
HOOFSTUK4 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 Th'LEIDING 

In hierdie hoofstuk word die ernpirlese ondersoek ulteengesit. Die doelslellings 

van hierdie ondersoek is om: 

* die harHeringstrategieC, wat tans deur skoolhoofde vir die hantenng van die on

derwyseresse wat aan uttbranding ly 1 te bepaaL 

* die voorkoms van uitbranding by onderwyseresse re meet 

Daar word eerstens aandag gegee aan die meetinstrwnente wat gebruik word. 

Daarna word die samestelling van die vraelyste bespreek asook d•e populasie, 

admlnistrasie-prosedures en statistiese regnieke war gebruik is. 

4.2 ONTWERP 

Hjerdie ondersoek is ex post facro, dit wil s~ 'n eenmalige dwarsdeursnit-opname 

omwerp. 

4.3 ONDERSOEKGROEP 

Vir navorsingsdoeleindes is die ondersoekgroep of popolasie, volgens Cooper~~ 

a!. (1988:2), die totale groep mense, items of voorwerpe waarin die navorser be

langstel. Die elemente van die ondersoekgroep is die kleinste afsonderlike eenhede 

(byvoorbeeid persone) wat in die navorsing ter sake is. Vir die doel van hierdie 

studie is die ondersoekgroep die skoolhoofde en permanent aangestelde onderwyse-
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resse op posvlakke 1 en 2 van die sekondere skole wat onder die Noordwes Ondcr

wysdepanement ressorteer. Onder sekond~re skole word hier bedoel aile skole 

met graad 8- tot !2-leerlinge of met graad 10- tot 12-leerlinge. Die onderwyseres

se wat deel van die ondersoekgroep vorm. is dames wat oor meer as drie jaar 

werklike onderwyservarlng beskik. 

Die rede waarom sekond~re skole gebruik word, is dat navorsers bevind her dat 

'n hoer mate van uitbranding by personeel van hoerskole as di6 van laerskole voor

kom (vergelyk 2.7.1.7 en 2.9.1). 

Dre rede waarom onderwyseresse op posvlakke I en 2 in die ondersoekgroep inge

sluit is, is dat drunes op hierdie posvlakke 66% van aile onderwyspersonee! in 

Suid-Afrika vonn (Zaaiman, 1993:34} en 62% van die onderwyspersoneel in die 

Noordwesprovinsie. 

Tydens hierdie studie is van 'n beskikbaarheidstrossteekproef gebruik gernaak. 

Volgens Couper tlJi]. (1988:28) word die clemente van die populasie tydens tros

Sleekproefneming in nie-oorvleuelende trosse (groepe) saamgegroepeer. 'n Besk1k· 

baarheidsteekproef van trosse is saamgesrel. Aldie clemente (die hoof, asook on

derwyseresse op posvlakke l en 2 met 3 Jaar en Ianger onderwyservaring) in die 

trosse (skole) is in die steekproef opgeneem. 

ln Tabel4 .l word die sratistiese besonderhede van die populasie en steekproef uit

eengesit. 
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Tabel 4.1: Samestelling van populasle en steekproef 

ISkole in 
provinsie 

I 

Skole in I Onder~ Onder- jvraelyste --~ Vraelyste l 
f<1eek~ wyseresse wyseresse . tcrug: . terug: 
proef Jj? provin~ in steek- : onderwy~ 

1

, hoofde i 

ste proer seres.se 
f----·,--· +--, --"----,--t-''--.,--1--·T--·"--·T~ -i! 

n % n % n % in '% n 1 % n % r ··~~=+~~~-+~~~=+~=r=~~~~-r~~ 
'/ ~~0de· 1 

95 31 14 35 : 1505 ' 36 229 j 41 134 32 12 T 32 .: 

skole ~ ~ k 202 39 i 

'skole ' 

~at· 90 ! 29 112 30 1051 28 . 129 

land· I , 
29 

h~~L-~.L I I' 

[_:j , 3os I too / 4:r:_:~ .. s-oo....L-'oo~~· 4~2-1 =j""'-oo....L=JB....L .. ='oo=·=j 

Die 40 skole in die steekproefvonn 13.0% van die ho~rskole in die Noordwespro

vjnsie, Die 560 onderwyseresse in die steekproef vorm 12,9% van die ondcrwyse

resse in hoerskole in die Noordwesprovinsie. 560 Vraelyste is aan onderwyseresse 

gestuur en 421 (75%) is terug omvang. 38 Skoolhoofde (95%) se vraelysre is 

terugomvang. 

