
HOOt'STUK 2 

AARD VAN UITBRANDING BY DIE ONDERWYSERES 

2.1 INLEIDlNG 

Op professionele vlak bestaan toenemend besorgdhcid oor uitbrandmg by onderwy

seresse (Gold, l985b:271) Dit is baie belangrik dat die aard van uitbranding by 

die onderwyseres goed verstaan word sodat stappe geneern kan word om uitbran

dingsimptome wat sigbaar word, te verlig. Die ideaal is egter pro-aktiewe optrede 

om uitbrandlng te voorkom. 

Dit is moontlik dat uitbranding by onderwyseresse 'n groot probleem in skole skep 

en die standaard van onderwys daardeur geraak kan word, gesien die felt dat 

dames 66% van alle onderwyspersoneel in Suid-Afrika vorm (Zaaiman, 1993:34). 

Die skoolhoof se kermis van uitbranding by die onderwyseres is bepalend vir die 

bestuurstrategiee wat hy/sy gaan toepas om die situasle die hoof te bied. Daar be

s!aan egter onkunde by skoolhoofde vanwee die beperkte inligting beskikbaar oor 

uitbranding soos speslfiek deur die onderwyseres ervaaL 

Die doe! van hierdie hoofstuk is om die inligting wat handel our die onderwyseres 

wal aan uitbranding ly, soos dit in die bestaande literatuur voorkom, te ontsluit, 

ontleed en sistematiseer. Aandag word gegee aan wetenskapHke beskouinge van 

uitbranding, asook stadia, om·sake, simptome en gevolge van ultbranding by die 

onderwyseres. 1ndien die skoolhoof kennis dra van die aard van uitbranding, is 

dit sylhaar taak om die sindroom se voorkoms en uitbreiding te hanteer in belang 

van die leerlinge in die skoaL 

2.2 DIE BEGRIP UITBR.At"lDING 

Uit die literatuur b!yk dit dar uitbranding: 
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* 

* 

'n verskynsel is wat flsiese en emosionele uitputting behels (Freudenberger, 

1974:159); 

'n mul!idimensionele begrip is (Maslach & Jackson, 1984: 134); 

* ontstaan as resultaat van voortdurende en akute werkverwame stres (Sarros & 

Sarros, 1992:57); 

* 'n sindroom is van emosionele uitpurting, depersonaHsasie en verminderde per~ 

soonlike doeltreffendheid (Maslach & Jackson, 1984: 134); 

'n verlies is aan gesindheid om werklik om te gee (Maslach, 1976:15); 

'n geneigdheid is om leerlinge op 'n afgetrokke, meganiese en afsydige wyse 

re hanreer (De Witt, 1987:264); 

* psigologies is as resultaat van stresvolle aspekte in die onderwys, met duidelike 

gevolge soos Jae moreel, selfsugtigheid, verlating van die beroep, depressie, 

frustrasie, woede, en psigosomatiese simpto.me (Burke & Greenglass, 

1993:371); 

* te wyte is aan omstandighede wat met die werk verband hou soos tipe werk, 

gehalte van beheeruitoefening, onbevredigende verwagtings en organisasierlruk 

(Jackson 10_u!., 1986:630); Burke & Greenglass, 1993:372); 

* betekenisvol verwant is aan werk~gesins-konflik as aanduiding van die negatie

we gevolg van werkseise (Burke, 1988:287); 

* 

• 

verwant Js aan gevoelens van fisiese ultputting, hulpeloosheid, hopeloosheid, 

depressie en ontnugtcring (Gold & Roth, 1993:30); 

'n laaste fase in 'n progressie van onsuksesvoHe pogings om faktore wat as 

dreigend beleef word, te kan hanteer (Gold & Roth, 1993:30); 

'n veronderste!ling dat daar geen uitkoms uit 'n situasie is nie (Gold & Roth, 

1993:30); 

* gekerunerk word deur 'n rneramorfose Lo.v. gesindheid en optrede. gepaard 

• 

met gevoelens van oorspam1enheid en intense moegheid (Bondeslo en De Witt, 

1995:35!); 

'n subtiele maar progressiewe erosie van gedrag, houding, selfagting, gesond· 
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heid en geesteskrag beteken, wat uiteindelik die individu se vermoe om effek

tief w sy werk te kan funksioneer, laat afneem (Berg, 1994:185); 

* verskil van stres, aihoewei daar 'n sterk verband bestaan tussen voortdurende 

hoe werkstres en u[tbranding (Kyriacou, 1987: 146), 

V onrtspruitend uit bostaande menings kan uitbranding by die onderwyseres om

skryf word as: 

* 

* 

* 

'n resultaat van voortdurende stres wat emosionele en fisiese uitpmting tot ge

voig het, mel 'n gepaardgaande gesindhejdsverandering teenoor !eerllnge sowel 

as eie ingesteldheid, wat nadelig is vir werksgeluk en werksprestasie; 

'n loestand waarin die ondenvyseres verveeld voel, gefrustreerd en ontnugterd 

is as gevolg van te veei roetine, en nie intellektuele bevrediging belewe rile, 

wat daartoe lei dat sy ook oie druk kan hanteer en verdra nie, ongeag hoe laflk 

sy reeds in die beroep staan. Die gevolg kan wees die ontwJkkeJing van 'nne

gatiewe seUagting, stres en 'n sekere mate van ultbranding. Die persoon kan 

dan die beroep verlaat, of aanbly en die negatiewe aspekte verduur sonder dat 

sy enige beloning ervaar; 

'n roestand wat, hoewel daar ooreeflkomste tussen die simptome van uit

branding en stres bestaan, uitbranding elesoortig is, met unieke eienskappe wat 

geen voordeel inhou nie, maar slegs negatiewe gevolge het vir die slagoffer 

(onderwyser), die beroep en die klient (kind), 

Na aanleiding van die voorafgaande kan uitbranding soos volg gedefinieer word: 

Uitbranding is die ernstlge uitputting van gees en llggaam te wyte aan in

tense stresbelewing oor 'n tydperk van entoesiastiese betrokkenhe\d by en 

toegewydl!eid aan prore.ssioncle en persoonlike else, Die uitbrandingsin

dToom manifesteer as 'n gcsindheidsveranderlng teenoor alle betrokkenes 

en verpligtinge; wat spreck van apatle, emostonele onstabiliteit, depersona

lisasle en afname in werksproduktiwiteit. 



2.3 ENKELE TEORETIESE PERSPEKTIEWE OOR lJlTRRM'DING 

Met die oog op 'n beter begrip van war uitbranding by die onderwysere..r; behe1s, 

word enkele beskouinge oor uitbranding vervo!gens bespreek 

2.3.1 Die 'ier stadia van uitbranding volgens Edelwich 

Edelwich & Brodsky (1980) beskryfuitbrandmg as 'n proses waarbinne vier duide· 

like opeenvolgende stadia geidentifiseer word, naam1ik entoesiasme, stagnasle, 

frustrasle en apatle, 

* Entoesiasme 

Tydcns die entoesiasmestadium is die onderwyseres toegewyd en begaan oor haar 

mak. Sy word deur haar leerlinge, kollegas en seniors waardeer en sy is vol moed 

en energie vir haar taak, Tydens hierdie Sladiurn is sy bereid om vrywilliglik byko· 

mende werk huis toe re neem. Dit kom glad rue voor asof die onderwyseres 

moontlik reeds in die eerste fase van die uitbrandingsindroom verkeer wat uiteinde

iik tot ontnugtering, bitterheid en verlating van die beroep kan fei nie. 

* Stagna"iie 

Na 'n verloop van tyd begin die entoesiasme afueem en bevind die individu haar 

in die stadium van stagnasie. Haar moed vir die taak neem af omdat dle daaglikse 

verpHgtinge nie die verwagte resultate lewer nie. Sy ondervind 'n verlies aan mo

mentum ten opsigte van moed en begeerte tot sukses. Tydens hierdie stadium 

word die onder>w'}'seres fisies en emosioneel moeg. Sy ervaar die gevoeJ van uitge

putheid. 

* Frustrasie 

Die frustras1estadlurn is die waarin mensc wat oorspronk.Hk daarop ingcstel was om 
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aan leerlinge te gee wat hulle benodig, besef dal hulleself nie kry wat hulle verlang 

nie. In hierdie stadium, volgens Harvey en Taylor (1983:25), is die onderwyseres 

dikwels verbitterd en kwaad, raak maklik gelrriteerd en is soms kortaf met koHe

gas. Die warme entoesiasme by die onderwyseres, wat so essensieel is om 'n leer

ling betrokke te kry by die leerproses, is afwesig. Soms is daar dte belewing dat 

die hoof daarop uit is om die onderwyseres te vervolg. So 'n onderwyseres begin 

leerlinge kriliseer en lree verkleinerend teenoor hulle op. 

* Apatle 

Tydens hierdie finale stadium van uitbranding, naam!ik diC van apatie, beskou die 

onderwyseres haar taak as doodgewoon en verrig dus haar taak meganies. Sy 

word beskryf as verveeld en berustend. Leerlinge beleef negatiwiteit en openlike 

kritiek. Tydens hierdie stadium sal die onderwyseres Of die beroep verlaat, Of 

voortgaan en 'n baie negatiewe invloed op beide kollegas en leerlinge uitoefen. 

2.3.2 UHbnmding as 'n multidimensionele verskynsel 

Maslach en Jackson (1984: !33) beklemtoon dal uitbranding nooit gesien moet 

word as 'n eendimensionele konsep nie, maar eerder as 'n multidimensionele ver

skynsel met drie duldelike verwante fasette, naamlik uitputting, depersonalisasie 

en verlaagde persoon!ike doellreffendheid. Hierdie drie fasette van uitbranding 

word as volg beskryf: 

2.3.2.1 Uitputtlng 

Die eerste komponent van uilbranding, naamlik uitputting, kan in emosionele, fi

siese en kognitiewe uitpuuing onderverdeel word (Pines~ .• 1981: !7). Emosio

nele uitputting word deur sommige navorsers as die belangrikste komponent van 

uitbranding beskou (Maslaeh & Jackson, !984:133), maar volgens Pines et al. 

- 10 -



(l98!: 17) en Hock (1988:168) vonn fisiese en kogniliewe uitputting ook dee! van 

die uitpultingskomponent van uitbranding. 

* Emosionele uitputting 

Emosionele uitpuulog word met spesifieke gevoelens van depressie. hulpeloosheid 

of rnagteloosheid, hopeloosbeid en vasgevangenheid geassosieer. In die mterste 

geval!e kan dit tot geestessiektes of selfmoordneigings aanleiding gee (Pines 

1981:18). Maslach (1982b:32) verwys na emosionelc uitputting as 'n verlies aan 

omgee, vertroue. belangstelling en entoesiasme. Dit blyk dus dat uitbranding met 

'n oorheersende negatlewe emosionete ervarlng en !nge.steldheid gcpaard gaan. 

Daar kan aanvaar word dat die onderwyseres, wat ernosionele uitpulling belcef, 

baie moeilik 'n k!imaat in die klaskamer sal kan skep of bewerkstellig wal bevor

derlik vir opvoeding en ooderrig sal wees. 

• Fisiese uitputting 

Fisiese uitputting manifesteer in min energie, kroniese moegheid, swakheid en tam

held (Pines el aj., 1981: 17). Mense wal aan uilbranding ly, het a an laasgenoernde 

navorsers simptome soos 'n groter vatbaarheid vir siektes, hoofpyne, naarheid, 

spierspanning van die skouers en nek, mgpyne, verandering van cetgewoontes en 

gewigsproblerne gerapporteer. 

* Kognitlewe uitputtlng 

Kognitiewe uitputting word vera! deur 'n verlies aan konsentrasie en die maak van 

foute gekerunerk. Hierby kan gevoeg word 'n onvennoe om aandag vir lang tyd

perke op belangrike detail te fokus, om ingcwikkclde redenasies te voer, vera! 

waar 'n hoe vlak van abstrahering vereis word, en om gebeure akkuraat te voor~ 

spel (Van Graan, 1989:3). Pines en Aronson (1983:263) beskryf kognitiewe uit

puuing as dle onlwlkkeling van negatlewc gcsindhede teenoor die self, die werk 

en teenoor die !ewe, Ontevredenheid oar die werk en 'n negatiewe selfbeeld van 
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onve!1Tloe, minderwaardigheid en onbevoegdheid kom ook onder kognitief uitge

pulle mense voor (Casteel & Matthews, 1984:6). 

2.3.2.2 Depcrsonalisasie 

Depersonaiisasie dui op 1 n negatiewe verandering van gesindhede en response teen~ 

nor ander mense saam met wie gewerk word (Maslach, l982b:32; Hock, 

1988: 168; Sarros, 1988: 176). Depersonalisasie is dus 'n gevoelloosl!eid en onper

soonlike houding teenoor klieme, die neiging om ander mense as objekre te tipeer, 

om jn sekere situasles onmensllk op te tree (dehumanisering) en die neiglng om te 

ontlrek met gepaardgaande gevoe!ens van vyandigheid en onverskiHigheid. Die 

teenpool van depersonalisasie is volgens Savicki en Cooley (1983:231) 'n proses 

van ooridentifikasie wat gekenmerk word deur 'n verlies aan objektiwiteit, 'n te 

hoe mate van persooniike betrokkenheid en 'n onduidelike onderskeid tussen die 

rolle van die professionele praktisyn (onderwyseres) en die klient (leerling), 

2.3.2.3 Afname In persoonlike doellreiTendheid 

Hierdie faset van uitbranding word omskryf as 'n negatiewe respons teenoor die 

self en jou persoonlike bekwaamlleid, depressie, lac moreet, onttrekking, vermin

derde produktiwiteit of bevoegdheid en 'n onvennoe om siruasies te hanteer 

(Maslach, J982b:32; Hoek, !988: !68). Savicki en Cooley (1983:233) verwys na 

hierdie onvermoe as lokus van beheer (sien ook 2.8.1). Enersyds betoken interne 

lokus van beheer dat die persoon (onderwyseres) voel dat sy aileen vol!e verant

woordelikl!eid dra om verandering by kliente (leer!inge) teweeg te bring en in die 

proses nie teleurstelling kan vcrwerk nic. Andersyds bcleken ckstemc lokus van 

beheer dat die persoon (onderwyseres) voel dar sy niks kan doen om terapeutiese 

verandering by kli~me (leerlinge) te bewerkstellig nie. Die onderwyseres vocl dat 

sy deur die eksterne kragte beheer word. In beide gevalle lei dit tot 'n afname in 
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persoonlike doeltreffendheid, naamlik 'n gevoel van hulpeloosheid. Dit kom vera! 

voor in werksituasies wat nie uitdagende geleenthede bied nie en waar daar 'n ge· 

brek aan positiewe terugvoer is (Sarros, 1988:176) 

Maslach en Jackson se omskrywing word as 'n verioopmodel in Figuur 2.1 voor· 

gestel. 



