergelykings 

(Mels & Browne, 1988). 

Gedurende 1991 het die bestuur van 'n militere instelling besluit om 

die organisasie se bestuursbenadering te herformuleer. Daar moes 

iets gedoen word om die stand van die personeel se houdings oor die 

bestaande bedeling te peil. 

'n Aantal organisasie-ontwikkelingsmeetinstrumente is aangekoop 
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om die houdings en persepsies van die personeel te meet. Een van 

die instrumente was die sogenaamde "Competence Analysis" wat 

deur Teleometrics International ontwikkel was, en gebaseer op Hall 

( 1988) se bevoegdheidsmodel. Hierdie vraelys is in die Verenigde 

State van Amerika gevalideer nadat 1013 werknemers van verskeie 

organisasies dit ingevul het. In Suid-Afrika het 40 maatskappye 

alreeds hierdie vraelys toegepas, maar dit was nog nie in Suid-Afrika 

in 'n militere omgewing getoets nie. Onsekerheid het dus bestaan 

oor die betroubaarheid en geldigheid van die instrument in 'n militere 

omgewing en of dit 'n toepaslike bestuursmodel is wat die bestuur 

kan gebruik om die klimaat in die organisasie te meet. 

Daar het dus 'n geleentheid ontstaan om duidelikheid op hierdie 

probleem te werp. Die kern van die onderhawige studie word 

vervolgens omskryf. 

1.2 PROBLEEMOMSKRYWING 

Die vraagstuk verbonde aan die onderhawige studie is die volgende: 

Hoe effektief is die bevoegdheidsprosesmodel as diagnostiese model 

in die Suid Afrikaanse Leer? Hall (1988) se bevoegdheidprosesmodel 

berus op die aannames dat deelname, organisasieverbintenis en 

kreatiwiteit (as gemanifesteerde veranderlikes) basiese rigtingwysers 

vir bestuursprestasie is. 
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Die hipoteses van die studie is die volgende: 

* 

* 

Ho (Nulhipotese). Daar bestaan nie 'n betekenisvolle passing 

tussen die bevoegdheidsprosesmodel en die empiriese realiteit 

binne die Suid Afrikaanse Leer nie. 

H1 (Aiternatiewe hipotese). Daar bestaan betekenisvolle 

passing tussen die bevoegdheidsprosesmodel en die empiriese 

realiteit binne die Suid Afrikaanse Leer. 

1.3 DIE DOEL VAN DIE STUDIE 

Hall (1988) se bevoegdheidsprosesmodel handel oar die dimensies 

van deelname, verbintenis en kreatiwiteit. Die dimensies is 

interpersoonlik en intrapersoonlik van aard en het 'n groat invloed op 

die dinamika binne 'n organisasie. 

Ten einde te kan bepaal of daar passing bestaan, is dit nodig om 

deelname, verbintenis en kreatiwiteit as gemanifesteerde 

veranderlikes van bestuursprestasie te ondersoek. Daar moet dus in 

hierdie studie oak na die onderliggende veranderlikes van deelname, 

verbintenis en kreatiwiteit gekyk word. As deel van bostaande 

doelstelling is die subdoelstellings dus die volgende : 
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* 

* 

* 
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Om deelname, verbintenis en kreatiwiteit as gemanifesteerde 

veranderlikes van bestuursprestasie te ondersoek. 

Om bestuurswaardes, ondersteuningstrukture, bestuursgeloof

waardigheid en klimaat as gemanifesteerde veranderlikes van 

deelname te ondersoek. 

'n Ontleding van impak, relevansie en spanwerk as 

gemanifesteerde veranderlikes van verbintenis. 

'n Ontleding van die taakomgewing, sosiale konteks en 

probleemoplossing as gemanifesteerde veranderlikes van 

kreatiwiteit. 

Bevestigende faktorontleding sal in hierdie studie gebruik word om 

die verbande tussen die genoemde veranderlikes te ondersoek en te 

bevestig. Die bestuur sal na aanleiding van hierdie studie kan bepaal 

of dit wenslik is om in die toekoms weer van die bevoegdheidsmodel 

gebruik te maak, al dan nie. Verder sal die studie aan die bestuur 

insig rondom die bestaande bestuursklimaat van die hoofkwartier 

verskaf. 
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1 .4 GEBIEDSAFBAKENING 

Hall ( 1988) se model kan as relevant in die proses van organisasie 

ontwikkeling gesien word. As na die veranderingsproses van 

ontvriesing, verandering en vriesing verwys word, pas hierdie model 

in daardie proses. Die inligting wat verkry word, wat diagnosties van 

aard is, verskaf aan die teikengroep die geleentheid om grafies en 

statisties te kan sien waar die probleemareas binne die organisasie 

teenwoordig is. Dit gee bestuur dan die keuse om iets daaromtrent 

te doen en dan kan 'n reeks intervensies volg om die heersende 

toestande te verander. Die hertoetsing wat na die tyd kan volg sal 

dan aan die teikengroep die nodige versterking gee om voort te gaan 

met die veranderde gedrag. 

Die studie was uitgevoer by die hoofkwartier van die betrokke 

militere installing. Die hoofkwartier is verdeel in verskeie afdelings. 

Die afdelings is byvoorbeeld, die Afdeling Personeel, Afdeling 

lnligting, Afdeling Operasies en Opleiding, Afdeling Logistiek, 

Afdeling Finansies, Afdeling Beplanning en die Ondersteunings

eenheid. Die betrokke afdelings voer hoofsaaklik 'n staffunksie uit vir 

die res van die organisasie wat op nasionale grondslag versprei en 

georganiseer is. Dit is dus die administratiewe hoofkantoor van die 

organisasie. Aile ranggroepe word op 'n ewekansige wyse in die 

studie betrek (detail van die steekproef kan nie verstrek word nie, as 
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gevolg van die sensitiwiteit van personeelgetalle in hierdie 

omgewing). 

1.5 BEGRIPSOMSKRYWINGS 

Die begripsomskrywings wat volg, is gegrond op die opvattings van 

Hall ( 1988) soos aangehaal deur Maritz ( 1992). 

Deelname. Dit is die mate waartoe mense aktief betrokke is in 

be planning, besluitneming en probleemoplossing ten opsigte van die 

werk wat gedoen moet word. Samewerking lei tot 'n gevoel van 

vennootskap/eienaarskap. 

Verbintenis. Dit is die gevoel van betrokke individue dat hulle insette 

gerespekteer word, dat hulle oor 'n sekere mate van mag beskik ten 

opsigte van kwessies wat hulle direk raak en dat hulle toegelaat 

word om aan beplanningsaksies deel te neem. 

Kreatiwiteit. Dit is die geleentheid om 'n mens se eie kreatiewe 

talent, insigte en oorspronklikheid in die oplos van daaglikse 

probleme te beoefen. Kreatiwiteit laat selfuitdrukking deur die 

bereiking van die taak toe. 
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Bestuurswaardes. Dit is die fundamentele karakter of gees van die 

organisasiekultuur, soos wat dit na vore kom in die waardesisteme, 

oortuigings oor mense, en die norms van gesag en invloed deur die 

bestuur van die organisasie. Dit is met ander woorde die waardes 

van die bestuur van die organisasie. 

Ondersteuningstruktuur. Dit is die fisiese en sosiale struktuur van 

verhoudings wat die metode of wyse van interaksie tussen mense 

reel. 

Bestuursgeloofwaardigheid. Dit is die beeld wat deur die mense 

onthou word van die bestuur se bestuurspraktyke in die verlede en 

ook ten opsigte van hul betroubaarheid en goeie geloof. 

Klimaat. Dit is die sisteem van waardes en praktyke wat, indien 

gekombineer, 'n algemene indruk by die personeel laat oor die 

werkplek en hul rol daarin en 'n stel verwante gevoelens wat die 

emosionele toon van die organisasie daarstel. 

lmpak. Dit omskryf die mate van impak - werklik of geantisipeerd -

wat die personeel het op die besluite en beleid wat hul werk 

reguleer. 

Relevansie. Dit is die mate waartoe prestasiebelonings en 
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instrumentele aktiwiteite be ide relevant is tot organisasiedoelwitte en 

betekenisvol in terme van persoonlike doelwitte is. 

Spanwerk. Dit dui op die mate waartoe personeel 'n gevoel van 

spanwerk of 'n gevoel van behorende tot en identifikasie met die 

organisasie of werkgroep het - beide in terme van sy doelwitte en sy 

welsyn. 

Taakomgewing. Dit is die fisiese en sielkundige strukturering van 

werksprosesse wat die organisasieterrein en situasie waarin mense 

hul werk moet doen, definieer. 

Sosiale konteks. Dit is die heersende sisteem van sosiale norms en 

prioriteite wat die werkplek reguleer en wat die aard van die 

transaksies tussen mense definieer en wat grense daarstel vir die 

verwagte sosiale belonings en stimulasie. 

Probleemoplossing. Dit is die netwerk van waardes, prioriteite en 

kriteria wat die benaderings tot organisasieprobleme die meeste 

be"lnvloed en dit definieer 'n reeks van aanvaarbare 

probleemoplossingsgedragsaksies tussen mense. 

*********************** 
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HOOFSTUK 2 

LITERATUUROORSIG 

2.1 INLEIDING 

Die doe I met hierdie hoofstuk is om 'n oorsig oor Hall ( 1988) se 

bevoegdheidsprosesmodel te verskaf en om 'n teoretiese verwys

ingsraamwerk vir bestuursprestasie(BP}/organisasieprestasie (OP} 

daar te stel. Die bevoegdheidsmodel van Hall ( 1988} sal bespreek 

word en daar word dan ook in die literatuur na stawing of 

weerlegging van Hall se omskrywings van die dimensies gesoek. 

Literatuur wat direk na Hall se model verwys, is uiters beperk. Geen 

resente artikels of boeke, buiten die van Hall en Maritz, kon 

opgespoor word nie. 

As 'n evaluasiemeganisme verskaf dit 'n verwysingsraamwerk om 'n 

diverse groep van teoriee oor algemene problema van produktiwiteit 

en moreel te verstaan. As 'n aksieplan verskaf dit 'n padkaart om die 

organisasie te kry van waar dit nou is en na waar dit graag op 
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individuele en organisasievlakke wil gaan. lndien mense oar die 

nodige vermoens beskik, moet bestuurders hulself afvra wat hulle 

kan doen om die uitdrukking van individuele vermoens aan te 

moedig. Die vraag ontstaan waarom mense wat wei die vermoe het, 

faal in dit wat hulle moet doen, en indien mense nie doen wat van 

hulle verwag word nie, is dit omdat hulle nie kan nie, of het bestuur 

'n organisasiekonteks daargestel wat dit onmoontlik vir mense maak 

om hul individuele vermoens tot uiting te laat kom? Bestuur moet 

dus hulle taak uitvoer asof prestasievermoe deel is van die 

organisasielewe en hulle moet nie sommer aanneem dat mense nie 

oar die vermoens beskik en hulle dienooreenkomstig bestuur nie. 

Onuitgedrukte prestasievermoe skep die indruk van onvermoe om te 

kan presteer (Hall, 1980). 

2.2 HALL SE BEVOEGDHEIDSPROSESMODEL 

2.2.1 lnleiding 

Vervolgens sal elk van die dimensies van Hall se model in detail 

bespreek word, beginnende by deelname, dan verbintenis en laastens 

kreatiwiteit. Hall ( 1988) se uitgangspunte of basisse vir bevoegde 

prestasie is die volgende : 

* Mense lewer hul beste as hulle betekenisvolheid en uitdaging 
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in hul werk ervaar; wanneer hulle 'n gevoel van persoonlike 

identiteit kan verkry uit dit wat hulle doen en dit goed doen; 

en wanneer hulle verhoudings met hul medewerkers op 'n 

gevoel van eenheid, respek en wedersydse vertroue gebaseer 

is. 

Mense doen hulle bes wanneer hulle 'n gevoel van beheer oar 

hul werk het; wanneer hulle idees en gevoelens ge'inkorporeer 

word in die antwerp en prosedures wat hulle werk reel en 

wanneer hulle verantwoordelik voel vir die bereiking van die 

organisasie se doelwitte. 

Om hul beste te lewer, moet mense in staat wees om inligting 

op 'n kollaboratiewe wyse met hul seniors, medewerkers en 

ondergeskiktes uit te ruil sodat begrip vir die take op hande 

verhoog word, terwyl sekere voorbehoude, angs of vrese 

deurgewerk kan word. 

Mense doen hul bes wanneer hulle hulself as kollaborateurs in 

die onderneming sien. Wanneer hulle hul eie behoeftes en 

doelwitte deur middel van die bereiking van 

organisasiedoelwitte bevredig, wat ondersteun word deur 'n 

deelnemende probleemoplossingsbenadering, sal die meeste 

mense gewillig wees om enige paging wat nodig is, van stapel 
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te stuur. 

Hall se bevoegdheidsprosesmodel behels in die bree die volgende: 

Deelname wat die begin van die proses is, is die sneller vir die hele 

proses. Deelname verskaf die potensiaal vir die gevoel van 

verbintenis wat op sy beurt weer die energie verskaf vir die 

kreatiewe prosesse om te begin. Die uiteinde van die proses 

manifesteer in die mate van produktiewe prestasie. Vir verhoogde 

prestasie is dit noodsaaklik dat hierdie vier dimensies in balans met 

mekaar moet werk. Vervolgens word elk van hierdie dimensies in 

meer besonderhede bespreek. 

2.2.2 Deelname 

Deelname, die eerste dimensie in die proses, is gedeelde 

besluitneming en probleemoplossingswerkservaring. Deelname is 'n 

uitnodiging om mag te deel. Wanneer bestuurders geleenthede vir 

gesamentlike besluitneming daarstel vir die wat daardeur geraak 

word, nooi hulle insette uit. Hulle vra dan dat almal in die bestuurder 

se tradisionele mag moet deel om 'n besluit te maak. Die werkers 

word dan vennote in die besluitnemingsproses en deel die beheer en 

die eienaarskap van die werk wat gedoen moet word. 'n 

Voorvereiste vir die gesamentlike neem van 'n besluit, is egter dat 

die bestuur die inisiatief moet neem om die proses te begin sodat 
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ander die geleentheid kan kry om insette ten opsigte van die 

beplanning en besluitneming te lewer. Wanneer bestuurders die 

verantwoordelikheid hiervoor aanvaar, sal hulle vind dat die 

emosionele ingesteldheid in die werkplek verander en verbeter (Hall, 

1988). 

lndien deelname opreg is, skep dit onder mense 'n gevoel van 

vitaliteit en selfrigtinggewing. lndividue voel dat hulle keuses het en 

dat hulle 'n mate van beheer het oor gebeure in die werkplek wat 

direk op hulle 'n invloed het. Die mense ervaar dat hulle as menslike 

entiteite hanteer word, met gewaardeerde idees, menings en kennis 

oor hoe om sekere sake in die werkplek te hanteer. Hulle begin 

positief voel oor hulself en hul werk. Dit is 'n sielkundige beloning en 

'n kragdadige begin vir die hele proses, want dit raak die 

produktiewe orientasie van die mense (Hall, 1988). 

