
HOOFSTUK 4 

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING 

4.1 INLEIDING 

Die doel van hierdie ondersoek is om die effek van 'n leeshulpprogram op 

Kleurling-hoerskoolleerlinge psigologies en skolasties te ondersoek. 

Ten einde dit te doen, is nulhipoteses en alternatiewe hipoteses opgestel 

wat 'n vergelyking tussen 'n eksperimentele groep (wat die 1eeshulpkursus 

ontvang het) en 'n kontrolegroep (wat nie so 'n kursus deurloop het nie) 

moontlik kon maak. Die nulhipoteses kom kortliks daarop neer dat daar 

geen verskille is nie tussen die leesvermoens, skoolprestasie, studiegewoon= 

tes en -houdings, aanleg en persoonlikheid van Kleurling-hoerskoolleerlinge 

wat ~ leesontwikkelingskursus deurloop het en di§ wat nie soh kursus gevolg 

het nie. Die alternatiewe hipoteses wil die teendeel, naamlik dat.daar 

wel sulke verskille is, bewys. 

4.1.1 Literatuuroorsig. 

As vertrekpunt tot hi erdi e ondersoek is 'n aanta 1 re 1 evante begri ppe om= 

skrywe. Die begri ppe is onder andere lees_, leesprobleme_, Kleurling en Stad 

en platteland. 

Die belangrikheid van lees is uitgewys deur dat aangetoon is dat 'n goeie 

leesvermoe noodsaaklik is vir aspekte soos gesonde persoonlikheidsvorming, 

sosiale ontwikkeling, ontspanning, kennisuitbreiding, ensovoorts. 

Die kompleksiteit van die leesproses het verder na vore gekom deurdat ver= 

skillende ondersoekers se verklaring van wat die leesproses behels, bespreek 

is. Die verskillende teoretiese leesmodelle wat bespreek is, is die opties-

rneganiese model, psigometriese modelle, psigologiese model1e, die kommu= 

nikasiemodel en linguistiese modelle. 
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Die omvang van die leesprobleem is by wyse van ondersoekgegewens van na= 

vorsers, plaaslik en elders, geskets. In die verband is ook na gegewens 

ten opsigte van geslagspesifieke leesverskille en leesverskille tussen 

stad en p 1 atte land verwys. Die vernaamste oorsake van 1 eesprob 1 erne wat 

verb and hou met sko 1 asti ese en sos i o-ekonomi ese faktore en vera 1 hoe die 

faktore onder die K1eur1ingbevolkingsgroep na vore kom, is breedvoerig 

uiteengesit. 

Daar is, wat die skolastiese determinante betref, aandag geskenk aan die 

gebrekkige voorskoolse milieu van die Kleurlingkind, onvoldoende kleuter= 

skoolvoorsiening, skoolplig en vroee skoolverlating, onvo1doende differen= 

siasie, gebrekkige akkommodasie en ·'n tekort aan toepaslik gekwalifiseerde 

personee 1. Wat die sos i o-ekonomi ese determi nante betref, is aandag gegee 

aan die klassedifferensiasie en laerstandleefwyse, die gesinsmilieu, kul= 

turele waardes en -norme, woonbuurte en behuising, vryetydsbesteding, taal= 

vermoens en fisieke faktore. 

Die diagnosering van 1eesprob1eme is oorsigte1ik bespreek. Daarin is veral 

aandag geskenk aan die verski 11 en de vl akke van di agnosering en metodes 

van di agnoseri ng. Enke 1 e kne 1 punte in die' di agnosering van 1 eesprob 1 erne 

by die Kleur1ing is uitgewys. 

Remedi eri ng van 1 eesprob 1 erne is die 1 aaste aspekte uit die 1 iteratuur wat 

aandag geniet het. K1em is hier 1aat val op die meer tradisione1e metodes 

van leeshulpverlening soos byvoorbeeld die basieseleesboekmetode, die 

alfabetmetode, die k1ankmetode, die linguistiese metode, die neuro1ogiese 

en die perseptuee1-kinestetiese metode. Opheffing van die oorsake van 

leesprobleme soos dit uit die studie b1yk, sal leesremediering onder die 

K1eur1ingbevolking meer tot sy reg 1aat kom. 