Negat iewc respons 
teenoor eie 
bekwaamheid 

Onvermoe om situasies 
te hanteer 

Yerminderde 
roduktiwiteit 

Lae moreel 

Figuur 2.1 : Uitbranding as 'n mullidimensionele verskynsel (soos aangepas 
uit Paine, 1982b:29; Maslach & Jackson, 1984:134; Heine, 1993:21) 
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Die figuur illustreer die kompleksireit van die uitbrandingsindroom deur aan te 

toon waaruit elk van die komponente emosionele ultpuHing, depersonalisasie en af

name in persoonlike doeltreffendheid saamgestel is. 'n Argument war Sterk be

klemtoon word deur Maslach & Jackson (1984:133) is dar, indien uitbranding nie 

beskou word as 'n multidimensionele konsep nie, min vordering gemaak sat word 

om die verband vas te stel tusscn uitbranding en ander teoretiesverwante verskyn

sels. 

2.3.3 Uitbranding as 'n kettingrcaksle (De Witt) 

De Witt (1987:266) beskryf die verlnop van professionele uitbrandmg as 'n ker· 

tlngreaksic met drie fases: 

* Wanbulans 

Tydens die eenae fase v!nd 'n wanbalans piaas tussen die onderwyseres se geestes

reserwes aan die een kant, en die else van die beroep aan d!e ander kam, Dit lei 

tot werkstres. 

* Emosionele reaksie 

Die tweede fase behels die onmiddellike, korrtermyn emosionele reaksie ten opsig

te van hierdie wanbaJans. Dit word gekenmerk deur kroniese gevoeJens van kwet

ling, spanrung, moegheld en algehele uitputting. Dil staan ook bekend as oor

eising. 

• Gesindbeid en gedrag 

Die derde fase gaan gepaard met 'n aantal veranderinge in gesindbeid en gedrag. 

Dit lei daanoe dar leerlinge op 'n afgetrokke, meganiese en selfs siniese wyse be

nadcr word. Hierdie fase is hoofsaaklik een van defensiewe hanrering van die 

werksituasie. 
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Bogenoemde drie fases lei daanoe dar die omlerwyseres wat vroeer doeltreffende 

en toegewyde werk. gelewer het, haar mettertyd al hoe meer van die werk djstan

sieer as 'n verdedigingsreaksle teen onhanrcerbare stremminge van die beroep. 

Die kettingreaksie tree in werking wan:n.eer die onderwyseres stres ervaar wat sy 

nie self deur middel van aktiewe probleemoplossingstegnieke onder beheer kan 

bring rue. Die daaropvolgende veranderinge in gesindheid en gedrag wat by die 

persoon voorkom, dien dan as 'n sielk:undige ontsnappingsmeganisme waardeur sy 

oormatige toekomstige stres uitskakeL 

Die feit dat daar voortdurend en van dag tot dag eise aan dle onderwyseres gestel 

word ten opsigte van haar beroepsuitoefening, brmg mee dar sy verski!lende grade 

van stres daannee saam belewe. 

2.3.4 Ultbranding as resulllmt van voortdurende stresbelewlng 

Uitbranding as resultaat van voortdurende stresbelewlng word bespreek aan die 

hand van twee modellc, naamlik die model van Kyriacou en die model van Sere

bro. 

2.3.4.1 Model van Kyriacou 

'n Argument wat aangevoer word deur Kyriacou (1987: !46) by die bespreking van 

'n moonllike verloopmodel van uitbranding, is dat uitbranding die sind room is wat 

volg na voortdurende stresbelewing deur die onderwyseres, hoofsaaklik gekenmerk 

deur fisiese, emosionele en houdingsuitpu!ting. Die srresbelewing is die gevolg 

van: 

• eise wat gestel word; 
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* die onvermoe om aan die cise te voldoen; 

* 'n gebrek aan suksesvoHe hantering van die eise wat lei tot bedreiging van die 

onderwyseres se geestelike en/of fisiese welstand. 

Die kernelement van hierdfe mode! is onderw:yseresse se persepsie van bedreiging. 

Die eise wat gestel word kan selfopgelegde eise wees, of afkomstig wces van an

der mense. Die kragtigste bedrefging vir die welstand van die onderwyseres strek 

van die vrees vir verHes aan se!fagting, tot dje vrees om as onbckwaam af_gewys 

te word. Die rol war die onderwyseres se persepsie van haar omstandighede speel, 

en hoe sy die beheer wat sy daaroor het ervaar, word aJgemeen erken as kritieke 

faktore wat 'n ro~ speel in haar emosioneie welstand. 

2.3.4.2 Model van Serebro 

Serebro (1996:49) verduidelik slres aan die hand van drie stadiums, naamlik die 

waarskuwing-, weerstand- en uitbrandingstadiums (sien Figuur 2.2). 
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Waarskuwingstadium I 
1-

-···~ 
ag 
iigs ontwrk e 

Flsteke reaksie i 

Lae kreatiwiteit 
ank!op versncl 

Bloeddruk verhoog 
Asemhaling verhoog 
Blocdcholesterol verhoog 

Geneigdheid tot ongelukke 
Onvermoe om besiuite te neem 

l: Spesifieke orgaan word geaffekteer en lei tot siekte soos: spastiese ko!on· 
sindroom, asma, koronere-, slukderm-, nek- en rugspierspasmas 

I 
2: Geestelike ongesteldheid: depressie, apatie, misbruik varr alkohot en dwehrrs 

luitbrandb 

I 
Kan situasie nie meer hanteer nie 
Verloor gewig, gebrek aan libido, 
kompulsie~e gedrag 

Selfmoord 

Afhanklikheid van alkohol en 
dwelms, versteurde staappa· 
trone er hipervemilasie-

Koronere spasmas 

Figuur 2.2: Die drie stadiums van stres (Serebro, 1996:49) 

2.3.5 Verwantskap tussen prcstasie en else (Dunham) 

Vet in die 
bloed 
Bloedklonte 

I 
Har1aanvaHe 

Volgens Dunham (1986:94) kan kontinue blootstel!ing aan stressituasies sonder die 

nodige aanpassing om die spanningshron te verwerk, uiteindelik tot afgematheid .. 

uitputtlng en uitbranding teL Hierdie teorie neem die verband tussen die prescasie 

van die onderwyser en die eise wat gestel word in ag, soos voorgestel in Figuur 

2.3. 
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Pres~ 

Ia· 
·sie 

van 
die 

Eise gesien as 
'n uitdaging 

on- Toenemende 
der
wy
ser 

rnoHvenng 

Piekprestasie 

r Angs 

Swak konsentrasie 

Probleme to. v 
besluitnemJng 

Afgematheid 

Geringe eisc ----------------- Hot eise 
Toename in eise 

Figuur 2.3: Die verwantskap tussen die onderwyser se prestasie en dle else 
wat ervaar word (Dunham, 1986:95) 

Die volgende afleidings kan met bebulp van figuur 2.3 gemaak word: 

* Gcringe eise aan die onderwyscr lei tot werkverveeldheid, 

* Toename in hanteerbare eise is bevorderlik vir werkprestasie en die emosioncle 

welstand van die onderwyscr. 

* Eise kan die vaan.Hghede van die onderv..'Yscr oortref. 

Voortdurendc hoe else sander gepaardgaande ondersteuning is nadelig vir die 

onderwyser se werkprestasie en lei tot negatiewe simptome. 

Ho~ else het afgematheid, uitputting en uitbranding to! gevolg met lae werk· 

presr.asie as resultaat. 
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2.3.6 Uitbranding as emoslonele ultputling (Leiter) 

Volgens die werk van Leiter (1991: 123), soos voorgestel in Figuur 2.4, word emo· 

sionele u!tputting gesien in 'n sentra1e posisie omdat dlt die gevoeligste is vjr st:res~ 

sors in die onderwyser se werkomgewing. 

