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OPSOMMING 

DIE ~STEVREDBNBEZD VAN DIE ROOF IN PRZMiRE SKOLB IN DIE 

NOORDKAAP . 

Trefwoorde: Werkstevredenheid; Werksbevrediging; Werks 

motivering; Motivering; Werksontevreden hei d; 

Skoolhoofde en Stres. 

Die doel van h ierdie navorsing is drieledig naamli k: 

* om te bepaal wat werkstevredenheid behels 

watter faktore volgens die literat uur die werkste

vredenheid van die skoolhoof beinvloed 

om vas te stel watter faktore in die onderwyspraktyk 

die werkstevredenheid van d i e skoolhoof beinvloed. 

Om h ierdie doelwitte te bereik is 'n literatuurstudie en em

piriese studie uitgevoer. Die l iteratuurstudie is onderneem 

uit primere- en sekondere bronne. Nadat die aard en faktore 

van werkstevredenheid geldentifiseer en bespreek is, is 'n 

vraelys opgestel. Uit die literatuur is d i e volgende fa k

tore as belangrik geldentifisee r, naamlik die behoefte aan 

erkenning, die behoefte om te presteer, verhoudinge binne 

d i e skool, fis i ese werksomstandighede en die status van die 

skoolhoof. 

Daar is van 'n sistematiese steekproef gebruik gemaak waarby 

hoofde van primlre skole in die Noordkaap betrek is . Na 

aanleiding van die inligting wat so 

verwerk met behulp van 'n r ekenaar. 

geinterpreteer en bevindinge gemaak. 

versamel is, is dit 

Daarna is die data 

Na aanl eiding van die 

bevindi nge is daar aanbevelings gemaak. 



Die empiriese ondersoek het getoon dat skoolhoofde 'n 

redelike mate van werkstevredenheid ervaar maar dat daar 

enkele faktore is wat aandag behoort te kry. Van hierdie 

faktore is ondermeer gesonde verhoudinge met leerlinge, 

kollegas en ondergeskiktes en die kommunikasielyn tussen die 

skoal en die Departement. 

Op grond van die empiriese studie is 

Die belangrikste aanbeveling is dat 

aanbevelings gemaak. 

die kommunikasielyn 

tussen die skonl en die Departement verbeter moet word en 

dat daar meer erkenning vir prestasie aan die skoolhoof vir 

sy werk verleen word. 



SUMMARY 

THE WORK SATISFACTION OF THE PRINCIPAL IN PRIMARY SCHOOLS IN 

THE NORTBE:RN CAPE. 

Key words: Work satisfaction; Job satisfaction; Work 

motivation; Motivation; Principals and Stress. 

The aims of this study are to establish: 

* what work satisfaction entails 

~ which factors influence the work satisfaction of the 

principal according to the available literature 

* which factors in teaching practice influences the work 

satisfaction of the principal 

To achieve these goals both an empirical and a survey of the 

literature was conducted. The study of the literature was 

undertaken from primary and secondary sources. After the 

characteristics and factors of work satisfaction have been 

established and discussed, a questionnaire was drafted. 

From the literature the following factors, the need of ac

knowledgement, the need to excel, relationships within the 

school, physical circumstances at work, and the status of 

the principal were identified as important. 

A systematic sample was used in which principals of primary 

schools in the Northern Cape were involved. The information 

gathered was processed with the aid of a computer. After 

processing, the data was interpreted and findings were 

established. According to the findings recommendations were 

made. 
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The empirical investigation indicated that principals have 

reasonable work satisfaction but that there still are 

certain factors that should be addressed. Some of these 

factors are a healthy relationship with pupils, colleagues 

and subordinates and the line of communication between the 

school and Education Department. 

Certain recommendations are made on the basis of the 

empirical investigation. The most important recommendations 

are that the line of communication between the school and 

Education Department should be improved, and that 

achievements of the principal in his working environment 

should be acknowledged more. 
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1 

ORIENTERING 

1.1 INLEIDING 

Die doel van bestuur (persone in gesagsposisies, i.e. on

derwysleiers) is om werk deur middel van ander verrig te 

kry. Werkstevredenheid speel 'n integrale rol in die werks

verrigting van die skoolhoof asook van sy ondergeskiktes. 

Oaar bestaan baie faktore wat die skoolhoof se werks

tevredenheid positief of negatief kan beinvloed. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Die noodsaaklikheid van werkstevredenheid in enige professie 

(veral in die onderwys) is vandag absoluut noodsaaklik vir 

'n gesonde werkerskorps om optimaal te funksioneer. Werks

tevredenheid is noodsaaklik, gesien in die lig daarvan dat 

die graad van verwesenliking van die individu se uitvoering 

van take in sy beroep terselfdertyd in sy persoonlike en 

professionele behoeftes voorsien (Gorton, 1983:204). 

Volgens Herzberg (Segiovanni & Carver, 1980) is daar reeds 

navorsing gedoen oor faktore wat 'n rol by die werks

tevredenheid van die individu speel. 

In die Republiek van Suid-Afrika is navorsing deur onder 

andere Esterhuizen (1989), Hillebrand (1989), Steyn (1990), 

Van der Westhuizen en Hillebrand (1990), Theunissen en 

Calitz (1994), Du Toit (1994) en Xaba (1996) oor die werks-
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motivering en werkstevredenheid van sowel die blanke as 

swart onderwyser/es gedoen. 

Uit hierdie navorsing blyk dit dat sowel die onderwyser as 

onderwyseres, blank en swart, groter werksontevredenheid er

vaar as wat algemeen aanvaar word. 

Volgens Richford en Fortune (1984), Duke (1988) en Mercer en 

Evans (1991) bestaan daar wereldwyd 'n mate van werksonte

vredenheid in die onderwyskorps. 

Tans is daar egter nog geen inligting beskikbaar ten opsigte 

van daardie faktore wat 'n rol spee1 by werkstevredenheid/

ontevredenheid ten opsigte van die hoofde van primere skole 

in die Republiek van Suid-Afrika nie. Deur navorsing is 

reeds aangetoon dat veral die skoolhoof 'n belangrike rol in 

die werkstevredenheid/-ontevredenheid van sy personeel speel 

(Steyn, 1992) Daarom is dit belangrik dat die skoolhoof 

self 'n groot mate van werkstevredenheid moet ervaar, anders 

kan sy werksontevredenheid 'n negatiewe impak op sy hele 

personeel he. Dit is ook belangrik dat die skoolhoof kennis 

sal dra van daardie faktore wat kan bydra tot sy werks

tevredenheid/werksontevredenheid. 

In navorsing wat deur Richford en Fortune (1984) gedoen is, 

word aangetoon dat hoofde van primere skole groter druk 

ervaar, en aan hoer stres blootgestel is en dus 'n grater 

kans op werksnntevredenheid staan as hoofde van sekondere 

skole. 

Duke {1988) en Hill (1994) wys op faktore wat tot werks

tevredenheid/werksontevredenheid lei en die insidensie

verskille van hierdie faktore wat by hoofde van primere en 

sekondere skole voorkom. 
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Faktore wat die werkstevredenheid van die hoof van die 

primere skoal beinvloed, is legio en daar is in hierdie na

vorsing gepoog om hierdie faktore te identifiseer. 

Uit die voorafgaande volg die probleemstelling, naamlik: Wat 

is die hoofde van primere skole se persepsies van daardie 

faktore wat aanleiding tot werkstevredenheid/-onte

vredenheid gee? 

1.3 DOEL MET DIE NAVORSING 

Navorsingsdoe~wit 1: Orientering uit die literatuur oor die 

aard van werkstevredenheid by die skoolhoof; 

Navorsingsdoe~wit 2: watter faktore (soos in die literatuur 

gevind) aanleiding tot werkstevredenheid/werksontevredenheid 

van die hoof van 'n primere skoal gee; 

Navorsingsdoe~wit 3: om empiries te bepaal watter faktore 

aanleiding tot die werkstevredenheid/werksontevredenheid by 

die hoof van 'n primere skool gee. 

1.4 METODE VAN NAVORSING 

1.4.1 Literatuurstudie 

Die doe! van die literatuurstudie is om inligting in te sa

mel om die aard van werkstevredenheid in die algemeen, en 

werkstevredenheid van die hoof van die primere skoal in die 

besonder, te bepaal. Toepaslike bronne is gebruik en 

3 



versamelde data is oorweeg en geevalueer, en daar is tot 

sekere gevolgtrekkings gekom. 

'n DIALOG-soektog is met behulp van die volgende trefwoorde 

onderneem; work satisfaction, job satisfaction, work moti

vation, principal, primary school, dissatisfaction, 

influence en teacher morale. 

1.4.2 Empiriese ondersoek 

1.4.2.1 D.ie vra.el.ys 

Op grond van die literatuurstudie en bestaande vraelyste van 

Hillebrand (1989), Esterhuizen (1989), Du Toit (1994) en 

Xaba (1996) is 'n nuwe vraelys ontwikke1. Die doel met 

hierdie vraelys was om die faktore wat werkstevredenheid 

beinvloed, asook die vlak van werkstevredenheid wat die hoof 

van 'n primere skool in die Noordkaap ervaar, te bepaal. 

1.4.2.2 Popul.asie en steekproef 

As populasie is al die skoolhoofde van primere skole (N=365) 

in die Noordkaap gebruik. 

Hieruit is 'n steekproef (n=70) by wyse van 'n sistematiese 

steekproef geselekteer wat dan die studiepopulasie uitmaak. 

1.4.2.3 Statistiese anal..ise 

Toepaslike statistiese berekeninge is met die hulp van die 

Statistiese Konsultasiediens van die PU vir CHO gedoen. 
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1 . 5 HOOFSTUKINDELING 

Boofstuk 1: 

Boofstuk 2: 

Boofstuk 3: 

Boofstuk 4: 

Boofstuk 5: 

OrH~ntering 

Die aard van werkstevredenheid 

Faktore wat 'n rol speel by die werkste

vredenheid van die hoof van die primere 

skool 

Ernpiriese ondersoek 

Samevatting, bevindinge en aanbevelings. 

1.6 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

In Hoofstuk 1 is gewys op die belangrikheid, die aktualiteit 

en die doel van hierdie navorsing. Ook is die terrein afge

baken en die navorsingsmetode, die verloop van die navorsing 

en die strukturering van die navorsing aangedui. In Hoofstuk 

2 sal vervolgens op die aard van werkstevredenheid gelet 

word. 
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2 

DIE AARD VAN WERKSTEVREDENHEID 

2 . 1 J:NLEIDJ:NG 

Die werkstevredenheid van die onderwyser, en in besonder die 

werkstevredenheid van die skoolhoof, is • n aangeleentheid 

wat die afgelope paar dekades heelwat aandag geniet. 

Vir die hoof van 'n primere skoal is dit veral belangrik om 

werkstevredenheid te ervaar, gesien in die lig van die deur

slaggewende rol wat die hoof in die skoal as geheel speel. 

Met die toenemende druk op die onderwysstelsel die afgelope 

paar jaar sal aandag geskenk word aan die invloed van ver

anderinge op die werkstevredenheid, werksmotivering, werks

toewyding en lewensbevrediging van die skoolhoof. 

In hierdie hoofstuk sal • n algemene oorsig gegee word van 

die aard van werkstevredenheid en die verband tussen werks

tevredenheid en werksmotivering. 

2 . 2 BEGRIPSOMSKRYWJ:NG 

2.2.1 Werk 

Volgens Vroom (1967:6) is werk •n stel funksies wat deur die 

individu uitgevoer word. Skoolhoofde verskil in wese van 

mekaar ten opsigte van persoonlikheid, bestuurstyl en 
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besluitnemingsprosesse en elke skoolhoof sal sy eie benade

ring oordra aan die funksies wat hy moet uitvoer. 

Aan die een kant ervaar die skoolhoof 'n geroepenheid en 

beskou werk as die aktiwiteit waarvoor hy besoldiging ont

vang. Werk word aan die ander kant weer beskou as die vrees 

of die druk om te moet werk om sodoende sosiaal aanvaarbaar 

te wees (Misko:l & Ogawa, 1988: 279). 

Die skoolhoof se werk is hoofsaaklik die bestuur van die ak

tiwiteite van die skool. Bestuur is 'n bepaalde soort werk 

en om doeltreffend te kan bestuur, moet spesifieke kennis 

verwerf word, wat aangevul en prakties toegepas moet word 

(Marx, 1981:112). 

Steers en Porter (1991:551-553) wys daarop dat werk vir die 

individu (skoolhoof) om verskeie redes belangrik is. Werk 

het 'n persoonlike waarde vir die skoolhoof, aangesien werk 

sy identiteit help vestig en 'n hulpmiddel is vir die be

reiking van eiewaarde en selfverwesenliking. Werk is 'n 

manier waardeur 'n sekere lewenstandaard bereik en gehand

haaf kan word en dit verrig ook verskeie sosiale funksies, 

omdat dit die geleentheid bied om met mense om te gaan en 

vriendskappe te sluit. 

Werk, vanuit die tradisionele siening, is 'n aktiwiteit wat 

die grootste gedeelte van die individu (i.e. die skoolhoof) 

se dag beslaan (Engelbrecht, 1996:10). Werk behels egter 

meer as net die tradisionele siening (soos hierbo beskryf) 

en kan verder omskryf word. 

Van der Westhuizen (1995:51) isoleer die werk van 'n skoal

hoof en kom tot die gevolgtrekking dat sy werk bestuurswerk 

is. Hierdie bestuurswerk sluit in beplanning, organisering, 
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leidinggewing en beheeruitoefening, en alle ander werk wat 

die persoon verrig kan dan omskryf word as funksionele werk. 

Indien die skoolhoof sou se dat hy sy werk (beplanning, 

organisering, leidinggewing en beheeruitoefening) as bevre

digend ervaar, is dit 'n erkenning van die betekenisvolheid, 

sinvolheid en doelgerigtheid van die werk (Engelbrecht, 

1996:7). 

Uit bogenoemde blyk dit dat die werk van die skoolhoof •n 

verskeidenheid funksies behels wat kennis en vaardigheid 

vereis, die geleentheid skep om 'n inkomste te verdien en om 

in 'n sosial e behoefte te vervul, wa t kan lei tot self

verwesenliking en tot status in die gemeenskap. 

2.2.2 Werkstevredenheid 

Werkstevredenheid kan volgens Porter et al. (1975:284) 

beskryf word as die werknemer (skoolhoof) se persoonlike 

satisfaksie wat hy ervaar in ooreenstemming met die doel

treffendheid waarmee hy die organisasiedoelwitte nastreef. 

Gorton (1983:204) beskryf werkstevredenheid as die graad van 

verwesenliking wat bereik word as die individu (skoo1hoof) 

se uitvoering van take in sy persoonlike en professionele 

behoeftes voorsien. 

Lawler ( 198 6: 10) oms kryf werkstevredenheid as die geheel 

gevoel wat 'n individu (skoolhoof) aangaande sy werk het. 

Hierdie gehee1gevoel bestaan uit alle invloede op die werk, 

byvoorbeeld die aard van die werk, die vergoeding, 

bevorderingsmoontlikhede ensovoorts. 
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'n Nadere omskrywing van werkstevredenheid word deur Johnson 

en Holdaway ( 19 91: 52) gegee deur daarna te verwys as 'n 

aangename of positiewe emosionele toestand wat die gevolg is 

van die waard€ring/evaluering van 'n mens se werkservaring. 

Hierdie emosione1e toestand is die gevolg van 'n kombinasie 

van psigologiese, fisiologiese en omgewingstoestande wat met 

'n individu (skoolhoof) se werk te make het (Miske! & Ogawa, 

1988: 286). 

Volgens Esterhuizen (1989:8) beleef die mens vier aspekte 

van werkstevredenheid in sy beroep: 

* Prestasietevredenheid ten opsigte van werk, aangesien 

die mens ook werk om in sy beroep te presteer. Sodra 

die werk bemeester is, ontstaan die gevoel van pre

stasie en dit lewer weer 'n bydrae tot werkstevreden

heid. 

Tevredenheid met interpersoonlike verhoudinge in die 

werksituasie is belangrik, aangesien die mens ook 'n 

behoefte aan liefde in sy werksituasie wil bevredig. 

Hierdie verhouding van die skoolhoof wissel van sy ver

houding met leerlinge, administratiewe personeel en on

derwysers tot met die ouers en ander belanghebbendes. 

Tevredenheid met beheeruitoefening. Elke mens oefen op 

die een of ander stadium beheer oor sy loopbaan uit. 

Effektiewe beheer beteken dus dat die werk gebalanseerd 

en sonder onderbreking verloop. Vir die skoolhoof kan 

die tevredenheid met sy beheeruitoefening daarop wys 

dat sy bestuurstyl en besluitnemingstyl 'n positiewe 

rol tot suksesvolle onderwys speel. 

Gewoontetevredenheid kan ontstaan as gevolg van roetine 

en werkgewoontes. 

Werkstevredenheid kan op verskeie maniere in die beroep 

ervaar word. Dit kan wissel van bloot 'n gevoel van afwe-
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sigheid van onaangename 

verdraagsaamh"id ten opsigte 

gevoelens; 'n gevoel 

van onaangenaamhede tot 

van 

'n 

gevoel van vreugde in die werk, met baie tevrede as ideaal 

(Du Toit, 1994:5). 

Waar die geheelgevoel tot 'n gevoel van bevrediging aan

leiding gee, ervaar die skoolhoof werkstevredenheid (Engel

brecht, 1996:8). Werksbevrediging hou dus verband met die 

graad waarin die behoeftes van die skoolhoof bevredig word 

(Hillebrand, 1989:36). 

Die teenoorgestelde van werkstevredenheid is nie soseer 

werksontevredenheid nie, aangesien die faktore wat aanlei

ding tot werksontevredenheid gee van die verskil wat aan

leiding tot werkstevredenheid gee. Die teenoorgestelde van 

werkstevredenheid is dus eerder geen tevredenheid as 

ontevredenheid (Kaiser, 1981:36). 

Geen tevredenheid hou volgens Engelbrecht (1996:9) verband 

met: 

* die diskrepansie tussen die werklike resultate en die 

verwante kognisie; 

die verwagte moontlikheid van die bereiking van die 

resultate; en 

die verwagte regverdiging vir die faktore wat die 

oorsaak was dat die werklike resultaat 'n gebrek aan 

doelwitte gehad het. 

'n Kombinasie van hierdie faktore bepaal of die resultaat 

deur die skoo1hoof as gelukkig of onregverdig beleef sal 

word. 

Omda t indi viduele verskill e t us sen mense bes taan, sal die 

faktore wat werkstevredenheid by verskillende individue 
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beinvloed, as.1ok die mate waarin werkstevredenheid ervaar 

word, van mens tot mens verskil (Xaba, 1996:9). 

Uit voorafgaande blyk dit dus dat werkstevredenheid omskryf 

kan word as alle faktore wat tot die mens (i.e. skoolhoof) 

se positiewe of aangename belewing van sy werk bydra en wat 

lei tot die vervulling van sy persoonlike en professionele 

behoeftes. 

2.2.3 Werksmoti.'Veri.nq 

Werksmotivering word in die literatuur op verskeie wyses 

gedefinieer. Owens (1987:106) definieer motivering as 'n 

innerlike toestand wat gedrag beinvloed om bepaalde behoef

tes te bevredig. Nel (1983:22) beskou motivering as 'n 

interne krag wat ontstaan as gevolg van 'n kragtige doelwit, 

wat tot aksie opbou en die rigting van die handeling bepaal 

en dit stabiliseer, terwyl motivering weer volgens Van der 

Westhuizen (1995:202) die "vonk" is wat tot aksie aanleiding 

gee en die rigting van die optrede van die mens beinvloed. 

Du Toit (1994:8) verstrek 'n samevattende beskrywing van 

motivering. Motivering is uit drie komponente opgebou, 

naaml i k 'n drang of behoefte wa t t eenwoordig is; 'n doel of 

doelstelling wat bereik moet word en tussenin menslike ge

drag wat uit die drang op die doelstelling gerig moet word. 

Daar kan oak tussen intrinsieke en ekstrinsieke motivering 

onderskei word (Esterhuizen, 1989:10): 

* Intrinsieke motivering: Herzberg (1968:54) beskou 

selfmotivering as die enigste werklike motivering en 

selfgemotiveerde werkers (skoolhoof) kan beskou word as 

die ideaal, maar as intrinsieke motivering ontbreek, 
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word motivering 'n bestuurstaak. De Wet (1981:89) 

beskryf intrinsieke motivering as • n inner1ike drang 

tot prestasie. 

Intrinsieke motivering is motivering wat vanuit die self kom 

as gevo1g van 'n beloning wat die skoolhoof aan homself gee 

(Hillebrand, 1989:29). In die werksituasie is dit vir die 

intrinsiek gemotiveerde persoon nie nodig om deur eksterne 

druk, oorredingsvermoe of dreigemente aangespoor te word 

nie, aangesien die aktiwiteit vir hom outomaties selbelonend 

is (Esterhuizen, 1989:10). 

Intrinsieke of selfmotivering is vir die skoolhoof van 

kardinale belang, aangesien daar slegs beperkte ekstrinsieke 

motiveerders vir hom bestaan. 

* Ekstrinsieke motivering: Ekstrinsieke motivering dui 

volgens Gouws et al. (1979:71) op iets buite die 

betrokke aktiwiteit of op iets wat met eksterne faktore 

in verband staan. 

'n Beloning wat buite die betrokke aktiwiteit gelee is, is 

by die ekstrinsieke motivering betrokke. 

Motive ring binne die onderwysberoep berus op hoer werks

die skoolhoof en sy personeel asook van verrigting van 

ondergeskiktes (Barnard, 1980:1) Die motivering van mense 

is drieledig van aard, naamlik: 

* 

* 

motivering van leerlinge 

motivering van onderwysers 

selfmotivering van die skoolhoof 

Die skoolhoof is direk en indirek verantwoordelik vir die 

motivering van al drie hierdie komponente. Indien die 
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skoal hoof gemotiveerd sou wees, bel.nvloed dit die 

werksmotivering van die personeel direk en dit het die ge

volg dat leerlingprestasie positief beinvloed word. 

Hillebrand (1989:29) wys daarop dat ekstrinsieke motivering 

op belonings buite die self dui wat ander (bv. die Onder

wysdepartement) aan die skoolhoof toeken. Hierdie belonings 

is gewoonlik buite die Departement gelee en neem gewoonlik 

die vorm van beter diensvoorwaardes en salarisse aan. Bevre

diging van hierdie behoeftes bekamp, volgens Graham & Mess

ner (1998:196), slegs ontevredenheid. 

Dit is dus belangrik dat die skoolhoof werkstevredenheid 

moet ervaar, gesien in die lig van die deurslaggewende rol 

wat hy in die uitvoering van die skoal se aktiwiteite speel. 

Daar behoort dus indringend na hierdie aspek op nasionale en 

provinsiale vlak aandag gegee te word. 

2 . 3 DIE VERBAND TUSSEN WERKSTEVREDENHEID EN 

WERKSMOTIVERING BY DIE SKOOLHOOF 

Werkstevredenheid kan beskryf word as die graad van verwe

senliking wat die skoolhoof bereik as die uitvoering van sy 

taak in sy persoonlike en professionele behoeftes voorsien. 

Daar bestaan verskeie teoriee oor werksmotivering bv. Maslow 

se teorie oar hierargiebehoeftes en Herzberg se tweefaktor

teorie. Nie een van hierdie teoriee het daadwerklike 

empiriese ondersteuning gekry wat daarop dui dat werks

bevrediging 'n komplekse begrip is nie. 
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Volgens die Herzbergteorie (Steers & Porter, 1975:103) 

bestaan werkstevredenheid uit twee afsonder1ike dimensies. 

Die eerste dimensie is verwant aan werkstevredenheid en die 

tweede aan werksontevredenheid. Tevredenheid word egter nie 

veroorsaak deur die afwesigheid van faktore wat werkson-

tevredenheid veroorsaak nie. Faktore wat tot werkstevreden-

heid lei word motiveerders genoem, 

tot ontevredenheid lei, maar nie 

terwyl die faktore wat 

tot tevredenheid nie, 

higiene- of versorgende faktore genoem word (Steers & 

Porter, 1975:105 en Du Toit, 1994:8). 

Ui t die vers killende tear iee wa t oor werksmoti ver ing en 

werkstevredenheid handel, kan afgelei word dat hierdie as-

pekte mekaar wedersyds beinvloed. Wanneer daar gekyk word 

na werksbevrediging is dit vanselfsprekend dat motivering 

oak aandag moet geniet. 

Alhoewel daar wel teoretiese en praktiese verskille bestaan, 

is werksbevrediging en werksmotivering onderling vervleg. 

Wanneer aandag geskenk word aan werksbevrediging, sal moti

vering ook ter sprake kom. Daar bestaan dus 'n direkte 

verband t~ssen werkstevredenheid en werksmotivering (Du 

Toit, 1994:8). 

Navorsing oor die werkstevredenheid van die onderwyser in 

Suid-Afrika dui daarop dat kommer oar die toenemende werks

ontevredenheid van onderwysers bestaan (Steyn, 199e:145 en 

Vander Westhuizen et al., 1992: 40). Kommer van owerheids

wee behoort oak voor te kom as gevolg van die groat aantal 

onderwysers (i.e. skoolhoofde) wat die onderwysberoep 

verlaat as gevolg van hierdie ontevredenheid wat hulle 

ervaar. 
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Tevredenheid kan egter nie 

nie. Anderson (1989:33) 

gelykgeste1 word aan motivering 

wys daarop dat tevredenheid 'n 

"eindtoestand" is, terwyl motivering "'n mag" is waardeur 

die einddoel bereik kan word. 

Die belangrikste verski1 tussen werksmotivering en werks

tevredenheid is hu1 verwants kap met gedrag. Van der Walt 

(1982:6) wys daarop dat motivering 'n direkte oorsaak van 

gedrag is. Belonings vir die skoolhoof, wat belangrike 

behoeftes bevredig, bevredig mense, maar motiveer nie 

noodwendig nie. Van der Westhuizen (1995: 210) wys op die 

belangrikheid van die voorsiening van die bevrediging van 

versorgende faktore (higHlnefaktore), aangesien dit werks

tevredenheid by die skoolhoof kan verseker. Die versoening 

van persoonlike doelwitte van die skoolhoof met die van die 

organisasie, verseker suksesvolle motivering (Schofield, 

1988:9). 

Die belangrikheid van motivering by die werkstevredenheid 

van onderwysers (i.e. skoolhoof) kan nie onderskat word nie 

(Van Niekerk, 1984: 18). So is dit dan waar dat waar werks

tevredenheid by onderwysers (i.e. skoolhoof) ontbreek, dit 

in hulle werksverrigting en leerlingprestasies weerspieel 

word (Van der Westhuizen & Hillebrand, 1990: 269). Vir die 

skoolhoof het die mate waarin sy personeel werkstevreden

heid (dus werksmotivering) ervaar, 'n direkte invloed op sy 

eie werksmotivering en dan ook op sy ervaring van werkste

vredenheid. 

Steers en Porter (1991; 179) noem dat algehele werkstevre

denheid beinv1oed word deur die verskil van dit wat die 

skoolhoof meen hy vir sy werk behoort te ontvang, en dit wat 

hy werklik ontvang. 
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Die skoolhoof moet, om hierdie taak optimaal te volvoer, ten 

eerste selfgemotiveerd wees en ten tweede oor genoegsame 

kennis van die gebruik van motiveringsmiddele beskik om die 

onderwysers en homself optimaal te kan moti veer. Slegs 

indien die skoolhoof self werkstevredenheid ervaar, sal 

hierdie motiveringsproses in die skoal effektief deurgevoer 

kan word. 

Vervolgens sal aandag geskenk word aan die verband van 

werkstevredenheid met verskillende aspekte wat die werkste

vredenheid van die skoolhoof beinvloed. 

2. 4 DIE VERBANO TUSSEN WERKSTEVREDENHEID EN 

INDIVIDUELE VERSKILLE 

Mens like gedrag word grootliks deur die 

interaktiewe prosesse tussen die 

beinvloed 

omgewing (organisa-

sieklimaat), soos deur die mens waargeneem, en die persoon

like karaktereienskappe (gesindheid, behoeftes en waardes) 

van die individu (Steers & Porter, 1991:181). 

Soos reeds vasgestel (vgl. 2.2.3), beinvloed die werkste

vredenheid wat die skoolhoof ervaar direk sy persoon1ike 

motivering. Motivering van die skoolhoof is egter afhanklik 

van verski1lende faktore, gesien in die lig daarvan dat in

dividue ten opsigte van behoeftes, persoonlikhede, waardes 

en norme van mekaar verskil. 

Volgens Steyn (1992:313) verskil individue (i.e. skool

hoofde) se lewensituasies en persoonlikhede, en daarom 

verskil dit wat die behoeftes van een persoon bevredig heel

wat van dit wat die behoeftes van 'n ander persoon bevredig. 
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Faktore wat byvoorbeeld op eer. persoon 'n groat effek het, 

sal op 'n ander persoon geringe of selfs geen effek he nie 

(Porter et al., 1975:27; Du Toit, 1994: 11); 

So sal die kulturele en huislike agtergrond van 'n persoon 

'n rol in sy ingesteldheid teenoor sy werk speel, wat weer 

'n direkte invloed op sy werkstevredenheid sal he (O'Conner 

& Clarke, 1990: 44). 

Stres is 'n faktor wat die werkstevredenheid van die skoal

hoof direk beinvloed (Steinberg, 1993:15). Verskillende 

persoonlikhede is in 'n meerdere of mindere mate vatbaar vir 

stres. 

Ander persoonlikheidstipes of klassifikasies bestaan, soos 

byvoorbeeld die sanguiniese, cholenies, melankoniese en 

flegmatiese. Maar om die feit te illustreer word slegs die 

persoonlikheidstipes -A en -B van skoolhoofde as voorbeelde 

gebruik. 

( Tipe-A •10rd gekenmerk deur incense dryfkrag en ambisie, 

aggressie en mededingendheid, rusteloosheid en ongeduld) en 

persoonlikheidstipe-B (deur 'n gemakl.ike, rustige manier van 

optrede, qedu.ld en tyd vir ontspanning en die estetiese, en 

geen besondere mededingendheid nie). Hierdie kenmerk het 'n 

direkte invloed op die werkstevredenheid wat die individu 

sal ervaar (Coldicott, 1985:92). 

Die Tipe-A-persoonlikhede floreer op stres en Van der Linde 

(1990:18) meen dat hierdie tipe persoonlikheid waarskynlik 

enige beroep as stresvol sal ervaar. Die vraag wat gestel 

kan word, is of die skoal as 'n Tipe-A- of Tipe-B-orga

nisasie beskou kan word. 
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Die tipering van die organisasie sal dus die mate van stres 

by die skoolhoof bepaal en dus ook sy werkstevredenheid 

beinvloed. 

Uit voorafgaande kan afgelei word dat persoonlikheidstipe 

die werkstevredenheid van die skoolhoof direk beinvloed. Uit 

die literatuur blyk dit dat die volgende individuele 

eienskappe in 'n rnindere of rneerdere mate 'n verband met 

werkstevredenheid van die skoolhoof toon, naamlik ouderdom 

en geslag. Hierdie eienskappe sal vervolgens kortliks 

bespreek word. 

Ouderdom. 

