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KLEINGROEPAKTIWITEITE IN DIE SUID-AFRIKAANSE STAATSDIENS: 
EMPIRIESE BEVINDIIS'GE

Johan van der Westhuizen

. ABSTRACT

Quality circles were instituted in the South African Public Service since 1987 within the 
context of the Comprehensive Plan for the Enhancement of Quality and Productivity in the 
Public Service ("Totale Plan vir Gehalte- en ProduktiwiteUsbevordering in die Staatsdiens"). 
There is little doubt that public managers are wondering whether the concept is successful 
where it has been instituted. This project has been undertaken to determine empirically 
whether the implementation and application of quality circles in a public sector institution 
hadan effect on the:

- work satisfaction of personnel;
- attitudes of personnel regarding the institution; and
- attitudes of personnel towards the management of the institution.

With the aid of the t=test and the frequency test it was statistically proved that the data 
collected, did not support the hypotheses that were formulated for the study. The results 
indicated that personnel who do not participate in quality circles tend to be more positive 

f towards their work, the institution and the management of the institution than members of 
quality circles.

I. INLEIDING

In die aanhef van die Grondwet van die Republlek van Suid-Afrika, 1983 (Wet 110 van 
1983) word die doel van die openbare sektor duidelik omskryf, naamlik om die geestelike en 
stoflike welvaart van die samelewing te bevorder. Ten einde voormelde doel te verwesenlik, 
is dit nodig dat bepaalde funksies (soos byvoorbeeld onderwys - en gesondheidsdienste) deur 
die openbare sektor verrig word en is dit belangrik dat die funksies so doeltreffend en effektief 
moontlik uitgevoer word ten einde produktiwiteit te bevorder. Om te verseker dat die funksies 
van die openbare sektor op die mees doeltreffende en effektiewe wyse gelewer word, is dit 
noodsaakltk dat bepaalde maatreels getref word om die welsyn van die samelewing te verseker. 
Dit beteken dat onder meer ook op die werkprosesse van openbare sektor instellings 
gekonsentreer word om effektiewe dienslewering te verseker.
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Met verloop van tyd is in die openbare sektor verskeie adrainistratiewe- en bestuurstelseis in 
werking gestel om te verseker dat met veranderinge tred gehou word. So is daar byvoorbeeld 
in 1980 'n aanvang gemaak met 'n program van organisatoriese rasionalisering (Suid-Afrika 
(Republiek), Jaarverslag van die Kommissie vir Administrasie, 1981:12). In 1981 is 
voortgegaan met die uitbouing van groter bestuurselfstandigheid van staatsdepartemente (Suid- 
Afrika (Republiek), Jaarverslag van die Kommissie vir Administrasie, 1982:22). Voorts is in 
1983 klem ge!ê op die implementering van 'n stelsel van beroepsdifferensiasie (Suid-Afrika 
(Republiek), Jaarverslag van die Kommissie vir Administrasie, 1991:18).

Buiten voorgenoemde pogings wat in die verlede in die openbare sektor aangewend is om met 
veranderinge tred te hou, is daar in 1986 'n Totale Plan vir Gehalte- en 
Produktiwiteitsbevordering by verskeie staatsdepartemente geïmplementeer. Voorgenoemde 
Totale Plan is daarop gerig om 'n kleiner en doeltreffender staatsdiens daar te stel om 
sodoende kostes te beperk asook om gehalte dienste aan die samelewing te lewer. Die 
owerheidsinstelling waarby die ondersoek gedoen is, is uitgesonder as een van die instellings 
waarby die Totale Plan geïmplementeer moes word. Kleingroepaktiwiteite is as een van die 
tegnieke uitgesonder om sedert 1987 saam met die Totale Plan in werking gestel te word 
(Suid-Afrika (Republiek), Kommissie vir Administrasie, Totale Plan vir Gehalte- en 
Produktiwiteitsbevorderinghandleiding, ongedateerd, ongenommerd; Victor, April 1988:28). 
In hierdie artikel word gepoog om die invloed van kleingroepaktiwiteite op die houdings van 
personeel van 'n bepaalde owerheidsinstelling vas te stel. Kleingroepaktiwiteite vir die doel 
van hierdie artikel bestaan uit ’n klein groepie personeellede (hoogstens 10), verrig soortgelyke 
werk, is in dieselfde afdeling werksaam, vergader gereeld op 'n vrywillige grondslag tydens 
werkure en word opgelei in tegnieke wat daarop gemik is om werkprobleme te identifiseer, te 
ontleed en op te los (Ingle, 1982:16; Rorich, 1990:9)

2. BELANGRIKHEID VAN NAVORSING OOR KLEINGROEPAKTIWITEITE

Reeds so ver terag as 1986 het die Vereniging van Dosente in Publieke Administrasie opdrag 
gegee dat 'n ondersoekgroep die behoeftes en verwagtings oor navorsing in Publieke 
Administrasie so wyd moontlik bepaal. In die ondersoek het dit duidelik na vore gekom dat 
navorsing oor kleingroepe as noodsaaklik of baie belangrik en baie dringend beskou kan 
word (Hanekom, 1986:136). Vervolgens het die Presidentsraad se Komitee vir Ekonomiese 
Aangeleenthede bevind dat kleingroepaktiwiteite geskik is vir die Suid-Afrikaanse 
omstandighede en dat dit as 'n wyse van deelnemende bestuur aangewend behoort te word om 
onder meet personeelmotivering te bewerkstellig ten einde produktiwiteit te bevorder 
(Suid-Afrika (Republiek) Presidentsraadverslag, 1989:182-193).
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Verder is die Kommissie vir Administrasie van oordeel dat daar nog weinig wetenskaplike 
navorsing oor die invloed van deelname aan kleingroepaktiwiteite gedoen is (Suid-Afrika 
(Republiek), Kommissie vir Administrasie, Kleingroepaktiwiteitehandleiding, 
ongedateerd: 13). Samevattend kan dus gestel word dat daar nie twyfel bestaan oor die 
noodsaaklikheid van navorsing oor kleingroepaktiwiteite nie, en dat inligting oor meer 
spesifiek die invloed wat kleingroepaktiwiteite op die houdings van personeel in die openbare 
sektor het, as onontbeerlik beskou kan word.

