
HOOFSTUK 5 

RESULT ATE EN IIESPRFKING 

5.1 INLEIDING 

In hoofsruk 4 is aangewon walter meetinstrumente tydens die empiriese ondersoek 

gebruik is asook watrer pmsedures aangewend is. In hoofstuk 5 word die resultate 

wat met behulp van hierdie tegnieke verkry is, aangedui en bespreek. Met behulp 

van die empidese gegewens gaan die volgende vasgestet word: 

* In watrer mate onderwyseresse aan uitbranding ly. 

* Of onderwyseresse wat verskil in bepaalde biografiese en demografiese veran

derlikes, ook verskil ten opsigte van uitbranding, 

• 

5.2 

Hoe skoolhoofde die onderwyseres wat aan urtbranding ly, hanteer. 

BIOGRAFIESE EN DEMOGRAI"IESE GEGEWENS TEN OPSIGTE 

VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

5.2.1 ln!eidlng 

Afdelings A en B van die vraelys vir onderwyseresse (vergelyk Bylae C) bestaan 

anderskeidelik uh persoonHke gegewens van respondeme en demograflese gege

wens van die skole waara.an die respondeme verbonde is, 

Afdeling A van die vraelys vir hoofde (vergelyk Bylae A) bevat die persoonlike 

en demografies gegewens van die respondente en die skole waaraan hulle verbonde 

iS. Frekwensieverspreidingstabelle ren opsigte van persoonlike en demograt1ese 

gegewens (vergelyk Tabel 5.1) is saamgestel met die doel om 'n beeld te kry van 
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die persoonlike besonderhede van die onderwyseresse en hoofde, asook van die 

skole waaraan die respondente verbonde is. 

5.2.2 Persoonlike en dernografiese gegewens van onderwyseresse 

Tabel5.l gee 'n samevaHing van die resulrate van die response op Vrae Al rot A7 

en Vrae Bl tot B7 (sien Bylae C). 

Ten opsigte Yan die huwelikstaat van die respondente is daar ner tussen gctroudes 

en ongetroudes onderskei. Die enkeic respondente wat aangedui her dat huHe 

geskei of weduwces is, is as ongetroudes ingedeeL Die meerderheid onderwyse

resse, naamlik 70%, her aangedui dat hulle getroud is. 

Die ouderdomsgroepe van die respondente is beperk tot drie groepe. Die meerder

heid respondente, naamlik 77% (325) is 30 jaar en oueL 

Wat ervaring betrefhet die meeste respondente, naamHk 3!% (129) 6-10 jaar erva

ring en het die minsre responde me naamlik 12% (52) meer as 20 jaar ervaring. 
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Tabel 5.1: Biograliese en demograliese gegewens van onderwyseresse 

Veranderlikes r ~~ c •• ~·· 

Huwelikstaat 

Tipe skool 

Gebie<i 
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Die hutsmat van 58% van die respondente is Afrikaans" Alhoewe! daar baie meer 

vraelyste aan onderwyseresse wat Afrika-tale praat! versprei is, was die terugvoe~ 

ring van die betrokke skole baie teleurstellend, Tswana is as huistaal van 27% 

(ll2) van die respondente aangedui. 

Die aantal respondente wat aangedui her dar hulle onderwyseresse op posvlak l is, 

is 90% (378) van die respondente terwyl !0% (43) op posvlak 2 (departemcms

hoofde) is. 

Die soslo~ekonomiese status van die skole waaraan die respondente verbonde is, 

kan in twee groepe saamgevat word, naamlik skole in die kategorie laag/geroiddeld 

met 70% (295) respondenre, en die kategorie bogemiddeld/goed waaronder 30% 

( 126) respondente ressorteer. 

Respondente is aan cen van twce tipes boerskole verbonde, naamlik S3-skole (met 

minder as 630 Ieerders) waar 34% (143) van dre ondcrwyseresse in diens IS en 

S4-skole (met meer as 630 leerders) waar 66% (278) respondente werk. 

Die medium van onderrig in die skole is in drie kategorie~ ingedecl, naamlik Afrl

kaansmediumskole met 34% (146) van die respondente, Engelsmediumskole met 

54% (227) respondente en dubbellparallelmediwnskole met 12% (48) van die on

derwyseresse. 

Die geografiese Hgging van die skole is slegs in twec kategorJee saamgevat, naam·" 

ilk stedelike/semi-stedelike skole en plattelandse skole, aangesien respondente nie 

konsekwent onderskeid getref het russen stedehke en semi-stedelike skoie nie. Die 

aantai respondente wat aangedui het dat hullc ver!J.onde is aan Sledelike of 

semi-stedeHke skoie, is 71% {30!). Dit is jn ooreenstemnting met die verspreiding 

van onderwyseresse in die Noordwesprovinsie (vergelyk Tabel 4,!), 
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Met behulp van die bostaande inligting is dl! duideik dal die gemiddelde onderwy

seres in hierdie navorsing 'n getroude, Afrikaanssprekende dame tussen 30 en 39 

jaar oud is met 6-!0 Jaar onderwyservaring wat op posvlak I aangestel is. Sy is 

verbonde aan 'n S4-skool met Engels as die onderriglaal in 'n stedelike/semi-stede

like gebied waar die sosio-ekonomiese status van die skool as laag tot gemiddeld 

geklassiliseer kan word. 

5.2.3 l'ersoonlike en demografiese gegewens voo boofde 

'n Samevaning van die response op Vrae A I tot All (sien Bylae A) word in Tabel 

5.2 gegee. 
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Tabel 5.2: lliografiese en demografiese gegewcllS van skoolhoofde 

Tipe skoal 
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Slegs lO% (4) van die respondente is dames terwyl 90% (34) mans is. 

Wat die ouderdom van die respondcme betref, val die meeste in die ouderdoms~ 

groep 40-49 jaar, naamlik 55% (21) maar slegs 16% (5) in die groep 30-39. 

Die huistaal van die rcspondente is in drie kategoriee verdee!, naamlik Afrikaans, 

Engels en 'n Afrika-taa!. Afrikaans is deur 58% (22) respondente as huistaal aan

gedui, terwyl 34% (13) sc huistaal 'n Afrika-taal is. 

Ott is opvallend dat die ervaring van die skoolhoofde beperk is. Hoofde wal aan

gedui het dat hulle 5 jaar of minder ervaring het, vonn 66% (25) van die respon

dente. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat bale hoofde met Ianger 

ervaring vrywHlige skeidingspakeae aanvaar en die onderwysberoep verlaat het. 

Skoolhoofde bel aangedoi dat 50% (19) van bulle in die kwalit1kasie-kategorie A-D 

val en 50% (!9) in die kategorie E·G. 

Die meeste respondente in die steekproef, naam!ik 61% (23) is verbonde aan 

S4-skole (met meer as 630 leerders). 

Die meerderheid skoolhoofde, naamlik 55% (2!) het aangedui dat hu!le verbonde 

is aan skole waar die onderrigmediun1 Engels is. 

Wat die sosio-ekonomiese status van die skole betref (wat 'n beoordeling van die 

maatskaplike en finansiele status van die gerneenskappe is waarin die skole geleC 

is), het 81% (3l) van die respondente hu!le skole as laag tot gemiddeld in status 

aangedui, terwyll9% (7) respondeme meen hu!!e skole is bo-gemiddeld of gemeng 

in status~ 
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Die aantai skole wat as stedelike of semi-stedelike skole kwalifiseer, vorm 71% 

(27) van die totaie aantal skole, terwyl 29% (11) planelandse skolc is. Hierdie 

verspreiding stem ooreen met die van ho~rskole in die Noordwesprovinsie (verge

lyk Tabel 4.1). 

Die meerderbeid hoofde, naamlik 82% (31) meeo dar daar onderwyseresse in die 

skool is wat aan uhbranding ly. 

Uit bostaande gegewens word dit duidelik dat die gemidde!de hoof in hicrdre on

dersoek ! n Afrikaanssprekende man is wat tussen 40 en 49 jaar oud is met 5 jaar 

of minder ervaring. Hy is verbonde aan 'n Engelsmedium S4-skoot in 'n stedc

like/semi-stedeHke gebied waar die sosto~ekonomiese status van die skool as laag 

tot gemiddeld geklassifiseer kan word. 

5.3 lNTERPRETASffi VAN DIE RESUL TATE VERKRY MET BEHULP 

VAN Dffi IJITilRANDINGSVRAELYSTE 

Een van die doe!witte van hlerdie studie is om vas te stel in watter mate 

uirbranding by onderwyseresse voorkom (vergelyk L2). Die "Maslach Burnout 

lnvenwry'' en die "Pines Tedium Measure" is as meetinstrumente hlervoor 

aangewend. 