Navorsing dui op 'n kromlynige verband tussen ouderdom en 

werkstevredenheid. Werkstevredenheid van onderwysers(i.c. 

skoolhoof) onder die ouderdom 25 is hoog en neem af tussen 

die ouderdomme 25 en 34 en neem daarna weer geleidelik toe 

namate hulle ouer word. Aanvanklike tevredenheid kan 

toegeskryf word aan die nuutheid van die pas. Uit navor

sing, onder andere deur (Marais, 1989:16; Van Kraden

burg,1993:224), ontwikkel ontevredenheid egter gou vanwee 

onsekerheid en 'n afwesigheid van senioriteit. Latere toe

name in werkstevredenheid kan weer toegeskryf word aan 'n 

verrnoe om as gcvolg van ervaring en toename in ouderdom 

beter by die werksituasie aan te pas. 

Uit navorsing deur Stephenson (1990:94) b1yk dit dat ouer, 

ervare onderwysers met gevorderde kwa1ifikasies en opleiding 

t:ot hoer v1akke van werkstevredenheid neig. Onderwysers 

vanaf ouderdom 55 se werkstevredenheid neem egter af as 

gevo1g van hindernisse in die weg van bevorderingsmoont

likhede en vooruitsigte. 
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* Geslag 

Slegs • n geringe verb and kan tussen geslag en werkstevre

denheid in die literatuur gevind word. Sweeney (1981:3) wys 

daarop dat onderwyseresse (i.e. skoolhoofde) minder i~trin

sieke tevredenheid uit hulle werk put as hul manlike 

kollegas. noerordebehoeftes soos selfagting, outo~omie en 

selfaktualisering verskil nie van geslag tot geslag nie, 

maar kritieke veranderlikes wat aan geslag gekoppel kan word 

soos salaris, posvlak en bevorderingsvooruitsigte is faktore 

wat werkstevredenheid by vroulike skoolhoofde beinvloed. 

Die kriteria waarop die sukses van die bestuursrol gebaseer 

is, is deur die manlike bestuurder geformuleer om aan sy eie 

behoeftes te voldoen. Dit is egter eers onlangs dat die 

kriteria vir die vroulike skoolhoof aangepas is. Die vrou

like skoolhoof gee dikwels haar vroulikheid prys, juis om 

aan hierdie kriteria va~ 'n goeie bestuurder te voldoen, en 

die een eienskap wat dus vir die vroulike bestuurder pro

ble~e oplewer, is juis haar vroulikheid (Grobler, 1997:39). 

Individuele verskille (soos in die 1iteratuur aangetref) kan 

wel deurslaggewend wees vir die mate van werksbevrediging 

wat die skoolhoof sal ervaar. 

2.5 DIE VERBANO TUSSEN WERKSTEVREOENHEIO EN 

BEROEPSKEUSE 

Die keuse van ·~ beroep speel 'n groot rol ten opsigte van 

werkstevredenheid wat in die bepaalde beroep van toepassing 

is. So is dit dan logies dat indien 'n persoon teen sy sin 

in • n bepaalde beroep ingedwing word, hetsy uit nood of 

ander faktore, die kans op werkstevredenheid minimaal is. 
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Werkstevredenheid is een van die belangrikste oorsake van 

loopbaanverandering gedurende die middeljare. Ontevreden

heid kan in baie gevalle teruggevoer word na onvoldoende 

vergoeding, ve rkeerde beroepskeuse en behoeftes wat ni e 

bevredig word nie (Els, 1989:65). 

Verskeie navorsers (Lawrence, 1985:60; Chieffo, 1991:31; 

Els, 1989:67) wys daarop dat 'n verband bestaan tussen oor

eenkoms van belangstelling met beroepsorngewings en tevreden

heid. Vervol Jens word van hierdie resultate kortliks be

spreek. 

Chapman en Lowther (1982:241) dui aan dat werkers met 

belangstellings wat met hulle werk ooreenstem, meer tevrede 

is met aspekte soos salaris, bevordering, toesighouding en 

algemene tevredenheid, in teenstelling met werkers met be

langstellings wat nie met hulle werk ooreenstem nie. Law

rence ( 198 5: 6 0-62) bevestig hierdie fei t as hy no em dat 

werkstevredenheid beduidend hoer voorkom waar die onderwyser 

(skoolhoof) se belangstelling ooreenstem met sy beroep; hy 

outonomie ervaar; 

Daar 

en toepaslike vergoeding ontvang vir werk 

kan dus afgelei word dat die individu gelewer. 

(skoolhoof) se belangstelling en die beroep wat hy beoefen, 

sy werkstevredenheid direk beinvloed. 

Chieffo (1991:112-121) het die werkstevredenheid van 247 

onderwysers in vyf va kr igtings ondersoe k. Die resultaat 

daarvan dui daarop dat onderwysers met konvensione1e en ar

tistieke orientasies 'n groter mate van beroepstevredenheid 

ervaar as diegene met ondernemende orientasie. 
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Dit kan dan aanvaar word dat skoolhoofde met 'n hoe mate van 

ondernemingsgees meer geneig tot werksontevredenheid sal 

wees as gevolg van die risiko van mislukking wat met onder

nemingsgees gepaard gaan. 

Furnham (1984:295-307) het faktore soos ooreenkoms, beroeps

tevredenheid en geestesgesondheid by 82 werkers ondersoek. 

Sy gevolgtrek~ing was dat werkers met 'n lae mate van 

ooreenkoms, beroepstevredenheid en geestesgesondheid hoer 

vlakke van spanning en laer vlakke van beroepstevredenheid 

ervaar as diegene met 'n hoer mate van ooreenkoms. 

met redelike sekerheid aanvaar word dat hierdie 

aspekte op die skoolhoof van toepassing gemaak 

(Xaba, 1996:38). 

Daar kan 

genoemde 

kan word 

Els (1989:68) beweer dat daar volgens Holland se loopbaan

keuseteorie 'n positiewe korrelasie tussen die mate van dif

ferensiasie, konsekwentheid, ooreenkoms en die tevredenheid 

met 'n studierigting of beroep bestaan. 

Werksontevredenheid as gevolg van ontoepaslike skakeling 

tussen die omgewing en die individu (i.e. skoolhoof) is een 

van die grootste oorsake van beroepsverandering. Dit is dan 

noodsaak1ik dat daar by werwing en keuring van onderwysers 

en skoolhoofde na hierdie belangrike aspek opgelet behoort 

te word. 
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2. 6 DIE VERBANO TUSSEN WERKSTEVREDENHEID, BE-

STUURSWERK EN POSVLAK 

Die skoal as organisasie verkeer in die unieke situasie dat 

bykans net met gekwalifiseerde personeel (uitgesluit onder

steuningsperscneel) as span gewerk word. Dit bring egter 'n 

eie spektrum van beinvloedende faktore na vore, wat uniek 

aan die skoal is. 

Hoy en Forsyth (1986:183) wys in hul studie daarop dat 'n 

verwantskap tussen die bestuursvlak en die gesindheid wat 

deur die posbekleer openbaar word, bestaan. 

Hierdie auteurs bevind dat hoe hoer die bestuursvlak is, hoe 

grater is die bevrediging wat die skoolhoof ervaar ten op

sigte van outonomie en selfrespek. 

Levine (1987:17) dui in sy navorsing op halfgeskoolde en ge

skoolde werkers van verskillende beroepe wat met mekaar ver

gelyk is, daarop dat hoer geskoolde werkers meer geneig is 

tot werkstevredenheid as werkers wat halfgeskool is. Wer

kers wat op 'n hoer beroepsvlak is, koester hoer verwagtinge 

en is ook normaalweg beter gekwalifiseer, wat lei tot 'n be-

hoefte om meer aan die 

deelneem en ook hulle 

(Hackman, 1991:422). 

organisasie se werksaamhede te wil 

persoonlike behoeftes te bevredig 

Navorsing wat gedoen is deur onder andere Chetty (1983:30) 

en Hackman ( 1991:425) wys daarop dat daar 'n verwantskap 

bestaan tussen werkstevredenheid en die vlak wat die 

onderwyser (skoolhoof) in die hierargie beklee. So ook is 

daar waarneembare verskille tussen mense in verskillende 

beroepe en hierargiee. 
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Tevredenheid neem toe ooreenkomstig die aard van vordering 

binne die pos sodat hoevlakposte konsekwent hoer werkstevre

denheid demonstreer (Van Kradenburg, 1993:225). 

Chetty (1983: 10) meen dat werk op sekere posvlakke s1egs 

•oorlewing• behels en dat daar weinig sprake is van werks

tevredenheid. In poste bo hierdie posvlakke word persoonlike 

behoeftes (sekuriteitsbehoeftes, behoefte aan liefde, be

hoefte aan waardering en selfrespek en die behoefte aan 

selfverwesenliking), bevredig wat dan tot werkstevredenheid 

kan lei (Owens, 1987:111; Hillebrand, 1989:34; Esterhuizen, 

1989:15; Du Toit, 1994:14). 

Volgens Chetty (1983:30) bestaan daar drie faktore wat aan 

die werksinhoud gekoppo1 is, wat tot intrinsieke motivering 

lei, 

* 
* 

* 

naamlik: 

die interessantheid van die werk; 

die benutting van die vermoens van die individu, en 

die onafhanklikheid en uitdagendheid van die werk. 

Engelbrecht (1996:11) meen dat hoe meer hierdie drie faktore 

by die individu (skoolhoof) teenwoordig is, hoe meer sal hy 

(skoolhoof) geneig wees tot 'n gevoel van betrokkenheid en 

prestasielewering. 

Hierdie faktore slui t nou a an by die moti veerders van 

Herzberg. Motiveerders (of intrinsieke faktore) kan 'n 

individu (skoolhoof) aanspoor tot beter prestasie en is 

binne die werk self gelee. Hierdie motiveerders vorm 'n 

kontinuum vanaf geen werkstevredenheid tot vo1kome werkste

vredenheid (vg1. Herzberg et a1., 1959:114; Esterhuizen, 

1989:21). 
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Faktore deur Friesen et al. (1983:44) geidentifiseer, wat op 

die werk van toepassing is, en wat aansluit by die be

vindinge van die vorige navorsers, gee aanleiding tot werks

tevredenheid by die bestuurder(i.c. skoolhoof): 

* die werk self; 

* die posvlak binne die skool en prestige daaraan 

verbonde; 

* interaksie met meerderes; 

* interaksie met gelykes; 

* interaksie met skoliere; 

* 
* 

salaris en byvoordele; en 

werksomstandighede. 

Darey en Hagenah (soos aangehaal deur Chetty, 1983:30) iden

tifiseer vier faktore wat aanleiding gee tot ekstrinsieke 

motivering (vgl. ook Chissom et al., 1987:77-78) 

* 

* 
* 
* 

die ekonomiese aspekte van die werk; 

die sekuriteitsaspek van die werk; 

die geleentheid om hoer as die groep te vorder; en 

die behoefte aan erkenning. 

Hierdie faktore sluit nou aan by die higienefaktore van die 

Herzbergteorie. Higienefaktore of versorgende faktore word 

teenoor motiveerders gestel. Voorbeelde van higienefaktore 

is organisasie- en administratiewe beleid, toesig, inter

persoonlike verhoudinge, salaris, indiensopleiding en 

werksomstandighede, en lei nie tot werkstevredenheid en 

groter inspanning nie, maar kan ontevredenheid en swak werk

verrigting voorkom (Hillebrand, 1989:37). 
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Hierdie faktore hou verband met die toestande waaronder die 

werk self verrig word en is dus ekstrinsieke faktore. Higie

nefaktore is nie in staat om self te motiveer nie, maar is 

'n voorvereiste vir doeltreffende motivering (Herzberg, 

1964: 3). 

Chapman en Lowther (1982:241) vat hierdie faktore saam as 

hulle daarop wys dat werkstevredenheid op die volgende pila

re rus, naamlik: 

* die skoolhoof se persoonlikheidseienskappe; 

* 
* 

* 

* 

die skoolhoof se vermoens en vaardighede; 

die kriteria waarvolgens die skoolhoof sy eie vordering 

evalueer; 

die professionele vordering wat die skoolhoof tot hede 

bereik het; en 

die uitdagendheid van die werk en die status deur ander 

aan die werk geheg. 

Uit voorafgaande kan dus afgelei word dat die skoolhoof 'n 

hoer mate van werkstevredenheid sal ervaar, aangesien hy op 

'n hoer vlak in die hierargie staan. Sodoende bied die hoer 

posvlak en die gepaardgaande gesag en verantwoordelikheid 

bevrediging van sekere psigologiese behoeftes, soos die 

bevrediging van die ego of self, selfevaluering en status; 

dus hoerordebehoeftes. Op hierdie hoer vlak van die hie

rargie neem die skoolhoof aan bykans alle werksaamhede van 

die skool deel, en kan sy werk meer uitdagend, stimulerend 

en dus bevredigend wees. 

So behoort 'n pos aan drie vereistes te voldoen om werkste

vredenheid te kan verhoog, naamlik: 

* die werk moet interessant wees; 

die werklike vermoe van die skoolhoof moet maksimaal 

deur die werkgewer benut word; en 
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* outonomie moet sover moontlik toegelaat word. 

2.? DIE TUSSEN WERKSTEVREDENHEID EN 

MENSLIKE HULPBRONBESTUUR 

Menslike hulpbronbestuur is belangrik, gesien in die lig 

daarvan dat die onderwyser die belangrikste enkele hulpbron 

is waaroor 'n skool beskik (Porter et al., 1975:285). 

Die skool as organisasie, die skoolhoof en sy onderwysers is 

interafhanklik van rnekaar, omdat hulle sekere verwagtinge 

van mekaar koester. 

So is dit dat die personeel in 'n interafhanklike verhouding 

teenoor mekaar staan waar sekere handelinge en houdinge die 

werkstevredenheid van al die partye direk kan beinvloed. 

Indien die skoolhoof nie werkstevredenheid ervaar nie, sal 

daar heel waarskynlik laer af in die hierargie ook min of 

geen werkstevredenheid ervaar word nie. 

Landy en Trumbo (1983:284) wys in hulle navorsing daarop dat 

die identifikasie met die werkgroep een van die belangrikste 

bepalers van werkstevredenheid is. Vriendelikheid en 

gewilligheid van die groep is as van die belangrikste veran

derlikes geidentifiseer. Hulle identifiseer selfintegrasie 

(vereenselwing met die organisasie se doelwitte), verhou

dinge met die skoolhoof en verhoudinge met kollegas as een 

van die belangrikste beinvloedende faktore wat moreel kan 

versterk of verswak. 
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Dus, waar die individu sy persoonlike doelstellings met die 

van die werkgroep kan integreer en indien daar 'n klimaat 

van ondersteuning in 'n groep heers, verhoog die kanse op 

werkstevredenheid in die werksituasie aansienlik. Die aard 

van die interaksie bepaal die aard van aanvaarding wat same

horigheid en eventueel werkstevredenheid beinvloed. 

Steers en Porter (1991:4) wys daarop dat die effektiwiteit 

van 'n skoal afhang van die mate waarin die bestuur van die 

skoal die onderwysers kan motiveer om die doelwitte van die 

skoal te bereik. 

Bogenoemde verwys in geheel na die sielkundige kontrak. Sims 

(1991:499) omskryf die sielkundige kontrak as een tussen die 

werkgewer en die werknemer en sluit alle geskrewe asook on

geskrewe verwagtinge wat die werkgewer en die werknemer van 

mekaar het, in. 

Die sukses hiervan sal afhang van die mate waarin die 

werknemer (i.e. skoolhoof) sy persoonlike doelwitte met die 

van die organisasie kan integreer (Van Dyk, 1991:7). 

Stres onstaan as gevolg van die botsing van persoonlike 

doelstellings met die van die organisasie. Di t is dus in 

belang van die organisasie dat die onderwyser (i.e. skoal

hoof) werkstevredenheid ervaar, gesien in die lig daarvan 

dat indien daar nie werkstevredenheid ervaar word nie, dit 

tot stres kan lei wat weer die effek het dat die individu 

(i.e. skoolhoof) nie tot sy valle kapasiteit funksioneer nie 

(Steinberg, 1993: 32). 

Dus het die skoolhoof die komplekse taak om toe te sien dat: 

die kornrnunikasie tussen personeel goed is; 

interpersoonlike verhoudinge tussen bestuur en per-* 

27 



soneel, personeel onderling en met leerlinge gesonde 

beginsels handhaaf; 

* konflik van watter aard ook al so spoedig moontlik 

opgelos behoort te word; en 

hy 'n "oopdeur"-beleid volg om sodoende enige ongeluk

kigheid wat mag voorkom, so spoedig moontlik kan oplos. 

(Sims, 1991:500; Van Dyk, 1991:9) 

Mens like hulpbronbestuur vorm dus 'n integrale deel van 

mannekragbestuur, personeelbestuur en onderwysbestuur en die 

mate waarin die skoolhoof in hierdie genoemde fasette slaag, 

sal sy ervaring van werkstevredenheid be1nvloed. 

2. a o:rE VERBAND TUSSEN WERKSTEVREOENHE:IO EN 

PERSONEELOMSET 

Vir 'n skool om as organisasie effektief te kan voortbou op 

sy strategiese plan, ten opsigte van die bereiking van sy 

langtermyndoelstellings, is di t noodsaaklik dat daar 

kontinulteit ten opsigte van sy werkerskorps moet wees 

(Jenkins, 1988:44). 'n Hoe personeelomset het die effek dat 

die kontinulteit van die bereiking van doelwitte versteur 

word, gesien in die lig daarvan dat aanpassings gemaak moet 

word. 

Werkstevredenheid word deur bestuur (skoolhoof en bestuur

span) as belangrik beskou, aangesien dit 'n aanduiding is 

van posi tiewe omstandighede wa t onderwysers ( i. c. skool

hoofde) noop o:n in die organisasie te bly (Engelbrecht, 

1996:14). Volgens Xaba (1996:36) is daar 'n verband tussen 

lae werksbevrediging, afwesigheid (onbetrokkenheid en siek

te) en persone~lomset. 
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Uit die literatuur kan vasgestel word dat organisasiestres 

werksontevredenheid veroorsaak en dat personeelomset daar

deur geraak word. Beard (1990:110) wys op 'n hoe mate van 

personeelwisseling en Hipps en Halpen (1992:242) wys op die 

verlating van die beroep as gevolg van werksontevredenheid 

in die beroep. 

Personeelomset kan ook as 'n aanduiding gebruik word om te 

bepaal of daar probleme by die organisasie voorkom. Indien 

die bevorderingsposbekleers en onderwysers sonder meer van 

skool verander, sonder dat dit bevordering insluit kan daar 

met rede1ike sekerheid gese word dat probleme in die orga

nisasie ondervind word. Om onderwysers (skoolhoofde) in 

diens ten neem en te behou, moet hulle werkstevredenheid 

ervaar (Grant, 1984: 76). 

Onvoldoende werksbevrediging kan tot personeelprobleme lei, 

en kan ook manifesteer in: 

* 

* 

* 
* 

swak personeelverhoudinge 

werksontevredenheid 

laer produktiwiteit 

toenemende afwesigheid 

hoe personeelwisseling 

negatiewe houding teenoor 

werk en organisasie 

verlating van beroep 

(Gmelch, 1988:7) 

(Van der Westhui-

zen, 1995:180) 

(Beard, 1990: 111) 

(Beard, 1990: 110) 

(Beard, 1990: 110) 

(Sarros & Friesen, 

1987:164) 

(Hipps & Halpin, 

1992: 20) 

Dit is vir die skool as organisasie van die uiterste belang 

om 'n skoolhoof en onderwysers te he wat tevrede is met hul 

beroep om sodoende 'n goeie werkerskorps te verkry en te 

behou. 
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Onderwysers 

indien hulle 

daar is nie 

(i.e. skoolhoofde) sal 

nie werksbevrediging 

(Engelbrecht, 1996:15). 

nie by 

ondervind 

'n skool bly 

terwyl hulle 

Die volgende faktore wat in die skoolhoof self gesetel is, 

lei tot lae werkstevredenheid en daarom tot 'n hoe perso

neelomset (Jenkins, 198 8: 4 4) : 

* 

* 

die onvermoe van die hoof om talent te ontwikkel; 

die onvermoe van die hoof om leiding op die regte tyd 

en plek te gee; 

* die onvermoe van die hoof om betrokkenheid te bewerk-

* 

* 

stellig; 

die onvermoe van die hoof ten opsigte van objektiwi

teit; en 

regverdigheid en swak menseverhoudinge. 

Mercer en Evans (1991:296) wys op die volgende moontlike wee 

wat die skoolhoof wat werksontevredenheid ervaar, kan volg. 

Ten eerste kan hy die beroep vir 'n ander beroep verlaat of 

van skool verander, en ten tweede kan hy alles in sy vermoe 

doen om die stelsel so te verander dat dit hom kan 

akkommodeer. 

Daar is ook 'n derde moontlike weg, naamlik om alles net so 

te aanvaar en 'n oorlewingstrategie te ontwikkel sodat die 

skoolhoof deur gewoonte nie werksontevredenheid ervaar nie 

(Roos & Moller, 1988:17) 

Alhoewel daar nie 'n definitiewe verband tussen werkstevre

denheid en personeelomset bestaan nie, kan die aanname ge

maak word dat Naar 'n onderwyser (i.e. skoolhoof) ontevrede 

is met sy werk, hy hom stelselmatig daarvan sal onttrek en 

dan aansoek sal doen om 'n betrekking by 'n meer aanvaar-
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bare skoolorganisasie, of in sy uiterste vorm, hy die beroep 

vaarwel sal toewens. 

Indien so 'n onderwyser (i.e. skoolhoof} steeds as gevolg 

van omstandighede binne die skoolorganisasie bly, kan dit 

meebring dat daar 'n uiters negatiewe invloed op sy kollegas 

of personeel onder hom uitgeoefen word. 

Die skoolhoof moet dus poog om sy eie werkstevredenheid so 

te verhoog dat dit na sy kollegas deursuur, produktiwiteit 

by hom en sy personeel verhoog en personeelomset verlaag. 

2. 9 DIE VERBANO TUSSEN WERKSTEVREDENHEID EN 

PRODUKTIWITEIT EN PRESTASIE 

Lawler (1986:211} verwys na produktiwiteit as die vermoe van 

die bestuurder (i.e. skoolhoof} om die inset van die werk

nemer(onderwyser} te rig om die doelwitte van die organisa

sie te bereik. 'n Produktiefgemoti veerde onderwyser (i.e. 

skoolhoof} sal beter in die rigting van gestelde doelwitte 

werk as 'n onproduktiewe onderwyser (i.e. skoolhoof}. 

Die vlak van werkstevredenheid het volgens Van Kradenburg 

( 1993:227} 'n onvoorspe1bare effek op werksprestasie. Die 

tradisionele aanname dat tevredenheid 'n oorsaak van werk

prestasie (inset} eerder as 'n produk daarvan ( ui tset} is, 

word konsekwent deur teorie en navorsing weerle (Van 

Kradenburg, 1S93: 226}. 

Prestasie-erkenning deur die skoolhoof, van sy werkgewer 

ontvang, lei tot beloning en tevredenheid, wat dan weer tot 

groter werksbetrokkenheid en werksverrigting lei as gevolg 
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van hoer waarneembare verwagtinge. Hierdie pogings lei tot 

effektiewe prestasie wat weer tot tevredenheid lei (Du Toit, 

1994:8). 

Hierdie prestasie-erkenning wat die skoolhoof ontvang, lei 

tot verbeterde onderwys as gevolg van die groter betrokken

heid, dus kan die onderwyser en die skoolhoof 'n gevoel van 

tevredenheid ondervind. Deur middel van erkenning of merie-

tetoekenning word hy vir sy prestasie beloon. Die aanname 

kan gemaak word dat die bestaande neiging in die onderwys, 

waar daar nie voldoende fondse beskikbaar is vir meriete- of 

prestasietoekennings nie, strellUllend op die produktiwiteit 

van die onderwyser en die skoolhoof inwerk. 

Staatkundige vernuwing behoort 'n groat rol by die houding 

van die skoolhoof te speel en sal ook sy produktiwi teit 

raak. Marais (1992:305) stel vrae soos: 

* 

Sal 'n onderwyser die reg geniet om skoal te hou by 'n 

skool van sy/haar keuse? 

In watter mate sal die professionaliteit van die onder

wyser belnvloed en aangetas word? 

Hierdie onsekerhede, byvoorbeeld die witskrif in die 

onderwys, nuwe wet op diensvoorwaardes en die wet op ar

beidsverhoudinge in die onderwys plaas groat druk op die 

skoolhoof en die personeel wat weer direk die produktiwiteit 

en dus die werkstevredenheid van hierdie persone beinvloed. 

Vroom (soos aangehaal deur Engelbrecht, 1996:21) se dat daar 

teoreties gesproke nie 'n rede is om te glo dat werks

bevrediging tot prestasie moet lei nie. Vroom het aange

toon dat werksbevrediging en prestasie deur verskillende 

faktore belnvloed kan word. Werksbevrediging word onder an

dere beinvloed deur die hoeveelheid erkenning en waardering 
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wat die skoolhoof vir sy werk kry. Werksprestasie word weer 

deur faktore soos die verkryging van beloning, ongeag die 

hoeveelheid, beinvloed. 

Lawler (1986:215) is egter van mening dat werksbevrediging 

die resultaat is van prestasie. Deur te presteer, verwag 

die skoolhoof intrinsieke en ekstrinsieke belonings. Indien 

hierdie belonings verkry word, sal dit tot bevrediging lei. 

Die positiewe korrelasie tussen werkstevredenheid en werks

prestasie onder onderwysers kan toegeskryf word aan die spe

sifieke eienskappe wat die skool as organisasie van ander 

organisasies onderskei, naamlik die professionele aard van 

die onderwyser se werk; die onbepaalbaarheid van die 

uitkoms; die hoe mate van sigbaarheid tussen onderwyser en 

leerling; en die homogene karakter van die personeel. Dit 

kan dus met sekerheid aanvaar word dat indien onderwys

tevredenheid hoog is, prestasie toeneem (Van Kradenburg, 

1993:227). 

'n Tweede verband bestaan tussen werksprestasie en werkste

vredenheid en is gebaseer op die tradisionele siening dat 

tevredenheid die gevolg eerder as die oorsaak van prestasie 

is. Dus sal die kwaliteit van werkverrigting die aard van 

ekstrinsieke of intrinsieke belor.ing bepaal. Dit beir.vloed 

weer die vlak van werkverrigting. Indien die beloning nie 

ooreenstem met werksprestasie nie (die beloning dalk as 

onbillik beskou word), sal dit tot werksontevredenheid lei. 

Verdere verbetering in werksprestasie sal dan nie noodwendig 

gevolg word deur 'n toename in werkstevredenheid nie (Van 

Kradenburg, 1993:227). 
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Prestasie en beloning is wedersyds vervleg. Enersyds kan dit 

prestasiebeloning tot gevolg he en andersyds kan beloning 

verhoogde prestasie tot gevolg he. So sal werksbevrediging 

beinvloed word deur die hoeveelheid erkenning en waardering 

wat die skoolhoof vir sy werk kry, terwyl werksprestasie 

beinvloed word deur die verkryging van beloning, ongeag die 

hoeveelheid (Esterhuizen, 1989:33; Du Toit, 1994:40). 

Daar bestaan ook 'n verband tussen prestasie en die tipe 

beloning wat die individu (skoolhoof) ontvang. Ekstrinsieke 

beloning, byvoorbeeld salaris, is deel van die werksituasie 

en word op grond van werkverrigting ontvang. Intrinsieke 

beloning word deur die individu self toegeken en is 'n 

aktualisering van die self op grond van suksesvolle 

werksprestasie. Intrinsieke beloning word dus aan werks

prestasie gekoppel en dus ook aan werkstevredenheid (Chapman 

& Lowther, 1982:246; Van Kradenburg, 1993:228). 

Die omstandighede en volgorde van hierdie determinante sal 

die prestasie asook die werksbevrediging bepaal. 

Die skoolhoof en Onderwysdepartement behoort dus die effek 

wat prestasie op onderwysers en skoolhoofde se werkverrig

ting en werkstevredenheid speel, te besef en daarvolgens 'n 

prestasiebeleid te implementeer. 

2.10 DIE VERBANO TUSSEN WERKSTEVREDENHEID EN 

ORGANISASIEKLIMAAT EN PERSONEELONTWIKKELING 

Die skool se primere funksie is om leerlinge so op te voed 

dat hulle as volwaardige burgers hulle plek in die same-
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lewing kan volstaan om volgens hulle volle potensiaal te kan 

funksioneer. 

Hierdie taak van die skool kan slegs ten volle geskied 

indien die organisasieklimaat, waarin die onderwyser en die 

leerling die twee belangrikste komponente vorm, sodanig is 

dat hulle op 'n gesonde, dog gedissiplineerde wyse met me

kaar kan omgaan, om sodoende die gestelde doelwitte van die 

skool te kan bereik. Om hierdie doelwitte effektief te 

bereik moet van personeelontwikkeling gebruik gemaak word om 

daardeur die organisasie so doeltreffend moontlik te laat 

funksioneer. 

Organisasieklimaat kan omskryf word as daardie eienskappe 

wat die een organisasie (skool) van die ander onderskei (Hoy 

& Miskel, 1991:221). Mentz (1992:314) definieer organisa

sieklimaat as die algemene atmosfeer in die skool en hierdie 

atmosfeer is die resultaat van die wyse waarop die werker 

(i.e. skoolhoof) sy werkomgewing ervaar. 

Elke skool beskik oor 'n eie unieke organisasieklimaat, wat 

die onderwyser se werkservaring en ook sy gedrag beinvloed. 

Hierdie klimaat kan ervaar word as inter alia, gemaklik, 

warm, informeel, genoegsaam of koud, onpersoonlik, aggres

sief, steil en geslote (Luneberg & Ornstein, 1991:74). Die 

skoolhoof speel 'n integrale rol in die skep van 'n 

organisasieklimaat deur sy bestuur- en besluitnemingstyl. Sy 

ervaring van werkstevredenheid hang in 'n groot mate af van 

die klimaat in die organisasie. Indien daar 'n onder

steunende klimaat in die organisasie voorkom, is die kans op 

werkstevredenheid vir die skoo1hoof groter. 
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Personeelontwikkeling sluit nou aan by die organisasiekli

maat in die skoal. Personeelontwikkeling berus volgens Theu

nissen en Calitz (1994:109) op die voorbereiding van onder

wysers vir bevorderingsposte deur onderwysers aan bestuurs

en leierskapsvaardighede bloat te stel. Klaskamer- en leer

lingbestuur sal die onderwyser in staat stel om later in 'n 

bevorderingspos effektiewe leiding aan leerlinge te kan gee. 

Die samehang tussen organisasieklimaat, personeelontwikke

ling en werkstevredenheid word volgens Theunissen en Calitz 

(1994:112) deur die volgende beinvloed: 

* 

* 

* 

* 

Bestuurstyl van die skoolhoof: 'n Mensgeorienteerde 

leierskapstyl sal 'n vriendelike en 'n ondersteunende 

werksomgewing tot gevolg he, waarin die onderwyser 

(skoolhoof) werkstevredenheid sal kan ervaar (Littrell 

et al., 1994:297-298). 

Betrokkenheid en verantwoordelikheid: Die onderwyser 

het 'n behoefte daaraan om te ontwikkel en dit is die 

plig van die skoolhoof om die eise van die professie 

duidelik aan hom te stel en deur personeelontwikkeling 

hierdie vaardighede wat benodig word, uit te bou. Die 

skoolhoof en die onderwyser sal dan beroepstevredenheid 

ervaar wanneer die aard van die werk outonomie, terug

voering en verantwoordelikheid aan die kant van die 

onderwyser en skoolhoof toelaat (Jeffs, 1986:39-48). 

Waagmoed: Die werksomgewing wat aan die onderwyser 

(skoolhoof) die geleentheid bied vir entoesiasme en 

ini s ia tief, sal hom ( skoolhoof) ui tdagende werk laat 

verrig wat bevorderlik is vir beroepstevredenheid 

(Mercer & Evans, 1991:292). 

