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OPSOMMING

Nuwe kommunikasie- en inligtingstegnologie vorm ’n individu se persepsies en hoe hulle ’n
spesifieke organisasie sien. MSF Suid-Afrika se webtuiste (met spesifieke verwysing na die
foto’s wat gebruik word op die webtuiste) is een van die kommunikasie- en
inligtingstegnologieë wat ’n invloed sal hê op die persepsies van die organisasie se
belangegroepe. MSF moet krities dink oor die foto’s wat hulle op hulle webtuiste plaas,
aangesien dit moontlik die kommunikasie tussen die vrywilligers en die organisasie, sowel as
die persepsies van vrywilligers, kan beïnvloed.
Dit is van belang vir MSF om deur die foto’s wat hulle op MSF Suid-Afrika se webtuiste plaas
die publiek in te lig oor die omstandighede van die populasie waarbinne die veldwerkers werk.
Persepsies rig denke en besluite – problematiese uitdagings kan ontstaan indien hierdie
persepsies in kontras staan met die persepsies wat MSF graag wil vorm met die gebruik van
foto’s op hulle webtuiste.
Die studie fokus vervolgens op die persepsies van potensiële vrywilligers van MSF, met
spesifieke fokus op die foto’s gebruik op MSF Suid-Afrika se webtuiste. Die algemene
doelstelling van hierdie studie is om vanuit ’n organisasiemediabestuursperspektief te bepaal
watter rol foto’s op MSF Suid-Afrika se webtuiste speel in die persepsievorming tydens
kommunikasie met potensiële vrywilligers as belangegroep.
Die hoof bevindinge van die studie toon dat foto’s ’n rol speel om betekenis by te dra tot
kommunikasie met belangegroepe, en dat die impak van die foto’s op MSF se webtuiste ’n rol
speel in potensiële vrywilligers se persepsievorming. MSF kan meer fokus op die rol wat foto’s
in die kommunikatiewe proses speel. Potensiële vrywilligers het verder aangetoon dat hulle
meer persoonlike aandag vanaf MSF wil hê. Daar is ook gevind dat dit van belang is dat MSF
se webtuiste visueel aanloklik moet wees en dat die foto’s wat op die webtuiste gebruik word
akkuraat en geloofwaardig moet wees. MSF se sukses kan verbeter as hulle meer aandag
aan potensiële vrywilligers gee. Respondente het verskillende voorstelle gemaak vir hoe MSF
meer vrywilligers kan werf. Die studie dra by tot die belangegroepbestuur tussen MSF SuidAfrika en hulle potensiële vrywilligers. Dit bied aan MSF Suid-Afrika geleentheid om beter te
verstaan wat ’n steekproef van potensiële vrywilligers tans dink van die gebruik van foto’s op
hulle webtuiste.
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ABSTRACT

New communication and information technologies play a role in how individuals form
perceptions of a certain organisation, as well as how they see a certain organisation. MSF’s
website, with specific reference to the photographs used on their website, is one of the
communication and information technologies that influence stakeholders’ perceptions about
an organisation. It is important for MSF to think critically about the photographs they use on
their website, because it may influence the communication between stakeholders and the
organisation, as well as the perceptions of potential volunteers.
It is important for MSF South Africa to inform the public of the conditions in which the
fieldworkers work. It is furthermore important for MSF to determine the perceptions potential
volunteers have of their current website and the contents of the website, with specific reference
to the photographs that are used. Perceptions form thoughts and decisions and problematic
challenges can occur when these perceptions of potential volunteers stand in contrast with the
perceptions that MSF want to convey via their use of photographs on their website.
In this study the focus is on the perceptions of potential volunteers, with specific reference to
the photographs that MSF South Africa use on their website. The main goal of this study is to
determine, from a media management perspective, what role the photographs on the MSF
website play in the forming of potential volunteers’ perceptions in the communication process.
The main conclusions of the study include the role that photographs play to add meaning to
communication with stakeholders, as well as the impact the photographs have on potential
volunteers’ perceptions. MSF can focus more on the role that photographs play in the
communication process, as well as the fact that potential volunteers want more personal
contact from the organisation. The study also concludes that MSF’s website should be visually
attractive and the photographs used should be accurate and trustworthy. MSF’s success can
improve if they focus more on potential volunteers. Respondents offered suggestions on how
MSF can recruit more volunteers. The study contributes to the stakeholder management
between MSF and their potential volunteers and allows MSF to better understand what ’n
potential group of volunteers currently think of the photographs that they use on their website.
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HOOFSTUK 1:

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING
1.1

TITEL

Potensiële vrywilligers se persepsie van die foto’s op Médecins sans Frontières se webtuiste.

1.2

SLEUTELWOORDE

MSF, Médecins sans Frontières/Doctor’s Without Borders, nie-winsgewende organisasies,
foto’s,

persepsies,

webtuistes,

kommunikasie,

aanlyn

kommunikasie,

vrywilligers,

belangegroepbestuur.

1.3

AGTERGROND

Médicines Sans Frontières/Doctor’s Without Borders (MSF) is ’n nie-winsgewende,
internasionale, onafhanklike, mediese organisasie wat streef daarna om mediese steun te bied
aan individue wat geraak is deur gewapende konflik, epidemies, natuurlike- en mensgemaakte
rampe, en poog om bewustheid te skep van die omstandighede van die populasies wat deur
die bogenoemde geraak word (MSF, 2012).
MSF is in 1971 gestig as ’n nie-winsgewende organisasie. Vandag is die organisasie betrokke
in meer as sestig lande waar duisende dokters, verpleegsters, logistici, water- en
gesondheidskundiges, asook ander nie-mediese individue almal saamwerk om noodsaaklike
gesondheidsdienste vir mense in nood te lewer.

MSF se vrywilligers werk dikwels in

afgesonderde en gevaarlike dele van die wêreld. Vrywilligers maak hulleself beskikbaar op
baie kort kennisgewing wanneer krisissituasies ontstaan (MSF, 2012).
Ten einde sy operasionele onafhanklikheid en buigsaamheid te behou, maak MSF op die
algemene publiek staat vir amper 89% van sy fondse. Die ander 11% van die fondse kom van
internasionale agentskappe en regerings af. In 2009 was MSF se wêreldwye inkomste 665.5
miljoen Euro. Sedert 1999 het MSF ook projekte in Suid-Afrika uitgevoer. In 2007 het MSF
hulle in die land gevestig deur kantore oop te maak in Johannesburg. Hierdie kantore vorm
deel van ’n netwerk van 27 MSF-kantore wêreldwyd (MSF, 2012).
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Volgens Borrie la Grange, Hoof van Kommunikasie MSF Johannesburg, het MSF in 2011 8.7
miljoen pasiënte wêreldwyd behandel met die hulp van meer as 33 000 werknemers (La
Grange, 2013).
Elkeen van MSF se 27 kantore wêreldwyd het die volgende mandaat:


Om publieke bewustheid van die mense in nood wat deur MSF veldwerkers gehelp
word met onafhanklike, onpartydige en neutrale mediese hulp te bevorder.



Fondse in te samel om hulle mediese werk in die veld te voort te sit en bevorder.



Om mediese en ondersteunende werknemers in elke tuisland te werf sodat
internasionale werknemers saam met plaaslike werknemers kan werk in die lande
waar MSF ingryp (La Grange, 2013).

Soos met verskeie organisasies in vandag se samelewing is dit vir MSF belangrik om ook ’n
aanlyn teenwoordigheid te handhaaf. MSF gebruik sosiale media en ’n webtuiste om hierdie
aanlyn teenwoordigheid te bevorder. Vir die doel van hierdie studie is daar net gefokus op die
webtuiste.
In 2007 het MSF Suid-Afrika hulle eerste webtuiste geloods toe die kantore in Johannnesburg
geopen het. Dit was ’n baie basiese ontwerp en die fokus was op teks-gebaseerde stories,
persverklarings en verslae wat dien as publieke rekord van MSF se aktiwiteite. Op hierdie
beginstadium was MSF Suid-Afrika pas gevestig en het hulle nie ’n groot aantal donateurs en
veldwerkers gehad nie.
Teen Februarie 2009 het MSF Suid-Afrika hulle webtuiste herontwerp, en in 2010 is die
webtuiste opgedateer om dit meer gebruikersvriendelik te maak.

Die ontwerp van die

webtuiste het oor die algemeen dieselfde gebly, maar hulle wou mettertyd meer fokus daarop
om inligting aan toekomstige donateurs en veldwerkers te gee deur hulle webtuiste.
Alhoewel MSF se webtuiste ’n belangrike rol speel in hulle kommunikasie, besef hulle dat
hierdie kommunikasiemiddel geïntegreer moet word met ander kommunikasietaktieke en
-middels ten einde effektief te wees (La Grange, 2013). Hulle maak dus seker die webtuiste
gee relevante inligting deur om die regte boodskappe aan hulle belangegroepe te
kommunikeer.
MSF Suid-Afrika se belangegroepe sluit breedweg in donateurs, toekomstige sowel as huidige
veldwerkers, die media en die algemene Suid-Afrikaanse publiek. Vir die doel van hierdie
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studie is daar gefokus op potensiële vrywilligers as belangegroep. Potensiële vrywilligers
benodig die basiese inligting oor watter persone geskik is vir MSF werwing, hoe die proses
werk, hoe dit is om in die veld te werk en hoe hulle aanlyn kan registreer.
Volgens La Grange (2013) probeer MSF Suid-Afrika verseker dat gebruikers van die webtuiste
onmiddellik toegang het tot inligting oor die volgende drie kernaksies:


Ontdek MSF



Werk saam met MSF



Skenk aan MSF

Die rol van visuele kommunikasie op webtuistes het stadig ontwikkel, maar die belangrikheid
daarvan kom al hoe meer na vore. Die finale produk, in hierdie geval die visuele voorkoms
MSF se webtuiste, word ’n faktor in die kommunikasieproses en bepaal of die proses sy
doelwitte bereik. Dit is dus nodig vir MSF Suid-Afrika om die visuele inhoud van hulle webtuiste
rondom hierdie aspekte te struktureer (Dimarco, 2010:4).
Die verhouding met vrywilligers is een van die belangrikste vir nie-winsgewende organisasies.
Belangegroepe wat in verhouding tree met ’n nie-winsgewende organisasie het normaalweg ’n
behoefte of doelwit wat hulle motiveer om deel te word van die organisasie. Mediese personeel
is byvoorbeeld gemotiveerd om as vrywilliger betrokke te raak by MSF oor hulle die nodige
kennis en ervaring het om mediese hulp aan pasiënte te verleen. Die behoefte of doelwit wat ’n
individu wil bevredig is normaalweg self-gegenereer. Dit wil sê dat as die behoefte nie bevredig
word nie of die doelwit nie ondersteun word nie, die individu ’n ander bron van bevrediging of
ondersteuning sal gaan soek. Nie-winsgewende organisasies wat ’n duidelike missie het en
duidelikheid het oor hoe belangegroepe belyn moet wees met hierdie missie, sal die meeste
sukses hê met wedersydse vertroue en gesonde verhoudings met belangegroepe (McKee &
Lamb, 2009:161).
’n Verkenning van potensiële vrywilligers se visuele persepsie van MSF deur die foto’s wat op
MSF Suid-Afrika se webtuiste aangebied word visueel te evalueer, kan help om te bepaal
watter invloed die visuele voorkoms van die webtuiste het op potensiële vrywilligers se
persepsie van MSF as organisasie.
Na aanleiding van die bogenoemde agtergrond en bespreking is die volgende probleemstelling
geformuleer.
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1.4

PROBLEEMSTELLING

Nuwe kommunikasie- en inligtingstegnologie vorm ’n individu se persepsies en hoe die
persoon ’n spesifieke organisasie sien (Burnett & Marshall, 2003:61). MSF Suid-Afrika se
webtuiste (met spesifieke verwysing na die foto’s wat gebruik word op die webtuiste) is een
van die kommunikasie- en inligtingstegnologieë wat ’n invloed sal hê op die persepsies van
die organisasie se belangegroepe. Dit is belangrik dat MSF Suid-Afrika krities dink oor die
foto’s wat hulle op hulle webtuiste plaas, aangesien dit moontlik die kommunikasie tussen die
vrywilligers en die organisasie, sowel as die persepsies van vrywilligers kan beïnvloed (Burnett
& Marshall, 2003:45-61).
Dit is belangrik dat MSF deur die foto’s wat hulle op hulle webtuiste plaas die publiek inlig oor
die realiteit van die populasie waarbinne die veldwerkers werk (La Grange, 2013). Dit is dus
belangrik vir MSF Suid-Afrika om die inhoud van hulle webtuiste en die foto’s wat daarop
geplaas word, deeglik te beplan en te monitor, aangesien so baie van hulle toekomstige
donateurs en vrywilligers die webtuiste besoek en daardeur beïnvloed word. Die webtuiste
vorm ook deel van hoe potensiële vrywilligers inligting verkry oor MSF Suid-Afrika. Dit is dus
belangrik dat MSF bepaal wat die persepsies van die vrywilligers oor die huidige webtuiste en
die inhoud daarvan is (met spesifieke verwysing na die gebruik van foto’s). Die persepsies rig
denke en besluite – problematiese uitdagings kan ontstaan indien hierdie persepsies in kontras
staan met die persepsies wat MSF graag wil vorm deur die gebruik van foto’s op hulle
webtuiste. Hierdie studie fokus slegs op die persepsies van potensiële vrywilligers van MSF,
met spesifieke fokus op die foto’s gebruik op die MSF webtuiste.

1.5

ALGEMENE NAVORSINGSVRAAG

Vanuit ’n organisasiemediabestuursperspektief, watter rol speel foto’s op MSF Suid-Afrika se
webtuiste in die persepsievorming tydens kommunikasie met potensiële vrywilligers as
belangegroep?

1.5.1


Spesifieke navorsingsvrae
Volgens die literatuur, wat is die rol wat foto’s op ’n organisasie se webtuiste speel
om betekenis by te dra tot kommunikasie met belangegroepe?



Aan die hand van aanbevelings uit literatuur (met spesifieke verwysing na Dimarco
(2010), Fahmy en Wanta (2007) en Johnson en Fahmy (2010) se werk), hoe gebruik
MSF Suid-Afrika foto’s op hulle webtuiste as deel van hulle kommunikasie met
belangegroepe?
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Wat is die persepsie van ’n steekproef potensiële vrywilligers van MSF rakende die
gebruik van foto’s op hulle webtuiste?

1.6

NAVORSINGSDOELSTELLINGS

Algemeen:
Om die rol wat foto’s op MSF Suid-Afrika se webtuiste speel met betrekking tot
persepsievorming

tydens

kommunikasie

met

belangegroepe

speel,

vanuit

’n

organisasiemediabestuursperspektief te verken.
Spesifiek:


Om deur middel van ’n literatuurstudie te bepaal watter rol foto’s speel op ’n organisasie
se webtuiste om betekenis by te dra tot kommunikasie met belangegroepe.



Om deur middel van ’n inhoudsanalise aan die hand van aanbevelings uit literatuur (met
spesifieke verwysing na Dimarco (2010), Fahmy en Wanta (2007) en Johnson en Fahmy
(2010) se werk) te verken hoe MSF Suid-Afrika foto’s op hulle webtuiste gebruik as deel
van hulle kommunikasie met belangegroepe.



Om deur middel van verkennende onderhoude te beskryf wat die persepsie van ’n
steekproef potensiële vrywilligers is rakende die gebruik van foto’s op MSF se webtuiste
as kommunikasiemiddel.

1.7

SENTRALE TEORETIESE ARGUMENT

Inligting- en kommunikasietegnologieë vorm persepsies (Burnett & Marshall, 2003:61). Dit
skep geleentheid vir individue om beelde aan mekaar te stuur en onder mekaar te versprei.
Dit het ook ’n invloed op kulturele agtergrond, wat idees en gedrag vorm (Burnett & Marshall,
2003:61). Soos wat enige nuwe vorm van ’n inligtingstegnologie gevorm word, so word
persepsies rondom die nuwe middel van kommunikasie ook gevorm. Dit skep geleentheid vir
interaksie tussen die gebruiker en die wêreld daarbuite. Verskillende vorms van kommunikasie
vorm sosiale en individuele bewustheid, asook unieke netwerke van persepsies en
ervarings. ’n Webtuiste kan dus ook ’n individu se persepsies beïnvloed, asook die indrukke
wat die waarnemers van die spesifieke organisasie ontwikkel (Burnett & Marshall, 2003:61).
Die feit dat ’n webtuiste individue se persepsies kan beïnvloed plaas klem op die feit dat
organisasies en besighede moet fokus op hoe hulle hul belangegroepe aanlyn bestuur.
Belangegroepbestuur het ’n integrale deel geword van die bestuur van organisatoriese- en
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gemeenskapsverhoudings (Carrol & Buccholtz, 2000:64-65). Volgens Littlejohn en Foss
(2009:930) sowel as Gregory (2010:23), kan ’n belangegroep gedefinieer word as enige
iemand wat die organisasie beïnvloed of deur die organisasie beïnvloed word.
Persepsie van visuele kommunikasie vorm wanneer beelde gesien word verby die punt van
blote sensasie en die kyker komplekse betekenis aan die beelde oordra (Dimarco, 2010:8).
Vorige studies van die inhoud van foto’s het ook bewys dat een rede waarom fotograwe en
hulle redakteure skepties is daaroor om foto’s in oorlogtye te publiseer, is dat dit die persepsies
en openbare mening negatief kan beïnvloed (Fahmy & Wanta, 2007:16-31). Een kwessie wat
veral nodig is om te oorweeg, is of daar grafiese foto’s in die media geplaas behoort te word,
veral foto’s van gestorwe en beseerde individue (Johnson & Fahmy, 2010:43-66). Een vrees
is dat die foto’s oorlog sal bevorder en nie net as ’n bewusmakingsdoel sal dien nie (Fahmy &
Wanta, 2007:16-31). Die bogenoemde stem ooreen met studies wat verklaar dat visuele
beelde ’n impak kan hê op openbare mening. Redakteurs moet dus dink aan verskeie kwessies
wanneer hulle foto’s op hulle verskeie mediaplatforms plaas, aangesien dit moontlik ’n groot
impak op die persepsies van hulle belangegroepe mag hê.
Die bogenoemde is ook belangrik om in ag te neem wanneer die foto’s op MSF Suid-Afrika se
webtuiste oorweeg word, aangesien dit so ’n groot verskeidenheid van hulle belangegroepe
raak. Volgens La Grange (2013) voel MSF ook dat dit belangrik is om deur die foto’s wat hulle
op hulle webtuiste plaas die publiek in te lig oor die realiteit van die populasie waarbinne die
veldwerkers diens doen. Die bestuurder van ’n organisasie het dus ’n groot rol om te vul, omdat
nie net die organisasie se doelwitte bereik moet word nie, maar daar moet ook verseker word
dat belangegroepe se doelwitte bereik word en dat belangegroepe eties hanteer word en
tevrede is (Carrol & Buccholtz, 2000:73).
Die interpretasie wat voortgebring word vanuit ’n visuele ervaring is ’n kombinasie van faktore:
biologies, psigologies en sosio-kultureel. Die voorafgenoemde is die raamwerke waardeur
buitegebeure geïnternaliseer word. Die internalisering van buitegebeure skep die geleentheid
vir herinneringe om deur die toeskouer gestoor te word waaruit daar toekomstige persepsies
gevorm kan word, asook waardeur verbeelding nou “bestanddele” het vir herkonstruksies.
Hierdie proses open moontlikhede vir die skepper van die visuele beelde om beelde te maak
wat moontlik binne die toekomstige persepsies en herkonstruksies van die waarnemer sal val.
Die skepper en die ontvanger is aan verskillende kante van die kommunikasieproses, maar
hulle lê wel binne dieselfde sisteem van persepsie. Die grootste verskil is dat die skepper aan
die ontvanger nuwe maniere gee om die wêreld te sien (Jamieson, 2007:26-27).
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Die bogenoemde skep die geleentheid om simbole te vorm wat die aanskouer se persepsie
sal beïnvloed. Dit lei die studie ook na semiotiek, wat dien as die metateoretiese tuiste van
ondersoek en analise om die betekenis wat individue aan beelde toeskryf te verken.
Semiotiek is die studie van simbole en die sisteme waarin die simbole voorkom. Dit is ’n
prominente metateoretiese tradisie vir kommunikasiekundiges omdat dit bestudeer hoe
individue betekenis vir hulleself en ander genereer en saamstel (Littlejohn & Foss, 2009:874).
Simbole is die beginpunt van semiotiek as metateoretiese tradisie en daarom is dit ook
belangrik om die teken self te beskryf en definieer. Volgens Peirce (soos beskryf in Chandler,
2007:29-30) kan tekens in drie dele opgedeel word, naamlik die simbool self, die voorwerp na
wat die simbool verwys en laastens die interpreteerder, wat in meeste gevalle ’n individu is wat
die teken interpreteer. In die geval van MSF, sal die teken die foto op die webtuiste wees, die
inhoud van die foto die voorwerp en die persoon wat die foto aanskou die interpreteerder. Wat
belangrik is om te onthou, is dat elke teken meer as een betekenis en meer as een
interpreteerder het, wat kan lei tot misverstande of bloot verskillende vertolkings. Dit maak dit
belangrik vir MSF om te weet of die boodskap wat hulle deur hulle foto’s op die webtuiste
probeer oordra, met ooreenstemmigheid in terme van boodskapoordrag deur die gebruikers
geïnterpreteer word.
’n Semiotiese analise sal normaalweg gebruik word om te analiseer hoe ’n teks gebruik word
om bedoelings te vorm.

In die geval van hierdie studie behels dit ’n reeks foto’s wat

geanaliseer word.
Die studie volg die teoretiese raamwerk van Barret (1986) se A theoretical Construct for
Appreciating Photographs om die foto’s op MSF se webtuiste te analiseer. Elke foto is
geanaliseer deur die volgende beginsels as basis te neem: beskrywing, verduideliking, etiese
evaluasies en estetiese evaluasies. Beskrywing behels tot watter mate die inhoud van die foto
die realiteit weerspieël. Dit sluit in hoe die behoeftige mense in die lande waar MSF betrokke
is uitgebeeld word, asook hoe grafies hulle uitgebeeld word. Tweedens, tot watter mate
verduidelik die foto die gebeure wat plaasgevind het toe die foto geneem is? Met ander
woorde, hoe akkuraat en objektief is die foto? Die etiese evaluasie van foto’s sluit in die sosiale
kwessies wat fotograwe probeer uitbeeld en hoe die fotograaf die kwessie uitbeeld deur die
foto. Die estetiese waarde van die foto’s is ook geanaliseer, dit sluit die gebruik van lig, kleur,
balans, diepte en die volume van die foto’s in (Barret, 1986:55-58).

7
HOOFSTUK 1:
AGTERGROND EN PROBLEEMBSTELLING

Die bogenoemde is gebruik as kodes om te bepaal hoe die beskrywende en verduidelikende
elemente, asook die etiese en estetiese waardes vookom in die foto’s wat geanaliseer is,
asook watter gevoelens potensiële vrywilligers ervaar deur na die foto’s te kyk.

1.8

NAVORSINGSBENADERING

Wanneer visuele tekens uit ’n semiotiese perspektief ontleed word, het ’n mens te make met
betekenis en interpretasie binne ’n spesifieke konteks. Die navorsing is gevolglik vanuit ’n
kwalitatiewe raamwerk benader, omdat daar gefokus is op die persepsies van die navorser,
asook die subjektiewe interpretasie van die betekenis van elemente in MSF se gebruik van
foto’s (Du Plooy, 2009:30-36).
’n Kwalitatiewe benadering gee die voordeel dat dit ’n ryk beskrywing kan gee van hoe
mense ’n verskynsel ervaar – hierdeur kan ’n mens ’n beter interpretasie vorm van hoe visuele
elemente op die MSF webtuiste deur mense ontleed, verstaan en ervaar word.

1.9

NAVORSINGSMETODES

1.9.1

Literatuurstudie

Die volgende bestaande literatuur is ondersoek met die fokus op boeke, joernale, asook
internetsoekenjins, byvoorbeeld Google Scholar, EbscoHost en Jstor.

Die doel van die

literatuurstudie is om ’n oorsig te kry oor die gebruik van visuele elemente op webtuistes, asook
hoe dit gebruik word om met belangegroepe te kommunikeer.
Voorbeelde van bestaande literatuur wat bestudeer is, sluit in: South African Visual Culture
deur Jeanne van Eeden en Amanda du Preez, Handbook of Visual Communication: Theory,
Methods, and Media deur Ken Smith, et al., Psychological Aspects of Cyberspace: Theory,
Research, Applications deur Azy Barak en Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts,
Contexts deur Matthew Rampley. Die bogenoemde literatuur bied ŉ agtergrond wat die res
van die studie lei. Die bestaande literatuur is ook gebruik om die konteks waarbinne teoretiese
aannames verkry is om die empiriese hoofstuk te stuur, af te lei.

1.9.2

Empiriese studie

Die empiriese afdeling van die studies het gefokus op die onderstaande metodes:
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1.9.2.1.

Inhoudsanalise

Inhoudsanalises word gebruik in verskeie tipes kommunikasienavorsing, soos byvoorbeeld die
analisering van groepsonderhoude, e-posse en selfs vergaderings (Du Plooy, 2009:213). In
hierdie studie is dit gebruik om die inhoud van die foto’s op MSF se webtuiste te bepaal. ’n
Algemene gebruik van ’n inhoudsanalise is om te bepaal hoeveel keer ’n simbool of tema
voorkom in ’n sekere teks of boodskap (Du Plooy, 2009:213). Daar is in hierdie geval gefokus
op spesifieke simbole en kodes wat voorkom op MSF se webtuiste.

1.9.2.2.

Semi-gestruktureerde onderhoude

Semi-gestruktureerde onderhoude

skep die geleentheid vir

interaksie tussen die

onderhoudvoerder en die respondent. ’n Opvolg gesprek kan plaasvind waar opvolgvrae deur
die onderhoudvoerder gevra kan word en waar enige onduidelikheid oor enige vrae uitgeklaar
kan word (Du Plooy, 2009:198). Die deelnemers vir semi-gestruktureerde onderhoude vir
hierdie studie is aan die hand van sneeubalsteekproefneming geïdentifiseer.

1.9.2.3.

Triangulasie met data-insameling

Triangulasie behels die gebruik van meer as een metode om data in te samel (Du Plooy,
2009:40). Tydens hierdie navorsing is twee metodes gebruik om data in te samel, naamlik ’n
inhoudsanalise en semi-gestruktureerde onderhoude.

Deur meer as een data-

insamelingsinstrument op ’n studie toe te pas, kan die teoretiese aannames wat gemaak word
getoets word op meer as een manier. Dit versterk dus die betroubaarheid en geldigheid van
die data wat ingesamel word, asook die aannames wat daaruit gemaak word (Du Plooy,
2009:40-41).

1.9.2.4.

Populasie en steekproefneming

Steekproefneming behels dat eenhede geselekteer word uit ’n vasgestelde teikengroep of
toeganklike populasie (Du Plooy, 2009:108). Die populasie vir hierdie studie bestaan uit
dokters wat as potensiële vrywilligers vir diens met MSF oorweeg kan word. Kriteria hiervoor
is die potensiële werknemer se gevoel van bereidwilligheid en/of geroepenheid. Nadat die
teikengroep vasgestel is, is daar bepaal wat die teikengroep se beperkings is om op ’n
werkbare steekproeftegniek of -benadering te besluit (Du Plooy, 2009:116-117). Vir hierdie
studie was ŉ sneeubalsteekproefmetode die meeste gepas omdat respondente die navorser
kan verwys na ander dokters wat as potensiële vrywilligers vir diens met MSF beskou kan
word. Die navorser het onderhoude gevoer tot en met ŉ punt van saturasie. Aanvanklik is 10
onderhoude as doel gestel.
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1.9.2.5.

Tematiese data-analise

’n Tematiese analise behels dat daar meer betrokkenheid en interpretasie vanaf die navorser
is (Guest et al, 2012:10-11). Dit behels nie net die tel van die hoeveelheid keer wat ’n woord
of frase voorkom nie, maar fokus meer op die implisiete en eksplisiete idees binne die data
(Guest et al, 2012:10-11). ’n Tematiese analise behels dat die kernidees in boodskappe
beskryf word (Du Plooy, 2009:228). As gevolg van die kwalitatiewe aard van die studie is daar
van ’n tematiese analise gebruik gemaak omdat daar gekyk is na die dieper betekenisse van
foto’s, asook visuele kodes wat voorkom in die foto’s soos die gebruik van lig, kleur, balans,
diepte en volume. ’n Tematiese analise is nodig omdat die beskrywings esoteries is (Du Plooy,
2009:220). Verskillende temas wat op MSF Suid-Afrika se webtuiste voorkom is geïdentifiseer
om die basis van die analise te vorm. Die verskillende temas is vanuit die literatuurstudie
verkry. ’n Voorbeeld van so ’n tema is die mate waarin armoede in die foto’s op die webtuistes
voorkom.

1.10

STRUKTUUR VAN STUDIE

Hoofstuk 1 –

Agtergrond en Probleemstelling

Hoofstuk 2 –

Webtuistes se gebruik van foto’s as kommunikasiemiddel

Hoofstuk 3 –

Belangegroepbestuur in die nie-winsgewende sektor

Hoofstuk 4 –

Navorsingsmetode

Hoofstuk 5 –

Rapportering en Analise van Data

Hoofstuk 6 –

Samevatting, Gevolgtrekkings en Aanbevelings

10
HOOFSTUK 1:
AGTERGROND EN PROBLEEMBSTELLING

HOOFSTUK 2

WEBTUISTES SE GEBRUIK VAN FOTO’S AS
KOMMUNIKASIEMIDDEL
2.1

INLEIDING

In die vorige hoofstuk is die agtergrond rondom die onderwerp van die studie bespreek. Die
probleemstelling, algemene navorsingsvraag, asook die spesifieke navorsingsvrae is ook
gestel. In hierdie hoofstuk word die literatuur rondom die onderwerp van die studie in diepte
bespreek.

Die literatuur wat in hierdie hoofstuk bespreek word handel oor hoe webtuistes as
kommunikasiemiddel optree. Die doel van hierdie hoofstuk is om te bepaal wat die rol van
foto’s is op ’n organisasie se webtuiste. Wanneer daar gekyk word na visuele kommunikasie
op webtuistes is dit belangrik om te bepaal wat vrywilligers se persepsies van sulke visuele
elemente is. Deur hierdie persepsies te bestudeer kan organisasies visuele elemente op hulle
webtuistes aanpas om sodoende vrywilligers se persepsies te bevorder. Om visuele elemente
te bestudeer sal daar eerstens gekyk word na semiotiek as die hoof metateoretiese inslag vir
hierdie studie.
Dit is ook belangrik om te kyk na visuele data as ’n navorsingsmetode, asook hoe belangrik
visuele data in die veld van kommunikasiestudies is. Laastens word daar gekyk na aanlyn
kommunikasie en die belangrikheid van visuele elemente as kommunikasiemiddel.
Organisasies moet hulle visuele kommunikasie in ag neem, aangesien dit moontlik ’n invloed
op belangegroepe se persepsies mag hê.