Om die volle potensiaal van deelnemende praktyke te laat realiseer, 

moet daar vier ondersteunende toestande bestaan. Die taak van 

bestuur is om toe te sien dat die gepaste ondersteuningstoestande 

tot stand kom en dat dit 'n kenmerk van die organisasie word. Die 

toestande of voorwaardes is bestuurswaardes, ondersteuning

strukture, bestuursgeloofwaardigheid en klimaat. Soos voorgestel in 

figuur 2.1, verkry die deelnamedimensie sy krag van die 

gekombineerde effek van hierdie toestande. Elk van hierdie toestande 
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sal vervolgens bespreek word. 

OPTIMUM 

Fiquur 2.1 : Toestande vir Deelname (Hall, 1988) 

Hoofeienskappe van I!!!!H:tiiiir~!! 

* Dit reflekteer die basiese organisasiekultuur 

* Dit bevestig die organisasie se besorgdheid oor uitnemendheid 

* Dit verskaf getuienis dat bestuur die menslike hulpbronne en 

menslikheid van sy werknemers waardeer 

wanneer B.esiuUrswiU.Udes behoorlik bestuur word 
:-:::·:::·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:··-·.·.·.·.·.·.•.·.·.··.·.·.·.·.· 

* Dit verhoog gevoelens van selfesteem 

* Dit verminder die maggebaseerde klassesisteem 

* Dit verskaf selfvertroue (Hall, 1988). 
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Die kerngedagte ten opsigte van bestuurswaardes behels die respek 

wat daar vir die mense van die organisasie bestaan. Dit vorm die 

basis vir 'n deelnemende sisteem. Mense wat rede het om te glo dat 

hulle nie gerespekteer word nie, vrees of wantrou enige geleenthede 

om deel te neem (Hall, 1988). 

* 

* 

* 

* 

Dit spreek beide die fisiese en sielkundige strukturering van 

verhoudings aan 

Dit onderhou beide die tegniese en sosiale sisteme 

Dit fasiliteer die vloei van informasie 

Dit verseker toegang na informasie en ander mense 

Wanneer Qgi,!r~tiYO!OWili,l,il,r@ behoorlik bestuur word 

* 

* 

* 

Dit verander filosofie na aksie 

Dit open kommunikasiekanale 

Dit inisieer en vertroetel deelname 

(Hall, 1988). 
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* Dit beklemtoon die behoefte vir basiese vertroue in bestuur 

* Dit beklemtoon die belangrikheid van terugvoer dat bestuur sal 

doen wat hulle predik 

* Dit maak optredes van bestuur duidelik 

* Dit bevorder buigsaamheid 

* Dit stimuleer insette van werknemers 

* Dit herbevestig bestuur se intensies 

(Hall, 1988). 

Die klimaat kan omskryf word as die algemene gevoel in die 

organisasie, insluitende hoe mense oar hulself en oar ander voel 

asook hoe hulle die organisasie as 'n entiteit ervaar. In 'n organisasie 

waar optimale bestuursprestasie aan die orde van die dag is, is die 

klimaat positief en voel die mense goed oar hulself en in dit wat hulle 

doen (Hall, 1988). 
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Hierdie bostaande komponente van die deelnamedimensie is gegrond 

op Hall ( 1988) se bevoegdheidsprosesmodel. Die beginsels ten 

opsigte van deelname in hierdie gedeelte word ondersteun deur die 

opvattings in literatuur van skrywers soos Akel en Siegel ( 1980), 

Vogt en Hunt (1988), Soutar en Savey (1991), Van den Bergh 

( 1987), Carson ( 1985), Badenhorst ( 1989) en McGregor ( 1960). Hall 

se omskrywing van die konstruk deelname, is na die skrywer se 

mening baie duidelik en korrek. Hierin word beklemtoon dat die 

bestuurder verantwoordelik is om die moontlikheid vir deelname te 

skep deur middel van die bestuurswaardes, ondersteuningsisteme, 

bestuursgeloofwaardigheid en klimaat wat hy help skep. Of dit wei 

met die empiriese realiteit verband hou bly steeds 'n vraag wat later 

in die onderhawige verhandeling opgeklaar sal word. 

2.2.3 Verbintenis 

Deelname is die "sneller" wat die potensiaal van verbintenis ontsluit. 

Wanneer deelname ter sprake is, dui dit op aktiwiteite wat in waarde 

verhoog word deur gevoelens. Verbintenis behels weer gevoelens 

wat waarde kry deur middel van aktiwiteite. Met deelname begin 

("sneller") 'n aantal sielkundige gebeure. Deur deelname ervaar 

mense belangrike gevoelens van persoonlike groei en hoop vir die 

toekoms. Daar moet op hierdie gevoelens gereageer word om 
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substansie daaraan te verleen en om dit te internaliseer. Mense gee 

ten beste uitdrukking aan hulle unieke hoedanighede ten opsigte van 

'n bepaalde taak in die werkplek. In hul werksituasie kan die invloed 

wat hul uitoefen en die impak wat hulle maak op die wereld waarin 

hulle lewe, die beste verstaan word. Mense verkry en bereik 'n 

gevoel van beweging deur hul werk. Dit is die stimulasie en gevoel 

van groei wat grondliggend is tot die lewensproses. Verbintenis is die 

siel van die werk, dit is die sin vir waarde wat 'n mens se aktiwiteite 

rig. Dit is ... "the meaning that justifies one's investment of self; it is 

the feeling of responsibility that defines one's role and reason for 

being; and, when shared it is a common bond which holds people 

together in ways that transcend differences and personal 

gratification. Commitment fuels existence" (Hall, 1988, p. 1 00). 

Figuur 2.2 dui die vereiste toestande vir verbintenis aan, naamlik 

impak, relevansie en spanwerk en elkeen sal vervolgens bespreek 

word. 

Hoofeienskappe van J..l@@l 

* 

* 

* 

Mense kan veroorsaak dat dinge gebeur 

Dit bevestig dat 'n mens se betrokkenheid of deelname tot 

persoonlike impak lei 

Die mense wat gesag nodig het, kry dit ongeag die rang of 



20 

OPTIMUM 

Figuur 2.2 : Toestande vir Verbintenis (Hall, 1988) 

posisie betrokke 

Wanneer U99!1 behoorlik bestuur word 

* Dit formaliseer magsdeling 

* Dit verbeter moreel en produktiwiteit 

* Dit moedig mense aan om hul beste te lewer 

(Hall, 1988). 

Die ervaring van die betekenisvolheid van 'n mens se aktiwiteite, 

beide persoonlik en organisatories, is 'n sterk krag vir verbintenis. 

Belonings wat hierdie gedrag versterk, is 'n vereiste. Relevansie is 

die bindende agent vir daaglikse aktiwiteite en dit verleen die 

samehorigheid wat nodig is vir voortdurende verbintenis. Die 
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navolging van relevansie vereis 'n meer versigtig beplande en 

deelnemende of kollaboratiewe benadering van die bestuur. 'n Meer 

logiese taakontleding kan nodig wees om die alombekende 

fragmentasie van take en aktiwiteite wat relevansie ondermyn, te 

vermy (Hall, 1988; Maritz, 1988). 

* 

* 

* 

Mense spandeer hul tyd aan die kernaktiwiteite van die 

organisasie 

Daar is logika betrokke in dit wat mense vind om te doen in 

hul werk en dit wat hulle as uitdagings beskou 

Mense kan hulle werk wat van hulle verwag word, uitvoer 

Wanneer Biti¥i6.i!i behoorlik bestuur word 

* 

* 

* 

Dit vestig 'n gevoel van doelgerigtheid 

Dit integreer persoonlike en organisatoriese doelwitte 

Dit verskaf kohesie aan werksaktiwiteite (Hall, 1988) 

Hoofeienskappe van §@.ii..lltl 

* 

* 

Dit beloon en moedig interafhanklikheid sowel as wedersydse 

respek en vertroue aan 

Dit bevorder die behoefte aan mede-verantwoordelikheid 
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Wanneer §p@oilr~ behoorlik bestuur word 

* 

* 

* 

* 

Dit verminder die aangeleentheid van territorialiteit 

Dit vermy wen-verloor dinamika 

Dit maak verbintenis 'n wydverspreide kommoditeit 

Dit bevorder groter identifikasie met die werkgroep en die 

organisasie 

(Hall, 1988). 

Verbintenis is hoofsaaklik 'n ervaring, maar die trefwydte daarvan is 

veel wyer as bloot moreel en werkstevredenheid. Dit het 'n direkte 

invloed op taakbereiking en voltooiing. Verbintenis is 'n persoonlike 

begeerte om tot die sukses van die organisasie by te dra deur jou 

beste te lewer. Dit is 'n behoefte om alles op 'n spontane, 

selfgenererende en selfrigtinggewende wyse te doen. Verbintenis is 

dus die sielkundige energie wat krag aan die organisasiesisteem 

verleen (Hall, 1988; Mueller, Wallace en Price, 1992). 

Verbintenis, volgens Hall se model, is 'n natuurlike uitvloeisel vanuit 

die bestuur se deelnemende praktyke. Dit verskaf die energie aan die 

proses wat kreatiwiteit sal stimuleer. 
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2.2.4 Kreatiwiteit 

Soos reeds aangedui, is deelname die sneller en verskaf verbintenis 

die energie, maar in die kreatiwiteitsdimensie kulmineer die hele 

proses. Dit is in die kreatiewe talente of vermoens van mense dat die 

dinamika wat met deelname en verbintenis geassosieer word, vrugte 

begin afwerp. Kreatiewe uitsette is die natuurlike gevolg van 'n 

gesonde, produktiewe uitgangspunt wat gekoppel is aan 'n gevoel 

van eienaarskap en doelgerigtheid (Hall, 1988). In terme van die 

proses onder bespreking, word daar nie verwys na daardie 

kwantumspronge in die verbeelding van kreatiewe geniee wat hulle 

van die res van die ander mense onderskei nie, maar van nuwe 

insigte, innovasies en nuwe gebruike van ou hulpbronne in die 

gewone gang van dinge. Optimum prestasie vereis persoonlike 

vernuf en nie slegs kreatiewe probleemoplossing deur slegs 'n paar 

lede nie. lndividue vanuit 'n bree spektrum van die organisasie moet 

betrokke wees. Die punt is dat kreatiewe probleemoplossing, 

innovasie, en verbeelding binne die vermoe van die meeste individue 

in die organisasie is. Die onus is egter op bestuur om toestande daar 

te skep wat kreatiwiteit sal stimuleer (Hall, 1988). Die konsep van 

kreatiwiteit word deur skrywers soos Bookman ( 1988), Placek 

(1989), Velthouse (1990), Anderson, Hardy, & West (1990), 

Akande ( 1991) en Stein ( 1991) ondersteun. 
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Soos voorgestel in figuur 2.3 hieronder is daar 'n paar toestande wat 

voorvereistes ter ondersteuning van kreatiwiteit is. Dit is 

taakomgewing, sosiale konteks en die probleemoplossingsproses 

(Hall, 1988). 

Figuur 2.3 

Taakomgewlng 
soalale Konleka 

Probleemoploaaing 

OPTIMUM 

Toestande vir Kreatiwiteit (Hall, 1988) 

Hoofeienskappe van llii!l9m9.i.l~ni 

* Dit erken dat werk gestrutureerd en geprioritiseerd moet 

wees, maar verminder die klem op konformering tot 

prosedures 

* Mense het toegang tot die nodige hulpbronne 

* Dit laat persoonlike beheer oor die werksaktiwiteite toe 
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Wanneer die OO!i!~9m9.ii~n9. behoorlik bestuur word 

* Dit stimuleer kreatiewe probleemoplossing 

* Dit beloon prestasie deur persoonlike inisiatief 

* Dit elimineer ondoeltreffende metodes en prosedures 

(Hall, 1988) 

* Dit bevorder en wettig die deel van idees en opinies 

* Dit kapitaliseer op die positiewe aspekte van sosiale 

fasilitering, byvoorbeeld stimulering en genot 

* Dit moedig innovasie aan en bevorder die norm van 

openlikheid 

(Hall, 1988) 

* Dit veroorsaak opgewondenheid in die werkplek 

* Dit vermy die depersonalisering van individue 

* Dit vestig eerlikheid en kritiek as die norms van die dag-tot-

dag gedrag (Hall, 1988) 
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Hoofeienskappe van die Rr!!!ili9e!9!!!9i!er9iii 

* 

* 

* 

Dit beklemtoon dat probleemoplossing hoofsaaklik 'n proses 

aangeleentheid is en nie 'n taak aangeleentheid nie 

Aile hulpbronne word aangewend en nie slegs 'n enkel 

individu of 'n bevoorregte paar nie 

Konflik word nie vermy nie, maar word as 'n bran van 

moontlike kreatiwiteit aangewend 

(Hall, 1988) 

Wanneer die::gt§I.!~~IPP~Pf:f!Oi.!eri~~~ behoorlik bestuur word 

* 

* 

* 

* 

Dit bevorder abstrakte denke 

Dit steek kollektiewe kreatiwiteit aan die brand 

Dit versterk persoonlike impak 

Dit verseker meervoudige evaluasie van alternatiewe 

(Hall, 1988) 

Die drie dimensies van deelname, verbintenis en kreatiwiteit asook 

hul tien ondersteunende toestande is omvattend, want dit reflekteer 

die sielkundige en fisiese aspekte van die werksomgewing. Dit toon 

hoe bestuurders en ondergeskiktes oar mekaar voel en wat hulle van 

mekaar in hul werk verwag en hoe verhoudings en take gestruktureer 

is. Die model kan dalk vir 'n bestuurder baie kompleks voorkom, 
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maar die klem in hierdie proses is eerder op die ontwikkeling van die 

toestande as die instandhouding daarvan wanneer dit eers gevestig 

is. Die moeilikste fase in die bestuur van die proses is die instelling 

van die proses, maar as dit eers gevestig is, sal die energie in die 

omgewing self die proses verder dra. 

