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ABSTRACT 

AD InveaU,aUoa Into determlalng the poteat1aJ. orworken In the aa:rlcwtunl.ec:tor . Industrial Psycholog. 
ical principles and concepti are not being applied eXlensively in the agricultural leCtor. Against this background an 
attempl was made to scientifically identify potential and predict job performan<:e amongst farm labourers. Using the 
PAQ method of job analysis. critical attributes were identified and a $8tisfactorily valid battery oftestl w .. developed. 
The results of this study underline. the importance of the identification oftke potential of farm labourers a. a first step 
in the personnel management process. It also serves a. a source of informalMm thaI could be used by farmers for coun· 
sell ing purposes. 

OPSOMMING 

W" die toepaning van Bedryf.ielkundige beginsel. en konsepte belrefbestaan daar in die landboubedryf nog grO(lI 
leemle •. Teen hierdie agterg:ond is 'n poging aangewend om op'n wetenskaplike wyse die potensiaal van plaasarbei. 
ders Ie bepaal. Deur middel van die WOV~metode van poaontleding is kriti.eke attribute by werken leidenlifiseeren 
kon 'n toetsbattery mel aanvaarbare geldigheid $8amgestel word. Die resultate van die studie bevell ig dat die identifi· 
serinl van die potensiaaJ van plaaswerkers 'n noodsaaklike eerste stap in die penoneelbestuunprotes is. Oit kan ook 
mel groot vrug al vOOl"ligtingshulpmiddel deur boere lebruik word. 

Gedurende die periode van meer as 200 jaar wat verloop het 
$eden die eente setlaars teen die middel van die sewentiende 
eeu aan die Kaap geland het tot en met ongeveer die begin van 
die twintlgste eeu was Suid-Afrika hoofsaaklik 'n landbou land. 
Hierd ie stelling word sterk ondersteun deur die feit dat daar 
aan die einde van 1890 slegs 200 industriee met 'n totale wer
kersmag van ongeveer 19 000 werkers in Suid·Afrika was 
CWiehahn. 1982). 

Hierdie dominanate landbou-era is egter aan die begin van 
hierdie eeu dramaties onderbreek deur die ontdekking van 
goud en diamante en die daaruit voortvloeiende, skielike ver· 
stedelikingsproses. 'n Noodwendige en logiesc uitvloeisel van 
hierdie verstedelikingsproses was dat die toepassing van ge_ 
drapwetenskapl ike beginsels in die bedryf primer op die 
indunriele werker gefokus i5 en dat die landbousektor tot op 
hede die aandag van d ie bedryfsielkundige grootliks ontglip 
0.. •. 

Bogenoemde tendens is nie eiesoortig asn Suid·Mrika nie. 
Aan die begin van die eeu wa~ ol'lgeveer 30 persent van die 
werksmag van die VSA in die landbousektor werksaam (Eden 
& Leviatan, 1974). Daarna het dit 'n geleidelike afname 
getoon as gevolg van verstedeliking. Hierdie afname hou 
oenskynlik verband met die min aandag wat gedragsweten· 
skaplike studies in die landbousektor oor diejare geniet het. 'n 
Opname deur Richards (1973) toon aan dat daar gedurende die 
periode 1945 tot 1970 slegs sewe artikels in die P$ychological 
AbstntCts gelys word wat direk of indirek aandag gee aan die 
toepa"ing van bedryfsielkunde binne die landbousektor (Ver
gelyk Findlay (]968), Grigg (1948). Haller (1957), Lak
shamana & Satyanaayana (1968) en Nair (1969)in hierdie ve r_ 
band). Dit isdus nie vreemd dal weinig bedryfsielkundige aan_ 

Versoeke vir afdrukke moet gerig word aanJ.C.D. Augustyn, Departe
menl Bedryfsielkunde, Univeniteit van Stellenboach, Stellenbosch. 
7600. 
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dag aan die plaaswerker ook in Suid-Afrika gegee is nie (Au· 
gustyn, 1976). Oit kan wei vermeld word dal waardevol1e werk 
in die jongste jare gedoen word by die Boskop Opleidingsen
trum, enkele groot boerderyondernemings en meer onlangs 
deur die Landelike Stigting. 