3. PROBLEEMSTELLLNG VIR DEE NAVORSING

Skrywer van hierdie artikel het empirics vasgestel dat nog geen navorsing oor meer spesifiek 
die invloed wat kleingroepaktiwiteite by die betrokke owerheidsinstelling op 
organisasieverwante aangeleenthede soos werktevredenheid (personeel se houdings teenoor 
hulle werk), houding teenoor die instelling en houding teenoor die bestuur van die instelling 
het, gedoen is nie. Gevolglik kan 'n  probleemstelling vir die doel van dié navorsing soos volg 
geformuleer word, naamlik dat daar nie bewyse by hierdie owerheidsinstelling bestaan, dat die 
kleingroepaktiwiteiteprogram wat by die instelling in werking gestel is, werktevredenheid 
onder personeellede bevorder het nie, of die houdings van personeel teenoor die instelling en 
bestuur (dit wil sê, junior bestuurders, middelbestuurders en topbestuurders - met ander 
woorde diegene wie met die bestuurstaak gemoeid is) van die instelling, positief beïnvloed het 
nie.

4. DOELWIT MET DIE NAVORSING

Die volgende doelwitte word vir hierdie navorsing gestel, naamlik om vas te stel of die 
inwerkingstelling van kleingroepaktiwiteite by die onderhawige owerheidsinstelling:

♦ Bevorderlik vir die werktevredenheid van personeellede is (dit wil sê 'n  positiewe 
invloed op die houdings van personeel teenoor hul werk het).

♦  'n Positiewe invloed op die houdings van personeellede teenoor die instelling het.

♦  ’n Positiewe invloed op die houdings van personeellede teenoor die bestuur van die 
instelling het.

Met werktevredenheid word bedoel die mate waartoe personeellede met hulle werk tevrede is.
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Dié ondersoek is dus daarop gerig om te bepaal of personeellede 'n positiewe houding teenoor 
hulle werk openbaar. Houding teenoor die instelling kan omskryf word as die houding wat 
personeellede teenoor die ter saaklike instelling ontwikkel na aanleiding van bepaalde faktore. 
Die personeellede se houding teenoor die bestuur van die besondere instelling kan beskryf 
word as die houding wat personeellede jeens bestuurders ontwikkel (Meyer, 1989:104).

5. HIPOTESESTELLING VIR DEE NAVORSING
!

Hipotesestelling impliseer 'n voorlopige aanname wat moontlik as 'n verklaring vir die 
oplossing van ’n bepaalde probleem kan dien. Wat egter belangrik is om te onthou, is dat die 
geformuleerde hipotese nog geensins as die oplossing beskou kan word nie omdat dit nog nie 
empiries gefundeer is nie. Die hipotese moet nog as waar of onwaar bewys word (Du Toit, 
1979:14; Smit, 1985:19). Die volgende hipoteses is vanuit bogenoemde doelwitte vir die doel 
van hierdie navorsing geformuleer, naamlik dat kleingroepdeelname bevorderlik is vir:

♦  Werktevredenheid by personeellede (met ander woorde om positiewe houdings teenoor 
hulle werk te kweek).

♦  Die positiewe houdings van personeellede teenoor die betrokke instelling.

♦ Die positiewe houdings van personeellede teenoor die bestuur van die betrokke 
instelling.

Dit moet uitdruklik beklemtoon word dat hierdie navorsing spesifiek daarop gerig is om 
voormelde hipoteses as waar of onwaar by die instelling onder bespreking te bewys. Ander 
aspekte (soos byvoorbeeld waarom die hipoteses waar of onwaar mag wees) van 
kleingroepaktiwiteite is noodwendig van die navorsing uitgesluit. Die navorsing is dus daarop 
gerig om empiriese gegewens oor die sukses van die kleingroepaktiwiteiteprogram by die 
owerheidsinstelling waar die navorsing gedoen is, beskikbaar te stel. Ander aspekte wat uit dié 
navorsing mag voortspruit, sal dus 'n eiesoortige langtermyn empiriese studie verg.

6. METODE VAN NAVORSING

Daar is van 'n empiriese ondersoek gebruik gemaak om die hipoteses wat hiervoor gestel is as 
waar of onwaar te bewys. Die empiriese ondersoek word gebruik om te bepaal of 
kleingroepaktiwiteite by die besondere owerheidsinstelling bevorderlik is vir die
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werkíevredenheid van personeellede (met ander woorde of kleingroepaktiwiteite hulle houdings 
positief teenoor hulle werk beïnvloed), bevorderlik vir die positiewe houdings van 
personeellede teenoor die instelling is en bevorderlik vir die positiewe houdings van 
personeellede teenoor die bestuur van die instelling is.

Wat die empiriese ondersoek verder betref, is daar op die nameting kontrolegroep ontwerp 
besluit (Leedy, 1989:217). Die nameting kontrolegroep ontwerp is gekies omdat daar nie 
voormeting op die kleingroepaktiwiteiteprogram by die betrokke owerheidsinstelling gedoen 
kan word nie, aangesien kleingroepaktiwiteite by dié instelling reeds in 1987 in werking gestel 
is, en hierdie navorsing in 1991 ’n aanvang geneem het. Sover vasgestel kan word, is geen 
voormeting in dié owerheidsinstelling gedoen voor die instelling van kleingroepaktiwiteite nie.