[
.Werkoorla
ding j' 
~--.---·· 

Klask~ ~ 
i klimaat__J ~ + 

---, 
Onder- , 

~~~~~~g l 
, houers --

+ 

j Onder- 1 

. ~~~~;~L_I ________ +;_ __ _ 

'1 R-1-k -fl-k ---,~ Ro!dubbel- ·-·-j· 
smnigherd ' -~- -- ·-----r· 

1 + UJtbrandmg ,-1!. ---
• Depeiona· I 

, uitputting • lisasie 
-'---..-=--~ 

Persoonlike I 
docl!reffendheid , [ 

""-..->t:=-== ·= -=' I 

, van beheer 

Fignur 2.4: Uilbrandlng en emoslonele uitputting (soos aangepas uit Leiter, 
1991:123; Byrne, 1994:656) 

2.3.7 Samevattlng 

Uit die voorafgaande blyk dil dat die mate waartoe die onderwyseres sires belewe. 

die beginpunt van die u!tbrandingsindroom is. Die oorsprong van die stressors kan 

in die werksituasie of birme die gesin gelee wees 1 of individuee! van aard wees. 

Dit blyk dat 'n besondere verband bestaan tussen uitbranding en stres. lndien die 

onderwyseres te vee] nadelige stres {"dtstress") ervaar, en haar behoeftes nie be-
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vredig word nle, tree die sindroom van uitbranding in werking in die vorm van uit

putting, depersonalisasie en afname in persoonlike doeltreffendheid, 

2.4 VERSK!L TUSSEN UITBRANDING EN STRES 

Uitbranding en stres is nie sinoniem nie 1 alhoewel daar 'n verband tussen die twee 

verskynsels bestaan. Handy (1988:352) !let die opmerking gemaak dar navorsing 

oor uitbranding en srres oorvleueHng loon. Daar word vervolgens korrliks aandag 

gegee aan enkele definisies van stres, 'n stresmodel en 'n kort vergelykJng tussen 

stres en uitbranding. 

2.4.1 Definlsles van stres 

Die volgende drie definlsles van stres word gebruik om die verskil tussen stres en 

uitbranding te illustreer: 

* Stres is 'n tuesrand van onsekerheid oor lets belangriks wat deur 'n indtvidu 

ervaar word (Schuler,J982). 

• Stres is 'n nie·spesifieke reaksie op enige eis (Selye, 1976). 

* Stres ontstaan ult 'n individu se persepsle van 'n omgewingsels wat sy/haar 

hanteringsvermoe oortref (Shirom, 1982) . 
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2.4.2 'n Stresrnodel volgens Torelli en Gmelch 

Volgens hierdie model van Torelli en Gmelch (1992:2) word stres gesien as 'n sik

liese proses met vier stadia (sien Figuur 2.5). 

Eise 
(stressors) 

Rolgebaseerde eise 
Taakgebaseerde eise 
Eksteme faktore 
Konflik-bemiddeling 

I 

lnterpretasie van eise 

2 

Uitbranding 

Besluitnemingsproses 

4 

Bantering
strategic 

I 

Reaksiekeuse 

3 

figuur 2.5: 'n Voorstelling van die stressiklus (Torrelli & Gmelch, 1992:2) 

Tydens die eerste sladiurn ervaar die individu sekere eise. Hierdie eise (stressors) 

se oorsprong in die skoal is vlerledig, naamlik: 

* rolgebaseerde stres (rolverwardheid, rolkonflik, verhoudings, gebrek aan auto

nomic by onderwysers); 

taakgebaseerde stres (werkoorlading, moeilike opdragte, behoefte a an prestasie, 

swak kommunikasie, daagl!kse optrede deur skooihoot); 

eksterne faktore (ouers, fondse); 

kontlik-bemiddeling (hoof se konOikllantering in skoal). 
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Die tweede stadium behels die interpretasie van die stressors deur die individu, So 

kan 'n persoon met 'n "tipe A"~persoonliklteid die eise so intens heleefdat dit kan 

lei tot hartsiektes en swak gesomlheid, Tndien die individu be!eef dat hylsy nie 

suksesvol op die eise kan reageer nie, sal stres intree, 

Gedurende die derde stadium oefen die individu sekere keuses uiL Die persoon 

reageer op die slressor indien dit beleef word as skadel1k, dre1gend ofvoorskrifte~ 

lik, Hanteringstrategiee word nou aangewend indien die individu glo dat die stres

sor so teengewerk kan word, 

Gedurende die vierde stadium kom die langtennyngevolge van stres na vore soos 

onder andere hoofpyne, maagswere en ander siektetoestande, Hierdie gevolge van 

langdurige stres word deur Maslach en Jackson (in Torrelli & Gmelch, !992:4) 

uitbranding genoenL Die gevolge word deur bogenoemde navorsers in drie stadia 

verdeel, naamlik: 

* emosjonele uitputting: individue beleef dat bulle nie meer met oorgawe kart 

werk nie omdat hul emosionele reserwes uitgeput is; 

* dcpersonalisasie: individue beleef negatiwireit en leerHnge word sinies hanteer; 

• persoonlike doeltreffendheid: individue se werkpres!asie verlaag, hul evalueer 

hulleself as en hu!le glo dat hulle geen bydrae meer lewer rue, 
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2.4.3 Vergelyklng tussen uilbranding en sires 

Tabel 2.1: Vergelyklng tussen uilbranding en sires 

Uitbranding Sires 

Uitbranding het siegs 'n negatiewe Positiewe stres ("eustress") is sti-
effek. mule rend, motiverend en noodsaaklik 

: (Sarros, 1988:1 

Is skadelik en kom net by sommige Is onontbeerlik en kom by aile mense 
mense voor. voor (Seidman & Zager, 1986:26). 

Uitbranding is nie noodwendig die Aanhoudende negatiewe stres ("dis-
resultaat van stres rlie, tress") van hoe intenslteH is nadelig 

en lei tot uitbranding (De Witt, 
1987:265; Sarros, 1988: 177). 

Uit bostaande kan afge!ei word dar uitbranding as 'n uiterste vlak van stres beskou 

kan word en gesien moet word as 'n finale stap wat intree na verskeie onsukses

vol!e pogings deur die onderv.Jseres om 'n verskeidenheid van negaticwc strestoe

stande te kan hanteer, 

2.5 BEHOEFfES VAN DIE ONDERWYSERES 

Uit die aard van haar vrou-wees beleef die onderwyseres die skool anders as haar 

manlike kollega, en hel sy dus unieke behoeftes. Navorsers het behoeftes, wa! met 

die professionele taak van die onderwyseres geassosieer word, ge"identifiseeL 

2.5, 1 Medemenslikheid 

Die vrou se behoefte aan medemenslikheict, spruit voort uit 'n verantwoordelikheid 

om die ware en herkenbare probleme van die wereld waar Le neem en draagtiker 
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te maak (Shakeshaft, 1987:7). Vroue is gesteld op 'n hoe kwaliteit optrede teen

cor mens:e, Hulle demonsrreer ware empatie met kollegas en doen besonder baie 

moei<e om leeriioge te help. Hulle til tmile daarop toe om waarlik betrokke te 

wees by uiteeolopende leerlingaktiwiteite. Hulie bet 'n behoefte daaraan om bete

kenisvolle verhoudings met ander persone op te bou (Vander Westhuizen e! al., 

1992:44; De Witt, 1995:542) asook 'o behoefte aan intimiteit, mooelye, bannhar

tigheid, bekeodhede en nabye verhoudings (Gold & Roth. 1993:170). 

2.5.2 Voortrellike skoolklimaat 

Volgens De Witt (1995:542) het die onderwyseres 'o behoefte aan 'n skool.ldimaat 

wat bevorderlik is vir leer, onderrig en prestasie, Sy floreer in 'n armosfeer wat 

spreek van geordendheid, geborgenheid, bnheersdheid, goeie dissipline en stilte, 

asook waar sy kahnte, hannonie, sekuriteit en veiligheid kan beleef (Gold & Roth, 

1993:170; Vander Westhuizen & Du Toit,J994:146). Dames is gelukkig in 'n 

skoolklimaat waar hoe verwagtinge aan Jeerlinge gestel word en onderwysers aHes 

in hul vermoe doen om leeriinge te help om aan verwagtinge te voldoen (Schreu~ 

der et al., 1993:24). 

2.5.3 Deelnemende werkwyse 

'n Demokraliese, deelnerneode werkwyse waarin geleentheid gegee word tot opreg· 

te belrokkenheid by kollegas eo leerlinge, word hoog geag deur die ooderwyseres. 

Sy is geJukkig in 'n atmosfeer wat spreek van spanwerk, deeinemeode besruurstyl, 

oorlegpleging, samewerkiog en groepsukses (De Witt, 1982:53; Vander Westlmi· 

zen & Hillebrand, 1990:273) asook kollegialiteit en interaksie (Gold & Roth, 

1993:170). 
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2.5.4 D!ens rum die gemeenskap 

Die onderwyseres het 'n behoefie daaraan om as beroepsgerigte vrou, met haar be

sondere kwaHteite as vrou, in diens van die gemeenskap erken en aanvaar te word 

(Vander Westhuizen & Hillebrand, 1990:270). Sy het 'n behoefte aan affektiewe 

gemeenskapsverhoudinge en 'n positiewe imeraksie met aile belanghebbendc groe

pe (De Witt,1982:53), waarbinne sy 'n gevoel van "behoort-aao" ervaar (Gold & 

Roth, 1993:170}. 

2.5.5 Sielkundige steun 

In die skool het die onderwyseres 'n behoefte aan 'n mentor wat kan dien as siel

kundige steun, rolmodel en identJteitsfiguur. Die steur'l van mentors word as 'n 

belangrike komponent in ondenvyseresse se professionele ontwikkeling beskou 

(Greyvenstein, 1989:28), en dien as lemand waaraan sy haar behoeftes aan aan

vaarding, selfbeheer en sukses kan meet (Gold & Roth, 1993:170}. Shakeshaft 

(1987:!15} het aangetoon dat vroulike rolmodelle vir vroue van kardinale belang 

is. Fisher (in Murray, 1994:50} maak die opmerking dat die pad na onafhanklik

heid vr:oeer vir haar as vrou 'n lang en eens.ame weg was, aangesjen sy geen rol

modelle gehad het oie. 

2.5.6 Sosiale ondersteunlng 

Die onderwyseres het 'n behoefte aan die ondersteuning van die portuurgroep 

("buddy group"), waar sy vriendskap, kameraadskap, Jiefde, inligting en aanmoe

diging, asook ondersteuning v!r die verwerwing van selfaanvaarding, selfvertroue, 

selfagting en selfbegrip ontvang (King, 1981:167; Gold & Roth, 1993:170). Vol

gens Sarros en Sarros J 992:58) impliseer sosia!e ondersteuning dat een of meer 

van die volgende aanweslg ls: emosionele sorg (aanvaarding, Hefde, empatie), 
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instrumentele hulp (goedere en dienste), inligting uit die omgewing, of betuigde 

waardering wat die onderwyseres dan kan gebruik om haarself mee te evalueer. 

Tydens 'n gevallestudie het die betrokke onderwyseres getuig dat sy 'n hoe vlak 

van uitbranding beleef as gevolg van 'n gebrek aan ondersteuning deur die hoof 

en kol!egas. Sy he! dit as die hoofoorsaak van haar eensaamheid en isolasie aange

voer. Sy was eensaam en moedeloos. Dit is noodsaaklik jn die beroepslewe van 

die onderwyseres om terugvoer van andere te ontvang (Gold & Roth, 1993:62). 

2.5. 7 Beroepsgerigtheid na diensonderbreking 

Daar bestaan 'n groat behoefte aan kursusse vir die onderwyseres wat eers haar 

kinders grootgemaak het en daarna weer tot die onderwysberoep wit toetree - kur

susse wat daarop gerig is om haar toe te rus om spesifieke agterstande in te haal 

en haar meer beroepsgerig en prestasiegeorienteerd in te stel (King, 1981: 187). 

Greyvensrein (!989:31) noem dat 'n onderbreking in diensljid as gevolg van bevai

Hng onvermydeiik meebring dat vroue uiteindelik minder beroepservaring as mans 

opdoen. Dit gebeur ook soms dat vroue geooodsaak word om diens te onderbreek 

as gevolg van gesinsverhuising en dit dan moeiHk vind om weer 'n aanstelHng ln 

die nuwe omgewing te bekom (Vander Westhuizen & Hillebrand, 1990:274; De 

Witt, 1995:578). Vo!geos Murray (1994:48) hang konfiik, wat die ooderwyseres 

in haar beroep kan ervaar, dikwels af van die mate waartoe sy, n.a tydelike uittre

de. weer beroepsgeng kan word. 

2.5.8 Versorgingsentra 

Verskeie navorsers (Coffey, 1985; Vander Walt,l987; Greyvenstein, 1989; De 

Witt, 1995) is dit eens dat 'n vrou slegs haar beroepslewe ontspa!llle kan hervat 

wanneer daar betroubare kinderversorgingsfasiliteite beskikbaar is. King 
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(1981: 187) wys op die behoefle wat beslaan aan versorgmgscntra vir voorskoolse 

kinders van getroude onderwyseresse by grater skole, of by 'n groep skole. Hllle

brand (1989:94) is van mening da!, alhoewel die vrou se huwelikstaat geringe uit

werking op haar loopbaanorientering kan he, haar voorskoolse kinders wei haar 

loopbaanorientering en -betrokkenheid beYnv!oed. 

2.5.9 Professionele selfheeld 

Volgens Gold en Roth (1993:36) het studies getoon dat onderwysers met 'n hoe 

sclfbeeld meer weerstand bled teen stres en in staat is tot persoonJike doelberei

king, maar terselfdertyd skuldig voel oor hul mislukkings en verwagtings. Grey

venstein (1989:16) het 'n behoefie ge'identifiseer aan spesiale opleiding vir onder

wyseresse om hul professionele selfbeeld te verbe!er. Hierdie opleiding behoort 

die uitbouing van persoon!ike, beroepsgerigte vaardighede en kundighede in te 

sluit, asook die skep van voldoende geleenthede om beroepsgerigte leierskaperva

ring te kan opdoen. Spenser (1990:558) sluit hierby aan deur te sl: dat die getrou

de onderwyseres met kinders 1
fl behoefte bet aan imeHektueJe stimulering omdat 

hulle na skoolure hoofsaaklik blootgestel is aan die geselskap van hul eie jong kin

ders. Gold en Roth (1993: 170) noem verdere spesifieke behoefies waaraan die on

derwyser graag voldoen wil he, wat moet bydra tot haar professionele sellbeeld, 

naamlik intellektueJe bevrediging en opwindlng, rmwigheid, innoverende tegnleke, 

kreatiwireit. nuwe idees, estetiese be!ewing, inteHektuele uitdagings, krittese 

denke, positiewe denke, goeie gesindheid en fisieke fiksheid. 

2.5.10 Samevatting 

Navorsing het getoon dal daar 'n teenstrydigheid heers ten opsigte van die behoef· 

tes wat onder onderwyseresse bestaan en hoe daaraan voldoen word. Daar beers 

onrevredenheid ten opsigre van die mate waarin aan onderwyseresse se behoeftes 
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voldoen word. Die bevrediging van die onderwyseres se spesifleke behoeftes is 

bepalend vir haar werksgeluk en voorkoming van uitbranding. 'n Gebrek aan be

hoeftebevrediging dra by tot die frustrasies war voorkom onder onderwyseresse 

wat uitb(anding ervaar, So kan beroepsver!atjng van onderwys.eresse gesien word 

as 'n uiling van frustrasie wai meegebring word deur die feit dat daar nie aan huJ 

behoeftes voldoen wGrd nie. Daar word vervolgens aandag gegee aan d1e getroude 

onderwyseres en haar moontllke belewjng van uitbranding. 

2.6 DIE GETROUDE ONDER'I\'YSERES EN UlTBRANDING 

Die kombinering van die vrou se beroep en haar taak as eggenote met gesinsver

ptigtinge, en die gepaardgaande probleme, is nagevors deur Aryee (1993:1441). 

Dat beide die man en die vrou in die huwelik voltydse beroepe beoefen, is deesdae 

eerder die reel as die uitsondering. Empiriesc smdies deur Thoits (1983) en Ver

brugge (1983), soos beskryf deur Aryee (1993:1442), toon dat betrokkenheid by 

'n dubbele rol voordelige gevolge bel vir beide die man en die vrou- gevolge soos 

selfrespek, geluk en moree!. Ten spyte van hierdie voordele, is die betrokkenes 

by huwelike waar beide voltyds werk, vatbaar en gevoelig vn baie druk en stres. 

In huUe pogings om te voldoen aan die verwagtings wat hul dubbele rolle van hulle 

eis, kan mans en vroue se intense betrokkenheid wissel tussen die beroep en die 

gesin 'n herhalende siklus wat stres tot gevolg kan he as hulle nie 'n bevredig