2.2

SEMIOTIEK

In hierdie studie is die persepsies wat vrywilligers het van die foto’s op MSF Suid-Afrika se
webtuiste belangrik, asook die betekenis wat hulle heg aan die foto’s wat gebruik word. Dit is
dus belangrik om semiotiek in diepte te beskryf aangesien die studie ondersoek watter
betekenisse vrywilligers aan die foto’s wat gebruik word op die webtuiste toeskryf.
Volgens Morris (1938), soos beskryf in Levinson (1983), kan semiotiek in drie dele verdeel
word, naamlik sintaksis, semantiek en pragmatiek. Sintaksis sluit die studie van formele
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verhoudings wat tekens met mekaar het in. Semantiek is die studie van verhoudings tussen
tekens en die voorwerpe waarop dit van toepassing is. Die laaste vertakking is pragmatiek,
wat beskryf word as die studie van taalgebruik (Levinson, 1983:5). Dit is belangrik om al drie
die bogenoemde vertakkings te definieer ten einde semiotiek in-diepte te beskryf.
Wanneer daar gekyk word na semiotiek, is die inagneming van die studie van taal belangrik.
Die studie van taal het semiotiek ten diepste beïnvloed (Littlejohn & Foss, 2008:106). Dit is
belangrik om die struktuur van taal te verstaan aangesien dit boodskappe beïnvloed.
Strukturele linguistiek is tot stand gebring deur Ferdinand de Suassure. Saussure was van
mening dat tekens, insluitend taal, arbitrêr is. Hy het gevind dat verskillende tale verskillende
woorde gebruik vir dieselfde voorwerp, asook dat daar normaalweg nie ’n fisiese verbintenis
tussen die voorwerp en sy referente is nie. Wanneer taal in strukturele terme beskryf word, is
dit ’n sisteem van formele verhoudings sonder diepte. Wanneer bedoelings aan woorde gegee
word, eers dan verteenwoordig dit iets (Littlejohn & Foss, 2008:107). Hierdie konsep is baie
belangrik om in ag te neem wanneer daar gekyk word na semiotiek, aangesien ’n teken ook
eers iets beteken as daar betekenis aan die teken geheg word.
Beelde het ’n pragmatiese dimensie. Hierdie dimensie verwys na die manier waarop beelde
gebruik word, die doel waarvoor hulle gebruik word, asook die effek wat hulle het op hulle
aanskouers. Die pragmatiek van taal sluit in die formele verhoudings en struktuur van taal
(Nöth, 2011:309). Sintaksis is die sisteem van reëls en kategorieë wat toegepas word op hoe
sinne geformuleer word in menslike taal (O’Grady et al., 1997:181-182). Dit is die studie van
die gekombineerde eienskappe van woorde en hulle dele (Levinson, 1983:5). Alhoewel visuele
beelde nie grammatika bevat om sintaktiese reëls en elemente te vorm nie, is dit wel moontlik
om ’n geïllustreerde sintaks te herken (Nöth, 2011:307). Visuele beelde bestaan uit figure met
ruimtelike samevoeging wat wel sekere beginsels volg. Die sintaks van taal bestaan grootliks
uit arbitrêre reëls wat varieer van taal tot taal. Figuratiewe beelde het ’n ikoniese sintaks, dit
verskil dus van die sintaks van taal aangesien die reëls bepaal word deur die strukturering van
die orde waarin dit voorwerpe in die wêreld verteenwoordig (Nöth, 2011:307).
Die studie van taal moet sy kommunikatiewe funksie ook bewerkstellig. Dit wil sê dat woorde
ook ’n boodskap moet oordra en dus inhoud moet bevat. Dit kan breedweg as die betekenis
van woorde beskryf word. Die studie van betekenis in die menslike taal word semantiek
genoem (O’Grady et al., 1997:268). Die semantiek van figuratiewe beelde word verkry uit
kennis van objekte uit die visuele wêreld. Dieselfde betekenis wat ons assosieer met ’n
voorwerp, ’n figuur of kleur, sal die betekenis wees wat herken sal word as die betekenis van
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sy geïllustreerde verteenwoordiging (Nöth, 2011:308). Hierdie eienskappe is belangrik om in
ag te neem omdat dit die verskillende dimensies van die semiotiese taal beskryf. Die
bogenoemde konsepte kan die visuele kode help beskryf, aangesien visuele beelde ook ’n
vorm van ’n taal is.
Volgens Eco (1976), soos beskryf in Chandler (2007:2), het semiotiek te make met enige iets
wat as ’n teken waargeneem kan word. Semiotiek omvat nie net die studie van alledaagse
tekens in daaglikse redevoering nie, maar ook enige iets wat kan staan vir iets anders.
Vanuit ’n semiotiese oogpunt kan tekens in verskeie vorms voorkom. ’n Teken kan
byvoorbeeld bestaan uit woorde, ’n beeld, klanke, gebare en voorwerpe (Chandler, 2007:2).
Semiotiek kan dus ook gebruik word om enige gedeelte binne die veld van kommunikasie te
analiseer, soos byvoorbeeld die media, organisasies, populêre kultuur, ens. Semiotiek kan
toegepas word op hierdie verskillende velde van kommunikasie omdat die konstruksie van
betekenis deur boodskappe binne alle velde van kommunikasie gevind word. Die semiotiese
teorie is veral handig om die misverstande wat binne interkulturele kommunikasie plaasvind te
identifiseer en te analiseer (Littlejohn & Foss, 2009:875-876). Hierdie teorie kan gebruik word
om die visuele inhoud van ’n webtuiste te analiseer en om te bepaal watter betekenisse
individue toeskryf aan die visuele inhoud op die webtuiste.
Semiotiek kan dus verder beskryf word as die studie van simbole en simboolsisteme. Dit is
relevant vir kommunikasiekundiges om hierdie teorie te bestudeer omdat semiotiek die
basiese proses beskryf van hoe mense betekenis toeskryf en staan dus in die middel van
menslike kommunikasie. Semiotiek is dus die studie van hoe mense betekenis aan hulleself
en ander toeskryf, wat dus van belang is vir kommunikasiekundiges (Littlejohn & Foss,
2009:874).
Dit is belangrik vir semiotiese navorsers om tekens binne ’n sisteem te bestudeer en nie net
na die teken alleen te kyk nie. Navorsers kyk na hoe betekenis geformuleer word en hoe die
realiteit hierdeur weerspieël word. In die geskiedenis is daar verskeie teorieë oor tekens te
vinde, maar die twee primêre tradisies in kontemporêre semiotiek is deur die Sweedse
taalkundige Ferdinand de Saussure (1857-1913) en die Amerikaanse filosoof, Charles
Sanders Peirce (1839-1914), op die tafel gebring (Chandler, 2007:3).
Die feit dat ons in ’n wêreld leef waar visuele tekens konstant besig is om te vermeerder, is dit
belangrik om te verstaan dat ’n realistiese teken ’n ander betekenis het as wat aanvanklik
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waargeneem word. ’n Visuele teken kan dus ander betekenisse hê en verskillende individue
kan verskillende betekenisse en interpretasies uit visuele tekens aflei (Chandler, 2007:3).

2.3

SIMBOLE

Simbole is die boublokke van semiotiek en is dus die wegspringpunt van semiotiek as teorie.
Volgens Saussure (1857-1913), soos beskryf in Chandler (2007), kan simbole in ’n diadiese
vorm beskryf word. Eerstens bestaan ’n simbool uit die aanduider, die sigbare of teenwoordige
komponent, en tweedens dit waarop daar gedui word, die onsigbare komponent. Die
bogenoemde verhouding laat verwysings na onsigbare elemente toe, soos byvoorbeeld
emosies, sosiale rolle en eenhede van tyd, asook na konkrete elemente van die wêreld wat
nie teenwoordig is nie, soos byvoorbeeld ’n mens of voorwerp (Littlejohn & Foss, 2009:874).

Figuur 2.1.

Saussure se model van die diadiese verhouding binne ’n teken.

Bron: Gebaseer op Saussure 1967:158, soos gevind in Chandler, 2007:14.
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Binne die diadiese model van Saussure, soos gesien in Figuur 2.1, word die teken gesien as ’n
geheel wat die resultaat is van die assosiasie wat die aanduider en dit wat aangedui word met
mekaar het. Die verhouding tussen die aanduider en dit wat aangedui word staan bekend as
betekenis. In Figuur 2.1. word hierdie betekenis verteenwoordig deur die twee pyle langs die
kante (Chandler, 2007:14-15).

Figuur 2.2.

Die konsep van Suassure se model verder verduidelik.

Bron: Gebaseer op Saussure 1967:158, soos gevind in Chandler, 2007:14.

’n Teken moet bestaan uit ’n aanduider, sowel as dit wat aangedui word. ’n Sinlose aanduider
of ’n vormlose voorwerp wat aangedui word kan nie ’n verhouding bewerkstellig nie, en dus
kan geen assosiasies gemaak word nie (Chandler, 2007:14-15).
In Figuur 2.2. word die konsep van Suassure se model verder verduidelik. Die aanduider is die
fisiese vorm van die teken. Dit wil sê dit is iets wat gehoor, gesien, gevoel of geproe kan word.
Dit wat aangedui word kan beskryf word as ’n verstandelike beeld en konsep wat die
interpreteerder ervaar. In die geval van Figuur 2.1. is die woord wat gesê, gelees of gehoor
word die aanduider en die fisiese beeld is die prent van die boom wat deur die interpreteerder
verstandelik geskep of gesien word (Chandler, 2007:15).
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Peirce (1839-1914) het simbole in drie dele opgedeel: die teken, die voorwerp en die
interpreteerder. Peirce se model kan in Figuur 2.3. gesien word.

Figuur 2.3.

Peirce se semiotiese driehoek.

Bron: Gebaseer op Peirce, soos gevind in Chandler, 2007:30.

Tekens word normaalweg in verskillende tipes opgedeel. Volgens Pierce, soos beskryf in
Chandler (2007:30), is daar 66 verskillende tipes. Daar is drie wat wel as die belangrikste tipes
tekens beskou word, naamlik ’n ikoon, ’n indeks en ’n simbool. Daar word onderskei tussen
die drie tipes geskep deur die tipe verhouding wat daar is tussen die aanduider en dit wat
aangedui word. ’n Ikoon het ’n verhouding van ooreenstemming. Dit wil sê die aanduider en
dit wat aangedui word stem ooreen, soos byvoorbeeld ’n foto. ’n Indeks het ’n verhouding van
samehangendheid of betrekking, dit wil sê die indeks wys na dit waarvoor dit staan.
Byvoorbeeld, as deel van ’n troukoek gebêre word om op ’n later stadium te eet, dan is daardie
gedeelte wat gebêre word ’n indeks, omdat dit betekenis het omdat dit deel was van die
oorpronklike troukoek. ’n Simbool het ’n verhouding van willekeurigheid, byvoorbeeld die
woord “olifant” het nie ’n slurp nie, maar dit maak die woord ’n simbool van ’n olifant, alhoewel
die woord self nie soos die dier lyk nie (Littlejohn & Foss, 2009:874).
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’n

Ikoon

’n

fisiese

’n Simbool is die teenoorgestelde

’n

met
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van ’n ikoon, dus stem dit nie

verbintenis tussen die aanduier en

aanduier. ’n Goeie voorbeeld

oorreen

van ’n ikoon is ’n foto van ’n

verteenwoordig
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Simbole word meer kultureel

bestaan

onmiddelik weet wat dit is.

oorgedra en verskeie kulture het

verteenwoordigheid van dit wat

unieke simbole vir verskillende

aangedui word nie. ’n Voorbeeld

voorwerpe

Die

van ’n indeks is rook. Rook kan nie

onderstaande figure van ’n man

bestaan sonder vuur nie, en dus

en

ooreenkoms

het

’n

met

en

beskryf

die

fisiese

dit

wat

dit wat aangedui word. Dit beteken

word

nie.

dat die aanduier nie fisies kan

situasies.

vrou,

Indeks

sonder

die

byvoorbeeld,

kan rook as aanduier nie bestaan

verteenwoordig nie net ’n fisiese

sonder dit wat daardeur aangedui

man en vrou nie, maar is bekend

word, naamlik vuur, nie.

as aanwysers van waar die
openbare toilette is.

Figuur 2.4.

Die verskil tussen die drie tipes tekens.

Bron: Gebaseer op Littlejohn & Foss, 2009:874.

Alhoewel Pierce en Saussure simbole in verskillende dele opdeel, is die belangrike afleiding
om te maak dat ’n simbool wel uit meer as een deel bestaan. Die feit dat ’n simbool in meer as
een deel opgedeel word los dus ’n gaping tussen die voorwerp wat weerspieël word en die
bedoeling wat dit oordra, en kan dus lei tot misverstande. Polisemie, die feit dat ’n simbool
meer as een betekenis en interpreteerder kan hê, lei tot miskommunikasie. Die betekenis wat
een persoon wil oordra is heel moontlik nie die betekenis wat ’n ander persoon aflei nie. Hierdie
dubbelsinnigheid van simbole kan negatief of positief ervaar word. Die negatiewe gevolge kan
lei tot frustrasie en woede, maar die positiewe gevolg is dat een simbool verskeie betekenisse
gelyktydig kan weerspieël (Littlejohn & Foss, 2009:874). Alle tekens het polisemiese
eienskappe, wat beteken dat hulle verskillende betekenisse het in verskillende kontekste. As
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daar byvoorbeeld gekyk word na die Engelse woord “shoot”, kan dit vir ’n soldaat ’n teken wees
dat hy sy geweer moet optel en skiet. In ’n ander konteks kan dit moontlik gesien word as ’n
sinoniem vir die woord praat (Neuman, 2008:155). Die polisemiese eienskappe van tekens
moet dus in ag geneem word wanneer daar met belangegroepe gekommunikeer word,
aangesien daar heelwat miskommunikasies kan plaasvind, asook dat verskillende tekens
verskillende betekenisse kan hê in uiteenlopende kontekste.
Volgens Zelizer (2010) het beelde klaar ’n denotatiewe betekenis, asook ’n konnotatiewe
betekenis, maar daar is nog ’n eienskap van beelde wat belangrik is om in ag te neem, naamlik
die “stem” van beelde. Die denotasie van die beeld sluit in die inhoud van die beeld, dit wil sê
wat werklik in die begripsinhoud weergegee word of saamgevat word. Die konnotasie behels
die waardes en emosies wat die beeld kan ontlok binne die kyker, dit wil sê die bybetekenis
van die werklike inhoud, asook die meer omvattende betekenis. As daar byvoorbeeld gekyk
word na ’n foto van ’n ma en ’n dogter, dan behels die konnotasie van die foto vertroosting,
moederlikheid, ens., afhangend van die kyker. Zelizer (2010) gaan nou verder om te sê dat
beelde ’n “stem” het. Dit skryf aan beelde ’n oriënteringseienskap toe sodat dit verbeel kan
word deur die waarnemer en emosionele effekte kan hê op sy omgewing. Die bogenoemde
fasiliteer dus ’n verhouding met ’n wye reeks van kontekste, gebeure, praktyke, mense en
ander beelde (Zelizer, 2010:13).

2.4

SIMBOOLSISTEME

’n Stel simbole word ’n simboolsisteem of ’n kode genoem. Betekenis kom nie net van ’n
individuele simbool nie, maar vanaf ’n reeks simbole waarbinne dit aanskou word. Kodes sluit
in taal, gebare, kos, klere, voorwerpe, dans, musiek, ens. Net soos wat ’n simbool nie as ’n
alleenstaande entiteit gesien kan word nie, moet kodes ook verstaan word ten opsigte van
hulle wederkerige invloede. ’n Stel kodes kan paradigmaties of sintagmaties wees. As mens
byvoorbeeld kyk na klere as ’n kode, dan sal al die skoene wat deur een persoon besit word,
paradigmaties wees. Dit wil sê die skoene is ’n kode waarvan daar net een op ’n slag gebruik
word. As daar gekyk word na die res van die persoon se klere, soos broeke, hemde, ens., dan
is die klere wat gedra word deur dieselfde persoon sintagmaties, omdat onderskeie simbole
van verskillende paradigmas gekombineer word. Dit is belangrik om hierdie kodes te verstaan,
aangesien een kultuur ’n kode anders sal interpreteer as ’n ander kultuur (Littlejohn & Foss,
2009:875).
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2.5

DIE VISUELE BEELD AS ’N TEKEN

Semiotiese analise help om die meer subtiele en komplekse betekenisse wat visuele beelde
het te verstaan en te analiseer. Dit help ook om te bepaal hoe die kyker se persepsie beïnvloed
word deur die visuele elemente wat gebruik word in die beelde (Littlejohn & Foss, 2009:1002).
Foto’s word geklassifiseer as indeksikale tekens, omdat ’n foto van ’n boom die fisiese resultaat
is van lig wat ’n voorwerp tref en terug gereflekteer word na die kameralens toe. Alhoewel
individue uit verbeelding ’n boom kan verf, kan ’n foto net verteenwoordig wat hy afgeneem
het. Dit wil sê dat ’n foto net bestaan as gevolg van die voorwerp of persoon se bestaan. ’n
Foto bewys dus die realiteit van wat dit verteenwoordig (Littlejohn & Foss, 2009:1002-1003).
Die verbale wêreld waarin mense leef, is ’n wêreld waar die verhoudings tussen die woord en
die idee of gedagte, algemeen gesproke, arbitrêr en konvensioneel is. Die verbale gebied skep
eindelose moontlikhede vir die ontwikkeling van nuwe en oorspronklike boodskappe. Die
eerste “taal” wat ons leer is een van verstaanbare artikulasie. Dit behels nie-verbale en
ekspressiewe gebare wat direk ooreenstem met spesifieke gebeure. Hierdie bogenoemde taal
word aangeleer binne werklike omstandighede en hou verband met spesifieke gebeure waar
daar ’n direkte verhouding is tussen die gebaar as ’n visuele simbool en die betekenis wat dit
bedoel is om te weerspieël. Dit is nie ’n abstrakte konsep nie en vind in die onmiddellike wêreld
plaas, waar daar ’n direkte ooreenstemming is tussen die teken en dit wat besig is om te
gebeur. Dit is hier waar persepsie oorheers en tekens natuurlik plaasvind en nie as arbitrêr
gesien word nie. Dit is ook waar lyftaal gesien kan word as ’n bron van sosiale tekens. Sulke
tekens vind dalk onbewustelik plaas, maar die mens het geleer om hierdie tekens te verstaan
en dit bewustelik tot sy voordeel te gebruik (Jamieson, 2007:116-118).
Die bogenoemde eienskappe wat toegeskryf word aan nie-verbale kommunikasie het ’n
direkte verband met visuele kommunikasie, veral in film en televisie, waar bewegende beelde
dit moontlik maak om ruimte en tyd te stimuleer. ’n Ooreenkoms wat ook belangrik is om te
noem is dat beide nie-verbale- en visuele kommunikasie albei gedefinieer word deur die
konteks waarbinne hulle geskep is. ’n Verandering in die konteks skep ook ’n verandering in
die betekenis van die nie-verbale- en visuele teken (Jamieson, 2007:116-118). Verskeie
betekenisse kan uit een voorwerp of omgewing afgelei word, omdat aanskouers beelde uit
hulle eie oogpunt en kulturele ervarings observeer en interpreteer (O’Donnel, 2005:522).
Alhoewel tekens wat gegenereer word in die onmiddellike realiteit konkreet is, kan
bemiddelende beelde ’n indruk van die realiteit skep, hulle kan dus as’t ware as
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verteenwoordiging van die realiteit gesien word en kan in dié opsig as konkreet beskou word
(Jamieson, 2007:116-118).
Daar moet wel in ag geneem word dat ’n bemiddelende beeld, dit wil sê ’n beeld wat opsetlik
gebruik word om die kommunikasieproses te vergemaklik, gesien kan word as net ’n werktuig
of kunsproduk. Dit wil sê dat die bemiddelende beeld blootgestel kan word aan versteekte
manipulasies en dus gesien kan word as halfpad tussen realiteit en abstraksie. Hierdie beelde
vorm deel van ’n vals realiteit, maar het wel semiotiese eienskappe en kan na voorwerpe en
mense verwys in hulle afwesigheid (Jamieson, 2007:116-118). Digitale manipulasie kan die
realiteit van die foto verbeter, sowel as die visuele impak vergroot. Redakteurs en fotograwe
moet hulleself dus die etiese vraag vra of die “verbetering” van die foto wel tot voordeel is van
die publiek, of net tot voordeel van die organisasie (Reaves, 2005:445-446).
As kommunikatiewe entiteite het woorde en beelde ’n ooreenstemmende doel: om die
gedagtes van die leser of aanskouer te organiseer en te lei. Die verskil kom wel in by die
kompleksiteit van die beeld (Jamieson, 2007:123). Daar is drie maniere waarop die brein ’n
beeld kan interpreteer: as ’n teken, dit sluit in die kontekstuele verhouding wat voor die oog is,
as ’n simbool, waar die beeld as ’n metafoor gesien word en die verhoudings deur verbeelding
geformuleer moet word, en laastens deur die estetiese waarde waar die beeld deur die vorm
geïnterpreteer word en die fisiese inhoud as onbelangrik geag word.

2.6

VISUELE DATA

Die Internet het die globalisering en groei van visuele kommunikasie laat versnel (Zahedi &
Bansal, 2011:149). Verskeie vorms van grafiese beelde soos prente, grafieke, animasies,
ikone, foto’s ens. het vorms van kommunikasie geword regoor die internet. Visuele media is
meer beskikbaar, bekostigbaar, amper onmoontlik om te sensoreer en vandag se kultuur is
besig om toenemend visuele media te gebruik vir vermaak, opvoeding- en kommunikasie
doeleindes (Littlejohn & Foss, 2009:1002). Ons word elke dag blootgestel aan verskeie
grafiese beelde van realiteit op ’n wye verskeidenheid media platforms, soos televisie, flieks,
foto’s en op die internet (Pozzer-Ardenghi & Roth, 2004:1).
Die vinnige pas waarteen inligtingstegnologieë groei kan vergelyk word met die groot toename
in visuele vorms van kommunikasie. Digitale stoorplek en verspreiding van foto’s, die
beskikbaarheid van videotegnologieë en digitale toeganklikheid, die disseminering van visuele
waarnemingstegnologieë of die transformasie van tekstuele na visuele vorms van
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kommunikasie dra alles by tot die verandering van visuele kommunikasie in sy verskeie vorms
na ’n geïntegreerde deel van die hedendaagse lewe (Knoblauch, et al 2008:1).
Die kapasiteit van ’n grafiese beeld om emosie te ontlok by die aanskouer verskaf talle temas
vir navorsing. Dit kan foto’s behels van belangrike figure, gebeure binne individue se lewens,
sowel as persoonlike beelde wat aanleiding gee tot verdere assosiasies. Hierdie foto’s kan
deur die individue self, of deur kennisse of navorsers geneem word of geproduseer word deur
die groter kultuur. Navorsers is geïnteresseerd in die emosies wat foto’s ontlok binne individue;
dus in dit wat geobserveer en geanaliseer kan word vanaf individue se reaksies en watter
afleidings daarna gemaak kan word oor die bevindinge (Grady, 2008:25). Die navorsing van
visuele data is dus belangrik in die veld van kommunikasiestudies oor die afleidings wat
daardeur gemaak kan word en die bydrae wat dit kan lewer tot die beplanning van visuele
kommunikasie.
Visuele data kan die volgende insluit: enige visuele waarneembare objek wat van belang is of
geproduseer is deur mense, asook enige visuele waarneembare artefakte wat rekord hou van
enige vorm van menslike bedrywighede (Grady, 2008:3). Visuele data behels dus alle aspekte
van die fisiese wêreld wat indirek of direk waargeneem kan word, asook alle soorte beelde en
prente wat gemaak word om die wêreld te verteenwoordig of op te neem (Grady, 2008:3). Die
sosiale wetenskappe gebruik normaalweg drie tipes visuele beelde as bewysstukke binne
navorsing. Dit sluit in foto’s, video’s en grafiese verteenwoordigings in die vorm van grafieke
en kaarte. Vir die doeleindes van hierdie studie word daar verder net gefokus op die
bestudering van foto’s (Grady, 2008:3).

2.7

FOTOGRAFIESE DATA

Die spesiale aard van fotografie, teenoor taal, is sy visuele uitbeelding van objekte.
Fenomenologies gesproke is fotografie ’n visuele sisteem van verteenwoordiging. Dus kan
daar ’n verhouding gestel word tussen die fotografie (die uitbeelding van die voorwerp), en die
voorwerp (dit wat uitgebeeld word). Daar moet wel ook in ag geneem word dat foto’s nie net
die realiteit vasvang nie, maar dat ’n fotografiese realiteit vasgevang word. Dit behels dat
ruimte gereduseer word na ’n plat oppervlak, verskillende invalshoeke word geskep en
verskillende ontwerpe het ook ’n effek (Christmann, 2008:2-3).
Foto’s bied ’n gegewe manier om die wêreld te sien of ’n gegewe idee daarvan. Na aanleiding
van die bogenoemde stelling moet daar ook in ag geneem word dat kultuur wel ’n invloed het
op fotografiese data. Deur kulturele patrone voor te stel stabiliseer die foto’s die betreklike
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kultuur. In kontras met die sisteem van taal, waar betekenisse duidelik gedefinieer word, bied
die visuele sisteem van fotografie verskillende lae van bedoelings en interpretasies. Foto’s is
dus polisemies, wat beteken dat ’n respondent foto’s op verskillende maniere kan sien en
interpreteer. Die feit dat ’n foto op verskeie maniere geïnterpreteer kan word is ’n baie handige
insig vir navorsing. Dit beteken dat foto’s baie verskillende betekenisse kan hê en dat ’n wye
verskeidenheid van resultate gevind kan word (Christmann, 2008:3).
Fotografiese data verskaf ’n meer direkte rekord van die gebeure wat ondersoek word as enige
ander van die hoof vorms van data-insameling wat gebruik word deur sosiale navorsers. ’n
Foto vang ook die onmiddellikheid van die oomblik vas soos wat dit vir die individu wat die foto
neem voorkom. Daar is wel meer interpretasie nodig wanneer foto’s bestudeer word, omdat
die analitiese raamwerk wat teenwoordig is binne ’n onderhoudskedule, die etnograaf se
waarnemings, of die stories wat vertel word deur die respondent, nie in ’n foto gevind word nie.
Navorsers moet dus die kompleksiteit van foto’s in ag neem om relevante en betroubare
resultate te vind (Grady, 2008:3).

2.8

DIE LYDING VAN ONBEKENDES

Hierdie studie kyk nie net bloot na visuele data nie, maar spesifiek na fotografiese data. Die
studie word verder gefokus deur te kyk na foto’s van die lyding van onbekendes. Die lyding
van onbekendes verwys na foto’s van behoeftiges in nood. Soos in Hoofstuk 1 genoem, is
Médicines

Sans

Frontières/Doctor’s

Without

Borders

(MSF)

’n

nie-winsgewende,

internasionale, onafhanklike, mediese organisasie wat poog om mediese steun te bied aan
individue wat geraak is deur gewapende konflik, epidemies, natuurlike- en mensgemaakte
rampe, asook om bewustheid te skep oor die omstandighede van die populasies wat deur die
bogenoemde geraak word (MSF, 2012). Die foto’s op MSF se webtuiste wys dus waar mediese
hulp verleen word aan behoeftiges, asook die omstandighede waarin hulle lewe, en bevat
dikwels grafiese beelde van siek en gewonde pasiënte.
Lyding is een van die eksistensiële oorsake van menslike ervaring. Dit is ’n bepalende kwaliteit.
Beelde van slagoffers van natuurlike rampe, politiese konflik, verpligte migrasie, hongersnood,
dwelmmisbruik, en vele meer grafiese voorstellings van soortgelyke onderwerpe is wêreldwyd
beskikbaar. Videokameras en foto’s wys die intieme besonderhede van pyn en ongeluk
(Kleinman & Kleinman, 1996:1).

22
HOOFSTUK 2:
WEBTUISTES SE GEBRUIK VAN FOTO’S AS KOMMUNIKASIEMIDDEL

Figuur 3.2.1.

’n Foto gevind op MSF Suid-Afrika se webtuiste in 2014.

Bron: MSF (Médecins sans Frontières/Doctors Without Borders). 2014. http://www.msf.org.za/. Datum
van gebruik: 29 Aug. 2014.

Beelde van pyn en lyding word aangebied om sodoende emosionele en as morele appèlle
binne globale- en plaaslike gehore te ontlok. Hierdie beelde het ’n belangrike deel van die
media geword. Die eksistensiële appèl van menslike ervaring het die potensiaal om individue
te mobiliseer (Kleinman & Kleinman, 1996:1). Die gebruik van foto’s op MSF se webtuiste is
dus noodsaaklik, omdat dit die potensiaal het om vrywilligers te mobiliseer.
Dekades na die eerste foto’s van menslike ongevalle gebruik is as politiese wapens en nie net
om die objektiewe realiteit te weerspieël nie, het die moderne mensliewende kultuur ’n
algemene verskynsel geword. Liefdadigheids- en ondersteuningsorganisasies het begin staat
maak op die media, foto’s van ongelukstonele en video’s om hulle boodskap aan die publiek
oor te dra. Die afleiding kan ook gemaak word dat die fotografiese beeld die morele kapasiteit
bevat om empatie te ontlok by individue en sodoende wedersydse verantwoordelikheid en
solidariteit te bevorder, ongeag die verskillende sosiale eienskappe en kenmerke van individue
(Konstantinidou, 2008:143).
Die sirkulasie van foto’s van onbekendes wat ly, bied die geleentheid om deur ’n lens die lyding
van ander waar te neem en sodoende te dink oor die probleem, asook die verantwoordelikheid
wat daar is teenoor die bogenoemde individue (Sliwinski, 2004:159). Die foto’s op MSF se
webtuiste speel dus ’n groot rol om potensiële vrywilligers te laat dink oor die lyding van
onbekendes en skep vir hulle geleentheid om die lydende onbekendes waar te neem.
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2.9

DIE INTERPRETASIE VAN FOTO’S – BARRET SE MODEL

Die studie maak gebruik van die teoretiese raamwerk van Barret (1986) se A theoretical
Construct for Appreciating Photographs om die foto’s op MSF se webtuiste te analiseer. Elke
foto word geanaliseer deur die volgende beginsels te volg as basis: beskrywende elemente,
verduidelikende element, etiese evaluasies en estetiese evaluasies.
Volgens Barret (1986) het foto’s drie ooreenkomstige en unieke eienskappe, naamlik
selektiwiteit, onmiddellikheid en geloofwaardigheid. Selektiwiteit behels dat die fotograaf
altyd ’n keuse het van die onderwerp wat afgeneem word. Die wêreld is beskikbaar om
afgeneem te word. Daar is die ruimtewêreld, onderwater, die wildernis, stede, die lyf en gesig.
Daar is dus konstant onderwerpe om af te neem. Fotograwe moet hulleself dus afvra: wat is
die doel van die foto wat hulle gaan neem? ’n Kernmotivering vir verskeie fotograwe is om die
ontoeganklike toeganklik te maak. Dit wil sê om individue na plekke te bring waar hulle
voorheen nie op ander maniere kon nie. Ruimtevaarders het die mens na die maan gevat en
verskeie fotograwe en joernaliste het ons ingeneem by sielsiekehuise en ander plekke waar
die publiek nie voorheen toegelaat is nie (Barret, 1986:1).
Ongeag watter keuse die fotograaf maak oor wat afgeneem word, is die volgende baie duidelik:
dit bepaal die gevoel en idee van die foto en beïnvloed die terugvoer wat die foto genereer
(Barret, 1986:2).
Die tweede eienskap is die onmiddellikheid van foto’s. Die wêreld is heeltyd besig om te
verander. Die foto raam ’n gedeelte van die werklikheid en verteenwoordig ’n herinnering van
daardie spesifieke oomblik wat dit geneem is. Die fotograaf moet nie net die visuele vorms en
hoe hulle op mekaar reageer deur die lens sien nie, maar ook gelyktydig die betekenisse
evalueer wat die bogenoemde interaksies kan inhou of verteenwoordig (Barret, 1986:3). Die
derde eienskap is die geloofwaardigheid van ’n foto. Die wêreld van voorwerpe is die letterlike
inhoud van foto’s. Dit wil sê ’n foto weerspieël net die letterlike inhoud van die realiteit wat
afgeneem is (Barret, 1986:3).
Barret (1986) bespreek verder oorvleuelende kategorieë wat verskille onder foto’s kan uitwys.
Dit sluit in beskrywende element, verduidelikings, interpretasies, etiese evaluasies, estetiese
evaluasies en teoretiese foto’s. Nie alle verskille van Barret (1986) se model word toegepas
deur die loop van hierdie studie nie. Die verskille wat wel van toepassing is op hierdie studie
gaan vervolgens bespreek word. Beskrywende elemente behels tot watter mate die inhoud
van die foto die realiteit weerspieël. ’n Groot aantal foto’s se primêre doel is om te dien as ’n
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beskrywing van ’n onderwerp. Dit sluit in hoe die foto wat gebruik word die situasie of
onderwerp beskryf. As daar gekyk word na Figuur 3.3.1. kan afgelei word dat twee individue
met mekaar kommunikeer. Dit beskryf ’n situasie.
Tweedens, tot watter mate verduidelik die foto die gebeure wat plaasgevind het toe die foto
geneem is? Met ander woorde, hoe akkuraat, objektief en verduidelikend is die foto? Wanneer
daar gekyk word na Figuur 3.3.1. verduidelik die foto wel dat daar ’n gesprek plaasvind, maar
wat presies gekommunikeer word ontbreek. Die foto verduidelik dat ’n MSF veldwerker met ’n
gewapende man probeer kommunikeer, maar dit is moeilik om sonder verdere agtergrond die
presiese besonderhede van die foto te verstaan. Konteks is dus belangrik, soos voorheen in
die hoofstuk genoem. Die etiese evaluasie van foto’s betrek die sosiale kwessies wat
fotograwe probeer uitbeeld en hoe die fotograaf die kwessie uitbeeld deur die foto. As daar
gekyk word na Figuur 3.3.2. fokus die fotograaf op die jong meisie om haar omstandighede en
omgewing uit te beeld. Die estetiese waarde van die foto’s moet ook geanaliseer word, dit sluit
in die gebruik van lig, kleur, balans, diepte en volume van die foto’s. In Figuur 3.3.2. fokus die
fotograaf op die jong meisie in die agtergrond deur die kamera te verstel sodat die man in die
voorgrond ’n wasige voorkoms het (Barret, 1986:55-58).

Figuur 3.3.1.
Bron:

MSF

MSF kies nie kante in konfliksituasies nie.
(Médecins

sans

Frontières/Doctors

Without

Borders).

2014.

http://www.doctorswithouborders.org/our-work/humanitarian-issues/armed-conflict. Datum van gebruik:
29 Aug. 2014.
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Figuur 3.3.2.
Bron:

MSF

’n Jong meisie luister na ’n MSF veldwerker.
(Médecins

sans

Frontières/Doctors

Without

Borders).

2014.

www.doctorswithouborders.tumblr.com/post//11318666501/a-girl-selling-food-along-the-congo-river-in.
Datum van gebruik: 29 Aug. 2014.

2.10

HOE WEBTUISTES KOMMUNIKEER (AANLYN
KOMMUNIKASIE)

Binne en buite organisasies is die aantal individue wat in vandag se visuele wêreld ’n
staking, ’n chemiese uitstroming of natuurlike ramp sien, daarvan hoor en dan daarop reageer
besig om teen ’n vinnige pas te groei. Dit is te danke aan aanlyn kommunikasie (Scholes &
Clutterbuck, 1998:227).
Aanlyn kommunikasie bestaan uit web-gebaseerde kommunikasie binne verskillende velde
van kommunikasie, byvoorbeeld aanlyn bemarking en aanlyn bemarkingskommunikasie.
Web-gebaseerde kommunikasie behels die gebruik van ’n rekenaar wat skakel na die Internet.
Die bogenoemde velde van kommunikasie word normaalweg geïntegreer op die organisasie
se webtuiste en dra by tot die aanlyn kommunikasieproses as ’n geheel. ’n Holistiese
benadering word dus gevolg, dit wil sê aanlyn bemarking, tradisionele bemarking, sowel as
bemarkingskommunikasiestrategieë is komponente van die groter kommunikasie-oplossing.
Al die boodskappe wat dus op die verskeie kommunikasieplatforms van die organisasie
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gebruik word, moet belyn wees met mekaar en ter samewerking en ondersteuning van die
organisasie gebruik word (Barker et al., 2012:281)
Net soos boeke, tydskrifte en koerante is webtuistes ook gemaak om inhoud aan die massas
te versprei. Dus word webtuistes ook as ’n massa kommunikasiemiddel beskryf. Webtuistes
kommunikeer op verskeie vlakke. Daar is byvoorbeeld advertensies, koerante, televisie en
radio beskikbaar op die Internet. ’n Wye verskeidenheid van inligting is beskikbaar op die
Internet (Barnes, 2003:72).
Aanlyn kommunikasie moet beskou word vanuit ’n geïntegreerde perspektief. Dit wil sê die
aanlyn kommunikasie moet belyn wees met die korporatiewe handelsmerk van die
organisasie, asook met die tradisionele kommunikasieprosesse. Die ontstaan van die Internet
in Suid-Afrika in 1996 het ’n groot verandering in die landskap van kommunikasie meegebring.
Daar is dus nou ’n behoefte om die nagevolge van hierdie verandering wat die Internet en die
WWW (World Wide Web) teweeggebring het, deeglik te verstaan. Organisasies wat die
potensiaal

van

aanlyn

kommunikasie

verstaan

maak

dit

deel

van

hulle

ander

kommunikasiestrategieë teen ’n ontsaglike pas. Aanlyn kommunikasie het gelei tot
transformasie

binne

organisasies

se

kommunikasie

met

verskeie

belangegroepe,

tussengangers en werknemers (Barker et al., 2012:281).
Die kommunikasiestrategieë van die organisasie se webtuiste moet dus belyn wees met ander
bemarkingstrategieë. Volgens Sharp (2001:42) is elke webtuiste ’n unieke entiteit en dat
elkeen ’n oorheersende doel moet hê om positiewe terugvoer van belangegroepe te verkry.
MSF moet dus hulle webtuiste so bestuur dat hulle soveel moontlik positiewe terugvoer vanaf
belangegroepe te verkry.