Die votgende dien as motivering vir die gebruik van 'n beskikbaarheidsteekproef 

* In 7 van die 12 onderwysdistrikte, naamlik Mafikeng, Zeerust, Mabopane, 

Temba, Vryhurg, Mothibistad en Atamelang is daar ralle skole war moeilik be· 

reikbaar is weens hul afgelee Jigging en uiters swak paaie. 

* Volgens die verslag van die Education Foundation (1997:71) bcskik 57,5% van 

die skole in die Noordwesprovinsic nie oor telefone rile, wat kommunikasie 

met die skole baie moelik maak . 
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* In baie van die skole in bogenoemde dislrikle is die posdiens swak as gevolg 

van die redes hierbo genoem, 

• Ondervinding he! getoon dat persoonlike besoeke aan die skole en gereelde 

kommunHcasie noodsaakhk is om aanvaarbare [erugstuur van vraelyste te verse~ 

ker. 

* Die samestelling van die beskikbaarheidsteekproef is so gedoen dal die demo

graftese samestelling van die steekproef verteenwoordigend is van dje populasie 

van skole in die Noordwesprovinsie. maar dat die meeste van die bogenoemde 

bcperkende faktore redelik oorkom kan word sodat verspreldlng en terugsruur 

van vraelyste makliker afgehandel kan word. 

Om dit as 'n werenskapHk-geldige ondersoek te beskou, vereis Landman 

(1980: 112) 'n terugstuur van sewentig persent van die vraelyste wat in d1e onder

soek uirgestuur word. 

4.4 MEETINSTRUMENTE 

Tydcns hierdie ondersoek word van vraelyste vir skoolhoofJe en onderwyseresse 

as meetinstrumeme gebruik gemaak. 

V raclyste in die algemeen as meetinstrumeme so we! as die vraelysce wal in hierdie 

ondersoek gebruik word, word vervolgens bespreek. 

4.4.1 Vraelyste as meetinstrument 

Tydeos hierdie ondersoek word van gestruktureerde posvraeiyste as meetinstrumen

le gebruik gernaak. 

Die inligting wat vir hierdie studie benodig word, kan doel!reffend met behulp van 
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die vraelyste verkry word. Redes, volgens Smit (!983:65), Heine (1992:162) en 

Vander Westhuizen (l995a:61), waarom die posvradys as 'n meetinstrument ver~ 

kies word, is die vo!gende: 

* 'n Groot groep respondente kan relatief maklik betrek word. 

• Steekproewe kan akkuraat geneem word. 

* Respondente kan anoniem bly, wat 'n groter openheid in die verskaffing van 

antwoorde tot gevolg kan M. 

* 

• 

* 

* 
* 

Respondente kan 'n objekticwe menlng verskaf vanwee die uitskakeHng van 

persoonlike kontak. 

Die lnstruksies is gestandardiseer en die respondeme weet presies wal van hul!e 

verwag word. 

Die invul van die vraelyste neem min tyd in beslag en baie inligting kan inge

sarnel word. 

Dit: proses is goedkoper en virmiger as persoonlike onderhoude. 

Response kan maklik geanaliseer, getabuleer en verwerk word. 

Dle vraelys as meerinstrumem word as meer betroubaar beskou as persoonl!ke 

onderhoude. 

Volgens Marais (1983:45), Smit (1983:6) Vander Westhuizen (l995a:6l), is daar 

ook nadele aan vraelyste verbonde, naamHk: 

' Respondente kan die vrae verskillend vertolk. 

* Respondente kan verplig voel om keuses, waarvan huHe nte noodwendig oor

rulg is nie, uit siegs die aangebode moomhkhede te maak terwyl ander alterna

tiewe 1lie beskikbaar gesteJ is nie. 

* Die korrektheid van antwoorde is moeihk bepaalbaar. 

* Die respondeme kan die invui van die vraelys delegeer in plaas daarvan om dit 

self te vohooL 
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* Potensii.!le respondente is dikwels negatief teenoor vraelysle lngestel. 

* Swak terugvoering van respondente word dikwels ondervind. 

Die voorbereiding van vraeiyste neem baie tyd in beslag. 

'n Vraelys Js 'n baie onpersoonHke metode om inligtlng te verkry. 

Om 'n posiliewe ingesteldheid by respondente betrokke by hierdie ondersoek te 

bevorder, is die posvraelysre persoonlik a an eike skoolhoof oorhandig en die 

instruksies mer hulle bespreek. 

