
HOOFSTUK7 

SAMEV ATTrNG, BEVINDINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

Hierdie hoofstuk word gewy aan 'n samevaning van die verloop van die navorsing. 

Die bevindlngs waartoe gekorn is met betrekking tot die navorsingsdoelwitte (ver

gelyk l.2) word gestel en 'n aantai aanbevelings wat uit die navorsing voonspruit, 

word ten slotte gemaak. 

7.2 SAMEVATTING 

Jn die eerste hoofstuk is die probleem waaroor die navorsing handel, gestel deur 

onder andere te wys op die voorkoms en invloed van uitbranding by onderwyseres

se. Daamree is oak 'n motivering gegee vir die noodsaakliklteid van hierdie sludie 

en die navorsingsdoelwitte is gei'dentifiseeL 

Hoofstuk 2 het gehandel oor die aard van uitbranding by die ondenvyseres. Die 

begrip uitbranding is verklaar mer behulp van die taile defini.sies wat in die Htera

tuur voorkom en enkele teoretiese perspektiewe wat oor mtbranding bestaan~ is be

handeL 'n Vergelyking tussen uitbranding en stres is getref waanydens dir he

klemtoon is dat daar 'n verskil tussen uitbranding en stres bestaan. 

Daar is sekere behoeftes wat die onderwyscres graag in haar beroep bevredig wil 

sien. Hierdie behoefies is bespreek en daar is aangewon hoe negedng van die be

hoeftes, gepaard met ander professionele, persoonlik.ileids- en demograt1ese oorsa~ 

ke, aanteiding tot uitbrandlng gee. 
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Die verskeidenheld fisiese, psigiese en sosiaJe simptome wat by die onderwyseres 

wat aan uitbranding ly sigbaar is, is bespreek. Daarna is gewYS op die nadelige 

gevo!ge van uitbranding by die onderwYseres vir die leerlinge, die werkgewer, die 

gesio en vir haarself. 

Die derde hoofstuk het gehande! oor die strategiee wat m die skool aangewend kan 

word vir die hantering van die onderwyseres war aan uil:branding ly. Nadat die 

verskiliende metjngsrnetodes vir uitbranding verduidellk is, is sewe bestaande han

teringsmodelle vir uilbranding bespreek. Daar is gewYS op die besondere bydrae 

van elke model. Daarna is gewys op strategiee wat aangewend kan word met die 

doel om ondenvyseresse in die skool te ondersteun om intra- en imerpersoonlike 

copingvaardighede te bekom. Hameringslrategiee gemik op nadeHge omgewings

fa!nore, asook die aanwending van georganiseerde groepsaktiwiteite in die skoo! 

om uitbranding te hanteer, is verduidelik. 

Die empiriese ondersoek is in hoofstuk 41Jespreek, 'n Verduideliking van die on· 

dersoekgroep en die vraelysre as meetinstrumente is aangebied. Daama is die pro· 

sedures war tydens die navorslng gevolg is en die statistiese tegnieke wal gcbruik, 

is verduidelik. 

Die inligting wat tydcns die empidese opname van die rcspondente verkry is, so~ 

wel as die resuU.ate van die statistlese verwerkmg van die inligting, word in hoof~ 

stuk 5 gerapponeer. Die kwantiratiewe en kwaliratiewe dara ten opsigte van nit

branding by onderwyseresse, die verbande tussen uitbranding en sekere biografiese 

en demografiese fakrore asook die toepassing van bestuurstrategiee deur hoofde is 

bespreek. 

In hoofstuk 6 word rigiyne vir die hantering van uitbranding by onderwyseressc 

gegee aan die hand van 'n modeL Daar word gekonsentreer op voorkomingstnue~ 
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giee vir die hamering van uitbranding weens professlonele, persoonlikheids~, 

demografiese en omgewingsoorsake. 

Uit die navorsing volg 'n aantal bevindjngs wat vervolgens aandag sat kry. 

7.3 I!EVINDINGS 

7.3.1 Bevindings mel betrekking tot navorsingsdoelwit 1 

Ten opsigte van die eerste doelwit (vergelyk 1.2). naamlik om vas te stel wat die 

aard van uitbranding by die onder'T)'YScres is en om die oorsaaidike faktore, simp

rome en gevolge van uitbranding by die onderwyseres te bepaal, is die volgende 

bevind: 

Uitbrand\ng by die onderwyseres is 'n emstige uitputting van gees en liggaam 

te wyte aan intense stresbelewing van emoesiastiese betrokkenbeid by en toege

wydheid aan professionele en persoonlike eise oor 'n rydperk heen (verge!yk 

2 2). 