2.11

DIE ROL VAN VAN VISUELE BEELDE OP WEBTUISTES

In die afgelope 20 jaar het gebruikersvriendelikheid een van die hoof fokuspunte van navorsing
binne die veld van mens-tot-rekenaar kommunikasie geword. Die tendens het navorsers
toegelaat om riglyne te formuleer wat gebaseer is op verskeie studies van gebruikers se
kognitiewe prosesse. Daar moet wel ook klem geplaas word op die gebruiker se subjektiewe
ervaring van ’n webtuiste. Daar moet in ag geneem word dat die subjektiewe ervaring van die
gebruiker aansluit by die persoon se houding, kennis en motivering. Die bogenoemde affekteer
en fasiliteer sekere aspekte van die gebruikerskoppelvlak (Deng & Poole, 2010:711-712).
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Gebruikers word gekonfronteer met ’n magdom van keuses van verskillende webtuistes op die
Internet. ’n Gebruiker kan sonder moeite vanaf een webtuiste na die volgende een beweeg
(Deng & Poole, 2010:711-712). Gait (1985) was een van die eerste navorsers wat die kwessie
van ’n balans tussen die estetiese waardes en die gebruikersvriendelikheid van ’n webtuiste
aangespreek het. Volgens Gait (1985:714) is webtuistes wat meer interessante
gebruikerskoppelvlakke het geneig om gebruikers aan te spoor, asook om hulle belangstelling
en aandag te behou.
Voorheen was die fokus van webtuistes om effektief en bruikbaar te wees, alhoewel
addisionele vereistes wel nou ontstaan het. Die visuele aantreklikheid en estetiese waarde van
webtuistes het nou ’n integrale deel van die interaktiewe sisteem van ’n webtuiste geword.
Aandag moet aan die estetiese waardes van die webtuiste gegee word om die
gebruikerskoppelvlak verstaanbaar, gedenkwaardig en visueel aanloklik vir gebruikers te
maak (Gait, 1985:714).
Wanneer ontwerpe gedoen word met die doel om inligting te versprei moet besluite gemaak
word rakende wat die gehoor wil hê, asook wat hulle nodig het om ingelig te wees. Dit is krities
vir die sukses van die organisasie om beplande besluite te maak oor die produkbeskrywing,
die gehoor, omgewing, ens. Daar moet dus ook beplan word hoe en waar die volgende
elemente gebruik word: teks, grafiese beelde, asook tegnologie wat benodig word om die
boodskap te ontwikkel en versprei (Dimarco, 2010:10-11). In ’n studie deur Johnson en Fahmy
(2010:57) is daar gevind dat gebruikers van die Al-Jazeera’s English-language website die
besluit ondersteun het om grafiese beelde van gewapende konflik op die webtuiste te plaas.
Dit wil sê dat ’n organisasie of besigheid ’n groot invloed het op publieke opinie deur die foto’s
wat op hulle webtuistes geplaas word. Dit is belangrik vir MSF om deur hulle webtuiste inligting
aan potensiële vrywilligers te versprei. Dus is dit belangrik om te beplan en te dink hoekom
sekere foto’s op die webtuiste geplaas word en wat die vrywilligers se persepsie van hierdie
foto’s is.
Kensicki (2003) stel in sy studie, Building Credibility for Non-Profit Organisations through
Webpage Interface Design, die hipotese dat webtuistes wat foto’s gebruik in hulle
gebruikerskoppelvlak as meer geloofwaardig ervaar word. Die bogenoemde studie het bevind
dat webtuistes wat foto’s in hulle gebruikerskoppelvlak gebruik meer geloofwaardigheid onder
gebruikers het, as byvoorbeeld ’n webtuiste wat net teks bevat in hulle ontwerp. Foto’s word
as geloofwaardig beskou, ongeag wat die organisasie se fokus is. In die konteks van nie-
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winsgewende organisasies wil dit blyk dat foto’s die objektiwiteit en geloofwaardigheid van die
boodskapper versterk (Kensicki, 2003:152).

2.12

FOTO’S AS KOMMUNIKASIEMIDDEL

Die groei van taal behels ’n groot versterking en duidelike bewustheid van sosiale dryfkragte.
Die vorming van sosiale groepe het die ontstaan van verbale kommunikasie beïnvloed, wat
bekend is as dialek. Kommunikasie het nodig geword weens die behoefte van individue wat
deur tyd en spasie geskei is om nog steeds met mekaar te kan kommunikeer. Die behoefte
was daar vir individue om bande te vorm om sodoende verskeie groepe te vorm.
Kommunikasie deur beelde het bestaan voor die geskrewe woord. In primitiewe kommunikasie
is beelde gebruik om die gaping tussen individue te oorbrug (Burgin, 1982:142)
Foto’s het verskeie eienskappe, maar een van die belangrikste eienskappe met betrekking tot
kommunikasiestudies is dié van taal (Burgin, 1982:143). Voorheen is daar net breedweg
gepraat oor die “taal van fotografie”, maar eers in die 1960’s is ondersoek ingestel na ander
vorms van kommunikasie buite die natuurlike taal. Sulke semiotiese studies het die teorie van
fotografie radikaal beïnvloed. Die foto kan dus gesien word as ’n kommunikasiemiddel; ’n
manier van praat en om boodskappe aan ander individue te versprei (Burgin, 1982:143).
Foto’s, prente, asook ander vorms van visuele beelde is belangrike vorms van kommunikasie
(Davison, 2006:134). Egiptenare het byvoorbeeld deur beelde vir mekaar boodskappe gestuur.
Visuele beelde is een van die beste moontlike maniere om ’n boodskap aan ’n massa individue
oor te dra. Visuele beelde lig individue vinniger in, is nie beperk tot ’n sekere groep nie en is
ook nie taalgebonde nie. ’n Foto kan baie indrukwekkende wees, ongeag of dit humoristies of
ernstig van aard is (Sander, 1978:674).
Foto’s is ’n visuele kode wat belangrike eienskappe deel met beide die strukturele en
kommunikatiewe gedeeltes van die verbale taal. Dit is nie passiewe artefakte nie, maar bevat
aktiewe vorms van betekenis met die potensiaal van verskeie interpretasies. Daar is twee
elemente wat bydra tot die konstruering van betekenis binne foto’s. Dit verreken die
interpretasie of ervaring van die aanskouer en die konteks waarbinne ’n foto aanskou word
(Moran & Tegano, 2005). Individue hanteer nie foto’s as ’n taal nie, maar eerder as ’n waarheid
en ’n feit, en dus voel hulle dat ’n foto nie interpretasie nodig het nie. Die interpretasie van
foto’s is wel belangrik in sekere omstandighede, soos byvoorbeeld in ’n klasgee omgewing.
Onderwysers voeg wel interpretasies by ter verduideliking van die foto’s wat hulle in hulle
klasse gebruik. Sonder ’n deeglike verduideliking sal daar miskommunikasie na student wees.
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Foto’s bevat dus dieselfde subjektiewe en interpreterende potensiaal as woorde (Moran &
Tegano, 2005).
Mediageletterdheid kan gedefinieer word as hoe die massa media funksioneer binne die
samelewing. Hierdie kennis van die media bevat die volgende: ekonomiese grondslae,
organisatoriese strukture, psigologiese effekte, sosiale gevolge, asook die “taal” van die
media. Dit wil sê die verteenwoordigende konvensies en retoriese strategieë van advertensies,
televisieprogramme, flieks en ander massamedia-inhoud moet in ag geneem word. In hierdie
studie is die fokus op die visuele kode van die media. Alle aspekte van mediagebruik is
belangrik in die ontwikkeling van strategieë, maar die ontwikkeling van visuele kode en
geletterdheid het meegebring dat die eksponensiële groei van nuwe media sy mees
kenmerkende bydrae gelewer het (Messaris, 1998:70).
Visuele geletterdheid kan individue se versameling kognitiewe vaardighede verryk en skep
geleentheid vir nuwe kreatiewe gedagtes om gevorm te word. Dit moet gebruik word as ’n
element binne die kommunikasieproses van besighede en organisasies, nie om die verbale
taal te vervang nie, maar om dit te komplementeer (Messaris, 1998:78).
Soos wat foto’s, video’s, film en digitale beelde ’n groter digitale landskap vul, word dit al hoe
belangriker om foto’s wat in die nuus voorkom te verstaan. Baie foto’s weerspieël onstellende
gebeure en kan beïnvloed hoe die publiek se gevoelens en menings teenoor die spesifieke
gebeure wat in die foto verteenwoordig word, gevorm word. As een tipe beeld, is die foto ’n
manier om die realiteit te weerspieël en om ’n oomblik in tyd vas te vang vir die waarnemer om
die oomblik te deel met die fotograaf (Zelizer, 2010:1).
Foto’s bevat ’n kwaliteit wat hulle toelaat om individue se persepsies in nuwe en op verskillende
maniere te beïnvloed. Die foto bied ’n geleentheid vir die aanskouer om verby die grense van
alledaagse persepsie te dink en laat toe dat verbeelding oorneem. Daar vind nou dus ’n analise
en ondersoek plaas wat nie sonder die foto moontlik sou wees nie. Foto’s van verskillende
gebeure mag dalk dieselfde lyk wanneer hulle geneem word, maar die herhaling van visuele
dryfkragte dra betekenis oor met betrekking tot verskillende buitengewone kontekste.
Aanskouers maak nou dus foto’s betekenisvol op maniere wat dalk nie dadelik vir die fotograaf
duidelik was nie. Foto’s fasiliteer maniere om sin te maak van die wêreld wat dalk nie rasioneel,
gegrond of redelik is nie. Beelde, insluitend foto’s, het ’n “stem” wat ’n foto die
oriënteringseienskap gee om verbeeld te word en emosioneel te wees in sy omgewing. Die
bogenoemde fasiliteer dus ’n verhouding met ’n wye reeks van kontekste, gebeure, praktyke,
mense en ander beelde (Zelizer, 2010:13).
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Die “stem” van ’n foto dra by tot die denotatiewe en konnotatiewe eienskappe van ’n foto. Dit
wil sê daar word geleentheid geskep vir die foto om te beweeg oor verskillende kontekste deur
die assosiasies wat alreeds geskep is deur die denotatiewe en konnotatiewe eienskappe van
die foto. Die foto kan versprei word deur ander individue, gebruik word in as deel van ander
beelde en gebruik word vir ander doeleindes. Die beeld van Agha-Soltan het dus nie net ’n
denotatiewe betekenis van ’n vrou wat doodgaan nie, of ’n konnotatiewe betekenis van
onderdrukking nie, die beeld kan ook nou gesien word as ’n uitdrukking van vroueregte
(Zelizer, 2010:13).

Figuur 4.1.

Neda Agha-Soltan, doodgeskiet tydens ’n protes optog.

Bron: The Lede Blog – NYTimes.com. 2014. http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/11/18/piecingtogether-neda-agha-soltans-death/?_r=0. Datum van gebruik: 29 Aug. 2014.

Die “stem” van ’n foto kan dus vir ’n verskeidenheid van strategieë en doelwitte gebruik word,
afhangend van die boodskap wat oorgedra word. Aanskouers van foto’s gebruik dit in die nuus
om die storie wat hulle van gehoor het of van gelees het beter te verstaan. Waarnemers van
die foto’s maak staat op die kapasiteit van foto’s om die situasie of onderwerp meer konkreet,
toeganklik en verstaanbaar te maak. ’n Waarnemer gebruik dus die foto om ook die konteks
van die wêreld en omgewing waarin die foto geneem is beter te verstaan (Zelizer, 2010:20).
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Individue is geneig om meer te onthou van ’n spesifiek nuusgebeurtenis as daar visuele beelde
gebruik is om die gebeure verder te verduidelik. Verskeie leiers, aktiviste, familielede,
beroemdes en die publiek vorm almal hulle eie sentimente oor foto’s wat in die nuus gebruik
word (Zelizer, 2010:22). Fotojoernaliste en redakteure glo dat hulle werk sterk invloede op die
publiek kan hê onder sekere omstandighede. Respondente wat deelgeneem het aan Fahmy
en Wanta se studie, What Visual Journalists Think Others Think: The perceived impact of news
photographs on public opinion formation, het saamgestem dat foto’s van die 9/11 aanvalle op
die World Trade Centre bewustheid van sekuriteit en toeriste aanvalle bevorder het. Die
laasgenoemde stelling stem oorreen met fotojoernaliste en hul redakteure wat glo dat die foto’s
wat op verskeie media geplaas word, wel ’n invloed het op die publiek (Fahmy & Wanta,
2007:28).
Individue het tot ’n sekere mate empatie vir die onderwerp en gebeure van die inhoud van die
foto en dit veroorsaak reaksies binne individue op sekere gebeure. Aanskouers van foto’s het
ook hulle eie opinies oor wat hulle voel moet openbaar gemaak word en wat nie. Verskeie
individue probeer beelde beperk vir ordentlikheidshalwe, smaak, geskiktheid en die gevoel wat
teenwoordig is binne die beelde. Die baie grafiese voorstelling van die vrou in Figuur 4.1. ontlok
emosie by die aanskouer. Daar kan geargumenteer word dat grafies beskrywende foto’s as ’n
beweeglike, diensbare en debatteerbare konvensie gesien kan word (Zelizer, 2010:20).
Fotografie is ’n dinamiese verteenwoordigende sisteem wat tekens gebruik om betekenis te
produseer en te kommunikeer. Foto’s word deur individue gelees en geïnterpreteer. Die lees
van foto’s is subjektief en eensydig wanneer dit deur net een persoon geïnterpreteer word. Dit
lei natuurlik na ’n verskeidenheid interpretasies deur verskillende individue. Foto’s kan dus
vele kommunikatiewe boodskappe bevat wat individue se persepsies kan beïnvloed. So ’n
verskeidenheid

van

interpretasies

is

’n

positiewe

eienskap

van

fotografie

as

kommunikasiemiddel, want deur sulke uiteenlopende interpretasies kan verskeie boodskappe
gelyktydig gekommunikeer word (Moran & Tegano, 2005).
Net soos wat ’n spreker die regte woordkeuses moet maak vir ’n toespraak wat hy moet lewer
oor ’n spesifieke onderwerp, so moet ’n fotograaf ook byvoorbeeld besluit vanuit watter
invalshoek die foto geneem moet word, aangesien verskillende invalshoeke verskillende
boodskappe gaan oordra. Die nabyheid van ’n foto kan ’n invloed hê op waarnemers se
emosies en houdings. In die veld van fotojoernalisme is daar verskeie strategieë om foto’s te
selekteer en te organiseer om verskillende stories deur foto’s te vertel. Fotografie het verskeie
nutsdienste, soos byvoorbeeld om klem te plaas op ’n spesifieke voorwerp of persoon, om
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onderskeie individue of voorwerpe uit te lig, om beweging en aksie uit te beeld, om onnodige
inligting uit te sny en laastens om tyd voor te stel. Deur hierdie eienskappe van fotografie te
gebruik kan individue die kommunikatiewe, sowel as die ontwikkelende eienskappe van
fotografie tot hulle voordeel gebruik (Moran & Tegano, 2005).
Fotografie word vandag gebruik om individue se gedagtes, opinies en realiteite te
kommunikeer aan individue en groepe regoor die wêreld. In byvoorbeeld die veld van biologie
kan die taal van fotografie kommunikeer sonder die gebruik van klank. Ons oë laat toe dat
eksterne beelde van die wêreld waargeneem kan word en menslike vermoë om intelektueel te
dink veroorsaak dat konsepte gevorm word uit dit wat waargeneem is om ’n persoon se
individuele wêreld te vorm, waar interpretasies gemaak word volgens verskillende beginsels
en waardes (Sander, 1978:674).
Individue tref dus ’n onderskeid tussen dier en mens, goed en sleg, asook mooi en lelik.
Fotografie laat toe dat individue in ’n posisie is om sulke ervarings te reproduseer en om
homself of haarself te laat verstaan deur die gebruik van visuele beelde (Sander, 1978:674).
Sontag (1977) (soos aangehaal deur Butler, 2005:823), het in haar artikel, On Photography,
die vraag gestel of foto’s die mag het of ooit gehad het om die lyding van mense aan individue
te kommunikeer sodat dit ’n invloed het op aanskouers se huidige persepsie van foto’s in
oorlogsituasies. Vir foto’s om effektief te kommunikeer moet hulle ’n oorganklike funksie bevat.
Dit wil sê hulle moet ’n direkte invloed hê op die waarnemer se oordele wat geformuleer word
deur die wêreld.
Dit is belangrik om in ag te neem dat ’n foto altyd gepaard gaan met ’n vorm van teks. Daar
sal normaalweg ’n beskrywing of titel by ’n foto wees om die konteks van die foto te beskryf.
Alhoewel ’n foto dalk nie teks op of naby dit het nie, is die foto normaalweg omring deur taal
wanneer dit “gelees” word deur die aanskouer. Wanneer ’n foto byvoorbeeld baie donker is in
toonwaarde, dra dit dieselfde gewig as wat donkerheid of somberheid dra in die sosiale wêreld.
Baie van die interpretasies van die foto sal dus taalkundig wees, soos byvoorbeeld wanneer
daar gepraat word van ’n ongelukkige persoon wat somber is (Burgin, 1982:143-144).
Die intellektualiteit van ’n foto is nie ’n eenvoudige konsep nie. Daar is verskeie interpretasies
wat gemaak kan word vanuit ’n foto. Een van die belangrikste maniere wat foto’s wel
geïnterpreteer word is op ’n tekstuele vlak, aangesien dit dan as ’n taal gesien word wat kan
kommunikeer. Foto’s is tekste wat beskryf kan word ingevolge fotografiese diskoers. Hierdie
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fotografiese diskoers val binne ’n komplekse intertekstualiteit waar kulturele en historiese
elemente in ag geneem moet word (Burgin, 1982:143-144).
Daar word altyd iets verteenwoordig in ’n foto (Barthes, 2000:28). William Klein se versameling
van foto’s, “Mayday, 1959”, wat afspeel in Moscow, leer ’n mens van Russiese kleredrag. In
Figuur 4.2. kan ’n ou vrou se serp, ’n seun se hoed, en ’n ander se haarstyl gesien word.
Fotografie kan hierdie besonderhede beter verteenwoordig as wat portrette byvoorbeeld kan.
Dit laat ruimte vir verskeie besonderhede en voorwerpe om gesien te word en kan individue
inlig (Barthes, 2000:28).

Figuur 4.2.
Bron:

Jonathan

’n Foto deur William Klein in 1959.
Rosenbaum.

2014.

www.jonathanrosenbaum.net/1990/07/documentary-

expressionism-the-films-of-william-klein/. Datum van gebruik: 29 Aug. 2014.
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2.13

DIE VISUELE ONTWERP OP WEBTUISTES

As deel van kommunikasieteorieë kan media gebruik word om ’n sterk sosiale teenwoordigheid
onder gebruikers te skep in die aanlyn omgewing. Dit laat gebruikers toe om die
teenwoordigheid van ander individue in die aanlyn omgewing te ervaar. Dit wil sê dat ’n
webtuiste die geleentheid skep vir organisasies en besighede om vanuit ’n kommunikatiewe
perspektief gebruikers toe te laat om die teenwoordigheid van ander individue te ervaar deur
die gebruik van foto’s op hulle webtuistes (Cyr et al., 2009:544). As kommunikatiewe toestelle
het woorde en beelde ’n ooreenstemmende doel: om die gedagtes van die leser of aanskouer
te organiseer en te lei. Die verskil kom wel in by die kompleksiteit van die beeld (Jamieson,
2007:123).

Inligtingsryke

en

gerbuikersgeorïenteerde

webtuistes

kan

help

om

dubbelsinnigheid te verminder, vertroue te bou, asook risiko’s te verminder (Cyr et al,
2009:545).
Webbladontwerp sluit die oppervlakskanaal en omgewing waardeur die gebruiker en die
rekenaar inligting ruil in. Die oppervlakskanaal laat ruimte vir die gebruiker om inligting te sien,
soek en deel. Die uitleg en vorm van die oppervlakskanaal kan die gebruiker se waarnemings
en persepsies van die funksies op ’n webtuiste beïnvloed en dus ook die gebruikers se
persepsies van die organisasie beïnvloed. Dit is dus belangrik vir nie-winsgewende
organisasies om die ontwerp van die oppervlakskanaal in ag te neem sodat dit gebruikers se
persepsies op ’n positiewe wyse beïnvloed. Die kommunikasie tussen die gebruiker en die
rekenaar sluit die rekenaarmetode, tekstuele inligting, simboliese instruksies, die druk van
knoppies en navigasie-ontwerp, die sisteem se reaksie tyd en die aksies van gebruikers op
die sisteem in. ’n Goeie gebruikerskakeloppervlak verbeter die effektiwiteit van die webtuiste
en help om foute te voorkom deur hulp te verleen op die regte tyd (Fan & Tsai, 2010:1144).
Vir gebruikers van webtuistes speel die ontwerp van die webtuiste ’n groot rol. Verskeie
navorsers het die ontwerpe van webtuistes uit verskillende oogpunte en aspekte bestudeer.
Daar is al gekyk na watter rol die inhoud en ontwerp op ’n webtuiste speel, asook die struktuur
van die navigasie, die inligting en visuele ontwerp. Dit is duidelik dat vorige studies die
belangrikheid van die bogenoemde aspekte raakgesien het, asook die feit dat alle aspekte
bydra tot mekaar en dit as ’n geheel in ag geneem moet word. Die bogenoemde aspekte speel
ook ’n rol in die bestuur van belangegroepe (Fan & Tsai, 2010:1144).
Die visuele ontwerp van webtuistes sluit in die gebruik van visuele elemente om die skerm wat
vanaf die gebruiker se oogpunt gesien word meer visueel aanloklik te maak, asook om die
inligting op die webtuiste duideliker en makliker verstaanbaar te maak. Die webtuiste se
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kwaliteit het ’n direkte invloed op die besigheid of organisasie se effektiwiteit. Die effektiwiteit
van die organisasie of besigheid se webtuiste kan dus ook ’n rol speel in die sukses van die
besigheid of organisasie (Fan & Tsai, 2010:1144).
Die gebruik van foto’s op webtuistes is voorheen gesien as onnodig en dat dit net ruimte
beslaan. Intussen is bewys is dat visuele beelde, insluitend foto’s, wel ’n gebruiker se aandag
trek en dat dit ook die geloofwaardigheid van aanlyn artikels bewerkstellig. In aanlyn
omgewings kan foto’s van individue gebruik word om ’n emosionele reaksie in gebruikers te
ontlok. Die gebruik van foto’s op webtuistes kan dus op so manier toegepas word sodat ’n foto
ten gunste van die webtuiste se doelstellings en doelwitte sal dien. Vorige navorsing het al
gevind dat foto’s van individue ’n invloed het op mense se persepsies in aanlyn omgewings.
Foto’s kommunikeer dus ook met gebruikers van ’n webtuiste deur op ’n visuele manier
inligting deur te gee en reaksies te lok (Cyr et al., 2009:543).
Foto’s van individue, sowel as foto’s met sterk gesigsuitdrukkings, het ’n groter impak op
gebruikers van die webtuiste as foto’s van individue met geen gesigsuitdrukkings nie. Visuele
elemente en teks word gebruik om ’n sterker persoonlike teenwoordigheid van die organisasie
op die webtuiste te bewerkstellig. Visuele beelde het ’n sterker sosiale teenwoordigheid as
teks. Wanneer visuele beelde en teks vergelyk word op webtuistes sal die visuele beelde ’n
sterker sosiale teenwoordigheid vir gebruikers skep as wat net teks doen. Dit kan verduidelik
word deur die gevoel van aanwesigheid wat geskep word deur foto’s van individue op
webtuistes en die persepsie wat gebruikers vorm deur gesigsuitdrukkings. Die gebruik van
foto’s van mense op webtuistes voorsien gebruikers van ’n sterker gevoel van ’n aanlyn
gemeenskap (Cyr et al., 2009:544).
Die visuele ontwerp van ’n webtuiste oorweeg elemente van balans, emosionele appèlle,
estetiese waardes en eenvormigheid van die webtuiste as ’n geheel. Die bogenoemde sluit in
elemente soos foto’s, kleurgebruik, vorms, tipografie, ens. Die estetiese waardes van die
grafiese ontwerp van webtuistes is verwant aan die algehele gebruikerservaring. Dit wil sê die
visuele ontwerp en uitleg het ’n invloed op die ervaring wat die gebruiker het op die webtuiste
en het dus ook ’n invloed op hoe effektief die webtuiste met die gebruiker kommunikeer.
Sekere navorsers argumenteer dat daar ’n verwantskap is tussen vertroue en hoe visueel
aantreklik die webtuiste is. Visuele beelde het die mag om gebruikers se vertroue te bevorder.
Dit wil sê deur die gebruik van foto’s op webtuistes kan organisasies en besighede vertroue
onder gebruikers kweek (Cyr et al., 2009:545).
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Foto’s het instrumentele, estetiese en simboliese waardes wat effekte het in die ontwerp van
elektroniese webtuistes. As daar byvoorbeeld gekyk word na visuele beelde in advertensies,
speel die visuele inligting net so groot rol ter verduideliking van die boodskap as wat teks doen
om positiewe houdings onder individue te skep. Hierdie bevindinge kan ook toegepas word op
webtuistes (Vilnai-Yavetz &Tifferet, 2009:151).

2.14

OPSOMMING

In hierdie hoofstuk is die teorie rondom semiotiek, visuele data en aanlyn kommunikasie in
diepte bespreek. Daar is gekyk na semiotiek as die metateoretiese aanslag van die studie en
hoekom dit van toepassing is op hierdie studie. Daarna is visuele data bespreek, met
inagneming van hoekom dit belangrik is in die veld van kommunikasiestudies. Laastens is
aanlyn kommunikasie op webtuistes bespreek, veral met betrekking tot hoekom die gebruik
van visuele data belangrik is om in ag te neem.
Die doel van hierdie hoofstuk was om te bepaal wat die rol van foto’s is op ’n organisasie se
webtuiste. Die bevinding is dat dit betekenis bydra tot kommunikasie met belangegroepe. Daar
kan afgelei word uit die teorie wat in hierdie hoofstuk bespreek is dat foto’s wel ’n rol speel
op ’n organisasie se webtuiste en dat daar verskeie elemente betrokke is by die bestuur en
gebruik van visuele elemente op ’n organisasie of besigheid se webtuiste.
Aangesien die visuele bydra to kommunikasie met belangegroepe is dit dus belangrik vir
organisasies en besighede om hul webtuistes effektief te bestuur. Deur te kyk na
belangegroepbestuur as teorie, kan daar bepaal word hoe om ’n webtuiste visueel effektief te
kan bestuur.
Dit is belangrik vir organisasies om ’n verhouding met belangegroepe te bewerkstellig. Daar
moet ook gefokus word op belangegroepbestuur om te bepaal hoe dit geïntegreer kan word
met visuele kommunikasie om meer effektief met belangegroepe te kan kommunikeer. In die
volgende hoofstuk word die teorie rondom die rol van belangegroepbestuur op webtuistes,
asook die belangrikheid van kommunikasie met vrywilligers bespreek.
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HOOSTUK 3

BELANGEGROEPBESTUUR IN DIE
NIE-WINSGEWENDE SEKTOR
3.1

INLEIDING EN BESKRYWING

Die vorige hoofstuk het die literatuur rondom webtuistes as kommunikasiemiddel bespreek,
wat die literatuurstudie nou bring by die volgende onderwerp, naamlik die rol van foto’s op ’n
organisasie se webtuiste om betekenis by te dra tot kommunikasie met belangegroepe.
Dit is belangrik vir organisasies en besighede om te bepaal hoe effektief die foto’s op hulle
webtuistes kommunikeer met belangegroepe. Deur te kyk na die literatuur rondom
belangegroepbestuur kan daar bepaal word hoe die visuele elemente op webtuistes bydra tot
kommunikasie met belangegroepe.
Deur die bogenoemde vertrekpunte te bespreek kan die spesifieke navorsingsvraag wat in
hoofstuk 1 gestel is beantwoord word. Die spesifieke navorsingsvraag behels die rol van foto’s
op ’n organisasie se webtuiste en hoe dit betekenis bydra tot kommunikasie met
belangegroepe.
Hierdie hoofstuk verduidelik die teorie rondom belangegroepbestuur. Dit is belangrik om
belangegroepbestuur effektief toe te pas binne die nie-winsgewende sektor, aangesien
organisasies afhanklik is van sekere belangegroepe. In die geval van MSF, is die organisasie
afhanklik van vrywilligers om mediese hulp te verleen aan individue in nood. Dit is belangrik
vir MSF om te bepaal of belangegroepbestuur op tersaaklike kommunikasietegnologieë soos
webtuistes toegepas behoort te word.
Belangegroepbestuur word eers breedweg bespreek, en daarna sal die fokus skuif na die
bestuur van belangegroepe binne nie-winsgewende organisasies. Dit is belangrik vir niewinsgewende organisasies om hulle kommunikasietaktieke met belangegroepe aan te pas,
aangesien dit verskil van organisatoriese belangegroepbestuur. Die bespreking ondersoek
vervolgens

hoe

aanlyn

kommunikasie

toegepas

word

vanuit

’n

belangegroepbestuursperspektief. Die webtuiste van MSF speel ’n beduidende rol in die
aanlyn kommunikasieproses met belangegroepe en daar moet gekyk word na die rol van
belangegroepbestuur op die internet.
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3.2

BELANGEGROEPBESTUUR

Kommunikasiekundiges gebruik belangegroepteorieë om te bepaal hoe organisasies en
besighede kommunikeer met hulle verskeie belangegroepe, asook om te bepaal tot watter
mate organisasies en besighede aanspreeklik is teenoor hulle verskeie belangegroepe. Daar
is verskillende belangegroepteorieë binne die veld van kommunikasie. Binne organisatoriese
kommunikasie verskyn belangegroepteorieë in studies van korporatiewe skandale en in
debatte oor die etiese en sosiale verantwoordelikhede van organisasies (Littlejohn & Foss,
2009:931).
Belangegroepbestuur het ’n integrale deel geword van die bestuur van organisatoriese- en
gemeenskapsverhoudings (Carrol & Buccholtz, 2000:64-65). In vandag se samelewing is dit
nie meer opsioneel vir organisasies om te vra of hulle wel met belangegroepe moet
kommunikeer nie, maar eerder hoé hulle met belangegroepe gaan kommunikeer (Scholes &
Clutterbuck, 1998:227). ’n Belangegroep kan gedefinieer word deur eerstens te kyk na die
woord “belang”. As iets van belang is vir iemand, het hulle ’n belangstelling of aandeel in die
saak (Carrol & Buccholtz, 2000:64-65). Volgens Littlejohn en Foss (2009:930) sowel as
Gregory (2010:23), kan ’n belangegroep gedefinieer word as enige iemand wat die organisasie
beïnvloed of deur die organisasie beïnvloed word.
Die bestuurders van ’n organisasie het die verantwoordelikheid om die doelwitte en strategieë
van die organisasie te bepaal, asook om te verseker dat hierdie strategieë uitgevoer word. Dit
wil sê dat bestuurders verantwoordelik is vir langtermynbesluite wat die organisasie sal
affekteer. Die bestuurder van ’n organisasie moet fokus op verskeie aspekte binne ’n
organisasie, omdat nie net die organisasie se doelwitte bereik moet word nie, maar daar moet
ook verseker word dat belangegroepe se doelwitte bereik word en dat belangegroepe eties
hanteer word en tevrede is (Carrol & Buccholtz, 2000:73).
Die belangegroepteorie het al voorheen in verskeie besigheids- en organisatoriese studies
verskyn. Dit is ’n wye teorie wat poog om te beskryf hoe besighede en organisasies
belangegroepe identifiseer, die belangegroepe se werking verduidelik, asook verhoudings en
verantwoordelikhede toeskryf aan ander groepe en individue wat ’n moontlike rol speel teenoor
of binne die organisasie. Binne ’n konvensionele model van ’n organisasie of besigheid, is die
bestuur meestal gefokus op die belange van huidige en potensiële aandeelhouers of individue
wat ’n ekonomiese aandeel in die organisasie of besigheid het. Belangegroepteorieë het wel
afgewyk van die tradisionele modelle en kyk nou na ’n weier spektrum van groepe en individue
wat ’n moontlike belangegroep kan wees vir besighede en organisasies (Littlejohn & Foss,
2009:929).
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In die verlede is gereken dat bestuurders net verantwoordelik is vir die aktiwiteite wat hulle
organisasie of besigheid se ekonomiese groei beïnvloed (Savage et al, 1991:23). Organisasies
het die meeste klem geplaas op die aandeelhouers van die organisasie, maar daar is verskeie
ander belangegroepe wat van belang moet wees vir die organisasie (Gregory, 2010:23). Daar
is nou bewustheid daarvan dat dit belangrik is vir organisasies en besighede om
verantwoordelik op te tree teenoor alle belangegroepe en om vrywillig maniere te soek om
hulle hoofbelangegroepe te bevredig en sodoende ongunstige optrede teenoor die organisasie
te vermy (Savage et al, 1991:62). Volgens McGuire, Sundgren en Schneeweis, soos genoem
in Savage et al (1991:62), stel organisasies wat hulle sosiale verantwoordelikheid vermy
teenoor hulle verskeie belangegroepe hulleself bloot vir groter finansiële risiko’s as
organisasies wat wel sosiaal verantwoordelik is. Dit is dus belangrik vir organisasies om hulle
belangegroepe te identifiseer om sodoende effektief met alle belangegroepe te kan
kommunikeer. Elke individuele belangegroep het eie kommunikatiewe behoefte, alhoewel die
onderskeie boodskappe wat aan elkeen gestuur word nie teenstrydig behoort te wees nie
(Gregory, 2010:23).