ende balans tussen die twee rolle kan vestig nie. 

Aryee (1993:!444) maak die ste!ling dat die getroude vron wat 'n voltydse beroep 

beoefen, ook vir die grootste deel van die huishouding en versorging van die 

kinders verantwoordelik is. Die moontlike verloop tot uitbranding by die getroude 

onderwyseres as gevolg van die intense belewlng van stres in die gesin sowel as 

m haar beroep, met gepaardgaande konflik, word skematies in Figuur 2.6 getoon . 
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Stressors in die ge-
.._ sin Aantal kinders 

onder 6 jaar 
V rou se tyd bestee 
aan beroep 

~ Belewing van ge-
halte eggenoot-
skap Beroep-
Betewing as ouer eggenoo!konflik 

~ 

Str~~SQrS a.g,v. 
vasgestelde werks- , 
omstandigbede 
Onbuigsame Uitbranding 
werksomstandig-
hede A 

"' Tyd bestee aan be-
roep 

Str~sors in die be-
roepsrol 
Dubbelsi nnigheid 
in die beroepsrol 
Werks-rolkonflik 

Beroep- I Werksoorlading ouerkonflik 

Organisasie-
stressors 

- Organ.isasiebeleid 
Gebrek aan 
bevordering 

Figuur 2.6: Paale na uitbranding by die getroude vrou met 'n dubbele rol 
(Aryee, 1993:1446) 

Volgens Bacharach et a!. (1991 :39) is beroeps- en gesinskonflik 'n betekenisvolle 

voorloper van uitbranding by die getroude vrou. Hierdie navorsers gaan voort 
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voorloper van uitbranding by die getroude vrou. Hierdie navorsers gaan voort 

deur te se dat as gevolg van die klem wat dames plaas op goeie verhoudings, hulle 

meer geneJg as mans is om hulseJf te meet in tenne van hoe goed huHe daarin 

slaag om hul rol!e as eggenote en ouer te vervuL Aryee (!993:1449) sluit hierby 

aan met die stelHng dat konflik wat voortspruit utt die onversoenbaarheid van die 

mHe van die vrou as beroepsbeoefenaar en as eggenoie en ouer, en die gepaard

gaande negatiewe gevolge soos ultbranding 1 meer geneig is om die vrou as die 

man te be"invloed, 

Baie aandag is die afgelope paar jaar gewy aan die verhouding tussen die beroeps

en gesinsrolle en uitbranding (Burke, 1988; Burke & Greenglass, 1993; Murrray, 

1994). So het Burke (1988:287) bevind dat beroeps- en gesinskonflik 'n aandui

ding ls van die negatiewe cffek van werkseise op persoonlike en gesinslewe, en dat 

dit betekenisvol verband hou met uitbranding. Aan die ander kant maak Burke en 

Greenglass (1993 :372) die afleiding dat uitbranding nie met beroeps- en gesinskon

flik geassosieer kan word nie. Hierdie verband was wel van toepassing op mans, 

maar nie op dames nle. 

Verskeie navorsers het egter bevind dat vroue wat voU:ydse beroepe beoefen enter

setfdertyd vetmQle in 'n huwellk is en dikwels ook kinders het, soms probleme on

dervind met huis- en beroepsrolverwagtinge (Shakeshaft, 1987; Greyvenstein, 

1989; Murray, 1994). Talle vroue, insluitende onderwyseresse, moet rwee of 

meer van die volgende rolle uitleef: huisvrou, moeder en beroepsvrou. Daar kan 

dus verwag word dal waar 'n onderwyseres meer as een roJ rnoet vervul, daar 

moontlik konflik tussen die rollc kan voorkom wanneer verskillende persone in die 

mlbesetting waarin die onderwyseres funksioneer, verskillende verwagtinge van 

haar koester. 

Coffey (!985:28) het verder bevind dat die toeoame ten opsigte van getroude vroue 
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met kinders in die arbeidsmark, daartoe bydra dat probleme ondervind word met 

werk- en gesinsro!verwagtioge. Dle gevolg hiervan is dikwels frustrasies as ge

volg van rolkonllik, wat kan lei tot stres en uitbranding. Murray (1994:40) noem 

dat die getroude onderwyseres intra-rolkonflik (binne 'n spesifieke rol), snwel as 

inter-rolkonflik (tussen die versklllende rolle) ervaar. Dit blyk dat die faktore wat 

negatiewe of nadelige rolkonflik veroorsaak, vera! gekoppel kan word aan die tyd· 

rowendheid van skoolaktiwiteite, 

Samevattend dus: Die getroude onderwyseres het onteenseglik 'n verskeidenheid 

rolle om te vervul, te wete di~ van tuisteskepper, eggenote, moeder en onderwy

seres. Hierdie uitdagings kan moontlik lei Wi stres, konflik en rolverwarring. Die 

gemeenskap het dikwels teenstrydige verwagtinge van die vrou. Vir die getroude 

onderwyseres met kinders is dit veelelsend en stresvol om hoCkwaliteit~gesinsorg 

toe tc pas gepaard met veeleisende en onbuigsame skoolverpligtinge, asook met 

'n eggenoot wat rue hand bysit met die daaglikse huishouding nie. Langdurige 

bloolstelling van die getroude onderwyseres aan hierdie omstandighede, hou die 

gevaar in van emosionele uitputtJng en gevoiglike uitbranding. 

2.7 PROFESSIONEJ"E OORSAKE VAN UITBRANDING 

Reeds in 1973 het Freudenberger die oorsaak van uitbranding toegeskryf aan te in

tense werk sander dat die slagoffer aan persoonlike behoeftes dink, gepaard met 

'n oorywerige begeerte om ander te help. Vo!gens Byrne (1994:648) het navorsers 

dit as 'n feit aanvaar dat uitbranding by onderwysers 'n gevolg is van stressors wat 

voortspruit uit beide organisatoriese en persoonlike faktore. 

Navorsing oor die vrou en haar werksmotivering, het aan die Jig gebring dat die 

vrou (ook die onderwyseres) meestal deur ander faktore gemotiveer word as die 

man (Vander Westhuizen "'·M·, t 992:41). Uit 'n oorsig van die literatuur het ge-
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blyk dat 'n hele aantal faktore 'n rol speel in die demotivering van die onderwyser

es, So het Wessels (1982:20) bevind dar gerroude onderwyseresse die mees onte

vrede groep werkende vroue onder aUe gegradueerde vroue is, asook dat hulle as 

groep meer ontevrede is oor die gebrek aa..n erkeruting as enige ander groep gegra~ 

dueerde vroue, 

Om'n toegewyde onderwyseres te kan behou in die onderwys, gelukkig te kan laat 

werk en om uitbranding by haar te voorkom, is dit vir die skoolhoof belangrik om 

te weet watter faktore die werkstevredenheid van die onderwyseres bepaaL 

RolkonHik en rolonsekerheid is belangrike oorsake van uitbranding by aile onder

wysers (Cunningham, 1982:2!9). Ander oorsaak!ike faktore wat hier uitgelig sal 

word, is werkoorladlng, onbevredigende klaskamerklimaat, lae besluitnemingsmag 

en min ondersteuning deur senior en ander koHegas, 

2. 7.1 Rolkonllik 

Rolkonflik ontstaan as daar ge!yktydig twee ofmeer teenstrydige stelle else a an die 

onderwyser gestel word. Die hantering van die eise van cUe een rol, maak dit 

moeiliker vir die persoon om aan die eise van die ander te votdoen. Die feit dat 

vera! die onderwyseres toenemend aan botsende eise blootgesteJ word. is ai deeglik 

vasgestel (Blase, 1986:13; Aryee, 1993:1447; Burke & Greenglass, 1993:371). 

Voorbeelde van rolkonflik by onderwyseresse is: 

* Konflik wat ontstaan tussen die hoeveelheid werk wat verrig moet word en dlt 

wat realisties moontlik is binne die beskikbare tyd. 

* Konflik tussen else gestel deur groot klasse saamgestei uit Jecrlinge met uiteen~ 

lopende vermoens, en om aan die behocftes van individueie Ieerllnge te vol

doen. 
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* Konfiik as gevolg van srappe war geneem meet word om dissiplin~re probleme 

op te los te midde van negatiewe of neutrale ondersteuning deur senior perso* 

neel en ouers 

Met behulp van empiriese bevindinge het Jackson ~. (1986:630) getoon dat 

rolkon!lik 'n kritieke faktor is by die ontstaan van werkstres by onderwysers. 

Deur middcl van studies waarby d1e multidimenstonele aspekte van uitbranding 

ondersoek is 1 is bevind dat rolkonfhk betekenisvo! verwant is aan die fasette 

ernosionele uicputting en depersonalisasie (Schwab & !warrieki, 1982:60; Jackson 

e.ut. 1986:637). 

Met die toename van vroue In die arbeidsmark, en dan veral vroue mer kinders, 

het Coffey (1985:28) bevind dat probleme ondervind word met werk- en gesinsrol

verwagtjnge. Frusuasies te wyte aan roJkonflik, kan lei tot stres en uitbranding. 

Murray (1994:57) wys op die volgende negatiewe aspekte wat dikwels na vore 

kom as gevolg van die dubbelrol van die getroude onderwyseres: 

* 

Binne die moederrol: Sy beleef 'n gevoel van onderdanigheid teenoor dre 

man, skuldgevoelens, jn onveanoe tot selfvcrwesenliking, finansiC!e onseker

heid en 'n begeerte om huishoudelike take te wii ontvlug, 

Binne haar rol as onderwyseres: Sy ondervind gesJagsdiskriminasie, gebrek 

aan ervadng, 'n onverrnoe om na tydelike uittrede weer beroepsgerig te wees, 

en 'n behoefte aan rolmodelle. 

• Tussen die twee rolle: Sy ervaar dat sy te min tyd het vir voldoende aandag 

aan bejde roiie, dat die druk birme eJke rol onmoomlik word om te hanteer en 

dat die roUe verskiHende gedragspatrone van d!e vrou vereis. 
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2.7.2 Rolonsekerheid (rolverwarring) 

Rolonsekerheid word geassosieer met 'n gebrek aan duidelikheid met betrekking 

tot die onderwyser se verpligtinge, regte, doelwitte, status en aanspreeklikheid. 

Ander bydraende faktore sluit in toenemende kompleksiteit van take en tegnologie, 

asook voortgeselte vinnige veranderinge in die skoolorganisasie (Byrne, !994:648). 

Die volgende word ook deur onderwysers aangedui as hoofbydraend tot gevoelens 

van werkstres as gevolg van rolverwarring (Blase, 1986:!36; Hamann, 1990:32): 

* Ondutdelike en wisselende beleid met betrekking tot leerlinggedrag . 

• Herstrukturerlng van kurrikula en ped:agogiese benaderlngs te wyte aan veran~ 

derende regeringsmandate. 

* Persepsie van lae aansien van onderwyser deur leerlinge, ouers en die atgerne~ 

ne publiek. 

'(': Gebrek .aan koOrdinedng tussen vlakke in die kurrikulum (bv, die onvermoe 

om kurrilrulere doelwitte te stel, doelstellings te identifisecr en daarheen te 

werk sodat dit versoenbaar is met die professionele verwagtings van onder\\')'~ 

sers). 

* Gebrek aan sarn.ewerklng tussen onderwysers in dieselfde skooJ en van verskil

lende sko!e. 

• Onduidelike doelwitte deur hoofde en senior personeel tydens algemene beplan

ning (bv. onduidelike skoolprogram of 'n verslruilde kurrikulum). 

Bacharach et aL (1991 :39) rapporteer dat alhoewel rolonsekerheid minder skadelik 

is as rolkonflik, dit nogtans 'n belangrike bepaler is van uirbranding. Op 'n mul

tidimensionele vlak het Byrne (1994:649) getoon dat rolonsekerheid 'n invloed het 

op emosionele uitputting en verlaagde persoonlike doeltreffendheid. Wanneer 

enige persoon onseker is oor wat van hom/haar verwag word of as sy/haar rol on

voorspe1baar en vaag is, kan dit !ei tot werkstres en professioneie uitbrandlng 
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(Conley l~LJ!L !992:4). In navorsing soos gedoen deur Gold en Roth (1993:35) 

is getoon dat onderwyseresse duidelike werksbeskrywings benodig en betrokke 

moet wees by ctie ontwikkeling van reaHstiese skooldoelwitte om so hul gevoelens 

van hulpeloosheid en magteloosheid te verlig. 

2.7.3 Werkoorladlng 

Werkoorlading kan kwantitatief of kwalitatief wees (Byrne, 1994:649). K wantita, 

tiewe oorlading verwys na te vee! etse en te min tyd beskikbaar om aHes behoorHk 

uit le voer. Kwalitatiewe oorladlng verwys na werkskompfeksitelt (te hoe else)

werk wat ervaar word as te moeihk om bevredigend af te handel (Blase, 1986:13; 

Hamann, 1990:32; Byrne, 1994:649). 

In navorsing gedoen deur onder andere Jackson tlJ!I. (1986:635), Marur en Lynch 

(1988:7), Aryee (1993: 1456), en Burke en Greenglass (1993:378), word aangetoon 

dat werkoorlading konstant as 'n hoofstrcssor aangedui word. Belangrike faktore 

wat hlermee saamgaan, is oonnatige papierwerk, oorvol klas.kamers, leer!inge met 

heterogene akademiese verrnoens en die cfs dat die onderwyser soms vakke buite 

sy vaardigbeid en opleidingsterrein moet aanbied. 

2. 7.4 Klaskamerkllmaat 

Klaskamerklimaat het 'n kritieke uitwerking op onderwysers se hooding teenoor 

die onderwysberoep, en daarom is dit te wagte dat cnige agreruitgang van die kli~ 

maat. aanleiding sal gee tnt werkstres. Hier word spesifiek verwys na dissiplin!re 

probleme, apatiese houding van leerlinge, swak prestasies, asook verb ale en fisiese 

mishandeling van onderwyswers deur leerlinge, war gesien word as prim~re bronne 

van onderwysstres (Blase, 1986:13; Cross, 1987:496; Byrne, 1994:649). 

Bacharach J:LJil., (1986:7) het deur empiriese bevindings getoon dat dissi-
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pline-probleme by !eerlinge, leerlinge se houding en mishandeling van onderwys

personee! deur leerlinge, betekenisvol korreleer met uitbranding by onderwyse

resse. 

2. 7 .S Beslultnemingsmag 

Die gebrek aan betrokkenheid by besluite wat hullc direk raak, is 'n belangrike 

stressor vir onderwysers (Bacharach~., 1986:8; Byrne, 1994:649). Deelname 

aan die organisasie- en besluitnemingsprosesse blyk 'n kritieke faktor te wees by 

die bepaltng van die moreeL motivering, entoesiasme, selfagting en algemene 

werksbevrediging van die onderwyser, asook om rolkonflik en rolonsekerheid te 

beperk (Maslach & Jackson, 1984: 133). Die felt dar onderwysers in die algemeen 

'n minimum-bydrae toege!aat word ty besluite wat bulle direk raak, soos 

beleidsveranderings en lrnp!ementerJng daarvan, kurrikuiumveranderinge en 

dissiplinere srappe teen leerlinge dra in besonder by tot 'n atname in moreel, 

werksbevrediging en selfagting. Met verloop van tyd lei die kummulatiewe 

uitwerking lliervan tot werkstres en uiteindelik tot uitbranding (McLaughlin~,, 

1986:420; Byrne, 1994; 650). 

2.7.6 Sosiale ondersteuning 

Navorsing oor uitbranding by onderwysers (manlik en vroulik), word gekenmerk 

deur verskeie verwysings na die gebrek aan ondersteunlng en erken.ning deur 

onderwysleiers en knllegas (Mclaughlin !;l_i!l. 1986:420; Dworkin, 1987:214; 

llamarm, 1990:32; Gold & Roth, 1993:69), Bacharach ~-. (1986:7) het 

empirles aangetoon dat daar 'n sterk verband bestaan tussen swak ondersteuning 

deur onderwyshoofde en onderwyserstres. Daar besraan tans deeglike bewyse dat 

bewuste ondersteuning deur kollegas sowel as hnofde 'n groat rol speel by 

vermindering van werkmes (Maslach & Jaekson, 1984:133; Gold & Roth, 
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1993: l 10 en !38). 

2.7.7 Probleme met Jeerllnge 

Problerne metleerlinge word beskou as een van die hoofoorsake van uitbranding, 

ofdtkwels die element wat as snellenneganisrnedien (Huberman, 1993:55). Meer 

spesifiek kan genoem word: klasse wat mocilik is om te hanteer waar dissiplinC!re 

