HOOFSTUK 3: RESULTATE EN BESPREKING

1

ALGEMEEN
Die ondersoek draai om vier stelle of reekse gegewens:
A:

Die vergelyking van die

akC~.demiese

prestasies wC'I.t

die verskillende sleepgroepe behaal het.
B:

Die bepaling van die verband tussen die studente se

akademiese prestasies en sekere veranderlikes in hulle vcrhoudingslewe.
C:

Die vergelyking van die akademiese prestasies van

studente van die twee universiteitc.
D:

Die vergelyking van die akademiese prestasies van

mans en dames.
Die vier reekse resultate word in hierdie hoofstuk in
tabelvorm aangebied.

Na elke afsonderlike tabel word die

gegewens daarin vervat bondig opgesom en word daar ~ waar
moontlik, tot die een of ander gevolgtrekking gekom op grond
van hierdie gegewens.

Aan die einde van elke reeks volg

daar 'n vollediger en meer globale bespreking.

2

EERSTE REEKS (A):
VERGELYKING VAN DIE AKltDEMIESE PRESTASIES Y.!AT
DIE VERSKILLENDE SLEEPGROEPE BEHAAL HET

2. 1

Algemeen
In hierdie reeks word die akademiese prestasies van

die drie sleepgroepe -- VAS, NVN en GN (studente wat vas
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sleep, die wat nie-vas-nie sleep en die wat glad nie sleep
nie) -- met mekaar vergelyk.
Die steekproef bestaan uit studente van twee universiteite (Po: Potchefstroom en Pr: Pretoria} en twee geslagte
(M: mans en V: dames).

Die gemiddelde akademiese pres-

tastes van hierdie groepe en kombinasies van groepe word in
Tabel 1 aangegee (Hull-tAllings).

TABEL 1

Gemiddelde akademiese prestasies

VAS

M

Po

--·-

i

Pr

53.7

l

52.4

I

Po

50.4

I

Pr

53.2

Po+Pr

52.3

Po

50.6

Pr

53.6

I

Po+Pr

I

!

NVN

GN

--. -

-· .. -

41.,6

53.1

47.5

43.3

57.9

47 .. 9

42.4

51.6

I

I!
I

i

I

v

M+V

I

Po+Pr

52.3

I
I

\

44~9

I

I
I
I

I

49 .. 1

58.7

44.9

42.2

51.5

45~9

47.2

:

J

I

I
I

By die vergelyking van die akademiese prestasies van
die verskillende groepe en kombinasies van groepe word, soos
verduidelik in Hoofstuk 2: 11

l

van hulle matriekpunte gebruik

112

gemaak met diP. oog op kontrole 1 dit wil se as aanduid ing van
hulle akadem iese potensi aal.
Patroon en vorm van die tabella

2.2

Patroon

2.2.1

Daar is nege tabella wat soos volg aangebi ed word:
(1)

PoPrMV

(Die hele steekpro ef: albei
univers iteite, albei geslagte )

(2)

PoMV

(Potchef stroom; albei geslagte }

(3)

PrMV

(Pretoria ; albei geslagte }

(4)

PoPrM

(Al die mans)

(5)

PoPrV

(AI die dames)

(6)

-PoM

(Die Potchef strooms e mans}

(7)

PoV
--

(Die Potchef strooms e dames}

(8)

PrM
--

(Die Pretoria se mans)

(9)

PrV
--

(Die Pretoria se dames)
Vorm

2.2.2

Die tabella sien soos volg daar uit:
Links bo-aan elke tabel word die gemidde lde akadem iese
prestas ies (X) van die drie sleepgro epe (VAS/NVN/GN) in Hulltellings aangege e.

Die aantal gevalle in elke groep (n) verskyn

Die groep met die hoogste gemidde lde word
telkens eerste (dit wil se bo) genoem en die groep met laagste

tussen hakies.

gemidde lde laaste (onder).
Aan die regterka nt bo 1 langs hierdie gegewe ns, word
die gemidde lde matriek punte van die groepe aangege e -- ook in
Hull-te llings. Die aantal student e van wie die matriek punt
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in elke groep beskikbaar was 1 word tussen hakies genoem.
Die groep met die hoogste gemiddelde matriekpunt word weer
eerste en die groep met die laagste gemiddelde laaste genoem.
Voorbeeld:
AP i MP
I

n
Hoogste groep

Laagste groep

X

)

X

n

VAS

(14) 56.4

I NVN

(11) 52.2

GN

(9) 50.1

I VAS

(14) 49.6

NVN

(12) 47.1

! GN

{7)

48.0

I

In hierdie geval

Wat die matriekpunte

vaar die VAS-

betref 1 het die NVN-

groep (waarin

groep (n=11) die beste

daar 14 persone

gevaar (Hull-telling

is) akademies die

van 52. 2) en die

beste (Hull-

GN -groep die swak-

telling van 56. 4)

ste.

en die NVN -groep
die swakste.
In 'n tweede deel van die tabel word die akademiese
prestasies van die drie sleepgroepe (of kombinasies van groepe)
vergelyk in die volgorde:
1.

VAS met NVN

2.

VAS met GN

3.

VAS met NVN en GN

4.

NVNmet GN

5.

NVN met VAS en GN

6.

GN met VAS en NVN
Die groepe wat vergelyk word, word telkens aangedui.

Daarna word die vlak van beduidendheid van die verskil
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(indien enige) aangedui onder die *? : ** beteken dat die
verskil tussen die tellings beduidend is op of bokant die 1%peil;

* beteken dat

die tellings verskil op die 5%-peil van

beduidendheid (maar nie op die 1 %-peil nie).

As die tellings

nie beduidend verskil nie, word dit aangedui met die woord
,.nee" in die betrokke ruimte. Indien die tellings beduidend
verskil 1 word die groep (of kombinasie) met die hoogste gemiddelde na die asterisk(e) genoem.
Daarna, regs hiervan, word die matriekpunte van die
groepe vergelyk.

Die doel hiermee is om te kontroleer of ver-

skille wat gevind is 1 nie moontlik toegeskryf kan word aan
verskille in die groepe se akademiese potensiaal (soos afgelei
van hulle matriekuitslae) nie -- as die groep wat die hoogste
matriekpunt het ook akademies die beste vaar, kan hierdie
verskil dus nie toegeskryf word aan die invloed van rn besondere sleeppatroon nie,

Aan die ander kant kan dit gebeur dat

daar geen verskille in die groepe se akademiese prestasies is
nie, terwyl hulle matriekpunte beduidend verskil; dit mag
ook veelseggend wees.

Die vlak van beduidendheid en die

groep met die hoogste gemiddelde word soos in die vorige
kolom aangedui.
-- Matriekpunt is natuurlik slegs 'n geldige

kontrole~

faktor indien dit beduidend met die betrokke groepe se akademiese prestasies korreleer.

Daarom word daar, in 'n derde

kolom, aangedui of die matriekpunte en akademiese prestasies van die groepe wel korreleer..

Die asteriske (of die

,.nee") word soos voorheen gebruik; onder die+/- word die
rigting van die korrelasie aangetoon; en die betrokke rs-waarde
word vermeld.

-- Indien die matriekpunte van die betrokke

nie beduidend korreleer met hulle akademiese prestagroepe --.

sies nie 1 word die matriekpunte van die gr oepe nie eers vergelyk nie; daar verskyn slegs •n I in die MP-kolom.
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Voorbe eld:

MP

AP
noogst e
*?
*? groep
3. VAS - NVN+GN

*

hoogst e
*?
groep

nee

VAS

korr: MP-AP

**

+/- rs=
+

.36

Die akadem ie- · Die matrie k- Die akadem iese presta sies
punte van
se presta sies
van die VAS-

die twee

van die hele

groep aan die

groepe (VAS

groep (VAS+NVN+

een kant en

vs. NVN+

GN) korrele er be-

die NVN- en

GN) verski l

duiden d positie f

GN-gro epe aan

nie bedui-

op die 1 %-peil

die ander kant

dend nie.

(rs= • 36) met

verski l bedui-

hulle matrie k-

dend op die

punte.

5%-pei l; die
VAS-gr oep
vaar die be ste.
In hierdie geval prestee r die VAS-gr oep dus beduid end beter
as studen te wat nie vas sleep nie (die NVN- en GN-gr oepe).
Klaarb lyklik hang die verski l tussen die groepe se akadem iese
presta sie dus saam met bulle verskil lende sleepp atrone , en
kan dit nie toeges kryf word aan verski lle in akadem iese vermoe
(matrie kpunt) nie -- die groepe se matriek punte verski l nie
beduid end nie,. hoewe l die matriek punte en akadem iese presta sies van die groep as geheel hoogs beduid end korrele er.
2. 3

Die tabelle

TABEL A(l)

(volgen de bladsy )
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TABEL A(l)
Po Pr MV
AP 'MP
I

hoogste groep

n
VAS (89)

(37)

52.3
47.2

NVN (40)

45.9

GN
laagste groep

I*?

x

VAS

(39)
(84)

50.311
50.30

GN

(33)

48.7

NVN

_!-

AP
hoogstej
groep Ii *?•

Inee
nee
I

VAS

n

X

MP
kerr: MP-AP
hoogste!
groep ' *? +/.. rs=
iI **
+ .37
I

1.

VAS- NVN

*

2.

VAS • GN

nee

3.

VAS- NVN+GN

*

4.

NVN ... GN

nee

s.

NVN- VAS+ GN

~'r

6.

GN- VAS+ NVN

1 nee

Gevolgtrekking:

Omdat, wat die steekproef in die gehe9l

VAS

**

+

.32

nee

**

+

.33

nee

*

+

.27

**.

+

.33

**

+

.33

VAS+GN nee

l nee

I

I

betref,.
(a)

die matriekpunte van die groepe en kombinasies van groepe

in geen enkele geval beduidend verskil nie 1 en
(b)

die matriekpunte en die akademiese prestasies in alle gevalle

beduidend (en in die meeste gevalle hoogs beduidend) positief
korreleer,
kan daar verwag word dat .. indien studente se sleeppatroon geen
invloed op hulle akademiese prestasiepeil het nie, die akademiese
prestasies van die groepe en kombinasies van groepe ook nie
beduidend sou verskil nie.
Uit Tabel A(1) is die volgende egter duidelik:
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(i)

Die VAS-groep se akademiese prestasiepe il word positief bernvloed deur hulle sleeppatroo n. By 1 en 3, asook by
5 1 vaar hulle akademies beter as wat verwag kon word.

Die VAS-

groep vaar dan ook akademies die beste.
Die NVN-groep se akademiese prestasie word nadelig
geraak deur hulle sleeppatroo n (1, 5; ook 3). Die NVN -groep
(11)

vaar dan ook akademies die swakste.
(iii)

Die peil van die GN -groep se akademiese prestasie

word blykbaar nie geraak deur die feit dat hulle glad nie sleep
nie.

By 3 vaar hulle in kombinasie swakker en by 5 beter as
wat verwag is. In elke geval kan daar aangeneem word dat die
groep waarmee hulle gekombinee r is, vir die neiging verantwoordelik is.

TABEL A(2)
Po M V (Potchefstro om)
AP
hoogste groep
laagste groep

MP

n

X

(9)

58.7

NVN

(9)

60.6

VAS (38)

50.6

VAS

(36)

50.2

44.9

GN

(21) 42.9

NVN

t GN

*?

(24)

n

AP
hoogste
groep
*?

1.

VAS- NVN

nee

*

2.

VAS- GN

nee

3.

VAS- NVN+GN

nee

4.

NVN- GN

**

NVN

**

5.

NVN- VAS+GN

*

NVN

**

6.

GN- VAS+NVN

*

VAS+NVN!**
I

!

X

MP
korr: MP-AP
hoogste
groep
*? +/- rs=

NVN

**

+

.49

nee

*

+

.34

nee

**

+

.43

NVN

**

+

.42

NVN

**

+

.43

VAS+NVN **

+

.431
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Die versk ynsel dat die NVN-g roep van
Potch efstro om, strydi g met die algem ene neigin g (Tabel A{l)) en
die rango rde van die groep e by Pretor ia (Tabel A(3) hieron der) 1
Gevol gtrekk ing:

akade mies die botoon voer 1 moet gasien wcrd in die lig van
hulle beson der hoe matrie kpunte 1 wat beduid end hoer is as
die van die tweed ehoog ste groep (die VAS-g roep -- kyk vergelyki ng 1) en beter as die van die ander groep e saam (5).
Uit Tabel A(2) is die volgen de dan duide lik:
Die VAS-g roep vaar akade mies beter as wat verwa g
is (1), al is hulle punte nie werkli k die hougs te nie; hulle
sleepp atroon het dus klaarb lyklik rn positi ewe uitwer king op
(i)

hulle akade miese presta siepei l.
Die NVN -groep vaar wel akade mies die beste , maar
hulle punte is nogtan s swakk er as wat verwa g is (1; ook 5 .. -By vergel yking 5 vaar die NVN- groep wel akade mies beter as
(11)

die VAS+GN -komb inasie , soos wat die geval is ten opsigt e van
hulle matrie kpunte 1 maar die vlak van beduid endhe id van die
versk il het, ten opsigt e van akade miese presta sie, aanme rklik gekrim p).. Die groep se sleepp atroon het 'n nadeli ge
uitwer king op hulle akade miese presta siepei l.
Die GN -groep se akade miese presta siepei l
word effens bevoo rdeel deur hulle ,sleep patroo n" (6, waar
die vlak vanbed uidend he:t.d van die versk il ten opsigt e van
(iii)

e
hulle akade miese presta sie veel laer is as by hulle matrie kpunt
--die hoogs beduid ende korrel asie tussen hierdi e twee veran derlik es ten spyt).

TABELA(3)

(volge nde bladsy }
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TABEL A(3)
Pr M V (Preto ria)

MP

AP
I

hoog ste groep
laags te groep

X

n

X

--- -n

(51)

53.6

GN

(12)

59.0

(13)

51.5

VAS

(48)

50.3

(31)

42.2

NVN

{30)

47.1

L--

1. VAS- NVN

*?
**

2. VAS- GN

nee

3. VAS- NVN+ GN
5. NVN - VAS+ GN

**
*
**

6. GN- VAS+NVN

nee

4. NVN - GN

AP
hoog ste
*?
groep 1--

·-

VAS

MP
hoog ste
groep

nee

* GN
VAS

nee

GN

I

VAS+GN

* VAS+GN
** GN

korr: MP-A P

*? +/+
**
* +
** +

i

rs=
.27
.28
.26

nee

+

.21

**
**

+

.26

+

.26

1
Gevo lgtrek king: Op grond van n verge lykin g van die
die
matri ekpun te van die Preto riase groep , en in die lig van
te en
bedui dende posit iewe korre lasies tusse n hulle matri ekpun
is
akade miese prest asies wat in byna alle geval le voork om,

die volge nde uit Tabel A(3) duide lik:
Die VAS- groep se sleep patro on bevoo rdeel deurg aans
Die
hulle akade miese prest asiep eil (1, 2, 3; ook 5 en 6).
VAS- groep vaar dan ook akade mies die beste .
(i)

Die NVN -groe p se akade miese preta sie word nega (By
tief befnv loed deur hulle sleep patro on (1; ook 3 en 5).
g is.
verge lykin g 6 vaar hulle in komb inasie beter as wat verwa
(ii)

is -Dit is duide lik dat die groep waarm ee hulle gekom binee r
-die VAS- oroep , wat veel beter vaar as wat verwa g kon word
buite nvir hierd ie neigi ng veran twoor delik is; die VAS- groep is
dien veel grote r as die NVN -groe p.)

Die NVN -groe p vaar
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I

l
II
!
I

dan ook akade mies die swak ste.
Die GN-g roep se akade miese prest asie word nade lig getre f deur hulle ,. sleep patro on" (2 1 6; ook 3). -- Hulle
e
het verre weg die hoog ste matri ekpun t (en hierd ie veran derlik
(iii)

korre leer mees al bedui dend met die groep e se akade miese
.
prest asiep eil) 1 maar akade mies speel hulle die tweed e viool
TABEL A(4)
Po Pr M (Die mans)
MP

AP

hoogs te groep

VAS

--- ·-laags te groep

:

, GN

*?

n

x

(26)

52.4

NVN

,

-- -

---

__ ,

(12)

43.3

AP
hoog ste
*?
groep

I. VAS- NVN

nee

nee

2. VAS- GN

nee

nee

3. VAS- NVN+ GN

nee

nee

4. NVN - GN

nee

nee

5-. NVN - VAS +GN

nee

nee

6. GN- VAS+NVN

1 nee

nee

n

I

-

GN

MP
hoog ste
groep

(15)
, __ ,

(11)

X

1

s3.4 I
--

- I

47.3 l

korr: MP-A P

*? +/* +
* +
+
**
+
**
** +
** +

rs=
• 35
.33
.41
• 59
.41
'

.411

!

vaar die VAS- groep akade ..
hoog ste
mies die beste ten spyte daarv an dat die NVN- groep die
telke ns
matri ekpun te het en laasg enoem de groep se matri ekpun te
.
bedui dend posit ief korre leer met hulle akade miese prest asies
Gevo lgtrek king:

By

die~

Die GN ...groep 1 in ooree nstem ming met hulle lae matri ekpunte , vaar akade mies die swak ste.
Geen een van bogen oemd e versk ille is egter bedui dend nie.
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"•,

Omdat nog die matriekpun t, nog die akademiese prestaste van enige van die groepe of kombinasie s van groepe beduidend verskil, terwyl hierdie twee veranderlik es telkens wel
beduidend positief korreleer, wil dit lyk asof, in soverre
dit die mans van die twee uni versiteite betref, die peil van
hulle akademiese prestasie saamhang met hulle akademiese
potensiaal (matriekpun t) , en dat dit nie merkbaar deur die een
of ander sleeppatroo n geraak word nie.

TABEL A(S)

Po Pr V (Die dames)
MP

AP
n
hoogste groep
laagste groep

(63)

$2.3

VAS

(58)

so. a

GN

(25)

49.1

GN

(22)

49.5

NVN

(25)

44.9 ! NVN

(24)

48.3

AP
hoogste
groep
*?