Bogenoemde is die bree agtergrond waarteen die Krommc_ 
Rhee projek, waaroor in hierdie artikel gerapponeer word. 
gespieel moet word en wat dus die betekenis van die projek in 
die regte perspektief ste!. 

METODE 

Die Kromme-Rhee projek het ontstaan na aanleiding van 
samesprekings wat in 1974 tUIsen die skrywers en die uil 
voerende personeel van die Kromme·Rhee Opleidingsentrom 
Ie Stellenbosch plaasgevind het (Raubenheimer, Augustyn en 
de Villien, 1978). 

Die Kromme-Rhee Opleidingsentrom het op daardie stadium 
onder die Departement van Binnelandse Aangeleenthede 
CKleurlingsake) ressorteer en was hoofsaaklik met d ie opleid. 
ing van kleurlingplaasarbeiders in die Weslelike Provin,ie en 
Bolandgebied gemoeid. 

Die doel van die samesprekings was die oorweging van die 
moontlikheid om die potensiaal van kursusgangers. wat vir 
opleiding aanmeld , op 'n welenskaplike wyse te bepaal met die 
oog daarop om leiding en voorligting aan werkgewers en kur. 
susgangers te verskaf len opsigte van die kursusse waarvoor 
laasgenoemde besondere aanleg toon, of nie toon nie. 

Die uitvoerende personeel van die Kromme.Rhee 
Opleidingsentrum was daarvan oortuig dat wetenskaplike 
inligting aangasnde die aanleg en spesifieke vermoens van 
werknemers aangewend kan word om mannekragpotensiaal 
doeltrefTend te ontwikkel en te benut. Potensiaal kon beter 
benut word deur onder meer: 
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werknemcrs daardie take Ie laat verrig waarvoor hul 'n 
natuurlike sanleg het en gevolglik die beste in behoort Ie 
vaar, 
werknemers wat die verrore en potensiaaJ hel om verder in 
spesifieke rigtings opgelei Ie word, Ie identifiseer. 
werknemers met die nodige vermoe om mettertyd mel gro
ter verantwoordelikheid toevertrou Ie word, Ie identifiseer, 

'" potensiele swak werkers vroegtydig Ie identifiser om 
sodoende moontlike verlies en skade aan implemente, mas
jinerie, vee, gewasse en landerye Ie vermy. 

Vir doeleindes van hierdie studie is dit redelikerwys aanvaar 
dat die werkgewer, wat voortdurend in noue kontak met sy 
werknemers is, self die beste oordeel kon fel wanneeT sulke 
e ienskappe soos betroubaarheid, eerlikheid, motivering en 
werkgierigheid ter sprake was. Inligt ing oor hierdie nonkog
nitiewe vermoens tesame met inligting oor die kognitiewe ver_ 
moens sou 'n werkgewer in berekening kon bring wanneer hy 
besluit om 'n werknemer na 'n kursus by Kromme-Rhee te 
stuur. Die aandag is gevolglik in hierdie studie uitsluitlik op die 
identifisering van aanleg en vermoens toegespits. 

Sover dit die verskillende take wat normaalweg in boerdery 
verrig word aangaan, wil dit $Oms met die eerste oogopslag 
voorkom asof daar groot verskille in die aard van die 
onderskeie take is. Trekkerbestuur en die snoei van wingerd 
Iyk byvoorbeeld na twee uiteenlopende take wat verski llende 
vermoens behoort aan te spreek. Voordat daar egter nie 'n 
wetenskaplike ontleding van die bepaalde take en die ver
moens daarby betrokke gemaak is nie, kan so 'n skynbare ver_ 
skil nie as feitelik aanvaar word nie. Daar is van die standpunt 
uitgegaan dat dit moontlik mag wees dat verskillende take in 
die boerdery op 'n nie-ooglopende wyse in 'n groot mate met 
mekaar verband hou, sodat d ie werknemer wat goed in die een 
vaar, ook in die meeste van die ander take goed sal vaar. Hier
die hipotese sou egter in die loop van die navoning geverifieer 
moesword. 