probleme voorkom (vera! in die junior-sekondere lase) en klasse waarmee dit 

moeilik vir die onderv.ryser Is om kontak te maak (as gevolg van rumoerigheid en 

verwaar!oosdheid to. v. skoolwerk en persoon). Om ontwrigtende leerlinge te 

hanteer tel ongetwyfeld onder die belangrikste fal"tore wat verantwoordelik is vir 

srres by onderwysers, volgens Farber (199!:51). Sutton (1984:10) het bevind dat 

van aile bronne van stres by onderwysers, die probleem van \eerlingdissipline die 

hoogste korreleer met werksontevredenheid by onderwysers, en dat daar niks is 

wat hul!e meer ontstel en laat oorweeg om die professie tc verJaat nie, Voorbeelde 

van su!ke onstellende faktore, volgens Hubennan (1993:53), is geweld onder leer

lingo (bakleiery), seksuele molestering en teistering, intimidering, die ;vyse waarop 

leerlinge met personeel praat, graffiti teen die mure van skoolgeboue en diefstaL 

Hierdie faktore kan die onderwyser se opvatting dar hylsy 'n verskil kan maak. 

dramatics negatief beinvloed, asook sylhaar gewilligheid om enigiets in die werk 

te be\e of selfs om die volgende dag terug te gaan skooHoe en sy/haar werk voort 

te sit. 

'n Saak wat hiermee verband hou, is die apatie en traagheid van leerHnge teenoor 

hul werk. Die onderwyser wat met lcerlinge moet werk wat nie omgee nie en 

onverskiHig staan teenoor hulle skoo!werk, vind dit uhers frusrrerend en ervaar 

sodanige optrede as verwerpend en ondankbaar (Farber, 199!:54). 

Volgens navorsing deur Vander Wes\hui1.en tlJI!. (1992:45 en 49) word die be· 
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hoefte aan goeie verhoudinge met haar leedinge as die heel belangrikste behocfte 

van die onderwyseres genoem. Die vermoe om goed met haar leedinge oor die 

weg te kom, is vir die onderwyscres 'n belangrike Jntrinsieke moliveerder. Dit be

vrcdig ook haar behoefte om te presteer omdat sy deur middel van haar leerlinge 

kan presteer. 

Die afwesigheid van probleemleerlinge is 'n be!angrike teenvoeter vir uitbranding, 

want dit skep 'n basis vir gesonde verhoudinge sowel as 'n geleen!heid vir die on

derwyseres dat haar leerlinge kan presteer en sy weer daardeur gemotiveer word. 

2. 7.3 Opeenboplng VIID ervarings 

Die beperkte aan!Jil keuses war onderwyseresse het om uit te oefen in hul daaglikse 

ervarings tydens probleemhantering en die gepaardgaande frustrasies, is uinnerge

lend. Oodenvyserstres is al beskry f as die ervaring beleef wa~meer jy jouself moet 

weerhou daarvan om 'n viktimiserende leer!ing aan te rand, alhoewel hy/sy dit on

getwyfeld verdien (Farber, 1991:55). ('n Anortieme "graffrti-definisie" van stres 

vat bogenoemde mooi saam, naamllk: ''The confusion created when one's mJnd 

over-rides the body's desire to choke the living daylight out of some jerk who des

perately needs it"), 

Hierdie faktore, gepaard met spanningsvolle toesrande in die onderwyseres se pri

vate lewe, dra sterk by tot uitbranding. Nog ander faktore wat daartoe hydra dat 

die onderwyseres opeenhoping van ervarings as spannlngsvol beleef, is Jang werks

ure, werk wat nooit kiaar kom nie, roetine, te min tyd om uit te rus, min afwisse

ling en weinig sosiale erkenning. Die oorlading van verpligtinge, ervarings en vol 

program van die getroude ondcrwyseres met 'n gesin, word gesien as 'n sleutelfak

lor vir die intrcding van uitbranding (Huberman, 1993:57). 
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2. 7.9 Bestuursonseusitlwltelt 

Jackson !:lJ!]. (1986:630) het bevind dat stres en uitbranding betekenisvol verband 

hou met sommige sk:oolhoofde se gebrek aan tmplementering van 'n deelnemende 

bestuurstyl, gebrek aan sensitiwiteit vir sl:ool- en onderwysverwante prohleme, 

asook 'n gebrek aan ondersteuning van onderwysers. So word ingrypende eensy· 

dige disstplint!re aksies deur hoofde soos skorsing van leeriinge weens gedragspro

bieme dikwels gesien as nadelig vir die beeld van die skoo!, terwyl personeel som· 

mige dissiplinerende stappe deur hoofde beskou as psigo!ogies skade!ik vir leer· 

linge sowel as onderwysers. De Witt (1987:270) sluit hierby aan deur te s~ dal 

'n skool waarin aile konununikasie 'n eenrigtingproses is, en personeei hoege

naamd nie in besluitneming gek.en word nie, 'n ideate bron vir maksiraale werk

stres is. Burokratisering van skoolorganisasie deur toenemende papierwerk, regu

lering en rompslomp. is verdere ernstige oorsake van kroniese hoe, onnodige 

werkstres. Volgens Farber (1983:53) is daar onderwyspersoneel wat die bestuurs

lede van die skool beskou as die handhawers van burokratiese reels en regulasies 

wat die ondenvyser se outoriteit en effektiwiteit ondennyn in plaas daarvan om on

dersteunend, inspirerend en behulpsaarn te wees mer die stel van uitdagende doel

wiue. 

2.7,10 Ourede!lke en onverskillige ouers van leerlinge 

Dit word aanvaar dat ouers 'n integrate dee! van die opvoedkundige proses is en 

dat ouerondersteuning grootliks die sukses van 'n skool bepaal. Ouerbetrokken

heid by skole word algemeen deur onderwysers verwelkom. Ongelukkig word 

ouers heel dikwels as 'n hetekenisvolle bron van srres deur baie onderwysers in die 

skoal ervaar. Vol gens die 1988-uitgawe van die "Gallup poll of teachers' altitudes 

toward public schools" (Gallup, 1988:33-46), is van die probleme wal gereeld deur 

ondcrwysers opgehaaf word, die gebrek aan ouerondersteuning en -betrokk:enheid. 
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Volgens Huberman (1993:59) en Farber (1991:57) is daar twee tipes swak-onder

sreunende ouers, naarnlik ouers wat glad nie betrokke is nie en ouers wat tt vee! 

betrokke raak. Onder die groep wat heeltemal onbetrokke is, is daar ouers wat 

glad nie beskikbaar is nie (weens werksure, eie loopbane of persoonlike redes), die 

wat nie in staat is tot betrokkenheid nie (siekte of geestesversteurdheid), ouers wat 

net e.envoudig nie ge'interesseerd is in betrokkenheid nie en daardie ouers wat hulle 

hande in onskuld was omdat hulle self nie sukses behaal ten opsigte van die beheer 

oor hul kinders nie. Daar is oak ouers in hierdie groep wat betrokkenheid afwys 

met die beskuldiging dat hul kinders se probleme direk toe te skryf is aan onbe

kwame onderwysers. onervarenheid, wraaksugtigheid of rassisme, en dat huile as 

ouers onskuldig is en niks met die saak te make wll hE nJe, 

In die kategode van oorbetrokkenes. is daar dit ouers wat besluit het die skool is 

ontoereikend, dat die onderwysers en besruur onbekwaam is en ware onderwys net 

moontlik is indien ouers deurlopend monitor wat in die skooJ en klaskarners plaas

vind. Hierdie groep ouers is heel dikwels van mening dat hul kinders nie genoeg 

aandag ontvang :lie, da! hu!le nie inte!lektueel gestimuleer word nie, die skool vir 

hulle geen uitdaging bled nie, dat op hu! kinders "gepik" word en dat dit slegs hUI 

konslante waaksaam.heid en druk is wat sake reg sat faat verioop. Sulke ouers eis 

verantwoording vir feitlik elke reel en opdrag, en meen dat hul sigbare betrokken

heid 'n dringende noodsaaklikbeid is. Volgens hierdie ouers sal onderwysers slegs 

moeite vir hulle kinders doen as huHe weet daar is iemand wat toesig hou. Goid 

en Roth (1993:36) noem dat sulke tipe ouers dikwels 'n groot probleem vir onder

wysers skep en bydra tot onderwysers se gevoelens van teleurstelling en omnug

tering, wat dan dikwels lei tot uitbranding indien ingryping nie plaasvind nie. 

Dit moet egter beklemtoon word dat nie aile ouers by bogenoemde beskrywiogs 

ingesluit kan word nie, maar dat die werklikbeid van probleemouers bestaan en 'n 

psigologies betekenisvoUe deel van die ondenvyser se werkslewe uitmaak. Vol-
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gens Gold en Roth (1993:37) is min bekend oar die verband !ussen onrede!ike 

ouers en uitbranding by die onderwyser, en hierdie aspek verg bykomstige aandag 

indien stappe gedoen moet word om onderwysers hierin te ondersteun, 

2.7.11 Openbare krltiek 

Kri!iek deur die publiek dra by tot die belewing van uirbranding by onderwysers. 

Vol gens 'n opname deur die Amerikaanse cydskrif American Educator het 64% 

oudonderwysers aangedui dat die professionele prestige van die onderwyser swak

ker was as wat hulle verwag het voor hulle die onderwysberoep betree het. Ander 

opmerkings ter sprake sluit in: onderwysers het dit maklik, hulle het lang vakan

sies, hulle word te vee! betaal vir hul min werk, hu\le kla te vee!, hulle is onder

>.vysers omdat hulle tot niks anders in slaat is nie (Anon., l986a:34-48). Farber 

(1991:58) beklemroon dar alhoewel die publiek geneig is om op werkers se swak

hede en misiukkings te konsentreer, daar geen ander groep is wat so erg daaronder 

deurloop as die onderwysers nie. Hu!le word gereeld herinner aan en geroskam 

oor hul rnisluk.kings, maar word selde geprys of erkerudng gegee vir hul prestasies 

en harde werk. 

Die ouronomie en professionalheit van die onderwyser word dikwels deur die pu

hiiek vertrap weens die eJse wat hutle aan die onderwyser slel ten opsigte van 

sy/haar verantwoordelikheid om die leerlinge te laat presteer. Dikwels is dit dan 

ook diegene war uiters swak ingelig is oor die onderwys en opvoedkundige eva!ua

sie. Die opvoedings-veranlwoordelikheid wal van die onderwyser gei:is word, 

word dikweis gesien as sinoniem met 1eerlingprestasie en selde gemeet aan reaHs

tiese kriteria wat vir 'n spesifieke groep leerlinge geld. Dit word as baie frustre

rend deur onderwysers belcef dat daar van hu!le verwag word om op te voed, te 

sosialiseer en a!le leerlinge te moet taat slaag, ongeag die sosiale, finansiele, 

gesins- of sie!kundige probleme wat sommige leerlinge ervaar. Selfs al he! die be-
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moeienls van ouers, sie1kundiges, maatskaplike werkers en vcrskeie ander private 

lnstansies misluk, word dit steeds van onderwysers verwag om te slaag in hul on~ 

derwys- en opvoedingswerk, en word hu!le verantwoordetik gebou vir enlge mis

iukking. Vir taHe onderwysers is die else van die gemeenskap ten opsigte van ver

amwoordelikheid niks meer as 'n manter om van die skoal en onderwysers te ver

wag om die prob!eme van die gemeenskap reg te stel nie (Farber, 1991 :61; Gold 

& Roth, 1993:37). 

2.7.12 Oorvol klaslokale 

Effektiewe onderrig vind p!aas in daardie klaslokale waar die onderwyser die !esse 

so kan aanbied dat die behoeftes van elke kind aangespreek kan word. Hierdie 

taak raak toenemend moeiliker met toename in klasgrootte. Bogenoemde aanname 

word deur navorsers gestaaf dat in groot klasse minder geleentheid is tot indivl

dueic imeraksie tussen onderwyser en ieerHng, met die gevolg dat die onderv.ryser 

minder betrokke en effektief voe1 · twee kritieke aspekte vir werksbevrediging, 

Die toenarne in klasgrooue maak k.laska:rnerbestuur moeiliker, en dit verhoog die 

moontlikheid dat leerlinge in die groep ontwrigtend optree. Oorvol klaska.mers 

word deur die onderwyseresse as verswarend beleeften opsigle van dissiplinehand

hawing en effektiewe onderrig (Rottier ~ .. 1985:73; Kyriaeou, 1987:148: 

Biggs, 1988:47; Schonfeld, 1992:157; Gold & Roth, 1993:60). 

2.7.13 Leerllnge mel ontwikkellngsversteurings 

Die gebruik in die VSA om leerli.nge met ontwikk:elingsversreurings so ver moont

lik by die hoofstroom-onderwys in te skakel, he! onderrig en klaskamerbestuur 

aansienlik bemoeiHk vir onderwysers, Ten opsigte hiervan verwys Farber 

{l991 :60) spesifiek na 'n groot toename in administratiewe werk sowel as die 

voorkoms van roJkonflik by personeel wat leerlinge met ontwikkelingversteurings 
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in hul klasse het. Onderwysstres word reeds as verswarend beleef as slegs een of 

twee !eerlinge met emosionele of t1siese ontwikkelingversteurings in 'n klas sit. 

Die rea1iteit is dat die meeste onderwyserpersoneel n.ie oor die vennot: besldk om 

hierdie bykomende verantwoordelikheid en aandag wat sulke leerlinge eis en ver

dien, te kan gee nie. Alhoewel die oorweging om leerlinge met ontwikkelingver

sreurings in 'n gewone klas te plaas goed bedoel is, plaas dit bykomstige druk op 

onderwysers (Farber, 1991:61; Huberman, 1993:59). 

2,7,14 Oormatige paplerwerk 

Op die oog af word administratiewe werk en papierhantering nie gereken as 'n 

betekenisvolle bron van stres vir onderwysers nie, maar by feitHk elke opname 

word dit as die groorste of minstens een van die grootste bronne van frustrasie 

uitgewys. 

Navorsers soos Greenberg (1984:46), Newell (1987:6), Biggs (1988:46), Vander 

Westhuil.en !:L~[. (1992:50) en Gold en Roth (1993 :37) rapporteer dat onderwysers 

papierwerk as 'n las en 'n bron van stres beieef, dat dit onderrigtyd verkwis en in 

beslag neem, vernederend is ('n oormaat veriaag die rol van die onderwyser rot 

die van 'n klerk) en dat dit frustrerend is (dit voorkom dat onderwysers by die 

meer bevredigende en belangrike aspekte van hulle werk uitkom). Kosbare tyd 

gaan so verlore in skole, en onderwysers beleef dit dat tyd war so ingeboet word 

nle net bate ontwrigtend is nie, maar ook onprofessionele hantering van leerlinge 

is. 

Opsommend kan gese word dat onderwysers baie papierwerk negatiefbeteef omdat 

heetwat daarvan gesien word as onnodig (soongelyke inligting is a! reeds gegee), 

steurend (dit maak inbreuk op die kurrikulere program) of beuselagtig (dit is inlig

ting wat oak deur administratiewe kantoorpersoneel verskaf kan word). 
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2.7.15 Verlies aan outonomie en professionaliteit 

Volgens Farber (I 991 :63) veroorsaak else en besluire deur beleidmakers en andere 

dar onderwysers dikwels van hul autonomic en professionalisme ontneen word. 

Onderwysers ervaar die druk ter wille van verandering en aanpassing in die onder

wys as geweldig, terwyl die onderwysers self min of geen geleentireid gegun word 

om 'n bydrae tot sodanige besluitneming te kan !ewer nie. Onderwysers ontvang 

die leerlinge, kurrikula wat gevolg mMl word, boeke wat voorgeskryf word en 

soms ook die onderrigmetodes wat gebruik moet word (in lees en wlsk:unde in die 

prim~re onderwys) wat huHe eenvoudig sonder kommentaar moet aanvaar. Dik~ 

wels word daar 'n beroep gedoen op onderwysers se outonomie en professionaliteit 

warmeer dit gerie!lik is (vir toepassing van dissipline in skole of tydens salarison

derhandelings), maar andersins word dit gelgnoreer. 