Konflik: Slegs wanneer die werksomgewing vry is van 

spanning en konflik, en wanneer die onderwyser (skoal

hoof) sy mening vryelik kan uitspreek - oak oar hoe die 

skoal bestuur moet word - kan dit werkstevredenheid by 
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die onderwyser en skoolhoof bevorder (Williamson & 

Campbell, 1987: 112). 

Groepsgees en kollegialiteit: Deur spanwerk en program-

inhoude kan kollegialiteit bevorder word. 'n Onder-

steunende werksomgewing asook tevredenheid met kollegas 

bevorder werkstevredenheid en het 'n direkte invloed op 

die organisasieklimaat (Steinberg, 1993:44). 

Waardige lid van die skool: Die onderwyser (skoolhoof) 

voel dat hy 'n integrale deel van die skool is, wan

neer sy voorstelle en aanbevelings regverdig beoordeel 

en gerespekteer word (Jeffs, 1986:48). 

Dit is die plig van die skoolhoof om 'n werksomgewing daar 

te stel wat die onderwysers die geleentheid bied om die on

derrigtaak na die beste van hulle vermoe te verrig en dat 

hulle werkstevredenheid op die vrugte van hulle arbeid kan 

ervaar. 

Dit sal dus noodsaaklik wees om 'n doeltreffende personeel

ontwikkelingsprogram daar te stel sodat die organisasie

klimaat kan verbeter, met die bevordering van die werks

tevredenheid van die onderwyser en die skoolhoof in die oog. 

2.11 DIE VERBANO TUSSEN WERKSTEVREDENHEID EN 

TOEWYDING 

Miskel et al. (1980:71) kom tot die slotsom dat 'n gelukkige 

werker ook 'n toegewyde werker is. Vir die skoolhoof is dit 

dus belangrik om gelukkig te wees in sy werk sodat hy dan 

die taak wat op sy skouers rus meer toegewyd, kan uitvoer. 
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Uit navorsing wat gedoen is, blyk dit dat die teenoor

gestelde ook waar is, naamlik dat meer toegewyde onderwysers 

(skoolhoofde) geneig is om hoer vlakke van werkstevredenheid 

te ervaar (Grcham en Messner, 1998:201). Daar kan dus tot 

die gevolgtrekking gekom word dat hierdie twee aspekte 

mekaar wedersyds beinvloed. 

Du Toit (1994:10) stel werkverrigting as die onafhanklike en 

werkstevredenheid as die afhanklike faktor voor. Wanneer 

werkverrigting byvoorbeeld tot vergoeding sou lei wat die 

skoolhoof as regverdig beskou, lei dit tot sy werkstevreden

heid. Vir tevredenheid om 'n invloed op werkverrigting te 

he, moet dit die waarde van die vergoeding beinvloed, wat 

weer 'n invloed op die werksinset van die skoolhoof sal he. 

Werkstevredenheid sal dus die direkte ui tset van arbeid 

beinvloed en dus ook weerspieel word in die werkverrigting 

van die onderwyser en die skoolhoof. 

2.12 DIE VERBANO TUSSEN WERKSTEVREDENHEID EN 

LEWENSBEVREDIGING 

Daar bestaan vo1gens Ashbaugh (1982:200) 'n positiewe 

verwantskap tussen beroepsbevrediging en lewensbevrediging 

by persone met 'n professionele beroep, omdat hulle beroepe 

meer sentraal in hulle lewens staan. Beroepsbevrediging 

beinvloed lewensbevrediging as gevolg van die skakel tussen 

die gekose beroep en die individu se lewe (Steyn, 1992:317). 

Navorsing deur Steyn ( 1992:317) dui daarop dat beroeps

gesindhede van die skoolhoof sy beskouinge van homself kan 

beinvloed. Erkenning en beloning van prestasie van die 
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onderwyser (i.e. skoolhoof) kan lei tot die verhoging van 

die onderwyser (i. c. skoolhoof) se selfvertroue, trots, 

selfagting en persoonlike groei, en slegs wanneer die 

onderwyser (i.e. skoolhoof) selfaktualisering ervaar, sal hy 

werkstevredenheid ervaar (Steyn, 1992:317; Lawler, 1986: 

311). 

Pottas (1969:214) wys eerstens daarop dat persone met 'n 

relatief hoe egobetrokkenheid 'n relatief tevrede persoon is 

en ook sigbaar minder werkspanning beleef. Die skoolhoof wat 

dus sy lewensbelange op sy werk fokus, sal ook meer 

werkstevredenheid ervaar. 

'n Tweede aspek dui op konflik by die skoolhoof tussen sy 

werk en sy private 

Poppelton ( 1990:317) 

lewe. Navorsing 

dui daarop dat 

deur Riseborough en 

skoolhoofde nie meer 

hulle werk as die middelpunt van hulle lewe ervaar nie, maar 

meen dat hul werk met hul private lewe inmeng. 

Die gevolg hiervan is dat hierdie skoolhoofde na aan uit

branding is en dat hulle uitsien na die dag van aftrede om, 

soos hulle dit sien, te kan begin lewe. 

Hierdie siening dui daarop dat daar wel skoolhoofde is wat 

werksontevredenheid ervaar as gevolg van konflik tussen werk 

en lewensbevrediging. 

Daar kan nie veralgemeen word dat skoolhoofde wat aktief by 

algemene lewensaktiwiteite betrokke is, meer werkstevre

denheid sal ervaar nie. As lewensbelange egter op die werk 

gefokus word, sal werkstevredenheid grater wees (Miskel et 

al., 1980:74). 
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2.13 DIE VERBANO TUSSEN WERKSTEVREDENHEID EN 

STRES 

Stres in die onderwys is een van die mees nagevorsde 

onderwerpe in die literatuur as gevolg van die belangrikheid 

van die onderwerp ten opsigte van die werkverrigting van die 

onderwyser (i.e. skoolhoof) (Steinberg, 1993; Ferreira, 

1991). Navorsing ten opsigte van die onderwys (Coldieott, 

1985; Williamson & Campbell, 1987) dui daarop dat stres die 

grootste enkele faktor is wat werksontevredenheid veroorsaak 

en die enkele grootste rede is vir die hoe arbeidsomset in 

die onderwys. 

Hier sal vervolgens na slegs enkele aspekte van belang, wat 

van toepassing is op die skoolhoof en sy werkstevredenheid 

gelet word. 

Volgens Du Toit (1994:23) is die onderwysprofessie een van 

die hoogste stresbydraende beroepe. Swart (1987:162) noem 

dat sowat 50 tot 80 persent van alle siektes by onderwysers 

(i.e. skoolhoofde) toegeskryf kan word aan psigosomatiese of 

stresverwante oorsprong. 

Stres in sy meer algemene vorm kan omskryf word as enige 

toestand wat die organisme bedreig. Roos en Moller (1988: 

21) definieer stres as 'n uitdrukking van die manier waarop 

die mens met sy omgewing omgaan en die eise wat daardeur aan 

hom gestel word, sowel as die wyse waarop hy hierdie eise 

wat hy aan homself stel, uitvoer. 

Daar bestaan in die eerste plek bedreigings in die persoon 

(i.e. skoolhoof) se werksituasie. Hierdie bedreigings 

behels omstandighede waarvoor die skoolhoof nie opgewasse is 
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nie, of wat hy nie kan hanteer nie. Volgens Van Kradenburg 

(1993:229) kan nog 'n tweede komponent geidentifiseer word, 

naamlik uitdagings. Uitdagings hou verband met omstandig

hede wat die skoolhoof kan hanteer en waarvoor hy opgewasse 

is. Sodra die skoolhoof nie opgewasse voel of is nie, kan 

dit tot stres lei. 

Stresfaktore kan 'n interne of eksterne oorsprong he. In

trinsieke faktore het 'n psigologiese oorsaak en het be

trekking op die persoon se emosionele, psigo-fisiologiese en 

intellektuele reaksies op inwerkende faktore (Steinberg, 

1993: 29-31) Hierdie faktore manifesteer in simptome soos 

frustrasie, ongelukkigheid, senuprobleme, buierigheid en 

depressiwiteit om maar enkeles te noem (Boyens, 1990:67) 

Ekstrinsieke faktore by die skoolhoof behels omgewings-, so

siale en psigologiese toestande wat tot fisiologiese en 

psigologiese spanning lei. 

Dit behels 

biliteit, 

Kradenburg, 

onder andere rolkonflik, posoorlading, 

interpersoonlike verhoudinge 

1993: 130). 

ensovoorts 

posmo

(Van 

Vir die skoolhoof hou stres die gevaar in dat interper

soonlike verhoudinge, rolvertolking, professionele ontwik

keling, bestuursaspekte, adrninistratiewe, en nie-klasgerigte 

pligte implikasies kan inhou wat sy werkstevredenheid direk 

beinvloed. 

Dunham en Pierce (1989: 93) noem dat stres in die volgende 

vier kategoriee (reaksies) ingedeel kan word naamlik: 

* Prestasie effek 

* Emosionele effek 
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Verstandelike effek 

Fisiese effek 

Steinberg (1993:64) noem dat indien beroepstres sou toeneem 

hierdie reaksies, soos deur Dunham en Pierce (1989:93) ge

noem, tot opeenvolgende stadiums kan lei. Hierdie stadiums 

sluit in die ontwikkeling van nuwe tegnieke deur die skoal

hoof om die stres te verwerk of dat hy volhou om bekende 

strategiee te gebruik om sy stres te verminder. Indien 

hierdie pogings onsuksesvol is, ervaar die skoolhoof 'n 

aantal emosionele en verstandelike reaksies waaronder fru-

strasie, woede en angs. Indien die blootstelling aan stres 

voortduur, vind 

hartaanval plaas. 

'n ernstige fisiese reaksie soos 'n 

Oitputting en uiteindelike uitbranding is 

die gevolg van voortdurende blootstelling aan stres. 

Daar kan dan tot die slotsom gekom word dat 'n verband 

bestaan tussen stres en werkstevredenheid van die skoolhoof. 

Onderwysstres kan tot beroepsontevredenheid lei wat gevolg

lik ook die taakvervulling van die skoolhoof beinvloed (Du 

Toit, 1994: 24). 

Die implikasie hiervan is dat die skoolhoof strategiee moet 

ontwikkel waardeur hy sy eie stres en die stres van sy 

personeel kan verminder sodat daar 'n grater kans op werks

tevredenheid bestaan. 

2.14 SAMEVATTING EN VOORUITSKOUING 

Uit bogenoemde bespreking van die aard van werkstevreden

heid, kan afgelei word dat werkstevredenheid 'n uiters 

belangrike aspek van die werksituasie van die skoolhoof is. 

Werkstevredenheid van die skoolhoof beinvloed nie net die 
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werk van die skoolhoof self nie, maar deursuur die prestasie 

van leerlinge en die werkverrigting van die onderwysers in 

'n skool. 

Werkstevredenheid beinvloed ook die werkstoewyding en 

rnotivering van die skoolhoof en sy onderwysers, en is bepa

lend vir die uitbouing van die geroepenheidsgevoel. 

Dit is dus van die uiterste belang dat die skoolhoof werks

tevredenheid rnoet ervaar, gesien in die lig van sy be

langrikheid ten opsigte van die algernene werksaarnhede en ef

fektiwiteit van die skool. 

Vervolgens sal daar 

spesifieke faktore wat 

die skoolhoof speel. 

in Hoofstuk 3 ingegaan word op 

'n rol by die werkstevredenheid van 
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3 

FAKTORE WAT 'N ROL BY DIE WERKSTEVRE-

DENHEID VAN DIE HOOF VAN 'N PRIMeRE 

SKOOL SPEEL 

3 .1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word gekonsentreer op die faktore wat 

die werkstevredenheid van die skoolhoof in die algemeen 

sowel as in die besonder, beinvloed. Werkstevredenheid sal 

vanuit die volgende basiese perspektiewe beredeneer word, 

eerstens, faktore wat in die skoolhoof self gesetel is en 

tweedens, faktore wat binne die werk gelee is en derdens 

faktore wat buite die werksituasie gelee is wat die 

werkstevredenheid van die skoolhoof beinvloed. 

Indien die skoolhoof nie werkstevredenheid ervaar nie, sal 

dit in sy werkverrigting, die werkverrigting van sy 

onderwysers en in die gehalte van die leerervarings van die 

leerlinge weerspieel word. 

3. 2 FAKTORE WAT IN DIE SKOOLHOOF SELF GESETEL IS 

Daar bestaan sekere faktore wat die werkstevredenheid van 

die skoolhoof beinvloed. Van hierdie faktore is in die 

skoolhoof self gesetel, in die werk en in die omgewing of 

gemeenskap (Reeves et al., 1998:186). Daar word nou eers-
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tens aandag geskenk aan daardie faktore wat in die skoolhoof 

self gesetel is wat sy werkstevredenheid beinvloed. 

Faktore in die skoolhoof self, byvoorbeeld persoonlikheid, 

vermoens en vaardighede en die vermoe om doelwitte te 

bereik, beinvloed die mate waarin die skoolhoof werkstevre

denheid sal ervaar. 

3.2.1 Rolkonflik en rolonsekerheid 

Vir die skoolhoof om effektief te kan bestuur, is dit 

noodsaaklik dat hy 'n duidelike beeld moet he van sy beson

dere rol in sy skoolsituasie. Om ook effektiewe onderwys te 

verseker, is dit noodsaaklik dat elke onderwyser (i.e. die 

skoolhoof) 'n duidelike begrip sal he van sy besondere rol 

in die onderwysstelsel (Steyn, 1990: 145). 

Van der Westhuizen (1995:94) omskryf die rol wat die skoal

hoof in die skoal vervul as die gedrag van die skoolhoof 

binne die skoal wat bepaal word deur interpersoonlike ver

houdings en gebeure. 

3.2.1.1 Rolkonflik 

Du Toit (1994 :36) beskryf ro1konf1ik as 'n situasie wat 

ontstaan wanneer 'n per soon twee of meer opdragte gelyk

tydig ontvang wat onversoenbaar met mekaar is. Verwagtinge 

in die werksituasie kan ook tot rolkonflik lei. 

Die vroulike skoolhoof verkeer in die situasie dat sy basies 

drie rolle moet vertolk, naamlik moeder en tuisteskepper, 

beroepsvrou en eggenote (Van der Westhuizen & Hillebrand, 

1990:270). Rolkonflik kan dus maklik hieruit ontstaan as 

sy aandag aan haar werk gee, glo sy dat sy haar huis-
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houdelike plig verwaarloos; as sy aandag aan haar huis

houdelike pligte gee, glo sy dat sy haar beroep verwaarloos. 

Verskeie navorsers (Hurrel et al., 1988:15; Steinberg 1993: 

47; Du Toit, 1994:37) wys daarop dat drie tipes rolkonflik 

bestaan, naamlik: 

* Persoonlike rolkonflik: Die taak wat aan die skoolhoof 

opgele is, wil hy graag op 'n ander manier verrig. Hy 

ervaar min of geen outonomie ten opsigte van sy taak 

nie en dit kan lei tot werksontevredenheid. Daar kan 

ook 'n botsing tussen sy werk en sy eie waardes bestaan 

wat tot rolkonflik lei. 

* Rolkonflik as gevolg van strydige eise: Die skoolhoof 

tree so op dat die een individu tevrede en die ander 

ontevrede sal wees met die resultaat van die strydige 

eise. Die skoolhoof kan onseker wees ten opsigte van 

aan wie hy aanspreeklik is die gemeenskap, die 

Onderwysdepartement, die regering, die leerlinge of sy 

professie. 

* Roloorlading: Rolkonflik ontstaan indien die skoolhoof 

meer werk moet verrig as waartoe hy fisies in staat is. 

Prekel (1986:23) noem dat die werkgewer (i.e. die Onderwys

departement) die rolverwagtinge van die skoolhoof duidelik 

moet omskryf sodat die skoolhoof sy persoonlike doelste1-

lings kan integreer met die van die organisasie sodat sy rol 

in die organisasie duidelik is. 

Duidelike omskrywing van die rol van die skoolhoof kan hom 

help om onsekerheid en rolkonflik te verminder en dus 'n 

groter kans op werkstevredenheid te verseker. 
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3.2.1.2 Rolonsekerheid 

Rolonsekerheid kan ontstaan wanneer 'n persoon nie weet wat 

van hom verwag word nie (Ferreira, 1991:64). Rolonsekerheid 

kan ook ontstaan as gevolg van 'n gebrek aan duidelike, 

konsekwente inligting betreffende regte, pligte en verant

woordelikhede ten opsigte van 'n taak wat uitgevoer moet 

word (Du Toit, 1994:38). 

Marais (1989:7) beskryf rolonsekerheid as die onsekerheid 

ten opsigte van wat hy veronderstel is om te doen, waarom 

dit gedoen moet word en wat die kriteria is waarvolgens sy 

werk geevalueer word. Die volgende kritieke punte by 

rolonsekerheid is van belang (Marais, 1992:7) 

* 'n Te groot werkslading: Die skoolhoof moet te veel 

werk binne 'n kort tydperk verrig. 

* Rolonbevoegdheid (ook genoem rolontoereikendheid) Die 

skoolhoof beskik nie oor genoegsame of voldoende fi

siese hulpmiddels om sy werk te verrig nie of is fi

sies nie in staat om die werk te verrig nie, 

* Verantwoordeli kheid teenoor ander: di t behels onder 

meer sosiale, emosionele en intellektuele skakeling met 

ander (leerlinge, onderwysers en ouers). 

Stres kan ontstaan weens rolonsekerheid by skoolhoofde as 

gevolg van die interaksies en houdinge wat die skoolhoof ten 

opsigte van s:' rolvertolking in die organisasie openbaar 

(Daresh, 1986:28). 

Rolonsekerheid word by nuwe werkers ( i. c. onderwysers en 

skoolhoofde nuutaangestel in poste) in die vorm van onseker

heid en angstigheid waargeneem (Ferreira, 1991:64). 

47 



Indien rolonsekerheid in die werksituasie van die skoolhoof 

voorkom, 

voorkom. 

kan spanning, stres en uiteindelik uitbranding 

Rolonsekerheid en rolkonflik word as belangrike 

bydraende faktore tot stres en werksontevredenheid in die 

onderwys uitgesonder (Steinberg, 1993:47). 

Die skoolhoof moet rolonsekerheid by homself en by sy 

onderwysers minimaliseer sodat daar konstruktief na werks

tevredenheid gemik kan word. 

3.2.2 Behoefte aan erkenninq 

Een van die belangrikste hoerordebehoeftes wat 'n skoolhoof 

in sy beroepslewe kan ervaar, 

Hillebrand (1989:51) verwys 

aanmoediging, kennisname van 

wat 'n persoon toegeswaai is. 

is die behoefte aan erkenning. 

na erkenning as doelbewuste 

wat iemand bereik het of lof 

Die meeste mense hou daarvan om waardering vir hulle pogings 

te ontvang (Grant, 1984:79) en het 'n behoefte aan erkenning 

en goedkeuring van ander (Steyn, 1990:145). Erkenning is 'n 

motiveerder wat in die werk self gelee is en daarom bied dit 

aan die skoolhoof intrinsieke motivering (Esterhuizen, 

1989:9). 

Die belangrikheid van erkenning is deur verskeie navorsers 

uitgelig (Chapman & Lowther, 1982:246; Fansher & Buxton, 19-

84:36; Du Toit & Calitz, 1993:28; Reeves et al.,1998:186). 

Hulle wys daarop dat erkenning een van die belangrikste fak

tore in die bepaling van werkstevredenheid is. 

Die skoolhoof het 'n behoefte daaraan om te weet of hy 

korrek optree (Du Toit, 1994:38). Dus kan 'n gebre k a an 

erkenning geidentifiseer word as 'n bron van ontevredenheid 
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en moet daar met hierdie behoefte in die onderwys rekening 

gehou word (Hillebrand, 1989:52; 

1995:212; Reeves et al., 1998:186). 

Van der Westhuizen, 

Du Toit (1994:39) meen dat sukses tot eksterne beloning lei, 

wat weer 'n direkte invloed op die skoolhoof se selfbeeld 

het - en dat mislukkings weer tot die verswakking van die 

skoolhoof se selfbeeld lei. 

Vir die skoolhoof is dit belangrik om erkenning van sy 

medeskoolhoofde asook sy ondergeskiktes te kry ten op sigte 

van sy onderwys- sowel as sy bestuursvaardighede (Engel

brecht, 1996:31). 

Bevordering is nog 'n faktor wat belangrik is by erkenning. 

Bevordering in die onderwys is 'n aspek wat toenemend aan 

probleme blootgestel is (Hellawell & Hancock, 1998:213) 

'n Belangrike probleem wat ten opsigte van bevordering 

ondervind word is die effek wat nie-bevordering op die 

skoolhoof het. Daar kan dus 'n gevoel ontstaan van "ek is 

nie goed genoeg nie". Hierdie gevoel is teenproduktief en 

tas die selfbeeld van die skoolhoof direk aan wat weer lei 

tot die verlaging van sy werkstevredenheid. 

Erkenning kan by wyse van mondelinge lof, dank of aan

moediging, bevordering of loonverhoging geskied (Ester

huizen, 1989:33). Psigiese beloning, byvoorbeeld die waar

dering wat 'n skoolhoof direk van sy leerlinge, kollegas en 

ouers ontvang, is 'n faktor wat sy werkstevredenheid 

beinvloed (Hellawell & Hancock, 1998:221). 
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Du Toit (1994:38) wys ook op die belangrikheid van erken

ning, naamlik dat dit terugvoering rakende die werknemer se 

taakvervulling bied. 

Vir die skoolhoof speel erkenning dus 1 n groat rol, veral 

erkenning afkomstig van sy onderwysers en ook sy hoer gesag, 

wat weer 1 n direkte invloed op die verhouding tussen homself 

en sy personeel sal he. 

3.2.3 Behoefte om qesaqsdraer te wees 

Gesag is volgens Marx (1981:147) die bevoegdheid waaroor 1 n 

per soon in 1 n leidende posisie beskik om handel end op te 

tree sodat hy sy taak kan uitvoer, aan ander persone 

opdragte kan uitreik en van hulle gehoorsaamheid kan eis ten 

einde bepaalde doelwitte te kan bereik. Die behoefte daar

aan om gesagsdraer te wees is by die skoolhoof redelik be

vredig, gesien in die lig van sy gesagsposisie in die skoal. 

Shultz en Teddlie (1988:642) verwys na gesag as die metode 

waarmee 1 n leier sy volgelinge se gedrag beinvloed. 

Die skoolhoof ~at sy beroep suksesvol wil beoefen, het dus 

gesag nodig. Die bevredig ing van die behoefte om gesags

draer te wees, kan 1 n bydrae tot die werkstevredenheid van 

die skoolhoof lewer, omdat geleentheid geskep word om hande

lend op te tree (Esterhuizen, 1989:35). 

Die skoolhoof se probleem aangaande gesag is gesetel in die 

streng voorskrifte afkomstig van die Departement. Outonomie 

word slegs in 'n geringe mate aan die skoolhoof gegee om 

diskresioner op te tree (Chissom et al., 1987:79). 

Engelbrecht ( 19 96: 37) bes kryf outonomie as die seggens kap 

van die individu in die skedulering van sy werk, die keuse 
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van toerusting vir die uitvoer van sy werk asook die keuse 

van prosedures om sy taak uit te voer. Hy wys daarop dat 

outonomie 'n belangrike faktor is wat 'n invloed op die 

werkstevredenheid van die skoolhoof het. 

Outonomie hang ook direk af van die vaardighede van die in

dividu. Dit is logies om te dink dat die mate van outonomie 

sal afhang van die vermoe van die individu om 'n bepaalde 

taak suksesvol te kan afhandel (Hill, 1994:225) 

Die skoolhoof moet dus die beskikbare outonomie wat aan hom 

toegeken is so effektief moontlik gebruik om 'n positiewe 

invloed op die mate van werkstevredenheid wat hy ervaar te 

he. 

3.2.4 Behoefte om te presteer 

Prestasie in die beroepslewe verwys na die suksesvolle 

afhandeling van 'n taak, die handhawing van 'n posisie en 

die sigbare resultate van 'n per soon se werk (Hellaway & 

Hancock, 1998:217) Prestasie in die werk lei gewoonlik tot 

groter pogings in die werk en kan dus beskou word as 'n in

trinsieke motiveringsmiddel. 

Schofield (1988:41) wys daarop dat redes wat verstrek word 

vir bevrediging in die werk neerkom op 'n gevoel van "ont

wikkeling" wat gekoppe1 is aan prestasie, en redes wat 

verstrek word vir ontevredenheid in die werk, neerkom op 

"verveeldheid" in die werk. 

Uit navorsing deur Fansher en Buxton (1984:36) blyk dit dat 

die behoefte by die skoolhoof om te presteer van die 

uiterste belang is, aangesien dit tot 'n direkte invloed op 

die werkstevredenheid wat hy ervaar, lei. Prestasie, of die 
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afwesigheid daarvan, speel 'n groat rol in die onderwyser se 

beroepsbevrediging (Steyn, 1990:148). 

Duke (1988 :312) wys daarop dat konflik kan ontstaan as 

gevolg van die behoefte om te presteer, behoefte om gewild 

te wees, die frobleem om persoonlike en organisasiedoelwitte 

te integreer en om selfevaluerend en krities na die self te 

kyk. 

Die skoolhoof wat die geleentheid kry om in sy werk te 

presteer, kan later daardeur sukses in sy loopbaan verseker 

(Esterhuizen, 1989:34). 

Van Kradenburg (1993:226) wys egter daarop dat daar geen 

verband tussen werkstevredenheid en werksprestasie in die 

literatuur gevind kan word nie. Van Kradenburg (1993:227) 

kom tot die gevolgtrekking dat hoe hoer die werkstevre

denheid van die skoolhoof, hoe meer professioneel sy optrede 

raak en hoe beter sy werksprestasie. 

Skoolhoofde wat prestasiegeorienteerd is, het gewoonlik 

sukses nodig en vrees mislukking (Du Toit, 1994:40). Vander 

Westhuizen (1995:212) noem dat elke mens 'n behoefte het om 

te presteer asook 'n behoefte aan selfverwesenliking. 

Prestasie vir die skoolhoof impliseer dus dat hy die ge

leentheid kry om sy behoefte aan waardering en selfrespek te 

bevredig en dit kan terselfdertyd dien as 'n motiveerder. 

3.2.5 Bestuurstyl van die skoolhoof 

Bestuurstyl verwys na die wyse waarop bestuursvaardighede 

toegepas word ten einde suksesvol te kan bestuur (Grobler, 

1997 :8). 
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Die werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar, hang verder 

grootliks af van sy tipe persoonlikheid, kennis, vermoens, 

vaardighede en entoesiasme om hom met die organisasie se 

doelwitte te vereenselwig. So speel die tipe bestuurstyl 

van die skoolhoof 'n integrale rol in sy ervaring van werks

tevredenheid al dan nie. 

Die skoolhoof se bestuursbenadering is gegrond op sy vorige 

kennis, ervaring en vaardighede wat hy as departementshoof 

en adjunkhoof opgedoen het. Hy moet egter nou 'n eie onaf

hanklike bestuurstyl met eie vaardighede, kwaliteite en 

verwagtinge ontwikkel, en gunstige omstandighede skep waar-

binne hy sy werk kan uitvoer. Dit behels die kreatiwiteit 

en aanpasbaarheid van die skoolhoof en dit is dus noodsaak

lik dat die skoolhoof op hoogte van die nuutste ontwik

kelinge, byvoorbeeld nuwe bestuursbenaderinge en bestuurs

hulpmiddele in sy beroep behoort te wees. 

Navorsing wat gedoen is, onder andere deur Gorton (1983:76) 

en Van Kradenburg (1993:221-225), dui daarop dat faktore 

soos persoonlikheid, fisiese en psigiese gesondheid, ouder

dom, geslag, opvoedkundige peil en die beroepsvlak van die 

skoolhoof bepalend is vir die tipe bestuurstyl wat hy sal 

volg en ook die werkstevredenheid wat hy ervaar, sal be

invloed. 

Bestuurseienskappe waaroor die skoolhoof behoort te beskik 

is volgens Engelbrecht (199 6: 4 3) georganiseerdheid, voorbe

reidheid, kennis, kommunikas ievaardigheid, en toesiasme en 

die vermoe om sinvolle take aan ondergeskiktes te delegeer. 

Die beheerliggaam van die skoal behoort entoesiasme by die 

skoolhoof te stimuleer. Indien die beheerliggaam effektief 

entoesiasme by die skoolhoof stimuleer, kan 'n belangrike 
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behoefte by die skoolhoof, naamlik om te ervaar dat sy 

idees, kennis, 

nemingsproses 

ervaring en 

van die skool 

(Kleinhans, 1983:7). 

inligting in 

gebruik word, 

die besluit

bevredig word 

Gesien in die lig daarvan dat die skoolhoof deel van die 

bestuurspan van die skool uitmaak en verantwoording aan die 

beheerliggaam van die skool verskuldig is, is dit dan nood

saaklik dat die skoolhoof van 'n deelnemende bestuurstyl 

gebruik behoort te maak. Die moontlikheid van werks-

tevredenheid is die grootste vir die skoolhoof wanneer hy en 

sy onderwysers bestuur deel deur gesamentlik oor belangrike 

sake in die skool te besluit (Chapman & Lowther, 1982: 246). 

Werksontevredenheid word in 'n meerdere mate ondervind waar 

'n skoolhoof se bestuurstyl outokraties is, dit wil se, waar 

reels en regulasies verabsoluteer word. Die gevolg hiervan 

is dat daar hoe druk op die skoolhoof geplaas word as gevolg 

van die streng toesighoudende komponent van die bestuurstyl, 

wat weer tot werksontevredenheid by die skoolhoof kan lei 

(Engelbrecht, 1996:42). 

Swak bestuur van die skoolhoof kan swak motivering by hom

self asook by sy personeel veroorsaak en kan ook tot werks

ontevredenheid by hom en sy personeel lei (Kleinhans, 

1983:8) 

Die tipe bestuurstyl van die skoolhoof het 'n direkte in

vloed op die werkstevredenheid wat hy sal ervaar. Knoop 

(1987:5) sien die afwesigheid van konsidererende leiers

gedrag as 'n faktor van ontevredenheid. 

Volgens Reed (1985:84) word die effektiwiteit van 'n sisteem 

onder meer deur die bestuursvermoe van die leiers bepaal. 
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So sal dit oo.: waar wees om te sA dat die bestuurstyl van 

die skoolhoof houdings, aspirasies en die motivering van sy 

personeel sal beinvloed (Esterhuizen, 1989:47). 

Die dilemma waar in die onderwys tans verkeer, is toe te 

skryf aan die feit dat bestuursposte dikwels deur beskikbare 

en nie noodwendig geskikte persone nie gevul word (Stein

berg, 1993:55). Hierdie aspek is 'n direkte gevo1g van 

regstellende aksie. 

Litt en Turk (1985:183) wys daarop dat skoolhoofde wat hulle 

ondergeskiktes op hul gemak laat voel, in hulle belang stel 

en hulle persoonlik meer laat ontwikkel, meer werks

tevredenheid ervaar as skoolhoofde wat nie die bogenoemde 

doen nie. 

Bogenoemde is vir baie nuwe skoolhoofde 'n probleem, gesien 

in die lig daarvan dat bevorder ing na hoer posvlakke nie 

noodwendig stapsgewys plaasvind nie. Van hierdie skoolhoofde 

beskik nie cor die nodige kennis, vaardighede en onder

vinding wat hierdie nuwe pes vereis nie, as gevolg van die 

skielike verhoging in posvlak. 