* Uitbranding is 'n mul!idirnensionele verskynsel met drie duidelik verwancc fa

setre wat by die onderwyseres met uitbranding merkbaar is, naamlik uitpuning 

(emosioneei, fisies en kognitief), depersonaHsaste en 'n afname jn persoonlike 

doeltreffendheid (vergelyk 2.3.2). 

Alhoewel daar duidelike verskille tussen uitbranding en stres is (vergelyk 

2.4.3), kan uttbranding as 'n ulterste vlak van stres beskou word wat intree na 

verskeie onsuksesvolle pogings deur die onderwyseres om • n verskeidenbeid 

negatiewe strestoestande te banteer (vergelyk 2.4). 

Drie hoofkategoriee veranderlikes wat by die onderwyseres aanleiding tot uit

branding gee, kan onderskei word (vergelyk 2.7; 2.8;2.9): 

Professionele oorsake wat rolkonflik, rolonsekerheid, werkoorlading, onbe-
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vredigende klaskamerkltmaat, beperkte besluitnemingsmag en min onder

steuning deur kollegas insluit (vergelyk 2.7). Hrerdie faktore lei nie nood

wendig tot uitbranding nie , maar dit is die kummulatiewe effek van nega~ 

tiewe belcwing wat die onderwyseres kwesbaar maak vir uitbranding. 

Persoon1ikheldsoorsake wat insluit gevoeligheid vir gebeurtenjsse butte die 

onderwyseres se beheer, lae seifagting, oruealistlese verwagtinge, ideaHs

me, mededingendheid en oor-toegewydheid (vcrgelyk 2.8.1, 2.8.2;2.8.3). 

Demografiese oorsake wat sekondere skole, stedelike skole en stadium van 

die ondcrwyscres se loopbaan ins!uit (vergelyk 2.9). 

* Die langdurige blootstelling van die getroude onderwyseres aan die verskeiden

held rolle wat sy moet vervul, hou die gevaar in van emosionele uitputting en 

gevolglike uiobranding (vergelyk 2.6). 

* Die sinlptome wat by die onderwyseres wal aan uitbrandlng ly vDorkom, is 

herkenbaar as: 

frsiese sirnptome (vergelyk 2. 10. I); 

psigiese simptome (vergelyk 2. l 0.2); 

sosiale sirnptome (vergelyk 2.10.3). 

Uitbranding hou slegs naaelige gevolge vir die onderwyseres en die skool en 

die gesin in (vergelyk 2. II). 

7 .3.2 Bevindlngs met betrekking tot navorsingsdoelwil 2 

Met betrekking tot doelwil 2 (vergelyk I .2), naamlik om te bepaal watter metodes 

aangewend kan word vir die hamering van die onderwyseres wat aan uitbranding 

ly, is die volgende bevind: 

Hanteringstraregiee vir uitbranding kan gekategoriseer word volgens: 

strategtee wat daarop gemik is om copingvaardlghede op intrapersoonlike 

vlak by die ondcrwyseres vas te le soos selfinsig, gesondheid, streshame-
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ring. gemotiveerdheid, trots en waardigheid en toegewydheid (vcrgelyk 

3.43); 

slrategieC daarop gemik om copingvaardigbede op interpersoonHke vJa.k vas 

te le, naarnlik goeie imerpersoonlike verhoudinge met kollegas, leerlinge 

en ander betrokkenes (vergelyk 3.4.4); 

strategiee wat gemik is op die regulering van die invloed van omgewings

fakrore op die onderwyseres, soos die skool as werkplek, buitemuurse pro· 

gram, tyddruk, ouers en gemeenskap (vergelyk 3.4.5); 

strategiee wat beplande groepbetrokkenheid van die onderwyseres bevorder 

(vergelyk 3.4.6). 

7.3.3 Bevi:ndlngs met betrekklng tot novorsingsdoelwit 3 

Ten opsigte van die derde doelwit (vergelyk 1.2), naamlik om empiries vas te stel 

in watter mate onderwyseresse aan uitbranding ly, hoe persone wat verskil met be~ 

trekking tot bepaalde biografiese en demograticse veranderlikes ook verskil ten op

sigte van die mare van uitbranding, en hoe skoolhoofde die onderwyseres met uit

branding hanteer, kan die volgende afleidings gemaak word: 

• Vir elke subskaal van die MBI (emosionele uitpu~ing, depersonalisasie en 'n 

afname in persoonlike doeltreffendheid) ervaar ongeveer die helfte van die onM 

derwysercsse in diens van die Ondenvysdepartement, Noordwes, ten opsigte 

van die frekwensie~ en imensiteitskaai, 'n matige tot hoe graad van uitbran

dmg. Volgens die Pines·uitbrandingskaal ervaar feitlik twee derdes van die

selfde onderwyseres-bevolking 'n matige tot akme graad van uitbranding (ver

gelyk 5.3.2 en 5.3.3). 