2.7.16 Gebrek aan bevorderlogsgeleeotbede en -beweeglikheid 

In Suid-Afrika staan daar veel meer dames as mans in die onderwysberocp, naam

lik 66% dames teenoor 34% mans. Ten spyte van die oorwig, is die persemasle 

dames in bevorderingsposte laag, met die verhouding op posvlak 3 as 27% dames 

tot 73% mans (Zaayman, 1993:34). Die swak veneenwoordiging van dames in 

topbestuursposte kan toegeskryf word aan die tradisioneie opvatting dat mans die 

gesagsfigure in die skole moe! wees. Statistiek uit die VSA toon dar 91% paste 

van hoofde op tot by superimendcnte gevu1 word dcur mans (Shapiro, 1987:17!). 

Uit hierdie statistiek blyk duidelik dat baie dames vir ondcrng verantwoordelik is 

terwyl mans, as die minderheid in die beroep, die onderwys bestuur. Daar bestaan 

dus 'n ges1agteUke verdeling in die onderwysprofessie waar toegang tot die beheer 

van die onderwysstelsel vir die meerderheid onderwyseresse bemoeiHk word. 

Volgens Greenberg (1984:419) ervaar onderwysers wat hul moomlikhede vir be-
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vordering as gering sien, hoe vtakke van werkspanning. V roue beleef verskeie 

hindernisse in hul strewe na bevordering asook 'n beperkle beweegtikheid in hul 

onderwysposte, aldus navorsers soos Sciunuck (1987), Shakeshaft (1987), Grey

venstein (1989) en De Wilt {1995). Dikwels word ondenvyseresse self geblameer 

vlr stagnasie en gebrek aan beweeglikheid in hul toopbane. Redes hiervoor en hin

dernisse wat hulie ervaar, is onder andere 'n gebrek aan aspirasie en motivering, 

gesinsverantwoordelikhede en berusting by die vrou se tradisioneie gesiagsroL Al· 

hoewel daar, volgens Shapiro (1987: 172), sekere psigologiese en Interne hinder

nisse bestaan wat beweeglikheid in die pos as onderwyseres bemoeilik, is daar ook 

duidelike bewys van goedgedefinieerde eksterne faktore wat nadelig is vir bevor· 

deringsgeleenthede vir onderwyseresse. Hierdie faklore sluit in lae vlakke van 

aanmoediging vir dames om te aspireer vir bevordering, 'n beperkte aantal rolmo

de!le, 'n gebrek aan netwerke asook diskriroinerende praktyke by die aanstel en 

bevordering van dames. Shakeshaft (1987:96) stel dit direk dat verskeie studies 

aangetoon het dat dle rede waarom vroue nie in sekere poste aangestel is nie. bioot 

die felt is dat hul!e vroue is. 

2.7.17 Onvoldoende salarisse 

Athoewel ongelykheid in salarisse ten opsigte van mans en dames in die onderwys 

reggestel is, staan huHe nog ver agter talle ander professionele groepe, Ouers en 

die gemeenskap verwag baie van ondenvysers en erken dat hulle die verantwoorde

likheid het om met dJe nasie se toekoms te werk, maar die fmansi~le vergoeding 

vir so 'n belangrike taak is nie na wense nie, Volgens Farber (1991:64) is die felt 

van relattef lae safarisse meer as net psigo!ogtes stresvol vjr onderwysers, en is 

baie van huHe verplig om 'n aanvuilende inkomste buite skoolurc te verdien. So 

'n besluit het weer gegriefdheid tot gevolg omdat die onderwysers weens faktore 

buite hu! beheer genoodsaak is om die bykomstige deeltydse werk le onderneem. 

Hiermee gaan dan ook gepaard, minder tyd wat aan die gesin en skoolwerk bestee 
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kan word. Die feit dat die bykomslige werk groter beloning (finansieel en emosio· 

nee!) bied, het dikwels tot gevolg dat die deeltydse werk prioriteit word en dat tal· 

Ie onderwysers om daardie rede die onderwysberoep ver1aat ln hierdie verband 

is die volgende opmerking gemaak deur 'n skrywer in die U.S. News and World 

Report: "The further away from children you get, the more money and prestige 

you receive" (Anon., l986b:55). 

2.7.18 Gebrek a"" ondersteuning deur kollegas 

'n Belangrike voorwaarde vir" die werksgeluk van die onderwyseres is positiewe 

interaksie russen en ondersleuning van kollegas. Gold en Roth (1993:35) se dal 

'n gebrck aan ko!leglale ondersteuning uitbranding bevorder, en dat onderwysers 

wat sosjale ondersteuning gerllet. minder uitbranding beleef. 

Volgens Pines, Aronson en Kafry, soos aangehaal deur Gold en Roth (1993:35). 

het ondersteuning ses komponente, naarnUk luister. professloneie ondersteuning, 

professioneie uitdaging, emosionele ondersteuning, emosionele uitdaging en sosiale 

aanvaarding. Volgens hierdie navorsers is die belangrHcste van hjerctie fimksies 

die volgende twee: 

* 
• 

Luister ~ somler om raad te gee of beslissings te veL 

Emosionele ondersteuning ~ om iemand te hi! wat by jou staan en war waardeer 

wat jy doen. 

Onderwysers wat min uithrandtng ervaar is mjnder vervreemd van mense as cHe 

wat hoe uitbranding ervaar. Hierdie feit beklemtoon die belangrikheid van onder

steuning deur ko!legas. DJe basiese behoefte aan kommunikasie en interaksie met 

ander mense word meer akuut as die onderwyscr ge·tsoleer is in sy/haar professio~ 

nele of persoonlike lewe (Gold & Roth, 1993:69) Hoer vlakke van uitbranding 
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by enkellopende onderwysers word toegeskryf aan 'n gebrek aan ondersreuning 

terwyllang ure aan skoolwerk bestee word. Indien die gereeldheid van genoegsa

me erkenning nie ooreenstem met die van hul pogings nie, ontstaan gevoelens van 

ontnugtering, eensaamheid en ernstige ontevredenheid. 

2.7.19 Isolasie ten opsigte van ander vohvasseoes 

Burke en Greengiass (1989:261) her bevind da! uitbranding betekenisvol korreleer 

met die onderwyser se beJewing van gebrek aan sosiale ondersteuning. Hulle gaan 

voort deur te sf:: dat onderwysers baie eensaam is jn hul hulpverlenende roUe en 

dat hulle die enkelbron is vir vaardighede, ui!houvemroe en verryking- 'n rol wat 

nie lank deur 'n individu volgehou kan word nie. Farber (1991 :66) s8 dar skoie 

ongelukkig insreHings is waar leer en verandering die doelwirte vir lernand anders 

as vir die onderwyser is. Sarason (1982) noem dat ten spyte van die impak war 

werksgeluk van die onderwyser op leerlingprestasie her, skole onroereikend ingerig 

is om in die behoeftes van onderwysers te voorslen en dat die onderwys 'n eensa~ 

me beroep is. 

2.7.20 Ontoereikende opleiding en keu.-lng van onderwysstudente 

Gold en Roth (1993:7) verwys na die beginneronderwyser en se dat dit nie saak 

maak hoe goed die op1eiding was nie, maar dat die indivtduele onderwyser "reali

teitskok" opdoen wanneer hylsy geplaas word in ·n klaskamer waar hylsy aileen 

veranrwoordelik is vir dertig of meer leerlinge. Farber (1991 :66) rapporteer ook 

dat vera I beginner-onderwysers meen dat hul formele opieiding ontoereikend was 

ten opsigte van hul voorbereiding op die reaHteite van die klaskamer. Probleem

areas wat ge'identifiseer word as onderskatte behoeftes wat rlie genoeg aandag ont~ 

vang tydens op!eiding nle, is klaskamerbestuur, bestuurspersoneel-onderwyser-ver~ 

houdings en ouer-onderwyser-verhoudings. Sarason (1982:47) her opgemerk dat 
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die onderwysstudent 'n baie beperkte siening bekom van dlt wat die skool en 

skoolstelsel werkllk is. Die aanvaarding deur beginnerondenrysers van so 'n be

perkte siening neig om houdings te vestig wat hulleself en hul rolle geringskaL 

Dit is selde dat onderwysers leer hoe en wanneer om met ouers, hoofde en ander 

onderwysers te praaL Dit het tot gevolg dal onderwysers hulle ook selde sien as 

deel van 'n ineengeskakelde stelsel met ander mense wat beide vir hulleself sowel 

as vir hulleerlinge van waarde kan wees, Farber (1991 :67) beweer dat selfs erva

rc onderwysers dikwe!s onvoorbereid is vir die taak om veranderJnge in hu1 skole 

en gemeenskappe te hanleer. So word dlt van taHe onderwysers verwag om leer

linge te onderrig met wie se geskiedenis, waardes en gedrag hul!e nie simpatie het 

nie of dit nie begryp nie, Die skuJd hiervoor word dikwels gel~ voor die deor van 

hul op1eiers van wie huUe verwag het om hulle te moes voorberei vir die hantering 

van sulke veranderings maar war. die opvoedkundige impiikasies van 'n vcrander

ende sosiale strukw.ur onderskat het. 

Om te voorkom dat uitbrandingskandidaLe vir die onderwys in die beroep beland, 

is dit belangrik om aandag te gee aan die aanbevelings gemaak deur Marais 

(1992:3!0), naamlik dar wetenskaplik-beplande keuringsmodelle vir onderwysstu

dente, waarin persoonliklleid sterk figureer, noodsaaklik geword bet om geskikte 

onderwysers vir die professie te keur en op tc lei. Tocgewyde prestasie-georien

teerde1 suksesvolle studente wat beheer oor huHe lewens het, is minder vatbaar vir 

stres en uilbrandtng. 

Gesien die verband tussen stres en uitbranding, beveel Marais ( !992:31!) ten slotte 

aan dat 'n streshanteringsprogram, wat tydens ondef\vysersepleiding 'n aanvang 

neem en wat dwarsdeur die professionele opleiding en loopbaan aandag geniet, 

noodsaaklik geword heL 
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2.7.21 G evolgtrekking 

Met bogenoemde in gedagte, kan oorsake van uitbranding by onderwyseresse ge

soek word by die faktorc wat dien as stressors wat binne die professie voorkom. 

Hier word venvys na faktore waarvoor sy gevoeHg is uit d[c aard van vrouwees, 

naamlik rolkonflik, asook faktore wat dee! is van haar daagllkse werkservaring as 

onderwyseres soos werkoorlading, rolonsekerheid, konflik met kollegas, leerlinge 

en ouers, gebrek ann selfaktua!!sering en onvoidoende vergoeding. 

In die onderwys is dit duidelik dat kollegas wat sensitief of kwesbaar is vir druk 

uit die omgewing of werkplek, die eersre is wat knak wanneer druk problematies 

word. Hubennan (1993:52) he! bevind dat sommige werkomgewings meer bydra 

tot uirbranding as ander, ten spyte van die feit dat dte werkdruk deur onderwysers 

ervaar, dieselfde is. 

Meer spesjfieke faktore in die werksituasie wat die sterkste korreHeer met uitbran

ding is die volgende: klaskamerdissip!ine, roeline, spanning binne die skoel, ge

brek aan erkenillng en ondersteuning vir dit wat gedoen word en 'n gebrek aan 

rrutleriele hulpmiddels om take ten beste uit te voer. Ten opsigte van bogenoemde 

faktore as oorsake van uitbrandjng, is die verskille tusen mans en dames sowel as 

tussen onderwysers van verskiliende dissiplines, minimaal volgens Hubennan 

(1993:64). Maslach (1978:1!4) het opgemerk dat die seeke na die oorsake van 

uitbranding liewer nie da:arop gerig moet wees om die swak mense te jdemifiseer 

nle, maar om eerder die kerunerke van die swak situasies waarbinne baie goeie 

mense moe! funkswneer. bleol te !e. Hierdie stand punt beklemtoon die belangrik

heid van werkverwante faktore. Hierdie werkverwante oorsake lei nie noodwendig 

tot uitbrsnding nie, maar huHe maak onderwys minder aangenaam sod at die kwn* 

mulatiewe impak daarvan uilbrand!ng kan veroorsaak by daard ie onderwysers wat 

onvoldoende erkenning en beloning ervaac 
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Wanneer 'n onderwyseres uitbtanding ervaar, is daar sekere verswarende faktore 

wat die gevoel van sat-wees-vir en kwesbaarheid vererger: 

* 

• 

• 

Die belangrikste verswarende faktor blyk gekoppel te wees aan leerlinge, 

naamHk onverskiHige leerlinge en dissiplin~re probleme, Ten opsigte van die 

onderwyseres war uitbranding beleef, maak Huberman (1993:58) die opmer

king dat dit die houding van die leerlinge is war haar die direkste raak, en dal 

dit haar opnuut laat voel sy "haat die skool", en dat dit ook 'n gevoel van nut

teloosheid by haar taat pos-vat. 

'n Tweede verswarende falctor wat uitgelig kan word. is die belewing van roe

tine, vennoeidheid en JusteJoosheid, vera I by die onderwyseres wat jaar vir 

jaar dieselfde onderwysprogram volg. 

'n Verdere verswarende faktor is gekoppe! aan die inrigting self en het te make 

met swak werksomstandighede, konf!ik in die skool, gebrek aan ondersteuning 

en administratiewe verpligtinge. 

'n Vierde verswarende faktor het te make met ouers wat veeleisend en gedurig 

onvergenoegd is. 

'n Verswarende faktor wat onderwyseresse tans jntens raak, is die van veran

dering, en die wyse waarop sy dir in haar persoonlike en professionele hoeda

njgheid beleef, Dit word van haar verwag om veranderinge uit te voer maar 

dikwe!s met krimpende hulpbronne om gepaardgaande probleme te hanteer. 

Genoemde veranderinge is: beheer as gevolg van pofitieke besluite, toename 

in leerlingtal, diversiteit van skoolpopulasie en verhoogde lewenskoste. 

Taalprobleme in skole as gevolg van verskiHe in etniese verteenwoordtging van 

leerlinge kan verdere "distress" veroorsaak vir daardie onderwyseresse wat dit rue 

as 'n positiewe uitdaging aanvaar nie. 

Dit is duidclik dat konf!ik in die skool, vera! as dit voorkom op 'n stadium 
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wanneer die onderwyseres deur )n moeilike stadium gaan, 'n groter uiwerking as 

normaa!weg het op die onderwyseres wat uitbranding ervaaL So 'n persoon voe! 

kwesbaar ten opsigte van ander mense eo die gerlngsre kritiek maak baie seer en 

word verswarend belceC 

Ontevredenheid oor die voorafgaande werkverwaO!e faktore lei nie noodwendig tot 

uitbranding nle, Die kummulatiewe effek van negatiewe belewing, tesame met die 

onderwyseres se ervaring dat bogenoemde faktore haar verhoed om suksesvol te 

voe! in dit wat sy berejk, maak haar kwesbaar vir uitbraoding. 

Met bosraande oorsake van uitbranding in ge<iagte, wi! dit voorkom asof emoslone

ie uitputting die sleutelelement is, EmosioneJe uitputting het 'n hoogs betekenis

volle ultwerking op depersonallsasie, wat weer 'n sterk negatiewe invloed het op 

die persepsie van persoonHke doeltreffendheid. 

2.8 PERSOONLIKHEIDSOORSAKE EN UITBRAl'<DING 

Daar bestaan toenemende aanduidings dat persoonJikheidsfaktore daartoe lei dat 

onderwysers met dieselfde opvoedkundige en ooderwysagtergrond. dikwels verskil· 

lend reageer op dieselfde stresveroorsakende omstandighede (Mayou, 1987:284; 

Cichon & Koff. !980:9!). Volgens Farber (199!:45) is onderwysers wat idealis· 

ties en entoesiasties is, die meeste vatbaar vJr uitbranding, 

Twee faktore wat deur Byrne (I 994:650) as belangrik beskou word by onderwy· 

sers se vem10e om uitbrandlng te kan weerstaan, is Iokus van beheer en selfagting, 

2.8.1 Lokus van bebeer 

* Onderwysers wat g!o dat sekere gebeurtenisse wal bulle belewe die gevolg is 
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van eie optrede, geruig van 'n geloof in interne beheer. 