5.3.1 Beskrywende statistiek en betroubaarheidsindekse soos verkry vir die 

skate wat uitbranding meet 

ln Tabel .5.3 word die stand van uitbranding by die groep as geheel uiteengesil, 

wat 'n aanduiding is van die graad van uitbranding wat deur die gemiddelde onder

wyseres ervaar word. Die gemiddelde skaaltelling vir dje groep is vir elke kompo

nent van uitbranding by die MB[ umgereken na 'n gemiddelde totaaltelling vir die 
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groep. Volgens Tabel 4.2, in Hoofstuk 4, kan hierdie gemiddelde uirbrandingstel

lings vir e!ke snbskaal gekalcgoriseer word as laag, matig of hoog. Hiervolgens 

kan die uitbranding van die onderwyseres as matlg gekaregorlseer word vir die 

subskaal ernosionele uirpuuing (frekwensie) en as laag vir emosionele uitputting 

(intensireit). 

Tabel 5.3: ~mlddeldes, standaardafwyklng, omvang van tellings en Crm>· 
bacb-alpba-wrurrdes van die MBI en die Pines-uiibrandlngskaal soos verkry 
by die totale gsoep (n = 421) 

MBI 
Emos. uitpulting F 

I 

Depersonalisasie F 
I 

Afname pers. doelt F 
I 

N ""' Aanr.al korrespondente 
X "" Gemldde!de skaallesing 
q = Sr.andaarda(wyking 
F ""' Frekwens!e (hoe dikwels) 
l = lmensitelt (hoe sterk) 

Gem. 
Totaal~tellicg 

per {sub)-skaal 

2.400 22 
2.757 75 

1.516 8 
1.828 9 

~·--~~~r~-~ q Omvang Cron-
Min.- bacb 
Maks. Alpha 

-· - --~---

L378 0. 6.00 0.888 
!523 0- 7.00 0.889 

1.174 0 6.00 0.668 
1.422 0- 7.00 0.713 

Vir die subskale depersonalisasie (frekwensie en intensiteit) word die gemiddelde 

uttbrandingstelling as matig gekategoriseer, terwyt die uitbranding hoog is vir die 

subskaal afname in persoonlike doeltreffendheid (frekwensie en intensiteit). Die 

rede vir die hoC gemidde!de uitbrandingstellings vir dje subskaal afname in per

soonlike doeltreffendheid, blyk duidelik oil die beanlwoording van die vraelyste, 

naamlik dat baie respondeme die 7-puntskaal verkeerd ge\nterpreteer bet en hul 

antwoorde verskaf het sonder om genoegsaam oor die betekenis van die skaal by 
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die vrac oor die bctrokke kategorte te besin. 

Die gemiddeide totaa!telling van die groep soos gemeei met behuip van die 

Plnes~uitbrandingskaal, toon dat die onderwyseres matige uitbranding ervaar (ver· 

gelyk Pines~-, 1981:203; paragraaf 4.4.2.2.4 en Tabel53). 

Die mterne konsekwemheid (betroubaarheid) van die drie subskale van die MBl 

sowei as dle Pines~uitbrandingskaai, is deur die alphakoeffisient van Cronbach be

paal (vergelyk Tabel 5.3). Un die tabel blyk dit dar die alpha-koeffisienle hoog is 

en die afleiding kan dus gernaak word dar die MBI en die Pines-uirbrandingskaal 

berroubare rneetinstrurneme is vir die populasie waarbirme dit in hicrdie studie ge

bruik is. 

5.3.2 Grade van uitbranding by onderwyseresse soos gemeet met die 1\tBI 

Soos reeds vem1eld in Hoofsruk 4 (vergelyk 4A2.2.3) word die MBI-telhngs in 

ses subskale aangedui. fn Tabel 5.4 word aangooui hoe dikwels en hoe sterk on

derwyseresse die komponente van ulibranding, naamlik emosioneie uitputling, de

personalisasie e11 'n afmu:ne in persoonJike doeltreffendheid ervaar, 
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Tabel 5.4: Frekwensietabel van die grade van uitbranding by onde•·wyseresse 
vir elke subskaal (hoe llikwels die gevoel voorkom en boe sterk die gevoel Is) 
soo.• gemeel met bebulp van die Mill 

~= 

I ;~~~ 
!"""~~ 

122 29 
124 29 . -p;: ,: 
~t4~ 70 17 

. 136 : 32 
J_2_!:5_~: 
. ' 

I i~ 
!00 

26 
30 
44 t21 1(){)" 

93 22 
143 34 
185 . 44 

"" ··~ 

421 100 

69 16 
ll7 28 
235 56 

->" 

421 !00 

r---s:Jr-~3-
120 28 . 
248 ' _29~ 

Ui< Tabel 5 A blyk dit dar 'n relatief hoe persentasie onderwyseresse, naamlik 

29%, 'n hoe mate van uitbranding op die emosionele UJtputting-subskaal (hoe dik

wels) ervaar. 'n Kleiner persentasie onderwyseresse, naamlik 17%, ervaar hoe 

uitbranding op die emosionele uirputring-subskaal {hoe sterk). Dit is 'n aanduiding 
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dat 'n hoe graad van emosioneie uirputting dikwels beleef word, maar dar die ge

voel minder intens ervaar word. As daar gekyk word na die aantal onderwyseres

se met 'n matige tot hoe graad van uitbranding op beJde die emosioneie uirput

ling-subskale van "hoe dikwels" en "hoe sterk", kom die gesamentlike persentasies 

te staan op 58% en 49% onderskeidelik. 

Daar is relatief baie onderwyseresse met 'n hoe graad van uitbranding op die de~ 

personalisasie-subskaal, naamlik 26% (hoe dikwels) en 22% (hoe sterk) onderskei

delik. Die aantal onderwyseresse met 'n matige tot hoe graad van uitbranding vir 

die subskaal emosionele uiqmtting (hoe dikwels) is 56%, terwyl daar ook 56% van 

die respondente is wat 'n matige tot hoe graad van uitbranding ervaar op die de~ 

pcrsonalisasiesubskaal (hoe sterk). 

Die respondente met 'n hoe afuame in persoonlike doeltreffendheid, soos gemeet 

op die subskale "hoe dikwels" en "hoe sterk", verteenwoordig slegs !6% en 13% 

onderskeideHk, maar 44% en 41% van die respond:ente ervaar 'n matige tot hoe 

graad van afname in persoonJike doeltreffendheid op die subskale ''hoe dik\vels" 

en "hoe sterk" onderskeide!!Jc 

Die groot aantal onderwyseresse wat aan emoswnele uirputting ly, gee rede wr 

korrm1er. Dir stem egter ooreen met bevindings van Lelter (199!) wat aantoon dat 

emosionele uirputting die gevoeligste is vir stressors in die onderwyseres se werk

omgewing (vergelyk 2,3.6 en 2.7.21). Die komponem van uitbranding wat naas 

emosionele uirputting 'n nadelige uitwerking op baie respondente het, is depersona~ 

lisasic. Emosloneie uitpuuing het 'n positiewe impak op depersonalisasie (werk 

dit in die hand) en 'n neganewe impak op persoonlike doeltreffendheid (vergelyk 

2.3.6 en Figuur 2.4). 
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5.3.3 Grade van uitbranding by onderwyse:resse soos gemeet met die 

l'ines-uitbrandingskaal 

Die Pines Tedium Measure meet dle mate van uitbranding wat volgens vier norma~ 

hewe karegorieC geYnterpreteer kan word, en wat strek van "min uitbranding" tot 

"akute uitbranding" (verge!yk 4.4L2.4). In Tabel 5.5 word die frekwensie van 

ultbranding, soos gemeet by onderwyseresse, getoon. 

Tabel 5.5: Frekwensletabel van die grade van ultbranding by onderwyseresse 
soos gemeet met behulp van die Pines Tedium Measure 

Grade \'aU f % I 
Akuut 12 3 

Hewig 62 15 

Matig 171 40 

Min 176 
. 42 

Tmaal 421 100 

Volgens die tabei ly 18% van die respondente aan hewige en akure uitbrand}ng, 

wat ooreenstem met onderwyseresse wat 'n hoe graad van uftbrandlog ervaar soos 

gemeet met die MBI (vergelyk Tabel 5.4). Volgens die Pines-uitbrandingskaally 

'n kommerwekkende 58% (245) respondente aan uitbranding wat strek van matig 

tot akum, soos blyk mt Tabel 5 .5. 
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5.4 DIE VERBAND TUSSEN DIE RESPONSE OP UITBRANDINGS

VRAEL YSTE ,~<;N BIOGRAFIESE EN DEMOGRAFIESE F AKTORE 

5.4.1 Elfekgroottes 

Die Frekwensieverspreidingstabei!e 5.1 en 5.2 ten opsigte van persoon.l.ike en de

mografiese gegewens is saamgestel met die doe! om afleldings en gevolgrrekkings 

te maak uit kruiskorrelasies russen persoonlike en demograt1ese besonderhede en 

die voorkoms van uitbranding by onderwyseresse. 'n Eenrigting varlansie~analise 

ocr al die groepedngs van die blografiese en demografiese venmderlikes is ge~ 

doen. Die effekgroones (f) uit die variansieverhouding (f) is bereken met behulp 

van die voJgende formule: 

r = fir-OF 
J N-.:k-1 

waar k =die aantal groepe in die vraelys en N =die aantal respondente (vergelyk 

Tabel 5.6). 