3.3

KATEGORIEË BINNE BELANGEGROEPBESTUUR

Belangegroepe kan opgedeel word in verskillende kategorieë. Daar word byvoorbeeld
onderskeid getref tussen belangegroepe met betrekking tot die mate wat ’n situasie ’n
belangegroep affekteer. Primêre belangegroepe is belangegroepe wat ’n formele, amptelike
of kontraktuele verhouding met die organisasie het, asook belangegroepe wat ’n ekonomiese
impak op die organisasie het. Sekondêre belangegroepe is meer divers en sluit in individue of
groepe wat nie ’n direkte verband met die organisasie se ekonomiese aktiwiteite het nie, maar
wat wel moontlik beïnvloed word deur, of ’n invloed het op die organisasie (Savage et al.,
1991:62).
Dit is belangrik vir besighede en organisasies om hierdie verskillende kategorieë
belangegroepe te identifiseer om sodoende relevante kwessies vir elke belangegroep te
bepaal. ’n Belangegroep se noemenswaardigheid hang af van die situasie en die kwessie,
asook die bestuurder se metodes om met verskillende belangegroepe kommunikasie te
handhaaf. Die belangegroep se bereidwilligheid en geleentheid om te reageer word beïnvloed
deur spesifieke kwessies (Savage et al., 1991:62).
Primêre belangegroepe, soos byvoorbeeld krediteure, werkersunies en groot institusionele
belangegroepe, is geneig om opinies te lig oor besighede en organisasies se bedrywighede.
Sekondêre belangegroepe, net soos primêre belangegroepe, het wel ook ’n invloed op die
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organisasie of besigheid. Daar moet ook in ag geneem word dat ongeag of ’n belangegroep
primêr of sekondêr is, albei ’n hoofbelangegroep kan wees. Die klassifikasie van verskillende
belangegroepe gaan ook anders wees afhangend van elke individuele kwessie. ’n Kwessie sal
byvoorbeeld twee belangegroepe raak, maar op verskillende maniere. Dit beteken dat hulle in
verskillende kategorieë sal val (Savage et al., 1991:63).
Bestuurders van ’n organisasie kan nie aanneem dat ’n ondersteunende belangegroep
dieselfde gaan voel oor alle kwessies nie. ’n Belangegroep gaan een kwessie positief ervaar,
maar ’n volgende kwessie dalk as negatief ervaar. Die unieke aard van kwessies beteken dat
belangegroepbestuur vir besighede en organisasies ’n deurlopende proses is. Die bestuur
van ’n organisasie moet deurlopend belangegroepe se belange en behoeftes identifiseer en
analiseer (Savage et al., 1991:63).
Belangegroepe kan verder opgedeel word in latent, bewus en aktief. Latente belangegroepe
kan gedefinieer word as ’n groep wat geaffekteer word deur ’n organisasie se besluite, maar
nie bewus is daarvan nie. Bewuste belangegroepe word gedefinieer as groepe wat wel bewus
is van ’n probleem of kwessie. Laastens kan belangegroepe as aktief gedefinieer word. Dit
verwys na groepe wat die probleem of kwessie aanspreek en ’n oplossing daarvoor probeer
vind (Gregory, 2010).

3.4

BELANGEGROEPBESTUUR BINNE NIE-WINSGEWENDE
ORGANISASIES

Dit is menslike natuur om kollektiewe aktiwiteite te organiseer om kollektiewe doelwitte te
bereik. Organisasies word gevorm om sekere behoeftes te bevredig binne ’n gemeenskap,
alhoewel nie alle organisasies en besighede hierdie behoeftes en belange effektief bevredig
nie. Vir besighede en organisasies om te oorleef is die strategiese bestuur van belangegroepe
noodsaaklik. Daar kan nie net gefokus word op die vervaardiging en verspreiding van produkte
of die effektiewe lewering van dienste nie. Daar moet ook gefokus word op die voorsiening en
bevordering van belangegroepe sodat elke belangegroep die waarde van die organisasie of
besigheid besef en die besigheid of organisasie wil ondersteun (Smudde & Courtright,
2011:138).
’n Groot deel van ’n organisasies se bestaan is afhanklik van die kommunikasie van
waargenome behoeftes en belange. Die suksesvolle bestaan van besighede en organisasies
word dus grootliks beïnvloed deur menslike verhoudings (Smudde & Courtright, 2011:138).

41
HOOFSTUK 3:
BELANGEGROEPBESTUUR IN DIE NIE-WINSGEWENDE SEKTOR

Strategiese bestuur van belangegroepe is noodsaaklik en relevant binne alle tipes
organisasies (Ehlers & Lazenby, 2004:274-276). Strategiese bestuur van ’n belangegroep
begin by die verhouding wat gebou word tussen die organisasie en die belangegroep self.
Verhoudingsbestuur is dus belangrik binne belangegroepbestuur. Verhoudingsbestuur begin
deur te luister na belangegroepe, beweeg dan na interaksie en laastens na aksie. Besighede
en organisasie moet dus strategies besluit oor die bestuur van verhoudings met
belangegroepe om effektiewe kommunikasie te bewerkstellig tussen die belangegroep en die
organisasie self (Kanter & Fine, 2010:61).
Een van die belangrikste komponente binne ’n verhouding is om te luister. Eerder as om net
te kommunikeer met belangegroepe, moet organisasies eers luister na wat die belangegroep
sê, waarin hulle belangstel, wat hulle besorgdhede is, asook hoe hulle die organisasie sien.
Luister vat wel tyd, maar dit moet nie gesien word as tyd wat weggevat word van ander
aktiwiteite nie. Dit is tyd wat belê word in verhoudings met belangegroepe, wat van kritiese
belang is vir organisasies en besighede se welstand. Die doel van luister is dat organisasies
bewus bly van die nuutste gebeure in die besigheid en organisasie se nis, sowel as om op
hoogte wees van nuwe geleenthede en donateurs en vennote se doen en late (Kanter & Fine,
2010:62).
Die oorgang van luister na aktiewe kommunikasie met belangegroepe behels die
bewerkstelliging van interaktiewe kommunikasie met belangegroepe. Sekere organisatoriese
leiers sien hulle rol as dié van ’n waarnemer in die kommunikasie proses. Leiers van
organisasies en besighede moet onthou dat hulle persoonlike deelname ’n belangrike rol speel
in verhoudingsbou met belangegroepe. Gesprekke tussen die organisasie en die individu self
skep geleenthede om met individue te kommunikeer, misverstande te korrigeer, in te lig, asook
om die woord van die organisasie of besigheid te help versprei. Dit is ook belangrik om met
kritici te kommunikeer en dat hulle ook geïdentifiseer word as ’n belangegroep (Kanter & Fine,
2010:62).
Luister is ’n baie effektiewe manier vir besighede of organisasies om hulleself aanlyn te
oriënteer. Sosiale media skep geleentheid vir strategiese belangegroepbestuur om aanlyn
plaas te vind. Dit skep die geleentheid vir organisasies en besighede om effektief met
belangegroepe te kommunikeer, en om verhoudings te vorm of te versterk. Om aanlyn
verhoudings te bou en belangegroepe strategies te bestuur verg deurlopendheid en aandag
(Kanter & Fine, 2010:64-65).
Organisasies en besighede moet hulleself oopmaak om aanlyn te groei, asook om sterk
verhoudings met belangegroepe aanlyn te bou (Kanter & Fine, 2010:70). Nie-winsgewende
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organisasies verskaf dienste en produkte wat winsgewende organisasies nie kan of wil verskaf
nie. Wanneer die uitkomste van ’n organisasie nie objektief gemeet kan word ten opsigte van
dienste en produkte wat gelewer word, is strategiese bestuur vir die organisasie ’n uitdaging.
Die bogenoemde is dus ’n rede waarom verskeie nie-winsgewende organisasies nie daarin
slaag om effektiewe strategiese bestuur toe te pas op alle aspekte van die organisasie nie.
Strategiese bestuur binne winsgewende organisasies verskil van die binne nie-winsgewende
organisasies. Kompetisie tussen winsgewende organisasies handel oor wie meer wins kan
maak as die ander. Nie-winsgewende organisasie sien kompetisie eerder as institusionele
voordeel bo ’n ander nie-winsgewende organisasie (Ehlers & Lazenby, 2004:274-276). Die
strategiese bestuur binne nie-winsgewende organisasie moet dus anders toegepas en
benader word.
Dit is baie belangrik vir nie-winsgewende organisasies om ’n duidelike visie te hê. Daar moet
ook bepaal word hoe die visie behaal gaan word. ’n Duidelike missie stelling vir die organisasie
is noodsaaklik, aangesien dit saamvat hoe die organisasie die visie of oorhoofse doel van die
organisasie gaan behaal. Deur ’n interne omgewingsanalise te doen kan die organisasie ook
swakpunte en sterkpunte identifiseer, wat kan beteken dat die organisasie meer effektief
bestuur kan word. Dit is belangrik vir nie-winsgewende organisasies om op datum te bly met
die politiese, ekonomiese, sosiale, tegnologiese, asook ekologiese omgewings, omdat hierdie
omgewings die geleenthede en dreigemente van die organisasie gaan bepaal (Ehlers &
Lazenby, 2004:276).
Hager en Brudney (2004:1) het gevind dat nie-winsgewende organisasies wat belangstel om
hulle behoud van vrywilligers te verhoog, daarop moet fokus om vrywilligers te erken, op te lei,
en om professionele ontwikkeling te behartig. Deur op die bogenoemde aspekte te fokus
verryk die organisasie die vrywilliger se ervaring en sodoende ook die vrywilliger se persepsie.
Om ’n organisasie of besigheid te vestig wat sosiaal verantwoordelik en effektief is binne ’n
veranderende

ekonomiese

landskap,

is

nie

’n

maklike

taak

nie.

’n

Belangegroepbestuursperspektief skep die geleentheid vir organisasies om belangegroepe se
mag, intensies en waardes te meet en dit effektief te bestuur.
Nie-winsgewende organisasies funksioneer binne ’n komplekse omgewing met verskeie
belangegroepe,

soos byvoorbeeld

donateurs,

kliënte,

werknemers

en

vrywilligers.

Belangegroepe kan binne ’n gebied van onsekerheid vir die organisasie val. Dit wil sê
belangegroepe se persepsies en optrede is nie altyd beheerbaar of voorspelbaar nie. Dus
moet belangegroep verhoudinge deeglik bestuur en gemonitor word (Balser & McClusky,
2005:296).

Vanuit die belangegroep se perspektief, bepaal die belanghebbende die
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effektiwiteit van die verhouding met die organisasie deur te kyk na hoe sy of haar verwagtinge
nagekom is en hoe hulle deur die spesifieke organisasie behandel is. Die reaksie van
belangegroepe kan problematies wees wanneer meer as een belangegroep verskillende en
soms teenstrydige behoeftes van die nie-winsgewende organisasie het (Balser & McClusky,
2005:296). Volgens Anheier (2000:3) is nie-winsgewende organisasies in vandag se
samelewing groot en belangrik genoeg om ekonomies en polities ’n verskil te maak. Daar moet
dus na die effektiewe bestuur van sulke organisasies gekyk word om die volhoubaarheid van
die nie-winsgewende organisasies te verseker.
Van alle belangegroepe wat nie-winsgewende organisasies het, is die verhouding met
vrywilligers een van die noodsaaklikste vir die organisasie. Belangegroepe wat in verhouding
tree met ’n nie-winsgewende organisasie het normaalweg ’n behoefte of doelwit wat hulle
motiveer om deel te word van die organisasie. Die behoefte of doelwit wat ’n individu wil
bevredig is normaalweg self-gegenereer. Dit wil sê dat as die behoefte nie bevredig word nie
of die doelwit nie ondersteun word nie, die individu ’n ander bron van bevrediging of
ondersteuning sal gaan soek. Meeste nie-winsgewende organisasies is afhanklik van
finansiële steun om hulle missie en visie te bereik. In meeste gevalle is nie-winsgewende
organisasies ook afhanklik van vrywilligers om as personeel op te tree vir aktiwiteite en dienste.
Verhoudings tussen nie-winsgewende organisasies en hulle belangegroepe word die beste
volhou as die verhouding gebaseer is op wedersydse vertroue en op die bevrediging van beide
die nie-winsgewende organisasie, sowel as die belangegroep se behoeftes en belange. Niewinsgewende organisasies wat ’n duidelike missie het en duidelikheid het oor hoe
belangegroepe belyn moet wees met hierdie missie, sal die meeste sukses hê met
wedersydse vertroue en gesonde verhoudings met belangegroepe (McKee & Lamb,
2009:161).

3.5

VRYWILLIGERS AS HOOFBELANGEGROEP

MSF Suid-Afrika se belangegroepe sluit breedweg in donateurs, toekomstige sowel as huidige
veldwerkers, die media en die algemene Suid-Afrikaanse publiek. Vir die doel van hierdie
studie sal daar gefokus word op potensiële vrywilligers as belangegroep. Potensiële
vrywilligers benodig die basiese inligting oor wie MSF werf, hoe die proses werk, hoe dit is om
in die veld te werk en hoe hulle aanlyn kan registreer.
Die vaardighede van vrywilligers, soos byvoorbeeld ’n dokter, kan ’n belangrike bron wees vir
enige gemeenskap. Sekere nie-winsgewende organisasies maak staat op sulke vrywilligers
om verskeie dienste te lewer en kort dikwels meer as wat hulle tot hulle beskikking het. Dit is
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wel ’n uitdaging om besige individue, soos professionele dokters, te motiveer om hulleself
beskikbaar te stel. Dokters wat al klaar die verantwoordelikheid daarvan dra om mediese hulp
te bied, mag dit dalk moeilik vind om te voldoen aan die etiese noodsaaklikheid om behoeftiges
te help. Deur navorsing te doen oor wat dokters en selfs mediese studente motiveer om as
vrywilligers op te tree, kan bepaal word hoe vrywilligers gewerf kan word om terug te gee aan
die gemeenskap (Fletcher & Major, 2004:109).
Organisasies wat nie fokus op die kwessies van vrywilligers nie, sukkel om potensiële
vrywilligers te werf, asook om vrywilligers tevrede te hou en te behou. Twee vyfdes van
vrywilligers wat ophou om ’n organisasie vrywillig te help doen dit as gevolg van die swak
bestuur van vrywilligers (Hager & Brudney, 2004:2).
Die waarde van vrywilligers se deelname affekteer die behoud van vrywilligers. Niewinsgewende organisasies wat vrywilligers gebruik om ander potensiële vrywilligers te werf is
geneig om meer vrywilligers te behou. Deur vrywilligers as woordvoerders te gebruik wys dat
die deelnemers die nie-winsgewende organisasie vertrou. Die laasgenoemde bewys dat die
nie-winsgewende organisasie ’n ondersteunde kultuur wil bou en dat die organisasie die
ervaring van die vrywilliger die moeite werd maak. Hoe hoër die hoeveelheid voordele wat niewinsgewende organisasies ervaar ten opsigte van betrokkenheid van vrywilligers, hoe hoër is
die hoeveelheid vrywilligers wat getrou bly aan die organisasie (Hager & Brudney, 2004:1011).
Die aanname word gemaak dat groter organisasies geneig sal wees om beter te wees in die
behoud van vrywilligers, alhoewel daar gevind is dat die teenoorgestelde waar is. Kleiner
organisasies het ’n hoër vlak van behoud van vrywilligers. Hulle het minder vrywilligers, maar
kan individueel meer aandag gee aan hierdie vrywilligers. Die verhouding tussen die
organisasie en die vrywilliger is dus sterker (Hager & Brudney, 2004:10-11).
Daar is ook gevind dat jonger vrywilligers geneig is om makliker hulle verhouding met niewinsgewende organisasies te verbreek, aangesien hulle nuut is tot die werkende lewe en hulle
omstandighede skielik en drasties verander. Hulle het nog nie wortels in die gemeenskap
geskiet nie en is nog nie gevestig in een spesifieke area nie (Hager & Brudney, 2004:10-11).
Vir

sekere

organisasies

speel

die

bevordering

van

hulle

missie

deur

aanlyn

bemarkingstegnieke ’n groot rol in die verbetering van aanlyn verhoudings met vrywilligers. ’n
Aanlyn veldtog kan dien as ’n manier om ondersteuning te werf, asook ’n maklike manier op ’n
aanlyn e-pos databasis op te stel. Om effektief gebruik te maak van ’n organisasie se webtuiste
en e-pos databasis vat deeglike beplanning. Die boodskappe wat aanlyn uitgestuur word moet
ooreenstem met die gedrukte media wat deur die organisasie gebruik word. Dit is belangrik
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om spesifieke doelstellings vir die gebruik van aanlyn media te bepaal, veral wanneer daar
met potensiële, asook bestaande vrywilligers gekommunikeer word (Hart, 2002:359).
Die doel van ’n aanlyn veldtog moet wees om potensiële vrywilligers wat bereik word in
ondersteunende vrywilligers te verander wat ’n verhouding met die organisasie wil bou. Dus
moet daar opgevolg word op die inligting wat verkry is uit die veldtog (Hart, 2002:359).

3.6

AANLYN KOMMUNIKASIE MET VRYWILLIGERS AS
BELANGEGROEP

Aanlyn kommunikasie kan beskryf word as die wisselwerking tussen die ontvanger en die
sender van die boodskap deur ’n sisteem van seine. Digitale kanale en inligtingstegnologieë
het die manier waarop organisasies kommunikeer drasties verander, asook die manier waarop
organisasies met hulle belangegroepe kommunikeer en verhoudings bou. Een van die
voordele van die gebruik van die Internet om met belangegroepe te kommunikeer, is dat
individuele kliënte geïdentifiseer kan word en inligting van hulle en oor hulle verkry kan word.
Deur die bogenoemde te bewerkstellig kan die organisasie inligting verpersoonlik. Dit bevorder
lojaliteit tussen die organisasie en die kliënt, eerder as wat oortuigingstaktieke gebruik word
om die kliënt te oortuig. Die bogenoemde vorm die basis vir kliëntgesentreerde kommunikasie.
Aanlyn kommunikasie skep die geleentheid vir organisasies om weg te beweeg van eenrigting
kommunikasie tot interaktiewe kommunikasie (Du Plessis et al., 2012:423-424).
Die Internet is besig om te ontwikkel in ’n belangrike kommunikasiemiddel binne beide
winsgewende en nie-winsgewende organisasies (Kent et al., 2003:1). Die meeste individue
het ’n opinie oor die meeste onderwerpe, en daar moet net ’n geleentheid geskep word vir
individue om hulle opinie te lug (Gregory, 2010:99). Die Internet skep geleentheid vir
belangegroepe om hulle opinie te lug. Dit is gevestigde deel van beide die korporatiewe- en
verbruikersgebiede en, as ’n medium van kommunikasie, speel dit ’n belangrike rol in die
belangegroepbestuursproses. Organisasies moet dus hulle verhoudingsbestuurstaktieke
belyn

met

hulle

belangegroepbestuursperspektief

en

nie

net

die

klassieke

kommunikasietaktieke gebruik nie (Duhé, 2007:139). Die toeganklikheid van die Internet maak
dit ’n gepaste kanaal van kommunikasie met ’n groot verskeidenheid van belangegroepe. Die
Internet skep ruimte vir ’n verhoudingsomgewing waar werknemers bymekaar kan kom en ’n
relevante kanaal geskep kan word vir nie-winsgewende organisasies om hulle boodskappe te
kommunikeer en openbare ondersteuning te bewerkstellig vir opkomende en konfronterende
kwessies (Kang & Norton, 2004:1). Die Internet skep ook geleentheid vir gebruikers om
inligting te identifiseer wat relevant is tot hulle belangstellings en behoeftes. Die gebruik van
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Internetskakels skep maak dit moontlik vir organisasies om in verbinding te tree met
verskillende belangegroepe en sodoende kan ander individue wat belangstel in die organisasie
beide die belangegroep en die organisasie se perspektiewe sien (Cooper, 2003:232).
Nie-winsgewende organisasies kan nie bekostig om die Internet as ’n manier van
kommunikasie en bewusmaking te ignoreer nie. As die organisasie as ’n lewensvatbare
organisasie wil bly en voortdurend nuwe vrywilligers en donateurs wil werf, moet die Internet ’n
geïntegreerde deel van hulle kommunikasietaktieke word. Die Internet bied nuwe maniere vir
nie-winsgewende organisasies om nuwe en belowende individue en belangegroepe te nader
(Johnson, 1999).

3.7

WEBTUISTES AS KOMMUNIKASIEMIDDEL

In vandag se samelewing vind kommunikasie al hoe meer op ’n elektroniese basis plaas. Die
organisasie se webtuiste, intern en ekstern, word die organisasie se elektroniese beeld, asook
die hoof kanaal van interaksie met belangegroepe. Dit is dus belangrik vir organisasies en
besighede om die volle potensiaal van ’n webtuiste te ontgin om die impak van ’n webtuiste
as ’n kommunikasiekanaal so effektief as moontlik te gebruik. Die gesamentlike beeld van die
webtuiste moet die algehele doelwitte en boodskappe van die organisasie aan belangegroepe
doeltreffend deurgee. Nie net die gebruik van Internetkanale moet geïntegreer wees nie, maar
die organisasie of besigheid se algehele aanlyn teenwoordigheid moet samehangend van aard
wees om ’n deurlopende boodskap aan belangegroepe te kan kommunikeer (De Bussy et al.,
2000:145).
Die internet verskaf ’n unieke manier vir organisasies om te kommunikeer met die publiek en
deelname te bewerkstellig onder die organisasie se verskillende belangegroepe. Ten spyte
van ’n gebrek aan fondse vir advertensies en bemarking kan organisasies steeds ’n groot
gedeelte van die publiek bereik deur ’n webtuiste wat goed ontwerp en uitgelê is. Niewinsgewende organisasies wat afhanklik is van donateurs vir fondse om hulle missie te
bewerkstelling, kan ’n verhouding met hierdie belangegroep bou om sodoende genoeg fondse
in te samel sonder om groot bedrae uit te gee. Vir organisasies bied webtuistes ’n beheerde
kanaal waardeur die organisasie met die media, belangegroepe en die publiek kan
kommunikeer. Vir belangegroepe bied webtuistes ’n manier waarop die belanghebbende die
organisasie visueel kan sien en beter verstaan (Kent et al., 2003:1).
Die behoefte vir ’n webtuiste wat goed ontwerp is, word al hoe meer belangrik vir organisasies,
aangesien dit die gebruiker toelaat om maklik en effektief inligting te verkry oor die organisasie
(Cooper, 2003:232). Webtuistes het verskeie eienskappe. Die eerste belangrike eienskap wat
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gebruik kan word om ’n webtuiste te beskryf, is die inhoud van die webtuiste. Die inhoud van ’n
webtuiste moet relevant wees tot die doel daarvan, dit moet maklik leesbaar en verstaanbaar
wees, dit moet handig en doelmatig wees, ’n groot hoeveelheid inligting bevat en gegrond
wees. Dit moet relevante en opgedateerde inhoud bevat. Tweedens is die navigasieeienskappe van die webtuiste ook belangrik. Die bruikbaarheid van die webtuiste hang af van
hoe die inhoud georganiseer en gerangskik is met betrekking tot ontwerp, uitleg en volgorde.
Die organisering van inligting behels ook aspekte soos byvoorbeeld die aantal en effektiwiteit
van skakels op die webtuiste, asook hoe die inligting as geheel georganiseer is. Die
bogenoemde bepaal hoe maklik en effektief ’n gebruiker die nodige inligting op ’n webtuiste
verkry (Tarafdar & Zhang, 2006:14).
Die derde eienskap van ’n webtuiste is die gebruikersvriendelikheid daarvan. ’n Webtuiste
moet so ontwerp wees dat dit effektiewe voltooiing van take wat met die webtuiste geassosieer,
fasiliteer. Hoe meer pret en visueel aanloklik ’n webtuiste is, hoe meer gebruikersvriendelik
maak dit die webtuiste. Die gebruik van grafiese beelde, multimedia, asook ander interaktiewe
elemente maak webtuistes meer interessant en gebruikersvriendelik. Interaktiewe elemente
soos byvoorbeeld soekenjins en inkopieskakels maak dit maklik vir gebruikers om te
wisselwerk op die webtuiste (Tarafdar & Zhang, 2006:14).
Die vierde eienskap is die verpersoonliking van webtuistes. Dit sluit in die geleentheid vir
webtuistes om inligting te kan aanpas vir spesifieke behoeftes. As daar gekyk word na MSF
Suid-Afrika se webtuiste het hulle ’n skakel wat donateurs toelaat om deur die webtuiste geld
te skenk. MSF het dus hulle webtuiste aangepas om by hulle eie behoeftes en hulle
belangegroepe se behoeftes aan te pas. Die laaste eienskap van ’n webtuiste is die tegniese
aspekte. Dit behels die sekuriteitstellings en dies meer (Tarafdar & Zhang, 2006:14).
Om die vloei van inligting op organisasies se webtuistes te bestuur, moet daar seker gemaak
word dat die inligting opgedateer en akkuraat bly. Organisasies moet ook so gou en deeglik
as moontlik reageer op gebruikers se navrae op die webtuiste. Die webtuiste kan gebruik word
as ’n promosionele item om die organisasie se missie en visie te kommunikeer, die bestuur
bekend te stel, asook om produkte en dienste te adverteer. Nuusflitse van vennootskappe wat
gevorm is, kwartaallikse nuusgebeure, ens. kan ’n organisasie se positiewe beeld en
handelsmerk versterk en kan sodoende die organisasie bekendstel as ’n waardevolle bate vir
belangegroepe. Webtuistes wat nie openbare kwessies aanspreek nie kan ’n organisasie se
reputasie meer skade doen as wat dit ’n positiewe impak om belangegroepe het (Duhé,
2007:139).
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Elemente soos byvoorbeeld skakels na ander media, laat organisasies toe om ook jonger
teikengroepe te bereik, aangesien donateurs se gemiddelde ouderdom ouer as 55 jaar is
volgens Fischer en Neumann (2003:13), soos genoem in Ingenhoff en Koelling (2008:1).
Organisasies moet belangegroepe se terugvoer in ag neem, daarop aanspraak maak, sowel
as daarby aanpas, aangesien die sukses van die verhouding tussen die belangegroep en die
organisasie daarvan afhang. Die bevindinge uit Kent, Taylor en White (2003) se studie dui
daarop aan dat webtuistes wat meer dialogies georiënteerd is, geneig is om meer en vinniger
te reageer op belanghebbendes wat inligting van die organisasie soek (Kent et al., 2003:1).
Organisasies se webtuistes help om die bewustheid en beskrywing van ’n organisasie of
besigheid se produkte en dienste te bevorder. Die effektiwiteit van die gebruik van die Internet
as deel van ’n organisasie of besigheid se kommunikasie- en verhoudingsboutaktieke, word
as
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kommunikasietoestel beskou word. Die gebruik van die ’n webtuiste dra nie vanself by tot die
bou van verhoudings binne ’n organisasie nie. Dit is belangriker dat die webtuiste reg
geïmplementeer word en daar ’n deeglike begrip is van dialogiese kommunikasie (Hyojung &
Reber, 2008:409).

3.8

POTENSIAAL VAN DIE INTERNET VIR NIE-WINSGEWENDE
ORGANISASIES

Organisasies moet deurlopend in ’n kompeterende omgewing hulle bronne en vaardighede op
so ’n manier bestuur dat dit voortdurend meer effektief en doeltreffend toegepas word. Hierdie
is ook van toepassing op nie-winsgewende organisasies, aangesien hulle ook moet kompeteer
met ander organisasies op verskeie vlakke. Inligtingstegnologieë en die Internet staan uit
onder kommunikasie- en bemarkingstrategieë as belangrike media om die bogenoemde
doelstellings en doelwitte van organisasies te bewerkstellig. In die verlede het inligtings- en
kommunikasietegnologieë die manier waarop die gemeenskap funksioneer radikaal
beïnvloed. Hierdie tegnologieë het nie net beïnvloed watter besluite gemaak word nie, maar
ook hoe organisasies gestruktureer is en hoe individue met mekaar kommunikeer (Pinho &
Macedo, 2006:172-175).
Volgens Wind en Mahajan (2001), soos genoem in Pinho en Macedo (2006), is gebruikers van
die Internet nie meer passiewe ontvangers van advertensies en inligting nie, maar word al hoe
meer gesien as aktiewe deelnemers in ’n interaktiewe proses van kommunikasie waar hulle
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meer wil leer oor produkte en dienste van organisasies terwyl hulle vermaak en oortuig wil
word.
Nie-winsgewende organisasies is divers en het verskeie doelwitte, maar tog het hulle
ooreenstemmende eienskappe. Daar is ’n paar groot nie-winsgewende organisasies, maar die
meerderheid is klein en gemeenskapsgebaseerd met beperkte bronne, en is afhanklik van
vrywilligers. Nie-winsgewende organisasies is onafhanklik georganiseerd en selfregerend.
Hulle wil in verbinding tree met die plaaslike- en wyer gemeenskap om hulle saak te bemark
en te bevorder. Suksesvolle nie-winsgewende organisasies het daarin geslaag om volhoubare
verhoudings met hulle belangegroepe te bewerkstellig wat die organisasie se oorlewing
positief beïnvloed. Nie-winsgewende organisasies kan voordeel trek uit verhoudings met
belangegroepe deur hierdie verhoudings te bewerkstellig op die Internet (Spencer, 2002).
Al hoe meer nie-winsgewende organisasies gebruik die Internet om verhoudings te bou met
belangegroepe, nuwe doelmatighede binne hulle organisasie te verkry, aanbevelings vir
kwessies te kry, om hoofbelangegroepe beter in te lig, asook om fondse in te samel. Daar word
geargumenteer dat soos wat die Internet groei, dat dit al hoe meer vir filantropiese redes
gebruik sal word en tradisionele metodes van kommunikasie sal vervang. Alhoewel die gebruik
van die Internet verbreed, moet dit geïntegreer word met tradisionele metodes en dit nie
vervang nie. Die groei van die Internet vereis ook dat nie-winsgewende organisasies nuwe
vaardighede moet aanleer om te herevalueer hoe fondsinsamelingsprojekte benader word
(Hart, 2002:354). Wanneer daar byvoorbeeld aanlyn programme en veldtogte vir organisasies
uitgewerk word binne ’n belangegroepbestuursperspektief is dit baie belangrik om die konteks
waarin dit beplan word in ag te neem, aangesien dit van organisasie tot organisasie verskil.
Kontekstuele navorsing word benodig omdat dit die nodige agtergrond inligting deurgee om
programme en veldtogte effektief te kan beplan en bestuur. Programme en veldtogte moet
gesien word in ’n groter konteks, omdat kwessies en geleenthede waarvoor planne uitgewerk
word nie in isolasie plaasvind nie. Daar moet in ag geneem word dat ander faktore die planne
beïnvloed (Gregory, 2010:22).
Die Internet maak dit moontlik vir nie-winsgewende organisasies om toegang te hê tot die
massa publiek op bekostigbare, direkte en interaktiewe prosesse. Sommige nie-winsgewende
organisasies ondervind egter moeilikhede wanneer hulle die Internet gebruik om hulle
doelwitte te bereik. Sekere nie-winsgewende organisasies beperk die organisasie se
Internetgebruik tot e-posse of klein statiese webtuistes om ’n aanlyn teenwoordigheid te skep.
Hierdie pogings kan in sekere gevalle meer skade aanrig vir die organisasies. Die voordele
van tegnologie maak dit die moeite werd om wel aandag te gee en deel te word van die aanlyn
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gemeenskap (Spencer, 2002). Al hoe meer potensiële donateurs en vrywilligers gebruik die
Internet om die nodige inligting te verkry oor verskeie nie-winsgewende organisasies. Dit is
dus belangrik dat nie-winsgewende organisasies wat wel die Internet gebruik vir
kommunikasie- of bemarkingsdoeleindes dit effektief toepas, aangesien ’n webtuiste wat
onakkurate inligting bevat en swak ontwerp is, ’n negatiewe indruk by verbruikers skep en die
geloofwaardigheid van die organisasie negatief beïnvloed. Die gebruik van die Internet om
vrywilligers te werf is al deur verskeie organisasies as suksesvol gevind (Spencer, 2002). Die
Amerikaanse Red Cross het $47,000 vanaf aanlyn donasies verkry. Die American Cancer
Society het gerapporteer dat hulle donasies verdriedubbel het nadat hulle donasies begin soek
het op die Internet (Johnson, 1999).
Die sukses van die gebruik van Internet vir organisasies kom nie vanaf die fokus wat geplaas
word op die tegnologie wat gebruik word nie, maar op die kultivering en verbetering van
verhoudings tussen die organisasie en belangegroepe. Die Internet verskaf legio geleenthede
om verhoudings te verbeter, asook om donateurs se behoeftes te bevredig. Die bogenoemde
skep dus verdere geleenthede vir die organisasie om meer fondse in te samel. Niewinsgewende

organisasies

moet

die

Internet

eerstens

sien

as

’n

belangrike

kommunikasiekanaal en tweedens as ’n manier om fondse in te samel, aangesien daar eers ’n
verhouding gebou moet word met die organisasie vir die donateur om die organisasie te
vertrou, en dus meer gereeld skenkings te maak. Die Internet bied die geleentheid vir niewinsgewende organisasies ’n bekostigbare manier om verhoudings te bou en te verbeter met
ondersteuners, vrywilligers, kliënte en die gemeenskap.