* Gebeurtenisse in hu! beroepslewe wat deur onderwysers gesien word as buite 

hul beheer en dat dit te wyte is aan die noodlot, geluk, ander mense en ekster

ne gebeurtenisse, vertoon 'n geloof in eksterne beheer. Bevindings het getoon 

dat onderwysers wat ·n eks1erne lokus van beheer toon, meer vatbaar is vir uit

branding (McLaughlin tl.il) , 1986:420; Dworkin, 1987:86; farber, 1991 :46; 

Byrne, 1994:650). 

Alhoewel die effek van geloof in eksterne beheer nog selde geroets is by onderwy

seresse, is die gevolgtrek.king gemaak dat dames meer gevoelig is vir gebeurtenisse 

waaroor !mile geen beheer het nie, as mans (Braun & Hollander, 1988:4), llierdie 

stelling word toegeskryf aan die feit dar dames se pligstate dikwels gekenmerk 

word deur lae vlakke van outonomie en beheer tesame met groot werkJadings. Die 

resultaat van geloof in eksterne beheer (werkseise), word in Tabel 2.2 voorgesteL 

Tabel 2.2: Die verband tussen werkselse wat die onderwyseres belewe en die 
beheer wat sy daaroor het (Piechowski,1992:133) 

ueneer '" . 
Laag Hoog i 

,I Hoog geestes:ge- i geestesge-
I i "'' 

'/ Laag uosltiewe geestesge-
ondheid 

I Negatiewe geestesge· 
sondheid 

2,8.2 Selfagt!ng 

Verskeie navorsers het bevind dat 1n lae selfagting sterk verband hou met uitbran

ding (Mas!ach, l982a:64; Motowidlo ~!Ji.!., 1986:6!8: farber, !991:47), Volgens 

Byrne (!994:650) het die meeste mense 'n sterk behoefte aan sosiale aanvaarding 

en en.ige voorval wat beleef word as sosJale verwerping, mag ook ervaar word as 

. 53. 



stresvoL Manse mer 'n lae selfagting word meer bedreig deur verwerping en is 

dus meer vatbaar vir stres en uitbranding. So het tJavorsing deur McLaughlin <::! 

;tl (1986:420) 'n sterk aanduiding van 1ae selfagting by onderwysers bevind as 'n 

resu!raat van een of ander voorafgaande gebeurtenis (bv. gebrek aan ondersteu

ning deur toesighouers), wat dan gevo1g word deur werkstres. 

Die getroude onderwyseres is veral kwesbaar vir die negatiewe effekte van stres 

in die gesin (Kessler tlJ!)., 1985:531). Een rede vir hierdie Stelling mag wees dat 

hu!le dll mlnder aanvaarbaar vind om te erken dat hulle gesinsprobleme ervaar as 

werksprobleme. Die getroude vrou meen dat sy verondersrel is om suksesvo! te 

wees ten spyte van stres in die gesin, aangesien 'n suksesvolle gesinsJewe 

bepalend is vir haar selfagting en gevoel van vroulikheid (Baruch s:!..J!l., 

1987:132). 

Vo!geru; Byrne (l993:1esing), is die vo!gende twee faktore vera! bevorderlik vir 

die selfagting van die onderwyseres: 

* ondersteuning deur toesighouers en 

* deelname aan besiuitneming. 

Bogenoemde twec faktore versterk weer die bel ewing van persoonlike doeltreffend

heid by die onderwyseres. wat gevolglik ook help om uitbranding teen le werk. 

Farber (1991 :45) maak die Stelling dat stres toe te skryf is aan idealisme en toewy

ding, vera! by daardie onderwysercs wat toelaat dar haar se!fagting bepaal word 

deur die bereiking van onrealistiese, hoewel menslike en verdiensteHke, doelwltte. 

In studies oor rfsiko~faktore by onderwysers is bevind dat die persone met goeie 

responsvermoe, te danke aan hoe selfagting en selfvertroue, ber.er in Staat is om 

tipiese klaskamerkrisisse en ontnugterings te weerstaan, en minder geneig is om 
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stres en uitbrandmg te ervaar (Holt er ;;,_[., 1989:5 J). Parber (1991 :47) maak egter 

twee belangdke stetHngs waarvan kennis geneem moet word, naamlik: 

* Dit ~s onwaar dat stres en uitbranding beperk is tot onderwysers met 'n !ae 

selfagting. 

* Dit is heel moontlik dar 'n lae seJfagting 'n gevolg van uitbranding is en nie 

'n oorsaaklike faktor rue. 

Uitbranding is altyd verwant aan hoerorde-behoeftes van onderwysers soos selfak

tualisering en selfagting, Selfaktualisering sluit in die behoefie aan sukses, presta

sie en verwesenliking van voile potensiaal. Selfag!ing behels die behoefte aan self

respek en om deur ander as 'n professionele mens gerespekteer te won:L Indien 

die onderwyseres se behoefte om gerespekteer te word en om selfverwesenJiking 

jn haar beroep te ervaar, gedwarsboom word, raak uitbranding 'n groter waarskyn

likheid. 

2.8.3 Ander persoonlikbeidsfaktore 

Pines (1982:21) maak die opmerking dat om kontak te verloor metjou doelwitte, 

'o simptoom is van ultbranding. Om doelwitte te stel wat onbereikbaar of 

onreatisties is, is 'n. algemene siaggat en 'n kragtige voorloper van uitbranding. 

Gold (1985b:272) noem dat onderwysers wat hulle gedurig kwel en drif1ig, 

idealisties. mededingend en toegewyd is, meer vatbaar is vir die uitbrandingsin

droom. Konstante betrokkenheid by kinders wat probleme ondervind, kan lei tot 

'n afname in omgee en toewyding wat eens kenmerkend was van die onderwyser 

se houding. Farber (1983) haal Freudenberger aan wat se dat die hoe presteerder, 

die perfeksionis, die onderwyseres wat aHyd harder pro beer, wat oortoegewyd is, 

rUe "nee" kan s~ nie, wat mcdedingend is en aftyd meer wil doen as waartoe sy in 

staat is, die persoon1ikheidstipe is wat 'n kandidaat is vir uitbranding, 
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2.8.4 Gevolg!rekking 

Onderwyseresse met die volgende persoonlikheidskenmerke maak van hulle 

!candidate vir uitbranding: 

• Onderwyseresse wat glo dar hulle werksgeluk afuanklik is van ander mense en 

eksterne gebeurtenisse asook 'n belewing van lae vlak.ke van outonomie ten 

opsig!e van hulle pligstate. 

* Onderwyseresse met 'n lae se!fagting as gevoJg van 'n persepsie van sosiale 

verwerping en mislukking as eggenote. 

* Driftige, toegewyde, entoesiastiese en mededingende onderwyseresse. 

2.9 DEMOGRAFIESE OORSAD: 

Twee faktore word hier bespreek as moontlike bydraers tot uitbranding, naamlik 

geslag en ouderdom. 

2.9.1 Geslag 

In navorsing soos die van Anderson en Iwanicki (1984:94), Gold (1985b:271) en 

Farber (1991:49) is getoon dat uitbranding meer waarskynlik by mans as by dames 

in die onderwys voorkom. Alhoewel hierdie studies aandui dat uitbranding by 

mans sowel as dames voorkom, is mans meer vatbaar en benodig meer ondersteu~ 

ning en hulp as dames. Hierdie hoer voorkoms van uitbranding geld ook vir on

derwysers in sekondt'!re skole1 enkellopendes en onderwysers in stedelike en voor

stedelike skole. Aansluitend hierby maak Gold en Roth (t 993 :35) die volgende 

/wee belangrJke opmerkings, naamHk: 
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* 'n Gcbrek a an ondersteun.ing by onderwyspersoneel dra by tot die ervaring van 

vervreemdlng en ontnugtering, wat dan lei tot uitbranding indien dit nie 

ge'identlfiseer en voorkomcnde stappe geneem word nle. 

* Die felt dat 'n hoer mate van uitbranding by personeel van hoerskole as by 

laerskole gevind word, word roegeskryf daaraan dat hoerskoo!-onderwysers 

minder erkenn1ng, minder pos!tiewe terugvoer en minder werkstevredenheid 

ervaar. 

Vo!gens Farber (!991 :49) is die mees konsekwen!e bevindings van hierdie studies 

die fejr dat mans meer vatbaar lS vir stres en uitbnmding as dames. Die afleiding 

word gernaak dat dames rneer aanpasbaar en temperamemeel beter in staat is om 

die ve!e kere dat druk in die skool ervaar word, te hanteer. Verder is dames ook 

meer intcrpersoonlik-sensitief, beskik hulle oor beter verhoudingsvaardighede en 

is hulle beter in staat om ondersteuningsnetwerke te benut as mans (Burke & 

Greeng!ass, 1993:371). 

2.9.2 Ouderdom 

Farber (1991 :50) wys daarop dat in studies aangetoon is dat ondenvysers onder die 

ouderdom van veertig jaar meer vatbaar is vir stresverwante gebeure. Onderwy

sers in hul lwintigerjare is meer geneig tot onrea!istiese verwagtings, en die van 

dertig en ouer weer, meer geneig as ouer kol!egas om aktief betrok:ke te wees by 

die proses van vestiging van 'n stabiele en vaste professionele identiteit, Betde 

groepe is vera! v.atbaar vir werkverwante stres wat daartoe lei dat lmlle die wys

heid van hul beroepskeose bevraagteken. 

Volgens Hnbennan (1993:53) kom die uitbrandingsindroom algemcen voor tussen 

die ouderdomme 33 en 44 jaar of sowa1 halfpad dour die loopbaan. Hierdie fase 

word ge}dentifiseer as 'n verhoogde valbaarheidstadiwn, vera! vir daardie onder-
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wysers wat aansienlike beleggings gemaak het- rile net in hul klaskamerwerk nie, 

maar ook ten opsigte van pogings tot hervorming van die betrokke inrig!ing. On~ 

denvysers wat in hierdie stadium die hoogste risiko ioop, is hulte wat werk met 

Ieerlinge in die junior-sekond~re fase, en wet onder moeilike werksomstandighede 

soos veeleisende leerHnge en 'n relatiewe gebrek aan inteHektue!e stimulasie 

(Hubem1an,l993:53). 

AUJoewel dH rnoontlik is dat onderwyseresse die onderwysberoep mag vedaat te 

wyte aan uitbrandJng, is toenemende finansH~Ie behoeftes en minder werksgeleent

hede buite die onderwys, faktore wat tans veroorsaak dat onderwyseresse Ianger 

in hul poste aanbly. 

2.9.3 Gevolgtrekking 

Navorsing dui aan dat rneer uitbranding voorkorn by: 

* mans as by dames; 

* mans en dames in sekond~re skole; 

* enkeHopendes; 

"' mans en dames in stedelike en voorstedeiike skolc; 

* ondenvysers in die ouderdornsgroep 33 tot 44 jaar, 

2.10 SIMPTOME VAl'</ IDTBRANDING BY ONDERWVSERESSE 

'n Groot verskeidenheid en uiteenloperule simptome van uitbraru!ing word in die 

literatuur aangetref. Dit blyk dat die mees konsens!eusc en begaafde onderwysers 

die eerste is wat gcraak word. VoJgcns verslae uir die bulteland, noern De Witt 

(!987:264) dat die orulerwys die tweede hoogste stresvolle beroep in die VSA is, 

dat 56,6% van alle onderwysers fisiese of geestesiektes het, dat 50% van a lie hart-
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aanvalle in Duitsland dle van onderwysers was en dat, uir aile beroepe in Frank

ryk, dit die onderwysers is war die hoogste stresvlakke beleef. Volgens Farber 

(1991 :72) brand onderwysers uit op versklllende manlere en om versk.illende redes. 

Dlt is dus moellik om 'n enkele, unlversele beskrywing te gee van die simplome 

van uitbranding. 

2.10.1 F!slese simplowe 

Volgens Belcastro en Hays (1984:260) kan onderwysers akkuraat as ultgebrand of 

nie geklassifiseer word op die basis van hul Jiggaamlike klagtes. Die frekwensie 

van die klagtes sowel as die intensiteit van versteurings soos abdominale pyn, naar

heid, asemhalingsprobleme. onre~!matige hartklop. hoofpyne, duise!iglleid, verlies 

aan eetlus. spierspanning, kouesweet eo rugpyn, is gevind betekenisvol hoer te 

wees by onderwysers met uitbranding as die daarsonder, Verder is ook gevind dat 

maagsere. nierongesteldhede. galblaasprobleme. kardiovaskul6re probleme en de

pressie meer dikwels aangetref word by onderwysers wat aan uitbranding ly, Ky

riacou en Pratt (1985:61) rapporteer dat die voorkoms van hipertensie, gastrointes

tinale probleme, hullerigheid 1 nagmerrles, 'n voortslepende s~ektetoestand, seksuete 

probleme (impotensie en ki!heid). stemverlies. sowel as dwe!m- en aikoholproble

me, ook verbind word met stres en uitbranding. 

2.10.2 Psiglese s!mptome 

Baie onderV<ysers kla oor kroniese moegheid. Rusteloosheid en 'n onvermoe om 

te siaap, is aJgemene simptome van senuwee-uitputtlng. Verwante simptome sluit 

in spanning en die onverrnoC om le ontspan of om na werk te onHaai, Hierdie tipe 

uitputting en wcrkverwante stres korreleer hoog met depressie (Farber, !991:73). 

Vo!gens De Witt (1987:265), Beard (1990:1!1), Gold en Roth (1993:40) en Hu

berman (!993:51) is angs en bekommernls 'n algemene kenmerk van onderwyser-
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stres en uitbranding, Ole toestand van indJvidue met ernstige stres en uitbranding 

wissel tussen aanvalle van angs en depressie, en dikwels gaan hierdie gevoelens 

van mtputtmg, depressie en angs!lgheid gepaard met liggaamlike klagtes. Uitbran· 

ding·simptome wat deur Gold en Roth (1993:31) uitgewys word, is dat dit vir die 

slagoffers moeilik is om hu:self re aanvaar en dat hul!e v rees dat ander mense huJle 

ook nie sal aanvaar rue. Hulle dryf hulleself bokant dft wat hul gesondheid hulle 

toelaat en is nooit tevrede rUe. Hulle toon en ervaar uitputdng, depresste, deperso~ 

nalisasu.:: 1 omnugtering, woede, ontevredenheid en 'n konstante gevoeJ van onge

lukkigheid. 

Drie patrone van verandering wat as tekens van uitbranding by ondervvyseresse 

dien, word deur Gold en Roth (1993:33) uitgewys, naamlik: 

* huile verloor sirnpatie vir en verdraagsaamheid teenoor hui leeriinge en beskui

dig hulle daarvan dat hulle die oorsaak is van die onderwyser se problcme; 

* hufle openbaar 'n verlies van 'n eie sin vir ldealisme en optimisme ten opsigte 

van veranderlng; 

* hu!te soek na bronne van bevrediging buite die onderwys. 

Hierdie genoemde patrone kom nie noodwendig gelyktydig voor nie, maar is drie 

moontlike reaksies op frustrerende, vervelige en stresvolJe werk. 

Uit dle voorafgaande kan die gevolgtrekking gemaak word dat onderwysers wat 

uhbranding ervaar in hul poste, spesifieke simptome van fisiese en/of psigiese "dis

tress'' vertoon. Hierult word ook afgelei dat "distress" en uitbrandmg wisselwer

kend is in die sin dat gedurige stresbelewing kan !ei tot uitbranding, en dat die on~ 

derwyseres wat aan uitbranding ly, tekens van "distress" kan toon, 
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2.10.3 Soslale slmptome 

Die uilbrandingsindroom raak: elke faset van die onderwyseres se tewe, naamHk 

verhoudings met leerlinge, kollegas, be..~tuurspersoneel, gesin en vriende. 

2.10.3.1 Negatiewe ges!ndheid teenoor leerlinge 

Die volgende simprome soos ge·identlfiseer by onderwyseresse tydens !eerHngkon

lak, word deur Huberman (1993:60) genoem: 

* 

Gei'rriteerdhetd ~ onderwyseresse met uitbranding is meer ge'irriteerd en ge* 

spanne in die klaskamer. HuHe kan nie leerting-lawaai verdra nie en skree op 

die leerlinge. Hulle openbaar senuweeagtigheid, ongeduldigheid, geneigdheid 

tot konfrontasies en liggeraak.theicL 

Moegheid 'n gevoel van fisiese afgetakeldheid met 'n onvermoe om produk

tief te dink. 

* Ver!les aan beiangsteiling en gebrek aan omgee vir lesvoorbereiding. 

• Sinisme en kritiek - leerlinge word beskuldig van onbekwaambeid en laslig-

heid, terwyl enige persoon maklik en onverdraagsaam gekritiseer word. 

Gedepersonaiiseerde verhoudings wat daartoe lei dat leer!inge op 'n afstand 