1. VAS- NVN
2. VAS ... GN

nee

VAS

*

3. VAS- NVN+GN

VAS

*

nee
nee

I
VAS+GN nee

nee
--------

Gevolgtrekk ing:

MP
hoogste
groep

nee

nee

5. NVN - VAS+GN
6. GN .. VAS+NVN

X

VAS

*?
*

4. NVN- GN

n

X

nee
L~-

korr: MP....AP

*? +/** +
** +
** +

rs=
• 36

i

.33
.27

nee

-

.01

**
**

+

.27

+

.27

-----

By die dames is daar beduidende verskil ..

le in die peil van die akademiese prestasie van die verskillend e
sleepgroep e. Hieruit, en in die lig van die beduidende positiewe
korrelasies tussen hulle matriekpunt e en akademiese prestasies
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en die feit dat die matriek punte van geenee n van die groepe of
kombin asies van groepe beduid end verski l nie 1 kan die volgen de
afgele i word:
Die VAS-gr oep vaar akadem ies beter as wat verwag is
(1, 3; ook 5); hulle sleepp atroon het 'n bevord erlike uitwerk !ng
op die peil van hulle akadem iese presta sies.
(i)

Die NVN -groep vaar akadem ies aansien !Jk swa.k!<er as
wat verwag kon word (1 1 5; ook 3); hulle sleepp atroon het 'n
negatie we uitwerk ing op hulle akadem iese presta sie.
(ii)

Die GN -groep se akadem iese presta siepeil word bly!~~·
baar nie geraak deur die feit dat hulle nie sleep nie. By vergelyking 3 vaar hulle in kombin asie ietw::>.t s·Nakk er en by 5
(iii)

effens beter as wat verwag is.
Soos die meeste gevall e, behaal die VAS-gr oep ook hier
inderd aad die baste akadem iese presta~ie, terwyl di~ NVN -groep
die swakst e vaar.
TABEL A(6)

Po M (Die Potche fstroom se mans)
AP

laagste groep

1. VAS- NVN

x

n

X

n

hoogst e groep

MP

(5)

66.3

VAS

(!.3)

49.,1

GN

(6)

40.2

NVN

(5)

59.,4.

~·~VN

VAS

(13)

51.2

GN

(7)

37o5

*?

AP
hoogst e
grocp
*?

I

I nee

I

~:

J*?

+/-

rs=

NVN

I*

{-

• 47
.,41

'<

+
+

I'~*

+

.68

1i·c':

+
+

.51

I* .

Inee

2. VAS- GN

nee

3. VAS - NVN+GN

nee

4. NVN-G N

nee

5. NVN - VAS+GN

nee

j**

6. GN - VAS+NVN

nee

:r::.oe

i·

I

~l'n'"'r--

/**

korr: MP-AP

MP
hoogst e
groep

NVN
NVN

I**

"'5:L

.51
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J

Op grond van 'n vergel yking vcm die
matrie kpunt e van die sleepg roepe en komb inasie s van groep e vcn
die Potch efstro omse mans 1 en in die lig van die beduid ende
Gevol gtrekk ing:

positi ewe korrel asies tussen hulle matrie kpunte em akadem ie:o.e
presta sies, en hoewe l die groepe se akade miese presta sies
in geen geval beduid end vernk il nie l kan dle volgo~1de uit
Tabel A(G) afgele i word:

is (1} 1

Die VAS-g roep vaar akade mies beter as wat verwa g
hoewe l hulle akade mies slegs t\~!eedebeste daaraa n

toe is.

Hulle sleeppatr.::>on het 'n positi ewe uitwer king op

(i)

hulle akade miese presta siepei l.
Die NVN -groep , ten spyte dacrvn n dat hulle ake.de mies die beste vaar, vaar nogtan s telken s veel swakk er as
wat verwa g kon word (1, 4, 5). Hulle sleepp atroon het 'n
(ii}

nadeli ge uitwer king op die peil van hulle

akadem~.ese

p:-e;st asies.

Die GN-g roep, hoewe l huJ.le dJe svJ.J.'kste v~ar, sc
presta siepei l is nie so swak as wat verwa g kon word nie (4;
(iii)

11
Jn
Dit wil voo~·kom asof hulle ,sleep patrou n
voord elige uitwer king op hulle akade miese presta sif)pe il het.

ook 5).

TABEL A(7)

(volge nde bladsy )
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TABEL A(7)
Po V (Die Potch efstro omse dames )
AP

hoogs te groep

NVN

I GN

laagst e groep

*?

n

X

(4)

57.9

MP
NVN

n

x

(4)

53.6

)

(17)

AP
hoogs te
*?
groep

MP
hoogs te
groep

korr: MP-AP

*? +/-

rs=

1. VAS- NVN

nee

nee

**

+

.45

2. VAS- GN

nee

I

nee

+

.24

3. VAS- NVN+ GN

nee

nee

*

+

.34

4. NVN- GN

nee

1/

nee

+

.16 :

5. NVN- VAS+GN

nee

1nee

*

+

.34

6. GN- VAS+NVN

nee

*

+

• 341

I

!___ ________

~nee

!
-

-

Wat die Potch efstro omse dames betref ,
versk il neg die matrie kpunte neg die akade miese presta siepei l
van die groep e of komb inasie s van groep e in enige geval bedui Gevol gtrekk ing:

Geen betek enisvo lle afleid ing kan gemaa k word oor
die rol van hulle sleepp atroon by die bepali ng van die peil van
hulle akade miese presta sie nie.

dend.

Omda t die rangor de van die groep e ten opsig te van beida
matrie kpunte en akade miese presta sie identi es is, en omdat
die twee veran derlik es meesa l beduid end positi ef korrel eer,
kan aange neem word dat die Potch efstro omse dames se akade miese presta siepei l meer afhank lik is van hulle akade miese
poten siaal as van die aard van hulle verho uding slewe .
TABEL A(S)

(volge nde ble.dsy )
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TABEL A(B)
Pr M (Die Pretor iase mans)

AP

laags te groep

X

GN

(13)
(5)

53.7
53.1

VAS

(5)
(13)

NVN

(10)

41.6

NVN

(10)

GN

'

55.7
49.1
46.9
-~

*?

AP
hoogs te
*?
groep

+/- rs=
+

.21

nee

+

.31

*

+

.so

I

nee

+

.31

!I

!nee

+

.31

nee

3. VAS ... NVN+GN

nee

4. NVN- GN

nee

nee

6. GN .. VAS+NVN , nee

*?
nee

2. VAS- GN

VAS+GN

korr: MP-AP

.24

I
I
I

*

-

+

*

VAS

MP
hoogs te
groep

---

nee

1. VAS- NVN

5. NVN - VAS+GN

x

n

n
VAS

hoogs te groep

MP

Gevol gtrekk ing: In die lig van die felt dat die matrie kpunt e
en die akade miese presta sies van die Pretor iase mans slegs in
een geval (verge lyking 4) beduid end korrel eer, en in die geval
nOg die matrie kpunte 1 nog die akade miese presta sieS Van die
groep e beduid end versk il, kan geen betek enisvo lle afleid ings
gemaa k word aanga ande die invloe d van hierdi e groep se sleep patroo n op die peil van hulle akade miese presta sies nie.
As daar egter bloot gelet word op die versk ille tus sen
die groep e se akade miese presta sies (siend e dat matrie kpunt
in hierdi e geval buiten dien nie bruikb aar is vir kontro ledoel einde s nie), is dit duidel ik dat die VAS-g roep die baste en
die NVN -groep die swaks te vaar. Dit rym met die neigin g
wat so konse kwent in die vorige tabell a opgem erk is.
TABEL A(9)

(volge nde bladsy )
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TABELA(9)

Pr V (Die Pretoriase dames)
MP

AP
n
hoogste groep

VAS

(38)

53.2

GN

(8)

51.6

(21)

42.4

NVN

laagste groep

X

GN

n

X

(7)

61.3

1
___!

'

*?
1. VAS .. NVN
2. VAS- GN
3. VAS .. NVN+GN
4. NVN - GN

5. NVN -VAS+GN

AP
hoogste
groep
*?

I ** VAS
I nee

I**

VAS

I

Gevolgtrekk ing:

+/-

**

+

.301

-!t

+

e29\

-:-

• £.

.281

I *

1

rs=

., ,-

\o.)

GN

I:

+

VAS+GN

I *

+

.251

GN

t

*

+

.25 '

nee

*

!

*?

I

!nee

VAS+GN I *

6. GN - VAS+NVN I nee

korr: MP-AP

nee

nee

I **

MP
hoogste
groep

-"

Op g:-ond van 1 n vergelyking van die

akademiese prestasies en die matriekpunt e vu.n die groepe en
kombinasie s van groepe, en in die lig van die korrelc.sie::: tussen
die matriekpunt e en die akademiese prestasies van die
Pretoriase dames, kan die volgende afgelei word:
(i)

Die VAS-groep se sleeppatroo n het 'n positiewe uit-

werking op hulle akademiese prestasiepe !l -- hulle vaar telkens
beter as wat verwag kon word (I, 3; ook 6)., DiS groep vc.ar
dan ook akademies die beste.
Die NVN -groep se sleeppatroo n sk~rn soms 'n positiewe (4; ook 6) en dan weer 1n negatiewe uitworking (1; ook
(11)

3 en 5) op hulle akademiese prestasiepe il tc he.
kwente tendens is te bespeur nie.

I

I

Geen konse-

Die teenstrydig e neigings

is klaarblyklik in die meeste gevalle toe te skryf aan die
invloed van die ander groepe in die vergelyking .
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(iii)

Die GN-groep het die hoogste matriekpunt, maar

akademies speel hulle tweede viool.

By 4 en 6, asook by 3,

vaar hulle swakker as wat verwag is.

Hulle ,.sleeppatroon"

het blykbaar 'n negatiewe uitwerking op hulle akademiese
prestasiepeil.
Be s preking

2. 4

Algemeen

2.4.1
2.4.1.1

Rangorde van groepe

In die meeste gevalle vaar die VAS-groep akademies die
hulle vaar byna sonder uitsondering beter as wat op

beste:

grond van hulle akademiese potensiaal (soos gemeet aan
matriekpunte) verwag kon word.
Die NVN -groep vaar meesal akademies die swakste 1 en
byna deurgaans swakker as wat verwag kon word op grond van
hulle matriekuitslae.
Die GN -groep vaar nou 'n ietwat beter 1 dan weer effens
swakker as wat verwag is; daar is geen sterk of konsekwente
verband tussen hulle "sleeppatroon" en hulle akademiese
prestasiepeil gevind nie.
2.4.2.2

Slepers: geen homogene groep

Een van die merkwaardigste (en waarskynlik belangrikste)
bevindings van die studie tot dusver is die verskynsel dat die
VAS- en NVN -groepe (die studente wat sleep) se akademiese
prestasies in die meeste gevalle grootliks verskil.

Hulle

is dus, ten minste akademies gesien, geen homogene groep
nie. En hierdie verskille is, volgens alle aanduidings, nie
•n gevolg van verskil in akademiese potensiaal nie: die
verskille hou egter Jn onteenseglike verband met die aard van
hulle verhoudingslew e.
128

Die implik asie hierva n is tweer lei: In die eerste plek
kan daar nie getwy fel word nie aan die feit dat die aard van
1
studen te se verho uding slewe n belang rike rol speel by die
bepali ng van hulle akade miese presta siepei l. (Dit word later
uitvoe riger bespre ek.)
In die tweed e plek kan hierdi e bevind ing as •n aandu iding
gesien word dat baie vo::-ige navor sers gefou teer het deur sleep
1
as 'n enkelv oudig e versk ynsel en studen te wat sleep as n
homog ene groep te behan del. Uit die gegew ens wat so pas
gerapp orteer is, is dit duide! ik dat daar beslis nie bloot gepra at

kan word van studen te wat sleep en die wat nie sleep nie -die aard van die sleper se verho uding slewe (spesi fiek: of hy
vas sleep of nie-v as-sle ep nie) is ook van belang -- ja 1 selfs
belang riker (akade mies gespro ke) as die meer tradis ionele
onder skeid tussen sleper s en nie-sl epers !
Die VAS-g roep

2.4.2

Stude nte wat vas sleep , vaar in die meest e geval le beter
as enige ander sleepg roep; en waar hulle nie die beste vaar
nie 1 is hulle akade miese presta sie sonde r uitson dering beter
as wat op grond van hulle matrie kprest asie (wat gewoo nlik baie
hoog korrel eer met die groepe se akade miese presta siepei l)
verwa g kon word.

Daar is geen twyfe l nie dat vas sleep bevor ...

derlik is vir optim ale akade miese presta sie.
Daar sal nou gepoo g word om hierdi e versk ynsel te verkla ar.
2. 4. 2. 1

Sleep en persoo nlikhe idsgro ei
29)

11
beklem toon by herhal ing dat sleep (,.dati ng ) ,
deurd at dit aan die studen t 'n geleen theid verska f om breer
onderv inding op te doen I om homse lf sosiaa l te orient eer, om

Lowrie

spann ings te verlig en om status te verkry , ,. ••• an unque stion11
able eleme nt in the growth of person ality is (p. 9 2). Dit is
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nie verge sog nie om te veron derst el dat sleep -- en dan vera!
die
vas sleep -- in die lig gesie n, 'n posit iewe uitwe rking op
stude nt se akade miese prest asiep eil sal he.
2.4.2 .2

Vas sleep en volw assen heid

Daar is reeds aange toon (Hoof stuk 1: 3.4.2 .3) dat daar
'n verba nd besta an tusse n volw assen heid en goeie akade miese
vorde ring.
Nou word daar nie bewe er dat stude nte wat vas sleep ,
is dit
noodw endig meer volw asse is as ander groep e nie. Tog
r
so dat somm ige kenm erke van volw assen heid ook geass osiee
word met 'n vaste sleep verho uding :
Lang termy ndoel stelli ngs: Volge ns Humm el en
25
Sprin thau ) is die goeie prest eerde r nie allee n doelg erig
g
( .. purpo seful" ) in sy optre de nie -- hy is ook ..... more willin
(a)

"
to postp one imme diate gratif icatio ns to achie ve dista nt goals
57
e
(p. 394}. In diese lfde trant noem Van der Merw e ) seker
eiens kappe van die goeie prest eerde r: hy is emos ionee l ryp;
hy is in staat tot

selfdissipline~

hy het geves tigde toeko ms-

55)

noem dat haar intell ektue elg
geori entee rde stude nte (wat as groep akade mies meer verma
.
as die ander ) deur langt ermy ndoel stelli ngs gemo tiveer word
plann e.

Ook Tukey

Dit kan nie ontke n word nie dat vas sleep 'n eleme nt
van perm anens ie 1 stabi liteit of toeko msge rigthe id inhou -met
ten minst e meer as 'n nie-v aste verho uding . 'n Stude nt
sodan ige instel ling sal waars kynli k, wann eer hy sleep ,
eerde r as die wat minde r toeko msge rig is, 'n vaste verho uding
~n

verki es.
Aan die ander kant is dit waars kynli k so dat die aantoeknoop van 'n vaste verho uding die ontwi kkeli ng van so 'n
nt
koms gerig te inste lling kan stimu leer, aange sien die eleme
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1
van toekomsger igtheid 1 n belangrike plek in n verhouding van

hierdie aard inneem.
Wat ookal die presiese aard van die verband is: dit is
duidelik dat 'n stabiele en toekomsgeo rienteerde installing,
wat beslis bevorderlik is vir optimale akademiese prestasie,
ook geassosiee r word met 1 n vaste verhouding .
(b)

Verantwoor delikheid:

Die stel van langtermyn doel-

stellings mag moontlik gesien word as verantwoor delikheid aileen teenoor die self; daarom hoef dit nie noodwendig met enige
soort sleep geassosiee r te word nie.

Wanneer daar egter ge-

praat word van verantwoor delikheid teenoor andere, of ten
minste teenoor een ander per soon, is dit onbetwisba ar 'n kenmark van 'n gesonde vaste verhouding.
Verskeie ondersoeke rs noem dan ook dat goeie presteer1
ders se volwassenh eid onder andere blyk uit n goed ontwikkeld e
8}
15)
; Dean ; _.,.
verantwoor delikheidsin (Gelso en Rowell
vergelyk Hoofstuk 1: 3. 4. 2. 3).
Daar kan aangeneem word dat studente met hierdie eienskappe geredeliker tn vaste verhouding sal aanknoop. Die
student, daarenteen , wat nie hierdie sin vir verantwoord elik ...
held het nie -- die student wat nie besef of nie wil besef dat
sy doen en late ook ander mense of 'n ander persoon raak nie -sal waarskynlik nie in staat wees om 'n vaste verhouding aan
te knoop en vol te hou nie.
Maar weer eens moet daar genoem word dat so 'n verantwoordelikh eidbesef heel moontlik in die loop van 'n vaste
verhouding kan ontwikkel ~ of ten minste daardeur versterk kan
word.
Hoe dit ookal sy: 'n verantwoor delike lewenshoud ing,
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wat kenmerkend is van 'n volwasse persoon,

H~

'n vaste

verhouding ten grondslag; of behoort n sodanigc verhouding
1

ten grondslag te le; dit kan gesien word as een van die faktore
wat studente wat vas sleep se akademiese prestaslepeil positief befnvloed.
(c)

Vermoe tot lntieme kontak:

Stewart

52

) het die ver-

band tussen Shostrom se Per3onal Orientation Inventory (POI)
en studente se akademlese prestas!epeil ondersoek.

Die

enigste veranderlike wat beduidcmde korrelasies gelewer het,
is die vermoe tot intierne konta.k (.,capacity for intimate contact"),

Hierdie eienskap kan as 'n kenrnerk van volwassen-

heid gesien word.

Omdat volwassenheid gsassosiecr word

met bevredigende akadernlese prestasie 1

k~n

daar verond.er-

stel word dat die verrnoe tot intiome kont<"k 1 n fuktor is in
studente se voorkeur vir 'n vaste verhouding n
heid dat hierdie eienskap

oo]~

Die moontlik-

binno rn vaste verhouding

kan ontwikkel en gestimuleer word, kan egter nie uitgesluit
word nie.
of:

Volwassenheid 1 0n alles wat daarmee samhang, is dus
duidelik nie alleen 1n eienskap wat die goeie presteerder kenmark nie -- dit is ook 'n belangrika dee!, selfs 1n voorvereiste, van •n vaste verhouding.