4.1.2 Metode van ondersoek 

4.1.2.1 Steekproef 

Ten einde die effek van die 1eeshu1pprogram te bepaal, is daar gebruik 

gemaak van 'n verge1ykende ondersoek tussen eksperimentele groepe (wat 'n 

leeskursus deurloop het) en kontro1egroepe (v;at nie so 'n kursus gevo1g 

het nie). 
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Die steekproef het bestaan uit 'n gesamentl ike eksperimentel e groep van 

31 proefpersone (st. 8- en st. 9-leerlinge) waarvan 15 st. 8- en 16 st. 

9-leerlinge was, en andersyds 'n gesamentlike kontrolegroep van 26 persone 

(st. 8- en st. 9-leerlinge) wat bestaan het uit 14 st. 8- en 12 st. 9-

leerlinge. 

4.1.2.2 Meetinstrumente 

Die meetinstrumente wat gebruik is om die verskillende velde mee te onder= 

soek, is as volg: 

Leesvermoens 

Die oftalmograaf 

Skoolprestasie 

Werklike skoolpunte 

Studiegewoontes 

Die Opname van Studiegewoontes en -Houdings 

Aanleg 

Die Senior Aanlegtoetse 

Persoonlikheid 

Die Hoerskoolpersoonlikheidsvraelys en die IPAT-Angsskaal. 

Bogenoemde meetinstrumente is breedvoerig beskryf onder die opskrifte doel, 

samestelling, geldigheid, betroubaarheid en rede vir opname in die onder= 
soek. 

4.1.2.3 Ondersoekprosedure 

Daar is van globale sowel as reduksionistiese vergelykings in die ondersoek 

gebruik gemaak. Globaal word die gesamentlike eksperimentele groep met 
die gesamentlike kontrolegroep vergelyk, terwyl die reduksionistiese onder= 

soek 'n vergelyking van die st. 8 eksperimentele en -kontrolegroep asook 

~ vergelyking van die st. 9 eksperimentele en -kontrolegroep behels. Verder 
is ook die st. 8- en st. 9-kontrol egroep asook die st. 8 en· st. 9 eksperi'men= 
tele groep met.mekaar vergelyk. 
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Die leeshulpprogram wat oor tien sessies van een uur elk gestrek het, is 

beskrywe, terwyl daar ook 'n volledige beskryvling gegee is van die appara= 

tuur wat gebruik is, te wete die tagistoskoop en die dwang1eser. 

Statistiese berekeninge is gedoen deur die Statistiese Konsultasiediens 

van die Potchefstroomse Uni vers iteit vir Chri ste 1 ike Hoer Onderwys. Sl egs 

kart beskryvlings van die tegnieke wat gebruik is, word in die ,ondersoek 

verskaf. 

4.1.3 Navorsingsbevindings en gevolgtrekkings 

Samevattend' was die belangrikste navorsingsbevindings van hierdie onder= 

soek as volg: 

4.1.3.1 Leesvermoens 

Hierdie ondersoek dui daarop dat die leeskursus 'n betekenisvo11e verbetering 

in leespre'stasie by die gesamentlike eksperimentele groep teweeggebring 

het. Reduksionisties gesien het oak die st. 8 eksperimentele groep beteke= 

· nisvolle verbetering teenoor die st. 8-kontrolegroep getoon. Daar het 

egter geen betekenisvolle verskille tussen die st. 9,eksperimentele en 

-kontrolegroep voorgekom nie. In die geval van die gesamentlike en die 

sL 8 e<sperimentele groep is die alternatiev1e hipotese aanvaar ter1r;yl 

die nulhipotese in die geval van die st. 9-groepe gehandhaaf is. 