gehou word. 

Distansiering en losmaking van beslulte wat deur leerlinge geneem word. 

Sommige onderwyseresse met uitbranding volg 1 n meer rigiede metode van wer!s:: 

as in die verlede en beklemtoon kreatiwiteit en verbeeldingrykheld baie rnlnder. 

Sulke negatiewe optrede is te wyte aan 'n verandering in huHe gesindheid teenoor 

leerlinge as gevolg van hut sensiliwiteit of liggeraaktheid. 

Die kommentaar van onderwyseresse wat aan uitbranding ly, en hul opmerkings 
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oor hul de werksbelewing, is simptomaties van die uitbrandingslndroom, 

Voorbeetde van sulke kommentaar deur onderwyseresse is die volgende, soos 

aangereken deur Farber (1991:82): 

• 
* 
• 

Die leerlinge probeer nie; hoekom moet ek. 

Ek sal aanhou, maar dis 'n verlore stryd. 

Hulle gee net om vir hulleself en is bederf . 

Daar is geen salf aan huHe te smeer nie. 

Ek kan nie vir die res van my Iewe so voorrgaan nie . 

* Ek verkies adminlstratiewe werk bo lesgee. 

Vanuh die voorafgaande kan dus afgelei word dat onderwyseresse wat aan 

uitbranding ly 

• hul direkte betrokkenheid by leerlinge beperk, 

* onverdraagsaamheid teenoor leer!inge toon, en 

* eensydig ingestel is op negatiewe voorvalle. 

2.10.3.2 Negatlewe gesindheid teenoor bestuurspersoneel 

Die meeste vonne van hu!pverlening deur besruurspersoneel word deur die onder

wyser wat aan uitbranding ly gesien as nutteloos. Bestuurspersoneel wat wit help, 

word beskou as opddngerig, onreaHstles of neerbuigend. Die uh.hrandingsJagoffer 

is nie gei'meresseerd in goeie spanwerk nie, maar geneig tot koppigheid en rosie~ 

makerigheld, Dit is moeilik om probleemsituasies met hul!e te hanteer as gevolg 

van hul ongeduJd, geneigdheid tot rigiede en outorit~re gedrag en onverdraagsaam

heid. Die onderwyser war aan uitbraoding ly is geneig om perspektief op die 

graad van ems van leer!ingoortredings te verloor en so spanning te plaas op be

stuurspersoneel ~~<at besluite daaroor moet neem (Farber, 1991 :83). 
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2.10.3.3 Gesinsprobleme 

Die tekens van uitbranding by die onderwyseres is duidelik en sonder uitsondering 

waarneembaar in haar interpersoonHke verhoudings en veral in haar oprrede teen

ocr gesinsiede. Blase en Pajak (!986:307) maak die apmerking dat die oorgang 

van die skool na die huis vir sulke onderwyseresse moeiHk is, aangesien hulle ver

pligtinge het wat dadelik na tuiskoms weer aandag moet geniet. Die onderwyseres 

wat nie in staat is om die druk by die skool te hanteer nie, wat oorweldig voel 

deur eise, en 'n gebrek aan ondersteuning ervaar, is nonnaalweg prikkelbaar en 

geirriteerd met andere, selfs na skoolure. Vo!gens Farber (1991 :77) is die mees 

tipiese gedrag van die onderwyseres wat aan uitbranding ly dat sy tydens die ge· 

ringste provokasie op haar eggenoot ofkinders skree en els dat huHe hul aanvallen

de optrede moet staak. 

Ander simp tome wat volgens Maslaeh (l982a:81-83) en Farber (1991 :78) na vore 

kom is die volgende: 

* Gebrek aan energie vir die gesin. 

• Passiewe rol by beplanning van gcsinsaktiwiteite. 

* Beperkte emosionele beskikbaarheid. 

* Besprekings wat maklik oorloop in argumente. 

• 
* 

* 

Vorige belangste11ings in algernene sake kwyn en verander in sinisme, 

Uitstappies of gesinsaktiwiteite word beoordeel as nie die moeite werd rtie. 

In ernstige gevalle van uilbranding kan flsiese mishandeling of verwaarlosing 

van kinders voorkom. 

Frustrasies of impulse wat sy n.ie by die skoal tot mting kan laat kom rue, 

word by die huis ontlaai deur dit op gesinslede uit te haal. 

* Baie tyd word tuis bestee aan klagles en verwyte oor sake rakende die skoal. 

* Geirriteerdheid en ongeduldigheid wat lei tot huweHkskonlli.k. 
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Egskeiding as 'n moonthke onvennydel.ikheid. 

Ernstige simptome van die onderwyseres wat aan uitbranding ly, soos luis 

geopenbaar, blyk volgens Farber (1991 :79) duidelik en sonder uitsondering 

dikwels die volgende te wees: 

• alkoholmisbruik; 

* agteruitgang van finansiele omstandighede deur dwelmmisbruik; 

* tydperk van fisiese verval by die slagoffer; 

• verwaarloosde en mishandelde gesinslede; 

* duideHke onbetrokkenheid by gesinsaktiwiteite~ 

* gebrek aan kommunikasle; 

* onttrekking van werk, of 

* uiteindeJike onttrekking en losmaking van die ges:in, 

2.10.3.4 Gevolgtrekking 

Met behulp van die voorafgaande beskrywing van dre sosiate simptome soos 

getooo deur onderwyseresse wat aan uitbranding ly, die volgende: 

Die onderwyseres wat aan uitbranding ly ervaar dat sy nie meer in staat is om 

haarself vir die leerHnge op te offer soos voorheen die geva! was nie. 

* Sy ontwtkkel 'n negatiewe, siniese en soms ongevoelige houdlng teenoor 

leerlinge. kollegas en gesinslede. 

• Sy beskou haarself as onsuksesvol om leerlinge sinvol re help in die leerproses 

asook onsuksesvol met die uitvoedng van ander skool~ en geslnsverpligtinge. 

* Ooderwyseresse wat aan uitbranding ly is geneig om minder simpatiek te wees 

teenoor leerlinge, bestuurspersoneel en gesinsiede, is minder verdraagsaam oor 

ontwrigtings in die klaskarner en tuis, is geneig om nie voldoende voorbereld 
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te wees vir iesse nie en voel minder verbind tot en toegev.-)'d aan huile taak, 

2.10.4 Samcvaltcnde konseptualisering van simptomatologic 

Die simptome van uii.brandlng by onderwyseresse kan ook gekassifiseer word as 

fisiese, psigo-emosionele, intellektuele, sosiale en geestelike uitbrandingsimptome 

soos in Tabel 2.3 (Saamgestel uit Beard, 1990:111; Heine, 1993:78; Kahil!, 

1988:288; Dworkin, 1987:25; Farber, 1991:72; Paine, 1982b:44; Hamann, 

1990:32): 

Tabel 2.3: Simptome van ultbranding 

Tipe simptoom 

Flsiese uitbranding
simptome 

lntellektuele uitbran
dingsimptome 

Manifesterlngs 

Hoe harttempo en bloeddruk; Kroniese verkoue, 
hoofpyn, griep en rugpyn; Maagsere; Toename in 
cholesterolv!akke; Verlies aan energie; Hartsiekte; 
Vennoeidheid; Spysverteringsprobleme; Slaapver
steurings; Toename in pre-menstruele spanning; 
Oorslaan van menstruele siklus; Seksueie impotensie; 

I Tandknersing; Spierpyne; Tiroledprob!eme; Gewigs
, verUes of -toename. 

Onvennoe om te konsentreer of besluite te neem: 
Dramatiese verlaging in produktiwiteit; Foutering; 
Vergeetagtigheid; Gebrek aan kreariwiteit; Onbe
voegdheid; Verwaarlosing van werk; Oormatige 
kommer oor werk; Geneigdheid tot ongelukke; 
Weersland teen verandering; Gebrekkige selfaktuali
serlng; Beterwetcrigheid; Verlies aan vermoC en wii 

' om daaglikse geringe probleme te hanteer; Onseker
hetd. 
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Tabel 2.3 (vervolg) 

Tipe simptoom 

Sosiale uitbranding
simptone 

Psigo-emosionele 
uitbrandingsimp
tome 

Geestelike uitbran
dingsimptome 

Manifesterings 

Hipersensitiwiteit vir kritiek; Onbuigsaamheid; Af
wesigheid; Werksomevredenheid; Antagonisme; 
Oorweging van ander werksopsies; Negatiwiteit; Si
nisme; Vennyding van betrokkenheid; Toename in 
en misbruik van alkohol , nikotien en medisynes; Iso
lasie; Onredelikheid; Agterdogtigheid; Neutrale ge
drag; Gevoel van verwerping deur leerlinge; Ver
hoogde gesinskonflik; Toenemende interpersoonJike 
konflik met kollegas; Wamroue; Vyandigheid teen
cor bestuur en ouers; Toename in uitdrukking van 
woede of wantroue; Oorbetrokkenheid by leerlinge; 
Onwilligheid om ander te help en Dobbeldeelname. 

Verandering in persoonlikheid; Onrealistiese verwag
tings en eise; lmpulsiewe optrede; Onbesorgdheid; 
Belangeloosheid; Lae selfdunk; Gelrriteerdheid; 
Ongeduld; Woede; Frustrasie; Sinisme; Kommer; 
Senuweeagtigheid; Huilerigheid; Skaamte; Vasge
keerdheid; Verveeldheid; Onredelikheid; Selfverwyt 
oor beroepskeuse; Paranoia; Gewelddadigheid en 
aggressiewe gedrag; Ongedefinieerde vrese; Depres
sie. 

Gebrek aan empatie, optl.misme, idealisme en entoe
siasme; Angs; Hulpeloosheid; Bedruktheid; Magte
loosheid; Ongelukkigheid; Ontnugtering; Slculdge
voelens; Skielike of dramatiese veranderinge in waar
des en geloof. 
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In Figuur 2.7 word gelllustreer dat die simptome van uilbranding 'n aanduiding is 

van die vlak van uitbranding wat deur die onderwyseres ervaar word: 

Sterk verbind tot werk I Entoesiasme I Lang ure by skoo! 
I Persoonlike identiteit nou verweef met werk I Emosio-
neel betrokke werk 

Moeg en afgemat I Verioor geesdrlf, kreatiwiteit en doel
treffendheid I Stel werk uit I Voel eensaam I Mors tyd met 
gekla en geskinder I Voel ontmoedig en ontev rede I Be

sinvolheid van alles 

. Ontwikkel gesondheidsprobleme I Voel uirgeput I Kom 

I 
kwaad en verbitterd voor I Afwesighede by werk I Swak
ker fisieke versorging I Krities en verkleinerend 

I VLAK 4 ---"1 Obsessie o~r werkp;oble£11~/~~l~~~gevang en oorwel-
, dig I Slaaploosheid I A paries I Geheueprob!eme I Vriende 

raak bekommerd I inv!oed 

l!lguur 2.7: Simptome-verloop van die uitbrandingsproses 

Uit Flguur 2.7 kan afgelei word dat hoe hoer (emstlger) die vlak van uitbrandlng, 

hoe duideliker die simptome spreek van die nood van die stagoffer, 

Vervolgens sal aandag geskenk word aan die gevolge wat hierdle simptome van 

uitbranding op Jeerlinge, die skool en die onderwyseres self het. 
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2.11 GEVOLGE VAN UITBRANDING VAN DlE ONDERWYSERES 

Die s!mptome van uitbranding in ag genome, is dit baie duidetik dat die gevolge 

van uitbranding slegs nadeel kan inhou vir aile belangegroepe betrokke by d1e 

onderwys, ongeag wat die onderwyseres wat aan uitbranding ly se reaksie ook al 

mag wees. Die gevolge wat uitbranding kan he op leerlinge. die werkgewer 

(skooi). die gesin en die onderwyseres self, is deur De Wilt (1987). Hamann 

(l990). Farber (1991). Heine (1992) en Huberman (1993) geidentifiseer, 

2.11.1 Gevolge vir die leerllnge 

Die optrede van die onderwyseres wat a an uitbranding ly. het tot gevolg dat 

leerlinge se onderrig en opvoeding daaronder ly omdat sy haar dikweJs skuldig 

maak aan een of meer van die volgende: 

* Onsimpatleke en rigicde hantering van leer!inge. 

• Ongevoelige en opsetlik wrede opmerkings. 

* LiefdeJose bantering. 

• Vermyding van onnodige kontak, 

* OnreaHstiese verwagtings war gestel word. 

* Swak konununikasie. 

* Swak konsentrasie. 

* Onentoesiastiese onderrigpogings. 

* Uitputting wat gou imree. 

* Liefdeloosheid teenoor ieerlinge, 

* Leeriinge word as objekte hanteer. 

* OnstabHiteit in onderrigprograrn. 

Uit bogenoemde gevolge is dit duidelik dat die optrede van 'n onderwyseres wat 
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aan uitbranding !y potensiee! verwoestend vir leerlingopvoeding kan wees. 

2.11.2 Gevolge vir die werkgewer en beroep 

Die beeld van die werkgewer sowel as die van die beroep word geskaad deur die 

gevolge van uitbranding en wei om die volgende redes: 

* Swakker diensiewering. 

* Verlaagde produktiwtteit as gevolg van lae motivering. 

* Onbetrokkenheid en fisiese onttrekking van verpligtinge. 

* Gebrek aan innovasie. 

• Vennyding van sekere take . 

* Toename in afwesigheid en siekverlof. 

• Verlating van die beroep of omruiming van poste (bedankings). 

* 'n Hoe mate van personeelwisseling. 

• Negatiewe invloed op die gehalte onderwys wat ge!ewer word. 

* Verlie~ aan ta!emvoile mense. 

* Hoe finansiele koste as gevolg van vervanging van personeel, wcrwing, oplei

dingskoste vir plaasvervangers en uitbetalings vir vervroegde uitdienstredings. 

2.1 1.3 Gevolge vir dle gesln 

Die moomUke gevolge van uitbrandlng by die onderwyseres word ook buite die 

professionele terrein, naamlik in die gesin, gevoe! soos die voorkoms van die voi

gende: 

* Toename in huweliks- en gesinskonflik. 

* Pligte teenoor en aandag aan gcsinslede wat verwaarioos word. 
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'* Swak persoonlike verhoudings. 

* Onvermoe van dre onderwyseres om haar professione1e rol af te skud- behan

del gesmslede soos leerlinge, 

* 
• 

Uitskuif van gesinslede en onttrekking van hul!e, 

Huweliksverbrokkeling en egskeiding . 

2.1 L4 Gevolge vir die onderwyseres sel£ 

* Vatbaarheld vir siektes. 

• Afname in algemene gesondheid . 

* Gebruik van verdowingsmlddels, dwelrns of alkohol. 

* 
* 

• 

Aflranklikheid van opkikkers (stimulante). 

Gebruik van bale medikasie. 

Werkvemwe word nadelig be'invloed as gevolg van gebruik en misbruik van 

middels. 

Verlies aan selfagting as gevolg van verlaagde werkprestasie . 

* Skuldgcvoelens en angs. 

• 
• 

Hou al hoe minder van mense . 

Opvheendheid en aggressie . 

* Loop waaghalsige risiko's. 

• Verlies aan werksbevrediging en -betekenis . 

* Verloor vertroue in haarself. 

* Gevoeligheid vir ander eksterne stres. 

* Verlies aan professionele toewyding. 

• 
* 
• 

Mediese onkostes vir siektes en behandeling . 

Verlies aan tnkomste. 

VerHes aan geluk en ldeatisme, 

* Die mees vernletlgende gevoig van uitbranding is die emosionele verharding 

wat by die slagoffer intree. 
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2.12 SAMEVATIING 

ln hierdie hoofstuk is toepaslike en verbandhoudende literatuur ontleed in 'n pa

ging om die aard van uitbranding by die onderwyseres re bepaal. Aangesien 'n 

verband bestaan tussen stres en uitbranding, is die verskilte tussen die twee begrip

pe uitgclig, maar ook beklerntoon dat uitbranding 'n gevolg van !angdurige stresbe

lewing kan wees. 

Vervolgens is enkele bestaande beskouinge oor die begrip uitbranding bespreek 

asook die rnoontlikheid dat die getroude onderwyseres 'n potensiele slagoffer van 

uitbranding kan wees. 

Die spesifieke behoeftes war die praktiserende onderwyseres het is behandel met 

die oog daarop om te beklemtoon dar behoeftebevrediging betekenisvol bydra tot 

die werksgeluk van die onderwyseres. 

Oorsake van uitbranding is bespreek met verwysing na professionele, persoonlik

heids-, demografiese, sosiafe en werkvenvante faktore. 

Die simptorne van uitbranding soos sigbaar geYdentifiseer by onderwyseresse wat 

betrek is by navorsing, asook die gevolge wat dir vir opvoedende onderwys kan 

lnhou, is ten sloue bespreek. 

In hoofstuk 3 sal strategiee vir die bantering van uitbranding by die onderwyseres 

.aandag gen.i.eL 
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