Die bewerkstelliging van

kommunikasie met aanlyn ondersteuners skep geleentheid vir die organisasie om meer
volhoubare verhoudings te bou en sodoende meer fondse in te samel (Hart, 2002:354).
Nie-winsgewende organisasies moet uit die ervarings van ander organisasies wat
Internetstrategieë

effektief

gebruik

leer.

Hulle

moet

webtuistes

in

hulle

kommunikasiestrategieë insluit wat deeglike en relevante inligting bevat wat nie-winsgewende
organisasies sal help om hulle doelwitte te bereik en voldoen aan hulle behoeftes (Spencer,
2002).
Om ’n effektiewe ’n aanlyn teenwoordigheid te bewerkstellig, behels dat daar eers ’n proses
moet plaasvind om te bepaal presies wat die nie-winsgewende organisasie se doelstellings en
doelwitte is. Daar moet deeglike navorsing gedoen word oor die organisasie se teikenmarkte,
asook die behoeftes en belangstellings van die belangegroepe van die organisasie. Dit is wel
ook belangrik dat die nie-winsgewende organisasie nie net fokus op sy eie doelstellings en
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doelwitte nie, maar ook op die gemeenskapslede, vrywilligers, donateurs en ander belangrike
belangegroepe (Spencer, 2002).
Die bogenoemde funksies is almal van toepassing op eenrigting kommunikasie. Die boodskap
word vanaf die organisasie deur die webtuiste na die belangegroepe gestuur. Die eenrigting
kommunikasiemodel is nie ideaal vir organisasies om ’n verhouding te bou met belangegroepe
nie. Daar moet verkieslik wedersydse kommunikasie plaasvind. Dit wil sê daar moet terugvoer
vanaf die belangegroepe wees en die organisasie moet op hierdie terugvoer reageer deur so
effektief en so gou as moontlik op gebruikers se vrae en probleme te reageer. Dit is belangrik
om terugvoer vanaf belangegroepe te verkry om te verseker dat die regte en nodige inligting
aan belangegroepe gekommunikeer word, anders kan die organisasie ’n potensiële donateur
of vrywilliger verloor. Nie-winsgewende organisasies behoort ten volle gebruik te maak van die
webtuiste se kommunikasiemoontlikhede (Waters, 2007:63).
Die ideale model vir kommunikasie is die tweerigting kommunikasiemodel. Die tweerigting
kommunikasiemodel kan deur verskeie maniere op ’n webtuiste geïmplementeer word, deur
byvoorbeeld terugvoervorms en aanlyn gesprekke. Deur die bogenoemde elemente te gebruik
kan

organisasies

meer

inligting

vanaf

individue

verkry

en

sodoende

hulle

kommunikasiestrategieë aanpas (Waters, 2007:63).
Dit is ook belangrik dat alle vorms van kommunikasie belyn word, soos byvoorbeeld die
bemarkings- en adverteringstrategieë, Internetkommunikasie, skakelwerk en kliëntedienste se
boodskappe moet almal belyn wees met mekaar om effektief te wees vir die organisasie (Pinho
& Macedo, 2006:176).

3.9

OPSOMMING

In hierdie hoofstuk is die teorie rondom belangegroepbestuur bespreek en daarna is daar
spesifiek gekyk na die bestuur van belangegroepe vanuit ’n nie-winsgewende organisasie se
perspektief. Webtuistes as kommunikasiemiddel is ook bespreek, asook hoekom dit belangrik
is om die voordele van ’n webtuiste as ’n manier van kommunikasie met belangegroepe raak
te sien.
Die Internet verskaf verskeie voordele vir nie-winsgewende organisasies en moet dus
aangeneem word as deel van nie-winsgewende organisasies se kommunikasietaktieke. In
hierdie hoofstuk is hierdie voordele bespreek, asook hoe nie-winsgewende organisasies die
Internet kan gebruik in hulle kommunikatiewe prosesse. Daar is gevind dat aanlyn
kommunikasie belangrik is vir nie-winsgewende organisasies om saam met hulle ander
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bemarkingstrategieë in ag te neem en te belyn met die organisasie se kommunikasiedoelwitte.
In die volgende hoofstuk gaan die metodes wat gebruik is in die studie bespreek word.
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HOOFSTUK 4

NAVORSINGSMETODE
4.1

INLEIDING

Hierdie hoofstuk sit die navorsingsmetodes wat gebruik is in hierdie studie duidelik uiteen,
asook die stappe wat gevolg was om die data in te samel en te analiseer. As daar weer gekyk
word na die algemene navorsingsvraag, is die doel van hierdie studie om te bepaal watter rol
foto’s speel op MSF Suid-Afrika se webtuiste in kommunikasie met belangegroepe. Die
literatuurstudie het ’n oorsig gebied oor die gebruik van visuele elemente op webtuistes, asook
hoe dit gebruik word om met belangegroepe te kommunikeer. Deur die literatuur aandagtig te
bestudeer kon daar agtergrond geskep word wat die res van die studie lei. Die bestaande
literatuur is verder gebruik om die konteks te skets waaruit teoretiese aannames verkry is wat
die empiriese hoofstuk van die studie stuur.
In die empiriese afdeling van die studie is daar gefokus op inhoudsanalise en semigestruktureerde onderhoude as navorsingsmetodes. ’n Inhoudsanalise is gebruik om die
inhoud van die foto’s op MSF se webtuiste te ontleed. Daar is gefokus op spesifieke simbole
en kodes wat voorkom op MSF se webtuiste. Semi-gestruktureerde onderhoude is gevoer met
15

respondente

in

die

mediese

veld.

Die

respondente

is

verkry

deur

sneeubalsteekproefneming. Die semi-gestruktureerde onderhoude het geleentheid geskep vir
interaksie tussen die onderhoudvoerder en die respondente.
Die doel van hierdie hoofstuk is om te beskryf watter metodes gebruik is om die studie se data
in te samel. Die aard en omvang van die literatuurstudie word kortliks beskryf, en daarna word
die empiriese metodes bespreek. Daar word ook gekyk na die geldigheid van die data wat
ingesamel is.

4.2

KWALITATIEWE NAVORSING

Die kwalitatiewe benadering behels die interpretasie van die kwalitatiewe aspekte van
menslike ervaring (Du Plooy, 2009:30). In hierdie studie is ’n kwalitatiewe benadering gevolg.
Wanneer visuele beelde uit ’n semiotiese perspektief ontleed word, het ’n mens te make met
betekenis en interpretasie binne ’n spesifieke konteks. Daar is gefokus op die persepsies van
die respondente, sowel as die subjektiewe interpretasie van die betekenis van elemente in
MSF se gebruik van foto’s (Du Plooy, 2009:30-36). ’n Kwalitatiewe benadering gee die
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voordeel dat dit ’n ryk beskrywing kan gee van hoe respondente die foto’s op MSF se webtuiste
interpreteer.
Kwalitatiewe navorsing is normaalweg herkenbaar deur die gebruik van metodes soos indiepte onderhoude en fokusgroepe. Navorsers se doelwitte met kwalitatiewe navorsing behels
gewoonlik om vrae soos “hoekom?” en “hoe?” te antwoord. Kwalitatiewe navorsing beoog om
vanuit bogenoemde metodes interpretasies te maak vanuit die data wat ingesamel word
(Bailey, 2014:169). Een van die kernvoordele van kwalitatiewe navorsing is dat dit meer
buigbaar is in die verfyning van die data, sowel as die aanpasbaarheid by die
navorsingsdoelstellings. Die navorser probeer nie die data manipuleer nie, maar beoog eerder
om die natuurlike omgewing meer effektief te kan interpreteer (Tucker, Powell & Meyer,
1995:387). Die kwalitatiewe benadering is van toepassing op hierdie studie as gevolg van die
verkennende aard van die studie, asook om die persepsies van die respondente effektief te
analiseer.

4.3

LITERATUURSTUDIE

Binne die literatuurstudie is bronne geraadpleeg uit die veld van visuele kommunikasiestudies,
asook die teorie rondom belangegroepbestuur. Daar is gefokus op semiotiek as die
metateoretiese inslag, asook die teorie rondom visuele data en aanlyn kommunikasie. Die
literatuur oor foto’s as kommunikasiemiddel om by te dra tot kommunikasie met belangegroepe
is ook bespreek.
Die teorie rondom belangegroepbestuur is ook oorweeg. Belangegroepteorieë is belangrik om
in ag te neem binne die konteks van hierdie studie, aangesien MSF se webtuiste ’n belangrike
kanaal is in verband met kommunikasie met potensiële vrywilligers. Dit is ook belangrik om te
bespreek hoe belangegroepbestuur geïntegreer kan word met visuele kommunikasie om meer
effektief met belangegroepe te kan kommunikeer.
Verskeie soekenjins is geraadpleeg om die literatuur rondom visuele kommunikasie en
belangegroepbestuur te kan bespreek. Daar is byvoorbeeld gebruik gemaak van Google
Scholar, Jstor, Science Direct, asook Internetsoektogte deur die Noordwes-Universiteit se
databasis. Daar is ook gebruik gemaak van verskeie boeke en aanlyn artikels rakende
bogenoemde literatuur.

55
HOOFSTUK 4:
NAVORSINGSMETODE

4.4

INHOUDSANALISE

Kwalitatiewe navorsing word gelei deur vrae en gerapporteer as beskrywings van verskeie
eienskappe. Semiotiek is een van die kern interpreterende teoretiese grondslae wanneer ’n
kwalitatiewe inhoudsanalise gemaak word binne kwalitatiewe navorsing. Die fokus van ’n
kwalitatiewe inhoudsanalise is op die versteekte betekenis van die inhoud (Du Plooy,
2009:219-220).
’n Inhoudsanalise van 4 foto’s vanaf die MSF webtuiste is uitgevoer om die inhoudelike
betekenisse en boodskappe van die foto’s te identifiseer. Die foto’s is afgetrek van die Internet
af op die 28ste Junie 2014. Die inhoud van die foto’s is elkeen volgens dieselfde raamwerk
geanaliseer.
In die literatuurstudie is die raamwerk van Barret (1986) se A theoretical Construct for
Appreciating Photographs bespreek as ’n metode om die foto’s wat gebruik is in die in-diepte
onderhoude te analiseer. Elke foto is geanaliseer deur die volgende beginsels te volg as basis:
beskrywende elemente, verduidelikende elemente, etiese evaluasies en estetiese evaluasies.
Die volgende 4 foto’s is tydens die onderhoude gebruik:
Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4

Die volgende twee foto’s is met mekaar vergelyk om te bepaal watter invloed die estetiese
waardes van ’n foto speel in die persepsievorming van individue:

Foto 1:
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Foto 2:

4.5

SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUDE

Daar is onderhoude gevoer met 15 respondente. Respondente is verkry vanuit ’n toeganklike
bevolking. Elke respondent het dieselfde onderhoudskedule gevolg, en verskillende temas
was aangespreek, naamlik hoe goed hulle die organisasie ken, visuele kommunikasie, etiese
verpligtinge, bereidwilligheid, asook betrokkenheid by nie-winsgewende organisasies. Daar is
gefokus op die onderstaande vrae, alhoewel respondente toegelaat is om verder oor ’n
spesifieke tema te praat en daar dan dus opvolgende vrae gevra is wat nie vooraf geformuleer
was nie.

4.5.1

Raamwerk van onderhoudvrae:

KEN JY MSF?
Die volgende vrae is van toepassing op die eerste vier foto’s wat gewys is aan
respondente:
Waarop het jy gefokus? Hoekom?
Wat is jou eerste reaksie?
Wat sien jy? Hoekom?
Watter emosie voel jy? As jy enigsins een voel.
Wat dink jy was die fotograaf se intensie met die foto? Werk dit? Wat wou hy verduidelik?
Wat dink jy is die fokus van die foto?
Wat voel jy word aan jou gekommunikeer?
Wat dink jy probeer dit kommunikeer?
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Voel jy verplig om hom/haar te help? Self vrywillig te gaan help?
Vergelyking van twee foto’s: (2 verskillende foto’s is aan individue gewys)
Watter foto is vir jou die mooiste?
Is daar vir jou ŉ verskil met betrekking tot beligting of die estetiese waardes?
Hoekom is die een vir jou mooier/ Hoekom nie?
Wat maak dit ŉ mooi foto? / Nie ŉ mooi foto nie?
Volgende is MSF se webtuiste aan respondente gewys:
Waarop wil jy eerste kliek?
Wat het jou aandag eerste getrek op die webtuiste?
Het jou persepsie verander?
Waaraan dink jy nou?
Hoe gefokus is jy op die visuele? artikel/foto
Dink jy die visuele is belangrik?
Vrae rakende internetgebruik
Hoe gereeld gebruik jy die internet?
As jy ŉ aanlyn advertensie van MSF sien, sal jy daarop kliek?
Waarvoor gebruik jy die internet die meeste?
Verhoog die foto’s die geloofwaardigheid van die organisasie?
Voel jy nou meer eties verplig?
Vrae rakende Nie-Winsgewende Organisasies
Skenk jy aan enige nie-winsgewende organisasie?
Hoekom/hoekom nie?
Sal jy vrywillig gaan werk/ Hoekom/Hoekom nie?
Vrae rakende MSF
Wat dink jy kan MSF doen om meer vrywilligers te werf?
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Die semi-gestruktureerde onderhoude het gemiddeld 20-30 minute geduur. Dit het ’n
gemiddeld van 30 na 40 minute geneem om die onderhoude af te handel. Die tydsduur van
die onderhoude het wel gewissel en daar was enkele respondente wat langer antwoorde
gegee het, asook respondente wat weer minder kommentaar gelewer het sodat die onderhoud
vinniger afgehandel is.

4.6

POPULASIE EN STEEKPROEFNEMING

Steekproefneming behels dat eenhede geselekteer word uit ’n vasgestelde teikengroep of
toeganklike bevolking (Du Plooy, 2009:108). ’n Nie-waarskynlikheidsteekproef is gebruik om
die populasie te verkry. Die voordeel van ’n nie-waarskynlikheidsteekproef is dat dit ekonomies
is vir die navorser en minder ingewikkeld is (Huysamen, 1993:45). Met ŉ niewaarskynlikheidsteekproef is die navorser in beheer van die eenhede van analise (Du Plooy,
2009:122).
Die populasie vir hierdie studie bestaan uit dokters wat as potensiële vrywilligers vir diens met
MSF oorweeg kan word.

Kriteria hiervoor is bereidwilligheid en/of geroepenheid as

persoonlike oortuigings. Na die teikengroep vasgestel is, is daarna bepaal wat die teikengroep
se beperkings is om op ’n werkbare steekproeftegniek of -benadering te besluit (Du Plooy,
2009:116-117).
Vir hierdie studie is ŉ sneeubalsteekproefmetode die mees gepaste, omrede hierdie metode
behels dat meer respondente verkry word deur bestaande respondente te vra of kollegas of
familie-lede ook sal kan deelneem aan die onderhoude (Du Plooy, 2009:124). In hierdie studie
kon respondente die navorser verwys na ander dokters wat as potensiële vrywilligers vir diens
met MSF beskou kan word.
Die eerste stap wat gevolg is in die sneeubalsteekproefmetode het behels dat enkele
proefpersone vanuit die toepaslike populasie genader is. Die bogenoemde proefpersone is
daarna gebruik as informante om ander individue vanuit dieselfde populasie te bekom. Hierdie
proefpersone identifiseer daarna ander moontlike respondente en sodoende word die
populasie groter, soos ’n rollende sneeubal (Huysamen, 1993:46). In hierdie studie is daar
onderhoude gevoer met 15 respondente.

4.7

TEMATIESE DATA-ANALISE

’n Tematiese data-analise is van toepassing op ’n verkennende studie wat beoog om
interpretasies vanuit die literatuur en data wat ingesamel is, te maak. Dit laat die navorser toe
60
HOOFSTUK 4:
NAVORSINGSMETODE

om die frekwensie van ’n tema te assosieer met die oorhoofse inhoud van die data. Die
bogenoemde verhoog die akkuraatheid van die studie (Alhojailan, 2012:40).
’n Tematiese analise behels dat daar meer betrokkenheid en interpretasie vanaf die navorser
is (Guest et al., 2012:10-11). Dit behels nie net die tel van die hoeveelheid keer wat ’n woord
of frase voorkom nie, maar fokus meer op die implisiete en eksplisiete idees binne die data
(Guest et al, 2012:10-11). ’n Tematiese analise behels dus dat die kernidees in boodskappe
beskryf word (Du Plooy, 2009:228). As gevolg van die kwalitatiewe aard van die studie is daar
gebruik gemaak van ’n tematiese analise, omdat daar gekyk word na dieper betekenisse van
foto’s, asook visuele kodes wat voorkom in die foto’s soos in die gebruik van lig, kleur, balans,
diepte en volume. ’n Tematiese analise is dus nodig omdat die beskrywings in-diepte en
beskrywend is (Du Plooy, 2009:220).
Tydens data-analise is daar verskillende temas geïdentifiseer wat die basis van die analise
vorm. Die verskillende temas is verkry vanuit die literatuurstudie, die analise van die data, die
inhoudsanalise van die foto’s, asook ontluikende temas vanuit die onderhoude. Daar is
gefokus daarop om die metateoretiese vertrekpunte te behou binne die temas van analise deur
die temas vanuit die onderhoude te skakel met die teorie in die literatuurstudie. Die data is
geanaliseer na aanleiding van die volgende temas:


Semiotiese analise van die visuele beeld as teken



Visuele en fotografiese data as kommunikasiemiddel



Barret se model



Aanlyn kommunikasie – foto’s en visuele ontwerp



Belangegroepbestuur binne nie-winsgewende organisasies



Kommunikasie met vrywilligers



Potensiaal van MSF se webtuiste as kommunikasiemiddel

Die data is eerstens getranskribeer en daarna is die opinies van die respondente gerapporteer
met spesifieke aanhalings vanuit die transkripsies. Die rapportering van data is daarna
geanaliseer aan die hand van die literatuur wat bespreek is in hoofstuk 2 en 3. Daar is ook
gebruik gemaak van data-reduksie deur vanuit die onderhoude data uit te skakel wat nie van
toepassing is op die bogenoemde temas nie. Die inhoud van die foto’s is aan die hand van
Barret (1986) se teorie geanaliseer soos uiteengesit in A theoretical Construct for Appreciating
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Photographs. Laastens is spesifieke aannames gemaak vanuit die analise wat die
navorsingsvrae van die studie beantwoord het.

4.8

TRIANGULASIE

In hierdie studie is daar gebruik gemaak van triangulasie, aangesien meer as een metode van
data-insameling gebruik is. Volgens Du Plooy (2009:40) behels triangulasie die gebruik van
meer as een metode om data in te samel. In hierdie studie is gebruik gemaak van in-diepte
onderhoude, sowel as ’n inhoudsanalise.
Die hoofredes hoekom triangulasie as metode gebruik word is om die teoretiese aannames op
meer as een manier te toets, asook om die geldigheid en betroubaarheid van die waarnemings,
analise en bevindinge te verhoog (Du Plooy, 2009:41). In hierdie studie is triangulasie gebruik
om die teorie te verryk, asook om die bevindinge meer akkuraat te maak deur meer as een
metode te gebruik om data in te samel.

4.9

GELDIGHEID, BETROUBAARHEID EN
OORDRAAGBAARHEID

Navorsingsdoelstellings word getoets om gevolgtrekkings te kan maak oor die teoretiese
implikasies of om antwoorde te kan verskaf op die navorsingvrae. Om sulke gevolgtrekkings
te kan maak moet dit voldoen aan sekere vereistes. Dit wil sê dat die geldigheid van die
gevolgtrekkings verwys na die mate waartoe die resultate wat verkry is, veralgemeen kan word
na ander populasies waarop die navorsingsdoelstellings van toepassing is (Huysamen,
1993:32-35). Die betroubaarheid van die studie het te make met die konsekwentheid van die
metodes wat gebruik is om die data in te samel, asook die veralgemeenbaarheid van die
gevolgtrekkings wat gemaak is (Huysamen, 1993:122)
Die geldigheid en betroubaarheid van ’n studie behels die akkuraatheid van die interpretasie
van die data, sowel as die metodologiese akkuraatheid van die bevindinge (Du Plooy,
2009:133). Die spesifieke navorsingsvrae, sowel as die algemene navorsingsvraag van die
studie kon beantwoord word deur die data wat ingesamel en geïnterpreteer is. Die bevindinge
is dus geldig en betroubaar. Die oordraagbaarheid van ’n studie behels die akkurate
verteenwoordiging van die data wat ingesamel is en hoe dit toegepas kan word op verdere
studies (Krefting, 1991:220). Die bevindinge van die studie is van waarde vir soortgelyke
fokusareas en kan dus oorgedra word vir toekomstige studies.
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4.10

OPSOMMING

In hierdie hoofstuk is die metodes wat gebruik is in hierdie studie bespreek. Die
navorsingsmetodes wat gebruik is, is eerstens aangespreek. Die literatuurstudie as metode is
daarna verken, asook die empiriese metodes wat gebruik is en hoekom dit skakel met die doel
van hierdie studie. Daarna is die prosedure wat gebruik is om die steekproefneming te doen
beskryf en laastens is die metode wat gebruik is om die data in te samel ontleed, asook hoe
die data geanaliseer is.
Die doel van hierdie hoofstuk was om die stappe wat gebruik is om die data in te samel in
hierdie studie uiteen te sit, asook om die foto’s wat gebruik word op MSF se webtuiste volgens
Barret (1986) se model: A theoretical Construct for Appreciating Photographs te analiseer en
op te som.
In die volgende hoofstuk gaan die data wat ingesamel is bespreek word en die tematiese
analise gelewer word. Die data wat ingesamel is tydens die onderhoude wat gevoer is, is
gerapporteer en vergelyk met die literatuur wat bespreek is in hoofstuk 2 en 3.
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HOOFSTUK 5

RAPPORTERING EN ANALISE VAN DATA
5.1

INLEIDING

In die vorige hoofstuk is die metodes wat gebruik is in hierdie studie in diepte bespreek. Die
stappe wat gevolg is om die data in te samel is ook bespreek. Die literatuurstudie het ’n oorsig
gebied oor die gebruik van visuele elemente op webtuistes, asook hoe dit gebruik word om
met belangegroepe te kommunikeer. Deur die literatuur aandagtig te bestudeer kon daar
agtergrond geskep word wat die res van die studie lei. Die bestaande literatuur is ook gebruik
om konteks te skep waaruit teoretiese aannames verkry is wat die empiriese hoofstuk van die
studie sal lei.
Hierdie hoofstuk rapporteer die data wat ingesamel is. Na die rapportering van die data volg
die inhoudsanalise van die foto’s op MSF se webtuiste aan die hand van Barret (1986) se, A
theoretical Construct for Appreciating Photographs. Die data wat ingesamel is, is daarna
geanaliseer aan die hand van die teorie wat bespreek is in die literatuurstudie en om die
navorsingsvrae van die studie te kan beantwoord.
Die doel van hierdie hoofstuk is om die data wat ingesamel is te reduseer om verdere
interpretasies en aannames te kan maak wat die navorsingsvrae van die studie sal
beantwoord. Deur in hierdie hoofstuk die data tot op ’n punt van versadiging te analiseer kan
daar verdere aanbevelings gemaak word vir toekomstige studies.

5.2

RAPPORTERING VAN DATA

Die meerderheid respondente het al van MSF gehoor en weet wat die organisasie doen. Daar
is ’n paar respondente wat wel van hulle gehoor het, maar nie veel van die organisasie weet
nie. Van die respondente ken MSF en volg hulle op Facebook.

5.2.1

Die visuele beeld as kommunikasiemiddel

Respondente het gefokus op verskillende aspekte van die foto’s. Byvoorbeeld, in foto 2 het
een respondent dadelik gefokus op die pasiënt wat lê en watter moontlike siekte die individu
mag hê. Die bogenoemde respondent het op die volgende gefokus: “Ebola, want dit lyk asof
hierdie persoon soontoe gedra word en almal dra hulle infectious disease jassies. Dit lyk
soos ’n hoogs aansteeklike situasie.” Respondente het veral gefokus op die behandeling van
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die pasiënte. Respondente het gevoel hulle fokus op die bogenoemde aspek as gevolg van
hulle mediese agtergrond.
Respondente het ’n emosionele reaksie gehad op die foto’s, alhoewel die meerderheid
respondente gevoel het dat hulle soortgelyke foto’s al voorheen gesien het, asook dat hulle
pasiënte met verskeie wonde op ’n daaglikse basis sien. Die emosies wat respondente wel
gevoel het, was dié van hartseer, frustrasie, nuuskierigheid en woede. Die meerderheid
respondente het gevoel die foto’s wat gebruik word is effektief. Respondente het saamgestem
dat die foto’s die verskeie situasies verduidelik en ’n emosionele reaksie uitlok.
Respondente het gevoel dat alle foto’s ’n duidelike fokuspunt het, alhoewel hulle nie altyd
seker was presies wat die fotograaf wou kommunikeer nie. Respondent se kulture en
agtergronde het ’n rol gespeel in watter boodskappe hulle in die foto’s raakgesien het. Die
meerderheid respondente was nie oortuig dat hulle sou gaan help deur na die foto’s te kyk nie.
Alhoewel dit ’n invloed op sekere respondente gehad het, het enkele respondente gevoel dat
die foto’s genoeg is om hulle te oortuig om te gaan help.

5.2.2

Visuele aantreklikheid van fotografiese en visuele data

Oor die algemeen het respondente gevoel dat foto 2 die “mooier” foto is met betrekking tot
estetiese waardes. Een respondent het die volgende kommentaar gelewer oor foto 1, “...dit lyk
asof iemand gou dit op hulle foon gedoen het”. Foto 1 het dus nie so professioneel gelyk vir
respondente soos foto 2 nie. Twee respondente het gevoel die eerste foto is mooier. Laastens
het 1 respondent gevoel dat dit moeilik is om te onderskei watter een die mooier een is.
Individue het gefokus op die estetiese komposisie van die tweede foto. Dit is ook duidelik dat
individue hulleself met foto’s vereenselwig het en meer gereageer het op foto’s waarmee hulle
kon identifiseer. Een respondent het gevoel dat foto 1 meer positief is as foto 2, en dat dit
gebruik kan word vir ’n gelukkiger gevoel of om ’n gelukkiger emosie te ontlok.
Een respondent het gevoel dit is moeilik om te kies tussen die twee foto’s wat aan hulle gewys
is tydens die onderhoude omdat daar in foto 1 ’n “caretaker” verteenwoordig is wat hulp bied.
Volgens die respondent wys dit ’n mediese foto waar die kind ondersoek word. Volgens hierdie
respondent is hierdie stap van die proses klaar gedoen in foto 2 en is foto 1 dus meer
interessant. Oor die algemeen was respondente meer gefokus op die inhoud van die foto as
die estetiese waardes van die foto’s. Respondente het gevoel dat van, “...’n fotografie oogpunt
af, is die tweede een ’n mooier foto...”, alhoewel die meerderheid respondente ook gevoel het
dat vanuit “’n emosionele oogpunt is die eerste foto beter”.

65
HOOFSTUK 5:
RAPPORTERING EN ANALISE VAN DATA

Verskeie aspekte het ’n invloed gehad op respondente se reaksies rakende watter foto die
groter impak of effek gehad het. Respondente het gevoel foto 1 maak ’n groter impak omdat
die foto meer interessant is. Die meerderheid respondente het gevoel dat alhoewel foto 2 dalk
mooier is, foto 1 ’n tipiese foto is wat hulle sal motiveer om te gaan help. Een respondent het
die volgende mening gehad: “Dit is mooier om na foto 2 te kyk, foto 1 sal my meer motiveer
om te gaan help, want jy kan die dokter sien. Jy kan sien dis hoe dit daar lyk en waar jy gaan
werk”.
Een respondent het wel gevoel dit is moeilik om te kies tussen die twee foto’s wat tydens die
onderhoud gebruik is. Alhoewel foto 1 vir die respondent meer realisties voorkom, het foto 2
die respondent se aandag meer getrek. Die bogenoemde respondent meen dat die eerste foto
meer die waarheid “praat”, maar dat die tweede foto meer ’n mens se aandag trek. Die
respondent het ook veronderstel dat die eerste foto: “...niks nuut is nie, want ons sien dit elke
dag”.
Respondente was ook van mening dat dit afhang wat die doel van die foto is en waar dit
gebruik word. Een respondent het die volgende kommentaar gelewer: “Ek dink dit hang af wat
jy met die website wil doen. As jy wil report op wat besig is om te gebeur, soos die mense doen
goeie werk, sal ek sê die eerste een is nie noodwendig ’n slegte foto nie”. Die bogenoemde
respondent het gevoel dat as jy emosie wil uitlok is foto 2 meer gepas. Respondente se
agtergrond en kennis oor foto’s het ook ’n invloed gehad op hulle reaksie teenoor die foto’s.
Respondente het gevoel dat foto 2 vanuit ’n fotografiese oogpunt mooier is. Hulle opinie was
ook dat foto 1 ’n meer realistiese verteenwoordiging is, maar dat foto 2 meer emosie uitlok.
Een respondent het gemeen dat ’n mens nie die een foto belangriker kan maak as die ander
nie, maar dat dit afhang wat jy met die foto doen.

5.2.3

Visuele ontwerp van webtuistes

Respondente het gefokus op verskillende elemente op die webtuiste. Meeste respondente het
gefokus op ’n verskeidenheid van foto’s op die webtuiste, maar ook op ander elemente soos
die “read more tab”, “our work”, “work with us”, die veldwerk wat MSF doen, asook die SuidAfrikaanse mediese eenheid en ander media op die webtuiste, soos byvoorbeeld die video’s.
Respondente het gevoel dat die visuele elemente aanvanklik hulle aandag trek, maar dat hulle
dan verder wil uitvind waaroor die foto gaan. Hulle soek dus meer inligting vir afsonderlike
redes. Daar word gefokus op die visuele, maar dan word daar gefokus op die teks om meer
inligting te verkry. “I want to know what they do, I am interested. The website interests me, I
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wont just close it. I want to know more. Who is involved, like I said I will focus on ‘our work’.
What do they really do?”
Respondente se gevoelens was verdeeld oor of hulle persepsie verander het teenoor die foto’s
nadat hulle dit op die webtuiste gesien het. Die meerderheid respondente het verskillende
menings gehad, maar het wel saamgestem dat hulle persepsie nie baie verander het nie.
Respondente het gevoel die impak is groter as die inligting by is. Een respondent het
byvoorbeeld die volgende opinie gelewer: “Ja, dit het vir my meer impak, want die inligting by
dit maak die impak groter...”, alhoewel ander respondente gevoel het daar is baie meer spasie
tussen die individu en die foto. Een respondent het die volgende kommentaar gelewer: “...daar
is nou baie meer goed wat my aandag aftrek of my aandag wil hê as net die foto. Die foto
verloor van sy emosionele appèl”.
Die respondente wat gevoel het dat die visuele belangrik is, voel dit verhoog die
geloofwaardigheid van die organisasie. Respondente het ook gevoel dit gaan oor hoe
professioneel die visuele ontwerp van die webtuiste lyk. Een respondent het gevoel hy is nie ’n
kreatiewe mens nie, dus gee hy nie om oor die visuele ontwerp van webtuistes nie, maar het
saamgestem dat foto’s wel belangrik is om individue se aandag te trek. Volgens laasgenoemde
respondent: “Die visuele is belangrik. Sonder die foto’s sou hierdie page baie boring gewees
het. Dit sou my glad nie getrek het nie”.
Respondente het verder ook saamgestem dat die visuele wel belangrik is vir menigte redes. ’n
Respondent het gevoel dit verkoop die webtuiste of produk. Die laasgenoemde respondent
was ook van die volgende mening, “Ek self hou nie van lees nie, as dit kort en kragtig is sal ek
dit lees. Ek sal nie sommer net gaan lees as die prentjie nie met my praat nie”.
Respondente wat wel gevoel het die visuele maak nie saak nie, het gevoel dat hulle net die
inligting so gou as moontlik wil kry, so afhangend van of die regte inligting op die webtuiste is,
maak dit nie rêrig saak hoe die webtuiste visueel lyk nie. Respondente het die volgende
kommentaar gelewer: “Nee, weet jy ek is die tipe mens wat net iets wil klaar kry. Mens het nie
baie tyd nie. Mens wil tot ŉ punt kom, so afhangende waarna jy soek, wil jy so gou as moontlik
ŉ link kry na dit wat jy soek. ŉ Link wat jou na daai inligting to vat en jy wil daai inligting kry en
klaarkry. ’n Ander respondent het die volgende opinie gehad: No I am focused on the
information on the website. Anyone can have a pretty website, the information will make a
difference”.
Sekere respondente het wel gevoel dat die rede waarom hulle die webtuiste soek wel ’n verskil
maak. Een respondent was van die volgende mening: “Dit hang af hoekom ek die webtuiste
gebruik. Ek dink ek sal hierdie website net toemaak as ek op hom afkom. As ek na spesifieke
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inligting soek maak die visuele nie so saak nie. As ek foto’s soek sal dit vir my belangrik wees”.
Die bogenoemde respondent het ook kommentaar gelewer oor die webtuiste se uitleg. Die
respondent het gemeen dit is te besig en het gevoel: “Dit lyk vir my asof ek gaan sukkel om
hier inligting te kry. Die inligting moet maklik bekombaar wees”.