Riglynwaardes vir effekgrooltes (f), volgens Cohen (1977:284-288, is soos volg: 

0,1 : Klein effek 

0,25: Medium effek 

0.4 : Groot effek 

Net gevalle met effekgroottes van medium tot groot, soos in Tabel 5.6 aangedui, 

is verder ondersoek. 
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Tabel 5.6: Effekgroottes (f) by die bepaling van die verband lussen uilbran
ding by onderwysercsse en die groeperlng van biograficse en demografiese fak
iore soos bereken uit die variansieve.rhoudlng (waar daar mcer as 2 kategoriee 
per biografiese en demografiese groeperings was) 

f-waardcs vir versk!llende groeperings 
Skaal/Subskaal 

Ouderdom 1 Ervaring ' Huistaal Medium van 
onderrig 

- -··----~~ 

MBl: 
Emos. Uitputting F OJI 0.21 • 0.31 • 0.32 * 

I 0.14 0.26 * 0.36 •• 0.36 ** 
Depersonalisasie F 0.05 O.ll 0.12 0.09 

l 0.03 0.14 0.12 0.!0 

Afname in pers. F 

t!!~;H~-Lt~;-t}~;--doeltreffendheid I ,-- . 

~_es 

f -= Effekgrootte deur middei van variansic-analise 
Effek van f: * = Medium effek 

** = Groot effek 
F = Frekwensie (hoe dikwels die gevoel ervaar word) 
l = lntensiteit (hoe S!erk die gevoel ervaar word) 

Paarsgev.'Yse verskiUe tussen die groepgemlddeldes is vervolgens bereken om 

d-waardes (effekgroottes) te bepaal. Slegs die gevalle met effekgroones 

(d-waardes) van medium tot groot word gerapponeer (vergelyk Tabel5.7). 
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Tabel5.7: Die verskilln uitbranding tussen persone in verskillende biogralie· 
se en demografiese domeine, sons blyk uit die cffekgroottes (d) 

Ervaring 
(3·5 

MBI: 
Emosione1e uitp 

-----~-

1ming 

~ ·~ 

F d 
I 

~· 

F 0.64 

'l:n ~ui~· o:: 
I 0 78 

MBli 
Huistaal Emostonele uitp 
(Afrikaans vs. Tswana) 

I . I o.s9 Pines 

Medium van oncterrig 
(Afrikaans vs. Engels 

MBl: 
6mosionele uitp 

.. 

uuing F 
I 

I 

d = Versklile tussen groepgemiddeldes se effekgrootte 
F = Frekwensie (hoe dikwels die gevoel ervaar word). 
I = lnteositeit (hoe sterk die gevoel ervaar word). 

. 

0,69 
0,78 

-----~--

Effek 
van d 

Medi um 
Groot 
f---

Medr urn 
Groot 

Medi urn 

Meditu n 
Groot 

Die riglynwaardes vir effekgroottes (d), vo!gens Cohen (1977:24~27), is soos volg: 

0,2: Klein effek 

0.5: Medium effek 

0.8: Groot effek 

Na aanleiding van bevindings soos aangeaui in Tabel5.7 gaan vervolgens (verge· 

lyk 5.4,2) slegs die verskille wat daar bestaan ten opsigte van uitbranding wat er

vaar word by die volgende gevalle bespreek word: 
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* Onderwyseresse in die groepe met onderskeidelik 3-5 jaar en 16-20 jaar erva

ring. 

* Onderwyseressc in die groepe met onderskeidelik Afrikaans en Tswana as huis

taal. 

* Onderwyseresse in die groepe waar die mediurn van onderrig onderskeidehk 

Afrikaans en Engels is. 

* Onderwyseresse in die groepe van gebiede waar die skool geleC is, naarnlik 

sredelikelsemi-stedelike en plattelandse skole onderskeidelik. 

Kruistabulering (rweerigting-frekwensietabelle) is slegs vir die gevalle, sons hierbo 

vermeld, saamgestel. 

Die Phi-koeffisiente (w) is bereken as effekgrooues om die verband te bepaal 

russen die grade van uitbranding en die persone in verskiliendc biografiese en 

demografiese domeine. Die riglyne vir die effekgroottes (w), volgens Cohen 

(1977:224), is soos volg: 

0.1: Klein effek 

0.3: Medium effek 

0.5: Groor effek 

Die berekende w-waardes van roepassing is in Tabelle 5.8 tot 5.11 aangedui. 

Normatiewe waardes (afsnypunte) vir die grade van uitbranding soos gemeet rner 

behulp van die MBI (vergelyk Tabel 4.2) en die Pines-uitbrandingskaal (vergelyk 

4.4.2.2.4) is gebmik. 

Met behulp van die Phi-ko~fflsiente (w), soos ge·mtegreerd aangedui in Tabelle 5.8 

tot 5.11, kan die afleiding gemaak word dar daar 'n beduidende verband (me

dlum-effek) besraan mssen die uitbrandi11gste11ings en die veranderllkes ervaring, 

huist.aal, mediurn van onderrig en gebied waar die skool geleC is, Die aard van 
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die verbande word vervolgens mer behulp van kruJs-tabukrings (tweerlgting-fre~ 

kwensietabelle) toegelig (vergelyk Tahelle 5.8 tot 5.11). 

5.4.2 Dle verband tussen die uitbrandingstellings en die biografiese gege

wens: kwantitatiewe resultate 

Tabel5.8 roan die uitbrandingstellings van ondenvyseresse in die twee karegmiee 

ervaring, naamlik 3 · 5 jaar en 16 · 20 jaar. 

Tabel5.8: Uiibranding by onderwyseresse in die ervaringskategoriee 3~5 jaar 
en 16-20 jaar soos gemeet met bebulp van die MBI 

w = Phi-koHfisiCnt as effekgrootte vir die bepaHng van die verband tussen die 

grade van uitbranding en die persone in die verskiHende biografiese en demogra

fiese domeine. 

Die Plli-koeffisieme (w) as effekgroottes in Tabel 5.8, dui aan dat daar medium 

cffckte bestaan met betrckking tOt die aanta! onderwyseresse in die groepe met 3-5 

jaar en !6,20 jaar ervaring en die grade van emosionele uitputting wat hulle op 
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beide die frekwensie- en imensiteit-subskale, soos gemeet met die MBI, beleef. 

U!t die tabel blyk dit dar daar op die subskaal emosionelc uitputting (frekwensie) 

van die MBI, 19% onderwyseresse met ervaring van 3-5 jaar en 42% onderwyse

resse met ervaring van 16-20 jaar is wat uitbranding op 'n hoe graad ervaar. 

Dieselfde tendens word ook aangetref op die subskaal van emosionele ui!putling 

(intensiteit) waar 10% onderwyseresse met ervaring van 3-5 jaar en 29% onderwy

seresse met ervaring van 16-20 jaar uitbranding in 'n hoe graad ervaar, Verder 

beleef 26% van die onderwyseresse in die ervaringsgroep 3-5 jaar en 38% in die 

ervaringsgroep 16~20 jaar 'n matige graad van uithranding. Dir is dus duidelik dat 

daar 'n baie groter persentasie onderwyseresse in die ervaringsgrocp J6,20 jaar is 

wat 'n hoC graad van uitbranding ervaar as in die ervarjngsgroep 3-5 jaar. 

'n Verklartng vir bogenoemde resultate 1e moonllik opgesluit in die feit dat die 

verantwoordelikbede van 'n getroude onderwyseres (met J6 - 20 jaar ervaring) 

teenoor haar gesin en kinders 'n rneer veeleisende drag vir haar is om gelyktydig 

met haar skoolverphgtinge te dra, as wat die geval met jongcr kollegas is. 'n Ver

dere rede is dat ondenvyseresse met 16- 20 jaar ondervinding 'n stadium in hulle 

loopbane bereik: het waarin min dinge in die skool nog as nuut en opwindend he

Jeef word, terv.,ryl ondenvyseresse in die ervaringskategorie van 3 -5 jaar nog en

rocsiasties en betrokke is. Bogenoemde resuhare stem ooreen met navorsing ge

doen deur Huberman (!993) wat aanroon dat doc uitbrandingsindroom algemeen 

by onderv1yseresse wat sow at halfpad deur hulle loop bane is (vergelyk 2,92) voor

kom. 

ln Tabel 5.9 word die uitbrandingstellings van die twee grocpe rcspondcnte met 
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verskiHende huistaie, naamlik Afrikaans en Tswana, vergelyk. 