Tenvyl dit so mag wees dat

studente wat reeds 1 n redelike mate von volwassenheid bereik
het, meesa.l sal verkies om vas te cle2p 1 ·v·ril cHt ook

vocrkr:-:.~

asof die kenmerke van vohv.:'\ssenheid binne 'n vaste verhouding kan en sal ontwikkel.
2. 4 .. 2 .. 3

Vas sleep en sosiaJ.c inskaknling en aanvac-.rding

Die belang van sosiale orientering en C\ilnvaarding vir
optimumprestasie is reeds beklemtoon (Hoofstuk ! ; 3. 5 .. 3) ~
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Om daarin te slaag om •n verhouding met •n persoon van
die teenoorgestelde geslag aan te knoop, en vera! wanneer dit
in tn vaste verhouding ontwikkel 1 is 'n belangrike deel -- selfs
die kern -- van 'n student se sosiale orientasie.

(Dit gald

miskien vera! vir die meer konserwatiewe Afrikaanse universiteite.)

Die voordele wat met sosiale inskakeling geassosieer

word 1 is selfs nog kenmerkender in die vaste verhouding: die
bekom van sekuriteit en selfvertroue, die verligting van spanning, die vorming van •n gesonde selfbegrip, die geleentheid
tot rol- (veral geslagsrol-) uitlewing, die bevordering van selfaanvaarding en bale meer.
pp. 142-143.)

(Vergelyk vera! Ehrmann

12)
1

Die gevolg hiervan moet wees optimale (of ten

minste verbeterde) algemer..e funksione.ring 1 wc.t beslis ook op
akademiese gebied tot uiting sal kom.
2.4.2.4

Vas sleep: kommunikasie
---·----------·

Slocum

49)

en emosionele steun

skryf 1 op grond van sy bevindings, dat dit

duidelik is dat studente " ••• have special need for emotional
support and encouragement from parents.. (p. 62).

Dit is eien-

aardig dat hy slegs die student se ouers noem as bron van emosionele steun.

Studente het immers ook van binne die eie

portuurgroep emosionele steun nodig.

Meer: daar kan selfs

een enkele perSOOn Uit hierdie groep wees 'Hat hie::-die funksie
vervul -- 'n persoon van die teenoorgestelde ges!ag met wie 'n
vaste verhouding aangeknoop is, 'n persoon wat die student
ken 1 hom begryp en aanvaar, 'n persoon wat in hom glo, en
wat hom kan besiel en motiveer om sy beste te gee 1 ook wat
die akademiese betref.
sy verhouding as

11

....,.. •n

Stud~nt

sal

wa~rskynlik

allean

vas 11 beskryf wanneer hy bewus is van

hierdie besondere mate van wedersydse aanklank in sy verhouding.
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Die wyses waarop emosionele steun 1 soos hierbo genoem,
in die vaste verhouding verskaf word, hang natuurltk af van die
1
aard van die kommunika sie binne so n verhouding . Die kltmaat
in 'n vaste verhouding is kenmerkend en by uitstek geskik vir
12)
beklemtoon dit
rusttge en intieme kommunika sie. Ehrmann
.,A highly significant aspect of the relationship
(going steady} is the marked developmen t of the right of accessibility of the one to the other" (p.l42). Kommunika sie op

treffend:

hierdie innige en intieme vlak ontbreek kenmerkend in ons soort
samelewing , hoewel die mens like behoefte daaraan nie ontken
kan word nie.

Vas sleep kan dus gesien word as ..... an

adjustment to the conflict, to the uncertainty and to the
insecurity of the highly competitive and often exploiting dating
12
patterns of not going steady" (Ehrmann ), p. 142). In die sin
is 'n vaste verhouding 1 veral vir die student aan 'n onpersoonlike grootstadun iversiteit, 'n bolwerk teen depersonal isasie 1
'n waarborg van eie identiteit.
Van Wyk Louw, in Die Halwe Kring, het sy belewing
van wat waarskynltk 'n vaste verhouding was, en die emosionele
steun wat dit bied, meer poeties as Ehrmann verwoord, hoewel
die essensie dieselfde bly:
••• jy het die weg van alle vreug gevind,
en waar jy was, moet altyd vreugde wees.
Daarom is jy •••••••••• •••••••••• •••• :
'n laaste kuil van stilte tussen riet.

(.. JY was 'n kind.")
Die aard van die kommunika sie binne 'n vaste verhouding ,
en die groot mate van emosionele steun wat daaruit voortvloei,
kan alleen bevorderlik wees vir persoonlikh eidsintegra sie en
-ontplooiin g en vir optimale funksioneri ng _ .. ook op akademiese
gebied.
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2.4.2.5

Vas sleep en selfverwesenliking

2)
14}
55)
64)
21)
Bhatnagar 1 Fox
Tukey
Ziller et al.
1 Grinder
1
1
62)
en Waller
beklemtoon 1 elk op sy of haar eie manier, die
belang van selfverwesenliking vir gesonde ego-integrasie en
-funksionering.

Hoewel daar reeds in die vorige bladsye by

implikasie hierna verwys is (byvoorbeeld deur die belang van
roluitlewing en groepinskakeling te noem) 1 moet daar 1 hoe
kortliks ook al, beklemtoon word dat die student, op sy ontwikkelingstadium, sterk ingestel is op selfverwesenliking 1 en
dat sy geluk, sy aanpassing en sy algemene funksionering in
'n groot mate afhanklik is van die geleenthede daartoe.

Dat

vas sleep hierdie geleentheid bied tot ,. • • • self-realization
••• the total employment of one's abilities as a basis for an
integrated personality leading to optimal general, mental and
55
physical health 11 (Tukey ), p.120) staan teen hierdie tyd
stewig.

Selfverwesenliking hou verband met ego-integrasie

en ego-sterkte, en

11 • • •

all the achievers show one signifi-

cant common denominator 1 the outstanding ego-strength"
2
(Bhatnagar ), p. 182).
2.4.26

Vas sleep en motivering

In Hoofstuk 1: 3. 4. 2.10 is daar ai:!.ngetoon dat motivering
deur talle navorsers beskou word as van kardinale belang vir
bevredigende akademiese prestasie.
Die bron van 1n student se moUvering om te studeer kan
op talle plekke gesoek word.

Daar is waarskynlik meer as

een bron, hoewel party belangriker of sterker mag wees.

Van

basiese belang is byvoorbeeld die opvoedingspatroon wat
tydens die vroee kinderjare gevolg is {Winterbottom, in Morgan
37)
en King
, p. 234).
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Maar die mens (en dit sluit studente in!) word ook gemotiveer deur meer onmiddellike omstandighede en situasies.
•n Vaste verhouding, byvoorbeeld, met die elemente van toekomsgerigtheid en verantwoordeli kheid teenoor 'n ander per soon, met
die sosiale aanvaarding en emosionele steun wat daardeur verkry word, kan gesien word as 'n kontemporere situasie wat 'n
student kan motiveer om op akademiese gebied sy beste te
lewer.
Dit mag natuurlik wees dat 'n hoe motiveringspei l, juis
omdat dit die element van toekomsgerigth eid impliseer 1 die
grondslag mag vorm van beide goeie akademiese prestasie en
die geredeliker aanknoop van vaste verhoudings.

Maar daar

kan min twyfel wees dat 'n swak gemotiveerde student minder
in staat sal kan wees om 'n vaste verhouding aan te knoop en
darmee vol te hou -- tensy hy sy installing so wysig dat dit
toekomsgeorien teer en minder afhanklik van korttermyndoel stellings word.

Sodoende kan vas sleep aanleiding gee tot

die ontwikkeling van 'n starker en meer toekomsgerigte motiveringsisteem.
Op 'n heel praktiese vlak kan die motiverende uitwerking
van 'n vaste verhouding (en veral wanneer dit werklik 'n
ernstige, dit wU se huweliksgerigt e 1 verhouding is) ook daarin
gesien word dat die student besef dat swak akademiese prestaste 1 wat die gevaar van druiping inhou 1 kan veroorsaak dat
dit 'n jaar of !anger mag duur voordat hy kan begin verdien en
in die huwelik kan tree.

Dit geld nie alleen vir manstudente

nie: dames verkies gewoonlik om hulle kursus te voltooi voordat
hulle gaan trou, of in sommige gevalle mag dit nodig wees dat
sy eers 'n tydlank moet werk (waarvoor haar kwalifikasies
nodig is) voordat 'n huwelik moontlik is.

Die besef dat

druiping 'n aansienlike vertraging in hierdie planne sal meebring 1
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kan beslis gesien word as 1 n motiverende faktor (veral dan vir
potensiele druipers).
Die moontlikheid moet ook genoem word dat goeie akademiese prestasie vir die student wat vas sleep 1 van besondere
belang kan word omdat hy besef dat sy vriendin (of omdat sy
besef dat haar vriend) dit dophou, en dat hy/sy ook in die
lig daarvan beoordeel word.

•n Student sal die gevaar dat sy

aandele mag daal as gevolg van swak prestasie op akademiese
gebied, probeer vermy.

Veral vir die manstudent, wat ook as

potensiEUe broodwinner beoordeel word, is hierdie saak waarskynlik van groot belang.
2. 4. 2. 7

Opmerking oor moontlike nadelige gevolge van
vas sleep

Daar is reeds in Hoofstuk 1: 3. 5. 4 en 4. 4 genoem dat
sleep -- ook vas sleep -- moontlik nadelige gevolge kan he.
Liefdesteleurstellings 1 onaangename ondervindings in die sleepproses en die verskynsel dat studente se verhoudingslewe soms
oormatig baie tyd en aandag in beslag kan

kan gesien
10)
word as ongewenste gevolge van vas sleep (Duff en Siegel ;
29)
62)
45)
11)
Lowrie
: Waller ; Sarnoff en Raphael
; Du Toit
)•
neem~

So ver as wat daar egter op grond van akademiese vordering
geoordeel kan word, dui die resultate van die huidige studie
daarop dat die positiewe uitwerking van vas sleep die moontlike nadele daarvan oorskadu.
Dit kan selfs so wees dat vas sleep eintlik relatief min
nadele inhou (ten minste so ver as wat dit studente se akademiese prestasiepeil betref), en dat die veronderstelde negatiewe
gevolge van sleep, waarvan daar in die literatuur sprake is,
deel is van die verskynsel dat die meeste navorsers nalaat
om te onderskei tussen vaste en nie-vaste slepers.

Die
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huidige studie bewys dat nie-vaste slepers selde na wense
presteer. Wanneer hulle dan saam met vaste slepers as 'n
1
enkele groep gesien word, kan dit maklik gebeur dat n
navorser vind dat sleep (sonder om te besin oor die aard van

die betrokke verhoudin gs) 'n negatiew e uitwerkin g op studente
se akademie se prestasie pe!l het -- en dat hierdie bevinding
dan in die eerste plek op nie-vaste 1 en nie op vaste slepers
nie 1 betrekkin g het.
2. 4. 2. 8

Oorsig: Die VAS-groe p

Hoewel sleep waarskyn lik onder sekere omstandi ghede
en ten opsigte van sekere aspekte van die student se lewe as
nadelig gesien kan word 1 is daar in hierdie studie gevind
dat studente wat vas sleep 1 in die meeste gevalle verrassen d
goed pre steer.
Hierdie verskyns el kan toegeskry f word aan die moontlikheid dat sekere eienskap pe soos volwasse nheid en 'n hoe
(akademi ese) motiverin gspeil 1 wat geassosi eer word met bogemiddel de universit eitsprest asie, ook die grondslag vorm vir
die aanknoop en instandho uding van 'n vaste verhoudin g. In
die sin is vas sleep nie direk verantwo ordelik vir beter akademiese prestasie nie -- albei het dieselfde onderligg ende
eienskap pe as basis.
Maar dan moet die moontlikh eid nie uitgeslui t word nie
dat die ontwikke ling van bogenoem de eienskap pe blykbaar
deur •n vaste verhoudin g gestimule er kan word.
Ander eienskap pe en omstandi ghede wet met goeie aka1
demiese prestasie geassosi eer word 1 is heel duidelik van so n
aard dat dit binne 'n verhoudin g van hierdie aard ontstaan en
ontwikke l: rn Vaste verhoudin g verskaf emosione le steun en
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vergemaklik roluitlewing , sosiale inskakeling en aanvaarding
deur portuurgroepe; dit is •n bolwerk teen

depersonalisasie~

dit bevorder selfverwesenliking, ego-integrasie en die vorming
van 'n positiewe en gesonde selfbegrip; dit werk persoonlikheidsgroei in die hand.
In die lig hiervan is dit eintlik nie verrassend nie dat

studente wat vas sleep, oor die algemeen akademies beter vaar
as wat verwag is, en dan ook gewoonlik beter as studente met
ander sleeppatrone of die wat glad nie sleep nie.

*
Heelwat meer kan gese word oor die VAS-groep se beter
akademiese prestasie.

Daar word spesifiek verwys na die

hieropvolgende afdeling (2. 4. 3 Die NVN -groep)

waar daar

telkens gehandel sal word oor eienskappe of omstandighede
wat nie-vaste slepers kenmerk maar nie vaste slepers nie 1
en omgekeerd.

Hierdie bespreking sal dus ook op die VAS-

groep meer Ug werp.

2.4.3

Die NVN-groep
Wat die steekproef as geheel betref, vaar die NVN -groep

akademies die swakste, en by byna al die subgroepe vaar hulle
ten minste swakker as wat verwag is.

Alles dui daarop dat

hulle akademiese prestasiepeil nadelig getref word deur faktore
in hulle besondere soort verhoudingslewe.

Enkele van hierdie

faktore sal nou onder die soeklig kom.

2.4.3.1

Onvolwa s senheid

Sonder om te

bew~er

dat die NVN-groep noodwendig on-

volwasse is, moet daar tog op gewys word dat heelwat eienskappe wat geassosieer word met •n onvolwasse persoonlikheid
ook die tipiese nie-vaste verhouding kenmerk of dit ten grondslag
le.

En onvolwassenheid is beslis een van die oorsake van
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onbevredigende universiteitsprestasie (Hoofstuk 1: 3.4.2. 3).
Sommige van die kenmerke van onvolwassenheid wat ook met

'n nie-vaste verhouding geassosieer word, is die volgende:
(a)

Gebrek aan stabiliteit:

'n Nie ... vaste verhouding mag

wei onder sekere omstandighede in 'n mate stabiel wees. Maar
die tipiese nie-vaste verhouding

word~

uit die aard daarvan,
deur 'n sek.ere gebrek aan stab!liteit gekenmerk. Marsh 32 )
rapporteer •n studie van Heilbum, waarin daar dan ook gevind
is dat onderpresteerders 'n besondere behoefte aan verandering
openbaar.
(b)

Onverantwoordelikheid :

In Hoofstuk 1: 3. 4. 2. 3 is

daar aangetoon dat swak akademiese vordering deur verskeJ.e
ondersoekers in verband gebring word met 'n gebrekkige verantwoordelikheidsin.
Daar kan nie beweer word dat studente van die NVNgroep 6nverantwoordelik is nie.

Maar omdat die intieme

kommunikasie en verbondenheid aan •n ander persoon wat die
vaste verhouding kenmerk, waarskynlik by die NVN -patroon
grotendeels afwesig is, is dit nie vargesog nie om te veronderstel dat nie-vaste slepers ten minste minder verantwoordelik
is of hoef te wees as die wat vas sleep.
Dit mag natuurlik wees dat studente met 'n onvoldoende
ontwikkelde verantwoordelikheidsin sal verkies om eerder nievas-nie as vas te sleep..

Maar dio moontlikheid k<::!1 basl.i s

nie uitgesluit word nie dat die nie-.vaste patroon, in vergelyking
met vas sleep, nie juis stimulerend is vir die ontwikkeling
van 'n besonderse verantwoordelikheidsin nie.

Die teendeel

mag selfs daar wees.,
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(c)

Hedonistiese installing; gebrek aan langtermynmotivering:

Tiebout

52)
1

Waller

62)

, Tukey

55)

, Duff en Siegel

10)

en talle ander ondersoekers beklemtoon dat studente wat inge ..
stel is primer op die genot van die oomblik (dit word byvoorbeeld gemanifesteer in die oormatige deelname aan buitemuurse
aktiwiteite), akademies onbevredigend pre steer.

Hulle moti-

vering is dikwels afhanklik van die beskikbaarheid van onmiddellike behoeftebevrediging.
Terwyl dit as normaal beskou kan word dat studente van
tyd tot tyd die serge van die akademie vergeet en die plesier
wat die oomblik hied 1 geniet 1 kan daar aangeneem word dat

'n

orH~ntering

of lewensfilosofie wat hicrop gefundeer is ,

as ongebalanseerd en onvolwasse beskou

l~an word:

, ' I know

what's wrong with me; I want to have a gcod time and don't
want to be bothered with studying.

Happiness is the most

important thing for me .... ... (stelling van 'n onderpresterende
54)
damestudent aangehaal deur Tiebout
1 p.llB).
Nou is dit so dat baie van hierdie plesierbejag dikwels
sentreer om, of selfs dikwels afhang van 1 kontak met persone
62)
praat --in 1939
van die teenoorgestelde geslag. Waller
-- van " ••• the emergence of thrill-seeking and exploitive
relationships" (p. 728) -- iets wat vandag vry algemeen voorkom.

-- En die nie-vaste verhouding is die enigste van

die drie sleeppatrone waarin 'n verhouding van hierdJ.G aard

pas.
As studente met 'n sodanige instelling en lewenswyse
studie as vervelig en 'n oorlas beskou 1 selfs 'n renons daarin
het, sal dit geen verrassing wees nie.

En indien hulle dan

ook nie in akademiese reuse ontpop nie, sal ook d{t rym;
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(d)

Gebrek aan realisme:

Die siening van geluk wat blyk

uit die Stelling van die damestudent hierbor is be.slis onrealisties: dit is geldig slegs vir daardie oombEk -- ,.having a good
time" kan immers nie op die lang duur die verkryging vc:n

gelul~

verseker nie.
Marsh

32)

en Tiebout

54)

.
noem dan ook clat d1e onderpres-

teerder, moontlik as gevolg van vor!go mislt!kkings, gene.ig
is om die werklikheid te wil verwerp.