7. METODE VAN DATA-INSAMELING

Vir die doel van dié navorsing is op die gebruik van 'n gestruktureerde vraelys besluit omdat 
dit onder andere die volgende voordele inhou:

(a) Inligting kan op dié manier van 'n groot teikenpopulasie verkry word.
(b) Dit is 'n goedkoop manier van data-insameling en is tydbesparend.
(c) Dit impliseer 'n  hoë mate van anonimiteit (Smit, 1985:168).

Alhoewel dit voordelig is om gestruktureerde vraelyste vir data-insameling te gebruik, kan die 
lae persentasie terugsendings wat algemeen ervaar word, nie weggeredeneer word nie (Smit, 
1985:168). Ten einde voorgenoemde knelpunt te oorkom, het die bestuur van die onderhawige 
owerheidsinstelling ingewillig dat die vraelys wat met hierdie navorsing gebruik word onder 'n 
dekkingsbrief uitgestuur word waarin aangetoon is dat dié navorsing die instelling se steun 
geniet. Voorts dien ook gemeld te word dat 'n spesiale nota aan die respondente gerig is om 
die vertroulikheid van die navorsing te beklemtoon. In die gevalle waar terugvoering nie 
verkry is nie, is opvolgtelefoonoproepe gedoen. Voormelde reelings het meegebring dat ’n 
relatief hoë responsiekoers (72%) verkry is wat die toepaslikheid, geldigheid en betroubaarheid 
van data verhoog het. Volgens Robinson (1969:138) is 'n aanvaarbare responsiekoers 30%. 
Hieronder volg 'n uiteensetting van die verskillende afdelings van die vraelys wat gebruik is.

7.1 Biografiese besonderhede

Nadat die teikenpopulasie bestudeer is, is op die volgende biografiese besonderhede besluit:
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(a) Ouderdom.

(b) Geslag.
(c) Taal.
(d) Opvoedkundige vlak.
(e) Diensjare.

<f> Rang.

(g) Direktoraat/Subdirektoraat.

Alle moontlike antwoorde op bogenoemde biografiese besonderhede is gekodifíseer en in ’n 
biografíese afdeling van die vraelys vervat wat saam met die ander afdelings verwerk is.

7.2 Werktevredenheid

Ten einde die mate van werktevredenheid van die teikenpopulasie by die betrokke 
owerheidsinstelling te meet, is van die Brayfield-Rothe-vraelys gebruik gemaak. Dit is ’n 
18-iteraskaal met vyf-punt responsiemoontlikhede wat beteken dat tellings van 18 tot 90 kan 
wissel. Die betroubaarheid van die Brayfield-Rothe-vraelys is reeds in die praktyk getoets wat 
dit geskik maak om ook vir hierdie navorsing te benut (Cook, Hepworth, Wall & Warr, 
1981:16-19).

7.3 Houding van personeel teenoor die instelling

Personeel se houdings teenoor die owerheidsinstelling waar die navorsing van stapel gestuur is, 
is gemeet na aanleiding van bepalende faktore soos deur Smith se "Index of Organizational 
Reactions (Company identification)"-vraelys voorgestel. Hierdie vraelys is 'n vyf-item skaal 
met vyf-punt responsie moontlikhede wat impliseer dat tellings van 5 tot 25 kan wissel. Die 
rede vir die keuse van hierdie vraelys is omdat die vraelys se betroubaarheid reeds in die 
praktyk as geskik bewys is (Cook et at., 1981:39-43).

7.4 Houding van personeel teenoor die bestuur van die instelling

Houding van personeel teenoor die bestuur van die instelling ter sprake, is gegrond op 
bestuurders (dit wil se junior bestuurders, middelbestuurders en topbestuurders) se optrede 
ooreenkomstig bepalende faktore soos deur 'n verdere subskaal van Smith se "Index of 
Organizational Reactions (Supervision)". In hierdie vraelys word daar van 'n ses-item skaal 
met vyipunt responsie moontlikhede gebruik gemaak wat daarop neerkom dat tellings van 6 tot 
30 kan wissel. Die "Index of Organizational Reactions (Supervision)"vraelys is gekies omdat
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dit 'n hoë graad van betroubaarheid het wat aanvaarbaar vir doeleindes van dié ondersoek is 
(Cook etaL, 1981:39-43).

8. STEEKPROEFTREKKING VIR DIE NAVORSING

Twee groepe respondente is vir dié navorsing gebniik. Groep A wat uit 30 kleingroeplede 
bestaan, het die eksperimenteie groep uitgemaak en groep B wat uit 30 nie-kleingroeplede 
bestaan, het die kontrolegroep uitgemaak (die terme "eksperimenteie groep" en 
"kontrolegroep" word hieronder verkiaar). Die totale teikenpopulasie vir die eksperimenteie 
groep en kontrolegroep is dus 60 persone.

Wanneer die eksperimenteie metode by navorsing gevolg word, is dit gebruik om twee 
navorsingsgroepe te benut, naamlik die eksperimenteie groep en die kontrolegroep. Die 
eksperimenteie groep in die geval van hierdie navorsing is die verskillende personeellede wie 
in kleingroepe funksioneer wat evalueer word. Daarteenoor bestaan die kontrolegroep uit 'n 
groep personeellede wie nie aan kleingroepaktiwiteite deelneem nie en min of meer van 
dieselfde geslag, ouderdom, diensjare en rang as die eksperimenteie groep is. Dit is 
noodsaaklik dat bepaalde biografiese besonderhede van die eksperimenteie groep en 
kontrolegroep ooreenstem sodat resultate op 'n gekontroleerde wyse vergelyk kan word 
(Cumming, 1984:85; Kroon, 1987:45; Leedy, 1989:223; Marais &Mouton, 1991:95).