Tabel 5.9: Uitbnmding by onderwyseresse met onderskeldellk Afrikaans en 
Tswana as hulstaal soos gemeet met bebulp van die MBl en die Pines-uitbran
dingskaal 

% 

I 
Skaal/ Grade van lifekw, tcllings 

Subs.kaal·-·-·-. .. uitbnmding ·Afr.·· I.Ts_w .. an--a~.~~Afr. I T;~.;;. 
:~s uitp. 1· ~~~~ ~~ ~f ·~~ -T-}j 

1 ~rek~.~7 . Laag I 78 67 .• 1300~-~ 1
o
00
o .... 

(medium effek) Totaal . 244 112 

~!~,, uitp-. ---tjl'-~-~-~f-g ~ 2~ r-~-~ -~r-x-
(imens.) Laag I ~ 79 ' 40 71 

· w = 0 ·29 Tota;;---G.W- 112 - ---

/ :~:::= effek)- J' AlruUI .... t -7- ··;:--+8 . 120300 I 1:7 .... 

w = 0.22 Hewig 49 ; I ~ 
(medium effek) Matig 103 39 42 I 35 

~···~ 2: ~~~~J ~~o r1~--
Die Phi·koeffisiente (w) as effekgroottes dui medium effekte aan met betrekking 

rot die aantal onderwyseresse in die groepe met onderskeidelik Afrikaans en Tswa

na as huisraa! en die grade van uitbranding wat hulle ervaar, soos aangedui in Ta

bel 5.9. 

ln Tabel 5.9 kan gesien word dat 36% onderwyseresse met Afrikaans as huistaal 

en 17% onderwyseresse met Tswana as huistaal 'n hoe graad van uitbranding erw 

vaar op die subskaal emosionele uitputting (frekwensie) van die MBL Ook by on

derwyseresse wat mauge uitbranding ervaar, is die verskil groot, naamlik 32% 
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Afrikaanssprekendes reenoor 23% Tswanasprekendes, 

Op die subskaal emosionele uitputting (intensiteit) van die MBI ervaar 22% onder

wyseresse met Afrikaans as huistaal 'n hoe graad van uitbranding teenoor slegs 7% 

dames met Tswana as huistaaL Vir dieselfde subskaal ervaar 38% Afrikaansspre

kende onderwyseresse 'n matige graad van uitbranding teenoor 22% Tswanatalige 

onderwyseressc. 

Op die Pines-uitbrandingskaal (volgens Tabel5,9) ervaar 23% onderwyseresse met 

Afrikaans as huistaal en 9% onderwyseresse met Tswana as huistaal 'n hewige tm 

akute graad van uitbranding, 

Voordat die redes vir bostaande resultate bespreek word, word die voorkoms van 

uitbranding by onderwyseresse in skole met Afrikaans as onderrigtaal eers verge~ 

lyk met skole waar Engels die taal van onderrig is (vergelyk Tabel 5.10), 
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Tabel 5.10: Uitbnwding by onderwyseresse in skole met onderskeidellk Afti· 
kaans en Engels as onderrigtaal soos gemeet mel behulp van die MBI en die 
Pines-ultbrandingskaal 

Die Phi-koeffisiente (w) as effekgrooues dui aan dat daar medium effekte bestaan 

met betrekking tot die aanta1 onderwyseresse in die groepe met onderskeidelik 

Afrikaans en Engels as onderrjgtaal en die grade van uirbranding wat huile ervaar, 

soos aangcdui in Tabel5.!0. 

Uit Tabel 5.10 blyk dit dat 4l% onderwyseresse in Afrikaansmediumskole en 21% 

onderwyseresse ln Enge!smediumskole 'n hoe graad van uilbrandlng op die sub

skoal emosionele uilpu!ting (frekwenS~e) van die MB! beleef. Verdcr ervaar 35% 

onderwyseresse in Afrikaansmediumskole en 25% m Engelsmediumskole 'n matige 

graad van uitbranding. Op die sobskaal emosionele uitputting (intensite<l) beleef 
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25% dames by A frikaansmediumskole en !! % onderwyseresse by Engelsmediwn

skole 'n hoe graad van uitbranding, terwyl 44% onderv.yseresse by Afrikaansme

diumskole en 25% by Engelsmediwnskole 'n matige graad van uitbranding ervaar. 

Volgens die Pines-uitbrandingskaal (vergelyk Tabel 5. 10) beleef 23% onderwyse

resse by Afrikaansmediwnskole en 13% onderwyseresse by Engelsmediumskole 

'n hewige tot akute graad van uitbranding, 

Bogenoemde resuttare toon dus duidelik dat Afrikaanstalige onderwyseresse en on~ 

derwyseresse by Afrikaansmediwnskole baie meer uitbranding beleef as Tswana

sprekende onderwyseresse en onderwyseresse by Engelsmediumskole. 

5.4.3 Dle verband tussen die uitbranding,stellings en die biograflese gege

wens: kwalitatlewe resultale 

Moonthke redes vir hoer uHbranding wat ervaar word deur Afrikaanstahge onder., 

wyseresse by Afrikaansmediurn skole in vergclyking met Tswanatalige onderwyse

resse en dames by Engelsmedmmskole, is verkry uit kommentaar deur onderwyse

rcsse en hoofde op die vraelyste dear lmlle ingevul (sien Bylaes A en C). Die be

trokke respondente bet die volgende redes voorgehou: 

• Die meerderheid Afrikaansmedmmskole was vroeer Model C-skole en die ver

anderinge in die Suid-Afrikaanse onderwyssrelsel seden 1994 bet hierdie skole 

intens geraak. Afrikaanse dames by Afrikaansmediurnskole beleef die uuwe 

onderwysbedeling traumaties, onder andere as gevolg van dubbelmedium- en 

parallelrnediumonderrig wat by baie skole ingestel is, regstelling van perso

neelgetalle by skole, groter opvoeder:leerlingverhouding, groter klasgroepe en 

onsekerheid, Hierdie onderwyseresse beweer dat huHe werksoorlading ervaar 

(vergelyk 2.7.3) as gevolg van regstel!ing in die onderwys en gevolglike rela-
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tief groot personeelverlies by baie skoie wat voorheen 'n gunstiger personeel

voorsiening gehad her as baie Engelsrnediwnskole (sogenaamde swart skole). 

Tswanasprekende onderVvyseresse beleef nie die oorgang as so traumaties nie, 

onder andere as gevolg van die feit da! bulle nie 'n nuwe onderriglaal hoef in 

te voer nie, die klasgroepe vroeer altyd groot was en die veranderings as ver

bererings beleef word. 

• Ouers van baie Afrikaansrnediwnskole (voorheen Model C-skole) stel steeds 

die,')elfdc eise aan ondet\\<')'spersoneel as in die vertede, ten spyte van 'n kieiner 

personeelvoorsiening aan skoie. Hierdie ouerdruk wek stres by ondernyseres

se en werk uilbranding in die hand. By Afrikaansmediumskoie word oor die 

algemeen bale hoer skoolgelct deur die ouers betaal as by swan skole. war ver· 

der daartoe bydra dat hoer verwagtings ten opsigte van dienslewering deur on· 

derwyseresse gestel word as by swart skole. Tswanasprekende onderwyseresse 

ervaar dus minder ouerdruk vanuit die swart gemeenskappe as gevolg van die 

feil dat swan ouers nog nie vo!doende ingelig is oor hulle regie as ouers nie. 

* 

* 

* 

Afrikaanse ouers van Afnkaansmediumsko!e is goed rngelig en bevraagteken 

dikwels beslissings deur onderwyspersoneel, Dit werk meer stres en uitbranw 

ding by Afdkaanse onderwyseresse in die hand as by Tswanasprekende onder

wyseresse waar dJe ouers oor die algemec:n nie skoolbeshssings bevraagleken 

nie en dit as vanselfsprekend aanvaar. 

Afrikaansmediumskole kompe[eer tot 'n groot mate met mekaar om voonbe~ 

staan, om die skool te adverteer, Jeerders te werf en opvoeders te behou. Dit 

veroorsaak stres by die personeel en-werk uitbranding in die hand. Tswana· 

sprekende onderwyseresse beleef hierdie tipe kompetisie tussen skole tor 'n 

baie kleiner mate omdat daar 'n groot behoefte aan meer skole in die swart ge* 

meenskappe bestaan. 