2.3 ALGEMENE BESPREKING 

2.3.1 lnleiding 

Organisasieprestasie is in die vermoens van die mense in die 

organisasie gesetel en nie in 'n enkele element nie. Styl, houding, 

struktuur, ensovoorts kan insette lewer, maar geen enkele element 

kan rekenskap van die dinamika of aanpasbaarheid van die mens se 

vermoens gee nie. Elke individu het wei 'n belangrike taak in die 

fasilitering van organisasieprestasie (Hall, 1980). Bestuur speel die 

hoofrol soos in die bevoegdheidsprosesmodel aangedui. Volgens die 

bevoegdheidsprosesmodel moet bestuur die toestande vir produk

tiewe gedrag daarstel. 

2.3.2 Die Bestuurder 

Die algemene doelwit van die bestuurder is die suksesvolle bereiking 

van optimale produktiwiteit deur die personeel in 'n onderneming. 
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Bestuurders doen gewoonlik nie die werk self nie. Die individuele 

produktiwiteit van 'n bestuurder word gewoonlik deur die prestasie 

van die mense wat hy bestuur, gereflekteer. Bestuurders van lae 

prestasiegroepe word as minder produktief gesien. Bestuurders van 

hoe prestasiegroepe word as meer produktief beskou. Die aanname 

is dus dat bestuurders vir die prestasie van die mense wat hulle 

bestuur verantwoordelik is. Produktiewe bestuurders bestuur hulle 

mense anders as onproduktiewe bestuurders (Maritz, 1988 ; Wolff, 

1991 ). 

'n Produktiewe bestuurder is 'n persoon wie se oortuigings en 

praktyke hoe prestasie moontlik maak. Bestuurders is in 

betekenisvolle invloedsposisies en hul formele gesag word deur die 

beleid en beheermaatreels verteenwoordig. Verder verteenwoordig 

die bestuurder ook die organisasierealiteite vir die sander gesag. 

Bestuurders se funksies is onder andere om die tempo in die 

werkplek te bepaal en om ander te leer wat van hulle verwag en 

verdra kan word, wat nie verdra kan word nie, wie gerespekteer 

moet word, en hoeveel vryheid of beperkings mense in die werkplek 

het. Kortliks kom dit daarop neer dat bestuurders die toestande vir 

werk in organisasies skep. Sommige skep toestande wat aan mense 

die vermoe gee om produktief te wees en ander nie. Die bestuurder 

skep dus die bestuursklimaat. Om produktief te wees, moet bestuur 

self leer wat die ideale toestande vir 'n produktiewe onderneming is 
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asook hoe hul persoonlike optrede moet wees om sodanige 

toestande daar te stel en te onderhou (Maritz, 1988). 

Bepaalde produktiwiteitsoptredes wat bestuur kan help om die 

vermoens van mense optimaal te benut, word kortliks hieronder 

uiteengesit (Maritz, 1988): 

* Ontmoedig enige vorm van bevooroordeling van 'n bepaalde 

persoon. Beskou mense eerder op 'n meer of minder gunstige 

wyse op grond van die spesifieke werk wat hulle doen. 

* Spesiale voordele of buitengewone behandeling moet nie op 

grond van titels, opvoedingspeil of werkskompleksiteit 

toegeken word nie. 

* Moedig mense aan om vryelik hul opinies te lug en voorstelle 

te maak oor hoe hulle hul werk beter kan do en. 

* Neem die nodige aksies om mense te verseker dat hulle oor 
. 

belangrike inligting beskik en dat hulle toegang tot en kontak 

het met die persone met wie hulle hul pogings kan koordineer. 

Sodanige bestuursoptrede bevorder die waardes, verskaf die 

ondersteuningstruktuur en vestig die persoonlike geloofwaardigheid 
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wat noodsaaklik is vir 'n deelnemende of kollaboratiewe sisteem. 

Hall ( 1976) dui aan dat uitstaande bestuurders anders optree as die 

wat slegs gemiddeld of laag presteer. Bestuurders het 'n keuse. Hulle 

kan besluit in watter rigting hulle wil gaan - die van groei en 

prestasie of die van stagnasie. Dit is 'n bewuste besluit net soos om 

te besluit waar om te woon of watter loopbaan om te volg. 

Lawler ( 1991) dui aan dat leierskap in 'n organisasie waar 

betrokkenheid hoog is, verskil van die leierskapsaktiwiteite in die 

tradisionele werkplek. Seide die taak van die bestuurder en die 

respons van die werkers verskil. In tradisionele organisasies word 

leierskap op die bestuurder se besluitnemingsmag, inligting, 

belonings en in sommige gevalle, kennis gebaseer. As gevolg hiervan 

beskik 'n bestuurder oor die vermoe om aan mense te se wat om te 

doen en lei hy dan op grond van vrees indien hy nie gerespekteer 

word nie. Die bestuurder moet eerder die mense tot lojaliteit, 

verbintenis en motivering inspireer. Suksesvolle leierskap verskaf die 

doel en rigting en gee inhoud aan 'n organisasie se kultuur en 

besluitnemingsprosesse. 

Die bestuurder moet vertroue inboesem en dit uitleef. 

Geloofwaardigheid word hiervolgens gevestig. Bestuur moet dit wat 

hulle predik, in die praktyk uitvoer, om dit kortliks te stel. Daar moet 
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dus kongruensie bestaan tussen wat bestuur voorstaan en hul 

werklike praktyke. Goeie leierskap sypel deur na aile vlakke van die 

organisasie. Dit gee rigting aan die mense se werksaamhede, dit 

verskaf die noodsaaklike energie en werk 'n gevoel van bevoegdheid 

in die hand. Die mag word dus aan die mense oorgedra en hulle word 

toegelaat om hul vermoens te ontsluit. Mag, gebaseer op vermoe, 

moet dus die wagwoord word (Lawler, 1991 ). 

Talle van die inkongruensies tussen organisasie- en werknemer

doelwitte word deur McGregor (1960) en Hall (1965) verduidelik in 

terme van hoe bestuur mense waarneem: 

Aannames van Teorie X 

* 

* 

* 

* 

Die gemiddelde mens is van nature lui en werk so min as 

moontlik. 

Hy het 'n tekort aan ambisie, hou nie van verantwoordelikheid 

nie en verkies om gelei te word. 

Hy is inherent selfgerig en staan onverskillig teenoor 

organisasiebehoeftes. 

Hy toon van nature weerstand teen verandering. 
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* Hy is onnosel en 'n gereelde slagoffer van kwaksalwers en 

opswepers (demagoge). 

lndien bestuur 'n Teorie X-benadering volg, word hulle bestuurs

praktyke deur druk, dreigemente, naby toesighouding en streng 

kontrolemetodes gekenmerk -- dit word oak die harde benadering 

genoem. Die sagte benadering behels aspekte soos permissiwiteit, 

bevrediging van werknemers se eise en 'n werksomgewing wat 

harmonieus moet wees. Probleme word ondervind met beide hierdie 

ekstreme style. Die harde benadering veroorsaak teenkragte, 

beperkte uitsette en antagonisme teenoor organisasiedoelwitte. Die 

sagte benadering word gekenmerk deur harmonie en die abdikasie 

van bestuur en devaluasie van prestasie- en produksiebehoeftes aan 

die kant van die werknemers. Die goue middeweg is 'n ferm-maar

regverdige benadering, wat poog om die negatiewe aspekte van 

beide ekstreme benaderings te verminder (Hall, 1965). 

Dit sou meer konstruktief wees om die bestuur se opvattings 

aangaande mense te herevalueer eerder as om opvattings steeds toe 

te pas. McGregor se Y-teorie kom hier ter sprake. Die kenmerke van 

die Teorie Y-benadering is soos volg: (McGregor, 1960). 

* Oar die algemeen hou mense inherent van werk. 
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* 

* 

* 

* 
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Die mens sal homself rig en selfbeheer uitoefen in die 

bereiking van die doelwitte waartoe hy verbind is. 

Verbintenis aan doelwitte is 'n funksie van die beloning wat 

met 'n doelwitbereikingsgevoel geassosieer word. 

Die gemiddelde mens soek meer verantwoordelikheid in sy 

werk. 

Die mens is oar die algemeen ambisieus. 

Verbeeldingrykheid en kreatiwiteit word wyd in 'n bevolking 

aangetref. 

In die alledaagse lewe word die intellektuele potensiaal van die 

mens slegs gedeeltelik benut. Die aanname is dus dat aile 

mense redelik intelligent is. 

Die bestuurstrategie vir bestuurders wat Teorie Y ondersteun, verskil 

drasties van die wat Teorie X aanhang. In Teorie Y geval is die 

bestuurstrategie meer dinamies as staties van aard. Dit berus op die 

moontlikheid van menslike groei en ontwikkeling en, dit beklemtoon 

die noodsaaklikheid vir selektiewe aanpassing eerder as vir 'n enkel 

absolute vorm van beheer. Die aannames van Teorie Y aanvaar dat 
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die beperkings ten opsigte van deelname nie beperkings van 'n 

menslike aard is nie, maar gelee is in die oorspronklikheid van 

bestuur in die ontdekking van hoe om die potensiaal van sy menslike 

hulpbronne te laat realiseer. Teorie X verskaf aan bestuur 'n maklike 

rasionalisering vir oneffektiewe organisasieprestasie omdat dit die 

skuld plaas op die aard van die menslike hulpbronne waarmee daar 

gewerk word. Teorie Y plaas die probleem vierkantig op die skouers 

van die bestuur. As werkers lui en onwillig is om verantwoordelikheid 

te neem, onkreatief is en nie wil saamwerk nie, sal Teorie Y die 

oorsaak soek in die bestuur se metodes van organisering en beheer. 

Die prestasie wat die organisasie lewer, is dus inherent die 

bestuurder se prestasie wat deur middel van die werkers tot uiting 

kom (Hall, 1988). 

2.3.3 Organisasiestruktuur, -klimaat en -kultuur 

Robbins (1987) verwys na organisasiestruktuur as synde dat dit 

gekenmerk word deur verdeling van arbeid, 'n goed gedefinieerde 

gesagshierargie, 'n hoe vlak van formalisering, onpersoonlike 

verhoudings, diensbesluite gebaseer op meriete, loopbaanpaaie vir 

werknemers, en 'n duidelike skeidslyn tussen lede se organisasie- en 

persoonlike lewe. Hierdie tipe beskrywing staan bekend as die 

burokratiese benadering van Max Weber. So 'n organisasie, volgens 

Max Weber, word 'n meganistiese burokrasie genoem. Dit word 
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gekenmerk deur 'n komplekse struktuur, formalisering en sentra-

lisering. Die krag van die burokrasie is in die standaardisasie van 

aktiwiteite gelee. Die organisasie is doeltreffend want die 

werknemers se gedrag word beheer en voorspel en organisasielede 

weet dat hulle regverdig hanteer sal word. Kritici van die 

burokratiese model toon aan dat doelwitmisplasing plaasvind, die 

toepassing van reels en regulasies oneffektief is, werknemers 

vervreemd raak, mag in 'n paar hande gekonsentreer is en dat die 

kliente gefrustreerd is omdat hulle met die onpersoonlikheid en 

reelgebondenheidsgedrag van die burokrate verlief moet neem. 

'n Belangrike punt wat aanvaar moet word, is dat die kultuur en 

struktuur van die organisasie aangepas moet word om deelname te 

fasiliteer (Nel, 1987). Om die kultuur van die organisasie aan te pas 

tot 'n deelnemende een, is dit nodig om 'n eienaarskapsgevoel by die 

werkers te kweek. Dit is slegs moontlik indien die vertrekpunt 'n 

filosofie van deelname is wat deur die bestuur gesteun word. In 'n 

Suid-Afrikaanse onderneming is dit belangrik om vanaf 'n 

rol/meganistiese kultuur na 'n taak/organistiese kultuur te beweeg. 

Die eienskappe, volgens Nel (1987), van 'n rol/meganistiese kultuur 

en 'n taak/organistiese kultuur word in tabel 2.1 uiteengesit. 
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Tabel2.1: EIENSKAPPE VAN 'N MEGANISTIESE EN ORGANISTIESE 

KULTUUR 

Fokus is op reels en prosedures 

Rigiede taakbeskrywings 

Magsposisies 

Logika en rasionaliteit 

Burokrasie 

Bogenoemde verskaf aan die individu: 

Sekuriteit; 

progressie teen 'n leer op; en 

'n hoe struktuur met beperkte vereistes van 

risikoneming en innovasie 

Nel (1987) p. 29 

Fokus is daarop gerig om die 

werk gedoen te kry 

Spangeorienteerdheid 

Aanpasbaar en buigsaam 

Besluitneming deur groepe 

en individue op aile vlakke 

Filosofie en visie is 

belangriker as reels en 

prosedures 

Taakkulture gee aan die in

dividu: 

Sekuriteit deur innovasie en 

spanwerk; 

beloning vir span- en 

persoonlike bydraes; 

buigsaamheid en 

betrokkenheid in 

besluitneming; en 

hoe vlakke van 

toerekeningsvatbaarheid 
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Reichers en Schneider (Schneider, 1990, p. 22) definieer die 

organistiese klimaat as " ... the shared perception of the way things 

are done around here. More precisely, climate is shared perceptions 

of organizational policies, practices and procedures, both formal and 

informal." Meervoudige klimate bestaan in organisasies, byvoorbeeld 

die klimaat vir diens of die veiligheidsklimaat en hierdie klimate word 

geskep deur ge'identifiseerde groepe mense wat gemeenskaplike 

persepsies het. 

Schein (1985), soos aangehaal deur Schneider ( 1990), definieer 

kultuur as iets wat teenwoordig is in 'n organisasie in die vorm van 

aangeleerde response teenoor groepe se probleme van oorlewing en 

interne integrasie. Hierdie response is onbewustelik en word as 

vanselfsprekend aanvaar en word deur lede van 'n sosiale eenheid 

gedeel. Norms, waardes, rituele en klimaat is alma I manifestasies van 

kultuur. Kultuur is 'n manier waarop data/dinge/mense waargeneem 

word, en hoe mense dink en voel in terme van die groep se 

probleme. 