9. METODE VAN DATA-ONTLEDING

Daar is op die t-toets vir hierdie navorsing besluit omdat die data wat ingesamel is in 
frekwensies voorkom en dié toets ideaal daarvoor geskik is. Wanneer daar van die t-toets 
gebruik gemaak word, word data gewoonlik in ’n frekwensietabel geplaas om dit sodoende te 
tabuleer. Dit het tot gevolg dat data wat vanaf die eksperimenteie groep en kontrolegroep 
verkiy word op ’n sigbare wyse onderskei kan word en deur middel van die t-toets statistics op 
'n eksakte wyse vasgestel word of daar verskille tussen die twee stelle data voorkom (Downie 
& Heath, 1983:250-251; Mulder, 1989:144; Tuckman, 1978:254-256).

Die t-toets is verder meer geskik waar twee stelle nie-verwante gegewens geneem word en die 
rekenkundige gemiddelde daarvan bereken word. Met die t-toets kan die beduidendheid van 
die verskille tussen gemiddeldes van verskillende steekproewe nagegaan word (Smit, 
1985:218). Deur die beduidendheid van verskille tussen die eksperimenteie groep en die 
kontrolegroep te oorweeg, kan 'n raming van die graad van waarskynlikheid van die
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bevindings verkry word. Dit impliseer dat wanneer met die t-toets gevind word dat die (p) - 
waarde (graad van waarskynlikheid) kleiner of gelyk is ( < )  aan 0.0500 daar met 95% 
sekerheid aanvaar kan word dat daar beduidende verskille tussen die eksperimentele groep en 
kontrolegroep is (Tuckman, 1978:249-250).

Die t-toets kan nie bepaal of diegene wie aan kleingroepaktiwiteite deelneem meer 
werktevredenheid (dit wil sê meer positief ingestel is teenoor hulle werk) ervaar, meer positief 
teenoor die betrokke owerheidsinstelling is en meer positief teenoor die bestuur van die 
onderhawige owerheidsinstelling is, as diegene wie nie aan kleingroepaktiwiteite,deelneem nie. 
Daarom word daar ook van 'n frekwensietoets in hierdie navorsing gebruik gemaak om data 
persentasiegewys van mekaar te onderskei. Sodoende kan daar op ’n eksakte wyse bepaal word 
of die responsies van die eksperimentele groep meer positief of negatief as die responsies van 
die kontrolegroep is (Statistical Analysis System Institute, 1990:851-888).

10. ONTLEDING EN INTERPRET AS IE VAN RESULTATE

Alvorens die data wat met die vraelys verkry is, beskryf word, word die belangrikste 
biografiese besonderhede ten opsigte van die respondente wat die vraelys voltooi het, gegee. 
Dit is noodsaaklik dat biografiese besonderhede, soos onder andere ouderdom en geslag, in 
aanmerking geneem behoort te word in die ontleding en interpretasie van data. Hieruit kan 
afgelei word dat die resultate wat met 'n empiriese ondersoek na vore gekom het nie losstaande 
van biografiese besonderhede gesien behoort te word nie.

10.1 Biografiese besonderhede

Die meeste van die respondente (50%) in die eksperimentele groep is tussen 21 en 30 jaar oud, 
terwyl die meeste van die respondente (47,8%) in die kontrolegroep ook tussen 21 en 30 jaar 
is. Dit toon dat dit meestal jonger personeellede is wat aan kleingroepaktiwiteite by die 
betrokke owerheidsinstelling deelneem.

In die eksperimentele groep is 20% van die respondente manlik terwyl 80% vroulik is. 
Daarenteen bestaan die kontrolegroep uit 26,1% manlike respondente en 73,9% vroulike 
respondente. Dit beteken dat dit oorwegend vroulike personeellede is wat aan 
kleingroepaktiwiteite by hierdie owerheidsinsLelling deelneem. Die redes vir deelname van 
oorwegend vroulike personeellede aan kleingroepaktiwiteite val nie binne die terrein van 
hierdie navorsing nie en word gevolglik nie ontleed nie. 'n Waarskuwing moet egter in hierdie 
verband gerig word aangesien deelname van oorwegend vroulike personeellede 'n bepalende
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invloed op die kleingroepaktiwiteiteprogram by hierdie owerheidsinstelling kan hê.

A1 die respondente in die eksperimentele groep en kontrolegroep se voertaal in die kantoor is 
Afrikaans. Daar bestaan egter geen bewyse dat voertaal enige invloed op die resultate van 
navorsing het nie. Gevolglik word dié aangeleentheid nie verder ontleed nie.

Die opvoedkuridige vlak en kategorieë diensjare van die respondente word onderskeidelik in 
tabel 1 en tabel 2 uiteengesit. Die meeste van die respondente in die eksperimentele groep 
(55%) en die meeste van die respondente in die kontrolegroep (52,2%) beskik onderskeidelik 
oor 'n standerd 10 kwalifikasie. Uit tabel 1 sal ook opgemerk word dat van die laags- 
gekwalifiseerde tot die hoogs-gekwalifiseerde personeellede aan kleingroepaktiwiteite 
deelneem. Dit volg dus dat die opvoedkundige vlak van die respondente gedifferensieerd daar 
uitsien. Verder meer het 55% van die respondente in die eksperimentele groep verklaar dat 
hulle tussen 1-9 diensjare het, terwyl 52,2% van die respondente in die kontrolegroep verklaar 
het dat hulle oor 1-9 diensjare beskik (kyk tabel 2). Voormelde statistieke impliseer dat 'n 
relatief groot gedeelte van die kleingroeplede nie lank by hierdie owerheidsinstelling werksaam 
is nie. Omdat kleingroepaktiwiteite hoofsaaklik op die onderste hierargiese vlakke 
personeellede van die instelling gerig is, volg dit logies dat personeel met 1-9 diensjare meer 
by kleingroepe betrokke sal wees.