4.4.2 Vraelyste gebruik in huidige ondersoek 

Ten cinde die spesifieke doelwilte van hierdie navorsing re bercik, en om die gel~ 

digheid van die bev!ndinge te verhoog, is daar besluit om te triangulcer ten opsigte 

van die brolliie van data~insameling (sien 4.4.2,1). Daar word van vier vraelyste 

gebruik gernaak, naamlik rwee vraelyste vir skoolhoofde asook twee vraelyste vir 

onden.-yseresse, te wete die "Maslach Burnout Inventory" en die "Pines Tedium 

Measure'', 

4.4.2.1 Vraelyste aan hoofde 

Op grond van 'n literatuurstudie ten opsigte van hameringsrrategiee deur skoal· 

hoofde vir die hantering van onderwyseresse war aan uitbranding ly (vergelyk JA), 

is twec vraelyste vir hoofde saamgestel. Die doe! van die eerste vrae!ys Js om 'n 

kwalitatiewe bydrae van hoofde te kry waarin bepaal word wat hoofde se huidige 

kennis van uitbranding is ten opsigte van onderwyseresse mer uitbrandingsimptome 

(vergetyk 2.!0). Nadat die response op die eersre vrac!ys terugontvang is, is 'n 

rweede vraelys, gebaseer op die eerste. aan skoolhoofde gestuur. Die tweede vrae· 

lysis gemik op hoofde se huidige bestuursrrategiee (hanreringstrategiee) waardeur 

hulle onderwyseresse war aan uitbranding ly van die nodige cop!ngvaardighede 

voorsien. 
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4.4.2.1.1 Biografiesc besonderbede 

Die pcrsoonlike hesonderhcde (vergelyk Bylae A Afdeling A) handel oor die vol

gende aspekte: 

* Geslag. Dte doel hierrnee is om dte verskillende hanteringstrategiee van mans

en dameshoofde te bepaal met betrekking tot onderwyseresse wat aan uilbran

ding ly. 

* Ouderdom. Die doei hiermee is om te bepaal watter invloed ouderdom het op 

hoofde hanteringstrategiee met betrekking tor die uilbrandlngsindroom. 

Huistaal. D\e doe! hiennee is om te bcpaal of daar verskille in die hamering-

stnnegiee van vera! Afrikaans-, EngeJs- en Tswanasprekende hoofde bestaan. 

* Jare ervaring as skoolhooL Die doe! van hierdie aspek is om re bepaa! of er

vanng van hoofde 'n invloed her op die hanteringstraregiee war deur hulle toe

gepas word. 

• Kategorie-indeling vo!gens kwalifikasies. Die doe! hiermee is om te bepaal of 

opleiding 'n rol speel in die hanteringstraregiee wat deur hoofde aangewend 

word, 

4.4.2.1.2 Demografie.•c besonderhede 

Die demografiese gegewens (vergelyk Bylae A, Afdeling A) ten opsigte van die 

skool handel oor die tipe skool, dre medium van onderrig, die sosio-ekonomiese 

samestelling van die skool, dJe gebied waarin d\e skoot gelee is en die aanral on

derwyseresse op die personeeL Uit dre demografiese gegewens kan belangrike in

ligting verkry word ten opsigte van die bestuurstrategiee wat hoofde verkies om 

toe te pas as gevolg van spesifieke omstandighede. 

Elke skool word ingedeel in een van die kategoriee wat Jigging betref, naamlik sle-
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delik, semi-stedelik en plattelands. D1e indeling is gemaak op grond van gegewens 

war verkry is in die South African Association of Municipal Employees 

(1995:437-441). 'n Syfer van I lOt 10 kon op grand daarvan toegeken word aan 

elke skoal ten einde die skoal in een van die genoemde kategoriee re plaas. Skole 

war In dorpc gcleC ls wat van 1 rot 6 geklassifiseer is, word as plattelandse skole 

beskoo (dorpe met slegs een hoerskool). Die klassifisering van 7 tot 9 geld vir 

semi-stedellke gebiede (gebiede met 2 of3 hoerskole) rerwyllO 'n stedelike geb1ed 

(met meer as 3 hoerskole) aandui. Hiervolgens kan 11% van die hoerskole in die 

Noordwes-provinsie beskou word as stedelike skote, 10% as semi-stedeUke skole 

en 79% as plattelandse skole. 