Dit lei oncJsr ands:-e

die naarstige soeke na onmiddell!ke bev::-ediging

to·~

(die toel-:oms

word nie maklik as •n werklikheid beleef nie -- vergely1<:: (c)
hierbo); en tot •n onbekommerde houding teenoor sy studies., wc.t
geen goeie uitwerking op so 'n student se akademie3e prestasiepeil kan h~ nie,.

Gevolglik moet hy later weer die ge::dagte acm

sy mislukking verdoesel of verdoof met koorsag·age oorg3.we
aan nie.-akademiese plesiersoeke:y, of moet hy dit
deur te rasionaliseer en Prediker l:J.8 ar.m te haal:

ontl~e:!1

.. ·want

by bate wysheid is baie verdriet, en wie kennis verrneerder l
vermeerder smart ..... -- 'n bose kringloop.

*
Volwassenheid worJ geassosieer met. bevredigende universiteitsprestasie.

Dit wil voorkom asof heelwat eienskappe van

die volwasse student nie alleen by die onderpresteerder ontbreek nie, maar ook by die student wat nie-vas-n.1.e sleep
afwesig is.
Dit mag wees dat onvol,Nassenheid beide onbevredigende
akademiese prestasie en die voorkeur vir

nJ.e-vas·~e

verhoudings

ten grondslag le; nogtans is dit duidelik dat die NVN .• patroon
nie juis bevorderlik is vir die ontwikkeling van

d~.e

oienskappe

wat die volwasse persoon asook die goeie presteerder kenme!"l:
nie.

Inteendeel: dit kan 1 n vrugbare teelaarde wees vir die
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verdere ontwikkeling juis van die kenmerke wat met onvolwassenheid en ook met onbevredigende universiteitsprestasie geassosieer word.

2.4.3.2

Ekstraversie

Ekstraversie word geassos!eer met onbevredigende universiteitsprestasie (Hoofstuk 1: 3. 4. 2. 3).

Daar kan beslis ook

veronderstel word dat ekstraverte studente, dit wil se na buite
gerigte studente, sal verkies om eerder nie-vas-nie as vas t0
sleep (-- dat hulle sal verkies om te sleep 1 spreek

b~rna

van self} o

Die NVN -sleeppatroon leen hom by uitstek tot omvangryke
sosiale kontak -- dit waartoe die ekstravert geneig is. Wan ..
4"}
neer Owens en Johnson ,!., dan ook vind dat die ekstraverte
onderpresteerder tipies sosiaal goed aangepaste respo:1sc gee!
interpreteer hulle dit tereg nie as 'n teken van goeie aanpassing
nie; dit word eerder gesien as 1 n oormat!ge sos!aai ..c;eorienteerdheid, wat waarskynlik gepaard gaan met buitens:porig b3ie sosicle
aktiwiteite (p. 42}.
Ook Tukey

55)

se studie steun die veronderstelling dat

daar 'n verband is tussen ekstraversie, sosiaal-geortenteerdheid en onbevredigende akademiese vordering.
tueel-georH~nteerde

Haar intellek-

groep rapporteer, onder andere 1 meer a.s die

sosiaal-georienteerde, 1 n behoefta aan privaatheid, wat pas by
die VAS- maar nie by die NVN -sleeppatroon nie.
Weer kan daar veronderstel word dat dit waarskyalik in
baie -- selfs die meeste -- gevalle so i.s dat die okstraverte
student se persoonlikheid die b3sis vor:n van beide sy voorkeur
vir nie-vaste verhoudings en sy swak!<er akademiese prestv.sie.
Die feit bly egter dat die NVN -slce;>pa.troon onget,·qfeld

1

;:

klimaat verskaf waarin die student se ekstravHte neigings
kan floreer.

So gesien, is dJt moontlik dat 1n ekstraverts
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oriE~ntasie

wat slegs in 'n mate, of in kiemvorm, by •n student

bestaan, gevestig en vasgele kan word wanneer hy 'n tyd lank
nie-vas-nie sleep.
Die NVN -patroon en sosiale druk

2.4.3.3

Daar is reeds genoem dat studente oor die algemeen baie
bewus is van sosiale verwagtings en druk wat portuur- en gesagsgroepe uitoefen.

Ten einde sosiaal in te skakel, moet aan die

verwagtings en druk van veral die portuurgroepe voldoen word.
In ons samelewing word daar onder meer van 'n gesonde, normale
student verwag om 1 ten minste van tyd tot tyd 1 te sleep.

Nie

alleen sy portuurgroepe verwag dit van hom nie, maar ook sy ouers,
62)
stel
familia en ander groepe waarmee hy kontak het. Waller
dit so:

n• • • •

persons •••• feel very strongly the cultural impe ..

rative to fall in love •••• " {p. 729).
Indien daar aan hierdie verwagtings of omgewingsdruk
voldoen kan word 1 is die beloning natuurlik meer as net sosiale
aanvaarding: Dit verskaf sekuriteit en status; dit vergemaklik
die vorming van 'n positiewe selfkonsep; dit werk selfaanvaar29)
62)
55)
21)
;
; Waller ; Lowrie
ding in die hand {Grinder ; Tukey
en bate ander navorsers).
-- Ten einde hierdie aanvaarding deur die groep 1 hierdie
sosiale inskakeling en alles wat daarmee gepaard gaan te bewerkstellig, kan dit beslis gebeur dat studente sal toetree tot
die geledere van die slepers -- sonder dat daar werklik sprake
is van 'n behoefte daartoe, en onder omstandighede waar daar
weinig spontane aanklank tussen die twee partye is.
(Alle studente sal natuurlik nie toegee aan hierdie sosiale
Dit sal waarskynlik eerder by die sosiaal- as die
55)
bevind
Tukey
intellektueel-geori~nteerde bemerk word.

druk nie.

dan ook dat haar groep sosiaal-georienteerde studente •n
besondere behoefte het aan konformiteit.

Willose konformering

144

heid
aan groep verwa gting s dui egter op 'n gebre k aan selfst andig
e
en selve rtrou e en dus nie op 'n gefnt egree rde en kerng esond
perso onlik he id nie.)
-- Die vraag is nou: Sal die aankn oop van so 'n verr
houdi ng r en die beoog de belon ingS daarv an 1 kan kOmp ensee
tvir die spann ing, onsek erhei d, gebre k aan stabi liteit en moon
like frustr asie wat heel waars kynli k daarm ee gepaa rd gaan?
12)

skryf dat die aantr ekkin gskra g
van die ,.new and the differ ent .. (p.l4 3) wat 'n nie-v aste verhoudi ng kenm erk 1 selde verki es word bo die opreg theid en die
.
meer inten s perso onlik e en perma nente verho uding in vas sleep
Dit is te betwy fel.

Ehrm ann

Wann eer 'n stude nt dus prime r as toege wing aan sosia le druk
begin vas sleep , sal dit hoogs waars kynli k gebeu r dat sy algesal
mene funks ioner ing, en dus ook sy akade miese prest asie 1
begin ly onder die gevol ge van die onges onde situa sie.
Die slotso m waart oe op grond van hierd ie betoo g gekom
kan word , is
dat stude nte wat sleep om aan sosia le druk en verwa g ..
tings te voldo en 1 waars kynli k in die NVN -kateg orie sal val:
(i)

dat sodan ige stude nte waars kynli k dh~ sal wees wat
s
ly onder 'n gebre k aan selfve rtroue of selfst andig heid ween
•n ongen oegsa am gefnt egree rde perso onlik heid; en
(11)

dat die verho uding wat s6 aange knoop word 1 waar skynl ik nie genoe g posit iewe eleme nte sal bevat om te kompense er vir die ongew enste gevol ge daarv an nie.
(iii)

Gevo lglik kan daar aange neem word dat die NVN ...groep se
t
onbev redig ende unive rsitei tspre stasie ten minst e deels gewy
kan word aan die teenw oordi gheid en uitwe rking van die eienskapp e en omsta ndigh ede wat hierb o beskr yf is.
2. 4. 3. 4

Opme rking oor die moon tlike posit iewe
gevol ge van die NVN -sleep patro on

Dit is veral Lowri e

29)

wat by herha ling die belan g en
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noodsaaklik heid van sleep as deel van die jongmens se lewe
beklemtoon . Hy wys veral op die persoonlikh eidsgroei wat
daardeur in die hand gewerk word (vergelyk Hoofstuk 1: 2. 4. 2. 1).
Daar is ook reeds redelik uitvoerig uitgewei oor ander positiewe
gevolge van sleep (Hoofstuk 1 t 1. 3. 5 en veral 4. 4).
Die resultate van die huidige ondersoek bevestig egter
nie die veronderste lling dat sleep as sodanig •n oorwegend
positiewe uitwerking op die student het nie _.... ten minste nie wat
sy akademiese prestasiepe il betref nie. Onder 2.4.2. 7 hierbo
29
is daar reeds genoem dat die meeste skrywets (ook Lowrie )) nie
onderskei tusseh vaste en nie-vaste siet>ers nie.
dit selde

Gevolglik is

duidel~k op watter soort verhpuding hulie navorsing

betrekking het.
Die bevindings van die huidige studie bewys onomwonde
dat studente wat sleep, beslis in twee groepe ingedeel kan en
moet word -- twee groepe wat duidelik van mekaar verskil ten
opsigte van die peil van hulle akademiese prestasie, maar hoogs
waarskynlik ook ten opsigte van vele ander eienskappe en
omstandigh ede.
Een moontlikhei d moet nie uit die oog verloor word nie:
Dit mag naamlik wees dat baie van die voordele wat 'n navorser
soos Lowrie in sleep sien, betrekking mag he op die individu se
latere ontwikkelin g, aanpassing en geluk eerder as op die
kontempore re situasie. In die sin mag dit wees dat die
NVN ... patroon wel voordele b6 vas sleep het, maar dat hierdie voordele dan van 'n meer verwyderde , minder onmiddellik e aard is.
2.4.3.5

Oorsig: Die NVN-groep

Die feit dat die NVN -groep oor die algemeen akademies
teleurstel, gaan hand aan hand met talle faktore : eienskappe
van nie-vaste slepers en omstandigh ede wat geassosiee r word
met hierdie sleeppatroo n. Daar is rede om aan te neem dat
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hierdie 'n minder volwasse groep is, wat in 'n mindere of meer ..
dere mate gekenmerk word deur 'n gebrek aan innerlike stabiliteit, 'n onderontwikkel de verantwoordeli kheidsin, 'n hedonistiese,
selfs onrealistiese lewensbenader ing en 1 n gebrek aan langtermyn ..
be planning en -motviering.
ekstraversie.

Hulle is waarskynlik geneig tot

Dit mag ook wees dat hulle verhoudingslew e in

sommige gevalle die produk is van 'n gebrek aan selfvertroue of
selfstandigheid en die gevolglike (ongesonde) toegewings aan
sosiale druk en groepverwagtin gs..
In baie gevalle is hierdie eienskappe en kenmerke waarskynlik onderliggend aan beide swak akademiese prestasie en
die voorkeur vir verhoudings van 'n nie-vaste aard.

In ander

gevalle, egter, is dit na alle waarskynlikhei d juis die aard
van hierdie groep se verhoudingslew e wat die genoemde eienskappe in die hand werk en stimuleer.
Ten spyte van die klaarblyklike negatiewe gevolge wat
nie-vas-nie sleep het op ten minste studente se akademiese
prestasiepeil, bestaan die moontlikheid dat hierdie sleeppatroon
op die lang duur 'n positiewe nasleep mag he.

2.4.4

Die GN -groep
'n Vergelyking van die akademiese prestasiepeil van hierdie

groep met die van ander groepe !ewer geen duidelike en algemene
tend ens nie.

Die GN -groep vaar meesal gemiddeld tot effens

onder gemiddeld; in die meeste gevalle is die peil van hulle
akademiese prestasie ook min of meer in ooreenstemmin g met wat
van hulle verwag is op grond van hulle akademiese potensiaal
(matriekuitslae ). Daar was gevalle waar studente wat glad nie
sleep nie 1 akademies verras het en gevalle waar hulle teleurgestel het.

Die hieropvolgende bespreking is bloot gebaseer

op die algemene bevinding, naamlik dat die GN -groep in die
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meeste gevalle gemiddeld presteer -- nog beter 1 n0g SWakker
as wat verwag is.
Die bespreking gaan van die veronderstellin g uit dat daar
in die GN-groep enersyds elemente is wat geassosieer kan word
met onbevredigende akademiese vordering en andersyds elemente
wat verband hou met goeie akademiese prestasie. Hierdie
polariteit kan in die vorm wees van twee min of meer verskillende
groepe binne die GN -groep 1 of dit mag wees dat die faktore binne
1
die meeste nie-slepers teenwoordig is, en gevolglik n student

se akademiese prestasiepeil enersyds bevoordeel en andersyds
n stremmende uitwerking daarop het.

1

2. 4. 4.1

Die GN -patroon en swak akademiese prestasie

Op grond van literatuurgegew ens is daar reeds in Hoofstuk 1:
3. s. 4 en 4. 4 aangetoon dat daar aanduidings is dat studente wat
glad nie sleep nie 1 akademies nie besonder goed sal vaar nie.
Hipotese nommer 3 is op hierdie veronderstellin g gegrond.
Sommige eienskappe en omstandighede wat met beide onbevredigende akademiese prestasie en die GN -sleeppatroon geassosieer word, is die volgende:
(a)

Sosiale isolasie:

Daar is reeds genoem dat nie-

slepers moontlik gesien kan word as 'n groep sosiaal-vereen 16)
),
saamdes 1 'n groep met ,inadequate social skills" (Gibbs
1

n groep wat ly onder die gevolge van 'n ,breakdown of ties

with other reference groups" {Slocum

49)

)•

groep minder gelukkig as ander studente.

Hulle is moontlik as
Ehrmann

12)

noem

naamlik dat , ••• the relationship between unhappiness and low
(dating) frequency ts particularly marked" (p.ll9). Dit is logies
dat hierdie studente se persoonlikheid sgroei en die ontwikkeling
van · al hulle kapasiteite gestrem sal word deur faktore soos
hierdie.

Ook in hulle akademiese prestasiepeil sal dit weerspieel
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16)
49)
17)
;
; Gibbs
; Slocum
(Vergelyk Goetz en Leach
51)
57)
29)
44)
; Smith .)
; Van der Merwe
; Lowrie
Samenow

word.

(b)

Basiese ondoeltre ffendheid :

Die moontlikh eid bestaan

dat sommige nie-slepe rs inherent minderwa ardig is, en dat
hierdie basiese ondoeltre ffendheid op beide akademie se en sosia ...
le gebied -- byvoorbe eld in die onvermoe om 'n verhoudin g met
•n persoon van die teenoorg estelde geslag aan te knoop -tot uiting kom.
Die veronder stelling dat ten minste sommige nie ... slepers
basies minderwa ardig is 1 word in 'n mate gesteun deur die
gegewens in die Eerste Reeks (A) -- By die Potchefst roomse
groep is dit opvallend dat die nie-slepe rs van albei geslagte
die laagste matriekpu nte het.

Dit kan -- nie noodwend ig

1
nie -- gesien word as n aanduidin g van 'n laer akademie se

potensiaa l.

*
Maar omdat die GN -groep nie

so swak pre steer as wat

op grond van bogenoem de verwag kan word nie 1 moet daar ook
gesoek word na moontlike positiewe elemente in die GN -patroon,
wat, ten minste in sommige gevalle, die negatiew e faktore
se uitwerkin g (akademi es gesien) kan teenwerk of uitskakel .
2.4.4.2

(a)

Die GN -patroon en goeie akademie se prestasie
10)
bevind dat
Duff en Siegel
Meer tyd beskikba ar:

die hoeveelh eid deelname aan sosiale, fisiese en heterosek suele
aktiwitei te negatief korreleer met hulle studente se akademie se
prestasie peil.

Op grond hiervan kan daar afgelei word dat

studente wat aan min dergelike bedrywig hede deelneem , akademies redelik sterk behoort te wees -- hulle sal heel moontlik
meer tyd he vir hulle studies.
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(b)

Intellektuele

orH~ntasie:

Die feit dat die nie-sleper

aan min buitemuurse bedrywighede (waaronder sleep!) deelneem, kan spruit uit 'n instelling waarin daar min of geen plek
gelaat word vir sake wat nie akadem:!.es van aard is nie. Sleep
kan beskou word as rn inmenging met dit waarvoor hy universiteit toe gekom het, naamlik om te studeer:

11 • • •

the IO

(=Intellectually-orientated) girl desired career plus marriage and
often expressed a willin9ness to defer marriage until a later
date" (TukeySS), p.126).
defer dating ••• ".

Ons kan seker ook se: ,oven to

In hoe 'n mate hierdie intellektuele instal-

ling •n kompensasie is vir 'n student se onvermoe (om watter
rede ook al) om •n verhouding met 'n persoon van die teenoorgestelde geslag aan te knoop, kan nie met sekerheid gese
word nie.