Afrikaanssprekende onderwyseresse ervaar emosionele druk en stres as gevolg 

van hoe verwagtings wat huHe aan hulleself s.tel Dm te presteer, bevordering 

te kry en deel te neem aan besluitnemingsprosesse. HuHe is meesal doelwi[ge-
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drewe en verkies om binne sekere vaste dtssiphnere beleidsgrense op te tree. 

Die lradisioneel Afrikaanssprekende vrou het 'n Streng Christelike opvoediog 

gehad wat dikwels rigiede besluite tussen reg of verkeerd van haar eis. Haar 

agtergrond dra dikwels daartoe by dat sy nie maklik revrede gestel word nie 

en stres as gevolg daarvan ervaar. In die Tswaoa~kultuur, aan die ander kant, 

word in bierdie opsig nie veel van die vrou verwag nie. Sy is minder van ri

giede reels en besluimeming afbanklik as haar Afrikaanse kollega, en 'n gebrek 

aan Streng voorskrywende dissipllne in die skooi word makliker deur haar aan

vaar, Minder eise word gevolglik aan haar gestel en sy ervaar dus minder 

S[res. Die man se besluitnemingsmag word geredeHk aanvaar en sy js met 

minder tevrede as haar Afrikaanssprekende kollega. 

* Geiroude Afrikaanssprekende onderwyseresse is van mening dat die dubbelrol 

wat huUe vervul, naamlik die van ondenvyseres en huisvrou of moeder, baie 

veeleisend is en 'n belangrike oorsaak1ike faktor vir uilbranding by bulle is. 

Hulle opvoedingshouding om 'n hoe standaard van onderrigresultate daar te 

stet en agtergeblewe leerlinge in multi-kulrurele skole op te hef, dra by tot uit

branding. Die konnik wat hulle beleef in hulle strewe na rolvervulling in bel

de die huis en skool, raak djkweis 'n bose kringloop met uitbranding as resul~ 

taaL Die Tswanakultuur ls meer kollekliwisties van aard. Volgens Gresse 

(1970:60) is kollektiwisme die bestaanshouding van die mens wat onveilig voel 

en dan vastigheid sock in die groep. Dit dra daartoe by dat die Tswanaspre

kende onderwyseres haar dubbe!rol dikwets as rninder veeleisend beleef omdat 

daar 'n groter verdeHng van verantwoordehkhede en beter onder1inge onder~ 

steuning in die familie-opset bestaan as by Afrikaanssprekendes. 

* Heelwat A frikaanssprekende onderwyseresse meen dat hoofde se tradisionele 

outokratiese bestuurstyl uitbranding by bulle in die hand werk, Die meer de

mokratiese bestuurstyl van swart skoolhoofde is minder stresverwekkend by 

Tswanasprekende onderwyseresse, wat dus minder uitbranding tot gevoig het. 

Afrikaansmediumsko!e beskik oor die algcmeen oor beter sportfasihteite as 
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skole waar Tswanasprekende onderwyseresse in diens is. Dit bring mee dar 

Afrlkaanse onderwyseresse baie meer betrokke is by buitemuurse akriwiteite 

van leerlinge as !mile Tswana-lwllegas en dat die onderwyseresse by Afri

kaansmediunskole dus groter werksdruk ervaar. Leerlinge in die tradisionele 

swart gemeenskappe is baie minder betrokke by buitemuurse aktiwiteite as ge

volg van beperkle fasiliteite en oak ander redes. 

Die skooldag van Afrikaansmediumskole laat min vrye tyd vir onderwyseresse 

om voorbereidings- of nasienwerk tedoen. Die skoolkurrikulum word vol~edig 

in die skoolrooster geimplementecr (verpligte eksamen- en nle-eksamenvakke), 

In baie skole in swart woongebiede word nle voorsiening gemaak vir nie-eksa

menvakke in die skoolrooster nie. Dit het tot gevolg dat Tswanasprekende on

derwyseresse meer vrye tyd het en geleentheid kry om te kan "afreageer", 

Holle ervaar gevolg!ik minder tyddruk, war hulle dan ook in 'n male teen nit

branding beskerm. 

• Onderwyseresse be!eeftans groat rolkonflik en ro!onsekerheid in Afrikaansme

diumskole (vergelyk 2,7J en 2.7,2). 

* Onsekerhede oor die loekoms van die onderwys in Suid-Afrika en Afrikaans

medituTlskole, die nuwe Suid~Afrikaanse Skolewet en beperkte begrotings vir 

die onderwys dra ongelukkig by tot 'n negatlewe gesindheid onder ralle onder

wyseresse in Afrikaansmedlumskole, wat weer uitbrandtng in die hand wcrk, 

5.4.4 Die verband lassen die uilbrandingslellings en demografiese gegewens 

Tabel 5.U toon die verband lussen uitbranding by onderwyseresse en dre gebred 

waar die skool gelee is. 
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Tabel5.U: Uitbranding by onderwyseresse in skole wat onderskeidelik in ste· 
delikelseml-stedelike en plattelandse gebiede gelee is soos gemeet met behulp 
van die Mill 

Skaall Grade van I Frekw. tellings I % 
··---~--~-

Subskaal uitlmmding 

I 
Platte· Stedelik I Platte- ' Stedelik [ 

I land Semi-ste land I Seml-ste 

, . ., • Hong 
i 

17 105 l 

"!J Emos uitp. I Matig 30 94 25 31 
(frekw.) Laag 72 103 64 34 

I 
w = 0.26 I Totaal L 

~ 

,[ (medium effek) ... 
119 302 100 JOO 

~ 

Volgens die Phi-koeffisiem (w) as effekgrootte, soos aangedui in Tabel 5. I l, be· 

staan daar 'n medium effek met betrekking tot die aantal ooderwyseresse in die 

ptauelandse en stedeEk/semi-stedelike skole onderskeidelik, en die grade van uic

branding wat hulle ervaar. 

Volgcns Tahel5. I l toon 35% onderwyseresse van stedelike en serni-stedelike sko

le en 14% onderwyseresse van plattelandse skole 'n hoe graad van uitbrandlng op 

die subskaal emosionele uitputting (frekwensie) van die MilL Die label lOon oak 

aan dat 31% van die onderwyseresse van stedelike en semi-stedelike skole 'n rna~ 

tige graad van uttbranding ervaar teenoor 25% onderwyseresse in plaltelandse sko

le. Die rede vir hierdie verskynsel is dat leerlinge van stedelike en semi-stedelike 

gebiede meer geneig is tm wangedrag, war 'n belangrike bydraer tot uitbranding 

by onderwyseresse is. Dil word bevestig deur navorsing soos gedoen deur Ander

son en Iwanicki (1984), Gold (1985a) en Farber (1991) (vergelyk 2,9,1). 

5.4.5 Gevolgtrekking 

Die kruistabolerings en die Phi-koeffisiente (effekgroottes van Cohen) wys op 'n 
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beduidende verband russen die volgende subskale van die MBI, die Pines-uitbran

dingskaal en sekere biografiese en demografiese veranderiikes: 

* 
• 
• 

Emosionele uitpuUing en ervaring van onderwyseresse (vergelyk Tabel 5.8). 

Emosionele uitputting en huistaal van onderwyseresse (vergelyk Tabel 5.9) . 

Uitbranding en huistaal van onderwyseresse (vergelyk Tabel 5.9), 

• Emosionele uitputting en die onderrigmedium van die skool (vergelyk Tabel 

5. 10), 

• 
* 

Uitbranding en die onderrigmedium van die skool (vergelyk Tabel 5.10) . 

Emosionele uitpulling en die gebied waar die skool gelee is ( vergelyk Tabcl 

5.11). 

Bogenoemde beklcmtoon die teit dat bestuurstraregiee deur skoollJOofde roegepas 

moet word wat onder andere spesifiek voorsienlng rnoet maak vir die hanrering 

van onderwyseresse In die ervaringskaregorie 16~20 jaar. die met Afrikaans as 

huistaal, onderwyseresse In skole met Afrikaans as onderrigtaal en ondenvyseresse 

in stedelike en semi-s\edelike skole. 

5.5 HANTERINGSTRAU:GIEe DEUR SKOOLHOOFDE 

5.5,1 lnleiding 

Afdeling B van die vraelys vir skoollloofde (vergelyk Bylae A) bestaan uit 40 

moontlike bestuurslrategiee wat deur skoolhoofoe toegepas kan word by die hame~ 

ring van onderwyseresse wat aan uitbranding ly. Die dod van die vraelys is om 

in!igting van die respondeme te verkry ten opsig1:e van hanteringsmetodes wal toe~ 

gepas word. FrekwensietabeHe is saamgeste! met die doel om die rangorde van 

die response 1 volgens die gemiddelde keuse deur die respondente uitgeoefen, aan 

te toon. Die boonste tien hanteringsrrategiee, soos deur hoofde bepaal, word dan 
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bespreek aan die hand van die literatuur, opmerkings gemaak deur hoofde in die 

vraelys en opmerkings gemaak deur onderwyseresse. 