Navorsing rondom die evaluering van kursusgangerpoten_ 
siaal, die klassifikasie van kursusgangers ooreenkomstig hul 

besonder vermoens en hul uiteindelike toedeling aan kursusse 
(en by implikasie aan werke waar elk die produktiefste behoort 
te fungeer) is gesien as bestaande uit twee hooffases, naamlik 

- Die sistematies-wetenskaplike ontleding van elke taak wat 
vir die doel van die ondersoek uitgesonder is. 

- Die evaluering van die potensiaal van elke kursusganger 
ooreenkomstig die kritieke vereistes wat elke kursus ste!. 

8epaling van Krltleke Attribute 

Die grondwerk vir die potensiaalevalueringsprogram waaraan 
die plaaswerkers onderwerp is, het onder meer 'n sistematiese 
ontledin&" van 'n hele aantal take behels wat normaalweg deel 
van die bedrywighede op die plaas uitmaak. Hierdie werk is 
hoofsaaklik op plase in die Boland gedoen. Die take is sodanig 
geselekteer dat dit aangesluit het by die verskillende kursusse 
wat by die Kromme-Rhee Opleidingsentrum aangebied word. 

Die take wat in die navorsing ontleed is, is die volgende: 

• draadspan 
• instandhouding van geboue 

• snoei 
• stroperversorging 
• toesighouding 
• trekkerbestuur 
• versorging van suiweldiere 
• werkswinkelbestuurder 
• wingerd-ent 
• wolklas 

Ten einde die kritieke vermoens wat deur al bogenoemde take 
(maar in verskillende kombinasies vir elkeen afsonderl ik) ver
eis word te bepaal, is gebruik gemaak van 'n Afrikaanse weer
gawe van die Position Analysis Questionnaire (PAQ) (McCor
mick, Jeanneret en Mecham, 1969). Die Afrikaanse weergawe 
(WOY) is deur Raubenheimer en Troost (1972) ontwikkel. 

Deur middel van die WOY kon die volgende 11 eienskappe, 
wat van kritieke belang vir bogenoemde take is, gei'dentifiseer 
word aan die hand van Tabel 1: 

TABELI 

OMSKRYWlNG VAN II EIENSKAPPE 

EIENSKAP 

Intelligensie 

Langertermyngeheue 

Korttermyngeheue 

Waarneming 

Meganiese insig en aanleg 

OMSKRYWING 

In hierdie bepaalde konteks dui dit op die vlak van abstraktheid en ingewikkeldheid in denkeen 
redeneringwaartoe 'n persoon in staat is. Abstraktheid en ingewikkeldheid dui hier nie slegsop 
syferkundige en wiskundige probleme nie, maar op enige probleemstelling of situasie wat in die 
verrigting van arbeid ter sprake kom. 

Die vermoe om belangrike informasie in te neern en te onthou en later weer, wanneerdit wat 
relevant tot 'n bepaalde probleem, ofkonteks is, op 'n selektiewe wyse terug te roep. 

Die vermoeom belangrike informasie in te neem en binne 'n betreklike kort tyd dit wat betrek. 
king op 'n bepaalde probleern of in 'n bepaalde konteks het, weer te gee. 
Die klern val hier meer op die inneemen onthou van 'n groot hoeveelheid detail inligting en die 
volledige weergee van presies dit wat ingeneem is. 

Die vermoe om fyn visuele besonderhede te onderskei. Dit gaan hierom die vermoeom die 
aandagte konsentreer op fyn detail en om die detail van rnekaarte onderskei. 