Daar kan egter aangeneem word dat dtt,

sommige studente,

m5.:~stens

by

'n belangrike 1 hoewel dikwels onbewus'.:e 1

faktor is in die ontwikkeling van so 1 n installing.
Van al die studies wat geraadpleeg is,
41
is dit net in die van Ne1 ) waar daar 'n verband tussen
(c)

Introversie:

introversie en goeie akademiese prestasie gevind is. Heelparty
ander ondersoekers vind egter dat ekstraversie 'n duidelike
verband hou met onbevredigende akademiese prestasie (Moller
42)
16)
Owens en Johnson
; Gibbs
) • Nou is dit so dat die

36

);

ekstraverte student hoogs waarskynlik nie 1 n nie-sleper sal
wees nie -- uit die aard van sy persoonlikheid en instelling
sal hy verkies om te sleep (en dan moontlik ook nie-vas--nie) ~
Hoe dit ook al sy: in die GN -groep behoort daar min studente
te wees wat as ekstraverte geklassifiseer kan wordo

En eks·tra-

versie word geassosieer met onbevredigende universiteitsprestasie.,
Daarom 1 deur hierdie proses van ,.negatiewe seleksie 11 1 kan dit
heel moontlik wees dat die GN -groep se akademiese prestasiepeil in 'n mate bevorder word deur die afwesigheid van ekst::-a,
41)
verte elemente (en, in die lig van Nel
1 se stud!e 1 deur diG
waarskynlike aanwesigheid van introverte neigings).
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2.4.4.3

Oorsig: Die GN-groep

Strydig met die verwagtin g wat deur die literatuur studie
geskep is, vaar die GN -groep akademie s nie besonder swak nie.
Dit is blykbaar so dat die negatiew e gevolge van verskyns els
soos sosiale isolasie, eensaamh eid, ongelukk igheid en ondoeltreffendh eid wat met die GN -patroon geas sosieer kan word, in
'n mate teengewe rk word deur die teenwoor digheid van positiewe
elemente soos die feit dat die nie-slepe rs uit die aard van
die saak meer tyd tot hulle beskikkin g het om aan hulle boeke
te wy, die moontlikh eid dat hulle (of sommige van hulle) verkies
om nie te sleep nie as gevolg van 'n intellektu ele orientasi e,
en die moontlikh eid dat ekstraver te studente 1 wat in die reEH
akademie s teleurste l, hulle waarskyn lik nie in die nie-slepe :s
se geledere sal bevind nie.

(-..,.. Die nie-slepe rs is waarskyn -

lik selfs •n meer introverte groep -- en introvers ie kan met
goeie akademie se prestasie geassosi eer word.)

2.4.5

Oorsig: Vergelyki ng van die drie sleepgroe pe
Daar is 'n onteense glike verband tussen sleep (spesifiek :

sleeppatr oon) en akademie se prestasie peil:
1
- .. 'n Vaste verhoudin g verskaf waarskyn lik n gesonde
klimaat vir doeltreffe nde ego-funk sionering op talle gebiede;

dit kan onder meer tot optimale akademie se prestasie lei.
-- 'n Nie-vast e verhoudin g word geassosi eer met onbevredigend e akademie se prestasie . Die nadelige uitwerkin g
van sleep, gepaard met die gebrek aan stabilitei t en sekuriteit wat met nie-vas-n ie sleep gepaard kan gaan, word
blykbaar besonder sterk deur die NVN -groep gevoel •
..,_ Studente wat glad nie sleep nie, vaar as groep

(dit wil se so ver as wat daar op grond van gemiddel des geoordeel kan WOrd) 1 nog besonder gOed, neg besonder SWak.
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Die verband tussen die groepe se sleeppatrone en hulle
akademiese prestasiepeil wat hierbo opgesom is 1 is gegrond op
gemiddeldes of algemene neigings.

In die nege tabelle in die

Eerste Reeks (A) het bogenoemde neigings egter nie in alle
gevalle konsekwent voorgekom nie.

Vera! ten opsigte van die

GN-groep was daar nie 'n baie duidelike patroon nie •
..... Wanneer die getalleverspreidings, volgens akademiese
prestasie 1 van die drie sleepgroepe grafies voorgestel word,
wil dit voorkom asof veral die VAS-groep relatief homogeen is,
terwyl die verspreidings van die ander twee groepe wyer 1 en
by die GN ... groep selfs effens bi-modaal is:

(na volgende bladsy)
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Die VAS-groep (Po Pr MV)
40

30

20
/

10

//
0 -

24.9

69.9

70.0 +

55.o :.-=.-b9.9
4o.o =-s4.9
25.o---::- 39.9Akademiese prestasies (H-tellings)

70.-0 +

55.0 40.0 - 54.9
25.0 .. 39.9
Akademiese prestasie (H-tellings)

Die NVN -groep (Po Pr MV)

15
10

5

Die GN -groep (Po Pr

M~

15
10
5

./
0 - 24.9

55.0-69.9
40.0-54.9
25.0-39.9
(H-tellings)
prestasies
Akademiese

~

70.0 +
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Die relatiewe homogeniteit van die VAS-groep wat Uit die
grafieke blyk ~ staaf die geldigheid van die veronderstel1irtg dat
vas sleep op die meeste studente min of meer dieselfde uitwerktn<t
het (alternatief: ddt min of meer dieselfde soort student geneig
is om vas te sleep).
I

Die NVN -<Jroep is minder homogeen as die VAS-groep.
,

I

'

Dit wil voorkotn asof daar 1 n c;;trbepie is

wat

nie so hadeii<J ge-

tref word deur hulle sleeppatroon nie ... - moontlik die intellektueel-georianteerces wat,, hoewel hulle sleep 1 nougeset toesien
dat iets soos 'n vaste verhouding nie met hulle studies inmeng
nie.
Binne die GN ..groep kan daar blykbaar twee groepe onderskei word: een groep is moontlik grotendeels nie-akademies
georienteer en basies ondoeltreffend, selfs minderwaardig -hulle sal dan ook akademies swakker vaar 1 terwyl die tweede
(hipotetiese) groep meer intellektueel-georient eer mag wees
(die rede waarom hulle nie sleep nie).

Die effense bi-modale

verspreiding van die GN -groep se akademiese prestasies onderskryf hierdie veronderstelling.

3

TWEEDE REEKS (B):
DIE VERBAND TUSSEN DIE STUDENT£ SE AKADEMIESE
PRESTASIES EN SEKERE VERANDERLIKES IN HULLE
VERHOUDINGSLEWE

3. 1

Algemeen
Die veranderlikes wat hier ter sprake is en wat vergelyk

gaan word met die groepe se akademiese prestasiepeil 1 is die
volgende:
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Korrela sies: (3. 2):
(1)

Tyd vas (die tyd wat 'n student reeds vas sleep).

(2)

Uur per week (die tyd, in ure per week, wat aan

(3)

sleepak tiwiteit e bestee word).
Frekwen sie per week (die aantal geleenth ede
per week wat daar ges~eep word).

Vergely king (3. 3)
(4)

Plaaslik /elders (woonpl ek van die student se
sleep)~

3. 2

Korrela sies

3. 2.1

Beskryw ing van die tabella

Die korrelas ie tussen die betrokk e verande rlike en elke
groep se akadem iese prestas ie word telkens aangege e (rs);
die vlak van beduide ndheid word soos voorhee n aangedu i met
een of twee asterisk e; die aantal (n) in elke groep verskyn
tussen hakies.•
3. 2. 2
3. 2. 2. 1

Akadem iese prestasi e en tyd vas
Die tabel

TABEL B(l)
Korrela sies: Akadem iese prestas ie -- Tyd vas (rs=)
VAS-gro ep alleen
Po+Pr

Po

Pr

M

.41
(13)

-.17
(13)

.20
(26)

v

.36*
(25)

-.19
(38)

(63)

M+V

.37 *
(38)

-.19
(51)

.o8
(89)

---

-

______ ..

_

--

• OS

~
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Gevolgtrekk ing:

Wat die steekproef as geheel betref, is

daar geen beduidende verband tussen die tyd of periode wat 'n
student reeds vas sleep en die peil van sy akademiese prestasie nie.

Die rs ..waarde is slegs • 08.

Op Potchefstroo m is die verband tussen hierdie twee
veranderlik es duidelik positief: hoe !anger studente daar vas
sleep, hoe beter vaar hulle akademies.

(Die verskynsel dat

die korrelasie by die dames maar nie by die mans nie beduidend
is,. hoewel die rs-waarde van die mans die grootste is 1 kan
toegeskryf word aan die relatief klein aantal Potchefstro omse
mans wat vas sleep. As n hier groter was 1 sou ook die
korrelasie beduidend gewees het.)
Op Pretoria is die korrelasie tussen hierdie twee veranderlikes deurgaans swak (en onbeduiden d) negatief.
Daar is dus duidelike verskille in die korrelasies tussen
die tyd wat studente vas sleep en hulle akademiese prestasie
by die twee universitei te. Ten opsigte van die twee geslagte
is daar egter geen duidelike patroon nie.

3.2.2.2

Bespreking

Die veronderste lling dat studente wat vas sleep 1 akademies die beste sou vaar (vergelyk Hipotese nommer 1) 1 is
verder gevoer deur te hipoteUsee r dat hulle 1 namate hulle !anger
vas sleep 1 algaande steeds beter sou vaar (Hipotese nommer 4).
Hoewel dit uit Tabel B(1) blyk dat daar 1 wat die steekproef as geheel betref 1 geen beduidende tendens van hierdie
aard voorkom nie 1 is die verband tussen hierdie twee veranderlikes by die Potchefstro omse groep heel duidelik, maar nie by
Pretoria nie -- daar is dit swak negatief.

Geen bespreking

ten opsigte van die steekproef as geheel is dus moontlik nie.
Die verskille in die aard van die korrelasies by die twee
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universiteite sal by die Derde Reeks (C) ter sprake kom.

3.2.3

Akademiese prestasie en uur per week
Die tabel

TA8EL 8(2.1)
Korrelasies: Akademiese prestasie - Uur per week (rs=)
Die VAS .. groepe
Po

Pr

Po+Pr

M

.20
(13)

-.19
(13)

.06
(26)

v

-.36*
(25)

-.02
(38)

-.14
(63)

-.17
(38)

-.05
(51)

M+V

Gevolgtrekking:

I

I
II
i

-.07
{89)

I

I

I

i

Volgens Tabel 8(2 .I) is daar 'n redelik

algemene neiging dat die tyd (uur per week) wat studente wat
vas sleep 1 aan sleepaktiwiteite bestee 1 negatief korreleer met
hulle akademiese prestasiepeil.

Hierdie negatiewe korrelasie

is egter glad nie baie sterk nie -- slegs by die Potchefstroomse
dames is dit beduidend; by die Potchefstroomse mans is dit
selfs

positief~

(hoewel nie beduidend nie).

Die verband tussen hierdie twee veranderlikes verskilin
so •n mate by die twee geslagte en die twee universiteite dat
daar nie sprake kan wees van 'n algemene neiging nie.

TA8EL 8(2. 2)

(volgende bladsy)
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TABEL 8(2. 2)

Korrelasies: Akademiese prestasie - Uur per week (rs=)
Die NVN -groepe
Po
I

Pr

Po+Pr

M

• 60
(5)

-.31
(10)

.15
(15)

v

-.89
(4)

.15
(21)

-.40*
(25)

M+V

-.14
(9)

-.11

Gevolgtrekking :

(31)

I

-.18
' (40)
l

I

Hoewel die korrelasie tussen die twee

veranderlikes by slegs een van die groepkombinas ies beduidend
is (PoPrV) , korreleer die tyd wat studente van die NVN -groep
aan sleepaktiwiteit e bestee in die algemeen negatief met die
peil van hulle akademiese prestasie.

Daar is egter groot ver-

skille tussen die groepe wat die aard van hierdie korrelasies
betref:
Soos by die VAS-groep, is die negatiewe korrelasie by
die Potchefstrooms e dames besonder hoog -- so hoog dat,
hoewel die korrelasie by die Potchefstrooms e dames op sigself
nie beduidend is nie (omdat die groep te klein is) 1 daar in
kombinasie met die Pretoriase dames, wat sn groter groep is
en waar die korrelasie swak positief is l 'n beduidende negatiewe korrelasie ontstaan.
Die eienaardige verskynsel dat die twee veranderlikes
positief (en dan redelik hoog positief) korreleer by die Potchefstroomse mans, kom, soos by die VAS-groep, voor.

(Die

korrelasie is egter nie beduidend nie vanwee die klein aantal
in die groep.)
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Die verskille in die aard van die korrelasies van groep tot
groep maak weer veralgemen ings onmoontlik .
Bespreking

3.2.3.2

By al die studente wat sleep -- dit wil se beide die VASen die NVN -groepe -- is die tendens bemerk dat studente akademies swakker vaar namate hulle meer tyd aan sleepaktiw iteite
bestee.

Hierdie neiging is egter nie duidelik genoeg om 'n

bes preking te regverdig nie.

Daar kan egter net genoem word

dat die negatiewe uitwerking van 'n toenemende hoeveelheid
tyd wat aan sleepaktiwi teite bestee word 1 moontlik duideliker
sou gewees het as dit nie was nie dat hierdie toename waarskynlik in heelwat gevalle spruit uit •n verinniging in die betrokke
verhouding 1 sodat die voordele wat sleep inhou 'n positiewe
12)
noem dan ook dat •n toename
uitwerking begin toon. Ehrmann
in sleepaktiwi teite positief korreleer met geluk by mans.
Die verskille tussen die universiteit e en die geslagte
(veral op Potchefstroo m) sal in die hieropvolge nde reekse ter
sprake kom.
3.2.4

Akademiese prestasie en frekwensie van sleep

3. 2.4.1

Die tabelle

TABEL B(3.1)
Korrelasies : Akademiese prestasie - Frekwensie per week (rs=)
Die VAS-groepe
Po

Pr

Po+Pr

M

.16
(13)

.24
(13)

.23
(26)

v

-.22
(25)

.03
(38)

-.09
(63)

M+V

.10
(38)

.o8
(51)

I

.003
(89)

I

159

Gevolgtrekking:

Nog minder as ten opsigte van uur per

week is daar in hierdie tabel enige duidelike neiging te bespeur.
Dit wil voorkom asof daar, wat die vaste slepers betref, weinig
verband is tussen die aantal geleenthede per week wat daar
gesleep word en die peil van die studente se akademiese prestasie.
Die hoogste korrelasies is by die Potchefstroomse dames,
waar hierdie twee veranderlikes negatief korreleer, en by die
Pretoriase mans, waar die korrelasie positief is; by die
mansgroep as geheel is die korrelasie dan ook positief. Geeneen van die korrelasies is egter beduidend nie.
TABEL B(3. 2)
Korrelasies: Akademiese prestasie - Frekwensie per week (rs=)
Die NVN-groepe

Po
.16
(5)

M

I

Pr

Po+Pr

.23
(10}

1

.33
(15}

v

-.10
(4)

-.09
(21)

-.19
(25)

M+V

.17
(9)

.04
(31)

• 04
(40)

I
:

Gevolgtrekking: By die NVN-groep is daar 'n neiging dat
die aantal geleenthede per week wat daar gesleep word, positief
korreleer met die mans se akademiese prestasie, terwyl die
teenoorgestelde tendens {dog swakker) by die dames voorkom.
Geeneen van hierdie korrelasies is egter beduidend nie.

Ten

opsigte van die twee universiteite is geen veralgemenings
moontlik nie.
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3.2.4 .2

Besp rekin g

lle
Die "slee pfrek wens ie" korre leer in veel mind er geva
tyd wat
nega tief met stude nte se akad emie se prest asie as die
il nie
aan sleep aktiw iteite beste e word . Hoew el die versk
versk ynse l
baie groo t is nie z wil dit tog voork om as of hierd ie
n!e nood die varo nder stelli ng beve stig dat sleep as soda nig
he nie;
wend ig (akad emie s gesp roke) nega tiewe gevo lge sal
kan dit
waar sleep geas sosie er word met swak ker prest asie 1
wet daar eerde r toege skryf word aan die groot hoev eelhe id tyd
boek e kon
deur verlo re mag gaan -- tyd wat die stude nt by sy
deurb ring.
se
Aan die ande r kant mag dit wees dat juis die akad emie
vaar -onge moti veerd e stude nt -- wat buite ndien swak sal
ande r
gene ig sal wees om oorm atig baie tyd aan sleep - (en
buite muur se) bedry wigh ede te best ee.
Die effen se versk ille in die korre lasie s by mans en
ter sprak e
dame s sal by die besp rekin g van die twee gesla gte
kom.
3. 3
3. 3.1

Verg elyki ng: Plaa slik/ elder s
Besk rywin g van die tabel

Eerst e word die gemi ddeld e
{die ,.slee p")
akad emie se punt van stude nte van wie die vrien d(in)
bel die van
plaas lik woon , aang egee , en in die volge nde subta
groep versk yn
stude nte wat elder s sleep ; die aanta l (n) van elke
die
telke ns tusse n haki es. In die derde subta bel word
" en die
bedu idend heid van die versk ille tusse n die ,.plaa sl1kword
,.eld ers-" groe pe aang edui --di e betro kke U-wa ardes
n die
verm eld (asoo k, waar n 2 ::::>20 1 die Z-tel ling) . Indie
heid, soos
versk ille bedu idend is , word die vlak van bedu idend
Daar is drie subta belle .

161

gewoo nlik 1 deur een of twee asteri ske aange toon.
Die tabel

3.3.2
TABEL 8(4)

Verge lyking van die akade miese presta sies van studen te wat
plaasl ik sleep en die wat elders sleep
VAS-g roepe alleen
Po

Pr

Po+Pr

M

51.7
(9)

53.8
(13)

52.9
(22)

v

50.6
(17)

53.3
(32}

52.3
(49)

51.0 l
(26)

53.4
(45)

52.5
(71)

Plaasl ik
X
(n)

I

M+V

~------------_j ____

-----------

50.1
(4}

-

(0)

50.1
(4)

v

50.1
(8)

55.1
(6)

52.3
(14)

M+V

50.1
(12)

55.1
(6)

51.8
(18)

Pr

Po+Pr

(n)

I

I_

Po
M

v

u
(z)

M+V

35.5
(O. 61)

-

14.5

(-)

87.0
(0. 36)

342.0
(O. 02)

126.5
(0. 25)

622.5
(0.17}

64.0

(-)
155.5
(0.02)

_j__~

--

I

Po+Pr

M

Elders

Beduid endt,t.i d
van die
versk ille:

----~-

_l

Pr

Po

X

------

-

i

-

I

l
I
I
'I

!

j

i

!