Die bestuurstyl van die skoolhoof meet 'n stresvrye klimaat 

skep wat daartoe lei dat werkstevredenheid moont1ik gemaak 

word. Om hierdie stresvrye klima at in 'n organisasie te 

skep, is dit noodsaaklik dat daar bekwame en regverdige 

bestuur sal wees (Du Toit, 1994: 55). 

Navorsing deur Littrell et al. (1994 :298) dui daarop dat 

waar 'n skoolhoof van 'n ondersteunende bestuurstyl gebruik 

maak, hy en sy onderwysers tot grater werkstevredenheid neig 

en dat daar minder personeelwisseling plaasvind. 
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Indien die skoolhoof nie 'n ondersteunende bestuurstyl 

handhaaf nie, kan dit tot frustrasie en 'n gevoel van onbe

langrikheid en hopeloosheid by die onderwysers lei, wat weer 

indirek 'n invloed sal he op die werkstevredenheid wat die 

skoolhoof sal ervaar (Nel, 1983:27). 

Die skoolhoof moet beskikbaar vir en betrokke wees by die 

personeel om deelname in probleemoplossing te bevorder (Du 

Toit, 1994:56) Die skoolhoof behoort 'n mensgeorienteerde 

benadering te volg om 'n positiewe organisasieklimaat te 

skep (Theunissen & Calitz, 1994: 112). 

Volgens Theunissen en Calitz (1994:112) is tevredenheid met 

die werkomgewing vir die onderwyser (i.e. die skoolhoof) 'n 

belangrike bydraende faktor om beroepstevredenheid te 

ervaar. Om hierdie mensgeorienteerde bestuurstyl te vestig, 

behoort die skoolhoof die volgende te doen: 

* die skoolhoof behoort nie voorskriftelik te wees nie en 

moet sy onderwysers raadpleeg in sake rakende die 

skoal; 

* 

die skoolhoof behoort take en pligte effektief te 

delegeer om die personeel verantwoordelik te maak vir 

die skoal; 

die skoolhoof behoort rompslomp tot die minimum te 

beperk. 

Die werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar, sal dus van 

sy bestuurstyl afhang. Indien hy •n organisasieklimaat van 

deelnemende bestuur daarste1 waar dee1name aan besluit

neming, probleemoplossing en beplanning 'n plek het, kan dit 

die werkshoudinge van die onderwysers positief beinvloed wat 

weer 'n effek op die skoolhoof se werkstevredenheid sal he. 
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3.2.6 Bereikinq van pereoon1ike doe1witte 

Die mate waarin 'n skoolhoof daarin slaag om sy persoonlike 

doelwitte met die doelwitte van die organisasie te 

integreer, sal 'n rol speel by die vlak van werkstevre

denheid wat hy sal ervaar (Esterhuizen, 1989:32). 'n Ver

dere behoefte van die skoolhoof is om sy eie lewensbe

skouing en waardes in sy beroep uit te leef. 

Wanneer 'n skoolhoof 'n doelwit gestel het en dit suksesvol 

bereik, ervaar hy 'n gevoel van tevredenheid wat weer *an 

dien as aanmoediging tot grater prestasie (Esterhuizen, 

1989:9). 

Steers en Porter (1991:438) onderskei tussen organisa-

siedoelwitte (skooldoelwitte), taakdoelwitte 

tementele doelwitte) en persoonlike doelwitte. 

(depar

Van Zyl 

(1989:24) wys daarop dat die integrering van persoonlike 

doelstellings en waardes met die van die organisasie sino

niem is met die skoolhoof se potensiele werkstevredenheid en 

dat dit as doeltreffende motiveringsmiddel gebruik kan word 

(Du Toit, 1994: 39). Wanneer die skoolhoof 'n doelwit bereik 

het, hetsy 'n organisasiedoelwit of taakdoelwit, beleef hy 

'n gevoel van tevredenheid. 

'n Werknemer betree dikwels 'n beroep met bepaalde verwag

tinge ten opsigte van beloning. Aanvanklik is sy verwagte 

beloning hoofsaaklik gerig op ekstrinsieke beloning. Senio-

riteit bring egter mee dat verwagtinge eerder ten opsigte 

van intrinsieke beloning sal wees. Dit bring weer mee dat 

beroepsbevrediging met dienstydperk kan verander (Steyn, 

1992: 316) . 
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Deur van deelnemende bestuurtegnieke gebruik te maak, kan 

die skoolhoof en die onderwysers die geleentheid kry om 

hulle persoonlike doelwitte met die van die skoal te 

integreer. Wanneer die skoolhoof sy persoonlike doelwitte 

integreer met die van die skoal, word die skoolhoof een met 

sy werk en die moontlikheid van beter werksmotivering word 

so geskep (Hillebrand, 1989:52). 

Die integrering van persoonlike doelstellings en waardes met 

die van die organisasie behoort sinoniem te wees met die 

skoolhoof se potensiele werkstevredenheid. 

3.2.7 De1egering 

Delegering ten opsigte van die skoolhoof rus op twee pilare, 

naamlik delegering deur die skoolhoof aan sy ondergeskiktes 

en delegering aan die skoolhoof van die kant van die Depar

tement. 

Eerstens, die aspek van delegering deur die skoolhoof aan sy 

ondergeskiktes. Delegering van take aan personeel is een 

van die skoolhoof se belangri kste funks ies en dui op die 

afwenteling van sekere pligte, verantwoordelikhede en gesag 

aan personeel (Van der Westhuizen, 1984:197; Du Toit, 

1994:60). 

Gorton (1983:58) wys op die redes {onsekerhede) wat die 

skoolhoof kan he met die delegering van sy verantwoorde

likhede, naamlik: 

Hy het 'n sterk behoefte daaraan om aan alle admini

stratiewe aspekte deel te neem en sy stempel daarop af 

te druk; 

Hy kan dalk dink sy ondergeskiktes sal meen dat hy nie 

bevoeg is om sy take af te handel nie; 
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* 

* 

Hy meen dat sy ondergeskiktes nie so 1 n goeie werk soos 

hy sal kan doen nie; 

Hy het 1 n sterk behoefte daaraan om as die leier van 

die skool beskou te word, en die delegering van verant

woordelikhede bring mee dat sy gesag en verant

woordelikheid gedeel word; 

Hy kan dalk voel dat die persoon aan wie hy delegeer in 

kompetisie met hom sal staan om te bewys dat hy die 

taak beter as hy kan afhandel. 

Volgens Robbins (1980:232) verhoog die gevoel van samehorig

heid in die skool gelyklopend met die hoeveelheid gesag wat 

die skoolhoof aan sy onderwysers delegeer. Dit impliseer 

dat gesag nie in die hoof van die skool gesentreer behoort 

te wees nie, maar dat onderwysers 'n aandeel aan die gesag 

in die skool behoort te he. Hierdie deel van gesag is 1 n 

belangrike behoefte van onderwysers (vgl. 3.2.3) en 

delegering van gesag kan bydra tot die bevrediging van hier-

die behoefte. Dit lei weer tot verhoogde werkstevredenheid 

by die skoolhoof, aangesien sy alleenverantwoordelikheid ten 

opsigte van gesag verminder. 

Delegering van verantwoordelikhede aan onderwysers dui op 

die vertroue wat die skoolhoof in sy onderwysers het (Es

terhuizen, 1989:40). Die suksesvolle uitvoering van gedele

geerde take dien eerstens as metode vir personeelontwik

keling en tweedens as 1 n faktor wat die werkstevredenheid 

van die skoolhoof positief kan beinvloed. 

Delegering van take sal ook afhang van die vermoe van die 

ondergeskiktes om die take suksesvol te kan afhandel en 

bepaal die mate van dinamiese leidinggewing van die skoal

hoof. Delegering dra direk tot intrinsieke motivering van 

die skoolhoof en sy personeel by op grond van die verhoogde 
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verantwoordelikheid en gesag wat met outonomie gepaard 

gaan (Du Toit, 1994: 60) Delegering lei volgens Van der 

Westhuizen (1995:180) tot groter werkstevredenheid, wat weer 

tot verdere motivering en 'n hoer moreel by die skoolhoof en 

sy personeel lei. 

Tweedens, die aspek van delegering aan die skoolhoof van die 

kant van die Departement. Delegering is die toekenning van 

pligte, verantwoordelikhede en gesag aan die skoolhoof met 

die oog op die doeltreffende uitvoering van die werksaamhede 

van die die skool (Vander Westhuizen, 1995: 178). 

Elke skoolhoof se aanleg en persoonlikheid behoort in ag 

geneem te word wanneer daar gedelegeer word (Teichler et 

al., 1983:224). Die skoolhoof moet weet wat van hom verwag 

word en hoe sy werk by die van ander inpas (Kleinhans, 

1983:7). 

Volgens Du Toit (1994:60) kan delegering aanleiding gee tot 

intrinsieke motivering en daarom groter werkstevredenheid op 

grond van die verhoogde verantwoordelikheid en gesag wat met 

groter outonomie gepaard gaan. 

Die onderwyser (i.e. skoolhoof) moet persoonlik verantwoor

delik voel vir 'n betekenisvol1e gedee1te van sy werk. Dit 

sal lei tot die positiewe versterking van sy selfbeeld as 

gevolg van die vertroue wat in hom gestel word. Delegering 

lei tot groter werkstevredenheid, 

'n hoer moreel tot gevolg kan 

1995:178). 

wat verdere motivering en 

he (Van der Westhuizen, 

Wanneer daar aan die skoolhoof gedelegeer word, word daar 

eintlik erkenning gegee aan die skoolhoof se kennis en be-
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kwaamhede en word die behoefte aan erkenning in werklikheid 

bevredig. 

3.2.8 Werksbetrokkenheid 

Werksbetrokkenheid verwys na die mate waarin 'n persoon hom 

met sy werk identifiseer. Dit kan by die skoolhoof ook as 

'n roepingsbewustheid beskou word, aangesien onderwys as 'n 

roeping en nie net as nog 'n werk beskou word nie (Du Toit 

& Calitz, 1993:25). 

Die vermoe om die werk te kan doen, die sosiale belang

rikheid en selfs moontlike sukses is nie 'n waarborg vir die 

werkstevredenheid van die s koolhoof nie ( Du Toi t & Cali tz, 

1993: 26). 

Werkstevredenheid hang af van die mate waarin die skoolhoof 

by sy beroep betrokke is en die mate waarin hy met sy werk 

identifiseer. Die mate waarin die skoolhoof met sy werk 

identifiseer, word omskryf deur die begrip werksbetrok

kenheid (Du Toit & Calitz, 1993:26). 

Werksbetrokkenheid en werkstevredenheid is nie sinoniem met 

mekaar nie. Dit is moontlik vir 'n skoolhoof om betrokke te 

wees by sy werk, maar ook soveel frustrasie te ondervind as 

gevolg van swak vordering met sy werk dat dit tot werks

ontevredenheid kan lei. Daar kan volgens Theunissen en 

Calitz (1994:114) dus aanvaar word dat betrokkenheid by die 

werk tot werkstevredenheid of tot werksontevredenheid kan 

lei. 

Werksbetrokkenheid word deur die organisasieklimaat binne 

die skool beinvloed. 'n Ondersteunende werksomgewing asook 

tevredenheid met die onderwysers bevorder beroepstevre-
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denheid by die skoolhoof en hou direk verband met orga

nisasieklimaat (Theunissen & Calitz, 1994:114). 

Die skoolhoof wat betrokke is by sy werk staan • n groter 

kans op werkstevredenheid as een wat nie werksbetrokkenheid 

ervaar nie. 

3.2.9 Gevolgtrekking 

Faktore wat in die skoolhoof self gesetel is, hou dus ver

band met die werkstevredenheid wat hy sal ervaar en dit moet 

in aanmerking geneem word sodat daar maatreiHs deur die 

Departement en die beheerliggame getref kan word waardeur 

die skoolhoof se persoonlike behoeftes bevredig kan word 

sodat hy meer werkstevredenheid kan ervaar. 

In die empiriese ondersoek sal die verband tussen die bevre

diging van persoonlike behoeftes en die werkstevredenheid 

wat die skoolhoof ervaar, bepaal word. 

3 . 3 FAKTORE GELEe BINNE DIE WERK SELF 

Navorsers (McClelland, 1951; Atkinson, 1957) wat navorsing 

oor werkstevredenheid gedoen het, het nie veel belang gestel 

in die aard v.ln die werk self nie. Hierdie navorsers het 

meer klem gele op die verbetering van die sosiale ver

houdinge en die sosiale situasies van werkers wat in re

latief swak werksomstandighede moes funksioneer. 

Dit was egter Herzberg (1959) wat daarop gewys het dat om 

werkstevredenheid te verhoog, die werkomstandighede verander 

moet word. 
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So nuut was Herzberg se aannames, dat dit sowat tien jaar 

daarna eers as geldig aanvaar is, byvoorbeeld dat die werker 

die reg het om werkstevredenheid te ervaar (Gruneberg, 

1979:33) 

'n Gunstige organisasieklimaat met min onsekerhede en kon

flik en met die nodige ondersteuning van sy topstruktuur, 

kan die wyse waarop onderwysers en die topbestuur hul 

werksaamhede uitvoer, positief beinvloed. 

Die skoolhoof behoort sy eie behoeftes en die behoeftes van 

sy personeel in ag te neem en daarvolgens 'n personeel

ontwikkelingsprogram daar te stel wat die onderwyser (i.e. 

skoolhoof) se status en uiteindelik ook sy werkstevredenheid 

kan verhoog. 

Vervolgens sal daar op faktore in die werksituasie self 

gekonsentreer word wat die werkstevredenheid van die skoal

hoof beinvloed. 

3.3.1 Verhoudinqe in die skool 

Hurrel et al. (1988:17) meen dat die mees stresvolle aspekte 

van die lewe dit is naamlik, om met ander mense saam te 

lewe. Hierdie stelling beklemtoon dus die belangrikheid van 

goeie interpersoonlike verhoudinge. 

Die doeltreffendheid van 'n skool sal grootliks van die 

verhouding t~ssen die skoolhoof, onderwysers en leerlinge 

afhang (Steinberg, 1993:44). Dit is van kardinale belang 

dat daar 'n regverdige dog goed gedissiplineerde verhouding 

tussen die verskillende deelnemers in die organisasie moet 

bestaan sodat die organisasiedoelstellings so effektief 

moontlik bereik kan word. 
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Die verhoudinge in die skoal het 'n direkte invloed op die 

werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar. As verhoudinge 

binne die skoal nie gesond is nie kan dit lei tot werksonte

vredenheid by die skoolhoof (Hellaway & Hancock, 1998: 214). 

3.3.1.1 Verhoudinge met meerderes 

Steyn (1992:312) wys daarop dat om vasgestelde standaarde in 

die onderwys na te volg, daar 'n organisasiestruktuur in die 

onderwysstelsel geskep moet word. Hierdie struktuur is 

hierargies van aard met bepaalde persone bokant die skoal

hoof sowel as ondergeskik aan hom. 

In navorsing deur Duke (1988:310) is bevind dat frustrasies 

van die skoolhoof se verhouding met sy meerderes, wat tot 

werksontevredenheid kan lei, by die meeste skoolhoofde 

voorkom. 

Die skoolhoof se taak H\ grootliks in die delegering van 

take en toesighouding oor die taakvervulling van die onder

wysers. Vir die skoolhoof is sy onmiddellike hoof die super

intendent van onderwys, wie se rol weer toesighouding oor 

die skoolhoof se taakvervulling en die algemene doeltref

fendheid van die skoal as organisasie insluit (Engelbrecht, 

1996:40). 

Onderwysers, skoolhoofde, superintendente en ander rol

spelers behoort mekaar as bondgenote te beskou, aangesien 

hulle dieselfde doelwitte nastreef, naamlik doeltreffende 

opvoedende onderwys. 'n Harmonieuse samewerking tussen 

hierdie bondgenote kan dus as norm vir effektiewe onderwys 

en beroepsbevrediging voorgehou word (Steyn, 1990:148). 
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Ongevoelige gedrag van 'n meerdere, onbillike inmenging deur 

hoer gesag in die s koolhoof se werk, poli tieke inmeng i ng 

deur die werkgewer, 'n gebrek aan lojaliteit en wanneer 'n 

superintendent van onderwys slegs kritiek uitspreek, kan lei 

tot 'n gevoel van vyandigheid en bitterheid by die 

skoolhoof. Indien daar nie wenke en positiewe terugvoering 

gegee word nie, kan dit die werkstevredenheid van die 

skoolhoof negatief beinvloed (Ferreira, 1991:57). 

Die beskikbaarheid van leiding van die kant van die super

intendent van onderwys en die Onderwysdepartement in krisis

situasies is 'n bron wat kan lei tot ontevredenheid by die 

skoolhoof indien die nodige ondersteuning nie bestaan nie 

(Reeves et al., 1998:195). 

Nie-ooreenstemmende en botsende doelwitte van die skoolhoof 

en meerderes (Superintendent en Departement) kan as bronne 

van stres en konflik beskou word (Du Toit, 1994:48). 

'n Verdere aspek wat tot groot ontevredenheid by die skool

hoof kan lei is die spoedige terugvoering deur amptenary, 

spoedige verkryging van belangrike posstukke en die beskik

baarheid van amptenary van die Departement by departemen

tele telefone. Die belangrikheid van hierdie aspekte sal 

empiries vasgestel word. 

Die skoolhoof moet poog om sy verhouding met sy meerderes 

harmonieus te hou, aangesien hierdie verhouding die skool as 

geheel raak en dit die werkstevredenheid van die skoolhoof 

sal beinvloed. 
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3.3.1.2 Verhoudinge met kollegas en medeskoolhoofde 

Die skoolhoof is daarvoor verantwoordelik om op bestuursvlak 

'n beter onderrigkultuur by sy onderwysers te kweek. Die 

belangrikheid van goeie verhoudinge met kollegas en 'n 

gesonde spangees is 'n faktor wat tot algehele werkste

vredenheid kan lei, maar terselfdertyd ook tot werksontevre

denheid. 

Volgens Gorton (1983:203) waarborg 'n positiewe verhouding 

tussen die skoolhoof en sy personeel nie effektiewe leier

skap nie. 'n Negatiewe verhouding daarenteen tussen skool 

hoof en personeel het 'n absoluut afbrekende gevolg in 'n 

skool. Daar bestaan ook 'n definitiewe verband tussen werks-

tevredenheid en onderwysmoreel. Die individu se vlak van 

moreel verwys na die tevredenheid wat hy ten opsigte van 'n 

situasie of 'n persoon ondervind. 

Esterhuizen (1989:40) wys twee belangrike redes vir die 

noodsaaklikheid van goeie verhoudinge uit: Eerstens is die 

druk van 'n groep op sy lede om met die groepsnorme te 

konformeer geneig om die onderwyser (i. c. skoolhoof) se 

gedrag en verhouding met die leerlinge te beinvloed. Twee-

dens kan 'n atmosfeer van samewerking en ooreenstemming of 

'n atmosfeer van konflik onder onderwysers geskep word wat 

dan weer die werksuitset van die onderwyser en die skoolhoof 

kan beinvloed. 

Die hoof speel 'n bepalende rol in die skep en instand

houding van geleenthede vir interaksie tussen personeel

lede. Waar daar dus nie geleentheid tot interaksie is nie, 

sal die persoonlike verhoudinge met kollegas swak en die 

stresvlak hoog wees (Ferreira, 1991:60). 
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Verskeie navorsers wys op die belangrikheid van spangees en 

goeie verhoudinge met ko1legas en personeel, as 'n fa ktor 

ter bevording van werkstevredenheid (Chissom et al., 

1987:77; Graham & Messner, 1998:200). 

Vir die skoolhoof is dit belangrik om 'n goeie groepsgees 

met sy onderwysers te skep, aangesien dit tot 'n gevoe1 van 

samehorigheid kan lei. Groepsgees word gekenmerk deur die 

teenwoordigheid van vert roue, spangees en betrokkenhe id, 

terwy1 kollegialiteit verwys na die gevoel dat jy deur jou 

medeonderwysers ondersteun word, en na goeie onder1inge in

teraksies (Theunnissen & Calitz, 1994:114). 

'n Verdere faktor wat die verhouding tussen die skoolhoof en 

sy ondergeskiktes kan beinvloed, is die verhouding met die 

verteenwoordigende vakbond. 'n Swak verhouding tussen die 

skoolhoof en die vakbond beinv1oed die werkstevredenheid van 

die skoolhoof direk negatief. Hierdie aspek sal empiries 

vasgestel word (Vi1joen, 1994:108). 

Die skoolhoof se verhouding met ander hoofde spee1 'n 

bepalende rol by die ervaring 

(1990:149) is van mening 

van werkstevredenheid. Steyn 

dat harmonieuse kollegia1e 

verhoudinge aange1eenthede soos samewerking tussen kollegas 

onderling, lojaliteit teenoor mekaar, intellektuele kame

raadskap, steungewing, hulp en advies na vore laat kom omdat 

dit tot beroepsbevrediging kan bydra. 

Steyn (1990:149) is ook verder van mening dat beter kolle

giale verhoudingstigting onder andere implikasies inhou vir 

die keuring, op1eiding, plasing en aanstel1ing van onder

wysers asook die besondere bydrae van die skoolhoof by hier

die aspekte. 
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Die skoolhoof wat gesonde verhoudinge met sy kollegas 

(onderwysers en medehoofde) handhaaf, behoort meer werkste

vredenheid te ervaar, aangesien die skoolhoof aan minder 

spanning blootgestel is en meer ondersteuning van hierdie 

persone kry. 

3.3.1.3 Verhoudinge met leerlinge 

Die interpersoonlike verhouding wat tussen die skoolhoof en 

sy onderwysers bestaan, speel 'n groot rol by die dissi

plinering van leerlinge. Gorton (1983:332) wys daarop dat 

die onderwyser die sleutelpersoon is wat • n afwyking van 

gedrag van die leerling sal identifiseer en daarop reageer. 

Met 'n duidelike dissiplinere beleid word die druk op die 

skoolhoof verlig, aangesien sy onderwysers die meeste van 

die dissiplinere probleme self kan oplos, en die skoolhoof 

slegs ernstige dissiplinere gevalle sal oplos. 

Die verhouding tussen die onderwyser en die skoolhoof 

onderling is hier van kardinale belang, veral wat vrymoedig

heid, ondersteuning en vertroue rakende dissiplinering van 

leerlinge betref. 

Vir die onderwyser is die verhouding met sy leerlinge die 

belangrikste (Steyn, 1990:148). Die skoolhoof se verhou

ding met leerlinge verskil wesenlik van die onderwyser s'n, 

aangesien hy as gevolg van sy groter bestuursrol minder 

direkte aandag (fisies klasgee) aan die leerlinge gee. Dit 

is dan ook die skoolhoof se plig om op bestuursvlak 'n beter 

leerkultuur by die leerlinge te kweek. 

Die skoolhoof se kontak met leerlinge verwys na leiding

gewing, dissiplinering en sosiale behulpsaamheid, waarvan 
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dissiplinering die grootste effek het op die werkstevre

denheid wat d:e skoolhoof ervaar. 

Dissiplinere probleme van leerlinge maak 'n integrale deel 

van konflik ui t, en konflik is 'n faktor wat die werks

tevredenheid van die skoolhoof negatief kan beinvloed 

(Reeves et al., 1998:186). 

Onderwysers koester die verwagting dat die hoof bystand moet 

verleen en leiding moet gee by die handhawing van dissipline 

by leerlinge (Ferreira, 1991:52). Gewenste onderwyser

leerlingverhoudings begin dus by die skoolhoof. 'n Skoolhoof 

wat oor sterk leierseienskappe beskik, wat effektief en 

bekwaam optree en sigbaar in sy werksomgewing is, vorm die 

kern van 'n effektiewe skool (Du Toit & Calitz, 1993:26). 

Die dissiplinering van leerlinge het ook 'n direkte invloed 

op die werkstevredenheid van die skoolhoof. Die gepaard

gaande konflik tussen die leerling, die ouer en die 

skoolhoof is dan ook bepalend vir die werkstevredenheid van 

die skoolhoof (Reeves et al., 1998:186). 

Probleme met die handhawing van dissipline dui gewoonlik op 

'n onduidelike dissiplinere beleid (Steinberg, 1993:46), en 

dui ook op die ondoeltreffendheid van die skoolhoof en sy 

personeel (Du Toit, 1994:46). 

Verskeie navorsers (Saleh & Kashmeeri, 1987:99; Vander 

Westhuizen & Du Toit, 1994: 146) wys die belangrikheid van 

goeie verhoudinge met leerlinge as bepalende faktor vir 

werkstevredenheid van die skoolhoof uit. Dit sal dus nie 

verkeerd wees om te se dat die tipe verhouding wat die 

skoolhoof met sy leerlinge handhaaf, sy werkstevredenheid 

ook kan beinvloed nie. 
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Die skoolhoof speel 'n integrale rol in die handhawing van 

goeie orde in 'n skoal en kan bydra tot die werkstevreden

heid van homself en sy onderwysers, en tot verhoogde leer

pogings deur die leerlinge. 

3.3.1.4 Verhouding met ouers 

Met die nuwe onderwysbedeling in Suid-Afrika het die 

verantwoordelikheid van die ouers ten opsigte van die 

opvoeding van hulle kinders aansienlik verhoog (Van der 

Westhuizen, 1995: 400) Nie alleen word finansieel grater 

druk op die ouers geplaas nie, maar word daar oak toenemend 

meer druk op hulle geplaas ten opsigte van sport, kultuur en 

algemene buitemuurse aktiwiteite van die skoal (Berkhout & 

Berkhout, 1992:4). 

Dit word dan ook aanvaar dat die ouer se belangstelling, 

motivering en steun 'n groat invloed op die kind se akade

miese prestasie het (McAfee, 1987:185). As sodanig kan hier

die ouerbetrokkenheid dan 'n invloed he op die werkstevre

denheid wa t die skoolhoof ervaar, aangesien leer lingpre

stasies en -gesindhede beroepsbevrediging beinvloed. 

Di t sal dan van kardinale be lang wees dat die skoal- en 

ouerverhoudings gesond moet wees. Hierdie verhoudingstig

ting tussen die skoal en die ouers is primer die skoolhoof 

se verantwoordelikheid. 

Querinmenging aan die een kant, en gebrek aan samewerking 

van die ouers aan die ander kant, kan stres by die skoolhoof 

veroorsaak wat weer tot werksontevredenheid kan lei (Van der 

Merwe, 1989:5) 
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Esterhuizen (1989:42) wys op faktore wat belangrik is by 

ouer-onderwyserverhoudinge en wat 'n invloed op die werkste

vredenheid van die skoolhoof kan he. Van hierdie faktore 

is: 

Konstruktiewe betrokkenheid van ouers skep moontlik

hede vir ouer-onderwyserverhoudinge. Beide die ouers 

en die onderwysers het 'n gemeenskaplike doelwit, 

naamlik die opvoeding van leerlinge. Indien daar har

monieuse samewerking tussen die ouers en die onderwy

sers bestaan, kan die werkstevredenheid van die on

derwyser en die skoolhoof verhoog, omdat tevredenheid 

met ver-houdinge bevorder word. 

Betekenisvolle ouerbetrokkenheid word bevorder deur 'n 

ouer-onderwyserverhouding wat gelykheid en welwillend

heid insluit wat vertroue tot gevolg het. Gesonde ver

houdinge, 'n higienefaktor, is 'n voorvereiste vir 

doeltreffende motivering en kan bydra tot die ervaring 

van werkstevredenheid by die skoolhoof. 

Die ouers se belangstelling, motivering en steun het 'n 

groot invloed op die akademiese prestasie van sy kind. As 

sodanig kan hierdie ouerbetrokkenheid 'n indirekte invloed 

op die onderwyser en die skoolhoof he, aangesien leerling

prest:asies en -gesindhede, onderwysberoepsbevrediging kan 

beinvloed (Steyn, 1990:149) 

Barnard (1990:446) beskou gereelde tweerigtingkommunikasie 

tussen die ouerhuis en die skool as noodsaaklik vir die 

opvoeding van die kind. Die rol wat beheerliggame in die 

skoal se bedrywighede speel, kan soms tot konflik tussen 

ouers en die skoal lei. Dit is die taak van die skoolhoof 

en sy bestuurspan om van hierdie konfliksituasies met die 

betrokke bestuursliggaam op te los (Steinberg, 1993: 46). 

Kommunikasie tussen die skool en die ouers is dus nood-
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saaklik. Die verhouding tussen die skoolhoof en die ouers 

kan formeel of informeel van aard wees. Vir die skoal om 

effektief te kan funksioneer, is dit noodsaaklik dat die 

ouers by die skoal se aktiwiteite betrokke gemaak moet word. 

Sodra die ouers by die skoal betrokke raak, verhoog hulle 

gevoel van "die skoal is ons s'n" en raak die taak van die 

onderwysers en die skoolhoof makliker as gevolg van 

samewerking en die 

konflik dra direk 

skoolhoof ervaar. 

afname 

by tot 

in konflik. Hierdie afname in 

die werkstevredenheid wat die 

Die formele verhouding van die skoolhoof met die ouers ge

skied in die vorm van formele samesprekings wat gewoonlik 

handel oor aspekte soos dissipline en vordering op skool

gebied van die betrokke leerling. 

Die informele aspek het te make met die persoonlike omgang 

met die ouers op 'n sosiale vlak. Sosiale funksies sowel as 

ander nie-professionele kontak met die ouers ressorteer 

hieronder. 

Die skoolhoof moet poog om ouerbetrokkenheid by sy skoal te 

optimaliseer deur die ouers by die aktiwiteite van die skoal 

te betrek en ook by belangrike besluitneming aangaande as

pekte wat die leer1inge en die ouers raak. 

3.3.2 Fisiese werksomstandiqhede 

Werksomstandighede word deur verskeie navorsers (Daresh, 

1986:28; Saleh & Kashmeeri, 1987:99; Van der Westhuizen & 

Hillebrand, 1990:273; Theunissen & Calitz, 1994:109; Graham 

& Messner, 1998:201) uitgewys as 'n belangrike faktor wat 

die skoolhoof en onderwyser se werkstevredenheid kan bein

vloed. 
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Die grootte van 'n skoal het 'n direkte invloed op die 

werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar. Fansier en 

Buxton (1984:34) asook Graham en Messner (1998:200) wys in 

hulle navorsing daarop dat hoe kleiner die skoal hoe grater 

is die moontlikheid vir werkstevredenheid by die skoolhoof. 

Werksomstandighede soos tegnologie (faks- en fotostaat

masjiene ens.), eie kantoor, netjiese meublement, sekre

tariele dienste, klasgroottes, genoegsame skryfboeke/ 

voorrade, klaskamerhulpmiddels, sekretaresse-ondersteuning, 

goeie dissipline, mediasentrum, ligging van die skoal, 

parkeerfasiliteite, klasroosters en die nabyheid van die 

skoal aan kolleges en universiteite speel 'n rol by die 

fisiese werksomstandighede en dus ook by die werksom

standighede wat die skoolhoof sal ervaar (Chissom et al., 

1987:77). 

Beter werksomstandighede, leefbare salaris, goeie toesig

houding en ander faktore soos hier bo genoem, sal nie nood

wendig werkstevredenheid teweeg bring nie, maar kan wel tot 

werksontevredenheid lei - aldus die teorie van Herzberg. Die 

bevrediging van die basiese, fisiese en psigologiese 

behoeftes word deur werksomstandighede beinvloed en laas

genoemde moet dus so deur die werkgewer aangewend word dat 

die skoolhoof werkstevredenheid kan ervaar. 