Oar die algemeen blyk dit dat die leeskursus gunstige veranderings in lees= 

vermoens teweeggebri ng het. Hi erdi e resu ltate korre 1 eer goed met die be= 

vindings van vele ander navorsers v1at ook verbeterings in 1eesvermoens 

verkry het nadat leeskursusse met behulp van elektriese en meganiese appa= 

raat toegepas is. In die verband verkry Carpenter en Jones (1975) bedui= 

dende verbeteringe in leesbegrip en -spoed by studente aan die Clemson

universiteit nadat hulle 'n leesontwikkelingskursus bygewoon het waarin 
gebruik gemaak is van apparatuur. 

A~der navJrsers wat ~ positiewe verandering in leesvermoens na die invoering 

van~ leeskursus gevind het, is Bottomly (1961) en Stander (1966). 
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4.1.3.2 Skoo1prestasie 

Die gesament1ike eksperimente1e groep se skoo1prestasie het 'n beduidende 

verbetering getoon bo die van die gesament1ike kontro1egroep. Reduksio= 

nisties gesien het ook die st. 8 eksperimente1e groep betekenisvo1 beter 

as die st. 8-kontro1egroep ten opsigte van skoolpunte presteer. Dieselfde 

tendens het hom egter nie herhaal by die st. 9 eksperimentele groep nie, 

waar geen betekenisvolle verskille verkry kon word nie. In die geval van 

die gesamentlike en die st. 8-ondersoeke is die alternatiewe hipotese 

aanvaar, terwy1 die nu1hipotese by die· st. 9-groepvergelyking gehandhaaf 

word. 

In sy gehee1 gesien b1yk dit dat die 1eeskursus oak gunstige veranderinge 

in skoo1prestasie bewerkstel1ig het. Die bevindings bevestig die bewerings 

van Lee (in Harris, 1961) en Bernard (1957) dat daar 'n duidelike verband 

bestaan tussen 1 eesvermoens en skoo 1 prestas i e. 'n Verbeteri ng in leesver= 

moens behoort dus te lei tot h verhoging van skoolprestasie. 

4.1.3.3 Studiegewoontes en -houdings 

Globaal gesien, het die gesamentlike eksperimentele groep beter studiege= 

woontes en -houdi ngs getoon as die gesament 1 ike kontro 1 egroep. Reduksio= 

nisties beoordeel, het beide die st. 8- en st. 9-groepvergelykings geen 

betekenisvolle verskille opgelewer nie. Die nulhipotese was dus van toe= 

passing op die reduksionistiese ondersoeke, terwyl die alternatie~tJe hipo= 

tese in die geval van die gesamentlike eksperimentele groep aanvaar is. 

Alhoev1el gunstige resultate in die globale ondersoek verkry is, b1yk 'n 

nadere kriti ese beskoui ng hi ervan tog te 1 eurstell end te wees. Dit spruit 

uit die feit dat die betekenisvolle verandering by die globa1e ondersoek 

grootliks te danke was aan die afname in tellings behaa1 in die OSGH deur· 

die kontrolegroep en nie soseer aan verbeterde resultate van die eksperi= 

mente1e groep nie. Verder was verbeterde resultate te wagte aangesien 

daar in e1ke sessie van die 1eeskursus ook aandag aan studietegnieke gegee 

is terwyl daar ook h valle sessie afgestaan is aan studiemetodevoorligting. 

Hiermee saam is daar venvag dat die persoonlike aandag en motiv~ring wat 

die proefpersone ontvang het van die personeel wat by die 1eeshulpkursus 
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betrokke was, op sigself ook kan bydra tot ~ positiewer ingesteldheid teen= 

oor studiegewoontes en -houdings. 

4.1.3.4 Aanleg 

Die nulhipotese moes by die globale sowel as die reduksionistiese ondersoek 

aanvaar word, dit wil se geen betekenisvolle verskille het tussen die onder= 

skeie groepe ten opsigte van aanleg voorgekom nie. 