Jones (Schneider, 1990) kom tot die gevolgtrekking dat kultuur 'n 

makro-, organisasie-, of sisteemkonstruk is, terwyl klimaat 'n mikro-, 

individuele of fenomenologiese konstruk is. 
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2.4 SAMEVATTING 

Die doel van hierdie hoofstuk was om die dimensies van deelname, 

verbintenis en kreatiwiteit te bespreek. Daar is eers 'n algemene 

literatuurstudie gedoen om te bepaal of die bevoegdheidsproses

model van Hall nie reeds bespreek is nie, maar daar is gevind dat die 

model nie in ander literatuur onder die loep geneem is nie. Die 

dir:nensies wat daarin vervat is, is egter reeds wyd nagevors en dus 

kon 'n vergelyking tussen die opvattings in die geraadpleegde 

literatuur en Hall se model gedoen word. 

Die kombinasie van die drie dimensies dui op optimum 

bestuursprestasie. lndien die drie dimensies met mekaar balanseer, 

sal die bestuur en dus die organisasie optimaal presteer. lndien daar 

'n drastiese afwyking ten opsigte van die normale populasie is, sal 

die model dit aandui en sal daar nie meer 'n balans en dus nie 

optimale prestasie wees nie. Die bevoegdheidsprosesmodel sal 

vervolgens empiries bestudeer word, ten einde te bepaal of daar 

passing is. 

******************************** 
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HOOFSTUK 3 

TOETSING VAN DIE 

BEVOEGDHEIDSPROSESMODEL 

3.1 INLEIDING 

Die studie van Mels en Browne (1988) handel oar die ontwikkeling 

van die rekenaarprogram Ramona ("Ram or Near Approximation") 

wat ten doel het om padanalise-modelle te ontleed. In hierdie studie 

is die Ramonaprogram gebruik om 'n bevestigende faktorontleding 

te kan uitvoer. 

Long ( 1983) dui aan dat sommige veranderlikes van teoretiese 

belang, nie direk waargeneem kan word nie. Dit is die fundamentele 

idee onderliggend aan die faktorontledingsmodel. Hierdie nie

waarneembare veranderlikes word latente veranderlikes of faktore 
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genoem. Hoewel latente veranderlikes nie direk waargeneem kan 

word nie, kan inligting oor hulle indirek bekom word deur na die effek 

van die waargenome veranderlikes te kyk {Hughes et al, 1986). 

3.2 BEVESTIGENDE FAKTORMODEL 

Tradisioneel is 'n latente veranderlike ontleding, wat 'n bevestigende 

faktorontleding genoem word, een waar 'n gehipotetiseerde model 

op 'n korrelasiematriks gepas word. Die model is dan hoofsaaklik 'n 

metingsmodel en die strukturele model is beperk tot eenvoudige 

korrelasies tussen latente veranderlikes {loehlin, 1987). 

'n Chi-kwadraat passingstoets kan gebruik word om die algemene 

passing van 'n model te beoordeel. Die Ramona-program bereken 

hierdie passing. 'n Groot waarde dui 'n swak of geen passing aan, 

terwyl 'n klein waarde 'n goeie passing aandui {long, 1983). 

Die BFM is 'n kragtige statistiese model, want dit het die vermoe om 

spesifieke strukture soos· wat dit in substantiewe teoriee voorkom, 

te toets. 
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3.3 NAVORSINGSMETODIEK 

3.3.1 lnleiding 

Die doel van hierdie studie is om 'n strukturele ontleding van 

deelname, verbintenis en kreatiwiteit as gemanifesteerde 

veranderlikes van bestuursprestasie te doen, ten einde te bepaal of 

die betrokke model met die empiriese realiteit verband hou. 

3.3.2 Tipe Studie 

In die bestudering van die verband tussen die veranderlikes is van die 

veldstudienavorsing gebruik gemaak. Veldstudies is nie

eksperimenteel van aard en is gerig op die ontdekking of eksplorering 

van die verbande tussen sosiologiese, sielkundige en opvoedkundige 

veranderlikes in werklike sosiale strukture (Kerlinger, 1988). 

Eksplorerende studies het ten doel om betekenisvolle veranderlikes 

in die veldstudie te ontdek; om verhoudings tussen veranderlikes te 

ontdek; en om die grondwerk vir latere meer sistematiese toetsing 

van hipoteses neer te le (Kerlinger, 1988). 
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3.3.3 Steekproeftrekkingsplan en Steekproefsamestelling 

Daar is 850 voltydse lede op enige stadium in die hoofkwartier 

werksaam. Daar is deur die projekspan besluit om 'n steekproef van 

dertig persent te trek om die diagnose te doen. Die steekproef was 

verteenwoordigend van aile posvlakke. Omdat die militere omgewing 

uit 'n duidelike rangstruktuur bestaan, moes verseker word dat daar 

'n verteenwoordigende steekproef vanuit al die ranggroepe getrek 

word. In elke afdeling is bepaal wat die totale sterkte van elke rang 

is en dan is daar aangedui hoeveel van daardie ranggroep die 

vraelyste moes invul. Daar is toe 'n ewekansige seleksie van die 

getalle binne elke ranggroep gemaak. Daar is dus vertikaal 'n deursnit 

van die hoofkwartier se personeel gemaak wat die vraelys moes 

voltooL Die uiteindelike getal respondente was 220.(Verdere detail 

van die steekproef kan nie verskaf word nie, aangesien 

personeelgetalle in die betrokke organisasie sensitief is) 

3.3.4 Instrument gebruik 

Die naam van die instrument wat in die diagnose gebruik word, staan 

bekend as die "Competence Analysis" (CA) of ook die 

"Organizational Competence Index" (OCI) van Teleometrics 

International. Die instrument meet die dimensies van deelname, 

verbintenis en kreatiwiteit. Dit is 'n 40 item-vraelys en laat die 
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respondent toe om te reageer oar hoe hy nou die situasie in sy 

afdeling ervaar en dan reageer hy oak in terme van hoe hy voel die 

ideale toestand behoort te wees. 

Die instrument is by verskeie organisasies oar 'n wye spektrum in die 

Verenigde State van Amerika getoets. Daar is spesifiek gekyk na hoe 

presteerders en na lae presteerders. Die vraelys is toe aan die 

bepaalde organisasies gegee om te voltooi en die resultaat was dat 

hoe presterende organisasies oak 'n hoe bestuursprestasie getoon 

het. Die lae presterende organisasies het 'n lae bestuursprestasie 

getoon {Hall, 1988). 

Hall {1988) wys daarop dat die Cronbach Alpha-toets van 

betroubaarheid toegepas is in die ontwikkeling van die OCI. 

Response van 159 mense het 'n Alpha van 0.928 getoon. Die 

resultaat is gekruisvalideer met 'n tweede groep van 120 mense en 

toe het die Alpha 0.924 aangetoon. In die verdere toetsing van die 

instrument, is steekproewe getrek uit 'n nasionale supermarkketting, 

landswye kitskosketting, 'n petrochemiese maatskappy, 'n 

elektroniese ingenieurs-en vervaardigingsmaatskappy, 'n groat bank, 

'n navorsings- en ontwikkelingsfirma, skole en twee 

staatsdepartemente. Die uiteinde van die ondersoek was dat hoe 

presterende organisasies deur betekenisvol sterker toestande vir 

bevoegdheid as laag presterende organisasies gekenmerk is. 
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Produktiewe organisasies is die organisasies wat die grootste steun 

gee aan deelname, verbintenis en kreatiwiteit (Hall, 1988). 

3.3.5 Die beheer van eksterne veranderlikes 

Die beheer van eksterne veranderlikes is op die volgende wyses 

uitgevoer: 

* 

* 

* 

Aile lede wat nie ten minste matriek geslaag het nie, is nie 

toegelaat om die vraelys te voltooi nie. 

Daar is 'n ewekansige seleksie van die mense binne die 

verskillende posvlakke gedoen. 

Hanteerbare groepe mense (40) van die steekproef is per 

geleentheid in die afneem van die toets hanteer. Die 

instruksies aan die onderskeie groepe is elke keer op dieselfde 

gestruktureerde wyse gekommunikeer. 

3.3.6 Statistiese tegnieke en rekenaarprogrammatuur 

In hierdie studie word hoofsaaklik van die bevestigende 

faktorontleding gebruik gemaak deur middel van die Ramona

program, soos reeds bespreek. 
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3.3.7 Statistiese beduidendheidspeil 

Enige statistiese resultaat kan met 'n sekere mate van 

waarskynlikheid aan toeval toegeskryf word. Daar moet dus bepaal 

word of die waarskynlikheid van bepaalde resultate per toeval kan 

voorkom. 

Die keuse van die grootte van 'n beduidendheidspeil is redelik arbitrer 

(Huysamen, 1983). In die gedragswetenskappe word dit op 0.05 of 

0.01 gestel. In· hierdie geval is die beduidenheidspeil op 0.01 

vasgestel. 

3.3.8 Ontleding van gegewens 

Die meeste van die data wat verkry is, is deur Teleometrics 

International verwerk. Die verwerkings dui slegs die prestasie per 

dimensie aan en geen interverwantskappe nie en is nie voldoende vir 

hierdie studie nie, gevolglik word ook 'n bevestigende faktorontleding 

gedoen van die model waarna vroeer verwys is. 

3.3.9 Hipotesestellings 

Ho (Nulhipotese) : Daar bestaan geen passing tussen die 

bevoegdheidsprosesmodel en die empiriese realiteit binne die Suid 
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Afrikaanse Leerhoofkwartier nie. 

H 1 (Aiternatiewe Hipotese) : Daar is betekenisvolle passing tussen 

die bevoegdheidsprosesmodelen die empiriese realiteit binne die Suid 

A frikaanse Leerhoofkwartier. 

NAVORSINGSRESULTATE 

3.4 lnleiding 

Aangesien die studie 'n strukturele ondersoek na die 

bevoegdheidsprosesmodel is, soos deur Hall (1988) uiteengesit, is 

dit goed gedink om die resultate ook volgens Hall se interpretasie te 

doen. Daarna sal die resultate van die Ramona-program ook 

rapporteer word ten einde rapportering oor die strukturele studie te 

kan doen. 

3.5 RESULTATE VOLGENS HALL SE METODE 

Die response kan per hand of per rekenaar verwerk word. In hierdie 

geval is die response per rekenaar in die VSA verwerk en aan die 

skrywer gepos (Teleometrics International, Houston, Texas). Die 

resultate van die opname word in tabel 3.1 uiteengesit. Tabel 3.1 

toon die resultate van die respondente soos wat hulle werklik gevoel 
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het op die oomblik wat hulle die vraelys voltooi het, asook die ideale 

gevoel, met ander woorde hoe hulle dit graag in die toekoms sou 

wou he, asook die verskil tussen die twee tellings. Die 

omskakelingstabelle waarvolgens die routellings na persentiele 

omskep word, word in bylae A en bylae 8 vervat. 

!~ 

:< 

Tabel 3.1 Opsomming van finale persentieltellings 

BW OS BG K DEEL- IMP REL SPAN VERB IN- TO SK PO KREAT!-

30 

75 

45 

NAME TEN IS WITEIT 

55 25 30 30 40 30 25 30 35 15 30 20 

70 70 70 75 70 75 65 75 65 65 60 65 

15 45 40 45 30 45 40 45 30 50 40 45 

BW = Bestuurswaardes; OS = Ondersteuningstrukture; BG = Bestuursgeloofwaardigheid; 

K = Klimaat; IMP = lmpak; SPAN = Spanwerk; REL = Relevansie; TO = Taakomgewing; 

PO = Probleemoplossing. 
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Die persentieltellings is verkry venef 'n omskakelingstabe/ wat deur Hall daargestel is vir die 

interpretering van die roudeta en is te sien in by/ee A. Die werklike gevoe/ wet in tebe/ 3. 1 

gerepporteer word, is aansienlik leer as die idea/e gevoel. Die grootste gepings tussen werklik en ideae/ 

kom voor by BW (bestuursweardes}, BG (bestuursgeloofwaardigheid}, impek en SK (sosie/e konteks} 

met persentiele van tussen 45 en 50. Die persentiele van die dimensies is verge/ykbeer met figuur 3. 1 

waar die verskille tussen hoog en /eeg presterende organisasies uitgebee/d is. Die implikesie hier is det 

die date eandui dat hierdie betrokke organisasie in die kategorie van 'n laag presterende organisasie 

ressorteer. Hall (1988} toon aan dat organisasies wat oor die algemeen laag presteer, soortgelyke 

tellings as die tellings in figuur 3. 1 rapporteer. 

3.5.1 lnterpretasie volgens Hall se model 

Vervolgens sal elke faktor individueel ge"interpreteer word. Die 

interpretasie word gedoen volgens die gids "How to interpret your 

scores from the organizational competence index" wat deur 

Teleometrics International gepubliseer word. 

Bestuurswaardes 

Die persentieltelling in hierdie geval is 30. Volgens die genoemde 

gids is die bestuurswaardes outokraties van aard waar daar 'n 

orientasie van gehoorsaamheid aan outoriteit is. Mense word deur 

die bestuur alleenlik waardeer in terme van die tipe werk wat hulle 

doen. Regte en voordele word op dieselfde basis uitgedeel en 

bevorder sodoende 'n bestuur-arbeidsklasstelsel. Lae vertroue in die 

algemene vermoens van mense of die goeie intensies van 

ondergeskiktes, veroorsaak dat die bestuur behep is met 
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aangeleenthede soos beheer en straf. Sodanige toestande bevorder 

vyandigheid en moedig mense aan om die stelsel te dwarsboom 

eerder as om die doelwitte van die organisasie nate street. Dit is dus 

'n nie-deelnemende of nie-kollaboratiewe waardesisteem. 

80 75 75 

DEELNAME VERBINTENIS KREATIWITEIT 

- WERKLIK ~ IDEAAL 

Figuur 3.1 Grafiese voorstelling van tellings wat 
ooreenstem met hoog en laag presterende organisasies (Hall, 
1988) 

Ondersteuningstruktuur 

Die persentieltelling is in die geval 55 wat op 'n bo-gemiddelde telling 

dui. Die telling toon dat dit 'n meganistiese sisteem is. 
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lnligtingsbehoeftes, werknemervoorstelle en motiveringsaspekte 

word volgens verskeie geformuleerde programme of planne hanteer. 