Die vermoe om die funksionele verwantskappe en dele van 'n rneganiese stelsel tot mekaafvM 
te stel ofte bepaal. 
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Hantering van teenstrydige, dubbelsinnige 
inligting 

Die vermoe om teenstrydige, dubbellinnige inligting op 'n objektief kritiese wyse te verwerk en 
Ie hanteer. Die klem val hier op die kalme hantering van die inligtingwat op 'n bepaaldetydltip 
vinnig inltroom. 

Werk onder tydsdruk Die vermoe om in situasiel te werk waar tyd 'n belangrike faklor is in die suksesvolle uitvoering 
van die taak. 

Sensori~ wakkerheid Die vermoe om effektief en akkuraat waarte neem en nie in die proses vervee!d en agtelosig Ie 
raaknie. 

Handhawing van vasgeslelde standaarde Die vermoe om in die werksituasie konsekwent by vasgelegde grense, toleransies ofstandaarde 
te hou. Die persoon moet nie 'n neigingopenbaar om lateronverskillig en onverantwoordelik te 
raak deur van die standaardeafte wyk nie. Diedophou van en reageer op kritieke mete" of die 
dra van beskutte klere beklemtoon hierdie eienskap. 

Sensories-kognitieweoordeel Die vermoe om veralgemeningl te kan maak, oordele te reI ofbesluite te neem op grond van 
sensoriese diskriminasie of kognitiewe evaluering. Oordeel en besluitneming is hier ter $prake, 
maardit word nie gebaseerop aanvoeling ofintuisie nie. Veel eerder word dit wat sensories en 
intellektueel wsargeneem word as kriterium gebruik vir die neem van besluite. Oil vereis ook 'n 
mate vanobjektiwiteil en die gewilligheid van die persoon om hom te laat lei deur slegs dit wat op 
'n bepaalde tydstip tot sy beskikking il. 

Kreatiewe skeppende aktiwiteite Die voorkeur virsituasies waardie vermoe aangespreek word om nuwe oplossings vir 'n probleem 
te vindof om op nuwe wyses uitdrukking te gee san gedagtesen idees. 

Vir elke taak is die mees kritieke eienskappe vir sukses in die 
ooreenstemmende kursul geidentifiseer. Dit is belangrik om 
daarop te let dal vir e lkeen van die 11 take wal onlleed is, 'n 
ooreenstemmende kUrsU5 by die Kromme_Rhee Opleidingsen. 
trum aangebied is. Die inhoud van 'n kursus is beskou as die 
maatstaf van kennis en vaardigheid waarOOf 'n werknemer 
moet beskik om die ooreenstemmende taak suksesvol op die 
plaas uit te voer. Indien 'n wer,knemer (potensiele kursus
ganger) aanleg vi r die bepaalde kU"jus toon, i$ aanvaar dat hy 
die taak suksesvol sal kan verrig indien hy die kursus slaag. 
Alhoewel gevind is dat die rangorde van belangrikheid van 
hierdie eienskappe vir die verskillende kursusse (en dus take) 
grootliks ooreenslem, was daar log in die statistiese onlleding 
'n eITektiewe verskil in die "hoeveelheid" van elke eienskap 
wat 'n kursusganger vir 'n bepaalde kursus moet besit. Die 
"hoeveelhede"" is deur gewigte, wat san die eienskappe gekop
pel is, weerspiee1. Hierdie gewigte is uiteindelik in berekening 
gebring wanneer daar vir elke kursusganger 'n aanlegsyfer vir 
elke kur.;us bepaal is. 

Ontwikkeling van meetmiddels 

Aangesien doar nie vir elke eienskap wal gemeet moes word 'n 
gestandaardiseerde toets beskikbaar was nie, moes sekere 
meetinstrumenle self onlwikkel en gestandaardiseer word. 'n 
Volledige handleiding is vir e lkeen van hierdie meetmiddels 
opgestel. Die volgende toetsbattery is saamgestel ten einde die 
aanleg of potensiaal van kursusgangers Ie bepaal: 