* Bykans een derde van die onderwyseresse iy aan 'n hoe graad van emosionele 

uitputting en depersonalisasie soos gemeet met behulp van dle MBI se frekwen~ 

sieskaa! (vergelyk 5.3.2). 
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* Volgens die Pines-uitbnmdingskaal Jy IS% van die onderwyseresse in die 

Noordwesprovinsie aan uitbranding wat geklass!fiseer kan word as hewig toi 

alruut (vergelyk 5.3.3). 

• Daar is beduidend meer onderwyseresse in die ervaringskategorle van 16-20 

jaar wat aan 'n hoe graad van emosionele uitputting ly as die wal nog aan die 

begin van hulle loopbane Slallll, soos gemeet met behu!p van die MBI se fre

kwensie en intensiteitska!e (verge!yk 5.4.3). 

,.; Onderwyseresse met Afrikaans as huistaally beduidend meer aan 'n hoe graad 

• 

van emosioneJe uitputting op die frekwensie~ en die intensiteitskaal van die 

MBI as wat die geval is met onderwyseresse met Tswana as huistaal (vergelyk 

5.43) . 

Die taalmedium van die skool waaraan die onderwyseressc verbonde, is het 'n 

invloed op die grade van uitbranding war deur ondcrwyseresse ervaar word. 

Beduidend meer onderwyseresse verbonde aan skole met Afrikaans as onder~ 

rigtaal ervaar 'n hoe graad van emosioneJe uitputting op die frekwensie~ en in

tensiteitskaal van die MB! as wat die geval is met onderwyseresse verbonde 

aan skole met Engels as onderrigtaal (vergelyk 5.4.3). 

* Die gebied waarin die skool gelee is, hel 'n invloed op hoe dikwels onderwyse· 

resse ernosionele uitpuuing crvaar. Beduidend meer ondefV;<·yseressc verbonde 

aan stedelike en semi-stedeHke skole ly aan 'n hoe graad van uitbranding, soos 

gemeet op die frekwensieskaal van die MBI, as die verbonde aan plallelandse 

sko!e (vergelyk 5.4.4). 

* Sk:oolhoofde meen dat stappe om beter interpersoonlike verhoud!ngs in die 

skool te bevorder die hoogste pdoriteit as hanteringstrategie vir die hantering 

van onderwyseresse wat aan uitbranding ly, moet genier (verge!yk 5.5.2). 

* Daar bestaan baie onkunde by hoofde oor die uitbrandingsverskynsel en hu!le 

weer nie werkhk watter strategtee om te volg om onderwyseresse w.at aan uH~ 

branding ly re hanleer of om uitbranding te voorkom nie (vergelyk 5.5.2; 

5 5.3). 
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7c3.4 Be>indings met betrekking tot navorslngsdoelwl! 4 

Die volgende bevindings is van toepassing op doelwit 4 van hierdie studie, naamlik 

om riglyne neer te le aan die hand waarvan die skoo!hoof persoonlike en groepsbe

geleiding aan onderwyseresse kan verskaf. Uit die Hteratuur en met behulp van 

die empiriese s:tudie was dit moontllk om 'n model, met riglyne vir die hantering 

van onderwyseresse wat aan ultbrancHng !y, te ontwerp. Die voorgestelde model 

bestaan uit verskiHende onderafdelings met strategiee wat gei·megreerd funksioneer, 

en primer gerig is op die oorsaaklike faktore van uitbranding by onderwyseresse, 

naamlik: 

• Strategree gemik op professionele faktore, naam!ik professionelc ontwikkeling 

(vergelyk 63.4.Ll), erkenning (vergelyk 6.3.4.1.2), ondersteunende en lei

dinggewende groepsakriwiteite (vergelyk 6.3.4.1.3) en 'n onderste<mende 

skoolkhmaat (vergelyk 6.3.4.1.4). 

* Strategiee gernik op persoonlik.heidsfaktore, naamlik die verwerwJng van en 

toerus met intrapersoonlike vaardighede (vergelyk 6.3.4.2.1) en die bevorde

ring van inlerpersoonlike verhoudings en vaardigbede (vergelyk 6.3.4.2.2). 