Vanweë die feit dat kleingroeplede se opvoedkundige vlak gedifferensieerd van aard is en dat 
'n relatief groot gedeelte van die kleingroeplede nie lank by dié owerheidsinstelling werksaam 
is nie, is dit noodsaaklik dat aandag veral aan die opleidingsmetodiek van die 
kleingroepaktiwiteiteprogram gegee word. Alhoewel dit nie die doel van hierdie ondersoek is 
om die owerheidsinstelling se opleidingsmetodes vir kleingroepaktiwiteite te evalueer nie, is dit 
belangrik om daarop te let dat spesiale aandag aan die opleiding van kleingroeplede gegee 
word.

TABEL 1:
OPVOEDKUNDIGE VLAK VAN DIE RESPONDENTE

Kwalifikasie EfcspcrimenteEc groep (%) Kontrolegroep ($V

Standerd 8 of laer 20 13,0
Standerd 10 55 52,2
Technikon/Kollege 15 21,7
Universitcitsgraad 5 13,0
Nagraads 5 0,1

Totaal 100 100,0
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TABEL 2:

KATEGORIE DIENSJARE VAN EKSPERIMENTELE GROEP EN 
KONTROLEGROEP

Diensjare Efcsperimenteie groep {%) Kontrolegroep (%}

Minder as 12 maande Geen Geen
1-9 55 52,2
10-19 25 26,1
20-29 15 8,7
Meer as 30 5 13,0

Totaal 100 100,0

Respondente wie aan die ondersoek deelgeneem het, word oor 'n wye spektrum van range 
verteenwoordig. Range wat aan die ondersoek deelgeneem het, sluit onder meer in tiksters, 
registrasieklerke en administrasieklerke.

Die meerderheid van die respondente (35%) in die eksperimentele groep is in 'n bepaaide 
direktoraat by die betrokke owerheidsinstelling werksaam. Dit het tot gevolg gehad dat die 
meeste van die kontrolegroep se respondente ook uit gemelde direktoraat saamgestel moes 
word (30,4%). Die beperking van die meeste respondente tot ’n bepaaide direktoraat het 
verseker dat verbandhoudende responsies verkry word.

Vervolgens word die resultate toegelig wat met die empiriese ondersoek verkry is. Daar moet 
beklemtoon word dat slegs resultate wat met die gestelde hipoteses verband hou, naamlik dat 
kleingroepdeelname bevorderlik vir werktevredenheid by personeellede is (met ander woorde 
om positiewe houdings teenoor hulle werk te kweek), bevorderlik vir die positiewe houdings 
van personeellede teenoor die betrokke owerheidsinstelling is en bevorderlik vir die positiewe 
houdings van personeellede teenoor die bestuur van die betrokke owerheidsinstelling is, vir die 
doel van hierdie navorsing bespreek word. Interpretasie van die hieropvolgende rubrieke sal 
met ander woorde daarop wys of die houdings van personeel by die ter saaklike 
owerheidsinstelling positief of negatief deur kleingroepaktiwiteite beïnvloed is.

10.2 Werktevredenheid

In die afdeling van die vraelys wat op werktevredenheid betrekking het, is daar 18 vrae (te 
wete vrae 2.1 tot 2.18) aan lede van die eksperimentele groep en kontrolegroep gestel om op te 
reageer. Van die vrae in die vraelys wat daarop gerig is om personeellede se werktevredenheid
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vas te stel, is onder meer die volgende:

❖ my werk is soos 'n stokperdjie vir my;
❖ my werk is gewoonlik interessant genoeg sodat dit my daarvan weerhou om verveeld te 

raak;
❖ dit wil yir my voorkom asof my medewerkers meer belangstelling in hul werk as ek 

toon;
❖ ek beskou my werk as onaangenaam; en
❖ ek geniet my werk meer as my vrye tyd.

Uit bogemelde vrae sal daar opgemerk word dat sommige van die vrae positief gestel is en 
ander vrae weer negatief gestel is - dit is vir kontroledoeleindes gedoen. Vir die verskillende 
vrae is vyf items ingesluit vir die respondente om op te reageer naamlik, stem sterk saam, 
stem saam, onseker, verskil en verskil sterk. Die positief geformuleerde vrae is vrae 2.1, 
2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15 en 2.17. Die ander vrae, te wete vrae 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 
2.10, 2.11, 2.14, 2.16 en2.18 is dus negatief gestel.