4.4.2.1.3 Konslruksie V!Ul die vraelyste aan 1-.oofde 

Die eersre vraelys aan hoofde is kwalitatief van aard. Hoofde word versoek om 

op die volgende twee vrae te reageer, naamlik: 

War verstaan u onder die begrip uitbranding? 

• Hoe hanteer u tans onderwyseresse wat, volgens u, aan uitbranding ly? 

Die tweede vraelys aan hoofde soos as volg gestruktureer (sien Bylae A): 

* 

• 

Afdeling A: Biografiese besonderhede (vergelyk 4.4.2.1 l) en demografiese 

besonderhede (vergelyk 4.4.2.1.2) van toepassing. 

Afdeling B: Dte vrae (items) aan skoolhoofde om die bestuurstrategiee (hante

ringstrategiee) !e bepaal wat tans deur hoofde in skole toegepas word om on

derwyseresse met uitbrandlngsimptome te hameer. 

Die alternatiewe moontlikhede by elke ilem (sien Bylae A) waamit die respondeme 

hu1 keuse kan rnaak, maak voorsiening vir die mate waarin hoofde tans van die 
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gegewe hanteringstrategiee gebruik maak. 

Die tipes hanteringstrategiee waaroor die vrae (items) handel, is die volgende: 

* 

• 

Die ontwikkeling van beter imrapersoonlike vaardighede (vergelyk 3.4.3) deur 

die bevordering van selfinsig, gesondheid, rnotivering en vestiging van trots 

en waardigheid~ 

Die ontwikkeling van beter interpersoonlike vaardighede (vergelyk 3.4.4) deur 

middel van goeie verhoudinge met kollegas, hoof, senior personeel, leerlinge 

en andere; 

Die verbetering van omgewingsfaktore (vergelyk 3.4.5), deur middel van lei· 

ding ten opsigre van tydbenutting, stappe om die skool as fisiese werkplek aan

genamer en aantrekliker te maak, hulpverlening met bu!temuurse program, uit· 

bouing van begrip deur ouers u:n opsigte van die t.aak van onderwyseresse en 

aanwending van gemeenskapshulp; 

• Die bevordering van groepsbelrokkenheid van onderwyseresse deur die vestig· 

ing van ondersteun.ingsgroepe in die skool on-der die Iei-ding van fasiHteerders. 

4.4.2.2 Vraelys aan onderwyseresse 

Die vraelys aan onderwyseresse het vier afdelings. Die persoonlike besonderhede 

vorrn Afdeling A van die vraelys uit, die demografiese besonderhede vom1 Afde

ling B, die "Maslach Burnout Inventory" (MBI) is Afdeling C terwyl die "Pines 

Tedium Measure'~ Afdeling D van die vraelys vorrn. 

Persooniike besonderhede en demografiese inligring is gevra vir sover dit op grond 

van die literatuurstudie moontlik relevant kan wees as bepaleode faktor van uit· 

branding, asook vir die toepasiike imerpretering van die vraelys in die geheel 
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4.4.2.2.1 Biografiese besonderbede 

Afdeling A van die vraelys (Persoonlike besonderhede) handel oor die volgende 

aspekte: 

* Huwelikstaat (Die doe! hiermee is om te bepaai of die ongetroude onderwyse

res en die getroude onderwyseres se belewing van uitbranding van mekaar ver

skil). 

* Ouderdom (Die doe! hiermec is om tc bepaal waHer invioed ouderdom op die 

onderwyseres se ervaring van uitbranding het). 

* GodsdiensLigheid (Die doel hiem1ee is om te bepaal of daar 'n verband bestaan 

die mate van uitbranding wat onderwyseresse ervaar en hul godsdienstigheid). 

• 

* 

Hnistaal (Die doe! hiemlee is om te bepaal of daar verskille in die belewing 

van uitbranding is tussen vera! Afrikaans-, Engels- en Tswanasprekende onder· 

wyseresse). 

Kategorie-indeling, onderwyservaring en lmidige pos (Hierdie aspekte het al

mal re doen met die onderwyseres se posisie in die onderwys en die skool so

dat bepaal kan word of daar enige verband russ en hierdie aspekte en uitbran~ 

d>ng bestaan). 

4.4.2.2.2 Demograliese besonderbede 

Afdeling B van die vraelys (Demograficsc besonderhede) handel oor die volgende 

aspekte: 

• Tipe skooi (Sekonder/Gekombineerd of Komprehensiel). 

* Sosio-ekonomiese samestelling van die skool. 

* Amptelike taalmedrum van die skool. 