I

Dit is duidel ik dat daar by geen unive rsiteit
en ten opsigt e van geen van die geslag te enige beduid ende
versk il is tussen die akade miese presta siepeU van studen te
Gevol gtrekk ing:
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die gemi ddelwat plaas lik en die wat elder s sleep nie. ';t'rou ens 1
is 1 blyk ens
de akad emie se prest asies van hierd ie twee groep e
die tabe l, in die mees te geva lle byna iden ties.
elder s)
Dit wil dus voork om asof die woon plek (plaa slik of
nd met
van 1n stude nt wat vas sleep se vrien d(in) geen verba
sy/h aar akad emie se prest asiep eil het nie.
Besp rekin g

3.3.3

sleep
Daar is vero nder stel dat stude nte wat plaas lik vas
stad woon )
(dit wil se die wie se vrien d(in) in diese lfde dorp of
Daar is
akad emie s beter sou vaar as die wat elder s sleep .
tn 'n
aang enee m dat die belon ings en voor dele van vas sleep
g, soda t
groot mate afhan g van min of meer direk te verst erkin
rking van
stude nte wat elder s sleep nie die volle posit iewe uitwe
h; op hierso 1 n verho uding sou voel nie. Hipo tese nomm er 7
die aann ame gegro nd.
nTabe l B(4) bewy s egter baie duide lik dat hierd ie vero
geen
derst ellin g onju is is. Daar is in werk likhc id byna
groep e nie,
versk il in die akad emie se pres tasie s van die twee
nie.
en in geen geva l is die versk il eers nuby bedu idend
yn-.
Daar is versk eie moon tlike verkl aring s vir hierd ie versk
meer dere
sel, waar van alma l waar skyn lik in 'n mind ere of 'n
twee
mate bydra tot die byna iden tlese pres tasie s van die
groe pe.

Hier word twee geno em:

Die posit iewe uitwe rking van vas sleep hang klaar geree lde
blykl ik nie sose er af van onmi ddell ike, direk te en
ent in
bevre digin g en belon ing nie. Die belan griks te elem
(a)

die stude nt
die vaste verho uding is dus waar skyn lik die feit dat
en, c.at hy
wat vas sleep , bewu s is dat hy vir iema nd iets betek
r inner like 11
die liefd e van •n ande r perso on in pag het, en ande 11
verho uding
fakto re r wat verba nd hou met die belew ing van die
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eerder as met tasbar e en gereel de verste rking, beloni ng of
bevre diging , wat befnv loed sou word deur die woonp lek van
die sleep.
Stude nte wat plaasl ik sleep , bestee beduid end rn.eer
tyd aan sleepa ktiwit eite as die wat elders sleep , soos uit die
(b)

volger tde tabell etjie blyk:
Uur per week aan sleep bestee (X)
~':?

el

pl
I

-.;-·

I

19.4

.

10~

0

!

**

In die lig van die feit dat die aantal uur per week wa~:
aan sleepa ktiwit eite bestee word (behc: lwe by die Potch efstro omse mans) , effens negati ef korrel eer met studen te wat vns sleep
se akade miese presta siepei l (kyk 3.2.2 .2 en T8.bcl B(2.1)
hierbo ) 1 bestaa n die moont likhei d dat die vnron derste lde voor1
dele van plaasl ik sleep in n mate "uitge kanse lleer" wor-d dour
die nadeli ge uitwer king van die meer tyd wat studen te wat

plaasl ik sleep aan hierdi e aktiw iteite besta9 .

3. 4

Oorsig : Akade miese presta sie en die betrok ke veran derlikes in studen te se verho uding slewe .
Die result ate van hierdi e reeks (B) is vee! mind e.- be-

duiden d as die in die vorige reeks 0\):
-- Die tyd of period e wat studen te reeds vas sleep 1
korrel eer beduid end positic £ met die Potchefstr·.::>omse gz.·oo~
se akade miese presta siepei l 1 maar (swak) nega.t ief met c:E£
van die Pretor ianers (3. 2. 2).
-- Die tyd (uur per week) wat aan sleep: lktiwi tc!te bestee word, korrel eer redeli k sterk negati ef met dle ako.de mieso
presta sie van die dames (VAS- en Hl!i\1'·-groepo) op Potche f-·
stroom , en in •n mate ook by die Pretor: i.as9 mans,
positi ef by die Potch efstro omse mans (3 .. 2. 2) o

mR~r
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--Die korrelasie tussen .. sleepfrekw ensie" (aantal geleenthede per week) en studente se akademiese prestasiep eilis swak;
geen duidelike patroon is waarneemb aar nie (3. 2. 3).
-- Studente wat .. plaaslik" sleep en die wat .. elders"
sleep, vaar akademies min of meer identies (3. 3).
Die slots om waartoe gekom kan word, is dat studente se
sleeppatroo n (vergelyk die Eerste Reeks (A)) •n veel belangriker
aspek van hulle verhouding slewe is as veranderlik es van die
aard wat in hierdie reeks (B) ondersoek is.
Daar is egter interessant e neigings opgemerk; dit sal in
die volgende twee reekse ter sprake kom.
4.

. 4.1

DERDE REEKS (C):
VERGELYKING VAN DIE AKADEMIESE PRES'rASIES VAN
S'rUDENTE VAN DIE TWEE UNIVERSITEITE
Algemeen

.. Colleges differ in their characteris tics •••• Some are authoritarian, others permissive; •••• some overly paternalist ic, others
excessively impersonal; some sectarian, others secular; and so
on •••• The value systems of college communitie s vary ••• "
7
(Dalrymple ), p.12). Daar kan verwag word dat verskille soos
hierdie ook by Suid...Afrika anse universiteit e sal voorkom.
Omdat universiteit e verskil, gebeur dit ook dat verskillend e
soorte studente verkies om verskillend e universiteit e by te woon.
By 'n vergelyking van die onderskeie universitei te, is twee sake
dus van belang: die feit dat die aard van elke afsonderlik e universiteit verskil, sodat elke universiteit oor die loop van •n student
se universiteit sjare 'n bepaalde stempel op hom sal afdruk of hom
op 'n sekere manter kan belhvloed; en die feit dat studente, of dan
die wat kan kies, se keuse van •n bepaalde universiteit bepaal word
deur die aard daarvan, sodat ten minste •n deel van die
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teite reed s voor
stud ente bevo lkin g van vers kille nde univ ersi
inte ress ant om te
univ ersit eitsb ywo ning sal vers kil. Dit is
die keus e van 'n
merk dat van die bela ngri kste oorw egin gs by
eens kap (die aard
bepa alde univ ersi teit die aard van die gem
en van stud entvan die verh oudi ngs tuss en stud ente onde rling
57
Mer we ), p.4) .
dose ntve rhou ding s) en god sdie ns is (Van der
elin g wat
Slee p is 'n verh oudi ng wat onts taan en 'n hand
sdie nsti ge agte rplaa svin d teen die sosi ale, kult urel e en god
kan daar verw ag
gron d van die betr okke univ ersi teit. Daa rom
teite nie iden ties
word dat stud ente by vers kille nde univ ersi
bepa alde aspe kte
sal reag eer op hull e verh oudi ngsl ewe of op
daar van nie.

*
stee kpro ef
Hoe wel die twee univ ersi teite waa ruit die
is 1 albe i Afri wat in die huid ige stud ie gebr uik is , getr ek
kille in die ligg ing 1
kaan se inrig ting s is, is daar wes enli ke vers
groo tte en aard van die univ ersi teite :
ike Hoe r
Die Potc hefs troo mse Uni vers iteit vir Chr istel
1
teit. Die Uni verOnd erwy s is wes enli k nog n .. klei n" univ ersi
e univ ersi teit
site it van Pret oria is die groo tste resi den siel
nd; die dorp het
in die land . Potc hefs troo m le op die plat tela
1
Pret oria is n stad ;
'n rela tief klei n en hom ogen e bevo lkin g.
in 'n mate reed s
die bevo lkin g is groo t en hete roge en, self s
Dat die aard -- d.te sosi ale klim aat, die
ersi teite dan ook
waa rdes , die inst ellin g -- van die twee univ
sal vers kil, is byna vans elfs prek end.

kosm opo litie s.

kons erwa tie£
Die atm osfe er op Potc hefs troo m is merk baar
dl~ univ ersi teit
en Cal vini stie s, soos onde r ande re blyk uit
stud ente gem eens kap
se gew eten sklo usul e. Wee ns die klei ner
mun ikas ie tuss en
op hier die univ ersi teit, is daar heel wat kom
en die univ ersi stud ente en stud ente groe pe 1 tuss en stud ente
eens kap moo ntlik .
teits owe rhed e en tuss en stud ente en die gem
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Norme 1 verwagtings en sanksies van portuurgroepe en owerhede
speel 'n daadwerkliker rol in die kampuslewe.

3
Boyer en Michael )

noem dan ook 1 na aanleiding van hulle studie van klein, godsdienstig-georie nteerde universiteite, dat sodanige

inrig~ings

en

die gemeenskap as geheel gekenmerk word deur ..... the presence
of a high degree of community feeling and a strong sense of
propriety" (p. 66), wat geassosieer word met ..... at bast a
moderate concern for supervisory, bure:mcratic • • • characteri551
tics" (p. 65). Smith ) stel dit sterker: .. Deviations from expected group norms may be cruelly punished by the reactions of
a person •s age mates.. (p. 54) -- waarskynlik by bogenoemde soort
gemeenskap ook deur die gemeenskap as sodanig.
Op Pretoria is daar veel minder sprake van die soort kommunikasie wat op Potchefstroom moontlik is.

Die groot aantal

studente binne •n groot stad maak dit onmoontlik, en die mJ.nder
konserwatiewe installing aldaar veroorsaak dat dit nie soveel
gewig dra nie.

Die anonimiteit wat in die mas sa moontlik is,

verskerp hierdie installing.

Groepsnorme en sanksies van

owerheidswee raak die individu nie so maklik en nie so direk
nie.

Daar is minder van 1 n groepsgevoel os op Potr:::hefstroom,

waar ..... the high degree of community feeling (is) •••
reinforced by the small size of the student body" {Boyer en
3)
Michael , p. 65).
Daarby meet dit in gedagte gehou word dat die aard en installing van ten minste ln groot deel van die studente

v~n

dte

twee universiteite waarskynlik grotendeels verskil ook omdat
die wat kan kies, 1 n universiteit sal k.ies waar die waardes 1
instellings en sosiale en godsdienstige atmosfeer p'ls by d:!.e
eie waardesisteem , instelling en persoonlikheid (vergelyk
57)
, p. 3-4).
Van der Merwe
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t
Wann eer 'n stude nt, om watte r rede ook al 1 'n unive rsitei
us
bywo on waar die waard estru ktuur , die atmos feer op die kamp
perso onen dies meer , nie strook met sy eie insta lling, norme en
1
anpas likhe id nie 1 kan daar natuu rlik n soort 11 Unive rsiter e wana
Hierd ie versk ynsel is reeds in Hoofs tuk 1:
keling
3. 5. 2 behan del. In hierq ie afdel ing is die soort nie -1 nske.
o:p die
nie van prime re belan g nie. Die soekl ig gaan eerde r val

sing .. ontst aan.

ntewyse waaro p versk illend e unive rsitei te die betro kke stude
ings
geme enska p raak of belhv loed 1 ook wat betre f hulle houc.l
en hulle
teeno or sleep t hulle belew ing van hulle verho uding slewe
word ,
reaks ies daaro p. (Daar moet natuu rlik in gedag te gehou
iding
soos reeds genoe m 1 dat versk ille tussc n unive rsitei te acnle
daart oe gee dat die stude nte van ondcrs:-::.eie inrigt:!.ng::; reeds
dus
v66r unive rsitei tsbyw oning kan versk il; alle versk. l.lla kan
rsinie summ ier toege skryf word aan die invlo ed van d~e unive
teit gedur ende die stude nteja re nie.)

*
In hierd ie reeks gaan dit prime r om 'n verge lykin g van die
akade miese prest asies van stude nte van die onder skeie sleep
groep e by die twee unive rsitei te. In die tabel word slegs
hierd ie gegew ens aange gee en statis ties verge lyk.
Daar sal ook 1 deur terug te verwy s na vorig e tabel le , gelet
derword op versk ille in die resul tate ten opsig te van ander veran
se van
likes naas die sleep groep . ('n Volle dige statis tiese anali
neem$ )
al die gegew ens sou te veel bykom ende ruimt e in besla g
4. 2
4. 2. 1

Die sleep groep e
Beskr ywing van die tabel

Die gemid delde akade miese prest asies wat elke sleep groep
verme ld;
(VAS/NVN/GN) by die twee unive rsitei te behaa l het 1 word
il .•
direk daarn a word aange dui of die tellin gs bedui dend versk
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Indian die verskil beduide nd is • word die beduide ndheids vlak
soos voorhee n aangeto on, en word die hoogste gemidde lde telling onderst reep. Daarna , as kontrol e, word die matriek punte
van die betrokk e sleepgro epe vergely k net soos by die akademiese prestas ies.
Soos by die Eerste Reeks (A) is die matriek punt natuurli k
slags •n geldige kontrole indian dit wel beduide nd korrelee r met
die akadem iese prestas ie van die hele betrokk e groep. Daarom
word die rs-waar de van hierdie korrelas ie in tn volgend e kolom
vermeld 1 en word die vlak van beduide ndheid (indien enige) soos
voorhee n aangedu i.
Die Tabelle

4.2.2
TABEL C

Akadem iese prestas ies: Po vs .. Pr (M+V)

MP

53.6
(51)

VAS

51.2
(38)

NVN

s8.8j 42.2
\9r (31)

GN

44.9
(24)

51.5
(13)

Pr

AP-MPI
-.-?-1- rs= .(

I

*?

Po

nee

50.6 50.31 nee
(3. 5} (48)

60.. 6 47 .. 1 **
** \9)
(30)
nee

42.9
(21)

59.01
(12)

I

.39
**
.33

.14

Dit is net by die NVN -groep waar die
akadem iese prestas ies wat student e van die twee univers iteite
behaal het, beduide nd verskil. Die Potchef stromer s vaar
naamlik beduide nd beter. Die matriek punte van hierdie groepe
verskil egter ook beduide nd --en in dieselfd e rigting as hulle
Gevolgt rekking :

akadem iese prestas ie, terwyl die korrelas ie tussen die hele
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tasie hoog s begroe p se matr iekp unt en hulle akad emie se pres
troom dus bedu iduid end is. Hoew el die NVN -gro ep op Potc hefs
p op Pret oria,
dend bete r pre stee r as die oore enste mme nde groe
die onde rske ie
kan daar nie gese word dat die twee groe pe by
patro on nie 1
univ ersit eite vers kille nd reag eer op hierd ie s leep
emie se verm oe,
aang esie n elke groe p bloo t pre stee r na hulle akad
soos gem eet aan die matr iekp unt.
vers kyns el
Waa roor daar wel gGsp ekul eer kan word , is die
van meet af aan
dat die NVN -gro ep van Potc hefs troom blyk baar
vast e slep ers.
akad emie s veel sterk er was as die Pret orias e nietwee univ erDit wil dus lyk asof ande rsoo rtige groe pe by die
sitei te hierd ie sleep patro on kies .
Besp rekin g

4.2. 3

die groe pe
Uit die Eers te Reek s (A) het dit voor geko m asof
op die e.ard van
by die twee univ ersit eite nie iden ties reag eer
r dat die mee ste
hulle verh oudi ngsl ewe nie. Tabe l C toon egte
opsi gte van
van hierd ie vers kille nie juis groo t is nie: ten
die twee
die VAS- en die GN -gro epe reag eer stud ente van
hulle slee puniv ersit eite min of meer eend ers op die aard van
tgely ke stud ente
patro on, of, alter natie f, kies (aka dem ies) soor
p of glad nie
dies elfd e soor t verh oudi ngsl ewe 1 hets y vas slee
slee p nie.
tuss en die
By die NVN -gro ep kom daar egte r wel vers kille
ers by albe i
univ ersit eite voor . Hoew el die nie- vast e slep
hulle akad em!e se
univ ersit eite swak ker vaar as wat cp gron d van
ag is -pote nsia al (soo s gem eet aan matr ieku itsla e) verw
-groe p by
verg elyk Tabe lle A(2) en A(3) --, vers kil die NVN
die twee univ ersit eite in twee opsi gte:
Die Pret orias e nie- vast e slep ers maak onge veer
steek proe f·
33 pers ent of een derd e van die univ ersit eit se
e van die
uit, terw yl sleg s onge veer 12-! pers ent of een agst
(i)
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slee pq {W ann eer die get alPot che fstr oom se gro ep nie -va s-n ie
and er slee pgr oep e nag ega an
lev ers pre idin g ten ops igte van die
sen t van alb ei uni ver site ite
wor d 1 bly k dit dat ong eve er 54 per
ep terw yl die nie ... slep ers
se der dej aar -B. A. -stu den te vas sle 1
t en die op Pre tori a 13 per op Pot che fstr oom ong eve er 33 per sen
sen t van die stee kpr oef uitm aak .
r aka dem ies bet er
Die Pot che fstr c')m se NV N-g roe p vaa
terw yl die Pre tori ase nie as eni ge and er slee pgr oep ald aar ,
vas te slep ers die swa kst e gro ep is.
(ii)

ond ers kei e uni ver siGes ien tee n die agt erg ron d van d.ie
vol g ger nte rpre teer wor d:
teit e 1 kan hie rdie geg ewe ns soo s
pre kin g; dit wor d blo ot as
(Hi erd ie is sle gs 'n ten tati ewe bes
der ond erso ek mo et wor d.)
mo ont likh eid gen oem , en sal nog ver
atie we en Cal v:l. nist iese
Op Pot che fstr oom , met sy kon serw
ste 'n sek er per sen tasi e
atm osf eer 1 sal stu den te (of ten min
nie -va s-n ie te sle ep -van die stud ent e) ietw at hui wer om
is op Pot che fstr oom , met
sos iale en god sdi ens tige san ksi es
l mee r geb ied end as wat op
sy kle ine r stu den teg em een ska p, vee
': sle ep dra waa rsk ynl ik nie
Pre tori a die gev al is. ..Lo s-en ... vas
nat uur lik ook wee s dat
vee l goe dke urin g weg nie . Dit mag
opv oed ing 1 die wu. ard este lstu den te 1 ook as gev olg van hul le
e gef nte rna lise er het , dat
sel van hul le omg ewi ng in so •n mat
see r uit vre es vir sos iale
hul le uit eie oor tuig ing ., en nie so
rt vcr hou din g.s te verm y.,
afk eur nie 1 ver kie s om hie rdie soo
ng met Pre tori a" min der geDaa rbe new ens is daa r 1 in ver gel yki
ver kee r op Pot che fstr oom .
lee nth ede vir ont spa nni ng en sos iale
3)
spra at, met ver wys ing na kle in, god
--B oye r en Mic hae l
van die ken mer ken de
die nst ig ... geo rien tee rde uni ver site ite 1
al opp ortu niti es" (p. 66) .
.,re stri cted cul tura l and rec rea tion
nie -ern stig e sle ep, met die
Ond er sod ani ge om stan dig hed e kan
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oog bloot op 'n aand se ontspan ning en vermaak likheid, nie so
maklik gereel word nie.
In die lig is die relatief klein groepie nie-vas te slepers
op Potchefs troom geen raaisel nie. Student e wat die soort
afleidin g en sosiale verkeer waarvan hierbo sprake was, sou
verkies 1 maar dit om die genoem de redes moeil!k , onmoon tlik 1
of dan onwens lik 1 vind 1 sal waarsky nlik eerder glad nie sleep
nies aangesi en 'n vaste verhoud ing nie so maklik aangekn oop
word met die oog open inpas by die soort ontspan ning nie~
Dit verklaa r dan die propors ioneel groter groep nie-slep ers op
Potchef stroom.
Op Pretoria is daar veel meer geleenth ede vir die soort
ontspan ning en sosiale verkeer wat geassos ieer word met die
Daarom die relatief groot groep student e wat
daar nie-vas -nie sleep, terwyl die nie-slep ers s!egs 'n klein
persent asie van die steekpro ef uitmaak .
NVN -patroo n.