Bestuurders word aan bande gele deur die administrering van en 

voldoening aan voorafgereelde prosedures. Wat die 

menseverhoudings in die organsisasie betref, word slegs lippetaal in 

die toepassing van goeie menseverhoudings gelewer. Dit is 'n 

onpersoonlike sisteem van sosiale steun. Die taakstrukture word op 

grand van talle irrelevante oorwegings verwarrend van aard en dit lei 

daartoe dat mense se aandag van hul werk afgetrek word. 

Bestuursgeloofwaardigheid 

Die persentieltelling is 25 en dit dui op die aanwesigheid van 'n gees 

van wantroue. Daar is min geleentheid om die bestuur se intensies 

te verifieer, want vorige ervaring het die bestuur se "onverskilligheid" 

blootgestel. Mense antisipeer reeds dat hulle opinies geen gewig sal 

dra of tot enige aksie sal lei nie. Reels en regulasies is vasgemessel 

en nie werklik oop vir enige vorm van hersiening of modifikasie nie. 

Werksbesluite vloei van bona onder en deskundigheid is net 'n ander 

woord vir gesag. So 'n gebrek aan bestuursgeloofwaardigheid maak 

dit onwaarskynlik dat daar van mense verwag kan word om vanuit 

hulself 'n geleentheid aan te gryp om deel te neem. 
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Klimaat 

Die persentieltelling is 30 en dit dui op 'n onderdrukkende klimaat. 

Persoonlike sekuriteit vloei direk voort uit die posisie van gesag en 

mag wat beklee word. Foute word gestraf en beskou as iets wat jou 

werk in gevaar kan stel. Die bestuur is oor die algemeen onvriendelik 

en krities en die opbou van werksverhoudings word onderdruk. Die 

mense voel kwesbaar en openbaar selfbeskermende gedragspatrone. 

'n Minimum van risikonemende gedrag word bespeur want hulle 

benader hulle werk met versigtigheid. So 'n klimaat moedig nie 

openlikheid aan nie en gevolglik word daar baie geskerm en 

toegesmeer en word daar voelers uitgesteek na die beskerming van 

anti-organisatoriese groeplidmaatskap. Daar word ook gedurig 

verskoning gesoek om van die werk af weg te bly. 

lmpak 

Die persentieltelling is 40. Dit beteken dat werkers se insette slegs 

'n beperkte impak het op besluite wat deur die bestuur gemaak 

word. Mense het net indirekte invloed op die gebeure in die 

werkplek. Werksprosedures en riglyne word deur buitekragte 

voorgeskryf, maar die mense wat vir die werk verantwoordelik is, 

word toegelaat om wyses te vind om die eksterne druk te vermy. Die 

bestuur beheer die besluitnemingsproses, maar is sensitief vir die 
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meerderheid werknemers se opinies. Werksontwerp en -prioriteite 

word op die grondslag van kompromie bereik. Mense voel dat dit in 

sekere gevalle net 'n minimale invloed uitoefen en in ander gevalle 

weer 'n sterker mate van impak het. Hierdie toestand lei die mense 

se aandag van hul werk at in hul soeke na mag. 

Relevansie 

Die persentieltelling is in hierdie geval 30 en toon dat mense hulle 

dikwels met irrelevante take of aktiwiteite besig hou. Die vereistes 

van die organisasie en die werk, aansporingstelsels en die omvang 

van individuele besluitneming is nie in ooreenstemming met die 

werknemers se persoonlike doelwitte of redes waarom hulle werk 

nie. Die belangrikheid van sake word eerder in terme van die 

organisasie se behoeftes as die behoeftes van die individue in die 

organisasie beskou. Dit is belangrik om te beset dat aangeleenthede 

en besluite vir die organisasie van belang kan wees, maar dit is nie 

noodwendig betekenisvol vir die individu nie. Die gebrek aan 'n beset 

van die relevansie van mense se aktiwiteite, lei tot 'n lae graad van 

verbintenis. 

Spanwerk 

Die persentieltelling van 25 dui op 'n staat van verdeeldheid wat 
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onder die mense heers. Mense word aangemoedig om op hulself 

aangewese te wees en onafhanklik te wees in die werksomgewing 

en hul werksverhoudings. Die bestuur bevorder grootliks 

individualisme, maar die mense voel soos alleenlopers en hulle meen 

hulle moet ten opsigte van bestaande aansporingsmaatreels 

kompeteer. Die bestuur doen min om die mense te laat voel dat dit 

wat hulle doen, belangrik is en het 'n gunstiger houding teenoor die 

mense wat bevele gehoorsaam en min aandag op hulself vestig. 'n 

Tekort aan eensgesindheid in die organisasie lei tot konformering en 

kan tot gevolg he dat mense die organisasie begin teegaan. Oor die 

algemeen sal so 'n klimaat lae verbintenis tot gevolg he. 

Taakomgewing 

Die persentieltelling van 35 is tekenend van 'n meer buigsame 

werkomgewing en dit is eintlik teen die verwagting in. Dubbelsinnige 

eise van die bestuur bevorder "waardeverwarring". Mense word 

aangemoedig om op sekere wyses te presteer, maar hulle ontvang 

onvoldoende administratiewe steun, want dit is soms onmoontlik om 

die toerusting, inligting, en derglike wat hulle benodig, te verkry. 

Hierdie teenstrydige werksomgewing lei tot verwarring en die mense 

voel hulle het minder as optimale beheer oor hulle eie situasies. So 

'n omgewing bevorder gevoelens van frustrasie en uitputting en lei 

tot 'n beperking in prestasie en is net matig kreatief. 
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Sosiale konteks 

Die persentieltelling van 15 dui op 'n algemene lae vlak van 

kreatiwiteit. Daar word van die mense verwag om hul werk self te 

doen want die fasiliteringspotensiaal van sosiale stimulasie bestaan 

nie. Die bestuur antwerp die beleid sodanig dat dit mense van 

mekaar isoleer en daar word van hulle verwag om hul gedagtes en 

idees vir hulself te hou en konformering aan daargestelde prosedures 

is 'n vereiste. lnnovasie mag selfs straf tot gevolg he. Die vloei van 

inligting word streng beheer en prestasieterugvoer word as 'n 

vertroulike saak tussen die bestuur en die betrokke werker beskou. 

So 'n "aileen konteks" veroorsaak sosiale stimulusdeprivasie en 

onderdruk die individu se gedagteprosesse. Dit saai vyandigheid wat 

lei tot lae kreatiwiteit. 

Probleemoplossing 

Die persentieltelling van 30 is ook tekenend van 'n lae vlak van 

kreatiwiteit .. Probleemoplossing word as 'n ritueel gesien wat op die 

bestuur se riglyne en besluite gebaseer is en dit moet dus 

konsekwent met presedente wat in die verlede geskep is, uitgevoer 

word. Bestuur ontmoedig die uitruil van probleenioplossings

alternatiewe en gevolglik word goedgekeurde en bewese 

besluitnemingsriglyne uitgespel. Aangesien bestuur wantrouig oor 
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meningsverskille is, verkies hulle om konflik te onderdruk eerder as 

om die risiko te loop dat tyd verlore sal gaan in die oplossing van die 

konflik. Sodanige hantering van probleemoplossing neig om konkrete 

denke aan te moedig, maar die oorweging van alternatiewe te be perk 

en lei dit tot lae kreatiwiteit. 

ldeale tellings 

Met die invul van die vraelys moes die respondente oak 'n 

aanduiding gee van die ideale toestande in die werksomgewing. Die 

tellings in al die gevalle het 'n verhoging in die verwagtings getoon. 

lndien tabel 3.1 bestudeer word, is die gaping tussen die gevoel oar 

die werklike toestand en die ideale toestand redelik groat. Dit dui 

daarop dat daar definitiewe potensiaal vir verhoogde prestasievermoe 

bestaan. Volgens Hall se model moet hierdie gaping tydens 'n 

intervensieprogram aangespreek word. Dit val nie binne die omvang 

van hierdie verhandeling om die intervensieprogram te bespreek nie, 

maar om te bepaal of die model struktureel toepaslik is vir gebruik 

in die betrokke organisasie. Daar sal dus vervolgens na die 

interpretasie van die Ramona-program se resultate gekyk word. 
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3.6 RESUL TATE VOLGENS RAMONA 

Die teoretiese model se routellings is in 'n korrelasiematriks verwerk, 

soos hieronder aangedui, en as inset in Ramona gebruik. Die uitset 

van die program vir verdere insae is in Bylae C hierby aangeheg. 

1.000 

-0.253 1.000 

0.415 -0.014 1.000 

0.470 0.003 0.464 1.000 

0.072 0.056 0.103 0.083 1.000 

-0.295 -0.019 -0.287 -0.205 0.076 1.000 

0.304-0.031 0.247 0.371 0.008-0.102 1.000 

-0.027 0.051 O.Q18 0.049 0.010 0.023 -0.040 1.000 

0.054 0.053 0.483 0.615 0.084-0.285 0.357 0.001 1.000 

0.565 0.007 0.519 0.633 0.062-0.230 0.648 0.001 0.833 1.000 

Die latente veranderlikes D (deelname), V (verbintenis) en K 

(kreatiwiteit) en die gemanifesteerde veranderlikes (BW, BG, OS, 

ensovoorts) word in figuur 5.3 ge"illustreer. Daar is aangeneem dat 

aile faktore dieselfde bran van gemeenskaplike en foutvariansies deel 

en dat die unieke bronne van variansies ongekorreleerd is. Aile 

latente en gemanifesteerde veranderlikes is vasgestel op 1.0. Na 

nege iterasies is die konvergensiekriteria van 0.0001 bereik. 
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Die waarde van die maksimum absolute residu is 0.417. Dit is 'n 

resultaat wat verkry is van die verwerking van die ingevoerde 

korrelasiematriks en die korrelasiematriks wat Ramona gereproduseer 

het. Hoe kleiner hierdie waarde hoe beter is die passing van die 

model (Browne & Mels, 1990). 

Die afhanklikheidsverhoudings se skattings is hieronder in tabel 3.2 

aangedui. 

PAD SKATIINGS. 90% WAARDE 

WAARDE BETROUBAARHEIDS· 

INTERVAL 

BW <··:DEELN 0.565 (0.489 ; 0.641) 12.28 

OS <··:DEELN 0.007 (-0.104 ; 0.118) 0.10 

BG <··:DEELN 0.519 ( 0.438 ; 0.600) 10.51 

K <··:DEELN 0.633 ( 0.566 ; o. 700) 15.63 

IMP <··:VERB 0.062 (-0.049; 0.173) 0.92 

REL <··:VERB -0.230 (-0.335 ;-0.125) -3.59 

SPAN<-:VERB 0.648 ( 0.584 ; 0. 712) 16.53 

TO <··:KREAT 0.001 (-0.110; 0.112) 0.01 

SK <··:KREAT 0.833 ( 0. 799 ; 0.867) 40.27 

Die skattingspuntwaarde gee 'n aanduiding van die verbandgrootte 

tussen twee latente veranderlikes of gemanifesteerde veranderlikes. 

Die 90 persent betroubaarheidsinterval dui aan dat daar 'n 90 

persent kans is dat die skatting nie grater as byvoorbeeld 0.489 of 

kleiner as 0.641 sal wees nie. 
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Die variante of kovariante-verhoudings se skattingspunt word in tabel 

3.3 hieronder aangedui. 

PAD SKATIINGS- 90% WAARDE 

WAARDE BE:fROUBAARHEIDS-

INfERVAL 

OJ <··>DI 0.681 (0.600;0.772) 13.10 

02 <··>02 1.000 (0.998;1.002) 1057.05 

03 <·->03 0.731 (0.651;0.820) 14.26 

D4 <-->04 0.599 (0.521 ;0.690) 11.69 

05 <··>05 0.996 (0.983;1.010) 119.34 

06 <··>06 0.947 (0.900;0.997) 32.17 

07 <-->07 0.580 (0.502;0.670) 11.42 

D8 <··>08 1.000 ( 1.000; 1.000) 7399.32 

D9 <-->09 0.306 (0.254;0.368) 8.88 

Hierdie waardes is 1-R2 van die afhanklikheidsverhoudings. Dit 

betaken dat D (deelname) (Skattingswaarde = 0.681) voorspel 31 

persent van die variansie BW, ensovoorts. 

Passingsmetings van die model 

Die volgende resultate word in Ramona weergegee 

Steekproef Diskrepansie Funksiewaarde 

Populasie Diskrepansie Funksiewaarde 

Steiger-Lind RMSEA 

1.481 

1 . 3 21 ( 1 . 0 7 5; 1 . 600) 

0.194 (0.175;0.214) 
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In die geval van die steekproef diskrepansiewaarde en populasie 

diskrepansiewaardes, behoort die telling so naby aan "0" as moontlik 

te wees. Die RMSEA ("Root Mean Square Error of Approximation") 

behoort laer as 0.08 te wees vir 'n redelike passing en laer as 0.05 

vir 'n goeie passing. Dit wil dus voorkom of daar nie 'n 

betekenisvolle passing tussen die teoretiese model en empiriese 

realiteit bestaan nie. 

'n Grafiese voorstelling van die resultate word in figuur 3.2 

aangetref. 



60 

1.0 

D v K 

0.519 0.633 0.062 0.230 0.648 0.0 1 
OS K IMP REL SPAN TO 

" (55) " (25) " (30) " (40) " (30) " (25)" (35) " (15) * 

,086 1.0 0.731 0.599 0.996 0.947 0.580 0.999 0.306 
-Rz) 

= Tellings volgens Hall se bevoegdheidsprosesmodel 

guur 3.2 : RAMONA uitset 
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HOOFSTUK 4 

BESPREKING VAN DIE RESULT ATE 

4.1 INLEIDING 

In tabel 3.1 is 'n grafiese voorstelling van die resultate, soos deur 

Hall se teorie ge"interpreteer is, gegee,en in die daaropvolgende 

tabelle word die resultate van die passingstoets volgens die Ramona 

program weergegee (sien ook bylae C). 