'n Ontleding van die resultate van die eksperimenteie groep en kontrolegroep toon aan dat daar 
slegs ten opsigte van vraag 2.7, ek voel tevrede met my huidige werk, en vraag 2.9, ek is op 
die oomblik tevrede met my werk, statistics beduidende verskille tussen die twee 
responsiegroepe is. Die graad van waarskynlikheid met be trekking tot vraag 2.7 is pCE)1 = 
0,0460 en p(K)2=  0,0368 en vraag 2.9 is p(E) = 0,0355 en p(K) =  0,0254. Omdat 
voorgenoemde ;yfers c (kleiner as) 0,0500 is beteken dit dat met betrekking tot vraag 2.7 en 
vraag 2.9 daar met 95% sekerheid aanvaar kan word, dat wat werktevredenheid betref, 'n 
beduidende verskil tussen die responsies van die eksperimenteie groep en kontrolegroep is. 
Wat interessant is, is dat die meerderheid respondente in die kontrolegroep (65% ten opsigte 
van vraag 2.7 en 70% ten opsigte van vraag 2.9) verklaar het dat hulle tevrede met hulle 
huidige werk is. Hierteenoor is daar persentasiegewys vasgestel (naamlik 55% ten opsigte van 
vraag 2.7 en 45% ten opsigte van vraag 2.9) dat minder respondente in die eksperimenteie 
groep met hulle huidige werk tevrede is.

Daar kan dus afgelei word dat lede van die kontrolegroep in bepaalde gevalle meer 
werktevredenheid as lede van die eksperimenteie groep ervaar. Voormelde verskynsel is 
kommerwekkend en is dit noodsaaklik dat hiervan kennis geneem word omdat dit teenstrydig 
met die eerste gestelde hipotese is, naamlik dat kleingroepdeelname bevorderlik vir

1 (E) = Eksperimenteie groep.

2 (K) = Kontrolegroep.
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w e r k t e v r e d e n h e i d  by p erson ee lled e  is. Soos reeds hiervoor gemeld, is daar in die vraelys oor 
w e r k t e v r e d e n h e i d  ook vrae wat negatief gestel was. Vervolgens 'n ontleding en interpretasie 
van die resultate van die negatief gestelde vrae.

Ten opsigte van die negatief geformuleerde vrae, is daar by vraag 2.18 (te wete, ek is 
teleurgesteld dat ek my huidige werk aanvaar het) statistics beduidende verskille tussen die 
responsies van die eksperimentele groep en kontrolegroep verkry. Daar is bevind dat die graad 
van waarskynlikheid ten opsigte van vraag 2.18 is p(E) =  0,0410 en p (K) =f 0,0328. 
Aangesien beide voormelde syfers <  (kleiner as) 0,0500 is impliseer dit dat daar met 95% 
sekerheid aanvaar kan word dat daar beduidende verskille tussen die eksperimentele groep en 
kontrolegroep ten opsigte van werktevredenheid by vraag 2.18 bestaan. Voorts het 57% van 
die respondente in die kontrolegroep (teenoor 35% respondente in die eksperimentele groep) 
verklaar dat hulle sterk verskil met die stelling of hulle teleurgesteld is dat hulle hul huidige 
werk aanvaar het. Dit wys daarop dat lede van die kontrolegroep ten opsigte van vraag 2.18 
minder teleurgesteld in hul huidige werk as lede van die eksperimentele groep is.

Die afleiding kan dus gemaak word dat ook ten opsigte van die negatief geformuleerde vrae 
lede van die kontrolegroep in sommige opsigte (ten opsigte van vraag 2.18) minder 
teleurgesteld in hul werk as lede van die eksperimentele groep is. Hierdie bevinding is ook nie 
in ooreenstemming met die eerste hipotese, te wete dat deelname aan kleingroepaktiwiteite 
bevorderlik vir werktevredenheid by personeellede is nie. Uit die resultate van die positief 
geformuleerde vrae en die negatief geformuleerde vrae kan die aanname gemaak word dat 
kleingroeplede by die owerheidsinstelling waar die navorsing gedoen is, bepaalde 
omstandighede ervaar wat hulle houdings negatief teenoor hulle werk beinvloed. Alhoewel die 
vraelys in totaliteit aan kleingroepaktiwiteite gekoppel was, moet uitdruklik daarop gewys 
word dat ander faktore (buiten deelname aan kleingroepaktiwiteite) ook kan veroorsaak dat 'n 
personeellid nie tevrede is met sy of baar werk nie. Omdat hierdie navorsing spesifiek op 
kleingroepaktiwiteite gerig is, is dit belangrik dat vasgestel word waiter faktore (die frekwensie 
en intensiteit daarvan) kleingroeplede negatief teenoor hulle werk beinvloed, want dit kan 
bepalend wees vir die sukses van die kleingroepaktiwiteiteprogram by hierdie 
owerheidsinstelling. Dié aangeleentheid behoort met afsonderlike navorsing opgevolg te word 
(kyk afdeling 11).

Opsommend kan verder beweer word dat deelname aan kleingroepaktiwiteite by die spesifieke 
owerheidsinstelling nie noodwendig meer werktevredenheid by kleingroeplede teweegbring 
nie. Voorgenoemde verskynsel impliseer dat die eerste hipotese, naamlik dat 
kleingroepdeelname bevorderlik vir die werktevredenheid (te wete om positiewe houdings 
teenoor hulle werk te kweek) van personeellede is, nie waar is nie en as sodanig vir die doel
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van hierdie navorsing nie aanvaar kan word nie.

10.3 Houding van personeel teenoor die instelling

In die afdeling van die vraelys wat oor die houdings van personeel teenoor die instelling 
handel, is vyf vrae (te wete vrae 3.1 tot 3.5) aan die respondente gestel. Dit hou verband met 
die houding wat personeel in die praktyk teenoor die betrokke owerheidsinstelling ervaar. Van 
die vrae (met items) wat aan die respondente gestel is om op te reageer, kan soos volg 
saamgevat word.

(a) Daar is iets omtrent die werk wat ek vir die instelling doen wat my:

» in 'n hoë mate aanspoor om my beste te lewer;
* beslis aanspoor om my beste te lewer;
■ effens aanspoor om my beste te lewer;
» ontmoedig om my beste te lewer; en
■ beslis ontmoedig om my beste te lewer.