Maar juis vanwee die vryelike beskikb aarheid van hierdie
soort ontspan ning in Pretoria 1 en die aantrekk ingskrag daarvan r
gepaard met die minder konserw atiewe atmosfe er, waar dit geredelik toegela at 1 moontlik selfs aangem oedig word, en die feit
dat die groot stad en die groot student emassa dit maklike r maak
om sosiale sanksie s te pypkan 1 gebeur dit waarsky nHk dat talle
nie-vas te slepers metterty d meer en meer van hulle studies
21
vervreem raak. (Grinder ) 1 noem dan ook dat sleep en studies
meeding om die jeug se aandag, en dat baie jongmen se blykbaa r
die een ter wille van die ander laat linksle. )
Die klein NVN -groepie op Potchef stroom, met hulle besonder hoe akadem iese potensi aal en hulle goele akadem iese prestastes 1 bly ietwat van 'n raaisel. Verdere onderso ek is hier
1
Daar sal waarsky nlik gevind word dat hulle n sterk
en gevestig de intellek tuele orientas !e het (dink maar aan hulle

nodig.
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ho3 matriekpun te).

Hierdie oorwegend intellektue le, moontlik

minder sosiale, intestelling stel hulle waarskynlik in staat om
sosiale sanksies in verband met nie-vaste verhoudings te ignoreer, sodat hulle wel die deel van hulle studentelew e kan geniet -maar beslis sonder om hulle vas te verbind alvorens hulle studies
voltooi is.

Die negatiewe uitwerking van nie-vas-nie sleep word

egter gemanifeste er in hulle akademiese prestasiepe il, wat, hoewel
dit nog besonder hoog is 1 nie so hoog is as waartoe hulle wel in
staat is nie.

*
Hoewel die NVN -groepe (en in 'n seker sin dan ook die
GN -groepe) van die twee universiteit e dus verskil, bly die merkwaardige verskynsel nog dat al drie sleepgroepe 1 ongeag die
universitei t, min of meer dieselfde reageer op hulle sleeppatroo n:
die VAS-groep vaar naamlik telkens beter as wat verwag is 1 die
NVN -groep swakker 1 en die GN -groep min of meer in ooreenstem ming met hulle potensiaal (vergelyk Tabella A(l), A(2) en A(3)).

4. 3
4. 3.1

Ander veranderlik es
Tyd vas

Uit Tabel C (vergelyk ook Tabel 1, heel aan die begin van
hierdie hoofstuk) blyk dit dat dieselfde persentasie studente van
elk van die twee universiteit e vas sleep, en uit die tabelle in die
Eerste Reeks (A) is dit duidelik dat hulle by albei universiteit e
beter vaar as wat verwag is. Tog is daar verskille tussen die
vaste slepers van die twee universiteit e:
Uit Tabel B(l) is dit duidelik dat die Potchefstro mers
(albei geslagte) akademies beter vaar namate hulle !anger vas
sleep. Hierdie korrelasies is vir albei geslagte saam en ook
vir die damesgroep beduidend: ook by die mans is dit redelik hoog:
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rs = • 41.

Op Pretoria korreleer die twee veranderlikes egter

(swak) negatief by albei geslagte.

Daar sal gepoog word om

hierdie verskille tentatief te verklaar in die lig van die reeds
genoemde verskille tussen die twee universiteite:
Vas sleep is 'n meer tradisionele man-dameverho uding as
nie-vas-nle sleep. Derhalwe pas dit waarskynlik beter in by
die verwagtings 1 waardes en norme van die Potchefstrooms e
gemeenskap, en waarskynlik ook 1 soos al vantevore aangetoon 1
by 'n relatief groot deel van die studentegemee nskap as sodanig.
Sleep word as 'n redelik .. ernstige 11 I dit wil se huweliksgerigt e
verhouding gesien.

(Dit 1 onder andere, verklaar moontlik die

relatief klein aantal nie-vaste slepers op Potchefstroom -vergelyk 4. 2. 3 hierbo.) Nou kan daar geredeneer word dat
studente, namate hulle 'n al langer periode vas sleep, al meer
konformeer aan die genoemde norme en beginsels, en dat hulle
al meer inskakel by die gemeenskap waarin hulle hulle bevind.
Inskakeling bring verligting van spanning, sekuriteit en dies
meer 1 wat bevorderlik is vir persoonlikheid sintegrasie, egountwikkeling en geluk -- en sodoende ook vir die student se
akademiese prestasiepeil. Dit moet ook in die gedagte gehou
word dat so 'n verhouding in baie gevalle beslis in ooreenstemmin g
is met die student se eie waardesisteem , naas die van die
gemeenskap, wat die uitwerking van so 'n verhouding sal intensifiseer.

Met die tyd tree daar natuurlik ook 'n verinniging

in die vaste verhouding in; die selfverwesenlik ing 1 sekuriteit
en persoonlikheid sontplooiing wat daarmee gepaard gaan, kan
gesien word as faktore wat ook akademies 'n positiewe uitwerking
sal he.
Hoewel vaste verhoudings op Pretoria na alle waarskynlikhei d
ook wesenlik om dieselfde redes as op Potchefstroom aangeknoop
word, naamlik as gevolg van wedersydse aanklank en liefde 1
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is dit so -- dit is reeds genoem 1 en blyk ook uit die groter
persentasie nie-vaste slepers op Pretoria -- dat daar vir Pretorianers meer geleentheid is vir sosiale verkeer en ontspanning
waaraan deelgeneem kan word sonder om noodwendig vas te
sleep.

Trouens 1 'n vaste verhouding sal 'n student waarskynlik

in 'n mate kortwiek in die benutting van die groot verskeidenheid van moontlikhede tot die soort afleiding.

Gevolglik

kan dit gebeur dat Pretoriase studente wat vas sleep 1 algaande
gefrustreer raak deur die beperkings wat die soort verhouding
op hulle le (vera! siende dat die beloning van sosiale goedkeuring nie so sterk of so voelbaar is as op Potchefstroom nie).
Die gevolge van hierdie frustrasie kom algaande ook op akademiese gebied tot uiting in die vorm van 'n laer peil van akademiese prestasie.
Verder kan daar gedink word aan die feit dat 'n verhouding
nie kan terugkeer na 'n laer vlak van betrokkenheid nie. Dit het
'n .. marked

dir~ctional

trend .. (Waller

62

>).

--As dit dus nie tot

niet gemaak word nie 1 moet 'n verhttuding steeds ontwikkel.
Omdat Pretoria minder konserwatief is as Potchefstroom, en
umdat sosiale kontrole daar moeiliker is vanwee die groot aantal studente (en omdat dit buitendien nie soveel gewig dra
nie) 1 kan dit gebeur dat 'n vaste verhouding in baie gevalle
vinniger ontwikkel as wat op Potchefstroom die geval sou
wees.

Gevolglik kan dit wees dat daar gouer 'n punt bereik

word waar die verhouding soveel tyd en aandag in beslag begin
neem, en/of waar dit gevorder het tot 'n vlak waar daar gekies
moet word tussen studies en 'n huwelik, en/of dat konflikte
ontstaan as gevolg van die gevorderde aard van die verhouding 1
sodat studente wat reeds 'n geruime tyd lank vas sleep, se
studies (naas ander aspekte van hulle lewe) daaronder begin
ly.
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Farnsworth

13

) noem ook die moontlikheid dat skuldgevoelens

mag ontwikkel wanneer daar nie aan ,.culturally popular .. gedrag
voldoen word nie {p. 679) --en op Pretoria is die NVN-patroon
be sUs popular (ten minste meer as op Potchefstroom)!
'n Grafiese voorstelling van die verband tussen die tyd
wat studente reeds vas sleep en hulle akademiese prestasiepeil
by die twee universiteite, onderskryf die veronderstellings in
die vorige J:tsragrawe in 'n mate:
Potchefstroom (M V)
rs=. 37*

1

2
Tyd vas (jaar)

3

4

5

Pretoria (M vf'
a>

·ri

r1l

ro
..p

a
-····)
,..----------- -----·-------b

~ 60

r---------------------~

~
a>
r1l

a>
·ri
E!
a>

~50

1

2

3

4

5

·Tyd vas (Jaar)
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Uur per week
Die gegewens in Tabelle 8(2.1) en 8(2.2) dui daarop
dat die korrelasie tussen hierdie veranderlik e en die akademiese prestasie van studente van die twee universiteit e min
of meer ooreenkom wat betref die VAS- sowel as die NVNgroepe. Dit is naamlik telkens (swak) negatief. Daar kan
dus veronderste l word dat studente van die twee universiteit e
(akademies) eenders reageer op die hoeveelheid tyd wat aan
sleepaktiwi teite bestee word.

(Vergelyk ook 3. 2. 3 hierbo.)

Frekwensie van sleep

4.3.3

Wat betref die verband tussen die aantal geleenthede
per week wat daar (gemiddeld) gesleep word en studente se
akademiese prestasiepe il 1 verskil die twee universiteit e ook
nie juis nie -- vergelyk Tabelle 8(3.1) en B(3.2),
verband is telkens (heel swak) positief.

Die

(Vergelyk ook 3. 2. 4

hierbo.)
Plaaslik/el ders

4.3.4

By nog Potchefstroo m nog Pretoria verskil die akademiese

prestasies van studente wat plaaslik sleep van die wat elders
Verder pre steer die .. plaaslik "- en die .. elders "-groepe

sleep.

van die twee universiteit e byna identies (Tabel 8(4)).

Ook

wat hierdie veranderlik e betref 1 reageer studente dus blykbaar
(akademies) dieselfde 1 ongeag van watter universiteit hulle
bywoon.
4. 4

Samevatten de bespreking

Dit mag wees dat 6 wat betref universiteit e wat geheel en
al andersoorti g is, daar verskille sal wees ten opsigte van die
verband tussen bepaalde aspekte van studente se verhouding s ...
lewe en hulle akademiese prestasiepe il.

Moontlik omdat die

twee universiteit e wat in die huidige steekproef gebruik is,

177

albei Afrikaanse inrigtings is, het daar in die resultate van
hierdie studie heel weinig daadwerklike verskille ten opsigte
van die verband tussen aspekte van studente se verhoudingslewe en hulle akademiese prestasiepeil voorgekom.
Wat sleeppatroon betref, reageer elk· van die drie
sleepgroepe (akademies gesproke) byna identies op die aspek
van hulle verhoudingslewe.

Daar is ook nie verskille gevind

ten opsigte van die verband tussen die tyd wat aan sleep bestee
word of die aantal geleenthede wat daar per week gesleep
word (sleepfrekwensie) en studente van die twee universite!te
se akademiese prestasiepeil nie.
Die verskille wat wei gevind is 1 naamlik dat die NVN -groep
op Potchefstroom propors!oneel heelwat kleiner is as die Pretoriase nie-vaste slepers, * en dat die periode wat •n student
reeds vas sleep op Potchefstroom beduidend positief en op
Pretoria swak negatief korreleer met studente se akademiese
presta~ie,

is (tentatief) verklaar op grond van verskille in die

ligging, grootte en aard (vera! wat die sosiale klimaat betref)
tussen die twee betrokke inrigtings.

Dit veroorsaak, in 'n

meer of 'n mindere mate 1 dat andersoortige studente die
universiteite bywoon en ook dat elke universiteit gedurende
hulle universiteitsjare 'n bepaalde stempel op studente afdruk
in die vorm van sekere waardes, norme 1 instellings en gewoontes, wat talle fasette van hulle lewe, waaronder hulle verhoudingslewe en bulle reaksies op bepaalde aspekte daarvan,
befnvl{.Jed.

*

Die verskynsel dat die Potchefstroomse nie-vaste
slepers beduidend beter vaar as die NVN -groep op
Pretoria, hang saam met eg. groep se besonder
hoe akademiese potensiaal (matriekpunte).
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Die verskille is egter min 1 en meesal klein genoeg om
met redelike sekerheid aan te neem dat studente se verhoudingslewe, ongeag watter universiteit hulle bywoon 1 'n belangrike
faktor is by die bepaling van die peil van hulle akademiese
prestasie, en dat dit beslis 'n belangriker rol speel as die
aard van die betrokke universiteit.

5

VIERDE REEKS (D):
VERGELYKING VAN DIE AKADEMIESE PRESTASIES
VAN MANS EN DAMES

5.1

Algemeen
Dit is 'n welbekende feit (wat ook in hierdie studie

bevestig is -- vergelyk Hoofstuk 2: B. 3 en Tabel 2 in daardie
ho.fstuk) dat dames oor die algemeen beter vaar op universiteit as mans (vergelyk Hoofstuk 1: 3.4.2.2).
In die huidige studie en in hierdie reeks gaan die verskille nie ondersoek word nie; dit is trouens reeds uitgeskakel met die omwerking van die punte van mans en dames na
Hull-tellings (Hoofstuk 2:9). Vir hierdie studie is dit van
belang om verskille al dan nie te ondersoek tussen mans en
dames wat betref die verband tussen aspekte van hulle verhoudingslewe en die peil van hulle universiteitsprestasie.
'n Kort oorsig oor die literatuur het die verwagtirg laat
ontstaan dat mans en dames verskillend sou reageer op ten
minste sommige aspekte van hulle verhoudingslewe. Hipotese
nommer 9 is dan ook hierop gebaseer.
Hunter en Morgan

26)

1

vind byvoorbeeld dat dames Sz keer

soveel emosionele problema 1 en ook meer sosiale problema
en probletne met betrekking tot die beplanning van hulle buitemuurse bedrywighede as mans rapporteer.

Omdat hulle
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verhoudin gslewe rn element of faktor kan wees in al hierdie
probleem areas, is daar veronder stel dat hierdie verskille
tussen die geslagte onder die invloed van sekere fasette van
studente se verhoudin gslewe sou afneem, en onder ander
omstandi ghede weer sou toeneem.

Die aangehaa lde ondersoe -

kers vind byvoorbe eld dat dames meer dikwels as mans die
behoefte uitspreek ,.to confide in someone" (p. 87), op grond
waarvan daar verwag

k~n

word dat damesl wanneer hulle

sleep, ten minste hierdie probleem en alles wat daarmee saamhang, sou oplos.
Baie ondersoe kers se studies handel oor studente van
36
slegs een geslag (byvoorbe eld TukeySS) ; Mc31ler ); en
31
Malloy )), en soms wil dit voorkom asof sekere bevinding s
nie vir die ander geslag kan geld nie.

Ander het weer albei

geslagte bestudee r (soos Hunter en Morgan l hie::rbo aangehaa l) ,
en, hoewel hulle nie in die besonder op studente sc verhoudingslew e ingegaan het nie 1 rapportee r hulle wel verskille
tussen die twee geslagte wat betref probleem areas wat aan
hulle verhoudin gslewe verwant kan wees (vergelyk Duff en
43}
33}
21)
10)
; en
; Roth en Puri
; Miller
; Grinder
Siegel
talle ander).
Indien daar ook verskille gevind word tussen mans en
dames wat betref die verband tussen hulle verhoudin gslewe
en akademie se prestasie , sal dit geen verrassin g wees nie.
Immers, die rol wat 'n man en die wat rn dame in 'n verhoud!n g
speel --reeds vanaf die aanknoop van die verhoudin g -verskil, en daar word verwag dat dit moet verskil. As 'n
verhoudin g of bepaalde aspekte daarvan dan vir die twee
geslagte 'n verskille nde betekenis het, as hulle sekere fasette
van hulle verhoudin g verskillen d beleef en verskillen d daarop
reageer 1 sal dit geensins ongerymd wees nie.

Ook uiterlike
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faktore dra by tot die ontstaan van hierdie veronderstelde vcrskil: die aard van die samelewing en die rolverwagtings vir
die twee geslagte, die feit dat vermaaklikheid en ontspanning
gewoonlik geredeliker tot die beskikking van mans is sender
dat hulle hoef te sleep 1 terwyl 'n dame in meer gevalle moet
sleep om dee! te kan he aan vermaaklikheid s- en ontspanningsgeleenthede op die kampus; sender tn sleep sal sy dikwels
verkies om tuis (of in die koshuis) te bly..

Sake soos hierdie

kan veroorsaak dat sleep vir die twee geslagte 'n verskillends
betekenis en waarde het 1 en dat hulle dit verskillend beleef
en op uiteenlopende wyses daarop reageer.

*
Die gegewens in hierdie reeks sentreer om 'n vergeJ.yk!.r.:g
van die akademiese prestasies van mans en dames in die drie
sleepgroepe.

Die tabelle is op hierdie gegewens gebe1seer.