4.2 INTERPRETASIE VOLGENS RAMONA-PROGRAM 

Figuur 3.2 gee 'n grafiese voorstelling van die uitset van die Ramona

program. Volgens die model het die volgende waargenome 

veranderlikes 'n betekenisvolle impak op Deelname, naamlik 

Bestuurswaardes (0.565), Ondersteuningstrukture (0.519) en 

Klimaat (0.633). Die enigste waargenome veranderlike wat 'n 
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betekenisvolle impak op Verbintenis het, is Spanwerk (0.648). Die 

waargenome veranderlikewat 'n betekenisvolle impak op Kreatiwiteit 

het, is Sosiale Konteks (0.833) 

* 

* 

* 

BW (Bestuurswaardes), OS (Ondersteuningstrukture) en K 

(Kiimaat) is dus sterk manifestasies van Deelname 

Slegs SPAN (Spanwerk) is 'n sterk manifestasie van 

Verbintenis 

Slegs SK (Sosiale Konteks) is 'n sterk manifestasie van 

Kreatiwiteit (Kyk figuur 3.2) 

Die kovariante verhoudings is die volgende : 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

BW voorspel 31 persent van die variansie in Deelname 

BG voorspel 0 persent van die variansie in Deelname 

OS voorspel 26.9 persent van die variansie in Deelname 

K voorspel 40.1 persent van die variansie in Deelname 

IMP voorspel 0.4 persent van die variansie in Verbintenis 

REL voorspel 5.3 persent van die variansie in Verbintenis 

SPAN voorspel 42 persent van die variansie in Verbintenis 

TO voorspel 0 persent van die variansie in Kreatiwiteit 

SK voorspel 69.4 persent van die variansie in Kreatiwiteit 
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Bogenoemde dui daarop dat daar nie passing is nie. 

4.2.1 Ge'integreerde gevolgtrekkings 

In terme van Ramona en Hall se statistieke kan die twee nou met 

mekaar in verband gebring word. Die waargenome veranderlikes wat 

'n betekenisvolle impak op die latente veranderlikes het, naamlik BW, 

OS, K, SPAN en SK, kan in terme van die ontwikkeling van 'n 

intervensieprogram as die sleutelelemente gebruik word, want hulle 

is verantwoordelik vir die meeste variansies wat plaasvind binneD, 

V, en K, waarvan Sosiale Konteks, Spanwerk en Klimaat die grootste 

impak op hul onderskeie latente veranderlikes het. 

4.3 AANBEVELINGS 

Na deeglike oorweging van die gegewens kan verklaar word dat die 

bevoegdheidsprosesmodel van Hall(1988) 'n normatiewe model is 

wat bestuursprestasieklimaat kan meet. Hierdie stelling is egter net 

van toepassing op die spesifieke militere instelling waar hierdie studie 

gedoen is. Die model het egter nie die empiriese ondersoek deurstaan 

nie en is dit dus belangrik om hierdie model nie as die alfa en die 

omega te beskou nie. Dit is egter belangrik om daarop te let dat 

slegs BW, OS, en K goeie manifestasies van Deelname is; SPAN 'n 

goeie manifestasie van Verbintenis is; en SK 'n goeie manifestasie 
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van Kreatiwiteit is. In terme van Deelname is die sterkste 

veranderlike die Klimaat, die tweede sterkste die Bestuurswaardes en 

dan volg Ondersteuningstrukture. Ten opsigte van Verbintenis is 

Spanwerk of die gemeenskaplikheidsgevoel in 'n span, die 

belangrikste manifestasie. In terme van Kreatiwiteit is die sterkste 

veranderlike Sosiale Konteks. In die opstel van 'n intervensieprogram 

sal dit dus betekenisvol wees indien die pad van BW, OS en K na 

SPAN en SK geneem word. Die ander veranderlikes het geen 

betekenisvolle impak op D, V en K nie en daar word aanbeveel dat 

dit nie in 'n intervensieprogram gebruik moet word nie. 

Op die vraag, "Hoe effektief is die bevoegdheidsprosesmodel as 

diagnostiese model binne die Suid Afrikaanse Leer ?", kan daar nou 

geantwoord word. Die studie het getoon dat daar wei 'n 

betekenisvolle verband tussen Deelname, Verbintenis en Kreatiwiteit 

as gemanifesteerde veranderlikes van bestuursprestasie bestaan, 

maar dat daar nie passing tussen die model in sy geheel en die 

empiriese realiteit is nie. 

Daar is bevind dat die bevoegdheidsptosesmodel van Hall ( 1988) wei 

as 'n diagnostiese instrument gebruik kan word, wat aan die 

gebruiker 'n duidelike aanduiding gee van die heersende 

bestuursklimaat en bestuursprestasie, maar dat dit nie die eintlike 

antwoord op aile vrae sal beantwoord nie,aangesien die konsep van 
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bestuursprestasie baie wyer is as wat hierdie betrokke model 

aanspreek. 

lndien die bevoegdheidsprosesmodel gebruik gaan word, moet 

bestuur besef dat die spesifieke model wei gebreke het. Daar is 

verskeie ander sogenaamde bestuursmodelle wat ter aanvulling in 'n 

soortgelyke studie gebruik kan word. Daar is ook ander dimensies 

wat aangespreek kan word in die evaluering van bestuursprestasie. 

In terme van laasgenoemde word aan die volgende dimensies gedink, 

naamlik: 

* Ontwikkeling van ondergeskiktes 

* Hantering van foute 

* Effektiwiteit van besluitneming 

* Tyd gebruik 

* Die bou van inter- en intragroepverhoudinge 

* Die hantering van bestuur van verandering 

* Beplanning 
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* Organisering 

* Leiding en Beheer 

* Analitiese vermoe 

Aanpasbaarheid 

* Oordeel 

* Beslistheid 

* Redenering 

* Bemagtiging 

Madelle wat moontlik oak oorweeg kan word in die diagnosering van 

bestuursprestasie, is die volgende : 

* Likert en die Sisteem 4 teorie waar daar ses veranderlikes, 

soos motivering, kommunikasie, leierskap, besluitneming, 

doelstellings en kontrole met mekaar vergelyk word (Likert, 

1961 ). 
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Die Burke Litwin model wat aspekte soos kultuur, struktuur, 

stelsels, motivering, strategie, missie, leierskap, indviduele 

behoeftes en waardes aanspreek (Georgiades, 1990). 

Harrison se model vir die diagnosering van individuele en 

groepgedrag (Harrison, 1978). 

Blake en .Mouton se bestuurskaart benadering (Blake & 

Mouton, 1964). 

Fiedler se gebeurlikheidsmodel van leierskap effektiwiteit 

(Fiedler, 1967). 

Die kombinasie van modelle is op hierdie stadium onduidelik en laat 

'n geleentheid vir verdere studie. 

************************* 



I 
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HOOFSTUK 5 

SAMEVATTING 

5.1 AGTERGROND 

Een van die hoofprobleme waarmee sosiale wetenskaplikes te kampe 

het in die konstruksie van 'n teoretiese model, is dat talle belangrike 

veranderlikes nie waarneembaar is nie. Sosiale wetenskaplikes werk 

met konsepte soos intelligensie, ambisie, visuele vermoens, 

ensovoorts. Hierdie konsepte is onmeetbaar. In 'n paging om hierdie 

onmeetbare latente veranderlikes te hanteer, word 'n aantal skale 

gekonstrueer om sommige aspekte van hierdie latente verhoudings 

te meet. In die meeste gevalle het dit die totstandkoming van 'n 

teoretiese model tot gevolg. So het daar heelwat modelle die lig 

gesien, maar ten spyte van die betroubaarheid en geldigheid van 

hierdie modelle is hulle nie altyd geskik vir 'n spesifieke organisasie 

of organisatoriese omgewing nie. Dit is dus nodig om die betrokke 
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model(le) aan 'n empiriese ondersoek te onderwerp ten einde te kan 

bepaal of dit wei in daardie omgewing pas. 

Aan die begin van hierdie studie is gemeld dat die Suid Afrikaanse 

Leerhoofkwartier 'n aantal organisasie-ontwikkelingsmeetinstrumente 

aangeskaf het om die sentimente en persepsies van die personeel te 

meet. Een van die instrumente was die "Competence Analysis" van 

Teleometrics International en dit is op die "Competence Process" 

(bevoegdheidsproses) van Hall (1988) gebaseer. Hierdie vraelys is in 

die Verenigde State van Amerika gevalideer nadat 1013 werknemers 

van verskeie tipes organisasies dit ingevul het. In Suid-Afrika het 40 

maatskappye reeds hierdie vraelys gebruik, maar dit was nog nie in 

Suid-Afrika in 'n militere omgewing getoets nie. Onsekerheid het dus 

bestaan oor die betroubaarheid en geldigheid van die instrument in 

'n militere omgewing en of dit 'n toepaslike bestuursmodel is wat die 

bestuur kan gebruik om die klimaat in die organisasie te meet. 

Daar het dus 'n geleentheid ontstaan om duidelikheid op hierdie 

probleem te werp. Die probleem wat die onderhawige navorsing wou 

beantwoord, kan in die vorm van 'n vraag gestel word: Hoe effektief 

is die bevoegdheidsprosesmodel as diagnostiese model in die Suid 

Afrikaanse Leer ? 

geformuleer : 

Meer spesifiek is die probleem soos volg 
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Bestaan daar betekenisvolle passing tussen die 

bevoegdheidsprosesmodel en die empiriese realiteit binne die 

organisasie waar die studie uitgevoer is ? 

Die hipoteses vir die studie is soos volg: 

* 

* 

Ho. Daar bestaan geen passing tussen die 

bevoegdheidsprosesmodel en die empiriese realiteit 

binne die Suid Afrikaanse Leer nie. 

H1. Daar bestaan betekenisvolle passing tussen die 

bevoegdheidsprosesmodel en die empiriese realiteit 

binne die Suid Afrikaanse Leer. 

Bevestigende faktorontleding is in hierdie studie gebruik om die 

verbande tussen die genoemde veranderlikes te ondersoek en te 

bevestig. Verder is daar bepaal of daar passing tussen die empiriese 

realiteit en die bevoegdheidsprosesmodel bestaan. Die bestuur sal na 

aanleiding van hierdie studie kan bepaal of dit wenslik is om in die 

toekoms weer van die bevoegdheidsprosesmodel gebruik te maak, 

al dan nie. Verder sal die studie aan die bestuur insig random die 

bestaande bestuursklimaat van die hoofkwartier verskaf. 
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5.2 GEBIEDSAFBAKENING 

Die studie is uitgevoer by die hoofkwartier van die betrokke militere 

instelling. Die hoofkwartier is verdeel in verskeie afdelings. Die 

afdelings is byvoorbeeld, die Afdeling Personeel, Afdeling lnligting, 

Afdeling Operasies en Opleiding, Afdeling Logistiek, Afdeling 

Finansies, Afdeling Beplanning en die Ondersteuningseenheid. Die 

betrokke afdelings voer hoofsaaklik 'n staffunksie uit vir die res van 

die organisasie wat op nasionale grondslag versprei en georganiseer 

is. Dit is dus die administratiewe hoofkantoor van die organisasie. 

Aile ranggroepe word op 'n ewekansige wyse in die studie betrek. 

Die studie handel oar 'n teoretiese model wat reeds in die Verenigde 

State van Amerika getoets is. Die model betrokke is die 

"Competence Process" (Bevoegdheidsproses) van Hall (1988). As 'n 

evaluasiemeganisme verskaf dit 'n verwysingsraamwerk om 'n 

diverse groep van teoriee oar algemene probleme van produktiwiteit 

en moreel te verstaan. As 'n aksieplan verskaf dit 'n padkaart om die 

organisasie te kry van waar dit nou is en na waar dit graag wil gaan 

op individuele en organisasievlakke. lndien mense oar die nodige 

vermoens beskik, moet bestuurders hulself afvra wat hulle kan doen 

om die uitdrukking van individuele vermoens aan te moedig. Die 

vraag ontstaan waarom mense wat wei die vermoe het, faal in dit 
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wat hulle moet doen, en indien mense nie doen wat van hulle 

verwag word nie, is dit omdat hulle nie kan nie, of het bestuur 'n 

organisasiekonteks daargestel wat dit onmoontlik maak vir mense 

om hul individuele vermoens tot uiting te laat kom? Bestuur moet 

dus hulle taak uitvoer asof prestasievermoe deel is van die 

organisasielewe en hulle moet nie sommer aanneem dat mense nie 

oor die vermoens beskik en hulle dienooreenkomstig bestuur nie. 
'· 

Onuitgedrukte prestasievermoe skep die indruk van onvermoe om te 

kan presteer (Hall, 1980). 

5.3 HAll SE BEVOEGDHEIDSPROSESMODEl 

Hall se bevoegdheidsprosesmodel behels in die bree die volgende: 

Deelname wat die begin van die proses is, is die sneller vir die hele 

proses. Deelname verskaf die potensiaal vir die gevoel van 

verbintenis wat op sy beurt weer die energie verskaf vir die 

kreatiewe prosesse om te begin. Die uiteinde van die proses 

manifesteer in die mate van produktiewe prestasie. Vir verhoogde 

prestasie is dit noodsaaklik dat hierdie vier dimensies in balans met 

mekaar moet werk. Vervolgens word elk van hierdie dimensies in 

meer besonderhede bespreek. 
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5.3.1 Deelname 

Deelname, die eerste dimensie in die proses, is gedeelde 

besluitneming en probleemoplossingswerkservaring. Deelname is 'n 

uitnodiging om mag te deel. Wanneer bestuurders geleenthede vir 

gesamentlike besluitneming daarstel vir die wat daardeur geraak 

word, nooi hulle insette uit. Hulle vra dan dat almal in die bestuurder 

se tradisionele mag moet deel om 'n besluit te maak. Die werkers 

word dan vennote in die besluitnemingsproses en dee I die beheer en 

die eienaarskap van die werk wat gedoen moet word. 'n 

Voorvereiste vir die gesamentlike neem van 'n besluit, is egter dat 

die bestuur die inisiatief moet neem om die proses te begin sodat 

ander die geleentheid kan kry om insette ten opsigte van die 

beplanning en besluitneming te lewer. Wanneer bestuurders die 

verantwoordelikheid hiervoor aanvaar, sal hulle vind dat die 

emosionele ingesteldheid in die werkplek verander en verbeter (Hall, 

1988). 

lndien deelname opreg is, skep dit onder mense 'n gevoel van 

vitaliteit en selfrigtinggewing. lndividue voel dat hulle keuses het en 

dat hulle 'n mate van beheer het oor gebeure in die werkplek wat 

direk op hulle 'n invloed het. Die mense ervaar dat hulle as menslike 

entiteite hanteer word, met gewaardeerde idees, menings en kennis 
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oar hoe om sekere sake in die werkplek te hanteer. Hulle begin 

positief voel oar hulself en hul werk. Dit is 'n sielkundige beloning en 

'n kragdadige begin vir die hele proses, want dit raak die 

produktiewe orientasie van die mense (Hall, 1988). 