* Gebied waarin die skoal gelee is. 
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Utt die demografiese gegewens kan belangrike inJlgting verkry word oor die ver

skHle ten opsigte van die voorkoms van uitbranding by onderwyseresse in byvoor

beeld plattelandse skole teenoor onderwyseresse in sredeHke skulc, of kleincr skole 

reenoor grorer sko!e. 

Elke s.kool is vooraf ingedeel in een van drie kategoriee wat die ligging betref, 

naamlik stedelik, semi-sredelik of plauelands (sien 4.4.2. 1 .2). 

4.4.2.2.3 Die "Maslacb Burnout Inventory" (MBI) 

(a) Rasionaal 

Die bestaande MBI-vraelys is gebruik en is ook in Afrikaans vertaal. 

Die MBI is gebaseer op die konsep dat uitbranding 'n sind room Is en progressief 

oot tyd heen ontwikkel as 'n direkte uitvloeisel van die hetpendc of kliem-georien

rcerde verhouding (Artlmr, 1990:186). Die instrument is 'n 22-item vraelys wat 

saam.gestel is om die komponente van die uitbrandingsindroom tc meet, naamfik 

ernosionele uitputting, depersonahsasie en 'n afname in persoonHke doeltreffend

hcid (vergelyk 2.3.2). Tydens beantwoording van elke item moet respondeme aan

dui hoe dikwels (frekwensic) en hoe intens (imensiteit) hulie ten opsigte van die 

stellings in elke item 'n bepaalde emos1e ervaar. 

(b) Aard 

E!ke komponent van uhbranding word deur 'n afsonderlike subskaal gemeec Dle 

subskaal van emosioncle uitputling {9 items) word gebruik om gevoelens van emo~ 

sionele oorsprong (bv. frustrasle en apatie) in die werksituasie te evalueer (verge

lyk 2.3. l en 2.3.2). Die subskaal van depersonalisasie (5 items) word gebruik ow 
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die professionele praklisyn se ongevoeliglleid en onpersoonlike reaksies teenoor 

klieme (leerlinge, personeel en ouers) in die werksituasie te evalueer (vergelyk 

2 3.2). Die subskaal van afname in persoonllke doeltreffendheid (8 items) word 

gebruik om gevoelens. van bekwarun!Jeid ofbevoegdheid in die werksituasie le evaw 

lueer (vergelyk 2.3.2). E1ke subskaal word in tem1e van die frekwensie (hoe dik· 

we!s die gevoel ervaar word) en die intensiteit (hoe sterk die gevoel is) gemeeL 

Alternatiewe om frekwcnsie te meet, wissel van "nooit" (telling van 0) tot "elke 

dag" (telling van 6). Ailernatiewe om intensiteit te meet wissel van ''ni.e van toe

passing" (telling van 0) rot "baie sterk" (telling van 7) (Du Toil, 1992:42 en 

Heine, 1992: 166). 

(c) Administrasie 

Volgens Maslach en Jackson (1981:2) word 'n hoe graad van uitbranding verteen

woordig deur boe teHings op die subskale van emosioneie uitputting en depersona

lisasie en lae tellings op die subskaal van afname in persoonlike doeltreffendheid. 

In die handleiding vrr d1e MBI (Maslach & Jackson, 198!:5) word genoem dat die 

telling van elke subskaal gekategoriseer kan word om lae, matige of hoe graad van 

uitbrand!ng re verteenwoordig, afhangende van die derde van die normaliewe ver

spreiding waarbinne dit val. Hoe tellings val binne die boonste derde van die 

6punt- en 7-punt-skaal, terwyl lac tellings binne die ondcrste derde daarvan val 

(sien Tabel 4.2). 
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Tabel 4.2: Kategorisering van die MBI·Iellings (Maslach & Jackson, 1981) 

OMVANG VAN uii. •NDING 
i 

l\ffil subskale 
Llli!g Malig Hoog 

Emosionele uitputting (V rae I, 2, 3, 
6, 8, l3, 14, 16, 20) 

Frekwensie $ 17 18.29 ;;;, 30 

lntensiteit $ 25 26. 39 ;, 40 

Depersonalisasie (Vrae 5, 10, ll' 15, 
22) 

:s; 5 6 ' ll ;, 12 
Frekwensie 

$ 6 7 ' 14 ;, 15 
lmensiteit 

Persoonlike doeltre[fendheid (Vrae 4, 
7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) 