Fisiese werksomstandighede het dus betrekking op die 

hoeveelheid werk, beskikbare fisiese fasiliteite en die 

omgewing waarin daar gewerk word, byvoorbeeld ruimte en 

beligting (Engelbrecht, 1996:42). 

Die skoolhoof wat in 'n gedissiplineerde werkomgewing werk, 

staan 'n grater kans om werkstevredenheid te ervaar (Chissom 

et al., 1987: 80). 
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Alhoewel die skoolhoof nie veel kan doen om sy fisiese 

werksomstandighede te verander nie, kan hy egter deur die 

herstruktuering van bestaande fasiliteite en toerusting en 

met hulp van die gemeenskap (ouers en sakegemeenskap) wel 

toevoegings en verbeteringe aan die fisiese werksomstan

dighede van sy onderwysers en homself aanbring. 

Dit is dus belangrik dat die skoolhoof nie sy fisiese 

werksomstandighede as bron van werksontevredenheid moet 

aanvaar nie maar iets daadwerkliks daaraan moet doen, gesien 

in die lig van die belangrike rol wat gesonde werks

omstandighede op die werkstevredenheid van sy onderwysers en 

homself speel. 

3.3.3 Dissip1ine en konf1ik 

Dit is die taak van die skoolhoof om toe te sien dat goeie 

algemene dissipline in sy skool heers. Dissipline behels 

onder andere dissiplinering van personeel en leerlinge en 

selfdissipline. 

Dissiplinering van onderwysers en leerlinge (vgl.3.3.1.3) is 

'n belangrike faktor wat die werkstrevredenheid van die 

skoolhoof be1nvloed. Die dissiplinering van onderwysers kan 

tot vertroebelde verhoudinge binne die skool lei en verhoog 

die stres van die skoolhoof wat weer die mate van werkste

vredenheid wat die skoolhoof ondervind, direk be1nvloed 

(Fansier & Buxton, 1984:36). 

Indien die skoolhoof 'n deelnemende bestuurstyl gebruik, kan 

die druk en verantwoordelikheid van die skoolhoof ten opsig

te van dissiplinering van onderwysers met sy senior perso

neel gedeel word, wat werkstevredenheid weer direk kan be1n-
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vloed (Fansier & Buxton, 1984: 36; Daresh, 1986:31; Chissom 

et al., 1987:79 en Saleh & Kashmeeri, 1987: 97). 

Personeelontwikkeling kan aangewend word om die onderwysers 

en die skoolhoof aan konflikhanteringstegnieke bloot te stel 

sodat hulle in staat sal wees om konflik op te los wanneer 

dit voorkom. Indien die skoolhoof minder betrokke sou wees 

by die hantering van konfliksituasies bestaan die moontlik

heid tot groter werkstevredenheid by die skoo1hoof 

(Theunissen & Calitz, 1994:113). 

Selfdissiplinering vir die skoolhoof hou onder andere in, 

die toegewydheid om werk te voltooi, die dissipline om by 

tydskedules te hou, kalm en beredeneerde optrede, berekende 

besluitneming en ook die toepassing van selfbeheersing as 

uiterste (Mercer & Evans, 1991:296). 

Die tekens van swak selfdissipline is gewoonlik te bespeur 

in aspekte soos laatkornrnery, afwesigheid en swak werkslewe

ring (Mercer & Evans, 1991:297; Xaba, 1996:36). 

Dissiplinering gaan gewoonlik hand aan hand met konflik van 

belange en persoonlikhede (Chissom et al., 1987: 79). Die 

mate van konflik sal afhang van die karakter van die 

skoolhoof, sy bestuurstyl en sy vermoe om konfliksituasies 

te hanteer. Die skoolhoof behoort dus oor die nodige kennis 

en vaardighede vir die hantering en oplossing van konfliksi

tuasies te beskik. Die beskikbaarheid van hulp van hoer 

gesag tydens krisissituasies kan die skoolhoof se werks

tevredenheid beinvloed. 

Konflik het die gevolg dat die betrokkenes gewoonlik aan 

uitermatige stres blootgestel word. Stres, soos bespreek in 
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2. 13, het 'n direkte invloed op die werkstevredenheid wat 

die skoolhoof ervaar. 

Goeie dissipline in 'n skoal is dus 'n resep vir sukses. In

dien die werksomgewing vry is van spanning en konflik en 

daar gebruik gemaak word van deelnemende bestuur, kan die 

algemene beroepstevredenheid van die skoolhoof positief 

beinvloed word. 

3.3.4 Die aard van sinvolle werk 

Die werksbevrediging wat deur die skoolhoof ervaar sal word 

hang direk af van die betekenisvolheid van die pos (Engel

brecht, 1996:41). 

Werk het betekenis vir die mens, al is dit net om in die fi

siese behoeftes van die werker te voorsien. Werk dra by tot 

die ervaring van werkstevredenheid aangesien dit die alge

mene behoeftes en die behoefte aan selfverweseliking help 

bevredig. Die bevrediging van selfverwesenliking bepaal die 

mate van werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar direk 

(Chissom et al., 1987:79). 

Skoolhoofde ervaar grater werkstevredenheid wanneer hulle 

die gevoel kry dat die werk meer uitdagend is, hulle oor 

genoegsame outonomie beskik, self verantwoordelikheid kan 

aanvaar vir spesifieke opdragte en hulle meen dat hulle reg

verdig beloon word vir hulle pogings (Chapman & Lowther, 

1982:242). 

Navorsing deur Duke (1986:311) oor die sinvolheid van werk, 

dui daarop dat skoolhoofde oor die stereotipe werk, jaar na 

jaar, kla. Hierdie stereotipe werk veroorsaak werksontevre

denheid, maar die suksesvolle bereiking van doelwitte, 
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deurvoering van verandering en die oplos van moeilike 

probleme dra weer by tot werkstevredenheid. 

Die skoolhoof kan werkstevredenheid ervaar indien sy werk 

voorsiening maak vir outonomie, terugvoering van sy hoer 

gesag ten opsigte van sy werk en sy vermoens, vaardighede en 

belangstellings in sy werk gel.nkorporeer word (Mercer & 

Evans, 1991:294; Theunissen & Calitz, 1994:113). 

Die aard van die werk moet dus sinvol gestruktueer wees. 

Sinvolheid wys op die werkslading, taakverskeidenheid, dui

delikheid van die doelwitte, outonomie, gesag, verantwoorde

likheid en stabiliteit (Engelbrecht, 1996:41). 

Die skoolhoof kan deur delegering sy eie taakverskeidenheid 

wissel en ook die werk van sy personeel (bestuurspan) meer 

uitdagend maak deur van nuwe idees en afwisseling van take 

gebruik te maak. 

Die betrokkenheid by en verantwoordelikheid van die skoal

hoof ten opsigte van sy werk sal ook bepaal in watter mate 

hy werkstevre-denheid sal ervaar. So noem Engelbrecht 

(1996:44) dat die skoolhoof graag inspraak wil he aangaande 

sake soos: 

* 
* 

* 
* 

die beleid rakende sy eie werk; 

terugvoering oor die gehalte 

meerderes; 

van sy werk 

om nie uitermatig gekontroleer te word nie; en 

deur 

om as professionele praktisyn outonoom te werk en te 

handel. 

Die veronderstelling kan gemaak word dat die skoolhoof se 

werk in 'n meerdere mate sinvol behoort te wees. Hierdie 

aanname kan gemaak word, aangesien die skoolhoof hoer in die 
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hierargie staan en daarom meer verantwoordelikheid, gesag, 

verskeidenheid en terugvoering ontvang. 

Die skoolhoof kan sy kans op werkstevredenheid (deur hom

self en sy onderwyser ervaar) verhoog, deur gebruik te maak 

van byvoorbeeld die vermindering van kontrole/regulasies; 

toekenning van addisionele outonomie en verhoogde verant

woordelikheid. Die uitdeel van nuwe en uitdagende werk en 

deur voorsiening te maak vir direkte terugvoering kan die 

kognitiewe behoeftes van sy onderwysers en homself bevredig 

word. 

3.3.5 Werksekuriteit 

Werksekuriteit ten eerste, is in vandag se onderwysopset 'n 

wesenlike faktor wat tot werksontevredenheid by die skoal

hoof kan bydra (Vander Westhuizen & Du Toit, 1994:146). 

Die onsekerhede aangaande 

en herontplooi1ng van 

verhouding en mode1le vir 

rasionalisering, herstruktuer ing 

paste, onderwyser-/leerling-

skole is 'n stresveroorsakende 

faktor wat tot werksontevredenheid by die skoolhoof kan lei. 

Werksekuriteit behe1s onder meer permanente aanstellings en 

die reg op billike behandeling deur die owerhede. In navor

sing deur onder andere (Daresh, 1986:28; Swart, 1987:162; 

Van de r Westhuizen & Du Toi t, 199 4: 14 8) is aangetoon da t 

hierdie fasette, soos genoem, tans tot werksontevredenheid 

by skoolhoofde en onderwysers bydra. 

'n Tweede faktor wat aan sekuriteit gekoppe1 kan word, is 

werksveiligheid. Hierdie aspek behels onder meer die aan

randings op onderwysers (skoolhoofde) en die geweld en van

da1isme in skole, en is nagevors deur onder andere Van den 
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Aardweg (1987:175); Mercer en Evans (1991:293); Van der 

Westhuizen en Du Toit (1994:148). Hulle kom tot die gevolg

trekking dat veiligheid in die werksituasie as baie 

belangrik beskou kan word. 

Dit sal daarom nie verkeerd wees om te redeneer dat hierdie 

behoefte aan veiligheid in die werksituasie ook by die 

skoolhoof teenwoordig is nie. 

ondersoek word. 

3.3.6 Leierskapstyl 

Hierdie aspek sal empiries 

Die skoolhoof is verantwoordelik vir bekwame en regverdige 

leierskap by sake soos leidinggewing, asook vir al die be

stuurselemente en bestuursfunksies aan sy pos verbonde (Nel, 

1983:27). 

Leierskap kan gedefinieer word as 'n kategorie ten opsigte 

van gedrag en is 'n dinamiese proses waardeur een persoon 

( s koolhoof) op 'n sekere wyse optree wa t daartoe lei da t 

ander hom sal volg (Engelbrecht, 1996:43). Effektiewe leier

skap kan beskou word as die mate waarin 'n persoon (skoal

hoof) sy ondergeskiktes met die doelwitte wat vir hom en die 

organisasie van belang is laat identifiseer. Leierskap het 

'n noue verband met moti vering en is dus bepalend vir 

werkstevredenheid. 

Deur navorsing is bevind dat die druk op skoolhoofde een van 

die belangrikste negatiewe faktore is wat die skoolhoof se 

ervaring van werkstevredenheid direk beinvloed (Daresh, 

1986:28; Saleh & Kashmeeri, 1987:94; Williamson & Campbell, 

1987: 101). Hierdie druk hang weer af van die besondere 

leierskapstyl wat die skoolhoof handhaaf. 
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Regverdigheid van die skoolhoof is 'n belangrike leiers

eienskap en is bepalend vir die aanvaarding van die skoal

hoof deur sy personeel en leerlinge wat weer 'n direkte 

invloed het op die werkstevredenheid wat die skoolhoof 

ervaar (Chissom et al., 1987:78; Du Toit & Calitz, 1993: 

28) . 

Esterhuizen (1989:51) en Khan en Khan (1993:574) onderskei 

drie tipes leierskapstyle. Elke leierskapstyl het sy eie

soortige voor- en nadele. Die leierskapstyle is soos volg: 

* Outokratiese leierskapstyl: Die skoolhoof konsentreer 

mag en besluitneming op homself. Hierdie tipe leier-

skapstyl word negatief deur die onderwysers en senior

personeel ervaar en lei tot lae moreel, frustrasie, 

konflik en werksontevredenheid by die personeel. 

Hierdie negatiwiteit en weerstand teen die skoolhoof 

beinvloed weer direk die werkstevredenheid wat die 

skoolhoof sal ervaar. 

Laissez faire-leierskapstyl: Die skoolhoof laat die 

groep toe om self doelwitte daar te stel en probleme op 

te los. Die groep genereer dus self werkstevreden

heid/werksontevredenheid. Die gevaar hier is dat die 

skoolhoof se aktiewe leierskapsrol op die agtergrond 

geskuif kan word, wat weer 'n direkte invloed sal he op 

die werkstevredenheid wat hy sal ervaar. 

Demokratiese leierskapstyl: Die skoolhoof motiveer 

homself en sy personeel om vrywillig en entoesiasties 

hulle take ui t te voer. Hierdie styl is meer mensge

orienteerd van aard. Die senior personeel en ander 

onderwysers, in 'n mindere mate, word aangemoedig om 

deel te neem aan die beplanning, besluitneming en 

probleemoplossing. Die leier en die groep tree dus op 

as 'n sosiale eenheid. 
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Hierdie leierskapstyl bevorder hoer produktiwiteit en 

dus 'n groter kans op werkstevredenheid by die 

onderwysers en die skoolhoof. 

Die werksomgewing is 'n belangrike bydraende faktor vir die 

skoolhoof om beroepstevredenheid te ervaar. Die mensge-

orienteerde leierskapstyl sal 'n vriendelike en ondersteu

nende werksomgewing tot gevolg he, waarin die onderwyser en 

ook die skoolhoof werkstevredenheid kan ervaar (Theunissen 

& Calitz, 1994:112). 

Die skoolhoof wat van 'n mensgeorienteerde leierskapstyl 

gebruik maak, bly die koordineerder van al die aktiwiteite 

van die skool, en indien hy sy leierskap goed uitvoer, sal 

hy deur sy senior personeel aanvaar en ondersteun word. Deur 

die delegering van take berei die skoolhoof ander voor vir 

leierskapstake en verlig hy die druk op homself. 

Die skoolhoof kan nie net van een tipe styl gebruik maak 

nie, aangesien verskillende situasies, verskillende leier

skapstyle vereis. Die skoolhoof behoort sy eie leierskap

styl te ontwikkel wat mensgeorienteerd is maar ook die 

organisasie se doelwitte nastreef. 

te wees. 

Daar behoort 'n balans 

Die tipe leierskapstyl wat 'n skoolhoof toepas, sal bepalend 

wees vir die tipe besluitnemingsproses wat in die skool as 

organisasie gebruik sal word. 

3.3.7 Besluitnemingstyl 

Mensgeorienteerde leierskapstyl en deelnemende bestuurstyl 

is van die beste metodes wat by besluitneming gevolg kan 

word. 
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Deelname is die proses van gemeenskaplike besluitneming deur 

twee of meer mense. Indien die aanbevelings van 'n komitee, 

werksgroep of taakgroep aanvaar en geimplementeer word, word 

daar gedelegeer en vind deelnemende besl ui tneming plaas 

(Khan & Khan, 1993:576; Engelbrecht, 1996:51). 

Om 'n deelnemende besluitnemingstyl te volg, moet daar ge-

delegeer word. Die hoof sowel as die ander deelnemers se 

kans op werkstevredenheid verhoog, aangesien hulle 'n aan

deel in besluite asook verantwoordelikhede het (Knoop, 

1985:5). 

Deelnemende besluitneming het die voordeel dat al die 

deelnemers se kennis, vaardighede en ervaring asook inlig

ting gebruik kan word vir effektiewe besluitneming. Daardeur 

kan die hoof entoesiasme stimuleer, kreatiwiteit en deel

neming aanmoedig en die personeel medeverantwoordelik maak 

vir besluite, en sal werkstevredenheid ook bevorder word. 

Steyn (1992:147) wys daarop dat vrye deelname aan besluit

neming en beleidsbepaling nie ontken kan word nie, maar dat 

dit volgens bepaalde voorwaardes, ter wille van die onder

wysstelsel en die onderwyser behoort te geskied. 

Wanneer deelnemende besluitneming in 'n skoal gevestig is, 

sal skoolhoofde vind dat hulle minder werk, minder perso

neelprobleme en meer effektiewe skole het en dat hulle meer 

werks tevredenheid sal ondervind ( Steyn, 19 92: 14 7) . 

Hoe meer gesag daar by onderwysers in 'n skoal teenwoordig 

is, hoe meer gesag is daar in die skoal (Robbins, 1980: 

232) Dit impliseer dat gesag nie net in die hoof van die 

skoal gesentreer is nie, maar dat onderwysers help dra aan 

die gesag in die skoal. 
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Hierdie dra van gesag is 'n belangrike behoefte by 

onderwysers (Van der Westhuizen, 1995:212) en delegering van 

gesag kan bydra tot die bevrediging van hierdie behoefte wat 

weer die skoolhoof se werkstevredenheid beinvloed. 

Daresh (1986:31) wys op nag 'n probleem wat skoolhoofde kan 

ondervind, naamlik dat hulle kan voel dat die Onderwys

departement te veel verantwoordelikheid aan hu1le delegeer. 

Delegering van take sal oak afhang van die vermoe van die 

ondergeskiktes om die take suksesvol te kan afhandel. Dele-

ering dra direk by tot intrinsieke motivering op grand van 

die verhoogde verantwoordelikheid en gesag wat met outonomie 

gepaard gaan (Du Toit, 1994:60). 

Delegering lei volgens Van der Wes thui zen ( 19 95: 18 0) tot 

grater werkstevredenheid, wat weer tot verdere motivering en 

hoer moreel lei. 

By delegering is dit belangrik dat nie net onaangename en 

stereotipe werk gedelegeer behoort te word nie, maar dat 

uitdagende en interessante werk as afwisseling gedelegeer 

behoort te word. 

Delegering is een van die skoolhoof se belangrikste funk

sies en dui op die afwenteling van sekere pligte, verant

woordelikhede en gesag aan ondergeskiktes (Van der West

huizen & Du Toit, 1994:60). 

Die besluitnemingstyl waarvan die skoolhoof gebruik maak, 

sal dus afhang van sy persoonlikheid, bestuurstyl en leier

skapstyl. 
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3.3.8 Kommuni.kasi.e 

Komrr.unikasie of die gebrek daaraan word in navorsing 

uitgewys as 'n belangrike faktor wat tot werksontevredenheid 

van die skoolhoof en onderwysers kan lei (Chissom et al., 

1987:79; Swart, 1987:165; Du Toit & Calitz, 1994: 28). 

Hierdie ko~munikasie kan intern, sowel as met die Onderwys

departement wees. 

Chapman en Lowther (1982:245) wys in hulle navorsing daarop 

dat die vermoe van die skoolhoof om verbaal effektief te 

kommunikeer om daardeur sy ondergeskiktes oor te haal om sy 

idees te aanvaar, positief tot werkstevredenheid by homself 

korreleer. Tweedens kan goeie skriftelike kommunikasie nie 

soseer tot werkstevredenheid lei nie, maar swak kommunikasie 

kan wel tot werksontevredenheid lei (Chapman & Lowther, 

1982:245). 

Kommunikasie is die wyse waarop inligting op 'n verstaan

bare wyse van een persoon na 'n ander oorgedra word (Engel

brecht, 1996:46). 

Kommunikasie is een van die belangrikste vaardighede waar

oor 'n skoolhoof behoort te beskik. Effektiewe kommunika

sie het die effek dat inligting korrek van een bron na 'n 

ander oorgedra word en dat interpersoonlike verhoudinge 

harmonieus kan ontwikkel as gevolg van die duidelike en 

verstaanbare kommunikasie in 'n skoal. 

Vier tipes kommunikasie kan in 'n skoal onderskei word, 

naamlik (Esterhuizen, 1989:52; Van der Westhuizen, 1995: 

193) 

* Opwaartse kommunikasie: Hier word die boodskappe van 

onder na bo in die hierargie na die skoolhoof gestuur. 
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* 

* 

* 

Die doel is gewoonlik terugvoering oor die bereiking 

van doelwitte en probleme wat ervaar word. Opwaartse 

kommunikasie dui op deelnemende bestuur en laasgenoemde 

kan werkstevredenheid verbeter. 

Afwaartse kommunikasie: Hier beweeg die boodskap van bo 

na onder in die hierargie en die doel daarmee is 

gewoonlik om in te lig, rigting te gee, te koordineer 

en beleid en prosedures bekend te stel. 

Sywaartse kommunikasie: Kommunikasie vind sydelings in 

die hierargie plaas en het die bereiking van gesament

like doelwitte en die oplos van probleme ten doel. 

Eksterne kommunikasie: Kommunikasie skriftelik en 

mondelings na en van die Departement, asook kommuni

kasie na en van die ouers, gemeenskap en ander rolspe

lers. 

'n Deeglike en duidelike kommunikasiebeleid stel die skoal

hoof in staat om op hoogte te wees van wat in die skool 

aangaan en die gevoel van beheer te ervaar wat sy vlak van 

werkstevredenheid kan verhoog. 

Inligting en die vermoe om te kommunikeer is 'n vorm van mag 

en dit kan die skoolhoof help met die bereiking van doel

witte. Die onvermoe om te kommunikeer dui op die onvermoe 

om mag effektief te gebruik (Engelbrecht, 1996: 47). 

Die skoolhoof wat 'n oop kommunikasiebeleid volg, kan sy eie 

werkstevredenheid verbeter sowel as die van sy personeel. 

3.3.9 Outonomie 

Outonomie dui op onafhanklike denke, besluitneming en han

deling ten opsigte van eie werk (Hillebrand, 1989:56). 
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Outonomie binne die werksverband beinvloed die werks

tevredenheid wat die skoolhoof ervaar. 

Resultate van navorsing wat binne die onderwys gedoen is 

(Holdaway, 1978:41; Theunissen & Calitz, 1994:109; Hill, 

1994:225) dui daarop dat outonomie een van die belangrikste 

aspekte is wat aanleiding tot werkstevredenheid van die on

derwyser gee (i. c. die skoolhoof). 

'n Onderwysstelsel wat grater outonomie aan die skoolhoof 

toestaan, bied aan hom meer beheer oor die resultate wat hy 

in sy werk kan bereik en gevolglik het hy groter sekerheid 

dat hy die verwagte beloning sal kry (Hillebrand, 1989:56). 

Intrinsieke motivering word direk beinvloed deur outonomie, 

aangesien die skoolhoof self verantwoordelik is vir hoer 

prestasie. Hy moet sy eie werk kan beplan, organiseer, 

verrig en ook beheer daaroor uitoefen (Hillebrand, 1989: 

56). 

Om hierdie intrinsieke motivering te bewerkstellig, kan van 

werkverryking gebruik gemaak word. Werkverryking moedig 

kennisverdieping aan en lei tot 'n beter selfbeeld. Du Toit 

(1994:41) se dat die kern van werkverryking daarin gelee is 

dat sinvoller werk en groter outonomie aan die werker gegee 

word. Indien die onderwyser werkstevredenheid ondervind, kan 

dit meehelp tot verhoogde werkstevredenheid van die 

skoolhoof (Graham & Messner, 1998:201). 

Du Toit (1994:41) wys daarop dat daar onderwyseresse (i.e. 

s koolhoofde) is wa t maksimale outonomie en onafhankli kheid 

vereis om hulle werk effektief te kan verrig. 
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Belangstelling en opleiding speel 'n wesenlike rol by outo

nomie. Indien die skoolhoof oor geen of ontoereikende ken

nis en vaardighede beskik, en ook nie 'n belangstelling in 

sy werk toon nie, sal outonomie in sy werk nie 'n wesenlike 

verskil aan sy werkstevredenheid maak nie (Hill, 1994:233). 

Die skoolhoof moet sover moontlik outonomie (binne die 

organisatoriese raamwerk) toelaat, sodat sy onderwysers en 

hyself in selfwaardering sal kan groei. Slegs werk wat 'n 

hoe mate van vaardigheid insluit, kan na suksesvolle afhan

deling tot die ontwikkeling of groei van die selfwaardering 

by die onderwyser en die skoolhoof lei. 

Dit is vir die skoolhoof belangrik om sy kreatiwiteit en eie 

idees in sy werksomgewing uit te toets en daarvoor behoort 

hy van die kant van hoer gesag grater outonomie te verkry. 

Die behoefte aan 'n duidelik geformuleerde pligstaat en die 

nodige outonomie sal empiries vasgestel word. 

3.3.10 Verantwoorde1ikheid 

Die verantwoordelikheid van 'n skoolhoof berus volgens 

Lester (1987:230) op die aanspreek1ikheid vir sy eie werk, 

vir hu1p aan personee1 en 1eer1inge en vir dee1name aan die 

skoolbeleid. 

Vir die skoo1hoof hou sy verantwoordelikheid in, die aan

spreeklikheid vir sy eie werk; die onderwysers se werk; die 

administratiewe personee1 se werk; leer1ingprestasies en die 

deelname aan skoolbeleid vir die gesamentlike bereiking van 

die skool se doe1stellings (Sergiovanni, 1987:149). 
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So wys navorsing, wat oor skoolhoofde gedoen is, onder 

andere (Daresh, 1986:31; Saleh & Kashmeeri, 1994:36) daarop 

dat te min verantwoordelikheid en outonomie stremmend inwerk 

op die werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar. 

Verrykte werk plaas 'n hoe premie op verantwoordelikheid. 

Verantwoordelikheid kan as 'n motiveerder gebruik word 

(Esterhuizen, 1989: 35). 

Om werkverryking effektief toe te pas moet daar van deelne

mende besluitneming gebruik gemaak word sodat die onderwy

sers die geleentheid kry om te help met die besluitneming 

ten opsigte van aspekte wat hulle direk aangaan (vgl 3.3.7). 

Volgens Ferreira (1993:52) ontstaan 'n probleemsituasie waar 

die skoolhoof nie voldoende opgelei is of oor die nodige 

vaardighede beskik om sekere take uit te voer nie. Waar so 

'n skoolhoof homself be reid verklaar om die taak ui t te 

voer, stel hy homself bloot aan kritiek. Die moontlikheid 

van mislukking bewerkstellig werksontevredenheid en pre

stasie bewerkstellig werkstevredenheid. 

Du Toit (1994:42) noem dat die grootste behoefte by 

onderwysers ( s koolhoofde) met hoerordebehoe ftes di t is om 

vryheid te he en verantwoorde1ikheid te aanvaar vir eie 

doelwitte en toe te sien dat hierdie doelwitte bereik word. 

Die direkte gevolg vir die skoolhoof is dat die verant

woordelikheid van besluite met sy ondergeskiktes gedeel word 

en dat daar 'n gevoel van eienaarskap by onderwysers geskep 

word. Hierdie gevoel van eienaarskap kan weer tot verhoogde 

werkstevredenheid lei. 
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Daar kan oak onderskei word tussen verantwoordelikheid vir 

mense en verantwoordelikheid vir dinge (bv. finansies). Die 

verantwoordelikheid vir mense veroorsaak grater stres as die 

verantwoordelikheid vir dinge (Du Toit, 1994:42). Uit die 

aard van die skoolhoof se werk is hy verantwoordelik vir so

wel mense as dinge en indien hy nie van gedelegeerde 

verantwoordelikhede gebruik maak nie sal hy hoe stresvlakke 

ondervind wat sy werkstevredenheid direk sal beinvloed 

(Draper & McMichael, 1998:199). 

Die skoolhoof se werksituasie ten opsigte van verantwoor

delikheid is problematies, aangesien hy moet bepaal hoeveel 

van sy verantwoordelikheid hy gaan delegeer, wat weer 'n 

direkte invloed kan he op sy werkstevredenheid en die van 

die onderwysers. 

Verantwoordelikheid is gedeel indien daar aan die een kant 

deelname aan beleidmaking is wat tot tevredenheid by die 

skoolhoof en sy personeel lei en aan die ander kant 

doel treffende bereiking van doelwi tte plaasvind (Khan & 

Khan, 1993:577). 

Die skoolhoof wat verantwoordelikheid met sy personeel deel, 

behoort dus 'n grater kans op werkstevredenheid te staan, 

aangesien die druk wat met bes1uitneming gepaard gaan, ge

deel word. 

3.3.11 Beleid 

Aspekte aangaande beleid en beleidmaking is faktore wat tot 

ontevredenheid by skoolhoofde lei. Hoy en Miskel (1991:405) 

toon 'n duidelike verwantskap aan tussen besluitneming ra

kende beleidsaspekte en onderwysberoepsbevrediging. 
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Hierdie outeurs wys daarop dat skoolhoofde na deelname in 

beleidmaking streef en ook om genoegsaam ingelig te wees ten 

opsigte van aspekte wat hulle werk beinvloed. 

Twee vlakke van beleidmaking en bestuur kom hier ter sprake. 

Eerstens beleidmaking op Nasionale en Provinsiale vlak 

(d.w.s. die onderwysstelsel as geheel en op provinsiale 

vlak) en tweedens beleidmaking op skoolvlak. 

Wat beleidmaking op Nasionale en Provinsiale vlak betref, 

het die skoolhoof slegs 'n beperkte inspraak, aangesien hy 

min of geen geleentheid kry om opinies en voorstelle aan 

hoer gesag voor te le nie. Dit is hierdie beperkte inspraak 

wat tot frustrasie en werksontevredenheid by skoolhoofde lei 

(Chissom et al., 1987: 79; Duke, 1988:309; Van der 

Westhuizen & Du Toit, 1994:148; Hayes, 1995:237). 

Die inspraak in die beleid aangaande algemene administra

tiewe aspekte soos salar is, werkstoestande, bevorder ing, 

verlof, evaluering, regverdigheid van beleid en gesag om op

dragte aan volwassenes te gee, kan tot die verhoging in die 

status van die onderwysberoep lei, die skoolhoof se outo

nomie verhoog en ook die effektiwiteit van die onderwys

stelsel verbeter. 

Steyn (1990:147) wys egter daarop dat om deelname op alle 

vlakke op 'n lukraak wyse in die onderwysstelsel toe te 

laat, nadelige gevolge vir die skoolhoof kan inhou. Di t 

beteken dat die skoolhoof se bydrae ten opsigte van deelne

mende besluitneming en beleidbepaling nie misken behoort te 

word nie, maar dat dit volgens bepaalde voorwaardes ter 

wille van die skoolhoof, die personeel en die onderwys

stelsel moet geskied. 
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Die skoolhoof het 'n behoefte om genoegsaam ingelig te wees 

ten opsigte van beleid, beplanning en prosedures wat sy werk 

beinvloed. 

Die tweede aspek ten opsigte van beleidmaking, naamlik op 

skoolvlak is nie vir die skoolhoof so problematies nie, 

aangesien hy direkte inspraak het in die beleidmaking van 

die skoal. 

Die skoolhoof wat gebruik maak van deelnemende besluitne

ming en alle partye (onderwysers, leerlinge, ouers en die 

gemeenskap) by die beleidsbepaling van die skoal betrek, 

behoort min of geen probleme te ondervind nie. 

Daar kan egter konflik aangaande skoolbeleid ontstaan indien 

die beleid van die skoal in botsing kom met die beleid van 

die Onderwysdepartement. Hier 

konsultasie tot aanpassing van 

(Hayes, 1995:236). 

kan egter deur middel 

beleid ooreengekom 

van 

word 

Inspraak in beleidmaking kan dus die skoolhoof se werks

tevredenheid verhoog deurdat hy sinvol aan sake wat hom 

direk raak, kan deelneem en hy oak sy selfbeeld en vaardig

hede onderskeidelik hierdeur kan versterk en uitbrei. 

3.3.1.2 Organisasiek1imaat 

Organisasieklimaat beskryf die gehalte van die werksomgewing 

van die skoal, in welke mate dit deur die onderwyser 

(skoolhoof) binne die skoolsituasie beleef word en hoe dit 

die onderwyser (skoolhoof} se gedrag beinvloed (Theunissen 

& Calitz, 1994: 101). 
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Dit is primer die funksie van die skoolhoof om 'n gunstige 

organisasieklimaat te skep wat weer 'n invloed op die 

werkstevredenheid wat die onderwysers en hyself ervaar tot 

gevolg sal he en waarbinne die skoolhoof en die onderwysers 

as professionele praktisyns kan funksioneer (Robbins, 1980: 

216). 