(b) Vanweë my ervaring is ek van mening dat die instelling waarskynlik sy werkers:

H sleg behandel;
0 effens sleg behandel;
*> taamlik goed behandel;
H heeltemal goed behandel; en
® uiters goed behandel.

Die resultate van voormelde afdeling van die vraelys toon aan dat daar statistics slegs ten 
opsigte van vraag 3.4 'n beduidende verskil tussen die responsies van die eksperimentele groep 
en kontrolegroep verkry is. Die berekende grade van waarskynlikheid vir voormelde vraag is 
onderskeidelik p (E) = 0,0500 vir die eksperimentele groep en p (K) =  0,0500 vir die 
kontrolegroep. Dit beteken dat daar met 95% sekerheid aanvaar kan word dat daar beduidende 
verskille tussen die eksperimentele groep en kontrolegroep ten opsigte van vraag 3.4 is 
aangesien beide voormelde syfers <  (kleiner as of gelyk aan) 0,0500 is. Boonop het 22% lede 
in die kontrolegroep teenoor 5% lede in die eksperimentele groep aangedui dat hulle die 
instelling as 'n uitstekende goeie instelling beskou om voor te werk. Hieruit kan afgelei word 
dat lede van die kontrolegroep, ten opsigte van vraag 3.4, 'n meer positiewe houding teenoor 
die betrokke owerheidsinstelling openbaar as lede van die eksperimentele groep.
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Die feit dat lede van die kontrolegroep (dit wil sê nie-kleingroeplede) in sommige opsigte meer 
positief teenoor die instelling ingestel is as lede van die eksperimenteie groep, is 'n aanduiding 
dat daar aspekte by die kleingroepaktiwiteiteprogram is wat personeel negatief teenoor die 
instelling bei'nvloed. Dit is inderdaad duidelik dat bogemelde bevindinge ook nie met die 
tweede hipotese, naamlik dat kleingroepdeelname bevorderlik vir die positiewe houdings van 
personeellede teenoor die instelling is, ooreenstem nie. Daarom is dit belangrik dat bepaal 
word op welke wyse kleingroeplede negatief ingestel raak teenoor die instelling - ook ’n 
aangeleentheid wat met 'n afsonderlike ondersoek opgevolg behoort te word (kyk afdeling 11).

Indien voorgemelde bevindinge saamgevat word, kan beweer word dat die tweede hipotese, 
naamlik dat kleingroepdeelname bevorderlik vir positiewe houdings van personeellede teenoor 
die instelling is, nie waar is nie. Gevolglik kan die tweede hipotese ook nie vir die doel van 
hierdie navorsing aanvaar word nie.

10.4 Houding van personeel teenoor die bestuur van die instelling

Ten opsigte van die afdeling in die vraelys oor die houding van personeel teenoor die bestuur 
van die instelling, is ses vrae gestel. Vrae (met items) wat aan respondente gestel was, lui 
onder andere soos volg:

(a) Het u al ooit die gevoel gekry dat u beter af sou gewees het onder 'n ander bestuurder of
toesighouer:

8 ek voel altyd so daaroor;
® ek voel dikwels so daaroor;
B ek voel af en toe so daaroor;
a ek voel selde so daaroor; en
B ek voel nooit so daaroor nie.

(b) Hoe ervaar u die bestuur/toesighouding wat u ontvang:

a ek is uiters tevrede;
8 ek is besonder tevrede;
B ek is siegs redelik tevrede;
B ek is effens ontevrede; en
B ek is baie ontevrede.

By elke vraag in hierdie afdeling van die vraelys is statistics bevind dat daar ’n beduidende
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verskil tussen die responsies van die eksperimentele groep en kontrolegroep is. Die berekende 
grade van waarskynlikheid ten opsigte van vraag 4.1 is p (E) = 0,0026 en p (K) = 0,0022; 
vraag 4.2 is p (E) =  0,0104 en p (K) =  0,0097; vraag 4.3 is p (E) = 0,0123 en p (K) -  
0,0120; vraag 4.4 is p (E) = 0,0258 enp  (K) = 0,0252; vraag 4.5 is p (E) = 0,0028 en p (K) 
= 0,0017 en vraag 4.6 is p (E) = 0,0184 en p (K) =  0,0164. Voormelde (p)waardes (grade 
van waarskynlikheid) is almal <  (kleiner as) 0,05(X) wat daarop dui dat daar met 95% 
sekerheid aanvaar kan word dat daar beduidende verskille tussen die eksperimentele groep en 
kontrolegroep se responsies is.

Daar is ook persentasiegewys vasgestel dat die meerderheid van die respondente in die 
kontrolegroep verklaar het dat hulle meer positief teenoor die bestuur van die instelling is as 
lede van die eksperimentele groep. Die resultate van die ses vrae toon dat 48% van die lede in 
die kontrolegroep ten opsigte van vraag 4.1 nooit die gevoel gekry het dat hulle beter af sou 
gewees het onder 'n  ander bestuurder nie teenoor 30% in die eksperimentele groep wat 
aangedui het dat hulle voel af en toe so daaroor. Verder het 39% van die lede in die 
kontrolegroep aangetoon dat hulle met betrekking tot vraag 4.2 uiters tevrede is op die wyse 
waarop hulle die bestuur in die instelling ervaar teenoor slegs 35% in die eksperimentele groep 
wat redelik tevrede met die bestuur van die instelling is.