5.5.2 Bespreking van bestuurslrateglee 

Dre rangorde van die besruurmategiee, soos verkry uit die gemiddelde skaaltel

lings van die respondente, word in Tabcl 5.12 getoon. 

Tabel 5.12: Rangorde van bestuurslralegiee soos toegepas deur hoofde vol· 
gens gemiddelde respons (keuse) 

,I Rang, I Vraag lvraag X 

orde no, 

1 Stappe om beter verhoudings te bevorder. 8 3.605 
2 Hoof tree op as professionele rolrnodel. 10 3.473 
3 Maak onderwyseres bewus van haar groot ver~ 

antwoordelikheid. 25 3.368 
4 Gee Ieiding !.o.v. konflikhantering 9 3.342 
4 Maak haar betrokke by besluitneming. 15 3.342 
6 Versterk haar trots en waardigheid. 4 3 .. 236 
7 Help om probieemsituasies te hanteer. 17 3.105 
7 Konsekwente stelsel van werkserkenn1ng, 28 3.105 
9 Leiding t.o.v. werksbeplanning. 33 3 .. 078 

10 Bevorder haar rnotiewe as onderwyseres. 7 3.052 
11 Verbeter skool se fasi1iteite. 18 2.973 
I I Persoonlike belangsreiling in haar huislike om-

standighede .. 32 2.973 
l3 Help haar om anders te dink oor sake. 6 2.921 
!4 Leiding om gesondheid in srand te hou. 2 2.894 
14 Maak haar bewus van faktore waaraan sy nie 

kan verander nie. 3 2.894 
14 Ondersteuning om reaHstiese verwagtings te 

i 
s<el. 24 2.894 

17 • Pas beleid, prosedurcs en programme aan. 36 2 .. 842 
18 ! Verberer werkvaardighede d.m.v. indiensoplei~ 

i 
• ding. 1 37 2 .. 815 .. 

18 Meer onderwyshulpmidde1s tot beskikking .. 38 2 .. 815 
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Tabel 5 12 vervolg 

Rang- Vraag Vrasg x 
or de no. 

20 Bevorder haar sin vir hwnor. 29 2.789 

21 Verskaf geestelike Ieiding. 5 2.763 
21 Leiding t. o. v. cyd benutti ng. l3 2.763 
23 Hulp om nuwe prioriteite in werk te stel. 1 2.736 
24 Nuwe uitdagings d .m.v. verandering in plig-

staat. 16 2.710 
24 Beperk haar werkslading. 34 2.710 
26 Verbeter haar kommunikasievaardighede. 30 2.631 
27 Hulp om nuwe uitdagings in loopbaan te identi-

fiseer. 22 2.605 
27 Ondersteuning om eie tekortkominge te identifi-

seer. 27 2.605 
29 Beperk haar buitemuurse aktiwiteite. 19 2.473 
29 Beklemtoon religieuse waardes. 26 2.473 
29 Gee haar meer verantwoordelikhede. 35 2.473 
29 Verwyder faktore in skool wat las gee. 39 2.473 
33 Bevorder aktiwiteite van spanbougroepe. 31 2.394 
34 Irusieer sosiale ondersteuning deur kollegas en 

gesin. 12 2 .315 
35 Help haar om effektief te ontspan. 23 2.210 
36 Vestig ondersteuningsgroepe onder Ieiding van 

fasiliteerders . 11 2.157 
37 lmplementeer vrywillige hulp uit die gemeen-

skap. 14 1.894 
38 Verwys haar vir professionele hulp. 21 1.657 
39 Moedig onbevoegde onderwyseresse aan om uit 

diens te tree . 40 1.552 
40 Aanbeveling dat sy onderwysloopbaan by nuwe 

skool voortsit 20 1.447 

x = Gemiddelde telling per item. 

Die items in die rangorde met 'n gemiddelde telling van 3 en hoer (die boonste 1 0) 

word vervolgens bespreek. Die meerderheid hoofde en 'n groot aantal onderwyse

resse wat deel vorm van die steekproef het kommentaar in die vraelyste gelewer. 

Hulle opmerkings ten opsigte van bestuurstrategiee word ook korlliks weergegee. 
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5.5.2.1 Stappe om beter verhoudings tw;sen kollegas te bevorder 

• Komrnentaar deur hoofde: 

Onderwyseresse moet gereeld saam gaan eet 1 onlspan, op ultstappies gaan en aan 

sport deelneem. 

* Koru:mentaar deur onderwyseresse: 

Goeie verhoudings tussen kollegas het die voordeel dat koliegas bereid is om me

kaar by te staan indien nodig. Dit dra daanoe by dat onge!roude departements

hoofde meer be grip het vir die dubbele rol van die gerroude onderwyseres. Goeie 

verhoudings bring mee dat onderwyseresse gemakUk voef in mekaar se gese!skap 

en die vrymoedigheid het om probleme te bespreek. 

• Bespreking 

Volgens Mazur en Lynch (!992) is goeie verhoudings tussen kollegas 'n goere 

teenvoeter vir depersonaiisasie en emosione!e uitpuuing (vergelyk 3.4J .7 en 

3 4.3 !) 

Prinsloo (1990) beklcmtoon dat geleenthede war geskep word om tom1eel en in

formeel te geseis, bydra tot stresafuame in 'n skooi (vergelyk 34.33). Kok s;Li!!. 

(1991:14) s~ dat die skoolhoof daarvan bewus moet wees dar geen boek, klaska· 

mer, apparaat, rekenaar of siHabus so belangrik is as goeie interpersoonllke ver

houdings me. Du Toir (1994) beklemtoon dar die hoof 'n bepalende rol speel in 

die skep en instandhouding van geleenthede om goe!e verhoudings tussen kollegas 

te bevorder, en dat selfs die besre bestuurs- en hameringstrategiee in 'n skool kan 

misluk indien interpersoonlike verhoudings in die skool swak is (vergelyk 3.4.4.1). 
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5.5.2.2 Die boor tree op as professionele rolmodel 

• Komroeulaar deur boofde: 

Die hoof moct veral as rolmodel optree deur sy/haar taakgerigtheid asook deur 

sy/haar mensgerigtheid, 

• Kommentaar deur onderwyseresse: 

Hoofde se taak as rolmodelle moet gekenmerk word deur: 

goeje menseverhoudings, 

kalrn optrede te aile tye (veral tydens probleemhantering) om sodoende 

kalmte by onderwyseresse (e bevorder, 

konsekwente optrede, 

stiptheid en 

gesag uitoefen sonder om dit af re dwing. 

• Besprelring 

Die hoof behoort die voorbeeld te stel ten opsigte van streshantering in die skool 

(vcrgelyk 3.4.3.3). Die hoof moet as rolmodel oprree om selfontwikkeling by on· 

dcrwyseresse tuis te bring (vergelyk 3.4.3.6) en ook as een van toewyding in 

sy/haar werk. Die hoof het as rolmodeJ 'n groot verantwoordeiikheid om in die 

uitvoering van sy/haar besruursfunksies daardie aspekte war uitbranding voorkom, 

<e bevordcr. Gold en Roth (1993) noem dar eienskappe soos opregtheid, betrou· 

baarheid, 'n positiewe ingesteldheid en 'n aamnoedigende geaardheid voorwaardes 

is vir die hoof om in die skoal suksesvol te wees as rolmodel (vergelyk 344. I). 

Deur gereeld sigbaar I.e wees in die skool, iewer die hoof 'n betekenisvoile bydrae 

as rolrnodel (vergelyk 3.44.3). 

. 192 . 



5.5.2.3 Maak die onderwyseres bewus van haar groot veran!woordelikheid 

• Kommentaar deur hoofde: 

lioofde bekemtoon dikweJs onderwyseresse se groot verantwoordellkheid teenoor 

die leerlinge deur aan te voer dat daar nlemand anders is wat haar kan vervang 

nie. Alhoewel baie onderwyseresse eis dal hul buitemuurse verpligtinge verlig 

moet word, speel hoofde dikwels op hulle gevoe! deur onderwyseresse daarvan te 

oorruig dat die leerlinge van hulle afrigting afuanklik is om buiremuurs te presteer. 

* Kommentaar deur onder\\>J'Seresse: 

Onderwyseresse beklemtoon in die vraelyste dat hulle in groter mate toegetaat 

moet word om bulle eie besluire te neem. Dit sal daartoe lei dar hulle self groter 

verantwoordelikheid teenoor die skool sal openbaar. Onderwyseresse rneen ook 

dat die beroep wat hoofde op bulle doen ten opsigte van positiewe gesindhede en 

hul verantwoordelikheid om alles alryd baie goed te doen, uitbranding bevorder. 