- Die Orthorater en Audiometer is gebruik om onderskeidelik 
die visuele en gehoorvennoe van werknemers vas te stel, 
aangesien hierdie vermoens dikwels krilies is in bykans enige 
soon plaaswerk wat verrig word. Die nodige terugvoering in 
hierdie verband kon sodoende ook aan die werkgewer gegee 
word. In die geval van visuele vermoens kon terugvoering 
gegee word ten opsigte van koordinasie, gesigskerple, diep
tewaameming en kleuronderskeidingsvermoe. Verder is 
allngedui of die werker oor die nodige visuele ve rmoe beskik 
om ongeskoolde werk te kan verrig en of hy wei oor die 
nudige visuele vermoe beskik om mobiele toerusting te kan 
hanteer. Wat gehoorvermoe betref, is die werker getoets vir 

sy vermoe om klanke van verskilJende intensiteit en frek· 
wensie te kan waarneem. 

-Die Birkbeck stimuleerder is aangewend om die eienskap 
sensoriese wakkerheid Ie meet. Hierdie apparaat bestaan 
onder andere uit 'n instrument wat visuele en gehoor (klank) 
impulse van verski llende toonhoogtes en frekwensies voort· 
bring waarop die loeuling reageer deur'n sleutelle druk. Die 
aantal korrekte response dien as maatstaf van sy toetspres· 
tasie. 

- Die Kieler apparaat is gebruik vir die meting van sensories· 
kognitiewe oordet!1 en voorsien 'n reeks prikkels van verskil· 
lende kleure in toevallige volgorde waarop die toets ling 
reageer deur, of 'n ooreenstemmende kleurknop met die 
hand te aktiveer, of met die linker· of regtervoet 'n pedaa! te 
trap. Die aantal korrekte response binne 'n gegewe tyd word 
e lektronies aangeteken en dien as maatstaf van toetspres
lasie. 

-Die US Monteertoets is 'n apparaat wat deur die skrywers 
self ontwikkel is. Dit bestaan uil 'n aantal bande wat deur 
midde! van 'n elektriese motor kan rOleer. Die spanning van 
die bande kan verstel word. Die apparaat is voorsien van 'n 
spoedaanwyser wat die spoe<! waarteen die bande beweeg, 
aantoon. Kontroles is voorsien om hierdie spoe<! te kan 
beheer. Die bande is voorsien van hakies waaraan die toets
ling 'n verskeidenheid ringe hang onderwyl die bande in 
beweging is. Hierdie apparaat leen hom tot verski llende ge· 
bruike. Subloets Nr. 1 het byvoorbee!d betrekking op die 
handhawing van vasgeste/de standaarde lerwyl Sub·toets 
Nr. 2 i)elrekking het op die meet van /angtermyngeheue. 
Heel aan die begin van die toetssessie verduidelik die toelsaf· 
nemer breedvoerig aan die toetsling hoe die apparaat aange
skakel en in werking gestel moel word. Daar word ook ver· 
duidelik op welke wyse die toetsling die spoe<! van die 
rOlerende bande moet beheer en die ringe moet hang. In 
totaal is daar sewe stappe wat die toetsling moet uitvoer en 
wanneeT die betrokke toets aan die einde van die volle 
toetssessie afgeneem word, dien die aantal korrekte response 
(uit sewe) as 'n maalStafvan loetsprestasie. Subloets NT. 3 het 
betrekking op die meet van die eienskap "die hantering van 
teenstrydige, dubbe/sinnige inligring". By hierdie subtoets 
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word van die toeuling verwag om ringe aan die hakies op die 
bewegende bande te hang. Onderwyl hy met hierdie 
aktiwiteit be,lg is, moet hy voortdurend drie dinge waar
neem, naamlik die banda self, die spoedmeter en die geluid 
W8t die masjien (elektriese motor) voortbring. Mwykinp 
word deur die toetsafnemer bewerkstell ig en die toeuling 
moet die spoed van die apparaat reguleer in ooreenstemminl 
met sy vertolking van die terugvoering van genoemde drie 
bronne, naamlik die bande, spoedmeter en die geluid (klank) 
wat d ie matjien voortbring. Die toets ling moet ook d ie mas
jien weer in werking stel indien dit outomaties sou afskakel. 
Die aantal korrelcte response, as penenta,ie van die aantal 
informasie-insette deur die toetsafnemer voonien, dien in 
hie rdie geval as toetstellina:. 