Daar bes taan 'n duidelike verwan ts kap t us sen wer kst evre

denheid, organisasieklimaat en organisie-effektiwiteit 

(Owens, 1987: 169). Die organisasieklimaat het 'n direkte 

invloed op die effektiwiteit van die skool. 

Hierdie invloed is gegrond op die aanname dat indien die 

onderwysers en die skoolhoof die gehalte van die werksomge

wing positief ervaar, dit tot verhoogde effektiwiteit van 

die skool en gepaardgaande verhoogde werkstevredenheid kan 

lei. Die aanstelling van onderwysers en hoofde, diensvoor

waardes, fisiese fasiliteite in skole en die skoolhoof as 

rolmodel kan 'n besondere invloed op die skepping van 'n 

positiewe organisasieklimaat uitoefen (Steyn, 1990:150). 

Gesien in die lig daarvan dat die skoolhoof redelik hoe in

spraak in die bepaling van die beleid van die skool het 

(3.3.11), wat weer bepalend is vir die organisasieklimaat 

binne die skool, kan hy meer werkstevredenheid ervaar. 

Skoolhoofde met 'n hoe mate van werkstevredenheid ervaar 

hulle skole as effektief teenoor skoolhoofde met 'n lae 

werkstevredenheid (Schultz & Teddlie, 1988: 462). Hierdie 

effektiwiteit word gemeet aan kriteria soos produktiwiteit, 

aanpasbaarheid en buigsaamheid van die skool as organisasie. 

Die skoolhoof kan 'n gunstige organisiasieklimaat skep deur 

gebruik te maak van 'n positiewe, deelnemende bestuurstyl, 
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deelnemende besluitneming, mensgeorienteerde leierskapstyl 

en 'n "oopdeur"-verhouding met sy personeel. Dit sluit in 

die oplos van probleme, byle van konflik en die gesamentlike 

bereiking van die skoal se doelwitte. Onderliggend hieraan 

is die mate van delegering, gesag en outonomie wat die 

skoolhoof na sy personeel afwentel om die organisasiedoel

witte te bereik (Engelbrecht, 1996:52) 

'n Positiewe werksomgewing wat 

sieklimaat dui, is bepalend vir 

op 'n gesonde organisa

die werkstevredenheid wat 

die skoolhoof en sy personeel sal ervaar (Daresh, 1986:28; 

Jeffs, 1986:40; Vander Westhuizen & Du Toit, 1994:147). 

Om opvoedende onderwys te laat plaasvind, is die skoolhoof 

op die onderwysers 

stand te bring. Die 

aangewese om effektiewe onderrig tot 

s koolhoof behoort • n gunsti ge organi-

sasieklimaat te skep waarbinne hyself en die onderwysers as 

volwaardige praktisyns tuis kan voel en onderwys van gehal

te kan lewer. 

Die skoolhoof kan in 'n organisasie met 'n gunstige 

organisasieklimaat meer werkstevredenheid ervaar as in een 

met 'n ongunstige klimaat. 

3.3.13 Gevo1qtrekkinq 

Faktore wat met die werksituasie verband hou, kan probleme 

vir die skoolhoof skep en sy werkstevredenheid direk bein-

vloed. Swak fisiese werkstoestande, werkoorlading en be-

stuursprobleme as gevolg van 'n swak gemotiveerde personeel

korps en 'n ondoeltreffende onderwysstelsel, kan verhinder 

dat die skoolhoof werkstevredenheid ervaar. 
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3. 4 FAKTORE WAT BUITE DIE WERKSITUASIE 

GELEe IS 

3.4.1 Loopbaanontwikkeling 

Loopbaanontwikkeling is 'n faktor wat veral hedendaags 'n 

groat invloed op skoolhoofde het. Die nuwe onderwys

bedeling, met die uitvoering van rasionalisering, die 

moratorium op bevorderingsposte en die groat onsekerheid oor 

die voortbestaan van sekere skole, werk negatief op die 

skoolhoof en bevorderbare personeel in(Draper & McMichael, 

1998: 197). 

Daresh {1986:28) wys daarop dat stres kan ontstaan indien 

die skoolhoof se loopbaanontwikkeling gekenmerk word deur 

werksonsekerheid aan die een kant en die skoolhoof wat die 

verkeerde beroep beoefen waarin hy nie sy valle vermoens kan 

uitoefen nie, aan die ander kant. 

'n Verdere faktor by loopbaanontwikkeling is die stigma wat 

aan skoolhoofde kleef wat te lank op een plek werksaam is 

(Duke, 1988:311). Hierdie negatiewe gevoelens kan vermin

der word indien daar genoegsame loopbaanontwikkelings

geleenthede vir die skoolhoof sou wees. 

Die skoolhoof se professionele ontwikkeling hou direk 

verband met die sukses wat die skoal as geheel behaal 

(Alexander, 1992:191). Die gevolg hiervan is dat hoe meer 

professioneel die skoolhoof raak, hoe grater is die sukses 

van die skoal en omgekeerd (Graham & Messner, 1998:202). 
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Dit behoort die plig van die Nasionale en Provinsiale Rege

ring te wees om genoegsame voorsiening in die onderskeie 

departemente se beleidbepalings te maak vir die effektiewe 

loopbaanontwikkeling van die skoolhoof. 

Die noodsaaklikheid van loopbaanontwikkeling as gevolg van 

die direkte invloed daarvan op die skoolhoof kan nie 

onderskat word nie, aangesien daar tans slegs beperkte 

geleenthede vir die skoolhoof is. Hierdie aspek behoort 

dringende aandag op hoer vlak te geniet. 

3.4.1.1 Bevordering 

Alle individue streef daarna om te groei, hulself te verbe-

ter en vooruit te gaan in die lewe. Bevordering dui op 'n 

toename in verantwoordelikheid en dit gaan gewoonlik gepaard 

met 'n toename in status en 'n verhoging in posvlak (Steyn, 

1990:19). 

Bevorderingsmoontlikhede is vir die skoolhoof relatief min, 

gesien in die lig van die hierargie van beskikbare bevorde-

ringsposte. Verskeie navorsers wys op die negatiewe effek 

wat te min bevorderingsposte op die ervaring van werkste

vredenheid van die skoolhoof het (Coldicott, 1985:92 ; Hill, 

1994:227). 

Te min geleenthede aan die een kant frustreer die skoolhoof 

wat bevorderingsambisie het en dit kan tot werksontevre

denheid lei, aangesien hy nie genoeg beloning en erkenning 

ontvang nie. 

Bevordering bevredig waarderings-, selfrespek- en selfver-

wesenlikingsbehoeftes en gee oak aanleiding tot die 

bevrediging van die basiese behoeftes omdat bevordering 

gewoonlik met 'n hoer salaris gepaard gaan (Engelbrecht, 
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1996:55). 

'n Direkte gevolg van bevordering, aan die ander kant, is 

dat skoolhoofde minder en selfs geen onderrig- en leer

funksies het nie, en 'n groat administratiewe rol in die 

skoal vertolk. Dit dui op 'n vermorsing van bekwame 

mannekrag wat moontlik sou verkies om onderrig- en leertake 

uit te voer, maar as gevolg van die verhoogde status en 

salarisvoordeel aansoek om 'n bevorderingspos doen waarvoor 

hulle dikwels nie bekwaam of opgelei is nie. 

Voldoende loopbaanontwikkeling en bevorderingsgeleenthede is 

belangrike faktore waardeur werkstevredenheid verseker kan 

word (Graham & Messner, 1998:200). 

3.4.1.2 Vergoeding 

Geld, of 'n tekort daaraan, is die grootste enkele rede 

waarom skoolhoofde en onderwysers die onderwysberoep verlaat 

(Chapman & Lowther, 1982:2421. 

Finansies bevredig die meeste van die tyd psigologiese en 

veiligheidsbehoeftes. Robbins ( 1980:354) wys daarop dat 

geld nie 'n doel op sigself is nie - slegs 'n middel tot 'n 

doel. 

Vir die skoolhoof kan geld slegs as motivering dien indien 

die jaarlikse inkrement groat genoeg is ten opsigte van die 

huidige salaris. In die onderwysberoep is die salaris

verhoging egter so klein dat dit cor geen motiveringswaarde 

beskik nie. 

Salarisskale word bepaal deur die heersende ekonorniese 

klimaat, die beskikbare finansiele bronne in die gemeenskap 

en die relatiewe belangrikheid wat die gemeenskap aan die 
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onderwysberoep heg (Steyn, 1990:149). 

Geld raak 'n demotiverende faktor indien die salaris van die 

skoolhoof nie tred hou met sy persoonlike en fisiese behoef

tes nie. Die omgekeerde is ook waar, behalwe dat geld nie 

werklik tot werkstevredenheid kan lei nie maar genoegsame 

vergoeding ook nie werksontevredenheid meebring nie (Hil

lebrand, 1989:61). 

'n Probleem aangaande vergoeding is dat geld vir verskil

lende individue verskillende betekenisse inhou. Vir sommige 

is dit 'n sterk motiveringsmiddel omdat geld mag, status en 

sekuriteit kan koop en vir ander toppresteerders weer, is 

dit eerder 'n vorm van erkenning (Steyn, 1990:151) 

Graham en Messner (1998:201) wys in hulle studies daarop dat 

laerskoo1hoofde oor die a1gemeen minder tevrede is met hul 

vergoeding en byvoordele as wat skoolhoofde van sekondere 

skole is. 

'n Belangrike aspek aangaande vergoeding handel oor wat die 

skoolhoof as billik en regverdig beskou vir dienste wat hy 

lewer in vergelyking met die gemiddelde inkomste van die 

gemeenskap (Engelbrecht, 1996:54). 

Verskeie navorsers toon die verband aan tussen wat die 

skoolhoof as billik en regverdig beskou en 'n te lae salaris 

wat kan lei tot werksontevredenheid (Litt & Turk, 1985: 

183; Jeffs, 1986:40; Hill, 1994:227; Graham & Messner, 

1998:199). 

Die onderwysstelsel behoort sodanig aangepas te word dat dit 

voorsiening maak vir duidelike kriteria om salaris aan ver

hoogde produksie en prestasie vir die skoolhoof te koppel. 

97 



werk hy meer geld sal verdien (Hillebrand, 1989: 60). Die 

behoefte aan 'n aanpasbare salarisskaal ten opsigte van 

ondervinding en kwalifikasies sal empiries vasgestel word. 

kan 

he 

'n groot 

sowel 

invloed op die werwing 

as op die behoud van 

van nuwe 

huidige 

Vergoeding 

onderwysers 

skoolhoofde, 

van hierdie 

skoolhoof sal 

gesien in die lig van die deurslaggewende rol 

faktor by die werkstevredenheid wat die 

ervaar. 

3.4.2 Faktore binne gemeenskapverband 

3.4.2.1 Die skool en die gemeenskap 

Die s kool en die gemeens kap waar in di t funksioneer, hou 

duidelik verband met mekaar. Die gemeenskap se houding 

teenoor onderwys sal in die mate van ge-

meenskapsondersteuning, asosiasie met nie-kollegas, 

ouerondersteuning en die deelname aan plaaslike onderwys

verenigings weerspieel word (De Jager, 1983:91). 

Die skoolhoof dien as direkte skakel tussen die skool en die 

gemeenskap. Vir die skoolhoof speel 'n onbetrokke en 

onrealistiese gemeenskap 'n negatiewe rol ten opsigte van 

die werkstevredenheid wat hy sal ervaar (Fansier & Buxton, 

1984:37). 'n Verdere negatiewe beinvloedende faktor is die 

pogings wat die skoolhoof moet aanwend om die gemeenskap se 

goedkeuring ten opsigte van projekte te verkry, sowel as die 

gemeenskap se finansiele ondersteuning (Daresh, 1986: 31). 

Die sosio-ekonomiese klimaat speel 'n groot rol in die 

werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar. Bacharach en 

Mitchell (1983:98) en Graham en Messner (1998:198) wys in 

hu1le navorsing daarop dat skoolhoofde wat in armer gemeen

skappe werk meer geneig is tot werksontevredenheid as 
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Die sosio-ekonomiese kiimaat speei 1 n groat rol in die 

werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar. Bacharach en 

Mitchell (1983:98) en Graham en Messner (1998:198) wys in 

hulle navorsing daarop dat skoolhoofde wat in armer gemeen

skappe werk, meer geneig is tot werksontevredenheid as 

skoolhoofde wat hulle in meer gegoede gemeenskappe bevind. 

Die politieke siening en druk van 1 n gemeenskap speel 'n 

integrale rol in die werkstevredenheid wat die skoolhoof sal 

ervaar. So sal 1 n skoolhoof wat 'n teenstrydige poli tieke 

siening met die van die gemeenskap het, druk direk of 

indirek vanuit die gemeenskap ontlok. 

Die skoolhoof se ervaring van werkstevredenheid ten opsigte 

van gemeenskapsverhoudinge hang af van 'n a an tal faktore 

waaroor hy min of geen beheer het nie, byvoorbeeld die 

houding van die gemeenskap teenoor die skoal, ouerbe

trokkenheid, 1ojaliteit, en die ekonomiese, sosiale en 

politieke klimaat van die gemeenskap (Viljoen, 1994:116) 

3.4.2.2 Status van die skoolhoof 

Status is die waarde wat die gemeenskap aan 'n beroep toeken 

wat bepalend is ten opsigte van die werkstevredenheid wat 

die skoolhoof sal ervaar (Esterhuizen, 1989:58). 

Steyn (1990:147) verwys na status as die agting en respek 

wat 1 n per soon geniet. Die kontemporere gemeenskap is 

uiters statusbewus en maak duidelik onderskeid tussen 

die gene wat 1 n hoer en diegene wat 1 n laer status geniet. 

Ongelukkig word skoolhoofde ook hierby betrek en geklas

sifiseer (De Jager, 1983:91). 
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Die staat dra grootliks by tot hierdie verlaging van die 

status van die skoolhoof deur die relatief lae salarisse en 

die onwilligheid om onderwys 'n hoer profiel te laat 

handhaaf. Hierdie verlaging in status die afgelope paar jaar 

word waargeem in leerlinge, ouers en die gemeenskap se 

houding teenoor onderwysers en skoolhoofde (Duke, 1988:310; 

Steyn, 1990 :147). 

'n Aantal auteurs wys deur hulle navorsing daarop dat die 

verlaging in die status van die skoal en sy personeel 'n 

inter-nasionale verskynsel is wat die werkstevredenheid van 

die skoolhoof negatief beinvloed (Jeffs, 1986:40; Mercer & 

Evans, 1991:293; Van der Westhuizen & Du Toit, 1994:146; 

Hill, 1994:227). 

Aangesien status 'n faktor is wat die werkstevredenheid wat 

die skoolhoof ervaar, belnvloed, behoort die owerhede die 

onderwysstelsel so in te rig dat aspekte soos salaris, 

diensvoorwaardes, beter werksomstandighede, bevorderings

geleenthede, werwing, keuring en indiensopleiding van 

skoolhoofde en onderwysers tot die algehele verhoging van 

die status van die skoolhoof sal lei. 

3.4.3 Samevatting 

Dit is belangrik dat die skoolhoof self werkstevredenheid 

moet ervaar gesien in die lig van die deurslaggewende rol 

wat hy in die algemene werksaamhede van die skoal en veral 

in die motivering van sy onderwysers speel. Indien die 

skoolhoof self werkstevredenheid ervaar, sal 'n klimaat van 

tevredenheid geskep word wat bevorderlik is vir die 

motivering van alle betrokkenes. Die skoolhoof wat 'n 

gelukkige persoonlike en beroepslewe ervaar, behoort groter 
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werkstevredenheid te ervaar. In hierdie hoofstuk is verwys 

na faktore wat die werkstevredenheid van die hedendaagse 

skoolhoof beinvloed. Die mate waarin hierdie faktore die 

skoolhoof se werkstevredenheid beinvloed sal deur empiriese 

ondersoek vasgestel word en sal in die volgende hoofstuk 

bespreek word. 
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4 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 

Die vorige twee hoofstukke het die teoretiese aspekte van 

werkstevredenheid van die skoolhoof bespreek. Hierdie on-

dersoek is aan die hand van 'n literatuurstudie gedoen. 

In hierdie hoofstuk word gefokus op die empiriese aspek van 

die werkstevredenheid van die skoolhoof. Verslag word 

gelewer oar die empiriese studie wat uitgevoer is, om 

sodoende vas te stel hoe belangrik die geidentifiseerde 

faktore die mate van werkstevredenheid van die skoolhoof 

beinvloed. 

Eerstens word die navorsingsontwerp en dan die ontwikkeling 

van die meetinstrument asook die administratiewe prosedures 

bespreek. Hierna word die steekproefneming en die 

statistiese verwerking van die gegewens beskryf. Laastens 

volg die interpretasie van die data en moontlike aanbeve

lings. 

4.2 NAVORSINGSONTWERP 

4.2.1 Die posvrae~ys 

Die vraelys is volgens Gnll et al. (1996:299) 'n selfverslag

gewende instrument met die oog op die insameling van 'n 

verskeidenheid toepaslike inligting, wat uit 'n aantal vrae 

of items bestaan wat respondente lees en dan beantwoord. 
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Die vraelys is 'n toepaslike navorsingsmetode vir die 

insame1ing van in1igting direk van persone aangaande hul 

gevoe1ens, opinies, motiveerders, planne, geloof en per

soonlike opvoedkundige en finansiele agtergrond (Neuman, 

1997:231) 

Die metode van invordering van data hang dus af van die doel 

van die navorsing. 

Die suksesvolste metode om inligting aangaande opvoedkundige 

navorsing te bekom, is die posvraelys as gevolg waarvan meer 

proefpersone makliker bereik kan word (Neuman, 1997:235). 

Die voer van onderhoude is weens logistieke probleme nie 

moontlik nie en daarom is daar besluit om van die gedrukte, 

gestruktueerde vraelys gebruik te maak wat deur die pos 

versprei is. 

Die gestruktueerde posvraelys het die volgende voordele 

(Cohen & Manion, 1989;308; Van der Westhuizen, 1995:45 en 

Gull et al., 1996:34): 

* 
* 

* 

* 

* 

'n groat groep mense kan makliker bereik word; 

dit is meer prakties as die onderhoud; 

die moontlikheid dat daar foute kan insluip, 

kleiner; 

is 

objektiewe menings kan verkry word omdat persoonlike 

kontak uitgeskakel word; 

respondente kan anoniem bly; 

dit is heelwat goedkoper as onderhoude; 

dit neem minder tyd in beslag as onderhoude; 

dit vergemaklik die analisering en tabulering van 

response. 
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4.2.2 Konstruksie van die vraelys 

Die vraelys wat vir die empiriese navorsing gebruik is, is 

op grand van die literatuurstudie antwerp en is gegrond op 

dieOpinionScale for the Study of Managers' Job Satisfaction 

(Warr & Routledge, 1969) en die vraelys wat deur Hillebrand 

(1989); Du Toit (1994) en Engelbrecht (1996) gebruik is. 

Die Opinion Scale for the Study of Managers is 'n Ameri

kaanse meetinstrument wat primer antwerp is om die werksbe

vrediging van persone in bestuursposte te meet (Warr & 

Routledge, 1969:95). Hierdie vraelys kan as basis gebruik 

word, aangesien behoeftes wat hierin vervat is ook in 

hierdie navorsing geidentifiseer is as die wat die skoolhoof 

ervaar ten opsigte van werkstevredenheid. Hierdie meet

instrument maak egter nie voorsiening vir die mate waarin 

die behoeftes van die skoolhoof in die onderwyssituasie 

bevredig word nie. 

Vir die doel van hierdie studie is die vraelyste van die 

Opinion Scale for the Study of Managers' Job Satisfaction en 

Hillebrand, Esterhuizen en Du Toit daarom aangepas om die 

werkstevredenheid van die skoolhoof in die Noordkaap te 

bepaal. Enkele toevoegings en weglatings is gemaak. 

Die vraelys wat gebruik is, is antwerp om eerstens die 

belangrikheid van spesifieke faktore vir die skoolhoof en 

tweedens om die mate van bevrediging wat die skoolhoof 

ervaar ten opsigte van die faktore te bepaal. Beide die 

belangrikheid van hierdie faktore en die mate van 

bevrediging wat die skoolhoof ervaar, is op 'n vierpunt-

skaal aangedui. Die vraelys is ook so antwerp dat die dis-

krepansie tussen die belangrikheid van 'n faktor en die mate 

van bevrediging daarvan, bepaal kan word. 
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Die kategorie indeling wat in Hoofstuk 3 gebruik is, is as 

basis by die saamste1 van die vrae1ys gebruik. Die inligting 

wat in Afdeling c verlang word, is in die literatuurstudie 

geidentifiseer as faktore wat bepalend is vir die ervaring van 

werkstevredenheid by die skoolhoof. 

In Afdeling A en B word algemene inligting gevra, soos 

die ouderdom; jare ervaring as skoolhoof en hoogste 

kwalifikasie; aantal leerlinge in die skoal en die 

skooltipe. 

Afdeling C handel oor die faktore wat die 

werkstevredenheid van die skoolhoof beinvloed. 

Afdeling C is onderverdee1 in die volgende hoofafdelings met 

die onderskeie vrae wat oor elke afdeling gevra is tussen 

hakies. 

Faktore wat aan die skoolhoof self qestal is (vgl. Bylae C, 

vrae: 1; 2; 4; 14; 15; 16; 20; 24; 45; 51) 

Faktore wat binne die werksituasi.e qelee is (vgl. Bylae C, 

vrae: 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 21; 22; 

23; 25; 26; 27; 28; 2 9; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 40; 

42; 45; 4 6; 47; 48; 4 9; 52). 

Faktore wt buite die werksituasie qelee is (vgl. Bylae C, 

vrae; 36; 38; 41; 43; 44; 50). 

Die sleutel vir Kolom A (Belangrikheid) is soos volg: 

Van geen belang 1 

Van min be1ang 2 

Belangrik 3 

Baie be1angrik 4 
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* Die sleutel vir Kolom B (Bevrediqinq) is soos volg: 

Geen bevrediging 1 

Min bevrediging 2 

Bevredigend 3 

Baie bevredigend 4 

4.2.3 Loodsondersoek 

'n Loodsondersoek is by skole 

van die ondersoek geval het, 

(n=7), wat buite die grense 

onderneem om vas te stel of 

die vrae en aanwysings duidelik is. Sewe skoolhoofde was by 

die ondersoek betrokke. Die vraelyste is aan hierdie 

skoolhoofde gefaks en al sewe die skoolhoofde het die vrae

lyste ingevul en teruggestuur. Geen onduidelikheid oor die 

vraelys is gerapporteer nie, en geen knelpunte is aangedui 

nie. 

4.2.4 Administratiewe prosedures 

Skriftelike toestemming is van die Hoofdirekteur: Onderwys, 

Opleiding, Kuns en Kul tuur by die Noordkaapse Onderwys

departement verkry om die vraelys oor die werkstevredenheid 

wat die laerskoolhoof in die Noordkaap ervaar te versprei. 

In samewerking met die Noordkaapse Onderwysdepartement is 'n 

steekproef van die skole in die Noordkaap gemaak, waarna die 

spesifieke skole se adresse deur die Departement verskaf is. 

Die vraelyste is aan die hoofde van 70 primere skole versend 

met die versoek om dit in te vul. In 'n begeleidende brief 

is die doe! van die navorsing gestel, samewerking gevra en 

absolute anonimiteit gewaarborg (vgl. Bylae C). 'n Afskrif 

van die toestemmingsbrief van die Noordkaapse Onderwys-
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departement i s ook aangeheg (vgl . Bylae Bi. ' n Koever t 

v i r die terugsending van die vraelys is ook ingesluit. 

4.2 . 5 Populasia an staakproaf 

Omdat dit nie prakt ies moontlik was om die hel e populasie, 

al die laerskole in die Noordkaap (N=365}, by hierdie 

navorsing te betrek nie , is van ' n steekproef gebrui k 

gemaak. 'n Sistematiese steekproef is dus gebruik . Die 

sistematiese steekproef het dus d ie studiepopul asi e uit 

gemaak en dit het uit 70 respondente bestaan. 

Oponthoud is met die terugsending van die v r aelyste i n 

sommige geval l e e rvaar. Twee en dertig skole het nie die 

vraelyste teruggestuu r nie, waarna met die onderskeie 

skoolhoofde in verbinding getree is. Hierna het slegs 

t i en van die twee en dertig s kole die vrael yste 

teruggestuur . Nie alle vrael yste wat na die s ko l e 

uitgestuur is , is ingevul nie. Die persentasie vraelyste 

wat terugontvang is, is 68,6% (vgl . Tabel 4.1) . 

Tabel 4 . 1 

Vraelysta uitqeatuur an taru9 ontvan9 

~*~~~-:~~~~~ ~~~~~i~-~\:~ ~~-~.:. '".;~~~~~i~\: .. 
70 48 68.6t 

Volgens verskillende bronne (Landman, 1 980; Gal l et al. , 

1996; Neuwman, 1997) is die terugvoerrespons voldoende om 

geldi ge veralgemen ings vir die s t udiepopul as i e t e maak . 
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4.2.6 Statistiese tegnieke 

Data is met behulp van 'n hoofraamrekenaar van die PU vir 

CHO en 'n SAS-rekenaarprogrampakket verwerk (SAS Institu

te, Inc., 1985). Frekwensies is met behulp van die FREQ

prosedure van die SAS en gemiddeldes met behulp van die 

MEANS-prosedure bepaal. 

Gemiddeldes is bereken ten einde rangordes van belang

rikheid, bevrediging en die diskrepansie tussen belang

rikheid en bevrediging te bepaal. Die SAS-rekenaarprogram 

wat vir die frekwensieanalise gebruik is, maak nie voor-

siening 

by die 

vir nulresponse 

bepaling van 

aanmerking geneem nie, 

aangedui. 

nie. 

die 

maar 

Die nulresponse is dus nie 

persentasie-ontleding in 

word wel op die tabelle 

4.3 RESULTATE EN INTERPRETASIE VAN DATA 

4.3.1 Inleiding 

Die data wat versamel is, word vervolgens bespreek. 

Bevindinge wat hiervolgens gemaak word, geld slegs vir die 

teikenpopulasie, naamlik laerskoolhoofde in die Noordkaap

se Onderwysdepartement. 

4.3.2 Biografiese gegewens 

Die doel van Vrae 1 tot 5 

profiel van die laerskoolhoof 

ten opsigte van ouderdom; 
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(vgl. Bylae C) was om die 

in die Noordkaap te bepaal 

jare ond~rvinding; hoogste 



kwalifikasie ; grootte en tipe van s kool t e bepaal (vgl. 

Tabel 4 . 2 ) 

Tabel. 4. 2 

l. OUderdoa 31 tot 35 4 8,3\ 

jaar 

36 tot 40 8 16 ,7\ 

jaar 

41 tot 4 5 14 29,2\ 

ju.r 

46 en ouer 22 45,8' 

48 100 ' 

2 . <>nd$rvinci- 0 tot 3 j aar 10 20,8\ 

ing 

4 tot 6 )aa%' 13 2 7,1\ 

7 tot 10 jaar 11 22,9\ 

11 en meer 14 29,2\ 

jare 

49 100 " 
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3. Kwalifikasie Onderwysdiplo 14 29,2 % 

-ma 

Graad en di- 13 27,1 % 

ploma 

B.Ed 9 18,8 % 

Honneursgraad 3 6,3 % 

Meestersgraad 4 8,3 % 

Doktorsgraad 1 2,0 % 

Ander kwali- 4 8,3 % 

fikasie 

48 100 % 

4. 
Aantal lear- 0 tot 50 2 4,3% 

linge 

51 tot 100 7 14,9% 

101 tot 200 5 10,6% 

201 tot 300 4 8,5% 

301 tot 400 13 27,7% 

401 tot 500 4 8,5% 

500 tot 600 2 4,3% 

601 tot 700 1 2,1% 

701 tot 800 3 6,3% 

801 tot 900 6 12,8% 

47 100% 
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5. Sltoo~t.i.pe Gamengde skoal 45 93,7% 

Seunskool 1 2,1% 

Mei.si.eskool 1 2,1% 

Tegniese skoal 1 2,1% 

48 100% 

• Vraaq 1: Ouderdom van skoo~hoofde. 

Uit Tabel 4.2 blyk dit dat laerskoolhoofde in die 

Noordkaap oor die algemeen j onger is as 4 5 j aar (54, 2%) . 

Sowat 45,8% van die skoolhoofde is ouer as 46 jaar. 

• Vraaq 2: Tota~e jare ondervindinq as skoo~hoof. 

Tabel 4.2 toon dat die meeste skoolhoofde 11 jaar en meer 

(29,2%) ondervinding het. Sowat 27,1% van die skoolhoofde 

het tussen 4 en 6 jaar ondervinding terwyl sowat 22,9% 

tussen 7 en 10 jaar ondervinding en 20,8% van die skool

hoofde tussen 0 en 3 jaar ondervinding het. 

• Vraaq 3 Hooqste kwa~ifikasie 

Uit die response op Vraag 3 blyk dit dat sowat 29,2% van 

die skoolhoofde slegs gediplomeerd is en dat sowat 70,8% 

oor 'n graad en diploma beskik. 
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• Vraaq 4 Aanta~ ~eer~inqe in die skoo~ 

Die respons op Vraag 4 toon dat die gemiddelde grootte van 

laerskole in die Noordkaap tussen 300 en 400 leerlinge 

(27,7%) op die rol het. 

Daar is sowat 38,3% skole wat minder as 300 leerlinge het 

en 34,0% wat meer as 400 leerlinge op die rol het. 

• Vraaq 5 Skoo~tipe 

Uit die response op Vraag 5 blyk dit dat die meeste 

laerskole (93,7%) in die Noordkaap gemengde seun- en 

meisieskole is. 

Profie~ van die studiapopu~asie 

Die oorgrote meerderheid laerskoolhoofde in die Noordkaap 

kan geklassifiseer word as 45 jaar en jonger; het reeds 1 n 

aantal jare ondervinding as skoolhoof; is in besit van 1 n 

graad en 1 n diploma en 1 n nagraadse kwalifikasie, bestuur 

skole wat ongeveer 300 en meer leerlinge op die rol het en 

hoofsaaklik gemengde seun- en dogterskole is. 

4.3.3 Be~anqrikheid van faktore wat die werkstevre

denheid van die skoo~hoof be1nv~oed 

Afdeling C is in Tabel 4.3 onderverdeel wat die rangordes 

van die belangrikheid van die faktore wat die werks

tevredenheid van die laerskoolhoof in die Noordkaap be

invloed, aandui. 

Die doel van hierdie vrae is om vas te stel hoe belangrik 

hierdie faktore vir die skoolhoof is en in hoe 'n mate sy 
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werksbevrediging deur hierdie faktore beinvloed word. Uit 

Tabel 4. 3 blyk di t dat daar 'n korrelasie bestaan tussen 

die belangrikheid wat die skoolhoof aan hierdie faktore 

heg en die mate van bevrediging wat hy ten opsigte van 

hierdie faktore ervaar. 

In Tabel 4.3 is die faktore in volgorde van belangrikheid 

geplaas, naarnlik (3,875) wat as die belangrikste faktor en 

(1,750) wat van min belang geevalueer is. Die gerniddeldes 

word uit 'n skaal van vier (4) gegee aangesien daar van 'n 

vierpuntskaal gebruik gernaak is. 