;, 40 39. 34 :s; 33 
Frekwensie 

li 
:i!!44 43 - 37 :s; 36 

ln<en<i<ei< 

Maslach en Jackson (l98!:6) beklemtoon dat die subskaal van afname in persoon

like doelrreffendheid onafuankHk van die subska!e van emosionele uitpuuing en de

personaltsasie gesien word. Daam1ee word bedoel dat dle afname in persoon..lik

heid doeltreffendheid n.ie as die teenoorgesteide belading van emosionele uitputting 

en depersonalisasie gesien moet word nie. Met behulp vam die MBI her Brookings 

~- (1985:148) met 'n ondersoek onder dames in die diensberoepe bevind dat 

emosione!e uitputting en depersonaHsasie die kemkomponeme van uitbranding is 

tecnoor afname in persoonHke doeltreffendheid wat nie as belangrik beskou word 

nie, 

Dit blyk dat ander fakrore soos demografiese of tisiese faktore moontlik die uit-
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brandingstellings van die MBI kan be!nvloed. So !let die navorsers Gold en 

Bachelor (1988:553) ondervind dat ouderdom 'n beduidende verband met die afna

me in persoonlike doeltreffendheid toon, volgens die MBI se intensitei!sdtmensie. 

Russel a;;!. (1987:271) !let getnon dat daar 'n beduidende verband bes<aan russen 

ouderdom, geslag en huwelikstatus en die MB!-subskale, terwyl Hoek (1988: !82) 

weer 'n beduidende verband gevind het russen fisiese gebreke (hoofpyne, kroniese 

verkoues, diarree) en uitbranding soos gemeet deur die MBL Demogratlese veran

derlikes soos tipes skolc of geograf,ese gebied het egter 'n meer beduidende jn

vtoed op uitbrandlng as biografiese veranderlikes soos geslag en huweiikstatus 

(Mark !:LiiJ , !990:49). 

(d) Betroubaarheid en Geldlgheid 

Volgens De Wer a;;!. (1981: 131) en Smit (1983: 131) is betroubaarhcid die kon

s!antheid van toetsprestasie van dieselfde indivldu in dieselfde roets by verskillende 

geleenthede. Betroubaarlleid verwys dus na die mate van konsekwentheid enJof 

akkuraatheid waarmee 'n rneeLinstnunenr meet. 

Maslach en Jackson (1981:7) het die betroubaarheid van die MB! vasgesrel deur 

die alpha-koefftsient van Cronbach up steekproefgroottes (n) van n = 1316 vir 

frekwensiereHing van n = 1789 vir intensiteit te bereken. Die betroubaarhelds~ 

koeffisient vir die subskale word in Tabel 4.3 getoon. 

Tabel 4.3: Die Cronbach-alfa-betroubaarheidskoeffislente per subskaal 
(Maslach & Jackson, 1981) 

[ r-·-------S=u=b=sku==~~-===-=-r~--F=r~e-k=w--e-n=si=~=-=~=l~====In=t~~~-.-~~-.e~~~;~_._··---~-

~:o:~~i=:euuing ..... {: .. =f--....:..:~~~:··--·· 
~~,~e-i~n-p~e-rs~o~on_l_ik_e_d_o_e_J_--1----~0,Jl-- J----0.73 

// 4teffendheid . 
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Toets-hertoetsmctode is deur Maslach en Jackson (1981) uitgevoer op graadsruden

te in die sosialc wctenskappe en lerers in die gesondheidsdienste (n = 53). Die 

toets is vir 'n twee<ie keer op dieselfde proefpersone afgeneem mer tussenposes van 

2 tot 4 weke. Die roets-hertoetskorrclasiekoeffisiCnt tussen die telllngs van die 

subskale word in Tabel 4A aangedui. 

Tabcl 4.4: Tocts-hertoetsbetroubaarhcidskoeffisii'nt (Maslach & Jackson, 
1981) 

Subskaal 

0,82 L 0,53 

n rlisasie : 0,60 0,69 

Afn,me persoonlike doe!-

l 
0,80 0,68 

Die betroubaarheidskoeffisiente (sien Tabel 4.3) word as beduidend bokam die 

0,001-vlak beskou war die betroubaarheid van die MBI bevestig. 

Geldigheid verwys na die mate waarin 'n toets meet wat dit veronderstel is om te 

meet Dit beteken dat 'n toets moet meet waarvoor dit bedoel is (De Wet ~a!., 

1981:145; Smit, 1983:45). 