5.2.4

Aanlyn kommunikasie met vrywilligers

Respondente gebruik almal die internet op ’n daaglikse basis vir etlike doeleindes, naamlik vir
persoonlike redes, soos byvoorbeeld sosiale media, asook vir werksdoeleindes. Respondente
het verskil rakende hoeveel tyd hulle die internet voor gebruik, asook hoeveel tyd hulle daagliks
op die internet spandeer. Een respondent gebruik die meerderheid tyd op die internet vir werk,
waar die ander meer tyd spandeer op sosiale media vir persoonlike redes. Een respondent
gebruik nie daagliks die internet nie.
Meer as helfte van die respondente het gevoel dat hulle verder sal lees as hulle ’n aanlyn
advertensie of skakel van MSF sien. Respondente wat die advertensie sal volg stel klaar
belang in MSF en het klaar besluit hulle wil help, asook dat hulle wil sien waaroor dit gaan.
Een respondent het al uitgevind oor hoe hulle betrokke kan raak by MSF en het die volgende
kommentaar gelewer, “Ek het baie belang gestel toe ek op varsity was. Ek het gestop want jy
moet eers jou swotings en internskap klaar maak voor jy kan gaan”. Respondente wat nie
belangstel in MSF nie was geneig om negatief teenoor ongevraagde advertensies te reageer
en sal onder normale omstandighede nie betrokke raak by MSF nie. Een respondent was van
die volgende mening oor ongevraagde advertensies: “Ek gaan dit toemaak, as dit ŉ pop-up is,
want ek haat pop-ups. As dit ŉ email is sal ek dit lees, maar ek haat pop-ups. Tensy dit my
nou rêrig prikkel”.
Een respondent het al kommunikasie vanaf MSF gekry, maar voel MSF kan verbeter in hulle
kommunikasie met belangegroepe. Een respondent het gevoel dit sal ’n goeie idee wees om ’n
toep (“app”) of ’n mobile site op te stel waar MSF inligting deurgegee kan word en waarop hulle
met potensiële vrywilligers kan kommunikeer.
Respondente wat wel gevoel het hulle sal nie die advertensie volg of verder lees nie, se
omstandighede laat nie nou toe dat hulle kan gaan help nie. Hulle het dus nie nou ’n
belangstelling in die organisasie nie, soos gestel deur een respondent: “Want op hierdie
stadium van my lewe is dit nie waarop ek gefokus is nie”.
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5.2.5

Geloofwaardigheid van organisasie

Die meerderheid respondente het gevoel dat geloofwaardigheid verhoog word deur die foto’s
op MSF se webtuiste. Respondente het gevoel die foto’s is soos “’n visuele bewys”. Foto’s
het ’n impak gehad op respondente, byvoorbeeld een respondent het gevoel dit is meer
interessant as net woorde wat ’n situasie beskryf. Respondente het gevoel dat ’n foto baie
vinniger ’n situasie kan verduidelik as wat teks kan. Hulle het gevoel dat ’n mens baie lees in
die nuus oor nuwe siektes, maar op die foto’s kan daar gesien word en dat dit ’n groot impak
het op persepsies.
Individue voel ook dat foto’s belangrik is vir nie-winsgewende organisasies soos MSF, omdat
dit belangrik is om te sien wat die organisasie doen en waar hulle hulp kort. Een respondent
meen dat foto’s ’n groter impak het as byvoorbeeld syfers nie. Alhoewel die meerderheid
respondente sterk gevoel het dat foto’s ’n verskil maak met betrekking tot die organisasie se
geloofwaardigheid, was daar sommige respondente wat gevoel het dat sekere foto’s
aangeplak of gestage is en dat dit weer die organisasie se geloofwaardigheid negatief kan
beïnvloed. Een respondent het sterk gevoel dat hy/sy net iets sal lees as dit emosie ontlok.
Die laasgenoemde respondent het die volgende mening gehad: “...’n mens word gelok of
geprikkel deur goed wat jou eie situasie beter laat voel. Ek dink mense lees meer aktuele
goed”. Die respondent het gevoel dat nie alle foto’s op die webtuiste emosie ontlok nie,
alhoewel die respondent ook voel die geloofwaardigheid van die organisasie nog steeds tot ’n
mate beïnvloed word omdat dit wys dat hulle humanitêre werk doen.
Twee respondente het glad nie saamgestem nie en het gevoel dat die foto’s nie ’n verskil maak
nie. Een het die volgende opinie gehad: “...want enige iemand kan ’n foto opsit. Dit beteken
nie oor die foto daar is hulle het dit rêrig gedoen nie”. Een respondent het ook gevoel dat die
feit dat hulle kinders in die foto’s gebruik dat hulle doelbewus ’n emosie uitlok en net fokus om
finansiële steun te kry. Die respondent het die volgende gesê: “And because they use kids in
the shots, it could say they just want to get money”.

5.2.6

Respondente as vrywilligers

Die meerderheid respondente skenk nie aan nie-winsgewende organisasies nie, maar help
wel uit by verskillende welsynspraktyke of doen vrywillige werk. Respondente neem deel aan
welsynspraktyke vir eie individuele redes. ’n Respondent het die volgende stelling gemaak:
“Because I grew up in a very poor family. And I was the only one who managed to get educated.
I was helped by people who I am not related to.” Een respondent het ook genoem dat hy/sy
betrokke is by projekte by die kerk en dat dit vervullend is om betrokke te wees by sulke
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projekte. ’n Ander respondent het die volgende mening gehad: “Uit ’n geloofsagtergrond, voel
ek ons is verplig om te help. Hoe kan jy sien hoe iemand seer of swaarkry sonder om te help?”
Salaris speel ook ŉ rol, respondente wat sopas begin werk het, het gevoel finansieel kan hulle
nog nie bekostig om te skenk nie. Respondente wat nie skenk aan enige nie-winsgewende
organisasies nie voel hulle het nie blootstelling daartoe nie. Respondente het gevoel daar is
heelwat redes wat hulle weerhou daarvan om MSF in ander lande te gaan help. Een
respondent het die volgende mening gehad: “Ek dink dit is maar finansiële redes, met kinders,
spandeer jy dit op jouself of jy spaar jou geld, of jou huis afbetaal. Mens is seker waarskynlik
selfsugtig op daai manier”.
Respondente het gevoel die foto’s is effektief en dit lok wel ’n vorm van ’n emosionele reaksie
uit, maar die meerderheid respondente het gevoel die foto alleen sal hulle nie oortuig om te
gaan help nie. Respondente reageer ook meer op die mediese toestand van die individue in
die foto, as wat hulle emosioneel reageer. Respondente voel hulle is gewoond daaraan om
dadelik op die mediese toestand van die individu in nood te reageer en soms die emosionele
reaksies eenkant toe te skuif. ’n Respondent het byvoorbeeld gesê dat hy/sy ’n baie neutrale
gevoel het teenoor die foto’s en het die volgende kommentaar gelewer: “Want vir my om meer
as neutral te voel moet ek iets sien wat buite die normale is vir my”.
Ouderdom het ook ’n beduiende rol gespeel onder respondente. Sekere respondente het
gevoel hulle sal dit oorweeg as hulle ouer is, waar ander respondente gevoel het hulle sou dit
eerder oorweeg het as hulle jonger was. Respondente het verskillende menings gehad, een
respondent het die volgende gesê: “Nee. My lewe sal dit nie nou toelaat nie. Ek is nou gemaklik
en ek is getroud en ek het ’n huis. Ek sal nie nou dit vir drie maande kan doen nie, ek het dit
oorweeg vroeër jare. Toe ek nie so vas was nie”. ŉ Enkele respondent het wel gevoel dat die
foto’s ’n groot genoeg impak maak dat dit hom/haar sal mobiliseer tot aksie en het die volgende
opinie gehad: “Ja, die foto’s maak so ’n impak dat ek nou gemotiveerd voel om te gaan help
en deel wil word”. Sekere respondente het wel gevoel dat die foto’s hulle meer gewillig maak
om te gaan help. Een respondent het gevoel, “...this really made me more interested and
willing. If I get the chance I will really do this”.

5.2.7

MSF se webtuiste as kommunikasiemiddel met vrywilligers

Respondente het gevoel daar kan meer gedoen word om bewusmaking onder potensiële
vrywilligers te skep. Daar is voorgestel dat daar meer inligtingspakkette beskikbaar gestel moet
word oor die spesifieke projekte waar daar hulp nodig word, asook vir hoe lank en watter kostes
betrokke is. Een respondent het byvoorbeeld gevoel die huidige advertensies is te vaag en dat
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daar meer duidelikheid moet wees oor watter projekte dadelik hulp kort en spesifiek hoeveel
dokters benodig word. Die bogenoemde stem ooreen met ander respondente se gevoel, soos
byvoorbeeld dat meer realiteitsinligting en statistieke deurgegee kan word, asook meer
inligting en foto’s.
Daar is ook gesê dat as daar meer persoonlike kontak gemaak word met respondente dat
hulle ook meer geneig sal wees om geld te skenk of om self betrokke te raak.
Oor die algemeen was daar ook gevoel dat spesifieke inligting beter deurgegee kan word. Een
respondent het byvoorbeeld gevra: “Watter poste is beskikbaar? Wanneer? Hoe doen ek
aansoek daarvoor en watter dokumentasie het hulle van my nodig? Onder watter
omstandighede gaan ek lewe? En is daar finansiële ondersteuning? Gaan ek my verpligtinge
tuis finansieel kan nakom? Nie dat geld die rede is hoekom jy so iets doen nie maar ’n mens
moet weet”.
’n Voorstel gemaak deur een van die respondente is dat daar ’n toep (“app”) opgestel kan word
wat gebruikersvriendelik is en wat ’n alarmsein het om jou in te lig as daar poste is waarin jy
heel moontlik sal belangstel. Die respondent het voorgestel: “Jy stel ’n profiel op en dan kan
die toep jou meer help om te sif deur die besonderhede en onnodige admin uit te skakel”.
Respondente het ook gevoel as daar meer spesifieke inligting direk aan hulle gekommunikeer
is sal hulle meer geneig wees om daarop te reageer as wat hulle vir inligting moet gaan soek
op die webtuiste. ’n Respondent het byvoorbeeld die volgende mening gehad: “Ek sal baie
makliker reageer op iets wat spesifiek is vir my en wat ek nou dadelik kan uitsorteer”.
Volgens respondente moet MSF ook dokters nader terwyl hulle nog besig is met hulle
gemeenskapsdiens by hospitale en in hulle vroeër jare van dienslewering. Respondente het
ook gevoel dat hulle meer bewus gemaak moet word van die verskillende opsies wat
beskikbaar is vir die verskillende spesialisvelde. Een respondent het die volgende voorgestel:
“Hulle moet mense wat net klaar geswot het target. Na hulle community service. Dan is hulle
nie so vas nie”.
Die meerderheid respondente het ook gevoel dat hoe vroeër in hulle lewens vrywilligers
genader word hoe beter, aangesien jou verantwoordelikhede vermeerder hoe ouer jy word.
Die meerderheid respondente het gevoel hulle sou meer geneig gewees het om te help toe
hulle jonger was en die jonger respondente was meer geneig om betrokke te raak by MSF.
Een respondent het gevoel dat daar wel dokters is wat graag sal wil help, maar dat hulle sukkel
om die nodige dokumentasie te kry. Die respondent het voorgestel dat MSF moet kyk hoe
hulle hierdie dokters kan help om die nodige dokumentasie te kry om sodoende die proses te
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vergemaklik. Respondente het ook gesê dat daar eerder met dokters gekommunikeer moet
word wat in die staatsektor is en het gevoel dat dokters in die privaat sektor vas is by hulle eie
praktyke.
Daar kan afgelei word dat respondente voel MSF moet vra vir hulp. ’n Respondent het
voorgestel dat MSF, “...’n databasis van dokters opstel en ’n link stuur waar hulle sê hulle kort
hulp”. Respondente het ook gevoel dat daar beter geadverteer kan word en dat dit nie genoeg
is om deur vriende te hoor nie. Hulle het voorgestel dat MSF na skole, universiteite, mediese
skole en hospitale toe moet gaan terwyl individue nog besig is om te studeer sodat hulle
vroegtydig kan beplan om deel te neem aan ’n program. Een respondent het die volgende
kommentaar gelewer: “Because when I was studying I never heard of them. I think this can
also help doctors to find their fields to specialize in”. ’n Respondent het die volgende mening
gehad: “Hulle moet vra vir hulp. Hulle sal meer mense so kry. Die webtuiste moet meer
traumaties wees. Kinders het meer trefkrag as volwassenes. Die vrou wat gedra word op die
stretcher is vir my niks nuut nie”.

5.3

SEMIOTIESE INHOUDSANALISE

In die literatuurstudie is die raamwerk van Barret (1986) soos uiteengesit in A theoretical
Construct for Appreciating Photographs bespreek as ’n metode om die foto’s wat gebruik is in
die in-diepte onderhoude te analiseer. Elke foto sal geanaliseer word deur die volgende
beginsels te volg as basis: beskrywende elemente, verduidelikende elemente, etiese
evaluasies en estetiese evaluasies.

5.3.1

Die gebruik van kinders om emosie te ontlok

’n Beseerde kind

72
HOOFSTUK 5:
RAPPORTERING EN ANALISE VAN DATA

Soos genoem in hoofstuk 2 beskryf foto’s oppervlaktes van objekte, maar volgens Barret
(1986:53) is ’n groot hoeveelheid foto’s se primêre doel om te dien as ’n beskrywing van ’n
onderwerp. In hoofstuk 2 is daar genoem dat foto’s ’n beskrywende element het. Dit wil sê
dat ’n foto ’n situasie op ’n neutrale wyse kan beskryf. Hierdie foto beskryf ’n kind wat beseer
is. As ’n mens ’n stap verder gaan, beoog ’n foto om ’n situasie te verduidelik. As daar gekyk
word na foto 1 dien die foto as ’n verduideliking van die toestande waarin individue in arm
lande hulleself bevind. Dit is wel moeilik om te bepaal hoe objektief en akkuraat hierdie foto is.
Sonder ’n deeglike tekstuele beskrywing is dit moeilik om presies te bepaal wat die fotograaf
met hierdie foto wou kommunikeer. Daar kan wel gespekuleer word dat die foto beoog om die
omstandighede te verduidelik waarin die individue moet leef en dat hulle hulp nodig het.
Die etiese evaluasie van die foto sluit in die sosiale kwessies wat fotograwe probeer uitbeeld
en hoe die fotograaf die kwessie uitbeeld deur die foto. Volgens Barret (1986:53) verduidelik
die etiese evaluasie van die foto hoe ’n situasie moet wees of nie moet wees nie. In hierdie
foto beeld die fotograaf die omstandighede waarin hierdie kinders moet leef uit en bring dus ’n
variëteit van etiese kwessies na vore wat die aanskouer oorweeg. Byvoorbeeld hoekom is daar
nie beter sorg vir hierdie kinders nie?, of Hoe kan ek hulle help?
Laastens as daar gekyk word na die estetiese waardes van foto 1, kan die foto geklassifiseer
word as ’n foto met ’n hoë estetiese waarde. Die foto is gefokus en gebruik diepte en lig om
die foto se estetiese waarde te verhoog. Respondente het gevoel die foto lok ’n hoë
emosionele reaksie uit omdat die fokus op ’n kind is. Respondente het gevoel kinders lok ’n
groter emosionele reaksie as wat ouer individue doen.

5.3.2

Mediese omstandighede

Mediese hulp word verleen
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As daar gekyk word na foto 2 dien die foto as ’n beskrywing van ’n pasiënt wat gedra word
deur mediese personeel. Die foto verduidelik verder hoe siek die individue in die onderskeie
gebiede is en hoe MSF probeer om hulle te help onder verskeie slegte omstandighede. Die
foto verduidelik ook dat die individue in die gebiede verskillende siektes het en behandel moet
word sonder genoegsame fasiliteite. Die etiese evaluasie van die foto sluit in die sosiale
kwessies wat fotograwe probeer uitbeeld en hoe die fotograaf die kwessie uitbeeld deur die
foto. In hierdie foto beeld die fotograaf die omstandighede uit waarin dokters en mediese
personeel lydendes moet help. Volgens Barret (1986:53) het foto’s die vermoë om situasies te
bevraagteken. Hierdie foto dien as ’n kanaal vir vrae om binne potensiële vrywilligers ontlok te
word, om hulle sodoende te mobiliseer tot aksie.
Laastens, as daar gekyk word na die estetiese waardes van foto 2, kan die foto geklassifiseer
word as ’n foto met ’n laer estetiese waarde as foto 1, aangesien daar minder fokus is op die
beligting en die fokus van die foto is meer om te weerspieël wat besig is om te gebeur in die
foto. Die bogenoemde stem ooreen met respondente se reaksie teenoor die foto. Respondente
het gevoel die foto is nie so “mooi” soos die eerste foto nie, maar verduidelik sterker wat besig
is om te gebeur. Sekere respondente het gevoel hierdie eienskap is vir hulle belangrik, omdat
dit vir hulle van waarde is om te sien waar MSF betrokke is en waar hulle moontlik as potensiële
vrywilligers sal werk.

5.3.3

Fisiese omstandighede

Daaglikse leefstyl

As daar gekyk word na foto 3 dien die foto as ’n beskrywing van individue wat besig is om
fasiliteite te gebruik. Die foto verduidelik die fasiliteite wat die individue in die gebiede het en
hoe hulle moet klaarkom met hierdie fasiliteite. Hierdie foto beeld ’n kind uit wat besig is om
homself te was. Dit beeld ook uit hoe die families moet saamwerk en die verskillende fasiliteite
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saam moet gebruik. In terme van verduidelikende beginsels, is dit moeilik om presies te bepaal
wat die fotograaf wou kommunikeer. Daar kan wel afgelei word dat die foto die omstandighede
verduidelik, asook dat die individue in sekere gevalle dalk beperkte water het. Dit kan ook
appèl aanteken tot potensiële vrywilligers wat gewoond is aan hoër vlakke van
genoegsaamheid en beter fasiliteite.
Die etiese evaluasie van die foto sluit in die sosiale kwessies wat fotograwe probeer uitbeeld
en hoe die fotograaf die kwessie uitbeeld met die foto. In hierdie foto beeld die fotograaf die
omstandighede uit waarin individue basiese behoeftes moet bevredig, en dat hulle sekere
uitdagings beleef om in hulle omstandighede te oorleef. Laastens as daar gekyk word na die
estetiese waardes van foto 3, kan die foto geklassifiseer word as ’n foto met ’n hoë estetiese
waarde. Die foto is teen ’n spesifieke invalshoek geneem om die foto esteties mooier te laat
lyk. Daar is ook gefokus op die diepte en beligting van die foto, asook die kontras tussen die
blou lug in die agtergrond en die donkerte in die voorgrond. Respondente het egter gemengde
gevoelens gehad oor foto 3. Respondente het gevoel die boodskap van die foto is onduidelik
en sonder ’n beskrywing is dit moeilik om te bepaal wat die fotograaf wou kommunikeer.

5.3.4

Vereenselwiging met die inhoud van ’n foto

Mediese personeel

As daar gekyk word na foto 4 dien die foto as ’n beskrywing van ’n MSF-lid wat hulp verleen
aan ’n pasiënt. Die foto se verduidelikende aspekte sluit in dat die foto verduidelik hoe die
dokters en mediese personeel moet lewe en onder watter omstandighede hulle moet hulp
verleen aan die lydende individue. Die foto verduidelik ook dat ’n menigte dokters en mediese
personeel sukkel om voldoende mediese hulp aan pasiënte te verleen.
Die etiese evaluasie van die foto sluit in die sosiale kwessies wat fotograwe probeer uitbeeld
en hoe die fotograaf die kwessie uitbeeld deur die foto. In hierdie foto beeld die fotograaf die
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omstandighede waarin dokters en mediese personeel hulp gee op die beste manier wat hulle
kan en dat hulle beter en meer fasiliteite nodig het. Respondente kon hulleself die beste
vereenselwig met foto 4 omdat hulle die emosie in die MSF-lid se oë kon sien. Respondente
het gevoel hulle kon insien dat die dokters en mediese personeel ook soms onder emosionele
stres lei en dat hulle simpatiseer met die man in die foto.
Laastens as daar gekyk word na die estetiese waardes van foto 4, kan die foto geklassifiseer
word as ’n foto met ’n hoë estetiese waarde. Die foto se fokus is op die voorgrond en die
agtergrond het ’n wasige agtergrond. Respondente het saamgestem met die bogenoemde
stelling en het gevoel die foto kan as “mooi” geklassifiseer word.

5.4

OPSOMMING

Foto

Beskrywende
waarde

Verduidelikende
waarde

Etiese evaluasie

Estetiese
waardes

Foto 1

Laag

Laag

Hoog

Hoë waarde

Foto 2

Hoog

Hoog

Hoog

Laer waarde

Foto 3

Hoog

Hoog

Hoog

Hoë waarde

Foto 4

Hoër beskrywing

Hoër vlak van
verduideliking

Hoog

Hoë waarde

5.5

ANALISE VAN DATA

5.5.1

Semiotiese analise van die visuele beeld as teken

Semiotiese analise help om die meer subtiele en komplekse betekenisse wat visuele beelde
het te verstaan en te analiseer. Dit help ook om te bepaal hoe die kyker se persepsie beïnvloed
word deur die visuele elemente wat gebruik word in die beelde (Littlejohn & Foss, 2009:1002).
Semiotiek, soos genoem in hoofstuk 2, is belangrik om te beskryf as deel van die proses om
die betekenisse wat vrywilligers aan foto’s wat gebruik word op MSF se webtuiste toeskryf, te
bepaal. Soos beskryf in hoofstuk 2, kan semiotiek in drie dele opgedeel word, naamlik
sintaksis, semantiek en pragmatiek. Volgens Levinson (1983:5) is sintaksis die studie van
formele verhoudings wat tekens met mekaar het. Semantiek is die studie van verhoudings
tussen tekens en die voorwerpe waarop dit van toepassing is. Die laaste vertakking sluit in
pragmatiek, wat beskryf word as die studie van taalgebruik. Pragmatiek is ook belangrik om te
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verstaan, aangesien dit die manier waarop beelde gebruik word, vir watter doel hulle gebruik
word, asook die effek wat hulle het op aanskouers het, beskryf (Nöth, 2011:309). Tydens die
onderhoude het respondente verskillende betekenisse aan foto’s geheg. Een van die
respondente het byvoorbeeld wanvoeding gesien in foto 1. Alhoewel daar geen teks by die
foto was nie, kon respondente hulle eie afleidings maak en het hulle ’n verskeidenheid van
simbole en tekens in die foto’s raakgesien.
Volgens Littlejohn en Foss (2008:107) kan ’n teken eers iets beteken wanneer daar betekenis
daaraan geheg word. Die bogenoemde stelling stem ooreen met respondente se reaksies
teenoor die foto’s. Dit wil sê dat respondente eers ’n betekenis aan die foto’s geheg het as dit
vir hulle iets beteken het. Respondente het gesukkel om hulleself te vereenselwig met foto’s
waarby hulle geen aanklank by gevind het nie, of foto’s waar hulle onseker was oor die
boodskap wat uitgestuur word.
Die semantiek van figuratiewe beelde word verkry van ons kennis van objekte van die visuele
wêreld (Nöth, 2011:309). Respondente se voorafkennis het hulle reaksies teenoor die foto’s
beïnvloed. Foto’s kommunikeer op ’n visuele vlak met individue. Respondente het gevoel dat
die foto’s boodskappe aan hulle kommunikeer en dat hulle betekenisse aan die foto’s kan heg.
Volgens Chandler (2007:3) kan ’n visuele teken ander betekenisse hê en verskillende individue
kan verskillende betekenisse en interpretasies uit visuele tekens neem. Respondente het
verskillende betekenisse aan foto’s geheg. Die bogenoemde stem dus ooreen met wat gevind
is tydens die onderhoude wat gevoer is. Sekere respondente het sombere konnotasies
gemaak met die foto’s, waar ander respondente weer positiewe konnotasies gemaak het.
’n Simbool bestaan uit ’n aanduider en dit wat aangedui word. Hierdie verhouding laat ruimte
vir verwysings na onsigbare elemente, soos byvoorbeeld emosies (Littlejohn & Foss,
2009:874). ’n Stel simbole word ’n simboolsisteem of ’n kode genoem. Betekenis kom nie net
van ’n individuele simbool nie, maar vanaf ’n reeks simbole waarbinne dit aanskou word. Kodes
sluit in taal, gebare, kos, klere, voorwerpe, dans, musiek, ens. Net soos wat ’n simbool nie
as ’n alleenstaande entiteit gesien kan word nie, moet kodes ook verstaan word ingevolge
hulle wederkerige invloede. Dit is belangrik om hierdie kodes te verstaan, aangesien een
kultuur ’n kode anders sal interpreteer as ’n ander kultuur (Littlejohn & Foss, 2009:875).
Respondente het verwysings gemaak na onsigbare elemente en het dieper betekenisse aan
die foto’s geheg as deur net die realistiese betekenis van die foto raak te sien. Die verhouding
tussen die aanduier en dit wat aangedui word staan bekend as betekenis (Chandler, 2007:1415). Daar was in sommige gevalle ’n duidelike verhouding tussen die aanduier en dit wat
aangedui word in die foto’s, aangesien respondente duidelike betekenisse aan sekere foto’s
77
HOOFSTUK 5:
RAPPORTERING EN ANALISE VAN DATA

kon heg. Deur ’n sinlose aanduier of ’n vormlose voorwerp wat aangedui word kan daar nie ’n
verhouding bewerkstellig word nie en kan geen (betekenisvolle) assosiasies gemaak word nie
(Chandler, 2007:14-15). In sekere gevalle was daar nie ’n duidelike aanduier in die foto’s nie
en respondente kon in die foto’s nie duidelike betekenisse heg nie.
Alhoewel Pierce en Saussure, volgens Chandler (2007), simbole in verskillende dele opdeel,
is die belangrike afleiding om te maak dat ’n simbool wel uit meer as een deel bestaan. Die
feit dat ’n simbool in meer as een deel opgedeel word, los dus ’n gaping tussen die voorwerp
wat weerspieël word en die bedoeling wat dit oordra, en kan dus lei tot misverstande.
Polisemie, die feit dat ’n simbool meer as een betekenis en interpreteerder kan hê, lei tot
miskommunikasie. Die betekenis wat een persoon wil oordra is heel moontlik nie die betekenis
wat ’n ander persoon aflei nie. Hierdie dubbelsinnigheid van simbole kan negatief of positief
ervaar word. Die negatiewe gevolge kan lei tot frustrasie en woede, maar die positiewe gevolg
is dat een simbool etlike betekenisse gelyktydig kan weerspieël (Littlejohn & Foss, 2009:874).
Soos gevind deur die onderhoude wat gevoer is, heg respondente verskillende betekenisse
aan verskillende foto’s, wat die duidelikheid van dit wat gekommunikeer word, belemmer.
Alle tekens het polisemiese eienskappe, wat beteken dat hulle afsonderlike betekenisse het in
verskillende kontekste. Respondente het gevoel dat die foto’s se betekenisse afhang van die
konteks waarin dit gebruik is. Respondente het gesê dat hulle die foto’s anders sal interpreteer
as dit in ander media vorms gebruik word. Respondente het byvoorbeeld gevoel dat hulle
betekenis van die foto’s verander het nadat hulle dit op MSF se webtuiste self gesien het.
Hierdie persepsie was baie subjektief, aangesien verskeie respondente weer gevoel het hulle
persepsie nie verander het nadat hulle die foto op die webtuiste gesien het nie en dat hulle
nog steeds dieselfde betekenis aan die foto heg. Soos genoem in hoofstuk 2 is die polisemiese
eienskappe van tekens dus belangrik om in ag te neem wanneer daar met belangegroepe
gekommunikeer word, aangesien daar vele miskommunikasies kan plaasvind, asook dat
tekens afsonderlike betekenisse kan hê in verskillende kontekste.
Volgens Zelizer (2010) het beelde ’n “stem”. Dit gee beelde ’n oriënteringseienskap wat die
waarnemer toelaat om ’n denkbeeld te vorm en sodoende emosionele effekte te hê op sy
omgewing. Die foto’s op MSF se webtuiste het ’n emosionele effek op respondente gehad.
Respondente het bedroef gevoel teenoor die lydendes in die foto’s. Die foto’s op MSF se
webtuiste het dus ’n emosionele effek gehad op sy omgewing en stem dus ooreen met Zelizer
(2010) se teorie.
Volgens Liitlejohn en Foss (2009:1002-1003) is ’n foto ’n bewys van die realiteit van wat dit
verteenwoordig. Respondente kon in die foto’s die realiteit van die omstandighede van die
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pasiënte sien en sodoende beter verstaan wat MSF as organisasie doen. Respondente sien
die foto’s as ’n realiteit en bewys van wat MSF as organisasie doen.
Taal word aangeleer binne werklike omstandighede en hou verband met spesifieke gebeure
waar daar ’n direkte verhouding is tussen die gebaar as ’n visuele simbool en die betekenis
wat dit bedoel is om te weerspieël. Respondente het die foto’s gesien as ’n visuele kode wat
gebruik word om met hulle te kommunikeer. Respondente het gevoel dat daar verskillende
boodskappe aan hulle gekommunikeer word, naamlik wanvoeding, ongeneesbare siektes,
tekort aan mediese personeel, ens. Die mens het geleer om visuele tekens te verstaan en dit
bewustelik tot sy voordeel te gebruik (Jamieson, 2007:116-118). MSF gebruik die foto’s op
hulle webtuistes om doelbewus boodskappe aan belangegroepe te kommunikeer.
’n Ooreenkoms wat ook belangrik is om te noem is dat beide nie-verbale en visuele
kommunikasie gedefinieer word deur die konteks waarbinne hulle geskep is. ’n Verandering in
die konteks, skep ook ’n verandering in die betekenis van die nie-verbale en visuele teken
(Jamieson, 2007:116-118). Die bogenoemde was ook belangrik vir respondente, aangesien
hulle saamgestem het dat hulle moontlik anders oor die foto’s sal voel as hulle dit in ander
kontekste te sien kry. Verskillende betekenisse kan vanaf een voorwerp of omgewing gemaak
word, omdat aanskouers beelde uit hulle eie oogpunt en kulturele ervarings waarneem en
interpreteer (O’Donnel, 2005:522). Daar is onderhoude gevoer met respondente uit
afsonderlike kulture en agtergronde. Die groep respondente het bestaan uit wit, kleurling,
indiër en swart individue. Respondente se kulture en gelowe het dus ook verskil en het bestaan
uit Christen, Hindoe, asook ander swart gelowe. Dit was duidelik dat respondente se
agtergronde ’n verskil gemaak het ten opsigte van hulle reaksies teenoor die foto’s. Een
respondent kom byvoorbeeld uit ’n arm familie en voel dit is sy plig om kinders wat in arm
omstandighede grootword te help. Die verskillende kulture van die respondente het ’n invloed
gehad op die respondente se reaksies op die foto’s. Respondente wat self al finansieel
gesukkel het, het meer empatie getoon en was meer geneig om betrokke te raak by niewinsgewende organisasies. Respondente wat uit ’n filantropiese agtergrond kom, was ook
geneig om meer te reageer op die foto’s en het gevoel hulle sal wil gaan help.
Daar moet wel in ag geneem word dat ’n bemiddelende beeld, dit wil sê ’n beeld wat opsetlik
gebruik word om die kommunikasieproses te vergemaklik, gesien kan word as net ’n werktuig
of kunsproduk. Dit wil sê dat die bemiddelende beeld blootgestel kan word aan versteekte
manipulasies en gesien kan word as ŉ middelpunt tussen realiteit en abstraksie (Jamieson,
2007:116-118). Digitale manipulasie kan die realiteit van die foto verbeter, sowel as die visuele
impak vergroot. Redakteurs en fotograwe moet hulleself die etiese vraag vra of die
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“verbetering” van die foto wel tot voordeel is van die publiek of net tot voordeel van die
organisasie (Reaves, 2005:445-446). Menigte respondente het wel gevoel dat die foto’s
gebruik kan word om ’n mens te mislei. Hulle het gevoel dat die fotograaf doelbewus ’n foto
op ’n spesifieke manier neem om ŉ reaksie of emosie uit ’n individu te ontlok.
As kommunikatiewe toestelle het woorde en beelde ’n ooreenstemmende doel: om die
gedagtes van die leser of aanskouer te organiseer en te lei. Die verskil kom wel in by die
kompleksiteit van die beeld (Jamieson, 2007:123). Respondente het gevoel dat die foto’s wel
met hulle kommunikeer, alhoewel daar sekere beelde is waar die boodskap onduidelik is.