Die syfer in die kolorn, onder die opskrif Vraag, verwys na 

die vraagnornrner van die faktor op die vraelys ten opsigte 

van die werksbevrediging van die skoolhoof. · 

Uit Tabel 4.3 blyk dit dat die behoefte aan gesonde 

verhoudinge met leerlinge as baie belangrik (Vraag 10; 

3. 87 5) en om gesonde verhoudinge met ouers te handhaaf 

(vraag 9; 3.812) as tweede baie belangrike faktor deur al 

die respondente geag word. 

Ander faktore wat as belangrik tot baie be1angrik deur die 

respondente beskou word, is gesonde verhouding met 

ondergeskiktes (Vraag 7; 3.729) en gesonde verhouding met 

rnedeskoolhoofde (Vraag 8; 3.780). Dit is opvallend dat 

bogenoernde faktore hoofsaaklik sentreer om verhoudinge 

wat daarop dui dat die skoolhoof gesonde verhoudinge met 

1eer1inge, ondergeskiktes, rnedeskoolhoofde en ouers haag 

op prys stel en hierdie navorsing stern ooreen met 

Esterhuizen (1989), Hillebrand, (1989) en Du Toit (1994) 

se bevingdinge. Daar kan aanvaar word dat die skoolhoof 
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werkstevredenheid sal ervaar indien gesonde verhoudinge in 

die werksituasie gehandhaaf word. 

'n Tweede saak is die kommunikasie tussen die skoolhoof en 

die Departement wat as belangrik tot baie belangrik geag 

is. Dit is faktore soos die spoedige verkryging van 

belangrike posstukke (Vraag 26; 3.750), die spoedige 

terugvoering deur die amptenary van die Departement (Vraag 

27; 3. 750), aangesien hierdie kommunikasie die effektiewe 

werking van die skool in die geheel be:invloed en swak 

kommunikasie tot werksontevredenheid by die skoolhoof kan 

lei (vgl.3.3.8). 

Tabel. 4.3 

Die belanqrikheid van die faktore wat die akool.hoof 

ae werkatevredenheid be1nvl.oed 

( Faktore in volgorde van baie belangrik tot minder be

langrik) 

1 10 G..ODde~-tl .. d~ 

2 g 
~-- .... ~-t--

3 26 B,poedige ... ~ 'r&D .be.J.aAsFtk• ,..,.~ 

3 27 B,poed.tsr- ~jAg cleaZ" &IIIPe:-&&7 'r&D <11• 

Dlo,parC:-C: 

4 7 Gtlaoade 'rerb~ -c: Ollde.J:9-J:LtC:.S 

s 8 ~-- .....a:houcUAQW -c: J:olleoa-
(a.de•J:oolboo~O.J 
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3.875 

3.812 

3 .751 

3.751 

3.729 

3.708 



5 28 

6 21 

6 50 

7 25 

8 43 

32 

4 6 

10 38 

11 22 

12 5 

12 1!1 

12 24 

12 30 

12 31 

12 51 

13 1 

.... k ikhaarlleid ....., lllilptai:l&z:y l1:r ~

tel• tele.t'ODe 

a. qp .butu=-~a.lr: •a loeter ~--ku.lt:aur by 

l!i-l.t.ap t! ~· 
v~ nt ~ -t cUe ...... ADder 

-rerv-.t.r.t.bere ~.t'-•i- -~ 

~lAg 00&' pedl\hlr"Mde Q.te (detu bY. 

...a1- ,_.._1) 

Qa Ua ' II ~ui,rll~ wuob~t&lg U 

~---

Gel-C:IIei4 ,. gwae1d by dU -g--.tq 
.u~ te .t.. (bY. ~~·- ai>Uue 
~-~) 

a. ..,. .butuur-~a.t: ·~ beeer ~bltua&" 

by~t:ehNk 

Die be•tttbP&daetcf ...... ' 11 eJ.e, Hi'!"lt• 
.t ... toar 

Die o-1-e.lleJ.cf,. ~ ··l.i~ ia q 
,. - iXt 

-~ t::,.t- ~ Al'r· ~ .. " '"r"'-
,_..--.~) . . 
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3.708 

3.681 

3.681 

3.666 

3.659 

3.645 

3.645 

3.64 5 

3.604 

3.574 

3.562 

3.562 

3.562 

3.562 

3 . 562 

3.562 

3.541 



13 39 a.Yred1g.t.ag uc: dio .tDliOCid ; a.a d.U ~.t .. ~ 3 . 541 

13 47 Qa ~oev-- ~tg te ~~ c:.o. •· belo1d, 3.5U 

btpl~, - J>rO•.a&na RIC: Ll ~ 

l>d.aYloed 

u 29 Qa oHelt~:W~ .ut d1•- C1C1C -., J:.t.ag te 3 . 531 

~at-

15 18 Dto Jla.at:u-.t.ag ,.,. ~~ pu---.1 3 . 489 

16 37 Dt• gal-tf.ta1d - •t• -J~ .1. ... . .. weazdu 3 . nG 

to ~ug 

17 2 Die srai-t:Ja.U .,_u ~uw; lteit- -=ariag 3 . 458 

Ut11-k~ 

17 13 DU~theU- ~ c:..-u ... - 3 . 458 

18 40 ~ a1,- die ~ilcjlicf ri~ ..-,t- 3.437 

liMe ~ ol ,pzojelt~ :. c:lh 

18 49 Ge.l-tu.f.d - o.a:wu- - 1'1 lOZW~o aUJ ~r 3.437 

.,.,.. - te .~. 

19 17 lito .bak11rbea,.....f.d _,.,. laa,l,p .a-ug ,.,. 3 . 416 

~ WOMI7 ~ ~at-.tc:i .. .,. .. 
20 45 Ge.l-c.baid d.r kz'Mt.tritoi :til u--* 3.395 

21 14 DU ~-~d- oto 1•-~'"'!dag- 3 . 375 

....rdu utt te .&eel 

21 16 ~--~·,~~ '"""-'• ~ 3 . 375 

UtiJ-.d~ 

21 33 a-.t~oid .....i 'D :t•~ !-':11• 3 . 375 

22 15 O.••e-~deuru .t:.tktNer.t:• 3 . 354 

te -.1 

23 34 -D£• beutJrbeerhel.d YAA -c:j ~-. ~•l.oa6lo 3.312 

.lulatoo-=-!>el• 

24 42 a. aNI die YaRAtwoozdol.tklr d t:. dn rir 3 . 276 

... ~t.tr• opdl:agte ol ,p&'Oj,rc:o 
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13 39 a.Yred1g.t.ag uc: dio .tDliOCid ; a.a d.U ~.t .. ~ 3 . 541 

13 47 Qa ~oev-- ~tg te ~~ c:.o. •· belo1d, 3.5U 

btpl~, - J>rO•.a&na RIC: Ll ~ 

l>d.aYloed 

u 29 Qa oHelt~:W~ .ut d1•- C1C1C -., J:.t.ag te 3 . 531 

~at-

15 18 Dto Jla.at:u-.t.ag ,.,. ~~ pu---.1 3 . 489 

16 37 Dt• gal-tf.ta1d - •t• -J~ .1. ... . .. weazdu 3 . nG 

to ~ug 

17 2 Die srai-t:Ja.U .,_u ~uw; lteit- -=ariag 3 . 458 

Ut11-k~ 

17 13 DU~theU- ~ c:..-u ... - 3 . 458 

18 40 ~ a1,- die ~ilcjlicf ri~ ..-,t- 3.437 

liMe ~ ol ,pzojelt~ :. c:lh 

18 49 Ge.l-tu.f.d - o.a:wu- - 1'1 lOZW~o aUJ ~r 3.437 

.,.,.. - te .~. 

19 17 lito .bak11rbea,.....f.d _,.,. laa,l,p .a-ug ,.,. 3 . 416 

~ WOMI7 ~ ~at-.tc:i .. .,. .. 
20 45 Ge.l-c.baid d.r kz'Mt.tritoi :til u--* 3.395 

21 14 DU ~-~d- oto 1•-~'"'!dag- 3 . 375 

....rdu utt te .&eel 

21 16 ~--~·,~~ '"""-'• ~ 3 . 375 

UtiJ-.d~ 

21 33 a-.t~oid .....i 'D :t•~ !-':11• 3 . 375 

22 15 O.••e-~deuru .t:.tktNer.t:• 3 . 354 

te -.1 

23 34 -D£• beutJrbeerhel.d YAA -c:j ~-. ~•l.oa6lo 3.312 

.lulatoo-=-!>el• 

24 42 a. aNI die YaRAtwoozdol.tklr d t:. dn rir 3 . 276 

... ~t.tr• opdl:agte ol ,p&'Oj,rc:o 
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24 44 Jleltoe.f'te ·-~ lUI !~ ~te 3.276 

25 41 lleb-t't. .... F<>~-·~· ~ lu- 1a .u. 3.251 

~kap 

26 35 Beakt~.lae£4 YaA ~.u-.--~ - .U• .taae- 3.187 

~LUk te U.f: .flulb;(CI! r" 
27 6 'A 'Duidel.LJI: ~ J.:.tsr-taat: T.:l.r -alL 3.125 

28 12 Clll aorg ta efta dat d:.ta ..,Jtu.u bel..:.tcf YaA 3.104 

dJe~f:iD<: ~· afcool. ~ 
,.. word 

211 48 ~daUt ~ ,pll~ taaf: 3.083 

30 3 OM~ ~ -"•t~~g.t- .. i .bT d:ta 3.021 

~t: 

31 11 ~-~-t:·4~ 2.1157 

32 23 Oab.Ul:.tke ~ :tD WN".Ii: er-r~~ 2.804 

33 36 ~.t~ua=u~ ... ut.Ua ~~ 2.251 

34 20 Pie t~a.U.g Tall ~·~ ra a.ll:a.te 2.063 

35 52 Po.l.t~ah ~dear dt• ._.tv-er 1.751 

Faktore wat ook as belangrik tot baie belangrik deur die 

respondente geag is en wat in die skoolhoof self en in be-

stuursvlak gesetel is (vgl.3.2), is onder meer 

terugvoering oor gedelegeerde take deur ondergeskiktes 

(Vraag 4; 3.645), om op bestuurs;vlak 'n beter 

onderrigkultuur by onderwysers te kweek (Vraag 24; 3.562) 

en om 'n beter leerkul tuur by leer linge te kweek (Vraag 

25; 3.666). Hierdie faktore kan as belangrik beskou word 

as gevolg van die verlaging in die le·erkultuur in die 

skoolopset met gepaardgaande afn.ame van die 

werksmotivering en onderrigkultuur by die onderwysers 
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(vgl. 3.2.8). Dit is ook faktore wat direk gekoppel kan 

word aan die bestuurstyl van die skoolhoof (vgl.3.2.5). 

Aanpasbare salarisskaal ten opsigte van kwalifikasies 

(Vraag 50; 3.680), vergoeding wat goed vergelyk met ander 

vergelykbare professies (Vraag 43; 3. 659), die behoefte 

aan professionele status in die gemeenskap (Vraag 41; 

3.250) en die behoefte aan bevordering na hoer paste 

(Vraag 44; 3.276) is ook faktore wat as belangrik tot baie 

belangrik deur die respondente aangedui is. 

Die belangrikheid van hierdie faktore is daarin gelee dat 

dit die lewenspeil en die status van die skoolhoof direk 

beinvloed en dat hy 'n behoefte daaraan het om profes

sioneel te groei wat weer manifesteer in hoer vergoeding 

en hoer status (vgl. 3.4.1 en 3.4.2). 

Faktore wat werkstevredenheid van die skoolhoof beinvloed, 

soos regstellende aksie (Vraag 20; 2 .063), politieke 

inmenging deur die werkgewer (Vraag 52; 1. 750) en 

politieke druk vanuit die gemeenskap (Vraag 36; 2 .250) is 

van min tot geen belang deur die respondente geag. Dit is 

opvallend dat die politieke situasie met gepaardgaande 

regstellende aksie nie as wesenlike faktore deur die 

respondente geidentifiseer is nie. 

4.3.4 Faktore wat werksbevrediqinq in vo1qorde van 

bevrediqinq be1nv1oed. 

In Tabel 4. 4 is die 

skoolhoof beinvloed, 

geplaas, byvoorbeeld 

faktore wat die bevrediging van die 

in die volgorde van bevrediging 

(3. 625) as die wat baie bevredig is, 
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en (1.479) die wat geen bevrediging inhou nie(vg1. by1ae A). 

Vir die doe1 van hierdie navorsing is s1egs enke1e faktore 

wat baie bevredig is, en ook enkele faktore wat min of geen 

bevrediging toon nie, bespreek. 

Volgens die gemiddelde skaalwaarde wat die respondente aan 

die faktore toegeken het, is geen faktor as baie bevredig en 

geen faktor as glad nie bevredig geevalueer nie. Die mate 

van bevrediging is weer eens uit 'n skaal van vier aangedui. 

Die mate van bevrediging wissel van baie bevredig tot geen 

bevrediging. 

Die faktor wat baie bevredig is, naamlik die beskikbaarheid 

van 'n faksmasjien (vraag 32; 3.625). Hierdie hoe 

bevrediging dui daarop dat die skoolhoof oor voldoende 

fisiese fasiliteite beskik wat sy werkstevredenheid positief 

beinvloed (vgl. 3.3.2). Die faktor wat as laag bevredigend 

geag is, is die spoedige terugvoering deur amptenary van die 

departement (vraag 27; 1.479). Hierdie lae bevrediging dui 

op die ondoeltreffende kommunikasie tussen die skool en die 

Departement ( vgl. 3. 3. 8) . 

Faktore wat as bevredig tot baie bevredig geevalueer is, is 

faktore soos gesonde verhoudinge met leerlinge (vraag 10; 

3.583), ouers (vraag 9; 3.375), die beskikbaarheid van eie 

private kantoor (vraag 30; 3. 416), die beskikbaarheid van 

se kretar iele dienste ( vraag 31; 3. 312) en om self verant

woordelikheid te dra vir spesifieke opdragte of projekte 

(vraag 40; 3.333) Hierdie faktore stem ooreen ... 
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met vorige navorsing van Xaba (1996) (vgl. 3.3.1.3). Die 

hoe mate van bevrediging dui daarop dat die meeste 

skoolhoofde oor genoegsame fisiese fasali tei te beskik en 

dat daar 'n groot mate van verantwoordelikheid by die 

skoolhoofde teenwoordig is. Die skoolhoof aanvaar ook baie 

van die verantwoordelikhede vir spesifieke opdragte en 

projekte wat op sy verantwoordelikheidsbesef en belang

stelling in die skool se werksaamhede dui(vgl.3.3.10). 

Hierdie faktor kan ook in 'n mate dui op die skoolhoof se 

onvermoe of onbereidwilligheid om take te delegeer (vgl. 

3.2 0 7) 0 

Tabel. 4 . 4 

Die bev~edi9in9 van die fakto~e vat die werkstevredanheid 

van die ekoo1boor be1nv1oed. 

(Volgorde van baie bevrediging tot min bevrediging) 

2 10 

3 30 

4 

5 40 

6 31 

7 51 

8 38 

n:te .beai!'!"• ..... U . ,.... eLla, F.i-q 

~"'-

~ ,_.~· ~(:· ~ . . . ~ . ~ · . 
c-. .NJ.i tiD ~noro'CII'hU.et'd YU 
.,...Ulu• ~ o~ ..-.1~ ~ ctz. 
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3.583 

3. 416 

3 .37 5 

3.33 3 

3.31 2 

3.271 

3.251 



:.t'" . ~- .. - .. 
!I 1 ~. p.teeatlle:tcf - ~- ~·Uialr .. _... 3.208 

~ .LA u WU"k~ ~- Mil "II ..tOE' 

per--1) 

~ 
, ~· ~ . . . ... ;. "!~ !I 7 "=':ou,w ~-· ... ,..,w~ 3.208 

. ~· . ' ~;;' '-.. 
10 14 

· : • ; IC ·'?/ ". . ' 
at." we~-tldd a a. 'l~ebel!t-'ag !'II 

·, 
3.16 6 

wa&rdea u.tf: tr l..t' 
'• ' ... 

11 33 
,. . 

... ltitbel!dl~d- •iat~~JU. 3.145 

12 4 ~:tao ·~ pdal .... ~- (diU 3.125 

~- ~~, P.r~~~~~~ ::::. 
l3 1 3 ~ ~~~· ... ~ ~-,~~ .. itr- .t.t'. r· 3.083 

. - . Fj• . ~· ~:;;;: • .. 
~........ . . ·., '~~ : ~:.~ ·~ . . . 

' . '".: .. . ... 
~ 3.063 14 34 ~ ~~~@~~~--~~~. 

~-.Joe •t= ~~~- ' ·, ' 
15 45 Gal.~"""~ "" ;...-~,!i;(~e' ~ a ~ 3.041 

' .. ,'. :..:~- '" . 
16 5 ~tuid'' . ~jf~~ ~., . 3.021 

• . - ... -.. ,, . : f' ;~ . , 
-~~ ...... fllf.~.'#t :~~ ,..~:... .. . . 
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2.833 

2 . 771 

2.72$1 

2.687 

2.562 

2.541 

2.531 

2.511 

2.458 

2.416 

2.416 

2 . 354 

2.2251 

2.201 

2.171 

2.131 

2.127 
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40 20 
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Faktore wat opvallend min bevredig is, is die soos beskik

baarheid van hoer gesag tydens krisissituasies (Vraag 17; 

1.937) wat daarop dui dat daar 'n behoefte is aan hulp 

tydens moeilike situasies (vgl. 3.3.8). 

Faktore soos spoedige terugvoering deur amptenary van die 

Oepartement (Vraag 27; 1.479), beskikbaarheid van departe

mentele amptenare by departementele telefone (Vraag 28; 

1.583) en spoedige verkryging van belangrike posstukke 
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2.063 

1. !156 

1. !137 

l. !134 

1. !113 

1. 812 

1.808 

1.787 

1.61,17 

1.583 

1.501 

1.47!1 



(Vraag 26; 1 .687) .1s ekst.erne fa kt.ore waaroor die 

skoolhoof geen beheer het nie 

ontevredenheld lei (vgl.3.3.8). 

en wat t.Ot. groot 

Die fakt.ore soos deelname 

die departement (Vraag 3; 

aan strategiese beplanning 

1 .500) en die geleentheid 

by 

om 

voorstelle aan hoer gesag voor te li! (Vraag 4 9; 1. 812), 

dui op die groot. behoeft.e wat. die skoolhoof het om meer 

betrokke te raak by die beplanning van werk wat hom direk 

aangaan en sy werksomgewing beinvloed (vgl. 3.3.11). 

Vergoed1ng wat geed vergelyk ten opsigte van ander verge

lykbare professies (Vraag 43; 1.808) en 'n aanpasbare 

salarisskaal ten opsigt.e van kwalifikasies en ondervinding 

(Vraag SO; 1 . 787) dul. daarop dat die skoolhoof meen dat 

iodien hy homself hoer kwalifiseer hy 'n groter salaris 

behoort r::e kry ( vgl. 3. 4. 1) . Hierdie faktore du1 ook op 

d1e behoefte om 'n sekere lewenspeil te bereik en te 

handhaaf asook op die verhoogde st.atus wat. daarmee gepaard 

gaan. Die skoolhoof wil voel dat. dit waarvoor by betaal 

word, geed vergelyk met dit wat ander persone betaal word 

vir soortgelyke dienste gelewer (vgl. 3.4 .1. 2). 

faktore soos polit1eke inmenglng (Vraag 52; 

t.oepassing van regstellende aksie (Vraag 20; 

beskou word as bepaalde maatre~ls om politieke 

1 .913 ) en 

1.934) kan 

sienswyses 

van d1e heersende politieke party deur Le veer. Hierdie 

maatreels kan tot magsvergrype en strukturele geweld lei 

(Viljoen, 1994) 
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4 . 3 . 5 Die diskrepansie tussen d1e belangrikheid en die 

bevrediqing van hierdie faktore 

Tabel 4. 5 toon die diskrepansie tussen die be1angrikhe.td 

van 'n faktor en die mate van bevredig1.ng van daardie 

faktor: a an. Die waardes is verkry deur die syfer wat die 

respondent: in Kolom A omkring het , van die ooreenstemmend.e 

syfer in Kolom B a! te trek. ' n Positiewe verskll dui op 

die rna te van bevrediging, terwyl 'n negatiewe verskLl op 

die mate van onbevredig~ng van die spesifieke faktor du1. 

Die faktore is volgens die grootste tot die kleinste 

d.tskrepansie (mate van onbevredig.tng) 

Tabel 4. 5 kan afgelei word dat al die 

gerangskik. Olt: 

f:lktore , behalwe 

een, 'n negatiewe diskrepansie toon . Die mate van 

bevrediging wat ten opsigte van al die falctore ervaar 

word , is dus minder 

daaraan geheg word, 

as die mate 

behalwe een 

van belangrikheid 

faktor, naamllk 

wat 

die 

politieke inmenging deur die werkgewer (Vraag 52; +0.136}. 

Vu: die doel van hier:die studie is slegs enl<ele faktore 

wat die grootste en enkele faktore wat d.1e kleins~e 

diskrepansie toon, bespreek . 

Die faktore wat die grootste diskrepansie toon, waarvan 

die bevrediging l~er is as die mate van belangrikheid ten 

opsigte van die faktore , kan in drie kat:egorie ingedeel 

word. 

Die faktore Wat. J.n d1e eerst.e kategorie val, is die wat 

ekstern van aard is en direk op d1e kommunikasie tussen 

die Onderwysdepartement en die skool riui , byvoorbeeld , die 

spoedige terugvoering deur die amptenacy van die Onderwys-
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departement (Vraag 27; -2. 270), spoedige verkryging van 

belangrike posstukke (Vraag 26; - 2.062), die beskik

baarhe i d van hulp tydens krisissituasies (Vraag 17; 

1 .479 ) en die beskikbaarheid van amptenare by departe

rnentelc telcfone (Vraag 2B; -2.125 ) . 

Eierdie aspekte dui op die ontoereikendheid van die 

amptenary van die betrokke Onderwysdepartement ten opsigte 

van die komrnunikasie t ussen d ie Departement e n die skool . 

Hierdie faktore dra direk by tot die skoolhoof se 

frust rasie, wat weer sy werkstevredenheid direk beinvl oed 

(vgl. 3.3.9). 

Tabel 4 .5 

Die diskrepansie tussen die belangrikheid en die 

bevrediging van hierdie faktore. 

(Volgorde van grootste tot kleins te disrepansi e) 

RANGORDB VIUU\G 

1 27 

2 28 

3 26 

4 so 

5 43 
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-2.271 

-2.125 

-2.062 

-1.893 

- 1.851 



r; 21 - 1.631 

7 49 -1 . 625 

8 3 -1 . 521 

9 17 -1 . 479 

10 2!1 -1.404 

te~~ 

11 44 -1.326 

12 47 -1.125 

13 18 -1.106 

14 22 -0.!178 

15 35 - 0.958 

16 4 6 

17 16 -0.1116 

18 lSI -0.833 

H 11 -o . 111 

20 41 -0 . 765 

21 8 - 0. 751 

22 42 - 0.744 

23 24 -0. 72$1 



25 

25 23 

26 48 

27 39 

28 37 

29 2 - 0 . 583 

30 12 -0.562 

3l 5 

32 4 -0.525 

33 7 -0. 521 

34 9 -0 . 437 

35 13 - 0 . 3'75 

36 6 -0 . 354 

37 15 - 0 .351 

38 38 -0 . 349 

39 45 -0.345 

1 28 



40 1 

41 10 

<&2 51 

u 34 

.. 31 

45 33 

46 u 

47 20 

48 30 

·~ 40 

so 36 

51 32 

52 

Faktore wat 1n die tweede kategorie val, is byvoorbeeld 

die geleentheid om opinies en voorstelle aan ho~r gesag 

voor te 11! (Vraag 49; -1. 625), deelname aan strategiese 

beplannlng by die Onderwysdepartement (Vraag 3; -1.520) en 

om effektief in die nuwe onderwysbedeling te funksioneer 

(Vraag 29; -1.40~). Hierdie faktore dui op hoe belangrik 

d1e skoolhoot dit: ag om dee! te he aan beplanning van 

aangeleenthede wat sy werk direk beYnvloed (vgl. 3.3.11). 
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-0.333 

-0.2P5 

-0.2P1 

-0.255 

-0. 251 

-0. 220 

-0. 208 

-0. 152 

-o.us 

- 0 . 104 

-0.068 

-o 021 

+0 . 136 J 



Faktore wat in die derde kategorie val, is die wat te make 

het met die vergoeding van die skoo1hoof. Hier is faktore 

soos aanpasbare sa1arisskaa1 ten opsigte van kwa1ifikasies 

en ondervinding (Vraag 50; -1.893), vergoeding wat goed 

verge1yk met die van ander verge1ykbare professies (Vraag 

43; -1. 851) en die be1ewing van werksekuriteit (Vraag 21; 

-1.630) van be1ang. Dit b1yk dat die be1angrikheid ten 

opsigte van hierdie faktore hoog geag word, maar dat die 

bevrediging daarvan nie goed is nie en dat daar ontevre

denheid bestaan oor beleidsaspekte wat die vergoeding van 

skoo1hoofde betref. Hierdie aspekte korre1eer met die 

studies van Hayes (1995), Engelbrecht (1996) en Xaba 

( 199 6) . 

Dit word dan algemeen aanvaar dat vergoeding in die 

openbare sektor nie verband hou met die vergoeding in die 

privaatsektor nie en dat dit 'n groat bron van frustrasie 

by die skoo1hoof is. Dit is dan oak die groot rede waarom 

sovee1 bekwame skoolhoofde die onderwysberoep ver1aat 

( vg 1. 3. 4 .1) . 

Die belewing van werksekuriteit is in die klimaat van reg

stellende aksie die groot rede waarom die skoolhoof so 'n 

hoe prernie op die belewing van werksekuriteit plaas. 

Hierdie faktore dui op die nuwe politieke situasie in die 

land en be1nvloed die skoolhoof in 'n mindere maar belang

rike mate. 

Faktore wat die k1einste diskrepansie tussen be1angrikheid 

en bevrediging toon kan in drie groepe gesorteer word. 
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In die eerste groep val faktore wat buite die skoolhoof se 

direkte werksomgewing gelee is en wat 'n indirekte invloed 

op die skoolhoof se werksaamhede het. 

Dit is faktore soos politieke inmenging deur die werkgewer 

(Vraag 52; +0.136), en politieke druk vanuit die 

gemeenskap (Vraag 36; -0.068). Hierdie faktore is nie vir 

die skoal-hoof van soveel belang nie, aangesien hy min of 

geen beheer oar die spesifieke faktore het nie. 

In die tweede groep val fisiese fasili tei te, byvoorbeeld 

die beskikbaarheid van fotostaatmasjiene (Vraag 32; 

0.020), faksmasjien (Vraag 33; -0.229), 'n eie, private 

kantoor (Vraag 30; -0.145), netjiese en funksionele 

kantoormeubels (Vraag 34; -0.255) en sekretariele dienste 

(Vraag 31; -0.250) wat van belang is. Hierdie klein 

diskrepansie bestaan aangesien dit alles faktore is wat 

die daaglikse werk van die skoolhoof vergemaklik, terwyl 

hy of oor die fasiliteite beskik of dit nie so belangrik 

ag dat dit 'n wesenlike verskil aan sy werkstevredenheid 

sal maak nie (vgl. 3.3.2}. 

In die derde groep val faktore wat in die skoolhoof self 

gesetel is, byvoorbeeld om self verantwoordelikheid te 

aanvaar vir spesifieke opdragte en projekte (Vraag 40; 

0.104) asook roepings- en pligsbesef (Vraag 51; -0.291). 

Daar is vasgestel dat hierdie faktore belangrik geag word, 

maar dat dit redelik goed by die skoolhoof bevredig is. 

Dit dui oak op die betrokkenheid by die skoolhoof in die 

daag-likse aktiwiteite van die skool(vgl.3.2.8}. 
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4 . 3 . 6 

4 . 3 . 6 . 1 

Gevolqtrekkinq 

Verqelykin'l t uaaen faktore -t die qrootate di.a

krepana:i.e . 

Vorige navorsing deur Est erhuizen (1 989) 1 Vander Westhui zen 

et al . (1992) 1 Du Toit (1994) en Engelbrecht (1996} ocr 

onder andere die werkstevredenheid van die onderwyser in die 

primere skool 1 die onderwyseres 1 die swart onderwyseres en 

die depa r tement shoof in die sekondere s kool, asook h i erd ie 

navorsing ocr die werkstevredenhei d van die l aerskoolhoof 1 

kan d i e behoeftes waar die grootste diskrepansie bestaan 

soos volg s aamgevat wor d (vgl Tabel 4.6}. 

Tabel 4 . 6 

Verqelyk:Lnq t u a aen faktore met die qrootate di.akre pansie 

Vergoedi ng . Kompeteren- . Aangename . Vergelyk- . Spoedige t e -
de vergoe- werksom- bare v er- r ug voering 

d i ng standi g- goeding deur Departe-
he de ment 

Bevorde - . Regverdige . Veiligheid . Werkseku - . Beskikbaarheid 
r ing eval uering in die ri~eit van amptenary 

vir merie- werksitu- by depa r temen-
t e toe ken - asie ee l e te l efone 
ning 

Professio- Re gverdige . Regverdige . Regverdi- . Spoedige ver-
ne l e sta- werkbela- evaluer i ng ge werk- krygi ng van 

tUS in die ding vi r merie- be la ding belangri kke 
gemeenskap teto e ke n- posstukke 

ning 
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* 

* 

Erkenning * Versoen- * Regverdige * Regver- * Aanpasbare 

vir goeie baarheid onderwys- dige salarisskaal 

werk gele- tussen die beleid evalu- t.o.v. kwali-

wer rol van asie vir fikasies en 

moeder en bevorde- ondervinding 

tuisteskep- ring 

per en on-

derwyseres 

Deelname * Billike * Regverdige * Terug- * Vergoeding wat 

a an be- werksure werksbela- veering goed vergelyk 

stuur ding met die van 

ander verge-

lykbare profes-

sies 

* Werksekuriteit 

* Geleentheid om 

opinies a an 

hoer gesag voor 

te le 

Gegrond op Maslow en Herzberg se teoriee, beteken dit dat 

die diskrepansie (bron van ontevredenheid) 'n klemver-

skuiwing ondergaan het namate navorsing oor hoer posvlakke 

gedoen is. 

Hierdie klemverskuiwing het plaasgevind vanaf meer intrin-

sieke behoeftes soos vergoeding, bevordering, erkenning, 

professionele status, regverdige evaluering en aangename 

werksomstandighede soos bevind deur Esterhuizen, Van der 

Westhuizen en Du Toit na meer ekstrinsieke higienebehoeftes 

soos werksekuriteit, beter kommunikasie tussen die skoolhoof 

en die Departement (insluitend, spoedige terugvoering en 

verkryging van belangrike posstukke van die Departement, 

beskikbaarheid van amptenary by departementele telefone, 

asook 'n behoefte aan beleidsinspraak en strategiese beplan

ning by die Departemen t) , soos bevind deur Engelbrecht en 

deur hierdie navorsing. 
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Die belangrikheid van hierdie bevinding is daarin gelee dat 

die tradisionele opvatting in onderwysgeledere bestaan dat 

werkstevredenheid alleenlik kan bestaan indien die intrin

sieke behoeftes bevredig word. 

4.3.6.2 Vergelyking van faktore met die kleinste diskre

pansie 

Politieke inmenging deur die werkgewer (Vraag 52, 0.136) is 

die faktor wat die kleinste diskrepansie toon. Dit dui 

daarop dat daar 'n groot drukgroep op owerheidsvlak is wat 

die beleid van die heersende politieke party tot op 

grondvlak wil deurvoer. 