Maslaeh en Jackson (1981:7) sowel as Koeske en Koeske (1989:132) is daarvan 

oonuig dal die MBI 'n geJdige instrument is vir die meting van uitbranding. 

Konstrukgeldigheid, volgens Smlt (l983:46), bepaal of die toets daardie gedragsas

pek meet war dir vemnderstel is om te meet. Haasbroek (1990:96) beskryf hoe 

konstrukge1digheid by die MBI bepaal is: Eerstens is 'n individu se uitbranding

skaalrellings met gedragstellings gekorreleer, war onafuanklik deur 'n persoon ge

doen is wat aan die individu goed bekend is, byvoorbeeld 'n ko!lega, Tweedens 
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is die tellings verge1yk met werkeienskappe wat Wt uitbranding bydra. Derdens 

is die tellings gekorreleer met metings van verskeie aspekte wat hipoteties met uit

branding verband hou. Volgens die kriteria vir konstrukgeldtgheid (Maslach & 

Jackson, 1981:7) bevestig al drie bostaande stelle korrelasies die geldigheid van 

die MBL 

(e) Motiverlng vir gebruik 

Tydens hierdie studie is Afrikaans-, Engels- en Tswana-sprekende skoolhoofde en 

onderwyseresse betrek. Dit kan aanvaar word dat die MBI met sukses oor kulmur

groepe been toegepas kan word. Sarros en Sarros (1990: 148} se navorsing hel gc

toon dat daar 'n konst.ante en beduidende verband russen die toetsteHings van die 

subskale verkry is toe die toetsresultate van die MBI, soos toegepas op Amerikaan

se en Austraiiese onderwysers, vergelyk is. Daar kan dus aanvaar word dat die 

MBI waarskynlik ook in Suid-Afrika suksesvol roegepas kan word. 

Volgens die navorsers Sarros en Sarros (1992:61) is die MBI 'n psigometries go

skikte instrument vir die meet van uitbranding en beroepsverwante stres. 

4.4.2.2.4 nPines Tedium Measure11 

Die Pines-uitbrandingskaal word as Afdel ing D van die vraelys a an onderwyseresse 

ingesluit 

(a} Rasionaal 

Die "Pines Tedium Measure" (Pines-uitbrandingskaal) is deur Pines, Aronson en 

Kafry (1981} vir navorsingsdoeleindes opgestel. 

- 156-



Die doel van die Pmes-uitbrandmgskaal, volgens Strydom (1995:84), is om die ef

fek van uitbranding re meet by mense wat met ander mense Jn 'n hulpverlenende 

hoedanigheid werk en om 'n gekwami"fiseerde aanduiding van die graad van uit~ 

branding te gee. 

Die uitbrandingsindroom verloop in stadia, naamlik emoesiasme, ontnugtering, 

frustrasie en uitputting (vergelyk 2.3.1), In die uiterste vonn bereik die persoon 

'n breekpunt wanneer hy/sy nie meer oor die vermoe beskik om 'n situasle, asook 

die omgewing, te hanteer nie, AI die stadia bevat egter die voJgende drie kornpo

nente, naamhk fisteke, emosionele en kognitiewe uitputting of vermoeidheid (ver~ 

gelyk 2.3.2.1). 

Voortdurende teenwoordigheid van stressors en die aanpassing wat daarmee ge

paard gaan. kan 'n negatiewe effek op onderwyseresse se werkprestasie en diensle~ 

wering he. 

(b) Aard 

Die vraelys besraan ui( 21 items war deur die respondent op 'n 7·-puntskaal beam

woord moet word. Die bestaande vraeiys, soos saa.mges[e! deur Plnes ~1_. 

(1981·203), is gebruik en is ook in Afrikaans vertaal. Die drie subskale van uit

brandlng wat deur die Pines-uitbrandingskaal gemeet word, is: soos volg: 

* Fisiese uitputting; 

Emosionelc uitpuHing; 

Kognhiewe uitpuuing, 
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(c) Administrasle 

Die skaal meet die simptome van uitbranding en die respondent word gcvra om die 

frekwensie van die verskiHende simptome aan te duL A![ematiewe om frekwensie 

te meet, wissel van NOOIT (telling van l) tot AL TYD (telling van 7). Volgens 

Pines >U~. (198!:203) word die male van oitbranding bereken deur midde! van 

'n spesifleke forrnuie. Dle volgeode normatiewe waardes is deur die outeurs vas~ 

gestel vlr dJe interpretasie daarvan: 'n telling van 2 tnt 3 dui op min uitbranding, 

3 lot 4 op matige uitbranding, 4 tot 5 op hewige uitbranding en 5 + op akute cit

branding. 