5.5.2

Visuele en fotografiese data as kommunikasiemiddel

Daar moet in ag geneem word dat foto’s nie net die realiteit vasvang nie, maar dat daar wel ’n
fotografiese realiteit vasgevang word. Dit behels dat ruimte gereduseer word na ’n plat
oppervlak, verskillende invalshoeke word geskep en verskillende ontwerpe het ook ’n effek
(Christmann, 2008:2-3). Die bogenoemde stem ooreen met respondente wat gevoel het dat
die manier wat die foto geneem is ook ’n rol speel en dat sekere aspekte van hoe ’n foto
geneem is, ’n groter emosionele effek kan hê.
In kontras met die sisteem van taal, waar betekenisse duidelik gedefinieer word, bied die
visuele sisteem van fotografie verskillende lae van betekenisse en interpretasies (Christmann,
2008:3). Respondente het etlike betekenisse en bedoelings in die foto’s raakgesien. Die data
wat verkry was uit die onderhoude stem dus ooreen met die bogenoemde stelling: dat ’n foto
nie net beperk kan word tot een betekenis of bedoeling nie.
’n Foto vang ook die onmiddellikheid van die oomblik raak soos wat dit aan die individu wat
die foto neem voorkom (Grady, 2008:3). Respondente kon die onmiddellikheid van die foto’s
interpreteer en kon die omstandighede raaksien waarin die individue in die foto verkeer. Dit
laat dus die respondente toe om in die realiteit van die foto te leef en skep die geleentheid vir
respondente om die omstandighede beter te verstaan.
Lyding is een van eksistensiële komponente van menslike ervaring. Dit is ’n definiërende
kwaliteit. Beelde van slagoffers van natuurlike rampe, politiese konflik, verpligte migrasie,
hongersnood, dwelmmisbruik, en vele meer grafiese voorstellings van soortgelyke
onderwerpe is wêreldwyd beskikbaar. Videokameras en foto’s wys die intieme besonderhede
van pyn en ongeluk (Kleinman & Kleinman, 1996:1). Die lyding van ander het respondente
ontstel en hartseer gemaak, alhoewel hulle reaksies afgewater was as gevolg van die
hoeveelheid lyding wat hulle al in hulle mediese veld aanskou het. Respondente het dus gevoel
dat alhoewel foto’s van individue in lyding ’n emosionele reaksie lok, dit wel ’n mindere
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emosionele reaksie is as wat iemand buite die mediese wêreld sou gehad het. Respondente
het ook gevoel dat daar in vandag se visuele wêreld soveel beelde van slagoffers aan die
publiek blootgestel word, dat dit in sekere opsigte moeilik is om die realiteit van die misleiding
van die media-ingeligte wêreld te onderskei.
Beelde van pyn en lyding word toegeëien om emosionele en morele appèlle binne globale- en
plaaslike gehore te ontlok. Hierdie beelde het ’n belangrike deel van die media geword. Die
eksistensiële appèl van menslike ervaring het die potensiaal om individue te mobiliseer
(Kleinman & Kleinman, 1996:1). Soos genoem in die bogenoemde paragraaf, gebruik die
mediawêreld dikwels beelde van pyn en lyding om die publiek te beïnvloed. Verskillende
appèlle word gebruik om emosies onder individue te ontlok. Volgens respondente se
antwoorde ontlok die foto’s wat gebruik word op MSF se webtuiste verskeie emosies, alhoewel
hierdie emosionele reaksies nie altyd genoeg is om individue te mobiliseer tot aksie nie.
Die sirkulasie van foto’s van onbekendes wat ly, bied die geleentheid om deur ’n lens die
leiding van ander waar te neem en sodoende te dink oor die probleem, asook die
verantwoordelikheid wat daar is teenoor die bogenoemde individue (Sliwinski, 2004:159). Die
foto’s het respondente wel genoeg beïnvloed dat hulle sal nadink oor die probleem, alhoewel
net sekere respondente oorreed was om te gaan help. Die foto’s skep wel geleentheid vir
individue om hulle verantwoordelikheid teenoor minder bevoorregte publieke raak te sien.

5.5.3

Barret se model

Soos genoem in hoofstuk 2 is die teoretiese raamwerk van Barret (1986) soos uiteengesit in
A theoretical Construct for Appreciating Photographs gevolg om die foto’s op MSF se
webtuiste te analiseer. Elke foto is geanaliseer deur die volgende beginsels te volg:
beskrywende elemente, verduidelikende elemente, etiese evaluasies en estetiese evaluasies.
Barret (1986) bespreek verder oorvleuelende kategorieë wat verskille tussen foto’s kan uitwys.
Dit sluit in beskrywende elemente, verduidelikings, interpretasies, etiese evaluasies, estetiese
evaluasies en teoretiese foto’s. Beskrywende elemente behels tot watter mate die inhoud van
die foto die realiteit weerspieël. ’n Groot hoeveelheid foto’s se primêre doel is om te dien as ’n
beskrywing van ’n onderwerp. Dit sluit in hoe die foto wat gebruik word die situasie of
onderwerp beskryf. Respondente het gevoel dat die foto’s wat gebruik word op MSF se
webtuiste almal ’n situasie beskryf.
Tweedens, tot watter mate verduidelik die foto die gebeure wat plaasgevind het toe die foto
geneem is? Met ander woorde, hoe akkuraat, objektief en verduidelikend is die foto?
Respondente het gevoel dat nie alle foto’s heeltemal die situasie verduidelik nie en dat dit
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moeilik is om sonder ’n beskrywing presies te weet wat besig is om in die foto te gebeur. Soos
voorheen in hoofstuk 2 genoem, speel konteks dus ’n groot rol in die verduidelikende aspekte
van foto’s.
Die etiese evaluasie van foto’s sluit in die sosiale kwessies wat fotograwe probeer uitbeeld en
hoe die fotograaf die kwessie uitbeeld met die foto. Respondente het verskillende sosiale
kwessies in die foto’s raakgesien en daar kan afgelei word dat die kwessies wat die fotograaf
probeer weerspieël het, duidelik na vore kom.
Die estetiese waarde van die foto’s is ook geanaliseer. Dit sluit in die gebruik van lig, kleur,
balans, diepte en volume van die foto’s (Barret, 1986:55-58). Estetiese waardes van foto’s was
vir die meerderheid van respondente van belang. Alhoewel respondente gevoel het die
estetiese waardes van ’n foto wel belangrik is, het hulle gevoel dat dit nie die enigste aspek
sal wees wat ’n respondent sal oorreed om te gaan help nie.

5.5.4

Aanlyn kommunikasie – foto’s en visuele ontwerp

Digitale stoorplek en verspreiding van foto’s, die beskikbaarheid van video tegnologieë en die
digitale toeganklikheid daarvan, die verspreiding van visuele waarnemingstegnologieë of die
transformasie van tekstuele na visuele vorms van kommunikasie dra alles by tot die
verandering van visuele kommunikasie in sy afsonderlike vorms na ’n geïntegreerde deel van
die daaglikse kontemporêre lewe (Knoblauch et al., 2008:1). Respondente het gevoel dat die
visuele kommunikasie in vandag se samelewing wel belangrik is. Die visuele ontwerp was vir
die meerderheid respondente van belang en respondente het gevoel dat foto’s op ’n visuele
vlak kommunikeer wat teks nie kan doen nie.
Net soos boeke, tydskrifte en koerante is webtuistes ook gemaak om inhoud aan
massapublieke te versprei. Dus word webtuistes ook as ’n massakommunikasiemiddel
beskryf. Webtuistes kommunikeer op verskillende vlakke (Barnes, 2003:72). Respondente het
gevoel dat die webtuiste se visuele kommunikasie van belang is en dat dit ’n belangrike
kommunikasiekanaal is tussen MSF en die organisasie se verskeidenheid van belangegroepe.
Respondente het verskillende inligting op die webtuiste raakgesien en gevoel daar word
menigte boodskappe aan hulle kommunikeer.
Daar moet wel ook klem geplaas word op die gebruiker se subjektiewe ervaring van ’n
webtuiste. Daar moet in ag geneem word dat die subjektiewe ervaring van die gebruiker
aansluit by haar of sy houding, kennis en motivering. Die bogenoemde affekteer en fasiliteer
sekere aspekte van die gebruikerskoppelvlak (Deng & Poole, 2010:711-712). Respondente
het MSF se webtuiste op uiteenlopende maniere ervaar en het elkeen verskillende reaksies
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getoon. Sekere respondente het gevoel die webtuiste vertoon te veel inligting en voel
oorweldig deur die inligting wat daarop vervat word, alhoewel ander respondente weer gevoel
het die webtuiste is visueel aanloklik en gebruikersvriendelik.
’n Gebruiker kan sonder moeite vanaf een webtuiste na die volgende een beweeg (Deng &
Poole, 2010:711-712). Respondente het gevoel dat as hulle nie dadelik die nodige inligting op
die webtuiste kry nie, hulle onmiddellik die webtuiste sal toemaak. Die eerste indruk wat die
webtuiste skep, is van kritiese belang vir organisasies. Gait (1985) was een van die eerste
navorsers wat uitgewys het dat daar ’n balans tussen die estetiese waardes en die
gebruikersvriendelikheid van ’n webtuiste moet wees. Volgens Gait (1985:714) is webtuistes
wat meer interessante gebruikerskoppelvlakke het geneig om gebruikers se aangetrokkenheid
tot die webtuiste te verhoog, asook om hulle belangstelling en effektiwiteit te behou. Die
bogenoemde het ooreengestem met respondente se opinie rakende visuele aantreklikheid
van ’n webtuiste. Respondente het saamgestem dat ’n webtuiste visueel aanloklik moet wees
vir hulle om geïnteresseerd te bly met die webtuiste. Die visuele aantreklikheid en estetiese
waardes van webtuistes het ’n integrale deel van die interaktiewe sisteem van ’n webtuiste
geword. Aandag moet aan die estetiese waardes van die webtuiste gegee word om die
gebruikerskoppelvlak verstaanbaar, gedenkwaardig en visueel aanloklik vir gebruikers te
maak (Gait, 1985:714).
Wanneer ontwerpe geproduseer word vir die doel daarvan om inligting te versprei, moet
besluite gemaak word rakende wat die gehoor wil hê, asook wat hulle nodig het om ingelig te
wees. Daar moet ook beplan word hoe en waar die volgende elemente gebruik word: teks,
grafiese beelde, asook tegnologie wat benodig word om die boodskap te ontwikkel en versprei
(Dimarco, 2010:10-11). Die ontwerp van MSF se webtuiste was vir respondente belangrik. Die
teks wat saam met die foto’s gebruik is op die webtuiste het respondente die konteks rondom
die foto beter laat verstaan.
In Kensicki (2003) se studie, Building Credibility for Non-Profit Organisations through Webpage
Interface Design, is die hipotese gestel dat webtuistes wat foto’s gebruik in hulle
gebruikerskoppelvlak as meer geloofwaardig ervaar word. In die konteks van niewinsgewende organisasies wil dit blyk dat foto’s die objektiwiteit en geloofwaardigheid van die
boodskapper versterk (Kensicki, 2003:152). Respondente het saamgestem met die
bogenoemde stelling en het gevoel dat die foto’s wat gebruik word die geloofwaardigheid en
die boodskap van die organisasie versterk.
Foto’s, prente en ander visuele beelde is belangrike vorms van kommunikasie (Davison,
2006:134). Visuele beelde is een van die beste moontlike maniere om ’n boodskap aan ’n
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massa groep individue oor te dra. Dit lig individue vinniger in, is nie beperk tot ’n sekere groep
nie en is ook nie taalgebonde nie (Sander, 1978:674). Respondente het saamgestem dat
visuele kommunikasie aanlyn ’n groot rol speel en dat dit effektief deur organisasie moet
geïmplementeer word.
Daar is twee elemente wat bydra tot die samestelling van betekenis binne foto’s. Dit is die
interpretasie of ervaring van die aanskouer en die konteks waarbinne ’n foto aanskou word
(Moran & Tegano, 2005). Die bogenoemde stelling is belangrik om in ag te neem, aangesien
respondente foto’s op verskillende maniere geïnterpreteer het. Die konteks waarin
respondente die foto’s gesien het ook ’n invloed gehad het op respondente se ervaring. Daar
kan afgelei word dat individue nie foto’s as ’n kode hanteer nie, maar eerder as ’n waarheid
en ’n feit en dus voel dat ’n foto nie interpretasie nodig het nie. Sonder ’n deeglike
verduideliking sal daar miskommunikasie plaasvind. Respondente het saamgestem met die
bogenoemde stelling en het gevoel dat sommige van die foto’s misleidende boodskappe
deurgee sonder ’n deeglike verduideliking. Foto’s bevat dus dieselfde subjektiewe en
interpreterende potensiaal as woorde (Moran & Tegano, 2005).
Soos wat foto’s, video’s, film en digitale beelde ’n groter digitale landskap vul, word dit al hoe
belangriker om foto’s wat in die nuus voorkom te verstaan. Foto’s kan onstellende gebeure
weerspieël en kan beïnvloed hoe die publiek se gevoelens en menings gevorm word teenoor
die spesifieke gebeure wat in die foto verteenwoordig word. As een tipe beeld, is die foto ’n
manier om die realiteit te weerspieël en om ’n oomblik in tyd vas te vang vir die waarnemer om
die oomblik met die fotograaf te deel (Zelizer, 2010:1). Respondente het gevoel dat foto’s ’n
belangrike manier is om die realiteit te weerspieël. Respondente assosieer die foto’s wat hulle
sien op MSF se webtuiste met die organisasie. Die persepsies wat respondente vorm oor die
foto’s beïnvloed dus hulle persepsie oor die organisasie self. Die spesifieke gebeure wat in die
foto’s deurgegee word beïnvloed dus die gevoelens en persepsies van respondente teenoor
die organisasie.
Foto’s bevat ’n kwaliteit wat hulle toelaat om individue se persepsies in nuwe en op verskillende
maniere te beïnvloed. Die foto bied ’n geleentheid vir die aanskouer om verby die grense van
alledaagse persepsie te dink en laat verbeelding toe om oor te neem. Aanskouers maak so
foto’s betekenisvol op maniere wat dalk nie dadelik vir die fotograaf duidelik was nie (Zelizer,
2010:13). Respondente het hulle eie assosiasies gemaak met die foto’s wat gebruik word op
die webtuiste. Dit was dalk nie die oorspronklike doel van die foto vanuit die fotograaf se
perspektief nie, maar subjektiewe ervaring laat respondente toe om betekenisse raak te sien
wat die fotograaf dalk nie het nie. Hierdie eienskap van foto’s maak elke respondent se
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ervaring uniek en laat ruimte vir verskillende interpretasies. Dit is belangrik dat MSF die
bogenoemde in ag neem wanneer foto’s as kommunikasiemiddel op MSF se webtuiste gebruik
word.
Die “stem” van ’n foto kan dus vir ’n verskeidenheid van strategieë en doelwitte gebruik word,
afhangend van die boodskap wat die gebruiker wil oordra. Aanskouers van foto’s gebruik foto’s
in die nuus om die storie wat hulle van gehoor het of van gelees het beter te verstaan.
Waarnemers van die foto’s maak staat op die kapasiteit van foto’s om die situasie of onderwerp
meer konkreet, toeganklik en verstaanbaar te maak. ’n Waarnemer gebruik dus die foto om
ook die konteks van die wêreld en omgewing waarin die foto geneem is beter te verstaan
(Zelizer, 2010:20). Respondente het saamgestem met die bogenoemde teorie en het ook
foto’s gebruik om die omstandighede beter te verstaan. Respondente het ook wel gevoel dat
die inligting wat gepaard gaan met die foto net so ’n belangrike rol speel om die konteks van
die foto te verduidelik.
Net soos wat ’n spreker die regte woordkeuses moet maak vir ’n toespraak wat hy moet lewer
oor ’n spesifieke onderwerp, so moet ’n fotograaf ook byvoorbeeld besluit vanuit watter
invalshoek die foto geneem word, aangesien verskillende invalshoeke verskillende
boodskappe gaan oordra. Die bogenoemde stem ooreen met respondente se reaksies op die
foto’s. Respondente het ook gevoel dat die invalshoek ’n foto visueel meer aanloklik kan maak
en dat dit ’n ander emosionele reaksie kan ontlok. Die nabyheid van ’n foto kan ’n invloed hê
op waarnemers se emosies en houdings. Die respondente het gevoel dat die naby foto van
die kind se gesig in foto 1, ’n groter emosionele reaksie ontlok as byvoorbeeld ’n foto waar
daar nie oogkontak is met die individu in die foto nie.
In die veld van fotojoernalistiek is daar menigte strategieë om foto’s te selekteer en te
organiseer om stories deur foto’s te vertel. Fotografie het verskeie nutsdienste, soos
byvoorbeeld om klem te kan plaas op ’n spesifieke voorwerp of persoon, om onderskeie
individue of voorwerpe uit te lig, om beweging en aksie uit te beeld, om onnodige inligting uit
te sny en laastens om tyd voor te stel. Deur hierdie eienskappe van fotografie te gebruik kan
individue die kommunikatiewe, sowel as die ontwikkelende eienskappe van fotografie tot hulle
voordeel gebruik (Moran & Tegano, 2005). Die bogenoemde elemente is teenwoordig in die
foto’s wat gebruik word op MSF se webtuiste en die onderskeie aspekte waarop daar klem
geplaas word in die foto’s, het verskillende kommunikatiewe aspekte. In foto 4 byvoorbeeld,
word daar klem geplaas op die man in die foto, en so word sy gevoelens aan aanskouers van
die foto blootgelê.
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Sontag (1977) (soos aangehaal deur Butler, 2005:823), het in haar artikel, On Photography,
die vraag gestel of foto’s die mag het of ooit gehad het om die lyding van ander aan individue
te kommunikeer tot so ’n mate dat dit ’n invloed sal hê op hulle huidige persepsie van foto’s in
oorlogsituasies. Vir foto’s om effektief te kommunikeer moet hulle ’n oorganklike funksie bevat.
Dit wil sê hulle moet ’n direkte invloed hê op die waarnemer se oordele wat geformuleer word
deur die wêreld. Die foto’s het wel ’n invloed gehad op respondente, maar daar is wel
respondente wat gevoel het alhoewel hulle ’n emosionele reaksie voel teenoor die foto’s, dit
nie ’n invloed op hulle het om hulle te mobiliseer nie. Hierdie respondente het klaar sekere
sienings oor die wêreld en hulle vooraf invloede speel ’n groot rol in hoe hulle deur foto’s
geaffekteer kan word.
Dit is belangrik om in ag te neem dat ’n foto altyd gepaard gaan met ’n vorm van teks. Daar
sal normaalweg ’n beskrywing of titel by ’n foto wees om die konteks van die foto te beskryf.
Alhoewel ’n foto dalk nie teks op of naby dit het nie, is die foto normaalweg omring deur taal
wanneer dit “gelees” word deur die aanskouer (Burgin, 1982:143-144). Die bogenoemde
stelling, soos al voorheen genoem in die hoofstuk, is ’n belangrike aspek om in ag te neem.
Respondente het gevoel dat ’n foto alleen in sekere omstandighede moeilik is om te
interpreteer sonder gepaardgaande teks.
’n Webtuiste skep die geleentheid vir organisasies en besighede om vanuit ’n kommunikatiewe
perspektief gebruikers toe te laat om die teenwoordigheid van ander individue te ervaar deur
die gebruik van foto’s op hulle webtuistes (Cyr et al., 2009:544). Respondente het saamgestem
met die bogenoemde stelling en voel ook dat foto’s geleentheid skep vir individue om hulle
storie te vertel. As kommunikatiewe kodes het woorde en beelde ’n ooreenstemmende doel:
om die gedagtes van die leser of aanskouer te organiseer en te lei (Jamieson, 2007:123).
Inligtingsryke en gebruikersgeoriënteerde webtuistes kan help om dubbelsinnigheid te
verminder, vertroue te bou, asook om risiko’s te verminder (Cyr et al., 2009:545). Respondente
het gevoel dat ’n webtuiste gebalanseerd moet wees met betrekking tot inligting en visuele
elemente, asook dat dit so doeltreffend as moontlik die korrekte inligting moet deurgee.
Die uitleg en vorm van die oppervlakskanaal kan die gebruiker se waarnemings en persepsies
van die funksies op ’n webtuiste beïnvloed, en dus ook die gebruikers se persepsies van die
organisasie beïnvloed. Dit is dus belangrik vir nie-winsgewende organisasies om die ontwerp
van die oppervlakskanaal in ag te neem sodat dit gebruikers se persepsies op ’n positiewe
wyse beïnvloed. ’n Goeie gebruikerskoppelvlak verbeter die effektiwiteit van die webtuiste en
help om foute te voorkom deur hulp te verleen op die regte tyd (Fan & Tsai, 2010:1144).
Respondente voel dat daar ’n menigte webtuistes is om te besoek en die webtuiste wat hulle
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besoek moet so effektief en gebruikervriendelik as moontlik wees, anders sal hulle net na die
volgende webtuiste beweeg. Die wêreld van webtuistes is dus kompeterend en die organisasie
moet verseker dat hulle webtuiste tot sy grootste potensiaal gebruik moet word.
Vir gebruikers van webtuistes, speel die ontwerp van die webtuiste ’n groot rol (Fan & Tsai,
2010:1144). Respondente beaam die stelling en as hulle nie tevrede is met die webtuiste nie,
sal hulle onmiddellik soek vir ’n webtuiste wat hulle behoeftes bevredig. Die effektiwiteit van
die organisasie of besigheid se webtuiste kan dus ook ’n rol speel in die sukses van die
besigheid of organisasie (Fan & Tsai, 2010:1144).
Daar word geargumenteer dat visuele elemente en teks gebruik kan word om ’n sterker
persoonlike teenwoordigheid van die organisasie op die webtuiste te bewerkstellig. Visuele
beelde het ’n sterker sosiale teenwoordigheid as teks. Wanneer visuele beelde en teks
vergelyk word op webtuistes, skep die visuele beelde ’n sterker sosiale teenwoordigheid vir
gebruikers as wat net teks doen. Daar kan dus nou afgelei word dat die insluiting van foto’s
van mense op webtuistes gebruikers ’n sterker gevoel van ’n aanlyn gemeenskap gee (Cyr et
al., 2009:544). Respondente het gevoel dat die verteenwoordigheid van foto’s op die
webtuiste ’n sterker persoonlike verteenwoordigheid skep en dus die geloofwaardigheid van
die organisasie ook verhoog. Respondente stem ook saam dat die teks en visuele elemente
saam gebruik moet word om ’n sterker aanlyn gemeenskap te vorm.
Visuele beelde het die mag om gebruikers se vertroue te bevorder. Dit wil sê deur die gebruik
van foto’s op webtuistes kan organisasies en besighede vertroue onder gebruikers kweek (Cyr
et al., 2009:545). Respondente stem saam met die bogenoemde stelling en voel ook dat die
foto’s vertroue tussen die organisasie en die respondente kweek.
Foto’s het instrumentele, estetiese en simboliese waardes wat effekte het in die ontwerp van
elektroniese webtuistes. As daar byvoorbeeld gekyk word na visuele beelde in advertensies,
speel die visuele inligting net so groot rol ter verduideliking van die boodskap as teks om
positiewe houdings onder individue te skep. Hierdie bevindinge kan ook toegepas word op
webtuistes (Vilnai-Yavetz & Tifferet, 2009:151). Respondente stem saam dat visuele elemente
in sekere opsigte ’n boodskap meer effektief en vinniger kan deurgee as net teks.
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5.5.5

Belangegroepbestuur binne nie-winsgewende organisasies

Organisasies moet doelgerig fokus op die identifisering en bevordering van belangegroepe
sodat elke belangegroep die waarde van die organisasie of besigheid besef en die besigheid
of organisasie wil ondersteun (Smudde & Courtright, 2011:138). Die respondente het gevoel
daar is ruimte vir die bevordering van kommunikasie met belangegroepe met betrekking tot
MSF.
Strategiese bestuur van ’n belangegroep begin by die verhouding wat gebou word tussen die
organisasie en die belangegroep self. Verhoudingsbestuur is dus belangrik binne
belangegroepbestuur. Verhoudingsbestuur begin deur te luister na belangegroepe, daarna te
beweeg na interaksie en laastens na aksie (Kanter & Fine, 2010:61). Respondente het ook
gevoel dat daar beter geluister kan word na hulle as belangegroep om sodoende meer
mediese personeel te oortuig om MSF te ondersteun.
Gesprekke tussen die organisasie en die individu self skep geleenthede om met individue te
kommunikeer, misverstande te korrigeer, mense in te lig, asook om tyding van die organisasie
of besigheid te help versprei (Kanter & Fine, 2010:62). Respondente voel daar kan meer
geleenthede geskep word vir gesprekke tussen hulle as belangegroep en die organisasie om
die organisasie meer effektief te kan bestuur.
Hager en Brudney (2004:1) het gevind dat nie-winsgewende organisasies wat belangstel om
hulle behoud van vrywilligers te verhoog, daarop moet fokus om vrywilligers te erken,
opvoeding aan hulle te verskaf, asook om professionele ontwikkeling te behartig. Deur op die
bogenoemde aspekte te fokus verryk die organisasie die vrywilliger se ervaring en sodoende
ook die vrywilliger se persepsie. Die bogenoemde stem ooreen met respondente wat voel dat
daar meer gedoen kan word om vrywilligers te identifiseer en te erken.
Van alle belangegroepe wat ’n invloed op nie-winsgewende het, is die verhouding met
vrywilligers een van die mees noodsaaklike vir die organisasie. Belangegroepe wat in
verhouding tree met ’n nie-winsgewende organisasie het normaalweg ’n behoefte of doelwit
wat hulle motiveer om deel te word van die organisasie. Die behoefte of doelwit wat ’n individu
wil bevredig is normaalweg self-gegenereer. Dit wil sê dat as die behoefte nie bevredig word
nie of die doelwit nie ondersteun word nie, die individu ’n ander bron van bevrediging of
ondersteuning sal gaan soek. Verhoudings tussen nie-winsgewende organisasies en hulle
belangegroepe word die beste volhou as die verhouding gebaseer is op wedersydse vertroue
en gebou is op die bevrediging van beide die nie-winsgewende organisasie, sowel as die
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belangegroep se behoeftes en belange (McKee & Lamb, 2009:161). Respondente voel daar
kan meer gedoen word om mediese personeel te werf as vrywilligers.

5.5.6

Kommunikasie met vrywilligers

Visuele media is meer beskikbaar, bekostigbaar, amper onmoontlik om te sensoreer en
vandag se kultuur is besig om toenemend van visuele media te gebruik vir vermaak,
opvoeding- en kommunikasie doeleindes (Littlejohn & Foss, 2009:1002). Die bogenoemde
stem ooreen met respondente se antwoorde. Die meerderheid respondente gebruik almal die
internet daagliks vir uiteenlopende redes. Dit is dus belangrik vir MSF om die regte visuele
elemente op hulle webtuiste te plaas om vrywilligers se aandag te trek. Potensiële vrywilligers
benodig die basiese inligting oor wie MSF werf, hoe die proses werk, hoe dit is om in die veld
te werk en hoe hulle aanlyn kan registreer. Hierdie inligting moet so effektief as moontlik die
bogenoemde inligting op hulle webtuiste kommunikeer.
Die vaardighede van vrywilligers, soos byvoorbeeld ’n dokter, kan ’n groot en belangrike bron
wees vir enige gemeenskap. Dokters wat reeds die verantwoordelikheid dra om mediese hulp
te bied, mag dit dalk moeilik vind om eties genoop te voel om behoeftiges in ander situasies
te help, aangesien dokters daagliks klaar mediese hulp verleen (Fletcher & Major, 2004:109).
Respondente het gevoel dat hulle klaar mediese hulp verleen en net sekere respondente het
eties verplig gevoel om verder in ander lande mediese hulp te gaan verleen. Respondente het
gevoel dat die boodskap baie oortuigend sal moet wees vir hulle om mediese hulp te gaan
verleen in ander lande.
Nie-winsgewende organisasies wat vrywilligers gebruik om ander potensiële vrywilligers te
werf is geneig om meer vrywilligers te hou. Die gebruik van vrywilligers as woordvoerders wys
dat die deelnemers die nie-winsgewende organisasie vertrou (Hager & Brudney, 2004:10-11).
Die bogenoemde teorie stem ooreen met respondente se gevoel dat daar meer persoonlike
kontak gemaak moet word met potensiële vrywilligers en dat daar woordvoerders na
universiteite en hospitale moet gaan om meer vrywilligers te werf.
Daar is ook gevind dat jonger vrywilligers geneig is om makliker hulle verhouding met niewinsgewende organisasies te verbreek, aangesien hulle nuut is tot die werkende lewe en hulle
omstandighede skielik en drasties verander. Hulle het nog nie wortels in die gemeenskap
geskiet nie en is nog nie gevestig in een spesifieke area nie (Hager & Brudney, 2004:10-11).
Jonger respondente het wel gevoel dat hulle makliker betrokke sal raak by nie-winsgewende
organisasies, omdat hulle nog nie gevestig is nie en minder verantwoordelikhede het. Ouer
respondente het gevoel hulle sou gaan help het as hulle jonger was. Hierdie respondente het
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gevoel dat hulle gesinne en die finansiële druk daar rondom ’n groot rol speel in hulle lewe en
die keuse bemoeilik om in ŉ ander land werksaam te wees.
Dit is belangrik om spesifieke doelstellings vir die gebruik van aanlyn media te bepaal, veral
wanneer daar met potensiële, asook bestaande vrywilligers gekommunikeer word (Hart,
2002:359). MSF moet hulle belangegroepe goed ken om te weet watter boodskap om op hulle
aanlyn media te kommunikeer. Deur meer kontak te maak met vrywilligers kan MSF beter
verstaan watter aanlyn boodskappe nodig is om aan vrywilligers te kommunikeer. Deur
spesifieke doelstellings te stel vir hulle aanlyn media kan daar meer doeltreffend aan
vrywilligers gekommunikeer word.
Een van die voordele van die gebruik van die Internet om met belangegroepe te kommunikeer,
is om individuele belangegroepe te identifiseer en sodoende inligting van hulle en oor hulle te
kry. Dit bevorder lojaliteit tussen die organisasie en die belangegroep, eerder as wat
oortuigingstaktieke gebruik word om die belangegroep te oortuig. Aanlyn kommunikasie skep
geleentheid vir organisasies om weg te beweeg van eenrigting kommunikasie tot interaktiewe
kommunikasie (Du Plessis et al., 2012:423-424). Respondente voel dit is belangrik dat MSF
beter met hulle as potensiële vrywilligers moet kommunikeer. Om meer vrywilligers te
identifiseer en te werf, bevorder die effektiwiteit van die organisasie. Respondente voel daar
kan meer interaktief met hulle gekommunikeer word om sodoende ’n verhouding met hulle te
bou. Respondente het gevoel dat hulle meer geneig sal wees om betrokke te raak by MSF as
daar meer interaktief met hulle gekommunikeer word.
Volgens Cooper (2003:232) skep die Internet die geleentheid vir belangegroepe om hulle
opinie te lug. Die toeganklikheid van die Internet maak dit ’n goeie kanaal van kommunikasie
met ’n groot verskeidenheid van belangegroepe. Die Internet skep geleentheid vir gebruikers
om inligting te identifiseer wat relevant is tot hulle belangstellings en behoeftes. Respondente
het gevoel dat hulle die Internet gebruik om hulle spesifieke behoeftes te bevredig en dat dit
belangrik is vir MSF om seker te maak dat hulle as potensiële vrywilligers die nodige inligting
vanaf die webtuiste kan kry. Die gebruik van Internetskakels skep geleentheid vir organisasies
om in verbinding te tree met verskillende belangegroepe en sodoende kan ander individue wat
belangstel in die organisasie beide die belangegroep en die organisasie se perspektiewe sien
(Cooper, 2003:232). Respondente het saamgestem met die bogenoemde stelling en voel MSF
kan die Internet beter gebruik om in verbinding te tree met potensiële vrywilligers.
Volgens Johnson (1999), as ’n organisasie as ’n lewensvatbare organisasie wil bly en
voortdurend nuwe vrywilligers en donateurs wil werf, moet die Internet ’n geïntegreerde deel
van hulle kommunikasietaktieke word. Respondente stem saam met dié stelling en voel dat
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organisasies die potensiaal van die Internet moet raaksien en dat dit verskillende
kommunikasiekanale oopmaak tussen die vrywilliger en die organisasie. Die Internet bied
nuwe maniere vir nie-winsgewende organisasies om nuwe en belowende individue en
belangegroepe te nader (Johnson, 1999). Respondente se reaksies stem ooreen met Johnson
(1999) se stelling aangesien hulle voel dat hulle as potensiële vrywilligers met groter sukses
genader kan word as MSF meer effektief met hulle kommunikeer.