Die behoeftes waar die kleinste diskrepansie bestaan, kan 

soos volg saamgevat word. 

Faktore waarby ook 'n klein diskrepansie bestaan, is gesen

treer om fisiese fasiliteite soos beskikbaarheid van 'n 

foto-staa tmasj ien (Vraag 32, -0.020) en faksmasj ien (Vraag 

33, -0.299) beskikbaarheid van 'n eie, private kantoor 

(Vraag 30, -0.145) en netjiese en funksionele kantoormeubels 

(Vraag 34, -0.255) . Di t kan dan oor die algemeen aanvaar 

word dat indien daar 'n klein diskrepansie ten opsigte van 

fisiese fasiliteite bestaan, daar normaalweg werkstevre

denheid aangaande hierdie aspekte ondervind word. 

Ander faktore waarby 'n klein diskrepansie bestaan, is die 

geleentheid om eie lewensbeskouing en waardes uit te leef 

(Vraag 14, -0.208) en om self verantwoordelikheid vir 

spesifieke opdragte of projekte te aanvaar (Vraag 40, 

0.104) . 
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Tabel 4 . 7 

Verg e lyking t uaaen faktore met d ie l aagate diak re panaie 

Werkseku- . Om te kan . Erkenning . Om ge- . Polit:ieke 
r i teit prest eer aan per.soon sagsdra- inmenging 

er te deu r die 

wees werkgewer 

Verhouding . Om onafhank- . ' n Stabiele . Buite- . Politieke 
met kolle- lik te werk per soon- kurri- druk vanuit 
gas like lewe kulere d i e gemeen-

aktiwi - skap 
tei t e 

Verhouding . Aanvaarding . Om opdragte . Geleent- . Besk.ikbaar-
me t die deur kolle - van gesags - heid om heid van 
hoof gas figure te dee l van 'n f aks-

aanvaar groep t e masjien 
wees 

Skool - . Buitemuurse . Verant woor- • Om self . Om self 
beleid akt iwiteite delikheid lei d i ng v e r antwoor-

te aanvaar te neem delikheid te 
vir spesi- dra vir 

fieke op- s pesifieke 
dragt e of opdragt e 
projekte 

Verhouding Gesag om op- . Aanvaarding . Nie- in- . Beskikbaar-
met l eer- drag a an vo l - deur kolle- menging- held van 
linge wassenes t e gas ing in eie kan-

gee out ono- t oo r 
me take 

Hieruit tan afgelei word dat die stoolhoof die geleentheid 

try om sy 1ewensbeskouing in sy wertsituasie uit te 1eef e n 

ook dat hy oor die algemeen betrokke is by die stool en sy 

aangeleenthede. 
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Uit hierdie navorsing kan afgelei word dat die laerskoolhoof 

ander faktore wat sy werkstevredenheid beinvloed, as 

belangrik beskou. Verder dui hierdie navorsing aan dat 

daar feitlik geen deurlopende gemeenskaplike faktore is wat 

die werkstevredenheid by die skoolhoof beinvloed nie. 

4.4 SAMEVATT:ING 

Al die faktore wat in die literatuurstudie geidentifiseer 

is, is in die empiriese studie deur die skoolhoofde 

oorwegend as belangrik tot baie belangrik geevalueer. 

Gesonde verhoudinge met onder meer leerlinge, ouers en 

ondergeskiktes is uitgewys as van die belangrikste faktore 

wat die werkstevredenheid van die skoolhoof direk beinvloed. 

Daarenteen is politieke druk vanuit die gemeenskap, 

politieke inmenging deur die werkgewer en die toepassing van 

regstellende aksie as die mins belangrike geevalueer. 

By die bevrediging van die faktore is die beskikbaarheid van 

'n fotostaatmasjien, gesonde verhoudinge met leerling en die 

beskikbaarheid van 'n eie kantoor as die mees bevredigde 

faktore uitgewy. Spoedige terugvoering deur amptenary, 

beskikbaarheid van amptenary by departementele telefone en 

die behoefte aan deelname aan strategiese beplanning by die 

Onderwysdepartement is egter as die mins bevredigde faktore 

aangedui. 

Die faktore wat die kleinste diskrepansie toon, is politieke 

inmenging deur die werkgewer en 

fotostaatmasjien, terwyl die 
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spoedige t erugvoering deur amptenary en die beskikbaarheid 

va n amptenary by depart ementele tel e fo ne voo rkom. 
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5 

SAMEVATTING, BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

5 . 1 SAMEVATTING 

In Hoofstuk 1 is die relevansie van die navorsing met 

betrekking tot die werksbevrediging van die skoolhoof van 'n 

primere skool bespreek. Na aanleiding van sekere probleem

vraagstukke wat na vore gekom het, is die drieledige doel van 

hierdie navorsing aangetoon, en is die verloop van die 

navorsing aangedui. 

In Hoofstuk 2 is die aard van werkstevredenheid bespreek. 

Uit die literatuurstudie oor die aard van werkstevredenheid 

blyk dit dat 

effektiwiteit 

werksbevrediging wat die skoolhoof ervaar, 

asook die van 

die 

die van sy werksomgewing 

personeel wat direk aan hom toevertrou is, beinvloed. Die 

werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar, word deur 'n 

aantal elemente beinvloed en sluit onder meer in die verband 

tussen werkstevredenheid en onderskeidelik werksmotivering, 

individuele verskille, beroepskeuse, bestuurswerk en posvlak, 

menslike hulpbronbestuur, personeelomset, produktiwiteit en 

prestasie, personeelontwikkeling, toewyding, lewensbevredi-

ging en stres, 

Gesien in die 

wat as geheel sy werkstevredenheid beinvloed. 

lig daarvan dat die skoolhoof 'n hoer pos 

beklee as die res van die personeel, kan daar verwag word dat 

hy 'n groter mate van werkstevredenheid sal ervaar. 

Werksmotivering en werkstevredenheid is onlosmaaklik aan 

mekaar verbind wat daarop dui dat 'n gemotiveerde skoolhoof 
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meer werkstevredenheid 

skoolhoof. 

sal ervaar as 'n ongemotiveerde 

In Hoostuk 3 is die faktore wat die werksbevrediging van die 

s koolhoof beinvloed, bespreek. raktore wat aanleiding tot 

die werkstevredenheid van die skoolhoof gee kan in drie 

kategoriee ingedeel word, naamlik faktore wat in die 

skoolhoof self gesetel is, faktore wat binne die 

werksituasie van die skoolhoof gelee is en faktore wat buite 

die werksituasie van die skoolhoof gelee is, ondermeer die 

behoefte om gesagsdraer te wees, te presteer en erkenning te 

kry vir die werk wat hy !ewer; die bereiking van gestelde 

persoonlike doelwitte, gesonde verhoudinge met hoer gesag, 

leerlinge, kollegas en ouers; asook om verantwoordelikheid 

vir sekere take en aspekte binne die werksituasie te aan

vaar. 

raktore wat die minste tot die 

skoolhoof bydra, soos gesien in 

werkstevredenheid van die 

die huidige onderwysbede-

ling, is faktore soos werksekuriteit, werksveiligheid, dis

sipline, kommunikasie, terugvoering en deelname aan beleids

aspekte by die Departement. Aangesien die meeste van hier

die faktore buite die werksituasie van die skoolhoof gelee 

is en direk gekoppel kan word aan die kommunikasie en die 

beleid van die Departement, is dit belangrik dat die Depar

tement die behoeftes van die skoolhoof in hierdie verband 

onder die loep moet neem. 

Hoofstuk 4 bespreek die navorsingsontwerp van die empiriese 

ondersoek. In hoofstuk 4 is die metode van data-insameling 

asook die data wat uit die vraelyste bekom is statisties 

ondersoek en geinterpreteer. 
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5. 2 BEVINDINGE 

5.2.1 Bevindinqe ten opsiqte van navorsinqsdoelwit 1 

Navorsingsdoelwit 1 (vgl. 1.3) was om uit die litera

van die skoolhoof tuurstudie die aard van werkstevredenheid 

van 'n primere skool te bepaal. 

is die volgende bevind: 

Vanuit die literatuurstudie 

* 

* 

* 

* 

* 

Motivering, intrinsiek sowel as ekstrinsiek, speel 'n 

rol in die skoolhoof se werksomgewing en lei tot die 

bevre-diging van higienebehoeftes by die skoolhoof. 

Hierdie behoeftes dui op die vermyding van 

onaangenaamhede in die werksituasie en die motiveerders 

dui op die behoefte om geestelik te kan ontwikkel (vg1. 

2. 2. 3). 

Werkstevredenheid wat die skoolhoof ervaar, kan beskou 

word as faktore wat die skoolhoof ten opsigte van sy 

beroepskeuse hoog ag en vervul kan word sodat die 

skoolhoof se persoonlike en professionele behoeftes 

deur sy beroepskeuse bevredig kan word (vgl. 2.5). 

Werkstevredenheid, bestuurswerk en posvlak van die 

skoolhoof behoort in ag geneem te word, en genoemde 

elemente is vir die skoolhoof belangrik om daardeur 

werkstevredenheid te ervaar (vgl. 2.6). 

Daar is 'n groot mate van personeelomset by skoolhoofde 

wa t nie werkstevredenheid ervaar nie ( vg1. 2. 8) . 

Werkstevredenheid by die skoolhoof word beinvloed deur 

die erkenning van prestasie gelewer en die gepaard

gaande produktiwiteit (vgl. 2.9). 

Die skoolhoof wat toegewyd is, staan 'n groter kans op 

werkstevredenheid, en 'n verband is tussen werkstevre

denheid en die uitset van arbeid word weerspieel in die 

werkverrigting van die skoolhoof. Die skoolhoof wat 
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gebalanseerd aandag aan sy beroep en sy persoonlike 

lewe skenk, sal grater werkstevredenheid ervaar (vgl. 

2 .11). 

Die skoolhoof sal grater werkstevredenheid ervaar 

indien sy hoerordebehoeftes, byvoorbee ld die behoefte 

aan lewensbevrediging, aandag geniet, en die geleent

heid vir professionele groei en ontwikkeling geskep 

word (vgl. 2.12). 

* Stres in die werksomgewing, veral administratiewe 

stres, is die grootste enkele faktor wat die werkste

vredenheid van die skoolhoof beinvloed (vgl. 2.13). 

5.2.2 Bevindinqe ten opsiqte van navorsinqsdoe1wit 2 

Met betrekking tot navorsingdoelwit 2 (vgl. 1.3), naamlik 

om uit die literatuur te bepaal watter faktore aanleiding 

tot werkstevredenheid/-ontevredenheid by die skoolhoof van 

'n primere skoal gee, is die volgende bevind: 

Faktore wat in die skoolhoof self gesetel is, soos die 

behoefte aan erkenning (vgl. 3.2.2), die behoefte om te 

presteer (vgl. 3.2.4), die betrokke bestuurstyl wat hy 

volg (vgl. 3.2.5), die bereiking van persoonlike doel

witte (vgl. 3.2.6) en sy werksbetrokkenheid (vgl. 

3. 2. 8) word as baie belangrik beskou ten einde 

werkstevredenheid te ervaar. 

* Faktore wat binne die werk self gelee is, soos die 

verhoudinge binne die skoal (vgl. 3. 3 .l), die fisiese 

werksomstandighede van die skoolhoof (vgl. 3. 3. 2) 1 

die aard en sinvolheid van die werk (vgl. 3.3.4), die 

kommunikasie in die skoal (vgl. 3.3.8), die mate van 

outonomie wat die skoolhoof ervaar (vgl. 3. 3. 9) en die 

organisasieklimaat wat in die skool heers (vgl. 
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* 

5.2.3 

3.3.12), is faktore wat vera1 by skoolhoofde in die 

Noordkaap werksontevredenheid veroorsaak. 

Faktore wat buite die werksituasie 

gelee is, soos loopbaanontwi kkeling 

verhouding tussen die skoal en die 

van die skoolhoof 

(vgl. 3.4.1), die 

gemeenskap (vgl. 

3.4.2) en die skoolhoof se ervaring van status deur die 

gemeenskap (vgl. 3.4.2.1) is faktore wat die 

werkstevredenheid van die skoolhoof indirek beinvloed. 

Bav~nd1nge ten ops~gte van navorsingsdoelw~t 3 

Navorsingsdoelwit 3 (vgl. 1. 3) was om empiries te bepaal 

watter faktore die werkstevredenheid van die skoolhoof 

beinvloed. Die volgende is bevind: 

5.2.3.1 Faktore wat in die skoolhoof self gesetel is 

* 

* 

Al die faktore wat in die skoolhoof self gesetel is, 

wat aanleiding tot werkstevredenheid gee word as 

belangrik tot baie belangrik geag. 

Die faktore wat as die belangrikste geag is, is 

roepings- en pligsbesef en die behoefte aan 'n geluk

kige persoonlike !ewe (vgl. 3.2.8). 

Daar is verder bevind dat ten opsigte van die 

bevrediging van hierdie faktore, daar geen van die 

faktore is wat min bevredig is nie. 

Die bevindinge ten opsigte van die hoogste diskrepansie 

dui daarop dat die volgende faktore as baie belangrik 

geag word, maar dat die bevrediging hiervan ontoe

reikend is. Dit is faktore soos die behoefte aan 

erkenning vir prestasie in die werksomgewing gelewer en 
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* 

om 1 n beter onderrigkul tuur by onderwysers te kweek 

(vgl. 3.2.2 en 3.2.5). 

Bevindinge oar faktore wat die laagste diskrepansie 

toon, is. onder meer roepings- en pligsbesef en die 

geleentheid om 'n eie lewensbeskouing uit te leef 

( vg 1. 3 . 2 . 8 ) . 

5.2.3.2 Faktore binne die werksituasie se1f qe1ee 

* 

* 

* 

* 

Faktore wat binne die werksituasie self gelee is wat 

die werkstevredenheid van die skoolhoof beinvloed en 

wat as baie belangrik deur die skoolhoof geag word, kom 

op die 

leerlinge, 

3. 3. 1) • 

volgende 

kollegas, 

neer: gesonde verhoudinge 

ondergeskiktes en ouers 

met 

(vgl. 

Ander faktore wat as baie belangrik beskou word en 

waarvan die diskrepansie die grootste is, is faktore 

soos die verkryging van belangrike posstukke, terug

voering van die Departement en die beskikbaarheid van 

amptenare by departementele telefone (vgl.3.3.8). 

Faktore waar 1 n hoe diskrepansie bestaan, is die soos 

die belewing van werksekuriteit, geleentheid vir deel

name aan strategiese beplanning by die Departement 

(vgl. 3.3.5). 

Bevindinge ten opsigte van faktore wat die kleinste 

diskrepansie toon, is onder meer die beskikbaarheid van 

1 n fotostaatmasjien en 1 n eie, private kantoor (vgl. 

3. 3. 2). 
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5.2.3.3 Faktore wat buite die werksituasie van die 

skoo~hoof qe~ea is 

* 

* 

* 

* 

Bevindinge ten opsigte van faktore wat buite die 

werksi tuasie van die skoolhoof gelee is. Hierdie 

bevindinge dui daarop dat faktore wat as die belang

rikste geag is, die is soos aanpasbare salarisskaal 

ten opsigte van ondervinding en kwalifikasies, sowel 

as die behoefte aan vergoeding wat goed vergelyk met 

ander vergelykbare professies (vgl. 3.4.1). 

Die faktor wat as die minste belangrik geag is, is 

die politieke inmenging deur die werkgewer (vgl. 

3. 4. 2.1) . 

Bevindinge ten opsigte van faktore wat bevredig tot 

baie bevredig is, dui daarop dat 'n faktor soos die 

status van die skoolhoof redelik hoog geag is (vgl. 

3.4.2.2). 

Faktore wat min bevredig is, is onder meer die wat 

gesentreer 

vinding en 

is om vergoeding ten opsigte 

kwalifikasies en vergoeding 

van onder

wat geed 

vergelyk met ander vergelykbare professies. Hierdie 

faktore het ook die hoogste diskrepansie opgelewer, 

met die uitsondering van die behoefte aan hoer poste 

(vgl. 3.4.1). 

Bevindinge ten opsigte van faktore wat die kleinste 

diskrepansie toon, is die faktor politieke druk 

vanuit die gemeenskap (vgl. 3.4.2.1) wat as die 

mins belangrikste geag word. 
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5.3 AANBEVELINGS 

5.3.1 Aanbeveling 1 

Meer erkenning moet aan die skoolhoof gegee word vir doel

witbereiking en prestasie in die werksomgewing gelewer. 

Motivering 

Daar bestaan 'n diskrepansie in die mate van belangrikheid 

en bevrediging wat die skoolhoof ten opsigte van hierdie 

faktor ervaar. Alhoewel die skoolhoof hierdie faktore as 

baie belangrik beskou, voldoen dit nie aan die verwagtinge 

wat hy vir die bevrediging van sy behoeftes koester nie. 

Die skoolhoof funksioneer as hoof van die organisasie en 

daarom is dit belangrik dat hy erkenning vir die 

prestasies ten opsigte van doelwitbereiking behoort te 

kry. Hierdie erkenning kan gegee word deur middel van 

terugvoering deur die Departement aan hom. Die skoolhoof 

behoort toegelaat te word om meer outonoom, met grater 

gesag en verantwoordelikheid sy gestelde doelwitte te kan 

bereik. 

5.3.2 Aanbeveling 2 

Die kommunikasielyn tussen die skoal en die Departement 

moet verbeter word. 

Motivering 

Die spoedige terugvoering deur die Departement en die be

skikbaarheid van amptenary by die Departement kan die 

werks-tevredenheid van die skoolhoof be1nvloed. 
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Kommunikasie tussen die Departement en die skool is die 

voedingsaar vir inligting. Indien die kommunikasie swak 

is, beinvloed dit die effektiewe werking van die skool en 

sy werksaamhede. 

5.3.3 Aa.nbeve1inq 3 

Die onderwysdepartement 

hoofde die geleentheid 

moet 

bied 

a an soveel moontlike skool-

om opinies te 

lug, sowel as om 'n aandeel 

beplanning van die Departement. 

voorstelle en 

te he in die strategiese 

Motiverinq 

Deelname aan beleid en strategiese beplanning by die 

Departement hou vir die skoolhoof werksbetrokkenheid in 

wat 'n direkte invloed op sy werkstevredenheid het. 

Hierdeur het die skoolhoof die geleentheid om groter 

inspraak te he in sake wa t sy werksomgewing beinvloed en 

kan hy ervaar dat hy deel uitmaak van die geheelsisteem en 

dat sy behoeftes genoegsame aandag ontvang. 

5.3.4 Aanbeve1inq 4 

Dit is essensieel dat 'n daadwerklike plan van aksie 

daargestel moet word om die 

gee deur die professionele 

erken. 

Motiverinq 

onderwys 'n hoer profiel 

status van die skoolhoof 

te 

te 

Die status van die skoolhoof is een van die faktore wat 

die mins te bevredig word. Die status in die oe van die 
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leerlinge en die gerneenskap hang grootliks af van die 

belangrikheid wat die staat aan onderwys toeken. Dit is 

noodsaaklik dat die skoolhoof en onderwysers hul aansien 

in die gerneenskap rnoet herwin, aangesien dit kritiek is 

vir die opvoeding van die jeug. 

5.4 SLOT 

Skoolhoofde ervaar rneer werkstevredenheid as wat 

aanvanklik gerneen is, veral as vergelykings getref word 

met die na-vorsing van Esterhuizen (1989), Van der 

Westhuizen et al. (1992), Du Toit (1994) en Engelbrecht 

(1996) ten opsigte van die onderwyser in die prirnere 

skoal, die onderwyseres, die swart onderwyseres en die 

departernentshoof in die sekondere skoal. So kan daar 

afgelei word dat 'n klernverskuiwing plaasvind algaande 

daar navorsing gedoen is oor hoer posvlakke en hierdie 

verskuiwing sluit aan by die Herzbergteorie. Hoewel die 

rneeste faktore by die skoolhoofde bevredig word, is daar 

enkele faktore wat nie genoegsaarn bevredig word nie. 
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BYLAE A 

VRAELYS OOR DIE WERKS7'EV.REDENHEID VAN DIE .LAERSKOOL
HOOF IN DIE NOORDKAAP 

AFDELING A: BIOGRAFIESE GEGEWENS 

omkring assQbliaf dia syfQr van u kausa 

Vraelys nomm.er: 

l. OUdsrdam 

jonger as 30 jaar 1 

31 tot 35 jaar 2 

36 tot 40 jaar 3 

41 tot 45 jaar 4 

46 jaar en ouer 5 

2. Totale jare ondervi~ng as skoolhoo£ 

0 tot 3 jaar 1 

4 tot 6 jaar 2 

7 tot 10 jaar 3 

11 ja.ar en meer 4 

!59 



3. U hoogste kwalifikasie 

Onderwysdiploma 1 

Graad 10 diploma 2 

B.Ed 3 

Honne.ursgraa.d 4 

Meastersgraad 5 

Doktorsqraad 6 

Ander 7 

AFDELING B : D!MOGRAFIESE GEGEWENS 

Beantwoord asseblief die volgends vrae deur sleqs die toepaelike noamer 
te omkrinq. 

4. Aantal leerlinge 1n die skool 

50 tot 100 1 

101 tot 200 2 

201 tot 300 3 

301 tot 400 4 

401 tot 500 5 

501 tot 600 6 

601 tot 700 7 

701 tot BOO B 

901 tot 900 9 

901 tot 1 000 10 

m&er as 1 000 11 

5. Sltooltipe 

Gemengde skool (seuns 1 
en dogters) 

Seunsskool 2 

Dogterskool 3 

'I'egniese skool 4 

AFDELING C 
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U word versoek om by A aan te dui hoe belangrik u die volgend& faktore 
ag en by B in watter mate u werkabevrediging ten opsigte daarvan in u 
huidige werksitua.sie ondervind. Om1tring sleqs die syfer wat dia measta 
op u van toepassing is. 

Sleutel kolom A : 

Sleutel kolom B 

BEI..ANGRIKHE ID 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(1) 

{2) 

{3) 

{4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Van geen belang 
Van min belang 
Belangrik 
Baie belangrik 

Gaen bevrediging 
Min bevrediging 
Bevrediqend 
Baie bevredigend 

FAKTORE 

Die galeentbeid om ~namdes 
lei ding te kan gee in u 
verk.samgewing (l:>v. aan u 
senior personasl) 

Die gwleentheid vir krea-
tiwiteit en vernuwing in u 
warksamgewing 

Deelnams aan stratagiese 
bep1anning by die onder-
wysdapartement 

Terugvoering van vede1eveerde 
take ( vanaf bv~ senior 
personesl ) 

Ge1eentheid om veree1d by die 
ouer9emeenskap ui~ te kom 
{bv. vsrgaderings •n sos.iale 
ve1eenthede) 

'n Dl.lide1.ike geformu1eerde 
pligstaa~ v.ir usalf 

Gesonda verhou~nge met 
ondergeskik~es 

Gesonde verhoudinge met 
ko11avas (medeskoollloofde) 

Gesonde verhoudinve met ouer.s 

Gesonde verboudi.nge mat 
lesrlinge 

Gssonde varho~nge mat 
vakbonde 
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BEVREDIGING 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



1 2 3 4 (12) Om sorg te dra dat die 1 2 3 4 
ampte1ike be1eid van die 
Onde.rwysdepartement in die 
skoo1 toegepas word 

1 2 3 4 (13) Die geleentbeid om onder- 1 2 3 4 
geskiktes te motiveer 

2 3 4 (14) Die geleentbeid om eie 1 2 3 4 
1 ~ewensbes.kouing en vaardes 

uit: t:e lee£ 

1 2 3 4 (15) am as gesagsdraer deur u 1 2 3 4 
ondergeskiktes erken te word 

1 2 3 4 (16) Behoefte aan erkanning vir 1 2 3 4 
pre$tasie gelever in u 
-rksamgeving 

1 2 3 4 (17) Die beskikbaarbeid van bulp 1 2 3 4 
vana£ boer gesag tydens 
Jc.risissitu.asies 

1 2 3 4 (18) Die bantering van onbevoegde 1 2 3 4 
p41r.soneel 

1 2 3 4 (19) 'n Sinvo~le en regverd.ige 1 2 3 4 
werkslading 

1 2 3 4 (20) Die toepassing van reg- 1 2 3 4 

stellende aksie 

1 2 3 4 (21) BelaW'ing van ve.rksekuritait 1 2 3 4 

1 2 3 4 (22) Bel ewing van verlrsvei~igheid 1 2 3 4 

1 2 3 4 (23) Onbi11ike .i.nmeng.ing in werk 1 2 3 4 
deur boer gesag 

1 2 3 4 (24) Om op bestuursvlak 'n bet:er 1 2 3 4 
onderrigku~tuur t:e k,..ek by 
onderwysers 

1 2 3 4 (25) Om op best:uursvlak 'n beter 1 2 3 4 
1eerkultuur te kweek by ~eer-
linge 

1 2 3 4 (26) ~oedige verkryging van 1 2 3 4 
belangr.ike posst:ukke 

1 2 3 4 (27) Spoedige terugvoer.ing deur 1 2 3 4 
amptan11ry van die Depart:ement: 

1 2 3 4 (28) Beskikbaarbeid van amptenary 1 2 3 4 
by departement:ele t:e1e£one 

1 2 3 4 (29) om effe}ctiaf in die nuwer 1 2 3 4 
onde.rwysbedel.ing t:e .funk-
sion&er 
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1 2 3 4 (30) Die beskikbaarheid van eia 1 2 3 4 
private .ka.ntoor 

1 2 3 4 (31) Die beskikbaarneid van 1 2 3 4 
sekretariB~e dienste 

1 2 3 4 (32) Baskikbaarheid van 'n 1 2 3 4 
£otostaatmasjien 

1 2 3 4 (33) Basltikbaarheid van 'n 1 2 3 4 
Ealcs:ma:sjien 

1 2 3 4 (34) Die beskikbaarheid van 1 2 3 4 
netjiese,. .funksione~e 
.kantoor.meube~s 

1 2 3 4 (35) Beskikbaarheid van Einansies 1 2 3 4 
om die .kantoor voortre£lik te 
laat Eunksioneer 

1 2 3 4 (36) Politielte dru1t vanuit die 1 2 3 4 
gemeensltap 

l 2 3 4 (37) Die geleen~eid am eie me- 1 2 3 4 
nings i.v~m~ waardes te lug 

1 2 3 4 (38) Behoefte aan 'n gelultltige 1 2 3 4 
persoonlike I ewe 

1 2 3 4 (39) Bevrediging uit die inhoud 1 2 3 4 
"an die vark sal£ 

1 2 3 4 (40) Om sel£ ~e verantvoorde- 1 2 3 4 
likheid te dra vir spesi£ieke 
opdragte o£ projakte 

1 2 3 4 (41) Bab.oa£te aan pro.fessionele 1 2 3 4 
status aan die gameenskap 

1 2 3 4 (42) Aan billike toepassing van 1 2 3 4 
beleid 

1 2 3 4 (43) Aan vergoeding vat goed 1 2 3 4 
vergelyk mst die van ander 
vergely.kbare professies 

1 2 3 4 (44) Behoefte aan bevore.z;-ing na 1 2 3 4 
hoer post:e 

1 2 3 4 (45) Geleen~eid vir kreativitait 1 2 3 4 
in u wer.k 

1 2 3 4 (46) Om in 'n gedissiplinee.rde 1 2 3 4 
werksamgewing te funksionee~ 

1 2 3 4 (47) Om genoegsaam ingelig te wees 1 2 3 4 
t.o.v. belaid, beplaL'1.ni.ng, ..., 
prosadures vat ~ werk be~n-
v~oed 
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1 2 3 4 (48) Duidelike ge£ormulaarda 1 2 3 
pl;igst•a.t 

1 2 3 4 (49) Geleentbe.id am op;inies en 1 2 3 
voorstells •an hoer gesag 
voor te 1e 

1 2 3 4 (50) Aanpa.sbare salarisskaal 1 2 3 
t.o.v. kwali.fikasies an 
ondsrvind.iDg 

1 2 3 4 (51) RDepingshese£ an pligsbese£ 1 2 

1 2 3 4 (52) Politieke irusanging deur die 1 2 
werkgewet 

Dankie vir u bsreid~il~igbeid am hier~e vraelys te voltooi en tervg te 
.stuur~ 
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BYLAE B 

TOESTEMMJ:NGSBRIEF : DEPART!:MEN'r VAN ONDERWYS , OPLEI-
DING , KUNS EN KULTUUR . NOORDKAAP 

:-.-<k~RD·KA.o\1' PROV!:-<SIE 
Ut:PARTEME~IT VAN ONDERWYS. 
0 PL£JOINU, KUNS El\ KULTL'l:R 

•l 

XOR'J'HF.RN CAI'F: PROVI:"'Cf 
DEPAR1',\JF.~'T OF EDt:c.nto:-:. 

TRAI:"i!NG. ARTS A:\V f;l'I.Tt;RE ill' r 
Plt0f£NSJ YA K<I.P.'\ 1\0KONE ->1 .>· IPROVI:-;S1 YO~t:-o'TLA 
LEFAPHA LA THt;TO. KATISO, .,.., ISEBE LEZJ;;~Lf1.;~""00, 
DI.A1:S.ll.li.!.E SETSO ______ _ ____ __...El~.~~KQ 

VE RWYSIR'EFER£J"Cf. 

NA\'J.{AF.IF.NQUIRJES : 
TEL. 1'\0. 
F'A1-:SifA.X 1\0. 

MR 1.1(. ;".'l<OAJ'£ 
(0531) 80!694 
(0331) 31160 

PRlVAA TS.o>.KIPRI V ATE BAG .'\5020 
IIADJSONPAIU< 

Kl;\lti£RLEY !JOO 

2/ A.-Jgust 1993 

T O WHOMSOEVER IT MAY COl\CER;"\; 

Permission is hereby granted for f'.ir H C Griffioen 10 distril~ ut¢ his questionnaire. 

Please acc.ord Mr G~iffioen :he neces~ary cooperation. 

Sincerely 

)d::) 
":.f..·i'j ~-,--=-~-=---

. ~~:!.-. •~,.!..!.~/.. 0 0 0 ••• 

IK NKOANE 
CH!EF DIRJ.:CTOR 
EDUCATIOl\~ TRA.l:VJXG, ARTS ri !VD C[:LTUR.t: 
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BYLAE C 

BEGELEIDENDE BRIEF AAN SltOOLHOOFDE 

Die Hoof 

Waarcle Beer 

Posbus 191 
Br:itsto wn 
8 782 
20 Augustus 1998 

My opregte waardering by voorbaat dat u my behulpsaam sal wees in hierdie 

navorsingsprojek vir my M.Ed- skripsie dan die PU v i r CHO. Di e doel van 

hierd i e vrae lys is die ondersoek van f ak tore wat die werkstevredenheid 

van die l aerskoolhoof belnvloed . 

() hu l p met die vraelys en die spoedige t erugsending van d ie vrae l ys sal 

opreg waardeer word en sal die sukses van my pr ojek verseker . 

Toestemmi ng van die Noordkaapse Onderwysdepartement is hiervoor verkry 

en hierby aangeheg . 

Die naam van die skool of u as skoolhoof se naam verskyn nie op die 

vrael ys nie en u sal anoniem bly. 

Di t sal opreg waar dee r word i ndien u hierdie vraelys sal voltooi en die 

in die ingeslote koever t sal versend voor die 20 ' '" September 1998 . 

Met opregte dank. 
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