- Subtoetse uit die NB groeptoets vir Kleurlinge(Junior Reeks 
van die RON) i. gebruik am 'n meting van intelligen, ie te 
verkry. 

- Die Stenquist vers.ameling, wat gebruik is vir die meting van 
die eienskap "korttermyngeheue", bestaan uit 'n houer met 
16 venkillende voorwerpe wat in vakkie. is. Die voorwerpe 
word aan die toetsl ing getoon, en dan bedek. Daama word 
van die toeuJing verwag am aan te dui watter van die voor· 
werpe, wat hy gesien het, hy kan onthou. Die aantal korrekte 

TABEL2 

antwoorde (uit 16) b inne 'n gegewe minimum tyd dien as 
toetstelling. 

- Die US Aha-toet. is aangewend om 'n meting te verkry van 
die vermoe tot kreatiewe, skeppende aktiwireire. Hierdie 
toets bestaan uit 'n houtkissie met 'n deunigtige glasdeksel. 
Aan die binnekant is drie penne in verskillende posisies 
gemonteer. Drie rinse gekoppel aan venkillende lengtes tou 
is ook aan die binnekant van die houer aangebring. Die kissie 
is verder voonien van enkele klein openinge of gleuwe. Met 
'n langwerpige instrument met 'n Sehoe punt moet die teels
ling, sonder om die kissie oop te maak, die ringe van vertlcil
lende kleure aan die penne van ooreenstemmende kleur 
haak. Die aantal korrekte response binne 'n gegewe 
minimum tyd, uitsedruk as 'n penentasie van die totale IUIn
ta l penne, dien al toetstelling. 

Die toetsbattery, wat ongeveer 21h uur per toetJling in beslag 
seneem het, word in Tabel2 saamgevat. Daardien gemeld Ie 
word dat, met die uitsQndering van die Orthorater, Audiome· 
ter, Kieler apparaat en die Junior reeks intelligensie toets vir 
Kleurlinge, die ander meetinstrumente spesiaal vir hierdie 
ondersoek saamgestel is. H oewel die inhouds· en gewipgel
dishede van iaasgenoemde toette hoog is, is daar tot op hede 
nog geen voonpellinpgeldighe idsyfen behalwe wat in hier. 
die studie gerapporteer is, beskikbaar nie. 

TOETSBATTERYVlR DIE BEPALING VAN POTENSlAAL BY ItURSUSGANGERS 

EIENSKAP 

Viluele vermoe 
Gehoorvermoe 
Sensoriese wakkerheid 
Sensoriel.kognitiewe oordeel 
Handhawing van vasgestelde standaarde 
Intelligensie 
Korttennyn geheue 
Langtennyn geheue 
Hantering van teenstrydige, dubbelsinnige inligting 
Kreatiewe, . keppende aktiwiteite 

RESULTATE EN BESPREKING 

'n Rekenaarprogram is ontwikkel met behulp waarvan die 
attribuutgewigte vir elke kUTlus en toetstelling. wat behaal is, 
verwerk kon word. Op grond van sy prestalie op die aanlesbat. 
tery en deur die gewigte en eienskapkombinasies, waama ver· 
wyt is, in berekening te bring, i.daar vir e lke kandidaat 'n aan· 
lepyfer vir elke kunus bepaal. Hierdie aanlepyfen is onder· 
ling vergelyk en het gedien a. balis v ir voorligting aan die kur· 
susganger oC .y werkgewer ten opsigte van di~ kunusse wat 
Sevolg oC nie gevolg behoort te word nie. Die voorligtings<l.iens 
voonien ook individuele werkgewers van inligtingomtrent die 
potensiaal van al hul werknemen sodat toekomstige opleiding 
daarvolgen. kan geskied. 