5.5.7

Potensiaal van MSF se webtuiste as kommunikasiemiddel

Beelde van pyn en lyding word toegeëien om emosionele, sowel as morele appèlle binne
globale- en plaaslike gehore te ontlok. Hierdie beelde het ’n belangrike deel van die media
geword. Die eksistensiële appèl van menslike ervaring het die potensiaal om individue te
mobiliseer (Kleinman & Kleinman, 1996:1). Die gebruik van foto’s op MSF se webtuiste is dus
noodsaaklik, omdat dit die potensiaal het om vrywilligers tot aksie te laat oorgaan.
Volgens Sharp (2001:42) is elke webtuiste ’n unieke entiteit en elkeen moet ’n oorheersende
doel hê om positiewe terugvoer van belangegroepe te verkry. Respondente het saamgestem
dat ’n webtuiste ’n groot rol speel in die kommunikasieproses met belangegroepe. MSF moet
dus hulle webtuiste so bestuur om soveel moontlik terugvoer vanaf belangegroepe te verkry.
Die organisasie se webtuiste, intern en ekstern, word die organisasie se elektroniese beeld,
asook die hoofkanaal van interaksie met belangegroepe (De Bussy et al., 2000:145). Die
visuele beeld van ’n webtuiste is vir belangegroepe belangrik. Dit is die eerste indruk wat daar
geskep word onder respondente. Respondente het saamgestem dat die eerste indruk hulle
sal oortuig om op die webtuiste te bly of om ’n ander webtuiste te besoek.
Vir belangegroepe bied webtuistes ’n manier waarop die belanghebbende die organisasie
visueel kan sien en beter kan verstaan (Kent et al., 2003:1). Respondente het saamgestem
dat die webtuiste visueel met hulle kommunikeer en dat hulle beter kan verstaan wat die
organisasie doen deur na die foto’s op die webtuiste te kyk.
Die behoefte aan ’n webtuiste wat goed ontwerp is, word al hoe meer belangrik vir
organisasies, aangesien dit die gebruiker toelaat om maklik en effektief inligting te verkry oor
die organisasie (Cooper, 2003:232). Webtuistes het ’n verskeidenheid van eienskappe. Die
eerste belangrike eienskap wat gebruik kan word om ’n webtuiste te beskryf, is die inhoud van
die webtuiste. Tweedens is die navigasie-eienskappe van die webtuiste ook belangrik. Die
bruikbaarheid van die webtuiste hang af van hoe die inhoud georganiseer en gerangskik is
met betrekking tot ontwerp, uitleg en ordering. Die bogenoemde bepaal hoe maklik en
effektief ’n gebruiker die nodige inligting op ’n webtuiste verkry (Tarafdar & Zhang, 2006:14).
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Respondente het saamgestem dat die ontwerp van ’n webtuiste ’n groot rol speel in die
effektiwiteit van die webtuiste, asook hoe lank hulle op die webtuiste sal bly en of hulle sal
soek vir ’n ander webtuiste.
Die derde eienskap van ’n webtuiste is die gebruikersvriendelikheid daarvan. Daar is gevind
dat hoe meer pret en visueel aanloklik ’n webtuiste is, hoe meer gebruikersvriendelik maak dit
die webtuiste. Die gebruik van grafiese beelde, multimedia, asook ander interaktiewe elemente
maak webtuistes meer interessant en gebruikersvriendelik. Interaktiewe elemente, soos
byvoorbeeld soekenjins en inkopieskakels, maak dit vir gebruikers maklik om te wisselwerk op
die webtuiste (Tarafdar & Zhang, 2006:14). Respondente het saamgestem met die
bogenoemde stelling en het gevoel dat ’n webtuiste wat visueel aantreklik, asook professioneel
ontwerp is, ’n beter indruk onder individue skep.
Om die vloei van inligting op organisasies se webtuistes te bestuur, moet daar seker gemaak
word dat die inligting opgedateer en akkuraat bly (Duhé, 2007:139). Respondente het gevoel
dat die inligting op ’n webtuiste opgedateer en akkuraat moet wees, aangesien daar ’n doel en
rede is hoekom hulle die webtuiste besoek en dat hulle so vinnig as moontlik die regte inligting
wil kry.
Volgens Wind en Mahajan (2001), soos genoem in Pinho en Macedo (2006), is gebruikers van
die Internet nie meer passiewe ontvangers van advertensies en inligting nie, maar kan al hoe
meer gesien word as aktiewe deelnemers in ’n interaktiewe proses van kommunikasie waar
hulle meer wil leer oor produkte en dienste van organisasie terwyl hulle vermaak en oortuig wil
word. Respondente het ook gevoel hulle wil oortuig word om te gaan help en dat MSF meer
kan doen om hulle deel te maak van die organisasie. Respondente voel ook nie hulle is
passiewe gebruikers van die Internet nie en wil aktief deel wees van die kommunikasie proses.
Dit is dus belangrik dat nie-winsgewende organisasies wat wel die Internet gebruik vir
kommunikasie- of bemarkingsdoeleindes dit effektief toepas, aangesien ’n webtuiste wat
onakkurate inligting bevat en swak ontwerp is, ’n negatiewe indruk onder gebruikers skep en
die geloofwaardigheid van die organisasie negatief beïnvloed (Spencer, 2002). Respondente
het saamgestem met die bogenoemde stelling en voel ook dat dit ’n swak indruk skep as ’n
organisasie se webtuiste nie akkuraat of visueel aantreklik is nie.
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5.6

OPSOMMING

In hierdie hoofstuk is die data wat ingesamel is met behulp van die in-diepte onderhoude
gerapporteer. Die data is bespreek aan die hand van die kerntemas wat geskoei is op die
literatuurstudie en die onderhoudsvrae. Daar is gebruik gemaak van direkte aanhalings uit die
onderhoude ter ondersteuning van die rapportering. Die data is verder gereduseer deur die
uitskakeling van data wat nie van toepassing is op die fokus van die studie nie.
Die inhoud van die foto’s wat gebruik is tydens die onderhoude met respondente is ook in
hierdie hoofstuk geanaliseer volgens Barret (1986) se teorie soos vervat in A theoretical
Construct for Appreciating Photographs. Laastens is die data vergelyk met en geanaliseer aan
die hand van die teorie wat bespreek is in hoofstukke 2 en 3. Deur die data te vergelyk met
die teorie kon die data geanaliseer word om verdere afleidings en aanbevelings te maak.
Die doel van hierdie hoofstuk was om die data te interpreteer en sodoende aannames te maak
op grond van die teorie en data wat ingesamel is. Die volgende hoofstuk dien as ’n opsomming
van die studie waar die navorsingvrae beantwoord word en algemene aanbevelings ten
opsigte van die fokus van die studie gemaak word. Daar sal ook aanbevelings gemaak word
vir toekomstige studies binne die breër studieveld of verwante temas.
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HOOFSTUK 6

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
6.1

INLEIDING EN BESKRYWING

In die vorige hoofstuk is die rapportering en analise van die data wat ingesamel is uiteengesit.
Daar is eerstens gefokus op die data wat ingesamel is deur die onderhoude wat gevoer is met
respondente. ’n Inhoudsanalise is daarna gedoen van die foto’s wat gewys is tydens die
onderhoude. Daarna is die literatuur wat bespreek is in hoofstuk 2 en 3 geïnkorporeer met die
data wat ingesamel is om daardeur die studie se navorsingsvrae te kan beantwoord.
In hierdie hoofstuk word die navorsingsvrae van die studie beantwoord. Daar word eerstens
gefokus op die spesifieke navorsingsvrae en tweedens sal die algemene navorsingsvraag
beantwoord word. Daar word aanbevelings gemaak vir toekomstige studies en die
tekortkominge van hierdie studie sal ook uitgewys word.
Die doel van hierdie hoofstuk is om aannames te kan maak vanuit die beantwoording van die
navorsingsvrae. Deur die bevindinge van die navorsingsvrae kan daar aanbevelings gemaak
word vir toekomstige studies.

6.2

NAVORSINGSVRAE

6.2.1

Spesifieke navorsingsvrae

Volgens literatuur, wat is die rol van foto’s op ’n organisasie se webtuiste om
betekenis by te dra tot kommunikasie met belangegroepe?
Die volgende aspekte word aangespreek in die beantwoording van hierdie vraag: die
semantiese eienskappe van beelde, die visuele “kode” van beelde, foto’s as tekens, die “stem”
van beelde, polisemiese eienskappe van foto’s, asook visuele aantreklikheid van foto’s. Die
bogenoemde aspekte dra by tot die betekenis van kommunikasie met belangegroepe.
Eksterne beelde van die wêreld word waargeneem deur individue en die menslike kapasiteit
tot denke veroorsaak dat uit dit wat waargeneem word, konsepte nou gevorm word om ’n
persoon se individuele wêreld te vorm waar interpretasies gemaak word volgens verskillende
beginsels en waardes (Sander, 1978:674). Die bogenoemde is belangrik om in ag te neem,
aangesien die individue se visuele konsepte wat gevorm word oor ’n organisasie se webtuiste,
belangrik is vir organisasies.
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As kommunikatiewe toestelle het woorde en beelde ’n ooreenstemmende doel: om die
gedagtes van die leser of aanskouer te organiseer en te lei (Jamieson, 2007:123). Alhoewel
individue uit verbeelding uit ’n boom kan verf, kan ’n foto net verteenwoordig wat hy afgeneem
het. Dit wil sê dat ’n foto net bestaan as gevolg van die voorwerp of persoon se bestaan. ’n
Foto bewys dus die realiteit van wat dit verteenwoordig (Littlejohn & Foss, 2009:1002-1003).
Dit is belangrik dat MSF die bogenoemde in ag neem wanneer daar met belangegroepe deur
visuele beelde gekommunikeer word, aangesien individue hierdie foto’s as ’n realistiese
verteenwoordiging kan interpreteer.
Dit is ook belangrik vir organisasies om die semantiese eienskappe van beelde te verstaan,
aangesien beelde as kommunikatiewe toestelle ’n rol speel in belangegroepe se
persepsievorming wanneer hulle ’n organisasie se webtuiste besoek. Die semantiese
eienskappe van figuratiewe beelde word verkry uit ons kennis van objekte van die visuele
wêreld. Dieselfde betekenis wat ’n persoon assosieer met ’n voorwerp, ’n figuur of kleur, sal
herken word as ’n betekenis van die voorwerp se geïllustreerde verteenwoordiging (Nöth,
2011:308). Die bogenoemde eienskappe beskryf die verskillende dimensies van die
semiotiese taal. Die bogenoemde konsepte kan die konsepte van die visuele kode help
beskryf, aangesien visuele beelde ook ’n vorm van ’n taal is. Dit is belangrik om in ag te neem
dat foto’s ook ’n vorm van visuele kommunikasie is en dat ’n webtuiste visueel met
belangegroepe kommunikeer. Taal word aangeleer binne werklike omstandighede en hou
verband met spesifieke gebeure waar daar ’n direkte verhouding is tussen die gebaar as ’n
visuele simbool en die betekenis wat dit bedoel is om te weerspieël. Die mens het geleer om
visuele tekens te verstaan en dit bewustelik tot sy voordeel te gebruik (Jamieson, 2007:116118). MSF gebruik die foto’s op hulle webtuistes om doelbewus boodskappe aan
belangegroepe te kommunikeer en dra dus by tot hulle kommunikasie met belangegroepe.
Dit is belangrik om in ag te neem dat visuele kommunikasie ook uit tekens bestaan en dat die
visuele “taal” op webtuistes ’n vorm van kommunikasie is met belangegroepe. Die feit dat
vandag se samelewing in ’n wêreld leef waar visuele tekens konstant besig is om te
vermeerder, is dit belangrik om te verstaan dat ’n realistiese teken ’n ander betekenis het as
wat daar aanvanklik waargeneem word. ’n Visuele teken kan dus ander betekenisse hê en
verskillende individue kan verskillende betekenis en interpretasies uit visuele tekens put
(Chandler, 2007:3). Die bogenoemde beskrywing staan bekend as polisemie. Dit wil sê die feit
dat ’n simbool meer as een betekenis en interpreteerder kan hê wat kan lei tot
miskommunikasie. Die betekenis wat een persoon wil oordra is heel moontlik nie die betekenis
wat ’n ander persoon aflei nie. Hierdie dubbelsinnigheid van simbole kan negatief of positief
ervaar word. Die negatiewe gevolge kan lei tot frustrasie en woede, maar die positiewe gevolg
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is dat een simbool verskeie betekenisse gelyktydig kan weerspieël (Littlejohn & Foss,
2009:874). Die polisemiese eienskappe van tekens moet dus in ag geneem word wanneer
daar met belangegroepe gekommunikeer word, aangesien daar ’n menigte miskommunikasies
kan plaasvind, asook dat verskeie tekens meervoudige betekenisse kan hê in verskillende
kontekste. Foto’s as visuele beelde kan verskillende boodskappe aan individue kommunikeer
en organisasies moet hierdie eienskap van foto’s in ag neem wanneer daar met
belangegroepe gekommunikeer word.
Foto’s is ’n visuele kode wat belangrike eienskappe deel met beide die strukturele en
kommunikatiewe gedeeltes van die verbale taal. Foto’s is nie passiewe artefakte nie, maar
bevat aktiewe vorms van betekenis met die potensiaal van uiteenlopende interpretasies. Daar
is twee elemente wat bydra tot die konstruering van betekenis binne foto’s. Dit sluit in die
interpretasie of ervaring van die aanskouer en die konteks waarbinne ’n foto aanskou word
(Moran & Tegano, 2005). Dit is belangrik vir MSF om die bogenoemde eienskappe van visuele
beelde te verstaan. Deur die ervaring van die aanskouer in ag te neem, asook die konteks
waarbinne die foto gebruik word, kan organisasies hulle webtuistes meer effektief gebruik om
met belangegroepe te kommunikeer.
Die feit dat foto’s verskeie boodskappe gelyktydig kan deurgee, gee aan beelde ook ’n “stem”
(Zelizer, 2010:13). Dit gee beelde ’n oriënteringseienskap om verbeel te word deur die
waarnemer en emosionele effekte te hê op sy omgewing. Die bogenoemde fasiliteer dus ’n
verhouding met ’n wye reeks van kontekste, gebeure, praktyke, mense en ander beelde
(Zelizer, 2010:13). Die foto’s op MSF se webtuiste het ’n emosionele effek gehad op sy
omgewing en stem dus ooreen met Zelizer (2010) se teorie.
Net soos wat ’n simbool nie as ’n alleenstaande entiteit gesien kan word nie, moet kodes ook
verstaan word ingevolge hulle wederkerige invloede. Die “stem” van ’n foto word gevorm deur
hoe die verskillende kodes binne ’n visuele beeld geïnterpreteer word. Dit is belangrik om
hierdie kodes te verstaan, aangesien een kultuur ’n kode anders sal interpreteer as ’n ander
kultuur (Littlejohn & Foss, 2009:875). Foto’s kan verskillend geïnterpreteer word deur
verskillende kulture, en dit is belangrik dat organisasies hierdie kodes verstaan wanneer
aanlyn kommunikasiestrategieë beplan word.
Foto’s speel ’n groot rol as kommunikatiewe toestelle op webtuistes, alhoewel daar in ag
geneem moet word dat ’n bemiddelende beeld, dit wil sê ’n beeld wat opsetlik gebruik word
om die kommunikasieproses te vergemaklik, gesien kan word as net ’n werktuig of
kunsproduk. Dit wil sê dat die bemiddelende beeld blootgestel kan word aan versteekte
manipulasies en dit kan dus gesien word as halfpad tussen realiteit en abstraksie. Hierdie
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beelde vorm deel van ’n vals realiteit, maar het wel semiotiese eienskappe en kan na
voorwerpe en mense verwys in hulle afwesigheid (Jamieson, 2007:116-118). Digitale
manipulasie kan die realiteit van die foto verbeter en die visuele impak vergroot. Redakteurs
en fotograwe moet hulleself dus die etiese vraag vra of die “verbetering” van die foto wel tot
voordeel is van die publiek of net tot voordeel van die organisasie (Reaves, 2005:445-446).
Die kapasiteit van ’n grafiese beeld skep die geleentheid vir foto’s om emosies te ontlok binne
individue. Redakteurs en fotograwe het dus ’n groot rol om met die foto’s wat hulle neem,
reaksies binne individue te ontlok. Foto’s bied ’n sekere manier om die wêreld te sien of bied ’n
idee daarvan. Na aanleiding van die bogenoemde stelling moet daar ook in ag geneem word
dat kultuur wel ’n invloed het op fotografiese data. Deur kulturele patrone voor te stel stabiliseer
die foto’s die betreklike kultuur. In kontras met die sisteem van taal, waar betekenisse duidelik
gedefinieer word, bied die visuele sisteem van fotografie verskillende lae van betekenis en
interpretasies (Christmann, 2008:3). Die laasgenoemde sluit aan by die feit dat organisasies
krities moet dink oor die foto’s wat hulle op webtuistes plaas, aangesien dit verskeie reaksies
binne individue kan ontlok.
Beelde van pyn en lyding kan gebruik word om emosionele en as morele appèlle binne globaleen plaaslike gehore te ontlok. Hierdie beelde het ’n belangrike deel van die media geword. Die
eksistensiële appèl van menslike ervaring het die potensiaal om individue te mobiliseer
(Kleinman & Kleinman, 1996:1). Die sirkulasie van foto’s van onbekendes wat ly, bied die
geleentheid om deur ’n lens die lyding van ander waar te neem en sodoende te dink oor die
probleem, asook die verantwoordelikheid wat daar is teenoor die bogenoemde individue
(Sliwinski, 2004:159).
Die feit dat foto’s die geleentheid skep vir individue om die lyding van ander deur ’n lens te kan
waarneem, laat toe dat fotografie as ’n dinamiese verteenwoordigende sisteem gesien kan
word wat tekens gebruik om bedoeling te produseer en te kommunikeer. Die visuele
aantreklikheid en estetiese waardes van foto’s kan ook bydra tot die betekenis en
kommunikasie op ’n webtuiste. Die visuele aantreklikheid en estetiese waardes van webtuistes
het nou ’n integrale deel van die interaktiewe sisteem van ’n webtuiste geword. Aandag moet
aan die estetiese waardes van die webtuiste gegee word om die gebruikerskoppelvlak
verstaanbaar, gedenkwaardig en visueel aanloklik vir gebruikers te maak (Gait, 1985:714).
Daar is gevind dat foto’s as geloofwaardig beskou is ongeag wat die organisasie se fokus is.
In die konteks van nie-winsgewende organisasies wil dit blyk dat foto’s die objektiwiteit en
geloofwaardigheid van die boodskapper versterk (Kensicki, 2003:152). Daar is ook gevind dat
foto’s waar individue sterker gesigsuitdrukkings het ook ’n groter impak op gebruikers van die
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webtuiste het, as foto’s van individue met geen gesigsuitdrukkings nie. Wanneer daar
breedweg gepraat word van aanlyn omgewings, is daar dikwels ’n tekort aan ’n sosiale
teenwoordigheid as dit vergelyk word met byvoorbeeld aangesig-tot-aangesig kommunikasie
(Cyr et al., 2009:544).
Die gevolgtrekking uit die navorsing is dus dat foto’s ’n rol kan speel om betekenis by te dra
tot kommunikasie met belangegroepe, maar dat verskeie komplekse aspekte van foto’s en
belangegroepe in ag geneem moet word in die kommunikasieproses wat plaasvind op ’n
webtuiste.

Aan die hand van aanbevelings uit literatuur (met spesifieke verwysing na
Dimarco (2010), Fahmy en Wanta (2007) en Johnson en Fahmy (2010) se werk),
hoe gebruik MSF Suid-Afrika foto’s op hulle webtuiste as deel van hulle
kommunikasie met belangegroepe?
Hierdie vraag betrek die verskillende aspekte wat bydra tot kommunikasie met belangegroepe,
met spesifieke verwysing na die estetiese waarde van ’n webtuiste, hoe foto’s kan
kommunikeer, asook hoe visuele kommunikasie belangrik is vir belangegroepe.
Foto’s, prente, asook ander vorms van visuele beelde is belangrike vorms van kommunikasie
(Davison, 2006:134). ’n Webtuiste vorm deel van die kommunikasieproses met
belangegroepe, asook die verskillende visuele beelde wat op ’n webtuiste gebruik word. Klem
moet dus geplaas word op die gebruiker se subjektiewe ervaring van ’n webtuiste. Daar moet
in ag geneem word dat die subjektiewe ervaring van die gebruiker aansluit by haar of sy
houding, kennis en motivering. Die bogenoemde affekteer en fasiliteer sekere aspekte van die
gebruikerskoppelvlak (Deng & Poole, 2010:711-712). Daar is twee elemente wat bydra tot die
konstruering van betekenis binne foto’s. Dit sluit in die interpretasie of ervaring van die
aanskouer en die konteks waarbinne ’n foto aanskou word (Moran & Tegano, 2005). Sonder ’n
deeglike verduideliking sal daar miskommunikasie plaasvind. Foto’s bevat dus dieselfde
subjektiewe en interpreterende potensiaal as wat woorde het (Moran & Tegano, 2005). MSF
se webtuiste gee tekstuele verduidelikings wat gepaard gaan met die foto’s wat hulle op hulle
webtuiste gebruik.
Gait (1985) was een van die eerste navorsers wat die kwessie aangespreek het dat daar ’n
balans tussen die estetiese waardes en die gebruikersvriendelikheid van ’n webtuiste moet
wees. Aandag moet aan die estetiese waardes van die webtuiste gegee word om die
gebruikerskoppelvlak verstaanbaar, gedenkwaardig en visueel aanloklik vir gebruikers te
maak (Gait, 1985:714). Die interpreterende potensiaal van foto’s is belangrik om in ag te neem
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wanneer ’n webtuiste se estetiese waardes ontwerp word. Volgens Gait (1985:714) is
webtuistes wat meer interessante gebruikerskoppelvlakke het geneig om gebruikers se
belangstelling in die webtuiste te verhoog, asook om hulle belangstelling en betrokkenheid te
behou. MSF gebruik foto’s op hulle webtuiste om te kommunikeer met belangegroepe en fokus
daarop dat die estetiese waardes op hulle webtuiste op standaard is.
MSF se webtuiste gebruik verskillende visuele elemente om by te dra tot kommunikatiewe
aspekte op die webtuiste. Wanneer ontwerpe gemaak word vir die doel daarvan om inligting
te versprei moet besluite gemaak word rakende wat die gehoor wil hê, asook watter inligting
hulle nodig het. Daar moet dus ook beplan word hoe en waar die volgende elemente gebruik
word: teks, grafiese beelde, asook die tegnologie wat benodig word om die boodskap te
ontwikkel en versprei (Dimarco, 2010:10-11). Visuele beelde is een van die beste moontlike
maniere om ’n boodskap aan ’n massa groep individue oor te dra. Dit lig individue vinniger in,
is nie beperk tot ’n sekere groep nie en is ook nie taalgebonde nie (Sander, 1978:674). Net
soos wat ’n spreker die regte woordkeuses moet kies vir ’n toespraak wat hy moet lewer oor ’n
spesifieke onderwerp, so moet ’n fotograaf ook byvoorbeeld besluit vanuit watter invalshoek
die foto geneem word, aangesien verskillende invalshoeke verskillende boodskappe gaan
oordra (Moran & Tegano, 2005). Aangesien ’n foto ’n boodskap aan ’n massa groep individue
kan oordra, speel die invalshoek waaruit die foto geneem is ’n groot rol om die regte boodskap
oor te dra.
In Kensicki (2003) se studie, Building Credibility for Non-Profit Organisations through Webpage
Interface Design, is die hipotese gestel dat webtuistes wat foto’s gebruik in hulle
gebruikerskoppelvlak as meer geloofwaardig ervaar word. In die konteks van niewinsgewende organisasies wil dit blyk dat foto’s die objektiwiteit en geloofwaardigheid van die
boodskapper versterk (Kensicki, 2003:152). MSF gebruik die foto’s op hulle webtuiste om
geloofwaardigheid onder belangegroepe te kweek. Daar word foto’s gebruik om die publiek in
te lig oor MSF se betrokkenheid in die verskillende lande.
Die foto’s op MSF se webtuiste weerspieël onstellende gebeure en kan beïnvloed hoe die
publiek se gevoelens en menings teenoor die spesifieke gebeure wat in die foto
verteenwoordig word gevorm word. As een tipe beeld, is die foto ’n manier om die realiteit te
weerspieël en om ’n oomblik in tyd vas te vang vir die waarnemer om dieselfde oomblik te deel
met die fotograaf (Zelizer, 2010:1). Aanskouers van foto’s gebruik foto’s in die nuus om die
storie wat hulle van gehoor het of van gelees het beter te verstaan. Waarnemers van die foto’s
maak staat op die kapasiteit van foto’s om die situasie of onderwerp meer konkreet, toeganklik
en verstaanbaar te maak. ’n Waarnemer gebruik dus die foto om ook die konteks van die
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wêreld en omgewing waarin die foto geneem is beter te verstaan (Zelizer, 2010:20). Die foto’s
wat op MSF se webtuiste gebruik word verduidelik die konteks van die omgewing en laat
individue toe om die konteks beter te verstaan. Deur die verskillende nutsdienste van fotografie
te gebruik, soos byvoorbeeld om klem te kan plaas op ’n spesifieke voorwerp of persoon, om
onderskeie individue of voorwerpe uit te lig, om beweging en aksie uit te beeld, om onnodige
inligting uit te sny en laastens om tyd voor te stel, kan die omgewing en konteks waarin die
foto geneem is beter verduidelik word. Deur hierdie eienskappe van fotografie te gebruik kan
individue die kommunikatiewe, sowel as die ontwikkelende eienskappe van fotografie tot hulle
voordeel gebruik (Moran & Tegano, 2005). Die bogenoemde elemente is teenwoordig in die
foto’s wat gebruik word op MSF se webtuiste en die verskeie aspekte waarop daar klem
geplaas word in die foto’s, het verskeie kommunikatiewe aspekte.
Vir foto’s om effektief te kommunikeer moet hulle ’n oorganklike funksie bevat. Dit wil sê hulle
moet ’n direkte invloed hê op die waarnemer se oordele wat geformuleer word deur die wêreld
(Butler, 2005:823). ’n Webtuiste skep die geleentheid vir organisasies en besighede om
vanuit ’n kommunikatiewe perspektief gebruikers toe te laat om die teenwoordigheid van ander
individue te ervaar deur die gebruik van foto’s op hulle webtuistes (Cyr et al., 2009:544). Die
inkorporering van foto’s van mense op webtuistes voorsien gebruikers met ’n sterker gevoel
van ’n aanlyn gemeenskap (Cyr et al., 2009:544). Die verskeie aspekte wat binne die
inhoudsanalise gemaak is, is ook deur respondente raakgesien. Dit wil sê dat respondente die
beskrywende elemente, verduidelikende elemente, etiese evaluasies en estetiese waardes
van die foto’s raakgesien het en het saamgestem dat die foto’s op MSF se webtuiste situasies
beskryf en verduidelik.
Die afleiding wat hieruit voortspruit is dat die foto’s op MSF se webtuiste gebruik word om by
te dra tot die kommunikasieproses met belangegroepe.
Wat is die persepsie van ’n steekproef potensiële vrywilligers van MSF rakende die
gebruik van foto’s op hulle webtuiste?
Vir belangegroepe bied webtuistes ’n manier waarop die belanghebbende die organisasie
visueel kan sien en beter verstaan (Kent et al., 2003:1). Respondente het saamgestem dat die
webtuiste visueel met hulle kommunikeer en dat hulle beter kan verstaan wat die organisasie
doen deur na die foto’s op die webtuiste te kyk. Dit is belangrik dat nie-winsgewende
organisasies wat die Internet gebruik vir kommunikasie- of bemarkingsdoeleindes dit effektief
toepas, aangesien ’n webtuiste wat onakkurate inligting bevat en swak ontwerp is, ’n
negatiewe indruk onder gebruikers skep en die geloofwaardigheid van die organisasie negatief
beïnvloed (Spencer, 2002). Respondente het saamgestem met die bogenoemde stelling en
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voel ook dat dit ’n swak indruk skep as ’n organisasie se webtuiste nie akkuraat of visueel
aantreklik is nie.
Respondente het elk hulle eie assosiasies gemaak met die verskeie foto’s wat gebruik word
op die webtuiste. Dit was dalk nie die oorspronklike doel van die foto vanuit die fotograaf se
perspektief nie, maar dit is die subjektiewe ervaring wat toegelaat het dat respondente
betekenis raaksien wat die fotograaf dalk nie het nie. Hierdie eienskap van foto’s maak elke
respondent se ervaring uniek en laat ruimte vir verskeie interpretasies om gemaak te word.
Die bogenoemde is belangrik vir MSF om in ag te neem wanneer foto’s as
kommunikasiemiddel op MSF se webtuiste gebruik word.
Die behoefte aan ’n webtuiste wat goed ontwerp is word al hoe meer belangrik vir organisasies,
aangesien dit die gebruiker toelaat om maklik en effektief inligting te verkry oor die organisasie
(Cooper, 2003:232). Respondente het saamgestem dat die ontwerp van ’n webtuiste ’n groot
rol speel in die effektiwiteit van die webtuiste, asook hoe lank hulle op die webtuiste sal bly en
of hulle sal soek vir ’n ander webtuiste. Respondente voel ook dat ’n webtuiste wat visueel
aantreklik, asook professioneel ontwerp is, ’n beter indruk onder individue skep. Die
bogenoemde stem ooreen met Tarafdar en Zhang (2006:14) wat gevind het dat hoe meer pret
en visueel aanloklik ’n webtuiste is, hoe meer gebruikersvriendelik maak dit die webtuiste. Die
gebruik van grafiese beelde, multimedia, asook ander interaktiewe elemente maak webtuistes
meer interessant en gebruikersvriendelik. Interaktiewe elemente soos byvoorbeeld soekenjins
en inkopieskakels maak dit maklik vir gebruikers om te wisselwerk op die webtuiste (Tarafdar
& Zhang, 2006:14).
Volgens Wind en Mahajan (2001), soos genoem in Pinho en Macedo (2006) is gebruikers van
die Internet nie meer passiewe ontvangers van advertensies en inligting nie, maar kan hulle al
hoe meer gesien word as aktiewe deelnemers in ’n interaktiewe proses van kommunikasie
waar hulle meer wil leer oor produkte en dienste van ’n organisasie terwyl hulle vermaak en
oortuig wil word. Respondente het ook gevoel hulle wil oortuig word om te gaan help en dat
MSF meer kan doen om hulle deel te maak van die organisasie. Respondente voel nie hulle
is passiewe gebruikers van die Internet nie en wil aktief deel wees van die kommunikasie
proses.
Die afleiding kan gemaak word dat foto’s in groot rol speel by respondente se persepsie van
MSF as organisasie. Dit is vir respondente belangrik dat MSF se webtuiste visueel aanloklik
moet wees en dat daar foto’s op die webtuiste gebruik moet word wat akkuraat en
geloofwaardig is.
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6.3

ALGEMENE NAVORSINGSVRAAG

Vanuit ’n organisasiemediabestuursperspektief, watter rol speel foto’s op MSF SuidAfrika se webtuiste in die persepsievorming tydens kommunikasie met potensiële
vrywilligers as belangegroep?
Die afleiding kan gemaak word dat foto’s ’n rol speel om betekenis by te dra tot kommunikasie
met belangegroepe, maar dat verskeie komplekse aspekte van foto’s en belangegroepe in ag
geneem moet word in die kommunikasieproses wat plaasvind op ’n webtuiste. Dit was vir
respondente belangrik dat MSF se webtuiste visueel aanloklik moet wees en dat daar foto’s
op die webtuiste gebruik moet word wat akkuraat en geloofwaardig is.
Die impak van die foto’s op MSF se webtuiste speel ’n groot rol in potensiële vrywilligers se
persepsievorming. Respondente wat deelgeneem het aan die studie het saamgestem dat die
verhouding tussen MSF en hulle potensiële vrywilligers ’n groot rol speel en dat daar meer op
hierdie verhoudinge gefokus moet word. MSF kan meer fokus op die rol wat foto’s in die
kommunikatiewe proses speel, asook dat potensiële belangegroepe meer persoonlike aandag
vanaf MSF wil hê.
MSF se sukses kan verbeter as hulle meer aandag aan potensiële vrywilligers gee.
Respondente het verskillende voorstelle gemaak hoe MSF meer vrywilligers kan werf. MSF
kan hulle kommunikatiewe prosesse verbeter om sodoende meer vrywilligers se
ondersteuning te werf.

6.4

AANBEVELINGS

Na aanleiding van die bevindinge is dit belangrik dat MSF aandag gee aan die foto’s wat hulle
op die webtuiste plaas, om sodoende ’n positiewe invloed op die gebruikers van die webtuiste
te verkry. Dit is belangrik dat MSF meer persoonlike aandag aan potensiële vrywilligers gee
om sodoende ’n sterker verhouding te bou met hierdie belangegroep. Die subjektiewe ervaring
van individue speel ’n groot rol in hoe individue ’n webtuiste ervaar. MSF moet genoegsame
aandag aan individue se persepsies en ervaringe van hulle webtuiste gee om meer effektief
vrywilligers te kan werf.

6.5

TEKORTKOMINGE

Die studie het gebruik gemaak van beskikbare bronne vanuit die literatuur, maar in sekere
gevalle was die oorspronklike bron moeilik bekombaar. Daar is ook gefokus daarop om bronne
te gebruik wat op datum is met die literatuur rondom aanlyn kommunikasie. Die publikasie
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datum van sekere bronne is in ag geneem en daar is ook gekyk na bronne wat outeurs gebruik
as inspirasie en wat die literatuur op ’n ander manier beskryf.
In hierdie studie is daar gebruik gemaak van sneeubalsteekproefneming. Die steekproef het
uit albei geslagte en verskillende kulture bestaan. Die demografie van die respondente
beïnvloed die resultate van die studie en ’n steekproef van net een kultuur of geslag kon dus
ander resultate lewer.
Die samehang tussen foto’s en teks op ’n webtuiste was nie in diepte bespreek nie, maar dit
speel ook ’n rol in die kommunikasieproses. ’n Meer in-diepte ondersoek van hierdie aspek
kon meer diepgaande bevindinge met betrekking tot hoe foto’s en teks saam gebruik moet
word op ’n webtuiste verkry word.

6.6

TOEKOMSTIGE STUDIES

Die studie het gebruik gemaak van sneeubalsteekproefneming en respondente het dus na
mekaar verwys as moontlike respondente. Respondente is dus vanuit verskillende kulture en
het uit beide mans en vrouens bestaan. Vir toekomstige studies word daar aanbeveel om slegs
een geslag te gebruik om die data meer te verfyn. Daar kan ook vergelyk word hoe verskillende
kulture verskillende foto’s interpreteer en hoe kultuur ’n rol speel in persepsievorming.
Vir toekomstige studies word daar aanbeveel dat ’n groter fokus op die interaktiwiteit van ’n
webtuiste geplaas word, aangesien dit ’n groot rol in die persepsievorming van die gebruikers
van ’n webtuiste speel. Organisasies se geïntegreerde kommunikasieveldtogte behoort ook
die persepsies van gebruikers van webtuistes te beïnvloed. Die bogenoemde was nie die fokus
in hierdie studie nie en dit kan ook ’n fokus wees vir toekomstige studies.
MSF gebruik verskillende groepe vrywilligers. Daar was in hierdie studie net gefokus op
dokters. Vir toekomstige studies word daar ook aanbeveel dat daar gekyk word na ander
demografieë, byvoorbeeld mediese personeel soos verpleegsters.
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6.7

OPSOMMING

In hierdie hoofstuk is die navorsingsvrae beantwoord. Daar is eerstens gekyk na die spesifieke
navorsingsvrae en daarna is die algemene navorsingvraag beantwoord. In die spesifieke
navorsingvraag 2.1.1. is die vraag beantwoord na aanleiding van die literatuur wat bespreek
is in hoofstukke 2 en 3. Die literatuur wat bespreek is, is ook gebruik om in die spesifieke
navorsingsvraag, 2.1.2., te bepaal hoe MSF foto’s gebruik om by te dra tot kommunikasie met
belangegroepe. In die laaste spesifieke navorsingsvraag is die persepsies van die
respondente gebruik om die navorsingsvraag te beantwoord. Die respondente se persepsies
is aangespreek en is vergelyk met die teorie wat in die literatuurstudies bespreek is. Laastens
is die algemene navorsingsvraag beantwoord deur opsommend te kyk na die spesifieke
navorsingsvrae om sodoende ’n algehele afleiding te maak.
Vanuit die bevindinge is aanbevelings gemaak vir MSF om meer effektief met belangegroepe
te kommunikeer. Die tekortkominge van die studie is ook bespreek, asook aanbevelings vir
toekomstige studies.
Die doel van hierdie hoofstuk was om as opsomming te dien vir die studie en om aan te sluit
by die doelstellings wat uitgesit is in hoofstuk 1. Deur die spesifieke navorsingsvrae te
beantwoord kon die algemene navorsingsvraag beantwoord word en sodoende kon aannames
gemaak word wat kan bydra tot MSF se kommunikasiestrategieë.
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