* Bespreklng 

Die onderwyseres moet tOt die besef gebring word dat sy haar verantwoordelikheid 

as opvoeder gest.alte gee deur loopbaanonwikkeling en verwerwing van addisionele 

kwalifikasies (vergelyk 3.4.!.7). Hoofde wat onderwyseresse se groot 

verantwoordelikheid op gepaste rye beklemtoon, kan dit as 'n suksesvolle metode 

van motivering aanwend en sodoende uitbrandlng teewerk. Voigens Heine 

(1992:224) is dit 'n indirek-aktiewe hanteringsmeganisme waardeur afname in 

persoonlikc doeltreffendheid effektief llanteer kan word. 

5.5.2.4 Verskaf Ieiding ten opsigte van konllikhan!ering 

• Kommentaar deur hoofde: 

Dit is vir hoofde belaogrik dal die verhoudmgs russen kollegas gesond moel wees 
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en dat konflik in die s.koo~ tussen ouers, personeel, ieeriinge en hoof onderling, so

ver moontlik voorkom moet word. Hoofde wil graag sien dat daar 'n effektiewe 

en uitvoerbare gedragskode en dissiplinere prosedures in die skoal moet wees 

waardeur konflik pro-aktief voorkom kan word. 

* Kommentaar deur onderwyseresse; 

Volgens ondenvyseresse word uttbranding voorkom deur hoofde wat aifyd k:onse

kwent optree in konfliksituasies 1 soos byvoorbee\d dat aHe kollegas, sonder uitson

dering, aangespreek behoon te word oor probleemareas indien nodig. Onderwy

seresse waardeer hoofde wat gewillig is om konflik mssen hulle en !eerlinge te 

hamecr deur as bemiddelaar op te tree. Baie ondenvyseressc meen dat die .at\ve

sigheid van lyfstraf in die skole bydra tor meer konflik en dar baie hoofde nie 'n 

oplossing hiervoor bet nie. Onderwyseresse beklemtoon verder dat uitbranding 

voorkom kan word tndien hoofde rue 'n "skrikbewind" in die skool voer nie. 

* Bespreking 

Baie min skate beskik oor ingeboude meganismes wat interpersoonlike konftlk 

doeltreffend die hoofbied (vergelyk 3.4.4.4). Du Toit (1994:50) beklemtoon dar 

interpersoonlike vaardighede bepalend is vir 'n persoon om gelukkig te wees in 'n 

werksituasie. Die hoof behoorr konfromasiesituasies russen personeellede ten ane 

koste te voorkom (Prinsloo, 1990:48). Dit word aanbeveel dat onderwyseresse 

konflik in die skool so ver moomlik moer vem1y deur middel van kalmte, self

beheersing, redelikheid en geduld, asook deur neutraal te bly tydens konflik en 

konfrontasies (vergelyk 3.4.2.7). 

5.5.2.5 Maak onderwyseresse betrokke by beslultneming 

* Kommentaar deur hoofde: 

Hoofde meen dat onderwyseresse aangemoedig moer word om hul opinies te lug 
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ten opsigte van skoofsake war huHe raak. Daar moet saam besluit word our 

moontlike vcranderinge ofverbetering van die skool as opvoedkundige omgewing. 

* Kommentaar deur onderwyseresse: 

Onderwyseresse meen dat uitbranding by hul!e beperk word deur hoofde wat hulle 

betrek by besluite om werkverpligtinge eweredig onder die personeel te verdeel 

asook akademiese verpligti.nge af Le wissel waar moontlik. Onderwyseresse wit 

ook meer betrek word by die skoo1 se kantooradministrasie om daardeur grorer 

betrokkenlleid by die bestuur van die skool te ervaar" Hulle beklemtoon dat pligte 

nie sonder hulle instemming aan hulle opgedra moet word nie" Onderwyseresse 

noem ook dat huJie frustrasies ervaar indien huHe wei deel vorm van die 

besluimemmgsprosesse in die skool, maar dat die besluite dikwels nie 

geimplementeer word nie. 

• Besprek!ng 

Personeelbetrokkenheid, oorlegpleging op aile vlakke ten opsigte van besluilneming 

en d!e kuns om onderwysere.sse medeveramwoordelik le maak in die bestuurs

proses kan stres jn die skool verlaag en dien as effektiewe strategje teen uit

branding (vergelyk 2A3"3)" Volgens Malan {1987:39) moet die onderwyseres 

betrek word by die besluimemingsproses en by sake wat haar direk raak" 

5.5.2.6 Versterk baar trois en waardigheid 

* Kommentaar deur hoofde: 

Die bevordering van onderwyseresse se waardigheid en trots word deur hoofde as 

'n belangrlke teenvoeter vir uitbranding bcskou, Hulle is van mening da[ die on· 

derwyseresse menswaardigheid nooit aangeras moet word nie en dat huHe bewus 

gemaak moet word van die feir dar hulle bekwame persone is" 
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* Kommentaar deur onderwyseresse: 

Die volgende word deur onderwyseresse beklemtoon as suksesvolle hameringslra

tegieC waardeur hulle trots en waardigheid versrerk kan word: 

• 

Die onderwyseres se eiewaarde word versterk deur haar te laat besef dat 

sy 'n waardevolle bydrae in die skool leweL 

Belangrike take en verantwoordelikhede word van tyd tor tyd aan haar op

gedra om haar se!fbeeld te verbeter. 

Begrip word getoon vir die probleme van die getroude onderwyseres en 

respek vir die dubbelrol wat sy vervul. 

Sy word gewys op dit wat sy al bereik het en dat dit nie nodig is dat sy 

haarself moet dryf nie. 

Die hoof verwag van die onderwyseres net dit waartoe sy in staat is en oe

fen nie emosionele druk op haar uit nle. 

Bespreklng 

'n Belangrike teken waaraan uitbranding her ken kan word, is die verlies aan waar

digheid en selfagting (vergelyk 2.8.2). Die verwerwing van waardigheid en trots 

is 'n belangrike teenvoeter vir uitbranding. Skoolhoofde moet toesien dar aspek[e 

wat bydra tot die waardigheid en trots van onderwyseresse in die skool aandag kry 

(vergelyk 3.4.3.5). Hierdie aspekte s!uit onder andere in die vemwe om sukses

volle leer by die kind tot stand te bring, selfvenroue van die onderwyseres, haar 

geloofwaardigheid, die wete dat sy haar werk goed doen en haar vennoe om goeie 

verhoudings met Jeerlinge te ontwikkel. 

5.5.2.7 Hulp om problematiese situasies te hanteer 

• Kommentaar deur hoofde: 

Hanterings!fategiee deur hoofde toegepas met die oog daarop om onderwyseresse 

te help om probleme te hanteer, kom op die volgende neer: 
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Luister na die probleme, 

Gee altyd raad. 

Probeer om probleme saam op re los dour middel van mede"besluitneming 

en 'n demokrariese hestuurstyl. 

* Kommentaar deur onderwyseressc: 

Onderwyseresse beskou die volgende srrategiee war hoofde toepas as waardevol 

vir die voorkorning van uitbranding: 

* 

Die hoof is deur middel van 'n nopdeurbeleid altyd beskikbaar om by stand 

te verleen en wenk:e te gee. 

Probleme kan mer vrymoediglleid bespreek word. 

Die hoof is bereid om tydens krisissituasies tydelik die verantwoordelikheid 

vir die probleem op homself te neem. 

Die hoof is simpatiek en begrypend. 

Hy beklemtoon dal problerne deur middel van spanwerk opgelos moot 

word. 

Die hoof maak die kollega wat probleme ervaar bewus van 'n verskynsel 

soos uitbranding. 

Bespreking 

Gold en Rorh (1993:126) is van mening dat onderwyseresse gelet moot word om 

bewus te raak van probleme of potensiele probleme, hoe om borer kennis op te 

doen nor probleme, om nuwe denkpalrone te verwerf ten opsigte van probleemop~ 

Iossing en om te besef dat bulle wei kan verander orn sodoende hulle in staat te 

stel om sekere problcemsituasies bater te kan hameer (vergelyk 3.4.3.1). lnskakel" 

by groepe met die doe! om problema te bespreek en moontllke oplossings te 

vind met die hulp van kollegas, is baie nuuig in die skool (vergelyk 3.4 6). Vol" 

gens Golembiewski ( 1986:221) is ves!iging van ondersteuningsgroepe in die sknol 

die besre metode wat onder andere hydra tot die oplosslog van probleme wat deur 
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onderwyscresse ervaar word. 

5.5.2.8 Toepassing van 'n konsekwente stelsel van erkenning 

* Kommentaar deur bo<>fde: 

Hoofde ts dit eens dat erkell1ling noodsaaklik is vir die vonning van die goeie on

derv.ryseres en dat erkenning v1r die effektiewe uitvoer van take nie weerhou moet 

word nie. Bene wens mondelinge erkenning, moet ondenvyseresse soms ook geide

lik uir die skoolfonds ondersteun word mer die oog op saruneet en ontspan. 