Daar sal egter ook 1 soos in die Derde Reeks (C), met
terugverwysing na vorige tabelle, gelet word op verskille
tussen die geslagte wat betref die verband tussen hulle
akademiese prestasie en ander verar.derlikes.

s. 2

Die sleepgroepe

s. 2.1

Beskrywing van die tabelle
Wat vorm betref, is hierdie tabelle identies aan Tabel C

in die Derde Reeks -- vergelyk dus 4. 2.1 hierbo.

s. 2. 2

TABEL D{l)

Die tabelle

(volgende bladsy)
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TABEL 0(1)

Akademiese prestasies: Mans vs. Dames

Po+Pr

IM

rII

AP

*? I.I··I

v

VAS

52.51 52.1
{26) I (62)

NVN

47.5j44.9
(15) : (25)

nee

I',I

MP

~ AP-MP
*?
rs=

v

M

!l

49 • 1
51. 1
(26) ' (57)

!
1
I

:

nee !1 .39
'.
**
.I

GN

143.3149.1
(12)
(25)
I

1

53.4
(15)

48.4
(24)

nee lj 47.3

49.5
(2)

1

(11)

nee I! .33
;!

I

*
.14

Gevolgtrekking: Wat die twee universiteite saam betref 1
verskil die akademiese prestasies van die mans en die dames by
geeneen van die sleepgroepe nie: in die twee gevalle waar die
matriekpunt en akademiese prestasie beduidend korreleer, en
waar beduidende verskille in die matriekpunt veelseggend sou
wees, verskil die matriekpunte nie beduidend nie.
Om vas te stel of die twee geslagte by die een of albei
die betrokke universiteite nie moontlik verskillend reageer op
die aard van hulle verhoudingslewe nie, word die resultate
van die mans en dames by elke universiteit afsonderlik vergelyk in die volgende twee tabelle:

TABEL 0(2)

(volgende bladsy)
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I

TABEL D(2)
Akademi ese prestasie s: Mans vs. Dames
Potchefst room

AP
I

M

VAS

v

*?

50.4
(25)

nee

i
illj

I

~ AP-MP

MP

v

M

49.1 1 50.9
(13) ; (23)

*?

ij

rs=

nee

I

NVN

GN

__

,

53.6
(4) l

59. 4) 57.91 nee /I 66.3
I
(5)
(5) I (4) i
II

40.21 44.0
(6)
(15)

137.6! 47.91
(7) l (17) :
'-i

I

.09

TABEL D(3)
Akademie se prestasie s: Mans vs. Dames
Pretoria
AP

v

M

*?

I
•I

MP

v

M

*?

VAS

~
!
53.81 53. 6i nee ! 49.1
. (13)
(13) ! (38) 1

NVN

41. 6! 42.5 nee
oo> I (21) i

47.0 1 47.31
(10) , (20) 1

I

51.41
' (5)

61.41
55.8
(5) . (7) :

l

I

so. 81

I

I

AP-MP
:
rs=

nee J . 33

(35)

*

::I

I

GN

I

J

.10

1·

09

Gevolgtre kking: Tabelle D(2) en D(3) toon aan dat mans
en dames by die twee universit eite telkens byna identies reageer
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op hulle sleep patro on.

Sleg s wat die GN-g roep op Potc hefstroo m betre f 1 versk U die pres tasie s van die mans
en die dames~
die mans vaar naam lik heelw at swak ker. (Hier die
versk il is
egter nie bedu idend nie).

5.2.3

Besp rekin g

In die Derd e Reek s (C) is daar gevin d dat daar in meer
as een geva l versk ille is ten opsig te van die verba nd
tusse n
stude nte van die onde rskei e unve rsite ite se verho uding
slew e en
hulle akad emie se pres tasie . Die tabel le in hierd ie
reek s (D)
dui op die merk waar dige en ietwa t onve rwag te versk
ynse l dat
die man- en dame stude nte wat 'n bepa alde sleep patro
on volg 1
in die mees te geva lle byka ns iden ties prest eer.
Daar is twee moon tlike verkl aring s vir hierd ie versk
ynsel (waa rvan albei gelyk tydig geldi g kan wees ): Eers
tens mag
dit wees dat mans en dame s wat., om watte r rede ook
al, akad emies meka ar se gelyk e is 1 gene ig is om diese lfde soort
verhoud ing (indi en enige ) met 'n perso on van die teeno
orge steld e
gesla g te verk ies.

In die twee de plek wil dit voork om asof
die aard of patrOOJ:l van hulle verho uding vir mans en
dame s
min of meer diese lfde betek enis het -- hulle belee f
dit blyk baar eend ers en reag eer 1 ten mins te wat betre f hulle
akad emie se
pres tasie , eend ers daaro p.
Die groo tste versk il tusse n die gesla gte se pres tasie
s
is by die Potch efstr ooms e nie-s lepe rs, waar die mans
meer as
tien Hull -pun te swak ker pre steer as die dame s. Hierd
ie
versk il is wel nie bedu idend nie, maar dit is sove el
grote r as
enige ande r versk il tusse n die punte van die twee gesla
gte
dat dit kortl iks besp reek kan word : (Verd ere navo rsing
is
egter nodig voor dat die saak beter en volle diger begry
p kan
word .)
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Mans wat nie sleep nie, het, veel meer as dames 1
geleenthede om aan allerlei ontspanning s en nie-akadem iese
vermaaklikh ede deel te neem.

Wanneer hulle dan 1 om watter

rede ook al, nie wil of kan sleep nie 1 kan dit gebeur dat hulle
in so 'n mate aan hierdie ontspanning sgeleenthed e deelneem
dat hulle studies daaronder begin ly.

Swak punte kan veroor-

saak dat hulle hulle installing geleidelik wysig 1 sodat hulle
boeke algaande 'n minder belangrike plek in hulle lewe begin
inneem, wat dan in hulle uiters onbevredige nde punte weerspieel word.
Verder kan Ehrmann

12)

se bevinding aangehaal word dat

'n toename in sleepaktiwi teite verband hou met geluk
( .. happiness") by mans maar nie by dames nie.

,.The relation

between low dating frequency and unhappines s is particularly
marked" (p.117).

Dit mag wees dat die mans wat n!e sleep

nie, hulle ongelukkigh eid probeer verdoesel of vergeet deur
oormatige oorgawe aan plesierbeja g, sodat hulle studies al
meer op die agtergrond geskuif word.
Dames wat glad nie sleep nie, daarenteen 1 het in ons
samelewing minder geleenthede tot die soort sosiale ontspanning wat hierbo genoem is, en deelname daaraan sal meer met
sosiale afkeur bejeen word. In Jan Tuisbly se karretjie is
daar nie veel te doen nie -- en moontlik word daar dan gestudeer bloot om hierdie rede. Dit mag moontlik die GNdames op Potchefstroo m se beter presta sie gedee!telik vc:-k!aa.r.
Die verskil tussen mans en dames van die GN -groep is
slegs op Potchefstroo m bemerk. Dit rym met wat in die voorafgaande paragrawe gese is 1 aangesien daar in die dorp nie
aileen minder geleenthede is tot die soort vermae1k waarom dit
hier gaan nie 1 maar ook in die lig van die strenger norme en
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sosiale sanksies , wat, van wee die relatief klein studenteg emeenskap , 'n relatief sterk invloed het.
1

n Verdere gedagte oor die saak:

Roth en Puri

43)

bevind

dat mans wat onderpre steer, meer as dames 1 geneig is om hulle
self-very delende ( .. self-defe ating") gedrag akademie s uit te
druk.

Dames reageer hulle frustrasie s op ander terreine uit.

Dit moet ook in gedagte gehou word dat die dame wat
teen haar derde jaar (nog) nie sleep nie, waarskyn lik begin besef
dat sy haarself binnekort sal moet begin onderhou . Gevo!g!ik
is sy 1 meer as die dame wat sleep, gemotive er om van hear
studies 'n sukses te maak.
Die feit dat 1 n dame teen haar derde jaar (nog) nic sleep
nie, kan ook veroorsaa k dat sy 'n intellektu ele orientasi e
ontwikke l as kompens asie vir haar mislukkin g of onvermoe op
die gebied van haar verhoudin gslewe. As Tuke~rSS) dan vind
dat intellektu eel-geori enteerde dames 'n besonder e behoefte
aan outonomi e en privaathe id openbaar , mag dit beslis wees
dat die eienskap pe deel is van •n kompens asieprose s as reaksje
op haar situasie. Die Potchefst roomse dames wat nie sleep
nie, vaar dan ook beter as wat op grond van hulle matriekpu nt
verwag is.
Laastens moet daar toegegee word dat die GN -mans op
Potchefst room van aldie groepe die laagste akademie se potensiaal (matriekp unt) het.

Hulle vaar egter nog swakker as wat

op grond van hierdie kriterium verwag kon word, terwyl die
GN-dame s beter vaar as wat hulle matrieku itslae vo~rspel het;
bogenoem de betoog dra dus tog gewig.

s. 3
5. 3.1

Ander veranderl ikes
Tyd vas

Daar is weinig verskille tussen man- en damestud ente
ten opsigte van die verband tussen hierdie veranderl ike en
hulle akademie se prestasie (Tabel B(l)).

(Daar is wei ver-

skille ten opsigte van die twee universit eite -- vergelyk
186

,....

4. 3.1 hierbo.)

Mans en dames 1 afhangende van watter uni-

versiteit hulle bywoon, reageer dus min of meer dieselfde op
hulle verhouding namate hulle allanger vas

sleep~

Uur per week

5.3.2

Blykens Tabelle B{2.1) en B{2.2) is die verband tussen
hierdie veranderlike en die Pretoriase studente (beide die VASen die NVN -groepe) se akademiese prestasiepeil selde sterk,
en is die verskil tussen die ges!agte weinig.
By Potchefstroom r egter 1 is daar by sowel die VAS- as
die NVN -groepe 'n interessante verskynsel: By die mans korreleer die tyd wat aan sleepaktiwiteite bestee word, telkens
positief met hulle akademiese prestasiepeil {VAS: rs = .. 20;
NVN: rs = • 66) 1 terwyl die korrelasies by die dames presies
die teenoorgestelde is (VAS: rs = -.36; NVN: rs = -.89).
Hoewel slegs die korrelasie by die VAS-gro9p se dames
beduidend is 1 verg hierdie eienaardige verskynsel tog 1 n
bespreking.

Daar word na die hieropvolgende afdeling (5. 3. 3)

verwys 1 en in die besonder na die vervvysing na Ehrmann se
navorsing.
Frekwensie van sleep

5.3.3

Die korrelasie tussen hierdie veranderlike en studente
se akademiese prestasie is relatief swc:k {Tabelle 8(3.1) en B(3. 2)) ..
Min of meer dieselfde vcrskynsel kom egter voor as wat in dj.e
vorige afdeling 1 ten opsigt.e van die verband tussen die tyd wat
aan sleep bestee word en akademiese prestasie,

b~merk

is 1

naamlik dat die .,sleepfrekwensie" by mans positief. en by
dames negatief korreleer met hulle akademiese prestasiepeil.
Ter verklaring van hierdie verskynsel kan daar weer na
Ehrmann

12)

se navorsing verwys word 1 en dan vera! na sy

bevinding dat geluk {.,happiness") by mans positief ko:releer
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met "freq uency of datin g" (p.11 7L maar nie by dame s nie.
Geluk veron derst el •n afnam e in spann ing 1 'n toena me in sekuriteit sgevo elens -- en dit moet , hoew el indire k, 'n posit iewe
uitwe rking he op hierd ie stude nte se studi es.
Die versk ynsel dat toene mend e sleep aktiw iteite gepaa rd
gaan met •n toena me in geluk (by mans) 1 kan verkl aar word
deur te noem dat die feit dat wann eer rn stude nt al meer tyd
g
aan sy verho uding slewe beste e 1 dit mag dui op 'n verin nigin
in die betro kke verho uding , sodat die voord ele en belon ing
van vas sleep 1 n steed s duide liker waarn eemb are uitwe rking
ring.
het, ook ten opsig te van die stude nt .3e akade miese vorde
Die negat iewe korre lasie tusse n hierd ie veran derlik e
en
en akade miese prest asie by die dame s van beide die VASdie NVN -groe pe, kan ooree nvoud ig verkl aar word deur te noem
ed
dat daar nie genoe g tyd is om ook aan studi es reg te laat geski
nie. Waar om dame s sovee l ander s as mans reage er, word
egter nie hierd eur verkl aar nie. Die aard van die korre lasies
3}
stroo k ook nie met Mallo y se bevin ding dat .. The femal e
under achie ver dates less regul arly than the avera ge girl"
(p.26 2) nie. Verde re navor sing oor die saak is nodig . Die

feit bly egter dat dame s se studi es negat ief getre f word
nama te hulle meer tyd aan sleep aktiw iteite beste e en meer
dikwe ls sleep , terwy l hierd ie veran derlik es posit ief korre leer
met mans se akade miese prest asie.

5.3.4

Plaas lik/el ders

Blyke ns Tabe l B(4) is daar geen noem ensw aardi ge
s
versk ille tusse n die akade miese preta sies van mans en dame
wat .. plaas lik" sleep of die prest asies van mans en dame s
wat "elde rs" sleep nie.
Daar kan afgel ei word dat mans en dame s ten aansi en
van hierd ie veran derlik e op diese lfde wyse reage er.
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s. 4

Samevatten de bespreking
Die algemene indruk wat die

resultat~

in hierdic laaste

reeks skep, is dat mans en dames merkwaardi g aenders reageer op die patroon van en ander faktore in hulle

ver~10udings

lewe.
AI wesenlike verskille tussen die twee geslagte is die
by die Potchefstro omse GN .. groep, waar die mans besonder
swak presteer (hoewel nic eers beduidend swakker as dle dam8s
wat nie sleep nie), en die verskynscl dat die mans wat sleep (~)ei
de die VAS- en die NVN-groepe ) akadem.i.es beter vaar namate
hulle meer sleep (die tyd daaraan bestee sowel as die ,.slee!)fre-·
kwensie"), terwyl die verband tussen die vc:rvnderl~.ke~ 0.n
dames se akademiese prestasie telkens redeHk duidelik negatief
is.

Daar is gepoog om hierdie verskille te verklat:r op grond
van verskille in die twee geslagte sa belewing van hulJ.e verhouding, wat weer gegrond is op die verskil!e in rolverwagtings vir die twee geslagte in ons samalewing .

Geen oor-

tuigende en algemeen-g eldige verklnring kon. egter gev:'.nd
word nie.
In die lig van die bevinding da-:: mans en dames slegs
in enkele gevalle verskil wat betref die verband tussen
aspekte van hulle verhouding slewe en huHe akademiese prestasie 1 kan daar tot die slotsom gekom word dat die twee
geslagte, in •n vee! groter mate as wat verwag is 1 die

n~eeste

aspekte van hulle verhouding slewe eende:s oeleef of te:.-:c
minste eenders daarop reageer.
6.

OPSOMMIN G : HOOFSTUK 3

In hierdie hoofstuk is die resultate va:.1. die studie
tabellaries weergegeee Die bevind:i.ngs ls bespreek 1 en daar
is gepoog om dit te verklaar.
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In die volgende (en !::taste) hoofstuk, Hoofstuk 4,
sal daar weer na die resultate wat hier gerapporteer is 1
verwys word.

Daarom word die vernaamste bevindings

nou kortliks opgesom:
A:

Daar is duidelike en beduidende verskille tussen

die akademiese prestasies van die drie sleepgroepe WAS/NVN/
GN).

Die VAS-groep vaar naamlik gewoonlik akademies die

baste en die NVN-groep die swakste.

Daar is egter enkele

uitsonderings {vera! by die Potchefstroomse groep).
Wanneer die groepe se matriekpunte egter, as kontrolefaktor 1 ingevoer word 1 blyk dit dat hierdie .. uitsonderings"
nie soseer verband hou met die studente se verhoudingslewe
nie.

Daar is naamlik die merkwaardige verskynsel gevind

dat studente wat vas sleep, byna sonder uitsondering beter
vaar as waartoe hulle oenskynlik in staat is {al vaar hulle
dan nie noodwendig beter as die ander groepe nie), terwyl die
nie-vaste slepers in omtrent aile gevalle swakker presteer
as waartoe hulle in werklikheid in staat is.

Die afleiding

waartoe gekom moes word, is dat studente se akademiese
vordering positief beinvloed word deur 1 n vaste verhouding
of deur faktore wat daarmee geassosieer word 1 terwyl 'n
nie-vaste verhouding, en alles wat daarmee saamgaan 1 'n
stremmende uitwerking op hulle universiteitsprestasie het.
{Vergelyk 2.4.2, 2.4.3 en 2.4.5 in Hoofstuk 3.)
Die nie-slepers se akademiese prestasiepeil word nie
duidelik geraak deur die feit dat hulle nie sleep nie.

Soms

vaar hulle beter en dan weer swakker as wat verwag kon word.
Nergelyk Hoofstuk 3: 2. 4. 4 en 2. 4. 5,)
B:

Die tyd wat studente reeds vas sleep 1 korreleer

slegs op Potchefstroom beduidend (en dan positief) met
hulle akademiese prestasiepeil.

(Vergelyk Hoofstuk 3: 3. 2. 2

en ook 4. 3 • 1. )
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Die tyd wat studente aan sleepaktiwiteite bestee, korreleer 1 wat die steekproef as geheel betref 1 effens negatief m:et
hulle akademiese prestasiepeil.

(Vergelyk 3. 2. 3 en

ook 5. 3. 2 en 5. 3. 3 in Hoofstuk 3.)
Die aantal geleenthede waarby daar gemiddeld per week
gesleep word (frekwensie) korreleer, wat die steekproef as geheel
betref, byna glad nie met studente se akademiese prestasiepeU
nie.

(Vergelyk Hoofstuk 3: 3.2.4 en ook 5.3.3.)
Die akademiese prestasies van studente wat plaaslik

sleep, verskil byna glad nie van die prestasies van die wat
elders sleep nie.
C:

(Vergelyk Hoofstuk 3: 3. 3.)

Daar is enkele verskille gevind tussen die twee

universiteite wat betref die verband tussen aspekte van studente
se verhoudingslewe en hulle akademiese prestasie.

Oor die

algemeen toon die resultate van die twee universiteite egter
merkwaardige ooreenkomste.
D:

(Vergelyk Hoofstuk 3: 4.4.)

Tussen die twee geslagte is daar byna geen verskil

gevind nie wat betref die verband tussen aspekte van hulle
verhoudingslewe en die peil van hulle akademiese prestasie.
(Vergelyk Hoofstuk 3: 5.4.)
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