Te oordeel na die omskrywing van aanleg, naamlik dat dit die potensiaal 

is waaroor 'n persoon beskik om hom in staat te stel om ~ bepaa1de vlak 

van v~rmo~ te kan bereik met ~ gegewe hoeveelheid opleiding en/of oefening ' 

(Fouche en Verwey, 1978), kan vervJag word. dat ~ opvolgleeskursus daartoe 

kan bydra dat die aanlegte van die leerlinge ~vat die ·leeskursus gevolg 

het, kan verbeter. Die siening berus op die bevinding-in hierdie ondersoek, 

naamlik dat die eksperimentele groep wat aan die leeskursus onderwerp was, 

alreeds geneig het tot 'n verbetering in aanleg. Hier kan spesifiek gewys 

word op die verhoging van die geskatte IK, uit die SAT bereken, wat voor= 

gekom het by die eksperi mente 1 e groep. Die verhogi ng van die geskatte 

IK kan slegs toegeskryf word aan die feit dat daar ~ verbetering voorgekom 

het in die subtoetse wat opgeneem is in die formul e vir die berekeni ng 

van die geskatte IK. 

4.1.3.5 Persoonlikheid 

Die gesamentlike evaluering van die persoonlikheidstrekke van die Kleur= 

ling-ho~rskoolleerlinge deur middel van die HSPV en die IPAT-Angsskaal 

toon aan dat die leeskursus, globaal sowel as reduksionisties beoordeel, 

nie betekenisvolle verski11e tussen die eksperimentele en kontro1egroepe 

teweeggebring het nie. Die nulhipotese is hier dan ook deurgaans aanvaar. 

Te oordeel na die defini~ring van persoonlikheid, naamlik dat dit al die 

persoon se aangebore en aangeleerde responsgewoontes is en dat dit geleide= 

lik ontwikkel gedurende die persoon se lewensloop en nooit staties is nie 

(Gouws et al.~ 1981), kan die volgehoue verbetering in lees- en skoolpres= 

tasie soos wat dit in hierdie ondersoek voorgekom het, alleenlik tot posi= 

tiewe en gesonde persoonlikheidsgroei bydra ten opsigte van persoon1ikheids= 

trekke soos selfbeeld, selfvertroue, sosialiteit, ensovoorts. 
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A1hoewe1 persoon1ikheidsverandering oor die 1angtermyn nie uitgesluit kan 

word nie, wi1 die ondersoeker nie aannames in die verband waag nie~ omdat 

die hui di ge ondersoek dit ni e ten doe 1 gehad het om die l angtermyneffek 

van die leeshu1pprogram te ondersoek nie en geen gevo1gtrekking oar die 

b1ywendheid of vo1gehoue verbetering van die verkree effek wat die 1eeskur= 

sus in die ondersoek teweeggebring het, dus gemaak kan word nie. 

Die bevindings van Spache (1958) en Caroll (1972) oar die blywendheid van 

resultate wat behaa 1 is in soortge1yke 1 eeshu1 pkursuse, was egter te 1 eur= 

ste11end en ontmoedigend. So het Spache (1958) in sy retensieondersoeke 

gevi nd dat tussen 57% en 84% van die 1 eesspoedverbeteri ngs gehandhaaf is 

nadat 'n tydperk van tussen ses tot 12 maande verstryk het nadat die lees= 

onderrig gestaak is. Caroll (1972) het, nadat sy 'n opsomming van verskeie 

opvo 1 gondersoeke in Enge 1 and gemaak het, tot die gevo 1 gtrekk i ng gekom dat 

daar a1gaande 'n afname in die 1eesverbetering was nadat die 1eesonderrig 

gestaak is en dat die afname in sekere geva11e se1fs so erg was, dat die 

verbetering wat gedurende die 1eeskursus p1aasgevind het, uiteindelik ook 

uitgewis is. As rede vir die teleurste11ende en miskien se1fs ontmoedi= 

gende resultate word onder andere aangevoer dat die omgevli ngsfaktore wat 

aanvank1ik die oorsaak van die 1eesprobleme was, nie verander kon word 

nie. 