• Kommenlaar deur onderwyseresse: 

Die volgende strategiee wal verband hou met erkell1ling (war op hul beun meewerk 

tot sukscsvollc bantering van uitbranding) is deur onderwyseresse ge'identifiseer: 

• 

Die hoof laat haar goed voet oor haar werk. 

Die hoof is altyd erkentlik en dankbaar vir positiewe pogings. 

Die hoof reel dat die personeel onthaal word as beloning en erkenning vir 

goeie werk. 

Goeie werk word be loon deur middel van spesiale gclukwensings of bedan

kingskaartjies. 

As erkenning ontvang onderwyseresse bykomstige vergoeding van die be

heerliggarun van die skool. 

Hoofde gee toestemming dat onderwyseresse 'n gedeelte van die dag vry 

kry as beloning vir harde werk. 

Bespreking 

Die onderwyseres wil voel dat baar bydrae gewaardeer word (vergelyk 3.4.3.4). 

Die belangrikste bron van !of, komplimente en erkell1ling vir iets wat goed gedoen 

is, is die onderwyseres se kollegas (vergelyk 3.4.4.1 ). Grller (1987:62) beveel aan 

dat erkenning veral aan onderwyseresse wat effektiewe dissipJine toepas, verfeen 
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moet word en dat hulle pogings om beter gedrag by leerlinge te bewerkstellig, on

dersteun moet word, al is al hulk pogings nie suksesvol nie. 

5.5.2.9 Verskaf Ieiding ten ops!gte van beplannlng van haar werk 

Kommentaar deur boorde: 

Hoofde ste! dit as 'n ideaal dat: 

onderwyseresse se werksbeplanning gereeld bespreek moet word om ge

leentheid te skep vir leidinggewing; 

beginner·ondem')'seresse se werksbeplanning aandag moet kry sodat hulle 

presies weet wat van huHe veiWag word; 

rigiede voorskrifte ten opsigte van beplaruUng vemty moet word. 

* Kommentaar deur onderwyseresse: 

Ondeffi')'seresse is van mening dat uitbranding by hulle beperk word indien hooide 

hulle bystaan in hul!e beplanning sodat hulle werk kan aanpas by hulle gesinsitua

sies. Onderwyseresse stel dtt ook hoog op prys indlen kundiges deur die hoof go· 

nader word om lmlle by te staan met beplannlng en hulle toerusting vir hulle taak 

as onderv.rysere:sse, 

Bespreking 

Stroebel (1993:27} s~ dat ondeffi')'seresse selilnsig verkry deur op 'n gereelde basis 

hulle eie unieke lewensomstandigbede te evalueer met die oog op effektiewe(r) be-

Onderwyseresse moet leiding ontvang in die stcl van prioritehe sodat 

hulle perspektief kan kry op tydbenutting war 'n hoer prestasievlak tot gevolg sal 

h~. Dit weer, lei tot gr01er werksbevrediging en rninder uitbranding (vergelyk 

34.5 .l). 
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5.5.2.10 Bevorder haar motiewe as onderwyseres 

* Kommentaar deur boofde: 

Skoollioofde beveel veral twee hantertngstrategiee aan om onderwyseresse se mo

tiewe te onders[eun en hutle ie help om te cope, naamlik: 

die bevordering van 'n positiewe ingesteldheid en selfgemotiveerdheid, en 

'n omwikkelingsprogram en seminare vir die hete personeel met behulp 

van gassprekers en kundiges. 

"' Kommentaar deur onderwyseresse: 

'n Motiveringstrareg~e wat as bate suksesvol deur onderwyseresse beskou word, 

is die hoof se voorleef van 'n positewe ingesteldheid en hooding in plaas van die 

beklemtoning van die slegste, die ergste en wanhoop in die onderwys. Daar word 

van hoofde verwag om gedurig doelwiHe te identifiseer en te formuleer. Onder

wyseresse se dat bulle graag wil ervaar dat holle in die onderwys gekoesrer word 

as die moederflgure vir die kinders in die skooL 

• Bespreking 

Die taak om die uitbrandingslyer te motiveer om 'n begeerte te h~ om te verbeter, 

te ontwikkel en te presteer, en haar doe! in die skool raak te sien, rus swaar op die 

skoolhoof (vergelyk 3.4.3.4). Volgens Malan (!987:58) sal die volle potensiaal 

van die ondenvyseres eers weer benut kan word as haar behoefte aan selfaktualise~ 

ring bevredig word. Die volgende vier motiveringsbeginsels word met groor suk~ 

ses in skole toegepas as strategiee vir die hantering van onderwyseresse wat aan 

uitbrandiog ly (vergelyk 3.4.3.4): 

Die beginse1 van deelname. 

Die beginsel van kommunikerlng. 

Die beginsel van erkenning. 

Die beginsel van gedelegeerde gesag. 
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'n Moontlike hanteringstrategie wat deur talie onderwyseresse in huHe komrnenLaar 

beklermoon word 1 is dat hul werklading in die skool sowei as hul buitemuurse ver· 

pligtinge vcrlig moet word. Dit word egter nic sterk deur hoofde as 'n moontlike 

bestuurstategie teen uiibranding ondersteun nie. In die rangordelys van hantering

strategiee word dit as nommer 24 en nommer 29 aangeduL Die rede hiervoor is 

dat hoofde taakgeng is en dat so 'n strategic volgens nolle rue bevorderlik vir die 

ondenvys sal wees ole, 

Hoofde het in hulie kommentaar aangedui dat hulle nic werklik weet watter hante

ringstrateglee om te volg nie en dat huUe rig!yne sal waardeer. 

5.5.3 Gevolgtrekking 

Volgens die rangorde van hameringstrategiee in Tabel 5.12 en die kommemaar 

deur hoofde hierbo, is dit duidehk dat die vestiging van goeie inlerpersoonlikc 

verhoudinge in die skool as die betangrlkste strategie vir die hanterjng van 

uitbranding by onderwyseresse beskou word. Hier word verwys na: 

• stappe om beter verhoudings te bevorder (vergelyk 5.5.2.1); 

Ieiding ten opsigte van konflikltamering (vergelyk 5.5.2.4); 

hulp om probleemsituasies te hanteer (vergelyk 5.5.2.7). 

'n Verdere gevolgtrekking wat gemaak kan word is dal hoofde professionele onl

wikkeiiog van die onderv.'Yseres as !n baie betangrike strategic vir die hantering 

van uilbranding beskou. Hier word verwys na: 

* die hoof as rolmodel (vergelyk 5.5.2.2); 

* dle proses om die onderv.'Yseres bewus te maak van haar verantwoordelikheid 

(vergelyk 5.5.2.3); 

die onderwyseres se betrokkenheid by besluitneming (vergelyk 5.5.2.5); 
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* erkenning vir haar werk (vergelyk 5.5.2.8); 

* Ieiding met betrekl:ing tot werksbeplanning (vergelyk 5.5.2,9). 

Gesien in die lig dat 66% van die hoofde beperkte ervaring bet (vergelyk Tabet 

5.2), is dit twyfelagtig of die rangorde van hanteringstrategiee, soos in Tabel 5.12 

weergegee, werklik as die mees geskikte beskou moe! word. 

5.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die resu!tate wa! met behulp van die vraelyste van die res

pondente verkry is, deur rniddel van statistiese tegnieke ontleed, bespreek en ge'in

terpreteer. 

Die grade van uitbranding by onderwyseresse is bepaai met behulp van die MBI 

en Pines-uitbrandingskaaL Die verband russen die uitbrandingstellings en sckere 

biografiese en demografiese faktore, naamljk erva.dng, huistaal, onderrigtaal en 

ligging van die skool, is bespreek met die oog daarop om hanteringstrategiee onder 

andere op hierdie spesifleke groepe te rig. Daarmee is die noodsaaklikheid vir die 

implementering van suksesvolle bestuurstrategiee vir die hantering van uitbranding 

by onderwyseresse bevestig. 

Hanteringstrategiee sons tans deur skoo!hoofde toegepas is empiries onlleed deur 

middel van 'n rangordelys van besruurstrategiee en bespreek met behulp van kom

memaar deur ondenvyseresse en hoofde. 

Die doel van die ernpiriese ondersoek is om as rigtinggewing te dien vlr die ont~ 

werp van 'n model vir die bantering van onderwyseresse wat aan uitbrand!ng !y 

en om die behoefte aan en noodsaaklikheid van so 'n model te beklemtoon. 

In hoofstuk 6 word aandag gegee aan besruurs!rategtee vu die hantering van 

uitbranding. 
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