Ten opsigte van vraag 4.3 het 30% van die lede in die kontrolegroep die mening gehuldig dat 
die manier waardeur hulle deur bestuurders behandel word 'n baie gunstige uitwerking met 
betrekking tot hul oorhoofse houding teenoor die werk het, teenoor 35 % in die eksperimentele 
groep wat aangestip het dat dit geen uitwerking het nie. So was 57% van die lede in die 
kontrolegroep ten opsigte van vraag 4.4 van mening dat die bestuurders by die betrokke 
owerheidsinstelling in 'n  uiters groot mate 'n bydrae tot die sukses van die instelling lewer 
teenoor 60% in die eksperimentele groep wat dit as 'n redelike groot mate beskou het.

Wat betref vraag 4.5 het 52% van die respondente in die kontrolegroep saamgestem dat hulle 
bestuurders oor baie meer goeie eienskappe as slegte eienskappe beskik teenoor 45% in die 
eksperimentele groep wat aangedui het dat hulle bestuurders meer goeie eienskappe as slegte 
eienskappe het. Wat vraag 4.6 betref, was 48% van die lede in die kontrolegroep van oordeel 
dat die bestuur in die instelling hulle grootliks aanspoor om ekstra pogings in te sit, terwyl 
slegs 30% in die eksperimentele groep die mening gehuldig het dat dit weinig uitwerking op 
hulle gehad het.

Omdat die grade van waarskynlikheid (p - waardes) by vrae 4.1 tot 4.6 ten opsigte van die 
kontrolegroep kleiner is ( < )  as dié van die eksperimentele groep, en die kontrolegroep 
persentasiegewys by al die vrae aangetoon het dat hulle meer positief as die eksperimentele
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groep is, beteken dit dat lede van die kontrolegroep (met ander woorde nie-kleingroeplede) 
meer positief teenoor die bestuur van die instelling as lede van die eksperimentele groep (dit 
wil sê kleingroeplede) ingestel is.

Dit blyk dus uit die resultate soos hiervoor gemeld, dat die derde hipotese, naamlik dat 
kleingroepdeelname bevorderlik vir die positiewe houdings van personeellede teenoor die 
bestuur van die instelling is, as onwaar vir die doel van hierdie navorsing aanvaar moet word. 
Die feit dat kleingroeplede meer negatief ingestel is teenoor die bestuur van die betrokke 
owerheidsinstelling, as nie-kleingroeplede, wys daarop dat bepaaide onderliggende redes mag 
bestaan vir die negatiewe houdings - dié aangeleentheid behoort met afsonderlike navorsing 
opgevolg te word (kyk afdeling 11). Die resultate van die empiriese navorsing is 
kommerwekkend en laat die vraag ontstaan, of die pogmgs van die bestuur van die instelling, 
om van kleingroepaktiwiteite 'n sukses te maak, toepaslik is. Dit is duidelik dat kleingroeplede 
negatief teenoor die bestuur van die instelling is.

11. GEVOLGTREKKING

Na aanleiding van die bevindings van hierdie navorsing word die volgende voorstelle rakende 
kleingroepaktiwiteite vir verdere akademiesgerigte navorsing voorgehou, te wete ’n ondersoek 
van kleingroepaktiwiteite by die betrokke owerheidsinstelling om:

(a) Vas te stel watter faktore kleingroeplede in bepaaide opsigte negatief teenoor hulle werk 
maak.

(b) Te bepaal watter aspekte kleingroeplede in sommige opsigte negatief teenoor die 
instelling maak.

. (c) Uit te vind wat kleingroeplede negatief teenoor die bestuur van die instelling maak.

Benewens die voorgenoemde navorsing word voorgestel dat akademiesgerigte navorsing ten 
opsigte van kleingroepaktiwiteite in die openbare sektor ook oor die volgende gedoen word:

(a) ’n Vergelykende studie van kleingroepaktiwiteite tussen verskillende openbare instellings 
(soos byvoorbeeld staatsdepartemente) waar dit reeds in die praktyk in werking gestel 
is. 'n Vergelykende studie van kleingroepaktiwiteite tussen verskillende openbare 
instellings kan sinvol wees omdat die missie, doelwitte en funksies van gemelde 
instellings onderling verskil en insiggewende resultate op dié wyse oor
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kleingroepaktiwiteite verkry kan word. Byvoorbeeld waarom kleingroepaktiwiteite in 
een openbare instelling groter sukses behaal as kleingroepaktiwiteite in 'n ander 
openbare instelling.

(b) ’n Voormetingondersoek by 'n  owerheidsinstelling of owerheidsinstellings waar 
kleingroepaktiwiteite nog nie in werking gestel is nie, maar waar beoog word om dit in 
werking te stel. Nadat kleingroepaktiwiteite in werking gestel is, kan 'n 
opvolgondersoek gedoen word en die resultate met mekaar vergelyk word om te bepaal 
of daar verskille in die responsies van die twee ondersoeke is. Op dié wyse kan bepaal 
word in welke mate kleingroepaktiwiteite vir die betrokke openbare instelling van 
waarde is, al dan nie.

NOTAS

* Toestemming vir die ondemeem van die navorsing by die betrokke owerheidsinstelling, 
en goedkeuring vir insae in amptelike dokumente, is skriftelik deur die hoof verleen. 
Aangesien die Kantoor van die Kommissie vir Administrasie bepaalde dokumentasie oor 
kleingroepaktiwiteite vir gebruik in owerheidsinstellings saamgestel het, is skriftelike 
toestemming ook verkry om daarvan vir hierdie navorsingsprojek gebruik te maak.

** Dié artikel is gebaseer op ’n proefskrif wat deur die skrywer vir die graad DAdmin in 
Publieke Administrasie by die Universiteit van Suid-Afrika gedurende 1993 voltooi is.
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