Om die valle potensiaal van deelnemende praktyke te laat realiseer, 

moet daar vier ondersteunende toestande bestaan. Die taak van 

bestuur is om toe te sien dat die gepaste ondersteuningstoestande 

tot stand kom en dat dit 'n kenmerk van die organisasie word. Die 

toestande of voorwaardes is bestuurswaardes, ondersteuning

strukture, bestuursgeloofwaardigheid en klimaat. 

5.3.2 Verbintenis 

Deelname is die "sneller" wat die potensiaal van verbintenis ontsluit. 

Wanneer deelname ter sprake is, dui dit op aktiwiteite wat in waarde 

verhoog word deur gevoelens. Verbintenis behels weer gevoelens 

wat waarde kry deur middel van aktiwiteite. Deelname ("sneller") 

begin 'n aantal sielkundige gebeure. Deur deelname ervaar mense 

belangrike gevoelens van persoonlike groei en hoop vir die toekoms. 

Daar moet op hierdie gevoelens gereageer word om substansie 

daaraan te verleen en om dit te internaliseer. Mense gee ten beste 

uitdrukking aan hulle unieke hoedanighede ten opsigte van 'n 

bepaalde taak in die werkplek. In hul werksituasie kan die invloed 
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wat hul uitoefen en die impak wat hulle maak op die wereld waarin 

hulle lewe, die beste verstaan word. Mense verkry en bereik 'n 

gevoel van beweging deur hul werk. Dit is die stimulasie en gevoel 

van groei wat grondliggend is tot die lewensproses. Verbintenis is die 

siel van die werk, dit is die sin vir waarde wat 'n mens se aktiwiteite 

rig. Dit is ... "the meaning that justifies one's investment of self; it is 

the feeling of responsibility that defines one's role and reason for 

being; and, when shared it is a common bond which holds people 

together in ways that transcend differences and personal 

gratification. Commitment fuels existence" {Hall, 1988, p. 1 00). Die 

vereiste toestande vir verbintenis is impak, relevansie en spanwerk. 

5.3.3 Kreatiwiteit 

Soos reeds aangedui, is deelname die sneller en verskaf verbintenis 

die energie,maar in die kreatiwiteitsdimensie kulimineer die hele 

proses. Dit is in die kreatiewe talente of vermoens van mense dat die 

dinamika wat met deelname en verbintenis geassosieer word, vrugte 

begin afwerp. Kreatiewe uitsette is die natuurlike gevolg van 'n 

gesonde, produktiewe uitgangspunt wat gekoppel is aan 'n gevoel 

van eienaarskap en doelgerigtheid {Hall, 1988). In terme van die 

proses onder bespreking, word daar nie verwys na daardie 

kwantumspronge in die verbeelding van kreatiewe geniee wat hulle 

van die res van die ander mense onderskei nie, maar van nuwe 
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insigte, innovasies en nuwe gebruike van ou hulpbronne in die 

gewone gang van dinge. Optimum prestasie vereis persoonlike 

vernuf en nie slegs kreatiewe probleemoplossing deur slegs 'n paar 

lede nie. lndividue vanuit 'n bree spektrum van die organisasie moet 

betrokke wees. Die punt is dat kreatiewe probleemoplossing, 

innovasie, en verbeelding binne die vermoe van die meeste individue 

in die organisasie is. Die onus is egter op die bestuur om toestande 

daar te skep wat kreatiwiteit sal stimuleer (Hall, 1988). Die konsep 

van kreatiwiteit word deur skrywers soos , Bookman ( 1988), Placek 

(1989), Velthouse (1990), Anderson, Hardy, & West (1990), 

Akande (1991), Stein (1991) en ondersteun. Die toestande wat 

voorvereistes is ter ondersteuning van kreatiwiteit is taakomgewing, 

sosiale konteks en die probleemoplossingsproses (Hall, 1988). 

Die drie dimensies van Deelname, Verbintenis en Kreatiwiteit asook 

hul tien ondersteunende toestande is omvattend, want dit reflekteer 

die sielkundige en fisiese aspekte van die werksomgewing. Dit toon 

hoe bestuurders en ondergeskiktes oor mekaar voel en wat hulle van 

mekaar in hul werk verwag en hoe verhoudings en take gestruktureer 

is. Die model kan dalk vir 'n bestuurder baie kompleks voorkom, 

maar die klem in hierdie proses is eerder op die ontwikkeling van die 

toestande as die instandhouding daarvan wanneer dit eers gevestig 

is. Die moeilikste fase in die bestuur van die proses is die instelling 

van die proses, maar as dit eers gevestig is, sal die energie in die 



77 

omgewing self die proses verder dra. 

Organisasieprestasie is in die vermoens van die mense in die 

organisasie gesetel en nie in 'n enkele element nie. Styl, houding, 

struktuur, ensovoorts kan insette lewer, maar geen enkele element 

kan rekenskap gee van die dinamika of aanpasbaarheid van die mens 

se vermoens nie. Elke individu het wei 'n belangrike taak in die 

fasilitering van organisasieprestasie (Hall, 1980). Bestuur speel die 

hoofrol soos in Hall se model aangedui. Volgens die model moet 

bestuur die toestande vir produktiewe gedrag daarstel. 

5.4 DIE BESTUURDER 

Die algemene doelwit van die bestuurder is die suksesvolle bereiking 

van optimale produktiwiteit deur die personeel in 'n onderneming. 

Bestuurders doen gewoonlik nie die werk self nie. Die individuele 

produktiwiteit van 'n bestuurder word gewoonlik deur die prestasie 

van die mense wat hy bestuur, gereflekteer. Bestuurders van lae 

prestasiegroepe word as minder produktief gesien. Bestuurders van 

hoe prestasiegroepe word as meer produktief beskou. Die aanname 

is dus dat bestuurders verantwoordelik is vir die prestasie van die 

mense wat hulle bestuur. Produktiewe bestuurders bestuur hulle 

mense anders as onproduktiewe bestuurders (Maritz, 1988 ; Wolff, 

1991 ). 
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'n Produktiewe bestuurder is 'n persoon wie se oortuigings en 

praktyke hoe prestasie moontlik maak. Bestuurders is in 

betekenisvolle invloedsposisies en hul formele gesag word deur die 

beleid en beheermaatreels verteenwoordig. Kortliks kom dit daarop 

neer dat bestuurders die toestande vir werk in organisasies skep. 

Sommige skep toestande wat aan mense die vermoe gee om 

produktief te wees en ander nie. Die bestuurder skep dus die 

bestuursklimaat. Om produktief te wees, moet die bestuur self leer 

wat die ideale toestande vir 'n produktiewe onderneming is asook 

hoe hul persoonlike optrede moet wees om sodanige toestande daar 

te stel en te onderhou (Maritz, 1988). 

5.5 TOETSING VAN DIE MODEL 

Een van die hoofprobleme waarmee sosiale wetenskaplikes te kampe 

het in die konstruksie van 'n teoretiese model, is die feit dat talle 

belangrike veranderlikes nie waarneembaar is nie. Die studie van 

Mels en Browne ( 1988) handel oor die ontwikkeling van die 

rekenaarprogram Ramona ("Ram or Near Approximation") wat ten 

doel het om padanalise-modelle te ontleed. In hierdie studie oor die 

bevoegdheidsprosesmodel is die Ramona-program gebruik om 'n 

bevestigende faktorontleding te kan uitvoer om sodoende onder 

andere die impak van die eksogene veranderlikes op die endogene 

veranderlikes te kan bepaal. 
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'n Chi-kwadraat passingstoets kan gebruik word om die algemene 

passing van 'n model te beoordeel. Die Ramona-program bereken 

hierdie passing. 'n Groot waarde dui 'n swak of geen passing aan, 

terwyl 'n klein waarde 'n goeie passing aandui (long, 1983). Die 

Bevestigende Faktormodel is 'n kragtige statistiese model, want dit 

het die vermoe om spesifieke strukture soos wat dit in substantiewe 

teoriee voorkom, te toets. 

5.5.1 Navorsingsmetodiek 

Om die bestuursprestasie van 'n organisasie te toets, word van die 

"Competence Analysis" of ook genoem die "Organizational 

Competence lndex"(OCI) gebruik gemaak. Die instrument meet die 

dimensies van Deelname, Verbintenis en Kreatiwiteit. Dit is 'n 40 

item-vraelys en laat die respondent toe om te reageer oor hoe hy nou 

die situasie in sy afdeling ervaar en dan reageer hy ook in terme van 

hoe hy voel die ideale toestand behoort te wees. 

Hall ( 1988) wys daarop dat die Cronbach Alpha-toets van 

betroubaarheid toegepas is in die ontwikkeling van die OCI. 

Response van 159 mense het 'n Alpha van 0.928 getoon. Die 

resultaat is gekruis-valideer met 'n tweede groep van 120 mense en 

toe het die Alpha 0.924 aangetoon (Hall, 1988). 
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Daar is 850 voltydse lede op enige stadium in die hoofkwartier 

werksaam. Daar is deur die projekspan besluit om 'n steekproef van 

dertig persent te trek om die diagnose te doen. Die steekproef was 

verteenwoordigend van aile posvlakke. Omdat die militere omgewing 

uit 'n duidelike rangstruktuur bestaan, moes verseker word dat daar 

'n verteenwoordigende steekproef vanuit al die ranggroepe getrek 

word. 

5.6 RESUL TATE 

Die response kan per hand of per rekenaar verwerk word. In hierdie 

geval is die response per rekenaar in die VSA verwerk en aan die 

skrywer gepos (Teleometrics International, Houston, Texas). Die 

resultate van die opname word in tabel 3.1 uiteengesit. Tabel 3.1 

toon die resultate van die respondente soos wat hulle werklik gevoel 

het op die oomblik wat hulle die vraelys voltooi het, asook die ideale 

gevoel, met ander woorde hoe hulle dit graag in die toekoms sou 

wou he, asook die verskil tussen die twee tellings. Die 

omskakelingstabelle waarvolgens die routellings na persentiele 

omskep word, word in bylae A en bylae 8 vervat. 

Figuur 3.2 gee 'n grafiese voorstelling van die uitset van die Ramona

program. Volgens die model het die volgende waargenome 

veranderlikes 'n betekenisvolle impak op Deelname, naamlik 
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Bestuurswaardes (0.565), Ondersteuningstrukture (0.519) en 

Klimaat (0.633). Die enigste waargenome veranderlike wat 'n 

betekenisvolle impak op Verbintenis het, is Spanwerk (0.648). Die 

waargenomeveranderlike wat 'n betekenisvolle impak op Kreatiwiteit 

het, is Sosiale Konteks (0.833) 

* 

* 

* 

BW (Bestuurswaardes), OS (Ondersteuningstrukture) en K 

(Kiimaat) is dus sterk manifestasies van Deelname 

Slegs SPAN (Spanwerk) is 'n sterk manifestasie van 

Verbintenis 

Slegs SK (Sosiale Konteks) is 'n sterk manifestasie van 

Kreatiwiteit(Kyk figuur 3.2} 

Die kovariante verhoudings is die volgende : 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

BW voorspel 31 persent van die variansie in Deelname 

BG voorspel 0 persent van die variansie in Deelname 

OS voorspel 26.9 persent van die variansie in Deelname 

K voorspel 40.1 persent van die variansie in Deelname 

IMP voorspel 0.4 persent van die variansie in Verbintenis 

REL voorspel 5.3 persent van die variansie in Verbintenis 

SPAN voorspel 42 persent van die variansie in Verbintenis 
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* TO voorspel 0 persent van die variansie in Kreatiwiteit 

* SK voorspel 69.4 persent van die variansie in Kreatiwiteit 

5.7 AANBEVELINGS 

Na deeglike oorweging van die gegewens kan verklaar word dat die 

bevoegdheidsprosesmodel 'n normatiewe model is wat 

bestuursprestasie kan meet. Hierdie stelling is egter net van 

toepassing op die spesifieke militere instelling waar hierdie studie 

gedoen is. Die model het egter nie die empiriese ondersoek deurstaan 

nie en is dit dus belangrik om hierdie model nie as die alta en die 

omega te beskou nie. Dit is egter belangrik om daarop te let dat 

slegs BW, OS, en K goeie manifestasies van Deelname is; SPAN 'n 

goeie manifestasie van Verbintenis is; en SK 'n goeie manifestasie 

van Kreatiwiteit is. In terme van Deelname is die sterkste 

veranderlike die Klimaat, die tweede sterkste die Bestuurswaardes en 

dan volg Ondersteuningstrukture. In terme van Verbintenis is 

Spanwerk of die gemeenskaplikheidsgevoel in 'n span die 

belangrikste manifestasie. In terme van Kreatiwiteit is die sterkste 

veranderlike Sosiale Konteks. In die opstel van 'n intervensieprogram 

sal dit dus betekenisvol wees indien die pad van BW, OS en K na 

SPAN en SK geneem word. Die ander veranderlikes het geen 

betekenisvolle impak op D, V en K nie en daar word aanbeveel dat 

dit nie in 'n intervensieprogram gebruik moet word nie. 
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Op die vraag, "Hoe effektief is die bevoegdheidsmodel as 

diagnostiese model binne die Suid Afrikaanse Leer ?", kan daar nou 

geantwoord word. Die studie het getoon dat daar wei 'n 

betekenisvolle verband tussen deelname, verbintenis en kreatiwiteit 

as gemanifesteerde veranderlikes van bestuursprestasie bestaan, 

maar dat daar nie passing tussen die empiriese realiteit en 

bestuursprestasie is nie. 

Daar is bevind dat die bevoegdheidsprosesmodelvan Hall (1988) wei 

as 'n diagnostiese instrument gebruik kan word, wat aan die 

gebruiker 'n duidelike aanduiding gee van die heersende 

bestuursklimaat en bestuursprestasie, maar dat dit nie die eintlike 

antwoord op aile vrae sal beantwoord nie, aangesien die konsep van 

bestuursprestasie baie wyer is as wat hierdie betrokke model 

aanspreek. 

lndien die bevoegdheidsprosesmodels gebruik gaan word, moet 

bestuur besef dat die spesifieke model wei gebreke het. Daar is 

verskeie ander sogenaamde bestuursmodelle wat ter aanvulling in 'n 

soortgelyke studie gebruik kan word. Daar is ook ander dimensies 

wat aangespreek kan word in die evaluering van bestuursprestasie, 

soos byvoorbeeld die ontwikkeling van ondergeskiktes, die hantering 

van foute, die effektiwiteit van besluitneming, die gebruik van tyd, 
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die bou van inter- en intragroepverhoudinge, die hantering van 

bestuur van verandering, ensovoorts. 