Met inagneming van die verskillende kursusse en take wat 
ontleed is, die aantal kritieke vennoens wa t deur elk vereis 
word en die venkillende vennoens wat by werknemen 
geidentifiseer is, is dear met betrekking tot elk eentens 'n 
rangl~ van werknemen vol gens die bepaalde kunus oC taak 
opgestel. 

Tweedens is daar vir elke individuele werker 'n ranglys van 
takelkunusse opgestel waarin hy van die bette tot d ie swakste 
behoort te Villar. Die rangordes per Wf!rknemer , alOOk per taak! 
kunus, dien .Ieg. as riglyn vi r die wetkgewer en impliseer nie 
noodwendig dat 'n werke r totaal ongeskik vir 'n seker taak of 
kursus is nie. 

TOETS 

Orthorater 
Audiometer 
Birkbeck Itimuleerder 
Kieler apparaat 
US MonteertoetJ· SubtoetJ nr. 1 
Subtoette uit NB Groeptoets vir K1eurlinge (Junior Reeks) 
Stenquist versameling 
US MonteertoetJ - Subtoets nr. 2 
US Monteertoets- Subtoetl nr. 3 
US Aha·toetJ 

Nadat werken met behulp van die toetsbattery geevalueer is, 
het 'n aantal van hulle met verloop van tyd opleidingskunusse 
te Kromme-Rhee deurloop en kon 'n kriteriumtelling, in die 
vonn van 'n prestasietell ing op d ie IpesiCieke kunus wat hulle 
gevol& het, van Kromme·Rhee verkry word. M et hierdie data 
be.kikbaar was dit moontlik om 'n eente poging aan te wend 
om die geldigheid van die toetlbanery vir seker kategoriee van 
paste te bepaal. Data van 73 werken was beskikbaar en die 
finale validerinpproefgroep het uit 26 trekkerbettuurders, 32 
snoeien en 15 toetighouen bettaan. Die gemiddelde oudet
dam van hierdie proeCgroep was 28,5 jaar terwyl d ie skolas
tiese pei! gewisse! he t van ongeskoo!d tot ltanderd 6. Alhoewel 
daar nie 'n absoJuut aanvaarde minimum steekproef tot voor
speller ra tio is nie, word 'n minimum van ten minste vier 
&evalle per onafhanklike verande rlike as 'n minimum riglyn 
aanvaar ITabachnic:k & Fiddell, 1983). Die beskikbare data 
het nie in alle gevalle aan hierdie riglyn voldoen nie en die 
gevaar van moontlike ooroptimistiese resultate word e rken en 
sal, sodra meer data beskikbaar is, gekruiskontroleer word. 

Die data is deur middel van die SPSS.program (Nie, Hull, Jen
kins, Steinbrenner & Bent, 1975) ontleed en 'n meervoudige 
regressiemodel i, as ontledingstegniek gekies (Tabachnicl&: &; 
Fidell, 1983). Resultate van die ontleding word in Tabel 3 
aangetoon. 
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TABEL3 
GELDIGHEIDSBEPALING VAN KROMME RHEE TOETSBATTERY 

KRlTIEKEATTRlBUUT 

Korttermyn geheue 
Sensories-Kognitieweoordeel 
Hantering van teenstrydige, 
dubbelsinnige inligting 
Hou by vasgestelde standaarde 
Intelligensie 
Langertermyn e:f'!heue 
Sensoriese wakkerheid 
Kreatiewe, skeppende 
aktiwiteite 
R' 
F 

SNOEI 
P F 

-0,581 6,02· 
0,253 < 1 

0,3 19 4,53· 
0, 138 < 1 
0,068 < 1 
0,134 < 1 
0,113 < 1 

-0,071 < 1 
0,408 
F(8,23)",3,44** 

TOESIGHOUDING TREKKERBESnJUR 
P F P F 

-0,602 4,25 -0, 559 6,72* 
0 ,346 1.09 

-0,342 1,49 -0,294 1,75 
-0, 146 < 1 

0,263 < 1 0 ,046 < 1 
0, 157 < 1 0,347 4,39· 
0,079 < 1 0 ,093 < 1 

0,042 < 1 -0, 159 < 1 
0,693 0,421 
F(8,6) : 1,69 F(6, 19)", 4 ,71" 