Hierdie bevinding van Caroll (1972) is kommerwekkend, omdat juis soveel 

van die faktore wat vir swak leesvermoens in die Kleurlinggemeenskap verant= 

woordelik is, omgewingsfaktore is wat nie sender meer verander kan word 

nie. 

A1hoewel die 1eeskursus nie in alle veranderlikes gunstige veranderings 

teweeg kon bring nie, het dit tog aan sy mees primere doe1wit, naamlik 

1eesverbetering, beantwoord. Op grond hiervan kan leeskursusse waarin 

daar gebrui k gemaak word van apparatuur, sterk aanbevee l vmrd ten ei nde 

die leesagterstand van 'n groot persentasie K1eurlingleerlinge te remedieer. 

Teen so 'n aanbevel ing mag geredeneer word dat aanskaffing van su1ke lees= 

apparatuur nie finansiee1 geregverdig. is nie omdat gunstige resultate ook 

verkry kan word met die toepasing van die meer tradisionele metodes van 

leesremediering. Die ondersbeker gee dit toe totdat daar genoegsame navor= 
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sing gedoen is waarin vergelykings getref word tussen leeshulpverlening deur 

middel van elektiese leesmasjiene en die meer tradisionele leeshulpverle= 

ningsmetodes en waarin bewys gelewer word dat een metode bo die ander uit= 

gesonder kan word as die beste metode van leeshulpverlening.- Ondersoeke 

deur Barry en Smith (1954) het getoon dat verskillende leeshulpmetodes 
bykans ewe effektief was ten opsigte van leesverbetering. Ook McDowell 

(1964) kon geen betekenisvolle verskille ten opsigte van leesspoed, woorde= 

skat en begrip in sy vergelykende ondersoek van die verskillende tegnieke 

vind nie. Fourie (1977) maak die gevolgtrekking uit sy navorsing in die 

verb and dat met el ektri ese 1 eeshul papparaat ni e nood\vendi g beter resultate 

behaal word as met die tradisionele leeshulpmetodes nie maar dat dit tog 

effektief in die leessituasie ingeskakel kan word om bepaalde aspekte van 

die leeshandeling, soos die opties-motoriese aspekte, te verbeter. 

Di~ ondersoeker wil egter betoog dat daar tussen die leesmasjienbenaderings= 

wyse en die tradisionele leeshulpverleningsbenaderingswyse gekies moet 

word nie, maar dat daar ruimte gelaat moet word vir beide benaderingswyses 
ten einde die beste resultate te verkry. 

h Groot nadeel bly egter die ho~ koste van leeshulpapparaat maar die onder= 

soeker is van mening dat finansi~le beweegredes nie in die weg moet staan 

van ontwikkeling en opheffing van mense nie. (En aanskaffing van leesap= 

paraat kan beslis 'n bydrae lewer tot die opheffing en ontwikkeling van 

die Kleurlinggemeenskap.) In die verband word Louw (1983: 674) aangehaal: 

"Daar moet altyd onthou word dat materi~le waardes nooit teen menslike 
waardes opgeweeg kan word nie". 

4.2 BEPERKING VAN HIERDIE ONDERSOEK 

Die vernaamste beperking van hierdie ondersoek is die feit dat die resultate 

van hierdie ondersoek nie veralgemeen kan word na die algehe1e Kleurling= 
bevolking nie omdat die steekproef en die populasie waaruit die steekproef 

geneem is, nie verteenwoordigend is van die bre~ Kleurlingbevolking nie. 