(d) Betroubaarheid en Geldigheld 

Wat die betroobaarheid en geldigheid van die Pines-uitbrandingskaal betref, die 

volgende: 

* Pines >U!. (1981 :203) het deur middel van die toets-hertoetsmetode 'n goeie 

betroubaarheidskoeffisient vir die sl<aai verkry. 'n KoeffisiCnt van 0,89 vir 'n 

eenmaandinterval, 0,76 vir 'n tweemaandinterval en 0,66 vir 'n viennaandln

terval is verkry. Die skaal se interne konstantheid, soos bereken met die 

Alpha-koeffisicnt, het gewissel russen 0,91 en 0.93. Dit blyk dus dat die skaal 

uor 'n goeie betroubaarheid en geldigheid beskik. 

• Stout en Williams (1983 :284) beskou die Pines-uitbrandingskaal nie as sensitief 

genoeg om die verband tussen uitbranding aa.n die een kant en rolkonflik, rol

oorlading en rolonsekerheid aan die ander kant, in aanmerking te neem nie. 

Die Pines-ultbrandingskaal word egter wel as geskik beskou om 'n diagnose 

te maak van die vlak van uitbranding. 
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(e) Motivering vir gebrulk 

Aangesien hierdic skaal gevoelig is vir die effek van kroniese stres by mense in 

hulpgewende beroepc, word daar van die skaal as meetinstrument gebruik gernaak. 

Die Pines-uitbrandingskaal het goeie psigometriese kwaliteite soos blyk uit die be~ 

!roubaarheid- en geldigheidsindekse soos hierbo bespreek. 

4.5 PROSEDUIU:S 

Tydens hierdie studie is vraelyste in Afrikaans aan Afrikaanse skole en in Engels 

aan Engelsc skole uitgestuur. 'n Loodsondersoek is eers gedoen waarrydens die 

vraelyste aan twee skole gegee is om ingevul t.e: word, naamHk 'n Afrikaanse en 

'n Engelse skooL Die rede waarom 'n loodsondcrsoek uitgevoer is, is om moont~ 

hke probleme (vera! met betrekking tor fonnulering en taal) uit te stryk. 

Die konsepvraelyste, met 'n begeleidende brief waarin die doel van en rnotivering 

vir die studie verduidelik word, Js aan die DiJekteur: Provinsiale OnderwyskoOr

dinering vir goedkeuring voorgele. 

Die anonimiteit van skoolhoofdc en onderwysers word deurgaans gehandhaaf. 

Vir die doe! van hierdie studic is elkc skool besoek om die goe<lkeuring en same

werking van die betrokke skoolhoof te vcrkry, so wei as om die vraelyste af te le

wer en tc bespreek. Nadat die respondente die vrae!yste lngevul het, he! die 

skoolhoof dit ln 'n koeven versetH en teruggepos. 

Briewc JS aan die hoof en personeei van die skole wat deelgeneem het, gestuur om 

hulle te bedank vir hulle samewerking. 

- 159-



4.6 STATISTIESE TEGNIEKE 

Die data, soos uit die ingevulde vraelyste verkry, is ingesleute! op die hoofreke

naar van die Statisdesc Konsultasie-diens van die PU vir CHO. 

Statistiese tegmeke wat gebruik: word is: 

• 

* 

Frekwensieverspreidings ten opsigte van die biografiese en demografiese gege~ 

wens van die skole waaraan die skoolhoofde verbonde Js. 

Frekwensieverspreidings van die strategieC deur skoolhoofde aangewend ten 

opsigte van die identifisering en hamering van onderwyseresse war aan unbran

ding ly. 

* Frekwensieversprejdings van die grade van uitbranding by onderwyseresse soos 

gemeet met die MB! en Pines·uitbrandingskaal. 

• 

4.7 

Alpha-koeffisient van Cronbach om die imerne konsekwemheid van die vrae

lyste te bepaal. 

SAMEVATTING 

In hierdie hoofsruk is die omwerp van die ondersoek en die ondersoekgroep be

trokkc by die navorsing verduideiik. Die meetinstnmwme wat in die ondersoek 

aangewend is, is bespreek, die admjnistratiewe prosedures wat gevolg is en die 

analise van die statistiese data is behandel. 

Vervolgens word die resultate van die empiriese ondersoek bespreek . 
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