* Strategiee gemik op demografiese en omgewingsfaktore, naamlik ondersteuning 

deur ouers en die gemeenskap (vergeiyk 6.3.4.3.1) en die skep van fasiliteite 

(vcrgelyk 6.3.4.3.2). 

Vervolgens word 'n paar hoofaanbevelings op grond van die navorsing gemaak. 

7.4 AANBEVELINGS 

Na aardeiding van die bevindings van hierdie navorsing (vergeiyk 7.3), kan dre 

volgende aanbevelings gemaak word: 
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Aanbevellng 1: Hoofde moet 'n slmolk!imaat handhaaf wat bevorderlik is vir 

onderrig en leer deur middel van konsekwente toepassing van 

'n bepaalde gedragskode wat vir aile betrokkenes geld. 

Motivering: Orde en goeie dissiplinc in die skoal maak dit vir die onderwy

seres makliker om haar werk goed te kan doen. 

Aanbeveling 2: Hoofde moet geleenthede vir onderwyseresse skep en benut om 

persaneeJontwikkelingsprogramme, wat hulle toerus vir hulle 

professionele verpligtinge, by te woon. 

Motivering: Onderwyseresse wat sekere sutdiums in hulle 1oopbane bereik, 

verloor dikwels entoesiasme en benodlg heropleiding as versier

king. 

Aanbeveling 3: 'n Stelsel van erkenning vir die personeel moet deur die hoof, 

in samewerktng met die beheerHggaarn, omw1kket en toegepas 

word. 

Motivering: Tans bestaan daar geen amptelike rnerietetoekeflJlingsteJsel in 

die skole nie. 

Aanbeveling 4: Leiding aan die personeel ten ops1gte van kontlikbantering in 

die skool, met spesifieke uitiewing van Christeiike beginsels, 

behoon hoe prioriteit by hoofde te geniet. 

Motivering: Konflik in die skoal gaan met hoe streservaring gepaard en is 

bevorderlik vir oitbranding. 

Aanbeveling 5: Erkenning war persoonlik deur die hoof aan die ondenvyseres 

oorgedra word sowel as erkenning in die openbaar, is 'n krag

rige strategie m die hand van die skoolhoof vir werksmotivering 

en hamering van uitbranding by onderwyseresse. 



Motivering: Benewens die feit dat crkenning een van die beste vonne van 

beloning is, wil die ondenvyseres immers self graag weet of sy 

haar werk goed doen, 

Aanbeveling 6: Die Depanemem van Orulerwys behoorl hoofde op re lei in die 

hanterlng van die uitbrandjngslndroom in die skole, 

Motlvering: Hoofde erken dat hulle min wcet van die uitbrandingsindroom 

en dus nie werkiik weet hoe om dit te hanteer nie, 

Aanbeveling 7: Hoofde en bestuursliggame behoof! ouerkw1digheidsprogramme 

by skole te inisieer met die oog op koOrdinering en organisering 

van ouerhulp as bysrand vir onderwyspersoneeL 

Motivering: Die groter leerling-opvoeder·verhouding in die skole maak die 

las op onden.v)'spersoneel baie groter as in die vcrlede. 

Aanbeveling 8: Die Departement van Onderwys en beheerl!ggame moet beg root 

vir semfnare en kursusse om onderwyseresse toe te rus met 

intra- en interpersoonlike vaardtghede om hullc werk beter te 

kan verrig, 

Motivering: lmra- en interpersoonJike vaardighede Js vir aile onderwysers 

noodsaaklik sodat hulle die vcrskeidenheid stresfaktore in die 

skool kan hanteer. 

Aanbeveling 9: Orulerwyseresse behoort daadwerklik betrokke te raak by gefa. 

siliteerde ondersteunende groepaktiwiteite in die skooL 

Motivcring: Betrokkenheid van die onderwyseres by groepakliwiteite word 

beskou as een van die beste oplossings vir haar uitbrandings· 

probleem. 
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7.5 TEN SLOTIE 

In dte nuwe onden.vysbedeling in Suid-Afrtka met veranderde omstandighede waar 

voorldurend nuwe eise en uirdagings aan skole gestel word. is uitbranding by Op· 

voeders. en veral by onderwyseresse, 'n realiteit. 

Die tyd het aangebreek vir daadwerkHke strategiee vir die voorkoming en hantc

rlng van uttbranding by die ondenvyseres in ons skoJe. Jndjen onderV?YSeresse, 

wat dle grootste persentasie van die onderwyskorps voffil, beskenn kan word teen 

uitbranding, sal hoe standaarde van onderrig 'n vanse!fsprekende ultvloeisel van 

hulle werk wees. 
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