Die eiesoortigheid van hierdie ondersoek het verder meegebring dat gegewens 

nie met die van soortgelyke ondersoeke wat onder die Kleurlingbevolkings= 

groep gedoen is, vergelyk kan word nie. Ander ondersoekgegewens kan dus 
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nie as norme dien op grond waarvan die bevindings van die huidige ondersoek 

ook van toepassing gemaak kan word op die a1gemene Kleurlingbevolking nie. 

Die resultate van die ondersoek sal dus alleenlik van toepassing wees op 

die populasie Kleurling-hoerskoolleerlinge wat in 1984 standerd 8- en stan= 

derd 9-leerlinge was in die Promosa-hoerskool op Potchefstroom. 

'n Verder nadeel is die feit dat die bevindings van hierdie ondersoek op 

korttermyn be vi ndi ngs berus. Die blywendhei d van die resultate oor die 

langtermyn is dus nie ondersoek nie - ~ aspek wat deur bevindings van ver= 

skeie ondersoekers (soos onder andere Caroll, 1972} bevraagteken word. 

4.3 RIGLYNE VIR VERDERE NAVORSING 

Die literatuurstudie en navorsingsbevindings van die huidige ondersoe< 

maak verdere navorsing in die rigting moontlik. 

In die eerste plek sal 'n langtermynondersoek na die bevindings belangrik2 

lig werp op die blywendheid al dan nie van die effek van die leeskursus. 

Die krag van so ~ leeskursus behoort juis gelee te wees in die instandhou= 

ding van dit wat tydens die leeskursus verbeter het. 

Tweedens sal uit 'n ondersoek na die verskil tussen die leesvermoens · va;: 

stedelike en plattelandse Kleurlinge interessante gegewens vorendag kom. 

Uit die literatuur blyk egter telkens aanduidings dat Kleurlinge in die 

platteland waarskynlik oor swakker leesvermoens sal beskik as di§ in stede. 

Laastens mag navorsing oor die effek van ~ leeshulpkursus op intelligensi;:: 

verrassende resultate oplewer. In die huidige ondersoek was daar wel aan= 

duidings dat ~ persoon intellektueel kan baat by h leesontwikkelingskursus 

deurdat die geskatte IK wat uit die SAT bereken word, telkens beduidenc 

verhoog het by die eksperimentele groepe nadat hulle die leeskursus deurloop 

het. 

4.4 SLOT 

Hoeviel hierdie ondersoek oor die effek van 'n leeshulpkursus op Kleurling

hoerskoolleerlinge gehandel het, het dit uit die literatuur telkens n~ 

vore gekomn dat knelpunte in die skolastiese en sosio-ekonomiese posisi:: 
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van die Kleurlingbevolking 'n veroorsakende rol speel in die S\>Jak leesver= 

moens van 'n groot persentasie Kleurlinge. Daar kan egter.venvag word dat . ' 

baie van die knelpunte verlig sal word noudat die Kleurlingbevolking grater 

politieke seggenskap begin geniet kragtens die nuwe grondwetlike bede1ing 

op 3 September 1984 in werking getree het. Die meeste van die gemelde 
' 

probleme is egter diepgewortel en 'n oornagse verandering kan nie te wagte 

wees nie. Louw (1983) waarsku verder dat, indien daar nie 'n grootskaalse 

ekonomiese en sosiale ontwikkeling parallel met die politieke ontwikkeling 

plaasvind nie, daar in die nuwe bedeling ernstige oorgangsprobleme vir 

die Kleurling kan ontstaan wat selfs hul huidige sosio-ekonomiese probleme 

kan laat vererger. Politieke vryheid sander sosiale en ekonomiese verant= 

woordelikheid kan traumattese gevolge inhou. 

Tot tyd en wyl die toekoms homself gaan openbaar, kan daar as onmiddellike 

vertrekpunt van die opheffingsproses onder die Kleurlingbe1Jolking begin. 

word by skole met doeltreffende leesremediering - iets \•iat uiteindelik 

kan bydra tot 'n hoer lewenspeil onder die Kleurlinge en selfs 'n gelukkiger 

Suid-Afrika. 
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