Madelle wat moontlik oak oorweeg kan word in die diagnosering van 

bestuursprestasie is die volgende : 

* 

* 

* 

* 

* 

Likert en die Sisteem 4 teorie waar daar ses veranderlikes, 

soos motivering, kommunikasie, leierskap, besluitneming, 

doelstellings en kontrole met mekaar vergelyk word (Likert, 

1961 ). 

Die Burke Litwin model wat aspekte soos kultuur, struktuur, 

stelsels, motivering, strategie, missie, leierskap, indviduele 

behoeftes en waardes aanspreek(Georgiades, 1990). 

Harrison se model vir die diagnosering van individuele en 

groepgedrag (Harrison, 1978). 

Blake en Mouton se bestuurskaart benadering (Blake & 

Mouton, 1964). 

Fiedler se gebeurlikheidsmodel van leierskapseffektiwiteit 

(Fiedler, 1967). 
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Die kombinasie van modelle is op hierdie stadium onduidelik en laat 

'n geleentheid vir verdere studie. 

************************* 
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LISTING OF JOB SPECIFICATION 

TITLE= DIMENSIONALITY OF COMPETENCE; 
MANIFEST= BW OS BG K IMP REL SPAN TO SK PO; 

100 

LATENT= DEELN VERB KREAT D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10; 
OPTIONS= (DISP = CORR, METHOD= MWL,START = ROUG H,OUTPUT = MEDI 

CONVG =0.0001 ,MAXIT=500,NCASES =220, DATA=CORRCOV); 

SYSTEM= 
BW < --:(DEELN, •, *) (D 1, 0, 1 .0) I 
OS < --:(DEELN, *, *) (D2, 0, 1 .0) I 
BG <--:(DEELN, *, *)(D3, 0, 1.0) I 
K <--: (DEELN, *, *)(D4, 0, 1.0) I 
IMP <--:(VERB,*, *)(D5, 0, 1.0) I 
REL <--:(VERB,*, *)(D6, 0, 1.0) I 
SPAN <--:(VERB,*, *)(D7, 0,1.0)1 
TO<--: (KREAT, *,*)(D8, 0,1.0)1 
SK <--:(KREAT, *, *)(D9, 0, 1.0)1 
PO <--:(KREAT,*,*)(D10, 0,1.0); 
DEELN <-- > (DEELN, 0, 1.0)1 
VERB <-- > (VERB, 0, 1.0)1 
KREAT <--> (KREAT, 0, 1.0)1 
VERB <-- > (DEELN, 0, 1.0)1 
VERB <--> (KREAT, 0, 1.0)1 
DEELN <-- > (KREAT, 0, 1.0)1 
D1 <--> (D1, *,*)I 
D2 <-- > (D2, *' *)I 
D3 <-- > (D3, *' *)I 
D4 <--> (D4, •• *ll 
D5 <--> (D5, ·.*)I 
D6 <--> (D6, ·.*)I 
D7 <--> (D7, *, *)I 
D8 <-- > (D8, *' *)I 
D9 <--> (D9, *,*)I 
D10<--> (D10, *, *); 

TO-:AL REAL CORE STORAGE REQUIRED FOR THIS PROBLEM 2724 

TOTAL INTEGER CORE STORAGE REQUIRED FOR THIS PROBLEM = 207 
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DIMENSIONALITY OF COMPETENCE 

Details of Iterations 

Iter Method Discr. Funct. Max.R.Cos. Max.Const. NRP NBD Seconds 

0 GLS 8.67731074 0.000000 0.4 
1(0) GLS 1. 28749166 0.391369 0.141411 2 0 0.7 
2(0) GLS 0.69913706 0.200375 0.118176 2 0 0.7 
2(0) MWL ************ 0.649244 0.118176 2 0 0.3 
3(0) MWL ************ 0.863610 0.586993 0 0 0.9 
4(0) MWL ************ 0.324590 0.217646 0 0 0.8 
5(0) MWL ************ 0.158733 0.004245 0 0 0.8 
6(0) MWL ************ 0.158032 0.004150 0 0 0.8 
7(0) MWL ************ 0.002662 0.002527 0 1 0.7 
8(0) MWL ************ 0.000000 0.000000 0 1 0.8 
9(0) MWL ************ 0.000000 0.000000 0 1 0.8 

TOLERANCE LIMIT FOR RESIDUAL COSINES = 0.000100 ON 2 CONSECUTIVE 
ITERATIONS 

TOLERANCE LIMIT FOR VARIANCE CONSTRAINT VIOLATIONS = 5.0E-07 
VALUE OF THE MAXIMUM VARIANCE CONSTRAINT VIOLATION = 4.0E-15 

SAMPLE CORRELATION MATRIX 

BW OS BG K IMP REL 

BW 1.000 
OS -0.253 1. 000 
BG 0.415 -0.014 1. 000 
K 0.470 0.003 0.464 1.000 
IMP 0.072 0.056 0.103 0.083 1.000 
REL -0.295 -0.019 -0.287 -0.205 0.076 1. 000 
SPAN 0. 304 -0.031 0.247 0.371 0.008 -0.102 
TO -0.027 0.051 0.018 0.049 0.010 0.023 
Sl< 0.054 0.053 0.483 0.615 0.084 -0.285 
PO 0.565 0.007 0.519 0.633 0.062 -0.230 

SPAN TO SK PO 

SPAN 1.000 
TO -0.040 1.000 
SK 0.357 0.001 1. 000 
PO 0.648 0.001 0.833 1. 000 

NUMBER OF CASES = 220 
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REPRODUCED CORRELATION MATRIX 

BW OS BG K IMP REL 

BW 1.000 
OS 0.004 1. 000 
BG 0.293 0.004 1. 000 
K 0.358 0.004 0.329 1. 000 
IMP 0.035 0.000 0.032 0.039 1. 000 
REL -0.130 -0.002 -0.119 -0.146 -0.014 1. 000 
SPAN 0.366 0.005 0.336 0.410 0.040 -0.149 
TO 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 
SK 0.471 0.006 0.432 0.527 0.052 -0.192 
PO 0.565 0.007 0.519 0.633 0.062 -0.230 

SPAN TO SK PO 

SPAN 1.000 
TO 0.001 1.000 
SK 0.540 0.001 1. 000 
PO 0.648 0.001 0.833 1. 000 

RESIDUAL MATRIX (CORRELATIONS) 

BW OS BG K IMP REL 

BW 0.000 
OS -0.257 0.000 
BG 0.122 -0.018 0.000 
K 0.112 -0.001 0.135 o.ooo 
IMP 0.037 0.056 0.071 0.044 0.000 
REL -0.165 -0.017 -0.168 -0.059 0.090 0.000 
SPAN -0.062 -0.036 -0.089 -0.039 -0.032 0.047 
TO -0.028 0.051 0.017 0.048 0.010 0.023 
SK -0.417 0.047 0.051 0.088 0.032 -0.093 
PO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

SPAN TO SK PO 

SPAN 0.000 
TO -0.041 0.000 
SK -0.183 0.000 0.000 
PO 0.000 0.000 0.000 0.000 

VALUE OF THE MAXIMUM ABSOLUTE RESIDUAL = 0.417 
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ML ESTIMATES OF FREE PARAMETERS IN DEPENDENCE RELATIONSHIPS 

NUMBER OF POINT 90% CONFIDENCE STANDARD T 
PATH PARAMETER ESTIMATE INTERVAL ERROR VALUE 

BW <--: DEELN 1 0.565 0.489 0.641) 0.046 12.28 
OS <--: DEELN 2 0.007 -0.104 0.118) 0.068 0.10 
BG <--: DEELN 3 0.519 0.438 0.600) 0.049 10.51 
K <--: DEELN 4 0.633 0.566 0.700) 0.040 15.63 
IMP <--: VERB 5 0.062 -0.049 0.173) 0.067 0.92 
REL <--: VERB 6 -0.230 -0.335 -0.125) 0.064 -3.59 
SPAN <--: VERB 7 0.648 0.584 0. 712) 0.039 16.53 
TO <--: KREAT 8 0.001 -0.110 0.112) 0.068 0.01 
SK <--: KREAT 9 0.833 0.799 0.867) 0.021 40.27 
PO <--: KREAT 10 1.000 0.000 

SCALED STANDARD DEVIATIONS (NUISANCE PARAMETERS) 

VARIABLE ESTIMATE 

BW 1. 000 
OS 1. 000 
BG 1. 000 
K 1. 000 
IMP 1. 000 
REL 1. 000 
SPAN 1. 000 
TO 1. 000 
SK 1. 000 
PO 1. 000 

VALUES OF FIXED PARAMETERS IN DEPENDENCE RELATIONSHIPS 

PATH VALUE 

BW <--: D1 1.000 
OS <--: D2 1. 000 
BG <--: DJ 1.000 
K <--: D4 1.000 
IMP <--: D5 1.000 
REL <--: D6 1.000 
SPAN <--: D7 1. 000 
TO <--: DB 1. 000 
SK <--: D9 1.000 
PO <--: D10 1. 000 
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ML ESTIMATES OF FREE PARAMETERS IN VARIANCE/COVARIANCE RELATIONSHIPS 

NUMBER OF POINT 90% CONFIDENCE STANDARD T 
PATH PARAMETER ESTIMATE INTERVAL ERROR VALUE 

D1 <--> D1 11 0.6B1 0.600 0. 772) 0.052 13.10 
D2 <--> D2 12 1.000 0.99B 1. 002) 0.001 1057.05 
D3 <--> D3 13 0.731 0.651 O.B20) 0.051 14.26 
D4 <--> D4 14 0.599 0.521 0.690) 0.051 11.69 
D5 <--> D5 15 0.996 0.9B3 1.010) O.OOB 119.34 
D6 <--> D6 16 0.947 0.900 0.997) 0.029 32.17 
D7 <--> D7 17 0.5BO 0.502 0.670) 0.051 11.42 
DB <--> DB 1B 1.000 1.000 1. 000) 0.000 7399.32 
D9 <--> D9 19 0.306 0.254 0.36B) 0.034 B.BB 
D10 <--> D10 20 * 0.000 0.000 

* DENOTES A PARAMETER VALUE ON A BOUNDARY 

VALUES OF FIXED PARAMETERS IN VARIANCE/COVARIANCE RELATIONSHIPS 

PATH VALUE 

DEELN <--> DEELN 1. 000 
VERB <--> VERB 1. 000 
KREAT <--> KREAT 1. 000 
VERB <--> DEELN 1. 000 
VERB <--> KREAT 1. 000 
DEELN <--> KREAT 1. 000 

EQUALITY CONSTRAINTS ON VARIANCES 

CONSTRAINT VALUE LAGRANGE MULTIPLIER STANDARD ERROR 

BW <--> BW 1.0000 0.0000 0.0000 
OS <--> OS 1.0000 0.0000 0.0000 
BG <--> BG 1.0000 0.0000 0.0000 
K <--> K 1.0000 0.0000 0.0000 
IMP <--> IMP 1.0000 o.oooo 0.0000 
REL <--> REL 1.0000 0.0000 0.0000 
SPAN <--> SPAN 1.0000 0.0000 0.0000 
TO <--> TO 1.0000 0.0000 0.0000 
SK <--> SK 1.0000 0.0000 0.0000 
PO <--> PO 1.0000 0.0000 0.0000 
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MAXIMUM LIKELIHOOD DISCREPANCY FUNCTION 

MEASURES OF FIT OF THE MODEL 

SAMPLE DISCREPANCY FUNCTION VALUE 
PROBLEM WITH CSNCP 2 

POPULATION DISCREPANCY FUNCTION VALUE, Fo 
BIAS ADJUSTED POINT ESTIMATE 
90 PERCENT CONFIDENCE INTERVAL 

ROOT MEAN SQUARE ERROR OF APPROXIMATION 
Steiger-Lind : RMSEA = SQRT(Fo/DF) 
POINT ESTIMATE 
90 PERCENT CONFIDENCE INTERVAL 

EXPECTED CROSS-VALIDATION INDEX 

:****** ( 0.100000+101) 

:****** 
: ( 0.000 ; 0.000) 

:****** 
: ( 0.000 ' 0.000) 

POINT ESTIMATE (MODIFIED AIC) :****** 
90 PERCENT CONFIDENCE INTERVAL :( 0.342 ; 0.342) 
CVI (MODIFIED AIC) FOR THE SATURATED MODEL : 0.502 

TEST STATISTIC 
~XCEEDANCE PROBABILITIES:
Ho: PERFECT FIT (RMSEA = 0.0) 
Ho: CLOSE FIT (RMSEA .LE. 0.050) 
MULTIPLIER FOR OBTAINING TEST STATISTIC 
DEGREES OF FREEDOM 
EFFECTIVE NUMBER OF PARAMETERS 

:********* 

0.000 
0.000 

= 219.0 
= 35 
= 20 
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GENERALISED LEAST SQUARES DISCREPANCY FUNCTION 

MEASURES OF FIT OF THE MODEL 

SAMPLE DISCREPANCY FUNCTION VALUE 

POPULATION DISCREPANCY FUNCTION VALUE, Fo 
BIAS ADJUSTED POINT ESTIMATE 
90 PERCENT CONFIDENCE INTERVAL 

ROOT MEAN SQUARE ERROR OF APPROXIMATION 
Steiger-Lind : RMSEA = SQRT(FofDF} 
POINT ESTIMATE 
90 PERCENT CONFIDENCE INTERVAL 

EXPECTED CROSS-VALIDATION INDEX 
POINT ESTIMATE (MODIFIED AIC} 
90 PERCENT CONFIDENCE INTERVAL 
CVI (MODIFIED AIC} FOR THE SATURATED MODEL 

TEST STATISTIC 
EXCEEDANCE PROBABILITIES:
Ho: PERFECT FIT (RMSEA = 0.0} 
Ho: CLOSE FIT (RMSEA .LE. 0.050} 
MULTIPLIER FOR OBTAINING TEST STATISTIC 
DEGREES OF FREEDOM 
EFFECTIVE NUMBER OF PARAMETERS 

1.481 ( 0.148126E+01} 

: 1.321 
:( 1.075 ; 1.602} 

: 0.194 
: ( 0.175 , 0.214} 

: 1. 664 
:( 1.418 ; 1.944} 

0.502 

324.39 

0.000 
0.000 

= 219.0 
= 35 
= 20 
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