NOTA: Snoei (F I ,23); Toesighouding(F I ,6); Trekkerbestuur (FI , 19) in kolomopskrifte. 
* p<0,05 
··p< O,O I 

'n Beduidende meervoudige korrelasie is in die geval van 
snoei, R' ''',408, F(8,23)",3,44, P < ,0 1 en trekkerbestuur, R' 
: ,421 , F(6, 19)", 4 , 17, P < ,01 gevind. Dieenipte beduidende 
voorspellers in die geva! van snoei was korttermyn geheue, fJ 
",-,581, F( 1 ,23) '" 6,02 P < ,05 en h.<lntering van teenstrydige, 
dubhelsinnige inligting, fJ '" ,3 19, F(I ,23) '" 4,53 , P < ,05 ter. 
wyl korttermyn geheue.B '" -, 559, FO, 19) '" 6,72, P < ,OS en 
langtermyn geheue, {J= ,34 7, P < ,05 beduidende voorspeUers 
vir sukses in trekkerbestuur was. Die meervoudige korrelasie 
in die geval van die groep t~sighouers was n ie beduidend nie, 
na aile waarskynlikheid as gevolg van die besondere klein 
steekproef. In die geval van snoei en trekkerhestuur was die 
meervoudige korre lasies van R '" ,64 en R '" ,65 onderskeidelik 
be$Onder bemoedigend. 'n Hele aantal veranderlikes het egter 
in terme van hulle ,B-gewigte nie 'n aanvaarbare beduidend
heidspei! gehaal wanneer vir die invloed van ander 
onafhanklike veranderlikes gekontroleer is nie. 'n Moontlike 
rede vir hierdie verskynsel is na alle waarskynlikheid relatief 
hoe interkorrelasies tussen die onafhanklike veranderlikes en 
daaruit voortvloeiende hoe standaardfoute by d ie beta
gewigte. Die toetsing van R2 is egter gelykstaande aan die 
gesamentlike toetsing van al die beta-gewigte en daar kan aan
vaar word dat al die onafhanklike veranderlikes wei bygedra 
het tot die onderskeie beduidende meervoudige korrelasies 
(Pedhazur, 1982). Steekproefgroottes was egter klein en 'n 
herhaling van die ontleding met meer data behoort meer lig op 
die geldigheid van d ie toeubattery te werp. 

GEVOLGTREKKINGS 

Hierdie projek is die eerste bekende poging tot die identifise
ring van die potensiaal van kleurlingplaaswerkers. Die 
positiewe tendense ten opsigte van voorspellingsgeldigheid vir 
die toetsbattery is bemoedigend. Hoewel beskikbare data vir 
hierdie studie uiteraard beperk was, dui die resultate van hier
die studie dat die identifisering van die potensiaal van plaas
werkers na aile waarskynlikheid 'n baie noodsaakl ike stap in 
die personeelbestuurproses is en dat dit met groot vrugas voor_ 
ligtinghulpmiddel deur boere gebruik kan word. 

Die toepassing van mannekragbestuursbeginsels staan in die 
landboubedryf in Suid-Afrika nog in sy kinderskoene. 'n Sen
sitiwiteit vir die waarde van georganiseerde opleiding vir 
plaaswerkers is egteroral te bespeuren goeie vordering is a l by 
versk.illende opleidingsentra in die land op hierdie gebied 
gemaak. 

Opleiding in isolasie beoefen kan egter oneffektief en selfs 
teenproduktief wees. Idealerwys behoort dit gekoppel te word 

aan die wetenskaplike identifisering van opleidingspotensiaal 
en die sistematiese evaluering van die resultate wat met 
opleiding bereik word. 
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